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ОСИП МАКОВЕП 

І йОГО ІЮВІСТЬ «ЯРОШЕНКО» 

в українському літературному процесі, в суспільно

культурному житті Галичини й Буковини кінця ХІХ 

і першої чверті ХХ ст. постать Осипа Маковея була 

дуже помітна. Учень і посліДОВНИІ{ Івана Франка, віп 

відзначався особливою активністю й багатогранністю 

своєї діяльності. Поет, прозаїк, перекладач, фолькло

рпст, літературознавець, публіцист, редактор ряду 

періодичних видань, досвідчений педагог, Маковей мав 

широиу популярність як на Зё\хідних, так і на східних 

УІ,раїнських землях. його ім'я було відоме також ро

сіііСЬІШIІІ, австріііСЬКИIІІ і німецьким літераторам. 

Суспільно-політичні й літературпо-естетичні погля

ДІІ Осипа Маковен формувалися в атмосфері піднесення 

ВІІЗВОЛЬНОГО руху народних мас, в свідомість яиих усо 

діііовіше проникали ідеї HaYKoBoro соціалізму. Бороть
ба експлуатованих проти експлуататорів иабувала все 

ширшого розмаху. Під її впливом тісно зв'язані з на

родом письменники, переважно вихідці з трудящих 

верств населення, так чи інакше, ставали виразниками 

їх визвольних прагнень. До таких письменників і на

лежав Осип Маковей. 

Ще в юнацькі РОК1І, коли тільки познайомився 

з І. Франном (1885) і під його впливом робив перші 

нроки в літературі, Осип Маковей прагнув у всьому 

бути СХОЖІІМ на свого велиного вчителя і тоді ж за

писав у щоденнику: «Працювати, жити для народу 

треба, мушуІ» Це була нлятва й програма на все 
'ЮІТТЯ. 

Народився Осип Степанович Маковей 23 серпня 

1867 р. в місточку Яворів (тепер районний центр Львів
СЬІ\ОЇ обл.), в сім'ї хлібороба. 3 великими труднощами 
чероз матеріальні нестаТl\И йому все ж удалося закін

чити гімназію у 1887 р., а в 1893-му - філософсьний 

факультет Львівсьного університету. Понад сім років 



працював журналістом - співробітничав у львівських 

газетах і журналах, редагував чернівецьку газету «Бу

ковина). За час своєї журналістської діяльності Мако

веєві довелося зазвати чимало прикрощів. На нього 

тиенули власнИІШ видань проурядової орієнтації, а за 

вимушені поступки консервативним силам та лібераль

ні хитання його не раз критикували Іван Франко 

й Леся Українка. Хоч вони й схвально відгукувалися 

про Маковея як талановитого журналіста й письмен

ника. 

З 1899 р. він майже чверть століття працював на 

ниві народної освіти: викладав українську мову і літе

ратуру в Чернівецькій lа Львівській учительських 

семінаріях, а з 1913 р., перед початком першої світової 
війни й після повернення з фронту,- до кінця життя 

(помер 21 серпня 1925 р.) був директором та виклада
чем української мови і літератури вчительської семі

нарії у містечку Заліщиках (тепер районний центр 

Тернопільської обл.). Як педагог, проста, щира й чула 

до народних справ людина, учасник заходів І\УЛЬТУРНО

освітніх і кооперативних сеЛЯНСЬІ\о-робітничих органі

зацій (наПРИІ\лад, «Сельроб)), на які значний вплив 

мали І\омуністи, МаІ\овей І\ористувався глибокою ша

пою серед паселення. Кількох сеЛЯНСЬІ\ИХ хлопців він 

учив і утримував у Заліщицькій семінарії власним 

коштом. Під час ОІ\упації Галичини буржуазно-шля

хетською Польщею письменнии був арештований 

і ув'язнениіі за «зраду державю) й більшовицьиі симпа

тії. Невдовзі, правда, його звільнили з тюрми, але до 

І,інця життя трпмали під поліційним паглядом. 

'fюшїl в основних рисах життєвий шлях письмен

нии а, таиа його службова й иультурно-громадсьиа біо

графія. 

Яи художнии слова, Мвиовей ішов одним шляхом 

із своїми передовими сучаснииами - письменниками

реалістами деl\lократичного напряму. Аитивно проти

стояв своєю творчістю антиреалістичній, модерніст-
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сько-декадентській літературі, що служила інтересам 

буржуазії і була антинародна в самій своїіі суті. 

Літературну діяльність Маковей розпочав у середи

ні 80-х років. Тоді в редагованих ФраПl\ОМ виданнях 

почали з'являтися ДРУНОМ оригінальні вірші й поетичні 

переклади Маковея. Першу свою ІШИЖІ\У під назвою 

«Поезії» він видав 1894 р., другу - «Подорож до 

Києва» - 1897-го. Надалі друкував свої поетичні твори 

у різних періодичних виданнях аж до 1917 р., ноли на

писав свій останній вірш «Полетів би я на Україну». 

То був натхненний віДГУІ\ поета на революційні події 

в Росії, з якими він пов'язував і свою надію на воз

з'єднання українських земель в одпій вільній державі. 

Поетична спадщина Осипа Маковея в основному 

зібрана і кілька разів видана окремими книжками та 

в однотомниках ЙОГО вибраних творів. З тих видань 

Осии Маковей постає як талановитий поет-громадянин 

і майстер інтимної лірики, мальовничих поезій про 

природу рідного краю, дотепний гуморист і сатирик. 

Маковей виступав з гострою критикою українсьного 

буржуазного націоналізму й польсько-шляхетсьного 

шовінізму, міцно тримаючись погляду, що між трудя

щими людьми різних національностей немає і не по

винно бути місця ворожнечі, що в боротьбі за нраще 

життя вони повинні єднатися, плеІ;аючи почуття 

дружби й братерства. У поетичному доробку письмен

ника особливе місце посіла сатирична поема «РевуН» 

(1911), в якій гостро й дотепно висміяно буржуазний 
парламентаризм, нар'єризм і прислужництво австро

угорському урядові галицьних депутатів парламенту, 

ЯІ\і, вдаючись до різних махінацій та підкупів, досяга

ли ВИСОЮІХ посад і матеріальннх вигод. 

Більшу частину літературної спадщини Осипа Ма

ковея становлять прозові твори. За життя письменника 

вийшли збірки оповідань, нарисів і фейлетонів - «Наші 

знаком і» (1901), «Оповіданню) (1904), «Кроваве поле» 
(1921), «Примруженим оком» (1923) і нілька книжечок

відбитків окремих оповідань (<<ОфеРМа», «Весняні бурі» 
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та ін.). Перу письменнпка належить також дві по

вісті - «3аліС6) (1897) і «Ярошенко» (1905). 
Письменник оповідав про те, що добре знав, з чим 

безпосередньо стикаВСJI. В основі більшості прозових 
творів Осипа Маковея - спостережені й наче ВlІхоплені 

3 потоку ЖИТТJ1 реальні фанти, явища, події, епізоди, 

соціальні типи, І,артини... Все те він подає у своїй 

оригінальній художній манері, часто з гумористично

сатиричним забарвленням. Передусім ііого цікавили 

типи галицької провінції: селяни, реміснИІШ, духів

ництво, представники гаЛИЦЬІ\о-БУІЮВИНСЬНОЇ інтеліген

ції. Сучаt:на Мюювеєві дійсність давала матеріал для 

саТИРПЧIJИХ портретів, Іші віп і змальовував у багатьох 

сnoіх творах. Тут Маковей справді був самобутнім 

і оригінальним майстром. Об'єктом його сатири й гумо

ру були потворні ЯВlІща у житті й побуті різних 

верств суспільства. 

Письменник-гуманіст і демократ ВИБривав імперіа

лістичний характер війни 1914-1918 рр. (зб. «Кроваве 

поле»), ПОІ\азав її як страшне зло для народних мас, 

як одне із джерел наживи еl{сплуататорсьних І{ласів. 

'у цілому ряді своїх поетичних і прозових творів Осип 

Маковей засуджував зраду інтересів народу, нещадно 

І\артав різних націоналістичних паведепів (словотвір 

ШІсьменника, що означає: ,;удu вітер дме), І\ар'єристів

політиканів і підступних баз ін, «патріотичних» доно

щиків і «бездонно глупу поліцію». ЯІ{ сатирик і гумо

рист, Маковей формувався під впливом Гоголя й Сал

ТИІ,ова-Щедріна, ШевчеНl{а й Франка, особливо 

Чехова. 

Дещо осібне місце серед прозових творів Осипа 

Мановея належить іС'10ричній повісті «Ярошенко». Об

ставини її появи гакі. Навесні 1899 р. Осип Маковей 

був відзначений грошовою премією за оповідання 

«ОФерма» 3 фuнду сприяння молодим літераторам (при 

Віденському унівеРt:итеті). ці гроші він використав 

на поїздку до Відня для наУI{ОВИХ занять під керів

ництвом видатного вченого-славіста Ватрослава Ягича. 
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Тут у слов'янському семінарі він слухав лекції відомих 

професорів, вивчав слов'янські мови та літератури 

і писав критичну працю про повму хорватського повта 

XVII GT. Івана Гундулича (1589-1638) «Осман», при

свячену подіям польсько-турецької війни 11'121 р. До

слідженням цієї теми МаRовей займався за порадою 

Івана ФРішна. «Передусім спасибі Вам за тему,- писав 

Маковей <! Відня своєму старшому другові у травні 

1899 р.- Вона дуже сподобалась Ягичеві і мені по

добається». 

На основі вивчення архівних і друнованих джерел 

та аналізу тенсту поеми Мановей написав грунтовну 

історино-літературну розвідну, яну в дещо снороченому 

вигляді опубліІ{ував 1899 р. У віденсьному журналі 

«Archiv Ніг slawische Philologie» «(Архів слов'янсьної 

філології»). «МеНІ все жално,- писав пізніше Маковей 

в автобіографії,- що я пе мав способу занятись науною. 

Дуже миле заняття, але треба мати що їстИ». 

Служба забирала сили й час, а для літературної 

творчості й наунових аанять лишалися тільни години 

за рахунок сну й відпочинку. До того ж робилося це 

не аадля гонорару, який у ту пору ріДІЮ хто З видав

ців платив, а з любові до літератури, з ентузіастичного 

бажання прислужитися рідному слову. 

Зібраний у Відні матеріал про польсьно-турецьну 

війну і битви під Хотином Маковей поповнював далі, 

вивчаючи доступні джерела. Як потім засвідчив сам 

автор, вів сів писати свій твір тільки тоді, ноли в голові 

мав уже все скомпоноване, продумане до деталей. 

Під час літньої відпустки 1903 р. поїхав у село 

ДОВlополе і тут, МОЖf,а Сl\азати, на одному подиху, 

за два місяці, написав повість «ЯрошеНI\О». За одно

стайною постановою жюрі літературного І{ОНІ\УРСУ 

у Львові на І\ращий історичний твір повість була від

значена грошовою премією. 

у статті «Про історичні оповіданню) автор тан роз

повідає про свою працю над твором: «Я хотів у "Яро

шшшу" описати хотиIlсы\y lIiiiHY з 1621 POI\Y. Ся війна 
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описана майже день по дні в різних пам'ятниках і сту

діях. Усе те я уважно прочитав, а нрім того, їздив ще 
в Бессарабію пад Прутом та над Дністром і в Кам'я

нець-Подільський, подивився на терен війни. Се дало 

основу повісті, і сю основу я міг лише у дрібничнах 

змінити. Усю ту війну, зложену з різних і численних 

подій, треба було злучити донупи таною історією 
"героя", щоб читач бачив і турків, і полянів. Сего героя 
і його пригоди Н мусив видумати ... От і витяг звичаіі

ного собі міщанина з Серета на війну і назав йому 

пережити різні пригоди турнів, козанів і полннів». 

У своіх літературознавчих працях, а танож у влас
ній творчій прантиці МаН0 вей рішуче виступав проти 

фальшивої героїзації історичних подій і осіб, проти 

тенденційного висвітлення фантів і сентиментального 

замилування ними. Особливо їдно він висміював твори, 

«основані на історичних брехнях», у ЯІШХ правда 

ЖИТТЯ знинала під пишномовною словесною половою 

романтичної ідеалізації минулого Унраїни, ховалася 

в тумані націоналістичної романтини. «Нн не можна 

сназати, що Хмельницький ходив у фраку, їздив авто

мобілем і уживав телеграф у війні, тан не годиться на
нручувати на свій лад ні Жовтих Вод, ні Берестечна,

писав МаковеЙ.- Кождий 3 нас чував у своїм віну про 

широчезні, ян море, червоні штани нозанів, про їх довгі 

вуса і оселедці, про кашу в назані, онрин "пугу" 

і люльку в зубах, і нождий знає як не Мехмета, то 
янесь турецьке ім'я танож годен найти. Усе те було 

в старих оповіданнях, котрі давно задля таких дрібних 

принмет уважали вже історичними. 3рештою, вони були 

дуже часто без грунту і подавали із давнини тільки 

одну-дві черточни, більш нічого» (<<Про історичні опо

відання»). 

В даному разі вістря нритини Осип Мановей спря

мовував передусім проти фальшивої, нозанофільської, 

перейнятої націоналістичною тенденційністю белетри
стини, яна фальсифінувала іеторичне минуле унраїн

сьного народу, висвітлювала його винривлено, спотво-
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рено. На противагу цій белетристиці і паписав Маковей 
свою повість «для старшої IІIОJІОдіжі». 

Історичним тлом твору письменник обрав прикінце

вий, найбільш напружений період турецько-польської 

війни. 1620 року У битві біля с. Цецори (поблизу 

м. Ясси) польське військо зазнало пора3ІШ, а під час 

відступу недалеко від Могилева-Подільського було 

вщент розгромлене. Турецько-татарська орда пройшла

ся по Молдавії, сплюндрувала Поділля й Галичину, за

хопила в полон тисячі мирних людей і спровадила їх 

на невільничі ринки. 

Наляканий таким розвитном подій польсько-коро

лівський уряд звернувся з проханням до запорозьких 

козаків прийти на допомогу, пообіцявши за те розши

рити права й привілеї козацької старшини й рядових 

козаків і припинити насадження католицизму на 

українських землях. 

Оскільки турецько-татарська навала загрожувала 

не тільки Польщі, але й Україні, козацька рада з участю 

міщанства й православного духовенства, що відбулася 

у червні 1620 р. в урочищі Суха Діброва на Черкащині, 
вирішила підтримати Річ Посполиту. 

В битвах під Хотином у вересні - жовтні 1621 р. 

разом з польськими військами взяло участь БЛИЗЬІЮ 

сорока тисяч українських козаків, серед яких було 

сімсот донців. Завдяки участі козаків у бойових діях 

ворогові було завдано поразки. 

Польські ВО6начальники всіляко маневрували, під

ставляючи під головні удари орди запорозьних козаків. 

Це, звичайно, винликало обурення серед них. Коли став 

назрівати неминучий нонфлікт, неабиякий дипломат 

і спритний політик головнокомандуючий польських 

. військ гетьман Ходкевич на зустрічі із Сагайдачним 
та козацьною старшиною сумирно визнав правомір-

ність нарікань нозаків і запевняв у своїй дружелюб

ності й вірності взятим зобов'язанням. 

Але польський уряд зігнорував свої обіцяпни і в 

угоді про мир з ТУРІШІІШ Й татарами погодився на 
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обмеження прав та дій Іюзацтва. Зневажепі і ображені 

козаки, повернувшись на Січ, не корилися більше 

наказам Речі Посполитої і не визнавали її угоду з тур
ками й татарами. Серед українського селянства й ко

заків після тих подій ще більше зросло прагнення до 

возз'єднання з Росією. 

Достовірно відображено у повісті складні перипетії 

Хотинської війни. Правдиво змальовано тут також 

історичні постаті, побут турецЬІШХ, ПОЛЬСЬІШХ та 1\0-

зацьких військ, тодішні способи ведення війни, геРОЇЮI 

рядових воїнів, їх витривалість і здатність на СЮІО

пожертву в боротьбі за рідний край. 

ВідповіДІІО до історичної правди, турецько-татар

ську навалу письменник показує як страшне лихо, на 

боротьбу проти якого виступили спільними силюш 

український, нольськиіі і молдавський народи. 

Картини народного життя в умовах війни Маковей 

зобразив масштабно, з епічним розмахом, вдало поєд

навши у повісті два сюжетні плани. Узагальнено, чи, 

сказати б, панорамно, показано пересування веЛИІ\ИХ 

контингентів війСЬІ\, грабіЖНИЦЬІ\і наскоки туреЦЬІ\ИХ, 

татарських і польських загонів на мирні молдаВСЬІ\і 

й україНСЬІ\і села та міста, кровопролитні баталії під 

стінами Хотинської фортеці, тисячі приречених на до

вічне рабство мирних людей, захоплених у ясир. 

Поряд з цим ціЛІ\ОМ локально, змальовуючи деталі 

побуту і психології персонажів, автор показує зло

щастя однієї сеЛЯНСЬІ\ОЇ родини, що опинилася у вирі 

драматичних подій. Перший і ДРУГИЙ сюжетні плани 

тісно переш/ітаються, взаємозумовлюють РОЗВИТОІ\ дії, 

поведіНІ\У героїв, логічно доповнюють один одного. 

Сюжет повісті розгортається природно, динамічно, 

в романтично-героїчному Ішючі, з увагою до індивіду

альних рПС хараюерів дiїrових осіб: з одного боку

історичних постатей (гетьман Петро СагайдачниїІ, пол

КОВНИІ\ Михайло Дорощенко, син молдавського госпо

даря - Петро Могила, гетьман ПОЛЬСЬRОГО війСЬІ\а 

Кароль Ходкевич, воєвода ЛІЮR СобеСЬІ\ИЙ, туреЦЬІ\ИЙ 
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султан Осман 11, очаківський бейлербей "у сейн-баша 

та ін.) і з другого - ціла галерея українських і мол

давських селян, міщан, ремісників, запорозьких коза

ків, польських та турецьких воїнів тощо. 

Чита'і проникається щирим довір'ям до всього, про 
що РОЗПОВІдається у творі, співчуває сумним пригодам 

родини колишнього козака Семена Ярошенка. Його 

дружина, старший син Ілаш, молодший син Микула, 

невістка Роксанда і малий внук Тодорко, зненацька 

підхоплені й розкидані буревієм війни в різні боки, 

зазнали жорстоких пригод і страждань. 

UЦоб розшукати й повернути до батьківської оселі 

рідних, Микула Ярошенко мужньо пройшов через жор

стокі злигодні й випробування. Автор наділив свого 

героя багатьма привабливими рисами, показав його не 

тільки вродливим, фізично дужим, витривалим, хороб

рим у найнебезпечніші хвилини, кмітливим і винахід

ливим за найскладніших обставин. Образ Микули

реальний, життєвий в усіх своїх почуттях і вчинках. 

Щоправда, не все в поведінці Микули цілком вмо

тивоване. "у кількох випадках, думаючи тільки про 

врятування рідних, він надто леГІ\оважно перемандро

вує (з неабияким ризиком для себе) з одного табору 

в інший і порівняно легко виходить неушноджений із 

найскладніших ситуацій. Але ці художньо слабші міс

ця, як і надуживання подекуди натуралізмом, відсу

ваються на другий план численними справді високо

мистецькими картинами, у яких розкривається патріо

тизм Минули, його непохитна вірність обов'язку, любов 

по рідних, до свого народу, батьківщини. Ці риси ха

рактеру головного героя і цілого ряду інших безстраш

них воїнів, З0нрсма нозаків Мухи, Череватого, Пугача, 

Безушка, Тарана, вабили не одне покоління читачів. 

Захоплююча, наПРИІшад, сцена, де могутній, красивий, 

одчайдушний від бойового запалу й невгамовного горя 

МИНУJlа разом із своїми друзями запорожцями відбиває 

черговий напад турків на козацький табір. "у страmній 

битві-січі шабля видалась Микулі надто леГІ\ОЮ. Він 
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кинув її і став орудувати дубовою довбнею, шюю мож

на було засягнути далі вперед і в боки. 

Романтичні, гіперболізовані сцени тю, само, як 

і окремі натуралістичпі малюнки чи образні деталі, 

ВИКОНУЮТЬ у творі здебільшого важливу ідейно-есте

тичну функцію. 3агалом повість написана в яскравих 

реалістичних тонах. хорошою образною мовою, наси

чена багатьма важливими для пізнання вітчизняної 

історії фактами, реаліями старовинного народного по

буту. Колорит давньої епохи автор відтворює показом 

тодішніх форм ведення господарства, розкриттям пра

вових і побутових взаємин різних прошарків суспіль

ства, характериt;тИКоЮ цивільних і військових служ

бовців, посад, описом зброї, речей домашнього вжитку, 

побуту козацьких, польських і турецьких військ, того

часної фортифікації, стратегії і тактики, самої техніки 

ведення бою. От, приміром, як тримається в бою козак 

Пугач. Він «спокійно розіклав малий огник в рові, на

клав соломи і патинів і приготовив собі залізну ключ

НУ». Так само спокійно потім «запалив порох у своїй 

гаківниці, як у пушці, багато було нлоноту із сею 

зброєю, зате заряд із сінанців ішов широко і ранив 

відразу багато людей. "Усе те робив він розважно, по

малу, начеб у себе в хаті». 

Від цієї безнретензійної, намальованої скуними 

реалістичними фарбами картини справді віє далекою 

минувшпною. "Узагальнепо можна сназати, що цл 

естетична яність властива не тілью! окремим сценам, 

енізодам, нартипам, а всій повісті Маковея. 

Серед нечисленних творів на історичні теми у до

жовтневііі унраїнській літературі, в ряді яких стоять 

романи іновісті неоднанового ідейно-художнього рів

ня - Ма РІО" Вовчка (< Ка рмедюю) ), І. Франна (<<3аха р 

Бернут)} ), М. Старнцьного (твори 3 часів визвольної 

війни українсы�гоo народу 1G48-1G54 рр.) та ін.,- но

чесне місце належить повісті Мановея «Ярошенко». 

Вона й нині читається з інтересом, нриваблює своєю 

гуманістичною тенденцією, спрямованою нроти розбра-
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ту між народами, проти війни, яка несе ТРУДОВОМУ 

люду лихо і страждання. Народний погляд на війну 

висловлено устами Микули Ярошенка: «Чого ті люди 

так ненавидять себе? Чому передумують тілько над 

тим, як би другого гладко позбавити життя? Земля така 

широка, тілько жий, поки бог позволить, для всіх місця 

доволі - тим часом ні!» 

«Прийде час, і Польща стямиться, буде сестрою 

Україні... Бачу, що й козаки нам не вороги,- каже 

Ходкевич СагаЙдачному.- Помогли нам так, що дай 

боже, щоб ми їм так помагали завсігди; і поможуть 

нам і надалі. Дивився Я, як ви тут обнімалися і цілу

валися, як присягалися не відступати один від одного, 

і я бажав би собі, щоб ми завсігди жили так hшпапіtег 

(людяно), по-братерсьни, без утисків ... » 
Сагайдачний відповідає на це не менш вагомо: 

«Отсе я, панове, люблюl Отак би нам жити, як пан 

гетьмап наже, а не тан, як жили досі. Не вам казати, 

ca~li знаєте, що було між нами. І пе згадуймо лиха 

против ночі». 

Патріот свого пароду, талановитий полководець, 

розважливий дипломат і безстрашний воїн, Сагайдач

пий у зображенпі Мановея виступає незрадливим дру

гом польського народу, людиною мудрою, завбачливою 

і гуманною. В той же час йому не раз доводилося ви

кривати й тактовно, терпляче розв'язувати тугі вузли 

крутійСЬІЮЇ поведінки проводирів польського війська. 

«І3ійпа - не турнір. Тут діло в тім: або рибну З'ЇСТІІ, 

або на дно сісти.» - з властивою йому відвертістю від

назує Сагайдачний гоноровитому Ходкевичу па його 

зауваження, що, мовляв, не годиться нрасти llеремогу 

вночі. 

Притчі, приповіДIШ, ПРИlшзки, ЛІ,і щоразу вживає 

Сагаіідачниїr, надають його мові надзвичаііної вираз

ності, яскравості, смислової та емоційної вагомості. Це, 

безумовно, одне із найбільших творчих досягнень пи

СJ,~lенни!{а у повісті «Ярошенко». Афористична, народ

на мова гетьмана сприймалася козаками і старшиною 
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так само легко, як мова пісень і дум. На одній козачій 

раді Сагайдачний сказав: «Ляхів гудьмо, та з ляхом 

будьмоl. У цій приказці-афоризмі з незвичайним лако
НіЗМОМ, ясністю й простотою висловлено вимогу того 

часу - стояти спільно перед загрозою турецького по

неволення. Взагалі у характеристиці героїв повісті 

Маковей досяr значного успіху, зокрема виявив неаби

яку мистецьку винахідливість в індивідуалізації їх 

мови. 

В огляді «Руська література 1904-1906 років», на
друкованому 1907 р. У віденському «Osterreichische 
Rundschau» (<<Австрійський журнаю) ), Іван Франко, 

характеризуючи повість Маковея та його творчість за

галом, писав: «У Чернівцях живе загально улюблспиіf 

поет і н!)веліст Осип Маковей, який в останньому році 

спробував свої СИЛИ також у романі і в "Ярошсш,у" 

дав нам на підставі студій над джерслаМIІ вражаючу 

історичну картину боротьби між ТУРІШМИ і поляками 

та козакаМIІ в році 1621. УлюБЛСШІЇІ є цей ІІlІсьмепшш 
і як невимушений, веселий фсйлстоніст та творець 

гумористичних віршів і пісень». 

3 доброзичливою увагою і дружньою прихильністю 

оцінювали творчість Осипа Маковея іі інші його сла

ветні сучасники - сподвижпшш по перу - Ольга Ко

билянська і Василь Стефаник, Лесь Мартовпч і Марк!) 

Черемшина, Леся Українка і Михайло КоцюБИНСЬІшіі. 

Усе краще з його письмеННИЦЬІЮЇ спадщини ввійшло 

в золотий фонд української класичної літератури. 

А серед кращих художніх творів про давнв історичне 

минуле українського народу видне місце посідає по

вість Осипа Маковея «Ярошенко». 

Олеr;са ЗАСЕНКО 



ЯРОШЕНКО 

ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ 



І 

Тринадцятого дня місяця серпня 1621 року був 
торг у Сереті. Людей з'Їхалося до міста багато, але 
не з далеких сторін, тілЬ1\О з близьких околиць. 

Не було між ними, як звичайно, ані львівських 
купців із сукном, ані угорських з кіньми, сріблом 

і шкурами з куниць, ані семигородських з воском 

на свічки,- були тілько самі свої, серетські та су
чаВСЬІ>Ї купці, та й то далеко не всі. Час був непев
ний, заносилося на велику віііну, як на бурю,
небезпечно було сторонським людям вибиратися 
в далеку дорогу з товаром. Навіть деякі заможніші 

серетські купці повтікали вже заздалегідь зі своїм 

добром у безпечнішу Суча ву, в Ясси, в Семиго
род - і тому торг не виглядав, як бувало. 
Осталися в Сереті тілько менші І,рамарі з татар

ським товаром: шовком, перцем, ладаном, вином, 

а люди з околиці пригнали дуже багато худоби на 
продаж. Волів, корів і uвець було всюди повно: 

і коло Городища, і коло церкви св. Тройці, і далеко 

понад потоком НаІШЇНОЮ, аж до кам'яного моста, 
під котрим у ті часи жив, як люди казали, якийсь 

дивний чорт, що любив гратися з людськими діть
ми. То селяни, молдовські бояри і вірмени поназга
пяли стілько худоби, щоб ЇЇ й запівдармо збути, бо, 
звісно, ліпше тепер хоч що-небудь узяти за неї, 
аніж за тиждень-два дивитися, як ЇЇ, не заплатив

ши, заберуть із пасовиськ турки і татари або поль
ські і козаЦЬRі чати. Гроші легше сховати, як 
худобу. Нористали 3 сего вірменські купці і скупо

вували товар :запівдармо, щоби небавом перепро
дати його з добрим зарібком турецькому війську. 
Проте хоч торг і не був ТаІШЙ, як давнішими 

часами, гамір у місті був незвичайний. Так і видко 
було, що багато людей ЩШЙШJІО у місто не на те, 
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щоби що-небудь продавати або купувати, але щоби 
розвідати дещо більше про війну. І тому вже зран
ку по господах при вині та при меду велися довгі 

розмови про недалеку війну; і на торговицях ЛЮДИ 

ставали купками та слухали оповідань якого бува
лого чоловіка, що більше знав, як вопи. На всіх 
слухачів находив страх, і кожний думав зараз про 

себе, ЛІ, би то заховати перед ворогами надбане 
добро та куди й себе зродипою нодіти, щоби пере
бути живим та здоровим тяжкий час. 
Сей неспокій видко було і в серетян, що на вся

кий випадок заховували по льохах та закопували 

в ями по своїх садах усе добро, з яким годі втікати 
а яке шкода віддавати ворогові. Добре тим, що по
втікали в гори та в далекі сторони,- Їм не страш

но; але не всім же можна і пе всім легко покинути 

своє господарство; от вони і прятали свої маєтки, 

а самі готовилися кождої небезпечної хвилини за
ховатися або в лісі на горі Руїні, або в інших око
личних лісах, що вінком окружали Серет. 

Того дня, lЮЛИ був торг, у загороді старого Се
мена Ярошенка вся челядь його - жінка, і син Ми

кула, і невістка Роксанда - пильно заходилася 

коло того, щоби постягати ДОКУПИ, поскладати та 
поховати де що було, нехай би не попалося чужо
му в руки. Саме передучора прийшла вістка, що 

турецький султан зі страшним, невиданим військом 

уже недалеко, над Прутом; а хоч Молдова - сул
танський край і Серет - його місто, проте військо 

військом - не пощадить і своїх, усе забере, що 
в руки попадеться. А молдовський господар Олек
сандр уже й без того вибрав доволі данин на 
турків. 

Загорода старого Ярошенка стояла під ГОРОЮ 
Руїною, над потоком, що в'ється у підніжжя гори, 
на лівий бік від церкви св. Троііці, як іти у місто 
від ріки. Вузенька доріжка вела попід гору Руїну, 

вверх потоком, у місто, а при сій доріжці, рівно 
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з Городищем, жили Ярошенки. Коли було з друго
го боку міста подивитися на Їх загороду, то її не 
було видко за деревами. Високо понад нею здійма
лася гора з відві 'Іним густим буковим лісом, де 
колись стояв кам'яний замок, що тепер щораз 
більше розпадався і заростав усяким лабузом; 
нижче білілися спадисті стіни гори, що Їх усе по
локали дощі та вимивали наверх білий камінь і пі
сок; а вже у підніжжя починалися сади кількох 

серетських міщан. між ними й Ярошенка. Сі сади 

також не були рівні і нахилялися до потоку, але 
вода шкодила Їм тілько у великі зливи; покопані 

рови відводили воду у потік - і сади могли зеле

нітися у всій своїй красі. 

Семен Ярошенко поклав собі хату при дорозі. 
Вона виглядала як соборна церква в Радівцях, 
тілько була значно менша: з високою, стрімкою 
кришею і з малими вікнами та дверми. Лише по

клади на причілку хрест - і звичайна тоді мол

довська церква готова. Таких хат було тоді у Се
реті більше - любили люди жити в них. За хатою 
у саду розвів собі Ярошенко пасіку і в пій прово

див ціле літо. 
І сегодня з самого ранку він у пас.іці. З вощини 

витопив камінь воску і приніс його в хату. Віск 

був ще теплий, жовтий. і від нього так і понесло 
медовими пахощами по хаті. Стара Ярошенчиха 
саме тоді переглядала одежу: виймила із скрині 

чоловікову і синову рясу «антірев», і широкі ша

ровари, і довгі зелені хустки, що ними опоясува

лися по штанях, виймила Їх святочні кучми і свої 
та не невістчині кацавейки з лисами, зубони, три 
пари нових постолів і ше ЯRісь хлоп'ячі річі - усе 
те по складала на постелі і задумалася. 

- Куди ж я те все подію? - спиталася вона 
в чоловіка, коли той УВlllШОВ З воском У хату.

Як же се у землю заховувати? Погниє, поніве
читься. 

20 



Ну то пехай лежить у хаті! - відповів ста-
рий. 

Та-бо зле і в хаті. Наскочить біда несподіва
но - наша хата при дорозі,- забере - шкода. 

- Найліпше разом із скринею в льох покласти. 

Льох сухий і широкий - вміСТИТІ,СЯ. А його за ха

щами й не видко, травою заріс. Зложи все у скри
ню і засунь; а Микула і Роксанда пехай зараз за

несуть. Чи вони вже змолотили пшеницю? 
- Уже, здається. 

Старий приступив до стіни від подвір'я і відчи
нив ма:Іе вікопце з болоною з міхура замість скла. 
Глянув на подвір'я. Там біля стога стояла пара во
лів, що саме перед хвилиною витоптувала погами 

зерно із снопів; невістка згортала набік солому, 
а син пересівав зерно на решеті. Ранішнє сонце 

освічувало молоду вродливу пару - і старий Яро

шепко з охотою дивився на неї хвилину. 

- Микуло, як упораєшся, прийди у хату! - сн:а
зав батько і зачинив віконце.- От нещасна до
ля! - говорив він далі до жішш.- Коли так подив
люся на наших дітей, страшний жаль бере мене. 
Нема та й нема нам спокійного життя! Як було 
зранку, так буде й до останку і нам, і нашим ді
тям: усе тремти, усе не спи спокійно, усе бійся, 
що буде завтра, усе держи шаблю в руках ... 
Стара не відзиваласн добру хвилину, мовби ду

мала свої думки, далі зітхнула і каже: 
- Не знати, де то наш Ілаш обертається? Чп 

живий він ще, чи вже покійник? Снився мені сеї 
ночі ... 

- Та як? - зацікавився старий. 
- Цілком так, як тому шість років: молодень-

кий такий. Сидить собі ОТаІ\ коло скрині і каже 

мені: «ПійДУ з князем Корецьким на війну!» Я його 
прошу, я плачу, а він - ні та ні! І піЙшов ... Ціл
ком так снився, як тоді зробив. Десь пропадає, бід
ний, у неволі турецькій ... 

21 



- Або вороп кості його вже давно розніс,- до
дав смутно старий. 

Обов замовкли. Згадка про Ілаша, Їх старшого 
сина, що так без вісті і чутки заподівся перед кіль
кома роками, усе засмучувала Їх. Вони вже і по
минки справляли по нім. і все ще мали надію, що, 

може, він не нропав, може, ще вернеться. Тим ча

сом роки минали і минали, Ілаш не вертався, і на

дія на його поворот щораз меншала. 

Але сумні гадки старих розвіялися небавом, бо 
у хату вбіг малий чотирилітній хлопчина, здоровий 

та веселий, з рум'яними щоками. Се був внук ста
рих, Тодір. 

- А ти куди бігавш? - ніби з гнівом скрикнула 
бабуся. 

- На Руїні був. 

- І казала я тобі: пе лазь туди, там страшно, 
а ти все свов. 

- Я не сам був,- боронився хлопець. 
- І що з того? Каміння з замку розсувавться, 

ще привалить тебе колись, і буде по тобі ... 
Е, ні! я вилізу ... Але я так хочу їсти! 

- Може би, ти меду попоїв? - спитався дід. 
- Давайте, діду, а багато! 
Дід подав внукові меду на деревляній мисчині, 

відрізав йому кусень хліба - і хлопець почав Їсти 
з жадобою. 

Небавом надійшов і Микула. 
- Чого вам треба, тату? 
- Чувш, сину: возьми-но ти сей камінь воску та 

понеси до Агоспи; казав мені колись-то, що по

требув. Вертаючи, купи у татарина коло церкви 

добру шаблю турецьку, бо треба буде, час непев
ний ... 

- Адже в пас є Їх три; в й луки, і самопал ... 
- Нічого! Купи, коли кажу. Не дай боже на-

пасті, чим би боронилася твоя Роксанда ? Кочер
гою? Скілько душ у хаті, стілько збруї треба. 
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- І мені купіть, тату,- відозвався хлопчипа,
таку маленьку шаблю а остру! 

З патика? 
- Не з патика, правдиву! 
- Ну-ну, куплю, а ти тим часом обітри собі рот 

з меду. От як замурзався! Ще до тебе бджоли зле
тяться на мід і пожалить у сам носик. 

Хлопець утер скоренько рот рунавом. 
- А у пасіку не ЙДИ,- остерігав дід,- бо ПОіІ,а

лять тебе знову, так як передучора, і будеш пла-
кати. 

- Ні, ні, вже не пійду, пе хочу! - запевнював 
хлопець.- Але шаблю мені КУПIlте? Або лук? 
Або - ні! Може би, тану маленьку стрільбу, щоби 
я собі стріляв? 

Дід засміявся: 
- Ей, синку, стрільба не для тебе! А лук я тобі 

зроблю. Ходи, зараз змайструю! Ні, чекай, перше 
винесемо скриню у льох. Поможи нам, Микуло! 

А ти, стара, зложи сюди одежу! 

Задніми дверми хати винесли скриню на по

двір'я. а з подвір'я в сад між корчі, де була будо
вана яма. Там Микула й лишив старих, а сам вер

нувся у хату. 

- В місто йду,- сказав він мимоходом до жін

ки,- віск продавати. 

- А не бався тамІ - відповіла Роксанда, що 
в'язала тоді оноліт соломи повереслом. 

Микула одягся у довгу одежу, неначе рясу, по

клав на голову кучму, взяв камінь воску під паху 

і пійшов до вірменина Агопси, що торгував усяки

ми річами і мав свою господу для гостей. 

Перейшов кладку над потоком і вуличкою поміж 

плотами пійшов у сторону церкви св. Тройці, де 
находилася господа Агонеи. Було саме під полудпе, 

жара пекла велика, і торг мовби троха нритих, бо 

годі було встояти на сонці. Зате у господах було 
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гамірніше: люди полудновали, пили вино і чимраз 

завзятіше спорили про війну. 

Микула продав вірменинові віс:к і ва хвилину 
вступив до господи. Тут за столом сиділо кількох 

вірменських купців, пили вино та закушували ву

жениною. ВОНИ розмовляли по-вірменськи, але від 

часу до часу зающали і по-руськи. Один із них, 

чорний НІ{ смола вірменин, був уже підхмелепий, 
бо саме тоді, як Микула входив у господу, кинув 

lIIалою ПОРОЖНЬОЮ коновочкою з вина об землю 
так, ЩО вона розлетілася на ДОЩИНЮІ. Інші купці 

стали його спиняти та втихомирювати, але він тіль

по тоді успокоївся, коли явилася друга повна ко
lІОВОЧІ,а на столі. 

Минула знав сего вірмепппа: се був відомий у ці

лій Молдові багатий купець Дзерон Семен, ЩО 
знався з Ярошенками здавна і не раз бував у НИХ 
дома. Через жінку Микули він був іпосвоячений 

з ними. Дзерон вибудував своїм коштом церкву на 
честь св. Симеона у Сучаві - такий був багатий. 
Микула хотів вишком винестися 3 господи, але 

Дзерон уже помітив його своїми очима і скрИІШУВ: 
- Микуло, ве втікай! Маю тобі щось сказати. 

Я саме збиравсн до вас піЙти. 
Потім устав із-за стола і, мовби нічого не пив, 

узяв Микулу під руку і вийшов 3 пим ва вулицю. 

Батько здоров? 
Здоров. 
Має троха своїх людей чи ві? 
Найдуться, та ЩО з того? Сю гаДІ{У треба за

нивути, та й годі! 
- Не закинутп! Ні! Тепер саме час, коли Моги

ЛИ можуть ЗНОВУ стати господарями. Заплатять 
нам добре. Нас у Сучаві ціла громада за Петраш
ком. Чую, що І\опачовсьний має приїхати до Су

чави; певно, привезе якісь НОВІІНИ. 01 коли діло 
пійде гладко, дешево се Могилам не обійдеться. 

Скажи старому, ЩО ПетраШІЮ Могила писав до 
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~leHe і до Бичка: казав усюдп мати своїх людей ... 
- Коли ж батько мій уже такий старий! - від

повів Микула спокійно, вислухавши гарячої бесіди 
вір:мепина. 

Такий старий, як і я! Ще говорити може ... 
- Але сили в нього нема такої, як у вас. 

-- Ну-ну! Я там ще сегодня зайду до вас під 
вечір. Аби старий не виходив нікуди. Розумієш? 
А може, ти нап'єшся вина? 

- Ні, спасибі, маю діло. 
Дзерон вернувся до господи, а Микула шишов 

r,упувати шаблю до купця-татарина коло горішньої 
церкви. ("У Сереті було в ті часи ціле татарське пе

редмістя). Татарин мав усякої збруї багато: луки, 
списи, самопали, всякі шаблі, молоти, ножі; на все 
те був тепер значний попит, як звичайно перед 

війною. 

Микула став перекидати різні шаблі. Найбільше 
сподобалася йому коротка, але доволі тяжка і вже 

виострена крива шаблюка у похві зі шкіри. Дер
жак був вигідний, шабля не могла вихопитися лег

ко з руки. 

- Сю шаблю носив сучавський паркалаб,- при
хвалював татарин.- Я її наострив. 

Микула не дуже вірив словам татарина, але шаб
лю купив, ще й ремінь до неї, і зараз-таки при

пняв собі її до боку. Припнявши, випрямився на 
увесь зріст. Мужчина був дужий, плечистий, 
а шабля при боці зараз додала йому грізнішого 
вигляду. 

- 3 вами я б не зачіпався,- замітив татарин 
з усмішкою. 

Бо нема чого. 

- Вам нащо шаблі? 
- Так, на всяну пригоду. Самі знаєте, час тепер 

непевний. 

- Ой непевний, непевний,- почав татарин на
рікаючи.- От я трохи доробився, а тут за одну 
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хвJtли»у моЖе все пропасти: спалять, пограбують, 
ще й уб'ють ... Чули ви, що наш султан веде триста 
тисяч війсьна з собою? Такої війни ще не було! 
Сам султан Осман їдеl 

- І не знаєте ви, де зійдуться? 
- Чую, що ляхи уже під Хотином окопи роб-

лять. 

Котрою ж дорогою іде султан? 
Іде поміж Прутом і Дністром. 

Се ж не попри нас. 
Ну-ну, побачите, скілЬІЮ турецьких чат пере

йде через Серет, скілько ще в нас добра забеРУТІ>. 
А польські чати люди вже бачили ... 
Тим часом, коли Микула розмовляв з татарином, 

на горі Руїни скраю вартовий запалив чугу - ве

ликий стовп, обкручений соломою і облитий смо
лою. Ніхто спершу й не замітив сего вогню, і тіль

ко коли угору знявся дим, що закрив великий 

пласт зеленого лісу, у місті тут і там дехто скрик

нув з острахом: «Чуга горить!» Але на торговицях 
не дуже ще сим стривожилися: не розуміли, звід
ки і хто би то йшов на місто. 
Микула з татарином зовсім пе чули сих окликів. 

Тілько по добрій хвилі серед розмови чудно їм ста
ло, чому кількаР0 людей побігло так скоро вули
цею попри склеп. Далі хтось скрикнув страшним 
голосом: «Утінайте!» Обидва вибігли на вулицю. 

- Чуга горить! - скрикнув татарин і кинувся, 
мов божевільний, замикати двері свого склепу. 
Микула вже нічого не сказав, тільно зараз побіг 

у сю вулицю, шо вела до його дому. Назустріч 

йому надбігла череда волів і овець, що ЇЇ гнали 
люди із скаженим крином, вимахуючи батогами. 
«Очевидно, звідтам ворог іде! Що там мої роблять? 
Коли б хоч видобутися звідси!» - мигнуло йому 
в голові. Він скочив у сад і побіг далі. На вулиці 
зчинився великий СТИСR - воли збилися у таку 
купу, що тин подався, завалився. Вся череда RИНУ-
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лася в сад. Воли стали колотися і ревіти, а вівці 
блеяли і самі не знали, що з ними сталося: то ста
вa.nи й оглядалися, то під напором худоби втікали, 
переполох ані, наперед. 

Микула на ХВИJІИну оторопів. У цілім місті на
став нечуваний галас. На вулиці перед ним діялось 

щось несамовите. Досі тілько в один бік бігли люди 
і худоба, а тепер тою самою вулицею з противного 
боку надбігла інша череда худоби і розбіглася по 
саду. Микула підняв поли своєї одежі, перескочив 

якийсь рів, думав вийти на доріжку, що веде попід 
гору Руїну,- коли дивиться: там, де його хата, уже 

ворог їде і блискає шаблями. «Хто він такий? Се ж 
не турки!» - приходить Микулі на думку. Він бі
жить до потока, перескаКУ6 його, вилазить на висо

ний берег і опиняється знову MirK наполоханою 
отарою овець, що трохи не зБWlа його з ніг. Тепер 
уже не гадає йти дорогою, тілько біжить поза сади 
під гору стежкою додому. 

Біжить щосили і бачить, як на дорозі - отам, 

нижче від нього,- кіннота завертає череди волів 
назад і гонить Їх у сторону ріки. Ніхто, мабуть, 
і не боронить напасшшам, тілько десь-не-десь чути 
немов сварку. 

Насилу добігає Минула до свого саду, пересна

кує перелаз, біжить пасіною і що перше бачить: 
низом у шопі стріха нуриться. «Ох, господи! ще 
все згорить!» Він кидається до стріхи, що вже за

ймалася полум'ям, сноренько зриває кички, мече 
на землю і затопчує ногами. Біжить потім до хати, 

але з ДОРОГИ вертається ще раз, бо приходить йому 
на гадку, що, може, недобре погасив вогонь. Здає
ться, уже не горить, топче ще раз солому, відсуває 
єї набік і тілько тоді йде до хати. 

Що ее? Нікого не видно? .. Поховалися, може?. 
Дивиться: у хаті пусто; вибігає на подвір'я

нема нікого; ворота відчинені; вихоплює шаблю 
з похви і біжить на дорогу перед хату: ані пере-
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пхатисяl Всю дорогу залягли воли - більше сотні 
їх, - а кількадесят кінних поганяє Їх. Де не взявся 
коло Микули якийсь чура на коні - із саду виско
чив чи звідки,- верещить, як скажений, та вимахує 

списом. Побачив Микулу і замірився в нього. Ми
кула відскочив набік, але зараз знову підбіг, лівою 

рукою вхопив за спис чури, а правою вдарив шаб
лею його по голові чи по плечах - уже того не 

бачив, бо в тій же хвилині і чуру, й його коня 
потягла череда худоби з собою; в руках Микули 
тільки спис остався. 

«Де мої поділися? Може, сховалися в льох? Гос
поди, що з ними сталося?» - спам'ятався Микула 
і побіг у сад між корчі. Припав до дверей льоху: 
«8 ви тут?» - спитався хоч і не голосно, але так, 
що могли почути. Ніхто не відзивався. «Я Мику
ла!» - сказав він зпову, однак у льоху було тихо. 
«Може, вони в шопі?» Побіг до шопи. І тут не було 
нікого. «Може, на горищі хати?» Виліз туди по 
драбині, дивиться - також нема. Пійшов знову на 
подвір'я: тілько тепер помітив, що його двох гарних 
волів не було, певно, військо забрало. У хаті, здає
ться, нічого й не рушали; на подвір'ю коло шопи, 
видко, з кимсь боролися, бо ось на колику кров ... 
ой, чия ж се кров?1 Де батько, мати, жінка, дитина? 
Господи, а се що сталося? Та невже ж се правда, 
що Їх нема? 
Микула немов тілько тепер зрозумів своє нещастя 

Й, як бuжевільний, побіг за сад на стежку, що вела 
попід гору Руїну, в сторону ріки Серета. Звідтам 
хоч побачить, куди ворог завернеться. З гори поба
чив тілько, як громада людей утікала дорогою до 

Сучави, а польська кіннота - бо се, певно, була 
польська чата - всіма вулицями гнала худобу до 
ріки Серета. Уже декотрі були по тім боці ріки, 
а декотрі завертали поза гору Руїну і щезали 
з очей за садами. Микула дивився, чи не побачить 
де полонених - не побачив між кіннотою піших 
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людей,- зтmr.тт,ся, тіЛЬJЮ худоби було треба Їм 
для прmЮІТІ,У і тому папали. Багато Їх було? 
Може, !\іль!\асот. От збираються над ріRОЮ ... уже 
вертаються в обоз ... 
А се що? Коло цеРRВИ горить? ОЙ боже! Недоле 

наша! Там тан густо хати! Ще вогонь пере!\инеть

ся і ціле місто згорить! А сегодня та!\ сухо на

дворі ... 
Ми!\ула мов у сні маячить; не розбере, що йому 

)\іяти. Сходить знову стежкою на своє подвір'я, 
а з подвір'я па дорогу. Тут уже пусто, тільки вівці 

пасуться преспокійно над потоком і !\ури порпа

ють у піску ... 
«Коли б хоч зібралися серетяни і відбили на

граблене добро!» - приходить Ми!\улі на думку, 
і він іде дорогою до ріки. 

Іде й чує: у церкві дзвонять на тривогу, а десь 

подальше !\алатають у ялову ДОШRУ. Тіль!\о тепер 

падумалися! А ворог уже вті!\ає! Треба би пійти 
над рі!\у ... Та чого?. А вогонь !\оло церкви? Хоч 
вітру й нема, проте лихо не спить ... Лучче шу!\ати 
своїх. Може, де у сусідів поховалися? Може, на 

Руїні? Може, у стайні? .. Боже, що діяти? 
Микула знову вернувся до хати. Перешукав стай

пю,- пари !\оней не забрали, вони спо!\ійно стоя
ли У жолоба і їли, але з родини не було там ні!\ого. 
Пійшов знову У льох і тіЛЬІЮ тепер замітив, що він 

був заМRнений знадвору. Виходило, що всередині 
ніного нема. Але Микула ще не вірив, відчинив 

льох і увійшов досередини: ні! таки нема! Зачинив 
знову і вийшов. Що ж тепер почати? 
Він станув у саду на стежці. Сонце світило ясно 

почерез галуззя дерев, і бджоли бриніли весело 
довкола вуліїв. В місті далеко лунав нрик, дзвін 

далі відзивався на тривогу, а тут, у саду, було та!\ 
тихо, що чути було ІЮЖДУ бджолу на лету. Що 
діяти? .. 
Микула пійшов ще до сусідів спитатися, чи не 
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бачили його родини? Ні, не бачили. Не диво, кож
дий пильнував свого,- хто б там ДІІВИВСЯ у такий 
час на інших? Метушня на вулиці була така, що 
годі було й зміркувати, хто йде чи втікає. 

Тепер уже Микула пійшов просто дорогою ДО 

ріки. Застав тут громаду людей, що плаЮ\ЛІІ і про

клинали, але не важилися пуститися навздогіп за 

польською чатою. Ії вже й не було видко. Погнала 
перед собою кілмшсот волів та череду овець; здає

ться, і декого з людей забрала для «язика»; отам
показували люди,- по тім боці ріки, скрутили по
під ліс і щезли. Дорогу, котрою верталася чата, 

було справді видко: траву і збіжжя столочили воли, 
а де була жовта стерня, то вона й зовсім почер
воніла. 

- Що ж? Будемо Їх здоганяти? - спитався Ми
кула. 

- Здоганяй сам, коли охота! - відповіли йому. 
- Мені всю родину забрали! - СКрИІшув Мику-

ла з розпукою. 

- Та де?! Нащо Їм твоєї родини? Пошукай ліп

ше і знайдеш дома. 

Я шукав - нема! Ви не бачили її? 
- Ні! Може. й забрали, хто там знає ... 
- І се християни?! Свої на своїх нападають!-

обізвався хтось із громади. 
- Чого будемо тут ждати? Вони вже не вернуть

ся. А в місті вогонь,- промовив хтось інший і сим 

словом опам'ятав людей, що стояли над рікою моп 
зачаровані. 

у місті коло церкви справді курилося, але дим 

не був уже великий: день був спокійний, вогонь 
почали гасити зразу, і він, видко, уні мався. 

Микула вже не хотів говорити з людьми, тілько 

вернувся додому. Перешукав ще раз усе своє гос

подарство, кликав батька і матір тю{ голосно, що 
Й під землею могли почути, та коли ніхто довкола 

і словом не відозвався, пішов у місто. Тут торг 
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мов замело. Де перше було глітно, тепер стояли 

тілько де-не-де остовпілі люди та блеяди вівці. 

Усі розбіглися та поховалися по лісах. 
В l\<псті було спокійно. Дзвін уже затих. Кождий 

розумів, що се TiJIbKO мала чата впала до міста на 
рабунок і вже не вернеться, а проте страшно було 
всім, боялися вийти із своїх захистів. А від тих, 
що зважилися вийти на місто, Микула не міг нічо
го довідатися. Всі тілько вбезнечували його, що 

чата людей не забирала - нащо їй? А коли й за
брала, то небагато. 

3 чим пійшов У місто, з тим Микула й вернувся 
додому. Усів на лаві і розглянувся по хаті. Нема 

нікого! Нема ні батька старого, ні неньки, ні Рок
санди, ні Тодірка. Та хіба се може бути? Невже ж 
се на нього впало неснодівано таке нещастя? 3а яку 
нровину, за які гріхи? 
Доки Микула ходив T~ шукав родlПIИ, доки вірив, 

що її віднайде, він і не думав, яке велике лихо 
спіткало його; тепер же у самотній хаті, як розва

жив, що сталося, де могла дітися родина,- може, 

її порубали, може, забрали? - віп ухопився за 
голову руками, встав і зарув, як ранений медвідь: 

«Господи! що ж я тепер вдію? Сирота яl круглий 
сирота!» 
Але надія його не вся пропала. Прийшло йому 

на думку, що родина могла утечи на Руїну. Хоч 
старі ледви чи так скоро могли вилізти на гору, 

все ж туди було найбезпечніше утечи: у льохах 
старого замку, що ще не завалилися, могли похо

ватися. Ліс там дуже густий, місце певне. Може, 
вартовий при чузі бачив, як вони втікали? 
Микула пійшов на гору. 3 краю під лісом стояв 

вартовий. 

- Чи втікали які люди в ліс? Може, моїх ба
чили? 

- Та туди втікали якісь. Або я знаю хто? - від
повів вартовий. 
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Микула ШИШОВ стеЖIЮЮ у ліс. РуїНИ старого 
3aA-ШУ були неда.'юно. В гущаВІІні стор'шли ще де

які грубезні стіни, нп котрих росл!! l\орчі. і з-поміж 

стін, :.І даВШШIIХ світлиць, піднімалися буйпі дере
ва ВІІСОКО вгору. Довкола ж мурів і па звалищах 

росли непрохідні хащі, трава і кропива. Микула 

застав тут громадку людей, що вже збиралися вер

татися в місто. 
Діти плаюши, наполохані і голодні, матері вти

хомирювали їх, а дехто ще сидів, як прикований, 

на камінню і мовчав. Микула сказав Ї~i, що вже 

'!ата давно забралася з міста, можна людям верта
тися; однак про своїх не дізнався нічого. Ніхто не 
бачив їх, а повинні би були бачити ... Може, чата 
:забрала? Чати забирають часто людей, щоби виві
!(атися від них, чого Їм треба. 

- То їх, певно, під Хотин пігнали? - спитався 
Микула не то в людей, пе то в себе. 

- Та вже ж; коли чат а польська, то під Хотин 

і вернулася. Там, кажуть, уже стоять ляхи. 

Микула пійmов мовчки додому. Йому мовби ду
мок не стало в голові. Уже сонце ішло добре з по
лудня, а він ходив то по хаті, то по саду мов без 

пам'яті. Усе здавалося йому, що ось-ось надійде 
звідкись родина; тим часом кругом було так тихо, 
як на кладовищі, там, коло церкви. Тілько пес Бо

сий надбіг звідкись і став ласитися до нього,
видко, був голоден. Тоді Микула пригадав собі, що 

й коні, певно, голодні, ненапоєні та й віп сам із 

самого ранку нічого не Їв. Де йому тепер до їди? .. 
Але до коней пійшов і папоїв їх, дав і собаці Їсти. 
Тут і згадав, чи не зайняла чата й його коров із 
пасовиська, що їх пігнав громадський пастух ще 

вранці разом з іншими норовами. Чому не пригнав 
па полудне? 3гадав і свої воли, такі гарні, круто
рогі, випашені ... Дивне діло, що нічого :з хаТI1 не 

забрали ... Тільно воли п()бачшш на ПОд'Вір'ю і ви
гнали на Aopory. 
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Мш;у:rа ходив ят,; пеПРI!I;аJIппіі по двору і за Т(УМ

ками про госпо;:щрство забував на хвилину про 
родину. Але ТЯifша журба верталася несподівано 
зпову - і він уже без ніяної відради снувався то 

сюди, то туди, а з грудеіі його добувався пе плач, 
а якийсь глухий зойк, стогін, мов у тяnшій недузі. 

його висона, плечпста стать ПОХlIлтmасн - віп мов 
ув'яв, постарівсн. 
До самого вечора ходив ПJI{ і ВТ(JМИВСЯ неснааан

но. Все ще з)\авалося ііШlУ, що або з саду, або 
з хати виходить хтось з його родини; все причува

лося йому, що його батько ось іде дорогою і прино
сить вістку, що вся іпша челядь зараз також при

йде. Снричала дитина у сусіда - він аж стрепенув

ся: гадав, що се ТодіРІЮ. Однат,; усе те був тілько 

об~шн його ВТО:lшеної душі. 
Настав уже і вечір. Пастух пе пригпав ІЮрОВ -

таКIІ чата забрала. Микула вше й не думав довго 

про се, лежав, мов беа ДУМЮІ, у саду: і їсти не їв, 
і спати не спав,- так тілько щось недоладне сну

валося йому по голові, чого він і розібрати пе мав 
сили. 

ТіШ,IЮ ПО півночі від рапіпшього холоду параз 

аатрусився. РоаJ\РИВ очі: па небі вже зорі блідли. 
Він піднявся із землі такиіі слабий, мовби перебув 
тяжку недугу. Тілько одна постапова неначе до

зріла у нього через ніч: треба, неминуче треба 
йому ЙТИ слідом за чатою, нехай і під сам Хотин. 
Пропаде, то нропаде,- йому й таl\: нема життя, 

І-\ОЛІІ вся родина пропала ... 

ІІ 

Ще сонце не зшпшо, як Микула був уже гото
вий до дороги. Вороний кінь стояв уже осідланий 

на подвір'ю, а на приспі під вікном лежали саllIО
нал, шабля, великий ніж і харчі. Із горшка, зако-
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папого під лавою в хаті, МІШУШ\ ВІІЇІМПв гроші і за

ховав чаСТІІІІУ у своїм широкім поясі і в мішОІ' на 

грудях, а другу частину зашив в О;J;ежу. Потім 

вивів другого ІЮПЯ із стайні і повів до сусіда. Ста

рий сусід саме вийшов із хати і МОЛИВСЯ голосно 

на подвір'ю до сходу СОНЦЯ, НОШІ l\flшула віпчшІПВ 
ВОІюта. 

Сусіде, маю до вас проеr,(іу. Я від'їащжаю ... 
- Rудиі\ 

- Під Хотин. Іду зараз і не знаю, НаЛИ вернуся. 
Нали віднайду своїх, то верпуся, а як пе віднайду 

і ніхто з моїх не вернеться, то ... 
Микула СПИНИВСЯ; не знав, що далі казати. 

- І ти думаєш, що там віднайдеш своїх? Між 
тисячами війська? 

- Я новинен Їх ШУІШТИ. 
- Адже зараз над Прутом зловить тебе Бернав-

СЬІШЙ зі своїми опришками. На всіх бродах повно 

розбишаків, не заїдеш під Хотин. А чати вже всю
ди снуються. 

- Все одпо пропадати! Яне мені тепер шиття? 
- Та се правда... але загинеш, хлопче, кажу 

тобі! 
- Нехай! А моя просьба до вас тана: усе госпо

дарство лишаю на вас; нопя от зараз беріТJ, до 

СВО6Ї стайні, а другого я беру з собою. Більше жи
вого не лишаю вам нічого, хіба бджоли; коли хоче
те - ДОГJJЯпьте їХ, ІЮЛИ ні - нехай пропадаЮТІ,. 

Може б, ви піШJШ до мепе, нехай би я вам все 

ПОІшзав і передав ... А ще одно: може, будете в Су
чаві та побачите мого тестя Чамчана, то снажіть 
йому, що сталося з нами. 

- А де ж він тепер буде дома? - відповів су
сід.- У таЮІЙ час він, певно, будує мости для 
війська. 

- Може, вже вернувсн з-під Ясс ... А ІЮЛИ його 
дома нема, то хоч родині скажіть! Нехай знають. 
Або, може, не нажіть, щоб не журилися?. Ні, тани 
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перекал:іть! Може, ного пішлють, JЦО()П доглянув 

господарства. ї;,) все пропаде ... 
:Минула показав сусідові, де що було, розповів, 

що ще в поаї треба бп зробити, позасував усе і по

чав одягаТlIСЯ. Поклав В'ІО!Ш на КОШІ, прппоясав 

шаблю, набив самопал і закинув на пле'Іе, переві
сив через ІІлечі порошпиці, гаманеЦІ, з кулями, 

пасупув кучму на голову і всів па копя. 

- Бувайте здорові, сусідо, може, ЩО побачи

мося. А як пе вернуся, найміть ІІОМИПЮІ за паші 
душі. 

- Ет, пощо тан:е казати! .. Ідь же здоров, а вва
жаiil Над Прутом сокотися! 

- Однаково погибати! Бувайте здорові! 
Микула ще раз глянув на своє господарство і за

тиснув зуби. Важкий жаль підступив йому до 

серця, але він зараз же рушив з місця і виїхав па 

дорогу. І не оглядався, щоб не завrrавати собі ще 
більшого жалю. ТіЛЬІШ сусід дивився вслід за шаІ 

довго та хреСТІІВ його на дорогу. Ноли ж l\Іпкула 

щез па СІ:руті вулпці, сусід замкнув ворота і пі

іішов ДО себе. Весела ще вчора загорода ЯРОПІеІшів 
онустіла і затихла, мовбп всі єї мепшапці вимерли. 
Тілько воробці цвірінькали безжурно на стрісі та 

бджоли бриніЛІІ у пасіці. 
Уже як l\1икула мав брести рікою Серетом, помі

тив він, що за ним біжить його пес Босий. Увесь 
час не бу,ю ііого видко, мовби боявся, щоб його 
силою ПО JІИІІШЛИ дома, а тепер прибіг і ждав, чи 

Микула скажр йому завернутися додому, ЧИ, може, 

позволить йому іти з собою. Минула не казав нічо

го. Тоді Босий, не падумуючися. юшувся в ріІ:У і, 

де було глиfiоко, плив за копем. На березі стріпався 
з води і, вже веселиіі. вибіг поперед коня. 

Ще ПОЮ! було ВИДНО Серет, поки Миr:ула бачив, 
що ось недалеко живуть знайомі люди, його думки 

розліталися. і він думав то се, то те. Але ЯR тіЛЬRО 
завернув під ліс, на ту саму дорогу, котрою верта-
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лася чата до Прута, його родина ста.'Та мов жива 

перед ним, і він мов бачив її свої~ш ОЧІша. Де то 
вона тепер? Де ЙОГО r;';lrша, з котрою не нажився, 

де ііого ТодіРІЮ любий? Чи годен ;Ее синок пере

йти таку далеку дороту свої~ш ноженятами? 
«Коли б господь ДОЗВОЛІІВ віднайти їх, увесь вік 

ходив би я на прощу до св. Івана Сучавського! За
ППШУ поле па церкву св. Тройці,- думав собі Ми
r'ула.- А мої CTapGIll,I;i батько й мати - ото доче

І\аЛІІСЯ гаразду на старі літа! І давніше не мали 

ніколи спокою, і на старість не мають. Чи не кра

ще було батькові сидіти там, де родився, ніж 

нещасний вік свій Ішротати у тііі проклятій Мол

дові?» 
Старий Ярошенко був родом із І{ам'янця-Поділь

ського. У Молдову ПРІ1ЙШОВ він із віЙСЬНОl1, що 

прогнало господаря. цигана Степана Резвана, 1595 
РОІ\У, а Єремію Могилу посадовило на господар

СЬКПЙ престіл. У Сучаві Я рошенно Й ПОДРУЖИВСЯ, 

і став на СJIутбу у l\10гилів. Снершу був панцер

НИМ у Сереті; звідси вернувся зпову у Сучаву і був 
ватагом, себто старшим возним при суді, далі сот

нином сторожі піп руною сучавсьного паркалаба. 
На тім становищі перuбув найдовше і пережив 

;) Могила~!И всі Їх пригоди. Знав він усю Їх родину: 
і Єре~1ію, і Сем'нпа, і Костшпина, і Олю,сандра, 
що жили то в Яссах, то в Сучаві; а син Сuм'янів, 
Петраrrшо. не раз-тани грався у за~шу із старшим 

сипом Я рошепнй, Ілашем. 

Мl\I,ула зпав 1акож декого з Могилів, затямив 

Їх ще хлопцем. Жилося Ярошенкам хоч і не зовсім 

спuкійно, бо пе раз треба було боротися за непев

пий мо.лдовсr,rші! престіл, та все ш і не без деякого 

гаРiJ;ЩУ. Бували й цілі роки тихі та безпечні. Тіль

І(() КОЛlI Єремія помер і почалася війна із Степаном 

Томшею, годі вте було спокійно жити у Сучаві. 

Зяті ЄремiJ. - Самійло Корецький, Михайло Виш

нсвецький і Іван ПшеР(Jмбський - хотіли здоБУТll 
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престі.тr для Сем'япового сина - Петрашка Моги
ли; тим часом турки хотіJIИ мати Томшу господа

рем. Почалася довга війна. Ярошенків спн, Ілаш, 
пристав до війська Норецького і НОГІ1б десь під 

Яссами цри облозі, а може, в неВОJIЮ дістався разом 
з Могилами і Rорецьким,- ніхто не знав, що з ним 
сталося. 3 того часу старий Ярошенко зпенавидів 
Сучаву, купив собі господарство в Сереті, оженив 
другого сина, Микулу,- в Сучаві наїllІІОВ ЙЩІУ 

жінку, вірменку, доньку славного будівничого 

Чамчана,- і зажив спокійнішим життям. Могили 
дбаJIИ далі про те, щоби всюди мати в потребі 
своїх людей, числили і на Ярошенка в Сереті, але 

старий уже любіше сидів у своїй насіці, ніж ціка
вився тим, хто там засяде на престолі, па котрім 

тоді ніхто пе міг посидіти довший час - усе один 

одного стручував з нього. Другого сина, Микулу, 

вже не пускав на війну - хотів прожити старі 

літа при нім. Та от пе судилося! 
Микула згадав отсю нещасну ДОJIЮ своєї РОДИПІІ 

і звісив смутно голову. Нінь ішов помалу та скуб 
то тут, то там траву при дорозі, а пес бігав то в ліс, 
то в поле і все вертався до коня та зглядався на 

свого господаря. Довкола будо ТІІХО. 3виqаііпо на 

наСОВИСЬІіах видко було худобу і пастухів - тепер 

нігде не було ані шивої душі. Витоптана чатою 
дорога ішла направо, на північний схід, почерез 

поля та ріки. Чата обминала ліс, де було невигід
но гнати худобу, але й не дуже відходила від лісу, 

щоби в потребі схоронитися. МИКУJIа зпав сі сто
рони, бо їздив кілька разів у Хотин з ПОСИJIКОЮ дО 

хотинського паркалаба і на торг; не дуже й роз
ГJІЯдався 110 ОІ\олиці, тілько думав свою ВЮІШУ 

думу. 

Нараз на Обчині пад потоком загавкав пес у кор

чах, а до Мин:ули долетів тяжкий людський стогін. 

Він схаменувся і глянув довкола. Нікого не було 
видко, але стогін таки було чути. Він зліз з коня 
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і прив'язав ііого за поводи до дерева. Зійшов над 
берег потока і тут, між корчами, найшов чоловіка. 
у нього була пов'язана голова; по запалім лиці 
лазили МУХИ, а сонце світило просто в очі. Чоловік 

сей уже пе міг І\ИНУТИСЯ і, ВИДRО, погибав. 

- Що тобі, чоловіче? - спитався МИRула. 

Але нещасний не відозвавея. ТіЛЬRО троха від

чинив новіЮІ і знову замкнув. 

Микула начер у КУЧМУ води з потока і приніс 
раненому. Хорий напився з жадобою і по хвилині 

знову віднрив очі. l\fинула хотів його ще підсунути 

у корчі У тінь, але він тан тяжко застогнав, що 

Минула лишив його на місці і тілько наложив 

галуззя та встромив у землю, щоби тінь падала на 
хорого. 

- Рятуйте мене! - нромовив той вкінці ти
хенько. 

- Ян же я тебе порятую? Се тебе хтось пору
бав, чи що'? 

- Вчера, у Сереті ... 
Минула гляпув на нещасного уважніше: се ж чи 

не сей самий чура, що він його вчера ночестував 

шаблею? Він, справді, він! От як НОJ\ИНУЛИ його 

серед дороги, як собану! Не далено заїхав по тяж

кім почестунну! Чура заМІ\НУВ знову очі. 
- Чи чата забрала і людей? - спитався Микула. 
- Забрала,- відповів хорий тілько по добрій 

хвилині шепотом. 

- Були там дві жіпки, і хлопець, і сивий дід? 
- Були.- Хорий сна зав се слово, але не можна 

було змірнувати, чи розумів він те, що СІ\азав, чи 

тан лише сказав, мов у гарячці. 

Минула заМОВJ\ і не відзивався довший час. Хо

рому, мабуть, здалося, що той хоче відійти. «Во

ди!» - попросив ще раз тихеньно. Минула подав 

чурі ще раз води, але той уже води не приймив, 

вернулася йому з рота. Не минула і хвилина
і чура не жив. МИІ{ула затяг трупа у норчі, у якусь 
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яму, поклав там і прикрив густо галуззям. «Нехай 

хоч ворони не розносять ностей його! - подумав 

собі.- Хто знає, як мені прийдеться умирати?. 
А паща було тобі замірюватисл на мене списом? -
немов питався ще Микула покійшша на відході.
Був БИ-СІ> жив, а так от як марно погиб ти!» 
Невеселий сідав Микула на свого І\ОНЯ. Тепер 

хотів він хоч ного-небудь мати коло себе, щоб не 

чутися таким опущепим. ()тся смерть чури нагада

ла йому, що й він же не таний безпечпий перед 
смертю; до ПОЛУДfШ може бути вже над Прутом, 

а там онришнів повно,- сегодня, хто знає, може, 

і він буде лежати між lюрчами. 
- Босий! де ти? 

Босий вискочив з-поміж корчів, облизуючися; 

очевидпо, найшов янесь стерво і поспідав собі. 

- Ходи! - сказав до пього Минула, радий, що 
хоч до звірипи може відозватися. 

Дальша дорога вела через пусті поля і ліси

ніде не бачив ані живої душі, усе повтінало в без
вісті. 

Чим ближче було до Прута, тим номаліше Їхав 
він і оглядався па всі боки. Але довкола було так 
пусто і тихо, ЩО йому аж чудно було. Пес виполо
хував лише із трави птахів і заяців, але людей ніде 

не було ані сліду. ІЗ однім місці під лісом пес за

гавкав і сполошив ціле стадо ВОрОІІ. Микула вже 

гадав, що там, певно, якісь люди - живі або пежи
ві,- але коли під 'їхав ближче, побачив лише вито
лочепе місце, на нотрім, очевидно, почувала чата. 

На землі в кількох місцях було випалене місце 
і лежало кілька свіжих шУ.ур, ноги і роги з волів 

чи корів; видно, на вечерю з'їли вояки нількаро 
худоби. Недалеко від того місця в лісі зліз і Мику

ла з ІЮНЯ, шоби відпочити. Сонце було вже під 
полуднем і парило немилосердно; він був утомле
пий і голодний - і самому треба було попоїсти, 
і коня попасти. До Прута недалеко, там, певно, 
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прийдеться добре МI1ТИ себе па осторозі, треба 
перел, тим віДПОЧИПI. l\опя пустив на траву, а сам 

поснідав, що мав, і ПОБШ1ВСЯ дрімати. 

У лісі було так МШІО-холодпо! Хоч і зазирало 
сонце кріаь листя старих буків у середину лісу, 

проте вія.;rо тут прохолодою. Микулі зібралося на 

сон, але він не рад був заснути, щоби l,інь де не 
загубився. Тю{ тіоіІЬКО лежав із заМЮlеними очима, 
котрі віДМИІ\аВ що кіJІька хвилип, щобп подивитися 

за конем. Мушки бриніли тихепько у повітрі, і від 
часу до часу ворони кракали на деревах ІЮЛО ніч

ного леговиська чати. Босий позгапяв Їх із ЖІІРУ 

і сам ВИШУІ{ував що смачпіше для себе, не дав 
воронам і приступити. 

Уже було з полудня, ЯБ l\ІШ'У.'Іа встав і усів 
знову па коня. Іхав помалу й осторожно, хоч і не 
було чого боятися. Дивувало се його немало, бо 
в Сереті наслухався стілько оповідань про оприш

ків, що гадав Їх застати всюди пад Прутом; тим 

часом нігде не було Їх видко. 

Він повернув коня направо і Їхав довгий час 
лісом, високим берегом Прута, шукаючи броду. 
По тім боці Прута простягалася широка, рівна ни
зина, заросла лозою, з балтами, в котрих і досі 
блистіла до сонця вода. 3а ДОЛИНОЮ піднімалися 
легенько вгору бессарабські степи з буйною травою 
і з темними JІісами по лівім боці, БЛЮІ\че Буко
вини. 3 високого берега Прута видко було далеко 
і ШИРOl\О простір, залитий сонцем. Микула дивився 

довгу хвилину 3 лісу на степи, думав, може, поба
чить кого, aJIe не побачив нікого. 
rхати берегом Прута було дуже невигідно, бо 

спиняли яри і корчі. Треба було злізти з коня 
і вести його за поводи. Микула йшов довго бере
гом і все не находив вигідного броду. Вода в Пруті 
попри берег була темна, очевидно, було тут гли
боко. І тілько за добру годину ходу берег в однім 
місці оБНИ3llВСЯ; широкий яр ::І потічком провадип 
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ДО ріки. «От тут буде монша перебрестю>,- поду

мав собі Микула, сходячи вниз,- коли чує: Босий 

у яру загавкав, і за ХВИЛИНУ стадо птахів злетіло 

вгору. Микула станув і вхопив за шаблю. Добру 

хвилипу слухав, чи не почує людського голосу, але 

в яру було тихо. Помалу звів коня в яр, прив'язав 
до дерева і пішов на те місце, ,n,e все гаВІШВ Босий. 
"Уже здалека побачив двох трупів: один з них був 

такий покалічепий, що його JIlЩЯ пе можна було 

розпізнати; голова другого лежала о"ремо, відру

бана від тіла. Оба ТРУШІ БУШІ голі, і птахи Уіке по
відривали з них кусні м'яса. Микула приглядався 
обом довшу ХВИJПlНУ; думав, чи не знакомі, при

паДJ;ОМ. Но пі:шав жодного. «Може, то сюди йшла 

чат а і тут, у яру, ющко, билася з опришками? 

А може, нещаспі, хотіли утікати і Їх убили? l\Іоже, 

тут де вбили і кого а моїх?>} - ПРИЙШЛО Микулі на 
думку, і він з острахом почав перошукувати цілий 

яр. Найшов покалічоного І\ОПЯ між корчами, що 

ще не здох і милосердними очима дивився на Ми

кулу, КОЛИ той пероходив коло нього, ало більше 

трупів не наіішов. Здається, вчора ТУТ бнлися або 

сегодня, коли ще кінь живий ... 
Микула вернувся до свого коня, відв'язав його 

від дерева і повів над ріку. Ідо І\Орчами, коли ди

виться: по тім боці Прута - па горбах за доли

ною - видко цілу громаду людей: кінні поганяють 

піших, пов'язаних за руни і за шию один до дру
гого; інші водуть ціло стадо НОНОЙ на аРІ,анах, а за 

пими їде І(ільканатщяТJ, воаів. ~'ci спускаються 

а горбів у долину, саме в тоіі біІ(, ,n,e l\ІІшула. Се, 
очевидно, опришки Їхали на здобичу пап Дністер, 
бо коли б се була чата, то було б Їх білт,mе,
а тепер вони вертаються до своїх І(РИЇВОІ{ пад 

Прутом. 

Чимскорше завернувся Минула вверх яром у ліс, 

сів на коня і руслом потока в'їхав у саму глибипу 
лісу. Тут розважив, що нена ручно йому вертатися 





дорогою, котрою сюди прийшов,- і так бродів та:\! 
нема,- ліпше Їхати дальше вниз попри Прут; чей 

там, далі, найде ще якийсь перехід через ріку. Пе

ребрести ріку треба буде, очевидно, вночі, так 
десь досвіта, бо тепер, за дня, уже таки зовсім 

непевно; І\рім того, перед вечором не доїхав би до 
Хотина; треба би заночувати десь у степу, а там, 
певно, чати ходять, спостережуть, зловлять - не

добре; ліпше лишитися на ніч в лісі по сім боці 
Прута; тілько треба завчасу найти добрий брід. 

Таке роздумував Микула по дорозі. Від'їхав спо

рий кусень дороги від яру і завернув знову копя 

до Прута. Тут уже не було стрімких берегів пад 

самою рікою, тілько треба б~'ДО перейти лози і бал
ти по сім боці,- ріка була подальше від горбів. 

Вода мала нуди розлитися, тому віп сподівався 

найти тут ШІИткі місця. Оглянув ще з горба 01\0-

лицю, зліз із копя і повів ЙОГО впиз до ріІ'И. Яр 

був дуже широкий; найвигідпішс БУJIО іти попри 
ВИСОI\У пісковату стіну його. Верх яру над сею 

стіною росли старезні дуби, з котрих деl\отрі просто 

звиса,'"rи над ГОJІОВОЮ, так що Їх Jюрінпя було 

ВИДІЮ, а низом у березі БУJIИ ЯМИ, виполокані 
водою. 

МИКУJIа зовсім не сподівався найти тут ІЮГОСЬ; 

тим часом нс успів пройти ще кіды\сотT КРОІ\ів, НІ\ 

ЙОГО пес заДЗНВІ\отів переЛЯІ\аІІО, а назустріч Ми

кулі вибігло І\ільканадцять мужчин. У першій хви
лині Мш{ула гадав СІ\ОЧИТИ па коня і втіІ\аТІІ, та 

тут і пригадав собі, що І,інт, угору поміж І\Орчі не 
побіifШТI,: пронав! ПС:\1Н ради! .. 

Ні! G рада! Спасснпа ДУМlіа прийшла ііому блис
кавкою до голови, і він нс тідько не завернувся, 

а сам пійшов проти опришків, що вже заміРИJIИСЯ 

на нього з буками. 

- Стій, не бий! -- КрllIШУВ він остра і схопив за 
шаблю.- Не бий, коли не ,шає.ш, з ким діло! Бер

навсыйй між вами чи ні? 
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Нащо тобі? 
llитаюся: ЧІІ С, ЧІІ ПС;,Іі,7 

ТИ ХТО ТаІПІЙ, птаuшу? - в.і;щ:шався оди.н 
ОПРИШОК глумливо.- Не бійся, ми тебе не вб'ємо ... 
шкода... Ми тебе лише продюю татарам. Добре 

заIJJlатять за такого медведя; маємо таких уже 

більше! 
Микула вихопив шаблю з похвп і станув у гріз

пій поставі. ОПРИШКИ зас~!інmІСН: 
- Ти coGi думаєш, що з пюш впграєш? ПОДJI

вися, СКЇЛЬІЮ пас! - СІ;ааав о;щп. 

- Л зовСЇ:l-! пе думаю з вюш БПТІІСЯ,- відповів 
l\lину.:rа,- я хочу lІрИСТати ;',0 вас, розумісте?! 

І маю щось СБазатп l)ернаВСI,rШ}IУ. Є віа між вами 

ЧИ ні? 
- Нема,- віпповіли iio~[y ОПрШПЮІ вже лагід

піше,- він ПрИ іншій ватазі. 

Микула сховав шаблю у по~шу. Кількох оприш
нів прискочило тепер дО НІ,ОГО, з НИХ двох УХОПИ

ли ЙОГО за рУКИ, а третій узяв БОПЯ. 

l\lикула тілько тріпнув руками - і оба ОПРИШКИ 
аж покотп:шся вбік. 

- ЯІЮГО чорта чіпляєшся, коли кажу тобі, що 

Я ваш? - озлобився віп.- Такого ГОЛОДНІша, як ти 

один з другим, ще подужаю! Л ти, чуєщ, КОЛИ бе

реш КОНЯ, так пильпуі,і же мепі його! Ну, де ваша 

вовча яма, нехай відпічну! Jlедви найшов вас, вже 
від вечора шукаю. 

Бачать ОПРИШКИ, що МИІ,у.:rа ноnодиться fШ свій, 

і нічого не І,ажуть. Ще тіЛЬІЮ ОДНН питається: 

- Ти сам? 
- Бачиш же, що без самиці! А, правда, пес 

ПРП'Іегшвся ДО мене. Боїшся, може, його? Ну, ве
діть мене ДО своїх замків! А! от і ВОНИ! 

3 педа:rеІЮЇ печери у березі, до якої надійшли, 
виаирало ще ніJІЬЮJlНlДЦЯТЬ ОПРПШІ\ів і ціІ,аво ди

вилися на ПОВОГО ГОСТН, ЩО З охотою ЙШОВ дО них. 

І\оло печери МИКУ:Нl стапув і ОГ.'1ппувсн. 
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- л де той, що коня забрав? Там мої харчі! 
Я не хочу 'Зараз зразу у вас з гододу здохнути! 

- Ну-ну, пе журися! - ВТИХОМИРИJIИ Його.- На
йдеться і у нас дещо попоїсти. 

МИКУJIа сюшув з ПJIсча самопаJI і припер його 
до стіни печери. Декотрі ОПРПШІШ зачаJIИ зараз 

оглядати збрую. 

- Не руш! - СШlзав ~rІП;УJIа напівостро, напів
іКартовливо.- Се моє! Я пе ганаю битися БУІЮМ, 
так ЛІ. ти! 

- Ну я б з тобою змірявся і без самошща,- за
мітив один ПJIечистий опришок. 

- Хочеш? я зараз! 

І Мш,УJIа в тій ХВИJIі вхопив опришка за обі 
руки, загпув йому Їх назад ІІа плечі, так що аж 

аатріщаJIИ, юшув ЙОГО паОЗIlaJ{ на землю і при

топтав ГРУДИ ІюліПОі\!. 

ОПРИШІШ гуртом заС~lіЯJIIІСЯ. 
- Отакого медведя пам треба! Ну-пу, пусти 

ііого! Не бий свого! 
Микула пустив. ОПРИШОІ, встав із землі і почав 

оправдуватися: 

- Віп мепе несподівапо взлв попід СIlЛУ, а так 

я би не дався! 
Сподобався Микула чесній І\ОМПаІІії відразу. Ще 

дехто не довіряв йому, аде він уже ПОВОДИВСЯ зі 

всіма, як би здавна був знакомий. 
- Дайте ж мені що попоїсти! Л вранці поведете 

мене до Бернавського. 

- Новина яка? 
- Новина, ще й ЯЮ1.! ТаІЮГО добра наберем! 

~'же я знаю де! 
- Ти звіДІШ? 
МИІ{ула не сподівався такого питання, але відра-

зу відповів преспокійно: 

Я з Браги. 

Л! се но тім боці Дпістра, аа XOTIIIIO~I. 
Еге! 
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- А ш, тебе звати? 
- Зви як хоч! Можеш мепі тут другі хрестини 

справити і СЮІ бути за кума - не бороню тобі. 
Досі ІшикаJІИ мепе Микула ... От І\юрока з вами! 

Як тяжко було вас найти! Та я об'Їхав півсвіта, 
заким вас найшов. І як же Ba~1 бог помагає? 

Отан:, ян: спочатн:у. Ще діла небагато. 

- По дорозі паходив я небіжчин:ів. Се ваші? 
- .l\Iабуть, і наші. Вчора з польсьн:ою чатою би-

лися; багато худоби і людеіі зайняли. 
- Хто? ВП? - спитався Миr.ула, а серце в нім 

забилося. 
Були й ми там. 

- І Н:УДИ ж ви людей діваєте, тих, що зловитв? 

- Турн:ам продаєм! Іх чаТII вже спуються сІОШ 
сторонами. 

- І добре платять? 
- Та де! Вопи ж того добра па ловлять тепер ти-

сячами, то ми відступаємо Їх за що-будь, бо нащо 

нам? 
l\Іш,ула дуже хотів розпитатися, чи тих половле

НИХ людей уже продали, чи ні, чи не було там 
його родини, але не зважився зараз усе розпиту

ватися, щоб не зрадити себе. Душа боліла його, але 
з виду він був спон:ійпий і веселий. Попоїв сухарів 
і СОЛОIIIШИ, напився води і пішов подивитися, що 

діється з його н:онем. За пим назирцем пійшли два 
опришн:и. Кінь ходив поміж лози і пас траву. 

Тим часом ОПРИШІ\И у печері радилися міш 

собою. 
- Що ж? Приймем його? 
- Чому б не прийняти? ЗдаєТJ,СН, ЧОJІОвіl, ПJД-

ний. А силач! Тан:их нам треба! Нам нічого бонтися. 
Мин:ула вернувся до громади. Пон:лавсн па траву 

під печерою і збирався спати. Але він тіл}'н:о очі 
замн:нув - не до сну було ЙОМУ. Уже лежачи, спи
тався оприпшів: 

Ви сеГОДІШ вибираr.твс,н Н:УДИ? 
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- Ні! Інші ходили над Дпістер; ми стережемо 
броду. 

- Ну то я: просплюся трохи; уже давно не спав. 

І Микула лежав спокійно, мовби спав. Інші 

опришки також ПОКJІаЛИСЯ - і так діла не було 

ніююго. 

«Що ж діяти тепер? - думав собі Микула.- Не 
дай боже, коли відБИШJ його родину від польської 

чати і продали туркам, то вже не побачить її ніко

ли. А коли не відбили, то ПО.1ЬСI>JШ чат а повела ЇЇ, 
певно, пі;гt, Хотин. Сяк чи ТіШ, до Хотина треба 
добутисн, бо звідтам найлегше можна буде шуmlТИ 

родину. Там десь збираються всі - і турки, і ляхи; 

кажуть, що і Jюзаки прийдуть, - там і невільнІО,И 

будуть. Ой боше, боже, чого я дочекавсн! Адже й я 
у неволі! Як мені передовсім видобутися! Сю ніч 

треба з ними перебути, щоб не підозрівали, а завт
ра побачу». 

МІО{ула перевернувся на другий бік і, щоби вда
вати далі із себе веселого товариша, промовив до 
ОПРПШl\ів: 

- Гей, хлопці, а не маєте ви там ЯI\ОЇ перипи, 

бо страшно твердо лежати на землі, аж �-ІОсті 

болять! 
- ПОl\лади собі І\аміпь, буде тобі М'ЯI\О,- відпо

вів йому один з опришків. 

- Коли У вас таке панське життя, то я довго 
у вас не побуду. Таl\ собі лише погуляю з вами, 
бо звірилося дома сидіти,- відповів МИl\ула жар

том. 

Хоч постеля була тверда, нроте помічав він, що 

соп його МОРІІТЬ. Він думав ще пад тим, чи ліпше 
тепер переспатися, чи відкласти се до ночі - се, 

нарешті, однаl\ОВО тут небезпечно. Коли б оприш
ки хотіли ЙОГО вбити, могли би се вчинити хоч 
тепер, хоч уночі - против стільrю людей пе обо

ронив би себе. Ліпше тепер llереСНflТlІСН; уночі, 
може, бу.n:е нагода втечп. І l\fШ{У'l<1 оїїrрпувея на 
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ТОЙ бік, де у поясі мав гроші, піДЛОfRIJВ "У.'І<1І> пі;J; 
голову і заснув. 

3БУДИJІИ ЙОГО уже під вечір і :казали абиратися 
в дорогу. Минула вже гадав, що пове;(уть його 

продати турнам, але оприпшів вибираJIОСЯ з два
дцять; стільно на ОДНОГО чей не було потрібно. 

- Що нового? - спитався він у опришнів. 
- Поm,сьна чат а надходить; у Молдову ходила, 

ми вже три дні ждемо па ню. 

Ся, щu вчера? 
Ні, інша, даЛеІЮ більша; буде Їх з тисячка. 
Що ж ми з нею зробимu? Нас же таІ> мало! 
Нічого! Нам Їх пе потріUно. А ТЮ., НаЛИ ве-

дуть худобу, то ми легеНЬRО деяного вола і стягне

ма до себе. ХОДИ! 

Минула узяв свій самопад і нішов З товари

шами. 

Всі іішли пішни. Зайшли зовсім недалеко і засі

ли в лісі над яром. НедаJlеІЮ від rшх сиділа вже 

між норчами інша ватага опришків; сам Бернав

СЬКИЙ мав бути у ній. Микула сперся СИДНЧІІ пле
чима об дерево і думав, що еназзти ватажнові, 

:коли з ним стрінеться. Очевидно, треба буде здоро
во збрехати. 

- Тихо! йдуть! - КЛИЮlУВ ХТОСІ, із ватаги Бер

навсьного. 

З горба було снравді ВИДІЮ, ш, стала у HP спус
натисн І.іннота. 

- О! !\опачовсьний передом,- шепнув опри
ШОІ',- а ноло НЬОГО сей панон - то БичОІ, із Су
чави. 

- Ти звіДІШ Їх знаєш? - спитавсн МИНУJlа, що 
чув і в Сереті про БИЧЮ1 і про І{опачовсьного, бо 

се мали бути прихильНlШИ Петрашка Могили. 

- Нам перше поназували, :коли вони Їхали 

в Молдову. 

- А чого ж вони за турків перебрапі, з :1апонми 

на головах? 
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- Щоб Їх у Молдові не пізнали. Шкода, що 
нема більшої сили турків близько; ми б Їх були 
не пустили так гладко. 

Багато з тої кінноти, що з'їздили тепер у яр, 
мали па собі турецьку одежу. 1\Іикула не міг на
чудуватися. 

- А ви з ким тримаєте: з ляхами чи з турками? 
- І\ого більше, з тим тримаємо. Тепер з турка-

МИ,- відповів опришок.- Цікавий н зп ати, чи ва

таЖІЮ скаже напасти, чи ні? 
Чата іШJІа другим боком яру: одпі вже були на 

броді, другі тілыо з'їздили У яр. Усі опришки си
діли тихо, поки останній кінний не спустився 

в яр. Ждали ще хвилину, чи не веде чата якої ху

доби з собою; тим часом за чатою уже ніхто не 
йшов. 

Іде.1 чи ні? - спитався хтось у сусідній ва-

тані. 
Сидіть! шкода заходу! - сказав хтось там рі-

шучим голосом, очевидно, сам ватажко. 

- Та хоч якого коня смикнемо! 
- Почекай, не спішися! Побачимо. 
Чата переходила брід нескоро, бо годі було всім 

параз іти у воду. Плитшого місця У Пруті було 
небагато, а по тім боці коні мусили частину ріки 
перепливати. Уже зовсім стемніло, як чата в біль

шій частині була вже за рікою. Деякі опришки не 
втерпіли і збігли у яр. Микулі прийшло на думку, 
чи не кинутися би й йому за чатою на те, щоб 
таки з нею нійти; коли саме у ту хвилину надійшов 

БернавськиЇІ. 

- Маємо нового товариша,- допові-лп йому. 

- Прийміть мене! - сказав Микула.- Я при-
дамся. Сили у мене багато. 

- Dobrze, dobrze! 1 - сказав Бернавський по
ПОЛЬСЬІ\И. 

1 Добре, добре! (ПО.І.) 
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l\lш,ула пе міг liобре оглянутп .'1тще ватажка; 

бачив тілько, що се був дужий ЧОРШlіі а лит~я муж
чина, одітий по-шляхетськи. 

Більше роамови з ним не вів і був рад із того, 

хоч на випадок придумав уже собі каЗІ,У, як під 

ХОТИНО!.І в однім місці буде можна легко сховатися 
і ВІІХОДИТИ відтам на добпчу. 
Над рікою зчипився крик: оприпши тюш захо

пили, видко, ЯІюгось кінпого. Розлягся вистріл, 

і небавом усе затихло. Тілько по тім боці шуміли 
лози, розтручувані нінпотою. 

Сеї ночі опринши пе виходили вже пінуди. Роз

ставили вартових і ПОlшаJШСЯ спати. 

Досвіта став падати ДОЩ, і ті, ЩО спали надворі, 

ПРИЙШЛИ у печеру. Тут ста:ю тіспіііше. l\Iинула 

ВІІЇІШОВ з печерп і усів собі з краю єї. Переli пече
РОЮ спдів також ваРТОВІІіі. 3 ІІИМ і почав Минула 
РОЗ~lOву. ГОВОРIIJШ обидва про самі баіідужі речі, 
ПОНИ зііішла бесі;щ па те, ЩО Мпкулі було потріб

не. Він хотів довідатися, ЧИ пе переловили они 

від польси,ої чатп ііого РОДІІНУ; очеВIЩПО, ГОВОРИВ 

тіЛІ,НО подалеюl. Вартовий І,азав, ЩО відбили яки

хось людей, але де вони є, пе може Сlіазати, бо 

тим порядкує JJерпавськиіі. 

- А де ж їх пореховують до часу? - питав Ми

І(ула. 

- Тих, ЩО вчора ЗЛОВИJШ, тут уп,е нема. Іх від
вели зараз па Радавець та JlIІПШШП. Та іі уже, 

ПСВНО, ПРО;Щ.;ш або там заХОВі1ЛП, б.іIl!іІ,ЧС до ТУР

ків. },ІІІ і там маємо своїх. 

- Пііідсм, може, ЩО раз під Хотип? 

- Тенер ЛОДНН! Почпнає бути западто гаряче. 

Війсьно стягується з різних сторін. 

Більше не МОіІша було дізнатися від вартового. 

Дощ падав щораз більший. Мш,ула верпувся у пе

черу. ТШЮШ БУJIО ііому на серці; надії БУJIО в нього 

щораз менше ... 
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Цілий ТІІждень просидів він у опрrшшів. Ю.'1ЬЮl 

разів збирався вже утечи, але непрошені товариші, 
мабуть, по приказу Бернавського, не пускали його 
а очей, не ПОЗВОЛЯШІ спати і ходити самому; усе 

було коло нього скількох. Але якби був завзявся 
утечи, міг би і утечи; коли ж здержувала його ві

домість, щО ОИРПШІШ коло Радавця і Липкап в лі

сах переховують своїх неві."Іьників. Ненеличr,а 

оселя Лиикан була татарська; сі татари були посе

реДНИl\аМИ між ОПРИШI\аМИ і турками. Микула на

діявся найти там свою родину і нросто викупити ЇЇ 

від опришків - стілько грошей найшлося би у ньо

го; невіЛЬПИІШ були дешеві - і тому не втікав. 
Бажав він собі дістатися до тої ватаги, що пиль

нувала бранців, і був дуже рад, коли вкінці І,азали 

йому разом з іншими гнати стадо водів на ріку 

Радавець. Звідки онришки добули волів, Микула 
не знав. За цілий тиждень він тілько всього робив, 
що стояв часом на стійці, пильнував коней і по

краденої худоби та варив обід для своїх товаришів. 
До важнішого діла опришки його не брали, хоч 

самі не раз ходили на добичу. Тепер він надіявся 

хоч дещо нове довідатися; а коли б з того не було 
хісна, то задумав утечи. 

ІІІ 

в тім lI1ісці, де потік Радавець глиБОl(ИМ провал

лям несе свою брудну чорну воду на заріНОІ, Пру

та, околиця гориста і скалиста. Прут розливається 

тут широко, одним раменом б'є об лівий берег, 
обриває його споконвіку так, що зробив висОІ\У, 
стрімку стіну, на яку не можна ступити певною 

ногою, щоб пе злетіти разом з обривом у воду; 
а другим раменом опливає спокійно острівець, 31\
рослий лозою та засипаний рінню. Потім об1\ рrш('-
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па еходяться і бистрою течісю пливуть на полудне, 
минаючи височенний лівий берег, у котрім жерела 

і зливи повидовбували каміни сті провалля. 
По правім боці, пад Радавцем, росли букові пра

ліси, котрими вела з Молдови невелика і не дуже 
вбита дорога до ріки. Тут, на сім широкім коліні 
Прута, був у погідпий час добрий брід, котрим лег

ко можна було переправитися на той бік ріки, де 

жила невелика громада липкан - татар. Дивним 
дивом, лісів по тім боці ріки не було, мовби ріка 
спинила Їх дальший розріст; зате околиця ставала 

щораз більше степовою, тихою і мертвою. Против 

пеба сіріли виеокі незарослі горби; а там, за гор

бами, здавалося, западаJІОСЯ все в безодню, з котрої 
не було виходу. 
В отсій околиці над Радавцем находився голов

ний склад добра, награбленого опришками. Сюди 
збирали вони всіх своїх бранців і худобу, перево

дили Їх на другий бік Прута і там продавали тата

рам, котрих передні сторожі крутилися вже степа

ми між Прутом а Дністром. Микулі оповідали, що 

за рікою, нижче Липкан, находиться ще одна вата
га опришків, котра в потребі бере товар із сего 
боку і там у себе продає. 

Справді, се стадо волів, що пригнав Микула 

з іншими в ліси над потік Радавець, зараз пере

гнали на той бік Прута. Мов із землі, виросла там 
громадка ОПРИШІ\ів, забрала воли і щезла небавом 
на горбах, а та ватага, що в ній був Микула, вер
нулася на високий берег Прута заночувати. 

Було вще перед вечором. Сонце уще потало за 

лісами та остатніми промінннми {JсвічуваJІО стрімкі 

береги Прута. Онришии засіли собі у підніжжя 
горба, що високим валом піднімався над самою 
ріиою і стіною спирався о воду; розвели огонь 

і стаJІИ весело гутор ити. Н рошенио сиористав із 
того, що не дуже на нього зващаJІИ, і почав ходити 

по лісу. Недалеко відирив н('вешшу яму, мов яр, 
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під горбом; тут спділо кілыIападцятьь оружепих 
ОПРИlIшів, котрі видивилися па нього зчудовапо. 

Але одип з них знав уже Микулу, сказав лише то
варишам: «Се НаІШ),- і його припустили до 

гурту. 

«Чого ВІІ тут пильпус:те?}) - хnтів Ярошешш спи

татися, але в тій же хвплині і сам помітив, кого 

пильнували. В ямі були невільпшш опришків, 
призначені па продаж. 3 тремтячим серцем глянув 
Микула поміж них; не пізнав нікого, тілько люд

ські голосп почув із глибшш. Щоби діанатися, чи 
пема тут і його рОДИІШ, він подаЛСЮI спитався: 

- Маєте тут і ш,і жіІШИ? 

- Ні, пема. Се чури з-під Хотппа, самі молоді 

парубки. Де тепер }f;іпок ві,ll,меш;) - відповів лу

];апо ОДШ! опрпшот\. 

Тому ТПІІ;;І('ПЬ мали ми J;ілька,- сказав дру-

Гl1іі. 

Гарні були? - питався J\Іикула :шову подале

ки, а серце в нім завмирало зі страху. 

- Були й гарні. Одна була з дитиною і з ма
мою - отсе була гарна молодиця. Така чорпrtJ1а. 
Вірмеrша, мабуть, або цигюша. Тілько плакали всі 

троє увесь час, аж очі Їм почервоніли. 

- Де вони тепер? 
- Е! вонп вже давпо по тім бопі. J\Тоже, вже 

який татарин НИ:\іИ тїIlШТТ,СЯ. 

Ярошенко ЛIl1ТIlШСН у сій вата зі і помаленьки ви

відавсп усе, ЩО можна було дізпатисн. 

Виходило, ЩО то могла бути його мати, жіПІ\а 

і хлопеЦІ,; але чи певпо се вони були, не міг дові
датисн; ОПрИПШИ ];аааJ!И, що малих хлопців було 

більше; пе знали, звідки були невіЛЬПИІ\И, і нічого 

не згадували, ЩО могло би ВІ\азувати па те, ЩО 

й старий ЯрошеІШО був з родиною. 

3 неясних відповідей зложив собі лише Микула 
думку, що оприпши могли відбити від ПОЛЬСЬІ\ОЇ 

чати добичу і нродати ТУРІ\ам чи татарам. 
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З такою думкою він і вернувся до своєї ватаги, 
поклався на землю і не відзивався вже до нікого, 

мовби спав. 
Тепер він уже зовсім не знав, що дальше діяти: 

вертатися в Серет не було чого, а найти своїх не 
мав надії. Лишатися між опришками не хотів; а не 

знав, куди утіІШТИ і пощо. Адже нехай так сам 
утече, то 3 голоду згине в полі. Кінь його лишився 

коло тамтого броду; пішки не втече. Микула чувся 
крайньо опущеним, круглим сиротою у світі; па

віть Босий покинув його; як пішов у ліси, так десь 

пропав на нинішній день. 

Ватага поклалася спати; заснув і Ярошенко. Ніч 
була спокійна; місяць світив ясно; ліси шуміли 

легенько; здавалося, ніякої пригоди не буде сеї 
ночі. ТИМ часом досвіта збудив МИІ\улу вистріл 
3 рушниці і крик, що зчинився в лісі. Він схопився 
зі свого місця, поправив ремінь із шаблею на собі, 
вхопив свою рушницю і розглянувся, що діяти. 

Коло ями, чути, б'ються. Його товариші біжаТІ, у ту 
сторону; він за ними. Шаблю вийняв з нохви, готов 
боронитися і битися, хоч сам не знав, з ким. Із су
мерків лісу - бачить - вибігають люди і кричать: 
«Бий!» Хто се? Кричать по-русЬІШ, значить, не та
тари і пе турки. Багато Їх? Здається, багато. Се 
козаки, козаки! 
Опришки стріляють із-за дерев, але нема часу 

зарядити знову рушниці, бо козаки вилазять кру
гом із корчів і рубають кождого стрічного. Микула 
стоїть саме коло ями, де пов'язані бранці кричать, 
щоб Їх розв'язати: «Спасайте нас, хто в бога 
вірує!» 

Микула скаче в яму, виймає піш із пояса і роз

тинає мотузи. «Рятуйтеся!» - кричить до невіль
ників. Ще не вспів кількох увільнити з пут, коли 

до невільників прибігли вше козаки. 
- Не бийте Їх! се бранці! - СІ\РИКПУВ Мику

ла.- Помошіть розв'язати І 
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Невільшшів було пебагато: всего тридцять душ. 
За хвилипу вони були вже вільні і ВИСІЮЧИЛИ 
З ями. Вибіг і Микула. Козаки билися вже подаль
ше з опришками. НевіЛЬНИI\И кинулися до козаків, 

що надходили з лісу. Микула пійшов з ними; на 

нього не звертали тепер уваги, бо всі бігли в сю 
сторону, де велася боротьба. І\РИІ,И і удари неба
вом затихли і козаки стали сходитися в один гурт. 

Було Їх не більше як сотня. Невільники з Микулою 
підійшли до них. 

- Возьміть нас із собою! - просили ВОНИ. 

- Та ходіть! 11 хто вам боронить? На плечі вас 
брати? - відповів один ІЮ3Ю\. Але, побачивши 
у Микули самопал і шабшо. він сказав: - Щось 

ТИ мені, братку, не подоба сш на невільника; ти 
опришок! 

- Ні! він нас розв'язував! - Сl\азав один з не
вільників і приступив ближче.- Ярошенко! -
скрикнув він, глянувши на Микулу.- А ти звідки 

тут узявся? 
- А! се ти, Логофет! От де ми стрітилися! Се 

нас, панове козаки, польська чата із Серета вику
рила, опришки переловили, а тепер воля ваша 

діяти з пами, що хочете,- сказав Микула.- Я не 

опришок! 
- Ну то ходи з нами, коли хочеш, а не хочеш, 

то вертайся домів, - відповів козак і дав Микулі 

спокій. 
КОЗаІШ і певільшши зійшли на заріНОІ\ і тут по

сідали. Вони ждали ще на дві сотні козаків, що 

осталися троха позаду і мали небавом надійти з во
зами. J\lииула дізнався, що се була частина козаць
кої чаТІІ, котра ходила аж під Сучаву на зв іди та 

на добичу. Чата мала зо три тисячі людей, але 
JIорозбивалася в дорозі ще перед кількома днями,

отсих триста козаків заблудили в лісах і не могли 

вже нотім віднайти своїх. Пони й верталися тепер 

самі над Дністер, де мали гадку найти ціле військо 
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Іюзацьке. Провадив Їх сотник козацький Сава Про
скуренко, отсей самий, що розмовляв 3 Микулою, 

козак ще молодий, та, видко, неабиякий, коли вже 
сотником був. 
Уже розвиднювалося, як надійшла решта чати. 

Вона вела з собою худобу і з двадцять возів з при

пасами. Всі козаки були піші, так що Микула не 

міг начудуватися, як вони зважилися йти пішки 

у таку далеку непевну сторону. Проте вони були 
веселі, хоч і втомлені. 

- Ануl напередІ - приказав Проскуренко, і та 

сотня, що вже відпочила, пустилася вбрід через 
Прут. 

Щоб вода котрого не звалила з ніг, козаки почіп
лялися за руки і йшли навскіс до противного бере
га. Посередині ріки було глибше, так що декотрий 
менший зростом мусив вихоплюватися із ряду 

і плисти, щоби без потреби не пити води. 
По тім боці ріки було вже дев'ятдесять ко

заків. 

Ярошенко і Логофет уже збиралися лізти також 
у воду, коли із сего боку надбіг із горба вартовий 
і крикнув грімко І 

Ховайтеся! Турки йдуть! 
- Звідки? - спитався Проскуренко. 

- З полудня понад Прут! Вони ось-ось над'-

їдуть! 
Сі козаки, що вже перейшли Прут, хоч почули 

осторогу, не мали гадки вертатися; вислали тілько 

кількох козаків на ВИСОЮІЙ берег подивитися, 
а самі тим часом зібралися коло просторої печери, 
що її вимив у кам'янім березі потічок. Ті, що 
пішли дивитися, збігли небавом з горбна. 

- Ховаймося! Не дамо ради! 
Козани поховалися в печеру, а ті, що лишилися 

за Прутом, вернулися в ліс і стали на високім горбі 
у хащах. З того бону не було Їх і видко, хіба що 

декотрий сам виліз із корчів. 
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МИRула з Логофетом стали і дивилися, що діє
ться за ПРУТОМ. 

- Добре, що ми по ci:ll боці,- СRазав Логофет. 
- Ще не знати, RіЛЬRО є туриів. Хто знає, ЯR 

буде і з нами,- відповів МИRула.- А дивися, ЯІ, 
заХОДЯТl> нругом печери. Нашим тіЛЬRО в воду до
рога, а більше піІ_УДИ. 

ТУРRИ справді не зараз надійшли до печери. Зда
валося, що вопи Й не зараз її помітили. З горба 
RрУТИМИ стелшами СПУСRалося до ріRИ на заріНОR 

RіЛЬRадесят Rіпних туриів, RОЛИ нараз із печери 

гримнуло RіЛЬRадесят вистрілів, і сивий дим з по

РОХУ розстелився по ранішній росі. ТУРRИ СRрича
ли і розбіглися, мовби утеRЛИ. RіЛЬRанадцять з них 
лишилося на землі. Але небавом побачив Микула, 
ЯR усі горби понад печерою ВІ,рилися туреЦl>RИМ 
віЙСl>RОМ - тисячі були там. 

- Пропали паші! - озвався СОТНИR ПРОСRурен
но БЛИЗЬRО МИRУЛИ і обернувся до СВОЇх.- Ставай
те табором і IЮШlйте ОІюпи! Найбільші з правої 
сторони! Ми звідси живі не вийдем. 

"У Минули пішли мураШRИ поза плечима; сот
НИR СRазав се тю,им зловіщим голосом, ЩО вся 

надія Минули відразу пропала. Він стояв ЯН уно

паний у землю, тіЛl>НО вхопив Логофета за руиу 

і ТИХО промовив: 

- Що ш буде 3 нами? 
- Те, що й 3 іншими,- відповів той остріше 

і тим непаче спам'ятав Минулу.- Прийдеться, 
певно, погибати. Треба собі ХОЧ ЯRОГО дрючна по
шунати, а то чим я буду боронитися? 

Логофет відійшов, а Минула не міг рушитися 
з місця. "Усе снувалося йому по голові, що й його 

родина пропала і він тепер пропаде, не наживши

ся. Голосні вистріли з рушниць іонлини «аллаг!» 

збудили його з задуми. Печеру по тім боці Прута 
обступили ТУРНИ, ЯR гайворони, а одна частина Їх 
то прискаRувала до неї, то втіlщла, бо не могла 
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приступити: КО:ШJШ стріляли вж() безустанно. Вид

ко, не могли вороги взяти печери ПрИСТУПОМ і аа

тихли; козаки перестали стріляти. Але по часі 

коло них зсшурилосн від великого ДП:\lІУ. 

«Викурюють Їх з ями, як БОРСУІ\ів»,- подумав 
собі Микула, і се справді тю{ було. 
Коло печери із сего і з ТОГО боку розвели турки 

вогонь; на вогонь кинули соломи і ПОРОХУ, ДІНІ 

узявся страшенний і ночав заходити у печеру ко

заків. Козаки ТРИ~ІаJIIІСН чаrОІ\, а потім уа,е несила 
було висидіти в печері - один за одним почали 

виходити з ями, а тут, уже при вході, раптом спа

дало на кождого стілько шабель, що тіло каваль
цями падало на землю. 

Яничари відтягали ранених набік, відрубували 
їм голови і бігли до своїх старших чванитися 
ними. Коли ж ті не давали ЇМ нагороди, вони шпур
ляли голови далеко в ріку. ДеІЮТРИЇІ козю{ вибігав 

наосліп з печери і дорого продавав своє ашттн. 

Перед ним стіною стояли яничари, віп з розмахом 

і скаженістю кидався в Їх гурт, рубав шаfiлею на 

всі боки, та вкінці і сам падав порубаний па зем
лю. Інші не могли отямитися з диму, що жер Їм очі 

і замикав дух, виходили з ями і ще не роздиви

лися вколо себе, як уже лежали на землі. Усі 
дев'ятдесять козаків згинули; ні один не виряту

вався. Іх труни залягли увесь вхід до печери або 
зсувалися, мов живі, по спадистім березі до рі!ш. 
Микула не бачив за димом нічого, але по СІ{юке

них окликах і дзеньканню шабель здогадувався, 

що там, за рікою, діється. Дим коло печери мен

шав і розходився. Турки, що крутилися понад 

берегом Прута, вийшли на горби. Микула бачив 

добре, як на один горб закотили турки кілька гар

мат і вимірили просто в сю сторону, де він стояв. 

Він завернувся до козаків. Ще не дійшов, як грім

кий вистріл луною роздався по околиці і куля 
з гармати вдарила в дерево зараз за ним, відло-
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мила велику гаЛУЗІ, і впала в корчі. Микула юне 
не ОГ.1яданся, лише побіг до товаришів. 

Кількасот кроків від берега ріки, в лісі на непри
ступнім горбі, козаки копали вже окопи. Робота 
була нелегка, бо лісову землю З корінням ТЯЖІЮ 

було вибирати; тому пони що чимскорше ОІюпува

лися З иравого боку, звіДІ\И могли найлегше пад

бігти турки, і тут копали пайглибший окіп. Усі 
БУЛІІ при роботі, мовби Їх зовсім пе цікавила доля 
товаришів по тім боці Прута, що так марно поги

нули. Серединою майдану на горбі походжав П ро

скуренко і порядкував, як що ма6 бути. Микула 
узяв рискаль від козака, що вже втомився, і почав 

копати рів. Гармата загриміла знову за рікою, але 

куля упала, мабуть, у ріку, бо у lюрчах і не за
шуміло. 

- Маркотун! - КЛИlшув Проскуренко на одного 
lюзака.- Возьми-но ти собі нільнох хлопців з руш

ницями, йди з ни:,ш направо ніЛЬІ<8СОТ нронів даль

ше від нас і давай там турнам ясу раз попри раз, 

нехай собі думають, що ми там, а не тут. А то щоб 
деЯІ,а турецьна галушна не залетіла до нас. 

Марнотун з кількома НОЗЮ<8МИ пійшов, нуди Їм 

велено, і завели небавом таку пальбу, ян би було 
Їх з нількадесят. По тім боці Прута па ааріПRУ, 

куди долітали козацькі І{улі, настав крик, і турки 

завернулися з-над ріни на горб. Зате повернули 
вони денотрі гармати в той бін до казанів і стрі
ляли пуста, бо нулі перелітали в ліс. 

МИІ,ула, що в таних пригодах ще ніноли не бу

вав, цікавився всім і при тім думав, що із того 

всего може вийти. Козаки працювали мовчки; 

ІЮЖДИЙ пильнував свого діла. 

Коло самого Микули звивався якийсь старий, 

уже сивий козак. Щось йому у роботі Микули не 
сподобалося, і віп промовив: 

- Ти клади землю не так, а ось ЯК! - і показав 
йому. 
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- Не дивуіітеся, діду, що пе :шаю; я ще такого 
не робив. 

- Ти, бачу, не наш? Ноша в тrбе не наша. Хоч 
і зовсім козак, та чуб не так. 

Микула оповів ііому короТІЮ свої прпrоди. 
- Шкода тебе, хлопче! - пожа.тrував дід l\fп

кулу. 

- А пк ви думаєте: вирптуємося :шіДСlI чи ні? 
- Н гадаю, що ні! - відповів JЮ:Jак'- Ти не ба-

чиш, CKiJIbKO Їх там? Се іІ\ ціле війСЬІЮ турецы�е!! 

Обступили нас з усіх боків, і ми пе порадимо. 

- Прийдеться піддатися? - спитався Микула. 
- «Піддатися»? - зчудувався дід і видивився 

на Микулу.- Зелений ти, бачу! Гадаєш, що но

жалують нас, коли піддамося? Позрубують голови, 
як капусті. Ні, сип ку, ІЮЛIl с.IIJІОЮ не переб'ємося 
і не оборонимо себе, то лаСЮІ від турка не споді
ваЙмос.я. 

- А не краще би нам вернутися в ліси й утечи, 

коли ради не дамо? - питався далі Микула. 
Дід не міг пачудуватися l\JИІ\улі, як мало він 

розумів діло, але ПОЯСІШВ йому, в чім річ. 

- Ні,- каже,- не І<раще пам утіІ\ати, бо одно: 
треба пам до СВОЇХ вертатися паJ\ Дпіс.тер, а дру

ге: турки, коли ще не є по нашім боці, то ос.ь, на

дійся, небавом lJaJ\ійдуть і з лісу. Не пустять нас. 

А окопи робимо па те, щоб дармо не померти, не 
піславши хоч з кількох турків ік чорту. 

У тій самій хвилині, як козю{ се казав, за Пру

том гримнуло, і куля, перелетівши Прут, впала 

трохи не на годов у ііого. Однак не поцілила його, 

тілько застрпгла в землю. МИІ{ула аж відскочив, 

а козю, тілько СІ{риюrув: 

- Чи бачиш, пк вимірив! Та й здоровенна іК 
куля, як маJІИЙ гарбузик! Ну, нічого, не бііІся, 
хлопче; козак з бідою, ЯІ\ риба з водою. Хоч ми 
й загинем, та козаЦЬІ\ОМУ роду нема переводу. 

Легко було казати таке старому нозакові, що 
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хоч, може, РО3Ішші і не за~шав, та доволі пажився; 

та не так легко було слухати таку бесіду молодому 
Ярошенкові, що тілько збирався жити і ще так 
недавно думав, що буде щасливий. Слова козака 
зовсім позбавили його надії на рятунок, і він по
становив собі тюшж дорого продати своє життя. 

Замовк і копав далі окіп. 
Перед полуднем широкий ЧОТИРИІ{УТНИЙ майдан, 

у котрім крутилися дві сотні козю.ів, був уже про
чищепий і обведепий з усіх боків окопами. В однім 
куті стояли коні, що везли передше вози; а кру

гом попри окопи розложилися козаки, готові до 

боротьби. СЮДИ знесено і харчі з возів, що лиши
лися над ріІЮЮ. На окопах тут і там стояли варто

ві, а один виліз аж на бука, щоби бачити поза 
Прут. Моркотун вернувся зі своїми товаришами 

в обоз, і так усі були вже ПРИІ{упі. Почали харчу
вати, бо ще звечора нічого не мали в роті. 
Ярошенко з Логофетом присіли в однім кутку 

окопа, де вже сиділа громадна козаків і кіЛЬІШ 

чурів, визволених з рун опришнів. Чури оповідали, 

що пасли коні по сім боці Дністра ноло Хотина, 
коли Берпавсьний з опришками нанав на них 

несподівано, кількох убив, з тридцять забрав жив
цем у неволю, а до того і всіх коней забрав. Під 
Хотином було тоді - тому з десять днів - уже 
кілька НОЛЬСЬІШХ нолків З гетьманом Ходкевичем 
і розмірювали та копали окопи. Однак більша 
часть війсьна сиділа тоді у Жванці і в Бразі, по 
тім боці Дністра; тепер вони вже, мабуть, перс
правилися під хотинський замон. 

RозаЮІ тим часом жалувалися, що БородаВІШ, 

козаЦЬІШЙ гетьман, так необачно вислав Їх чату; 
а то ж погибель очевидна: доокола вже вся сила 
турецька - як же ж кількасот людей оборониться 
против тисячів? 
Розмову перебивали вистріли з гармат з того 

боку Прута, але турецькі пушнарі, очевидно, не 
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б:1ЧИЛИ У лісі обо;зу і стріляли наосліп. Кулі не 
доліталп звичайно до обозу і падали на зем:по 

,ніж корчі або павіть у Прут. Дехто з козаків так 

мало ,курився сими вистрілами, що спав преспо

кій:но в О!,опах, мов дома. Тілько сотник Проску

решю ходив ПО обозі та оглядав ОJ\ОПИ і зсередини, 

і знадвору, ка:Іав Їх ще ДЄІ,УДИ поправити та ди

вився з-поміж корчів за Прут. Побачив нсбагато, 

бо дерева закривали вигляд, і знову походжав 

поміж козаками. Вартовий з верха бука не пода

вав також ніяких новин; казав тілько, щО ТУРІ;]] 

:Jалягли все поле за рікою і спочивали; лише ЧR

стина Їх пушкарів стріляла на козаків, мов для 

іграШІ<И. 

В полудне припскло сонце; .промені його проби

валися почерез листя n обоз та перескакували по 
постатях козаків, що, втомлені, лежали зі своїми 

самопалами і шаблями на землі. Гамір між ними 

ЩОрRЗ затихав; ніхто з них і не думав стріляти, 

бо шкода було марнувати порох,- і так ворога 

3 .'Іісу пе В!lД!\О, а за рікою пе досягнеш,- усі 

пе:vюв дрімали. Коли гармати замовкли і луна за

ТИХЛR в лісах, чути було, як у проміннях сонця 

ГРRЛИСЯ і бриніли ~IУШІ\И і ЯR над ріRОЮ скиглили 

риболови. ДеСЬ-RОЛИСЬ озвався котрий козак, ін

ший вставяв із землі і на приказ сотника виходив 

з другим КОЗаІЮМ У ліс подивитися, чи не надхо

дить звідки яка біда; вартовий злазив з бука і ка
зав, що шкода ДИВИТИСЯ, краще спати,- нудно 

було цілій громяді. А турки стріляли дальше, мов 

ясу даВRЛИ, і кулями шунали людей у лісі. 

Так пролсжали І\озаки СПОl\ійно аж до вечора. Із 

турецьних куль тіЛЬІЮ одна заБЛУІ,алася янось 

в обоз і вбила ноня - чоловік не ттогиб ні ОJ(ИН. Під 

всчір усс втихло; гармати зовсім заМОВI\ЛИ. Казани 

сподівалися знов нападу з лісу, але не напав ніхто; 

лише вартові помітили, що по лісі, подалеки від 

обозу, снуються поодиноні турни і шунають, видко, 

64 



вигідної дороги, КОТРОІО вночі або вранці могли би 
папа сти більшоІО силоІО на козаків. 
Але і ніч минула спокійно, ніхто козаків не за

ймав. Тілько, доки місяць світив, чули над Прутом 

гамір,- очевидно, частина турецького війська пе

реправилася на сей бік ріки. Rозаки не важилися 

виходити з окопів, де Їм було ще найбезпечніше, 
і ждали. Отсе вижидання мучило всіх більше, як 

боротьба; ніхто не міг спокійно заснути; всі слу
хали, чи пе ПОЧУІОТЬ чого у лісі, чи не впадуть на 

ннх хмароІО турки. І тілько коли місяць зайшов, 

а в лісі зовсім стемпілося, дехто задрімав на хви

лину. 

Ярошенка сон не брався. Він відзивався час до 
часу до свого товариша Логофета. Логофет відпо
відав словом-двома, і обидва потім довго мовчали 
та думали кождий СВОІО думу. Логофет, котрого дід 
був колись справді МОЛДОВСЬІШМ логофетом, через 
що і ВСІО родину прозвали Логофетами, був маІО
чим міщанином; мав жінку і діти; польська чата 

зловила його на торзі - і він тепер так само, як 

Ярошенко, не знав, що з ним далі станеться. Rож
ций, хоч і не радо, годився з думкоІО, що, може, 
того дня, який ось наставав, уже не переживе. 

Від Логофета дізнався Микула, що польська чат а 
справді забрала його родину. Матір, і жінку, і ди
тину Микули були би пустили, але старого Яро
шенка, Логофета і Дзерона, котрого п'яного чата 
зловила також на улиці, за нізащо не хотіли пу

стити - вели для (<Язика» під Хотин. Родина Я ро
шенка ще проводила старого батька до Прута, пла

f,ала, благала - не помогло. Над Прутом уже 
думала родина розстатися із старим Семеном, 

коли ненадійно уночі напали на чату опришки. 

Що далі сталося з Ярошенками і Дзероном, Лого
фет не знав. Знав тілько про себе, що грішми, які 
мав при собі, ублагав опришків, щоб пе продавали 
його ТУРТ\а]\{. Вони його й не /ювеШl зараз з дру-
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гими бранцями за Прут, але й не пустили домів, 
тілько забрали раЗО~f з іншими бранцями, з поль
СЬRИМИ чурами. А тепер один бог знав його дальшу 
долю ... 
Досвіта уже RОЖДИЙ козак був на своїм місці 

в окопі. Микула поклав свою рушницю на насип 
і дивився вниз на Іюрчі перед собою; коло нього 
лежав Логофет, що від КОЗal{ів дістав якусь зайву 
шаблю. Безоружні чури сиділи в ровах, готові по

могти хоч дрючками. 

Ждали доволі довго, поки сонце зійшло. Тоді за

чули внизу понад Радавцем спершу невиразний 

шелест, а там потім і тупіт. Не минуло багато часу, 
як з того БОІ{У з-поміж Rорчів під горб, де був 
обоз, стали лізти яничари. 

- Не стріляйте скорше, поки зовсім близько не 
підлізуть під окопи, а тоді разом! - приказував 
сотник. 

Яничари збиралися між корчами і загадували 
лавою RИНУТИСЯ на окопи та взяти Їх відразу при
ступом. Микула бачив виразно, як ті, що вихопи
лися наперед, приставали і ждали на інших і як 

потім усі стали бігти, оскілько позволяли корчі 
і стрімкий горб. Голосний І{РИК «аллаг!» залунав 
по лісу. 

- Стривай! не пали ще! - крикнув сотник зараз 
за Микулою. 
Микула справді уже трохи не вистрелив, такий 

був нетернеливиЙ. Виміряв рушницю в одну купу 

яничарів і ждав. Ті вже підійшли не більше ЯR на 
яких кількадесят кронів і звереском пхалися на

перед. 

- Пали! - скрикнув сотник, і враз загриміло 
з яких п'ятдесят рушниць. 
у корчі повалилося з кількадесят яничарів, але 

за хвилину надійшла друга лава. :Козаки чимснор
ше заряджували свої рушниці. Із корчів стріЛllЛИ 

тим часом яничари, але що Їм приходилося стріля-
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ти знизу, під горб, то куЛІ ІХ застрягали в окопі 

або переліталп понад головами козаків. По сім ВІІ
стрілі Ішпулася друга лава яничарів на окопи; як 

за першим разом, припустили Їх зовсім близько 
і знову стрілили. Знову впало багато забитих і ра
нених у корчі. Нничари тепер з сего боку, де було 
надто стрімко, вернулися у корчі і ждали, поки 

інше військо нападе окопи з правого боку. Справді, 
звідси надбігло кількасот яничарів з великим кри
ком. Тоді й сі вибігли з Іюрчів знову. Гримнуло 
З О1юпів на всі боки, і густий дим закрив корчі. 
Яничари стрілили також, два козаки зсунулися 
з окопа в рів з покровавленими головами. 

- Бий:! - скрикнув хтось над самим вухом Ми
кули. Микула, що саме перед хвилею вистрелив, 
уже не мав часу ані зарядити РУШНИЦЮ, ані вхопи

ти за шаблю, коли перед ним із диму на окопи 
вихопився якийсь здоровенний яничар і замахнув

ся на него шаблею. Против шаблі наставив Микула 
дуло рушниці, і в тій самій хвилі, коли яничар 

вдарив шаблею но зелізі, Микула штовхнув його 
цівкою рушниці у груди так здорово, що той пере

вернувся стрімголов у корчі. Кров підступала йому 

до голови, і він чимраз менше тямив, що робив. 
Логофет вискочив із шаблею на окіп; Микула за 
ним, також із шаблею. Не було часу заряджувати 
рушниці, краще бити шаблею. Микула сперся на 
бука, що припирав до окопа, і вже не зважав, що 
кулі летять попри нього, тілько ждав на тих сміль

чаків, що важилися дертися на окіп. Коли тілько 

яничар вихоплювався з гурту на окіп, він розче

реплював йому одним замахом голову, а то просто 

й ногою копав так сильно, що жоден не встоявся 

на місці. Козаки були спокійніші, як він, і радше 
стріляли із криївки, а не показувалися верх окопів. 

На всі боки кипіла боротьба. То з сего, то з того 
боку прискакували яничари до окопів і все пода
валися назад - не могли здобути. Густий труп 
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застелив землю перед окопами, однак яничари па

падали скажено все наново. Вкінці число їх так 

поменшало, що не важили вже ся підходити і за

вернулися в ліс. Пальба притихла; дим знявся 

з-поміж дерев угору і щез. 
Микула зліз з окоп а і тілько тепер побачив, що 

в рові лежав Логофет. 
- Що тобі? - спитався Микула, але той не від

повів. Із його грудей ШІИла кров; мабуть, у серце 
ноцілили його, і віп уже не жив. 

Микула став себе обшукувати, чи не ранили 

його,- ні, по ранили, він був цілий. Полою обтер 
лице з поту і виліз з рову в обоз. Козацькі ряди 

порідшали; дехто з них лежав ранений на землі 

в обозі, а кого й зовсім не стало в обозі, тілько 
трупи Їх лежали поза окопами в корчах без голов, 
бо яничари відрубували голови і несли за Прут 
хвалитися перед старшиною та взяти нагороду. 

Від раненого яничара дізналися козаки, що султан 

сидить там, по тім боці ріки, на ВИСОІ{ім березі, 
під наметом, і сам розпоряджає військом. Козак, 
що виліз на бука подивитися, потвердив се; бачив 
намет і нове, більше, військо, що збиралося брести 
через Прут. 
Пополудні справді зароївся ліс знову від турків. 

Уся сила вдарила в правий, найслабший, бік окопа; 
якийсь паша, як видко було по багатім його наря
ді, провадив Їх. Іl:озаки збіглися густіше в сей бік 
і., як рано, ждали, поки підійдуть ближче. Не по
:велося ТУРК:1М і сим разом - мусили відступити. 
Горб з окопами був занадто неприступний, щоб 
можна було його розгоном узяти. Козаки з усіх 
боків мали ворога внизу і могли стріляти недаром, 

самі яничари лізли Їм під рушниці. Кілька разів 
ішли так турки відділами на окопи і все заверта

лися з великими стратами; вкінці паша, уже під 

вечір, велів усему своєму війську іти на пробій. 
От тоді вперше у своїм життю бачив Микула СІ.;а-
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жену рубанину. Тепер уже було не до рушниць, 
а прямо руки були в роботі. Микула не був рад 
із своєї шаблі - залегка була йому,- він ще в по
лудне постарався о дубову довгу Довбепьку і з нею 

станув собі на окопі саме там, де було найрідше 
козаків. Сею довбенькою можна було засягнути 

і дальше вперед, і дальше в боки. 

От він і стояв, розставивши широко ноги, і ви
махував нею то вліво, то вправо так, що одним 

замахом змітав з окопа по кілька ворогів. Усе, що 
по дорозі стрітила довбенька, мусило податися на

бік, вона обліпилася волоссям і кров'ю. Побитих 
лежало перед Микулою внизу стілько, що хто хотів 
знову до нього прискочити, мусив переступати 

трупи. Микула від часу до часу ревів, як віл; очі 

заходили йому кров'ю. 
Довго пильнував він так завзято свого місця на 

окопі і тілько згодом побачив, зчудований, що вже 
ніхто до него не лізе. Тоді він схаменувся і огля

нувся, що діялося довкола нього. Турки відходилл 
вже від окопів, але ще у самих окопах рубали ко
заки кількох ворогів, що забігли сюди і не мали 
часу втечи. Земля почервонілася від крові. Коні 
по зривалися з припонів і бігали по лісу. 
Сотник Проскуренко сидів тяжко ранений на 

землі, а Моркотун обвивав йому голову і руки. 

- Коли б хоч відразу були вбили! - нарікав 
сотник. 

- Не журись, Саво, хто знає, чи доживеш рана. 
А то ж з тебе крові зійшло - дивись, ціла ка

люжа ... 
- Склич-но ще раду, товаришу; подумаєм, що 

нам далі діяти,- сказав сотник. 

Моркотун скликав козаків докупи; тілько декотрі 

лишилися в окопах. Боятися тепер не було чого, 
бо вже вечоріло; однак ішло про те, що завтра 

буде. Дві доби педоспані і неспокійні і попередні 
тяжкі походи зовсім утомили козаків. Вони вже 
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JЮДВИ держалисн на ногах, а дехто таки НОІшався 

на землю і зараз заснув як мертвий. 

- Що будем далі дінти? - питався СОТІІИк сла
бим голосом.- Я вже тут лишусн навіки, але що 

ви з собою зробите, товариші? 

- Загинем, та іі годі! - відповів хтось з гурту. 

- Може б, ~Ш поночі утеКJIИ? - озвався l\IOPKO-
тун.- Вози ЛІІІШІМО; харчі, коли ще ЯІ,і с, забереи 
і по заході міснцн впіідемо з Оlшпів. 

- Та воно-то не веЛІша ПІтуь:а вийти, але куди 

пійти? - питавсн сотшш.- Піїщете горі Пруто:.! 

врозсип, ІШЖJ~піі куди попаде. А там потіи пере

ходіть через Прут - і просто під Хотин. 

- Але чи не краще би разом? 

- Краще би, коли б нас було більше, а то нас -
не знаю, чи лишилося з півтори сотні; що ми вдіє-

1\10 против тиснчів? А ТЮ>, ПО одному, скорше по
ховаєтеся. 

Стало на тім, нк СОТІПІК СRазав. Уже ЯR там 

буде - чи по одному, чи ПО RіЛЬRОХ, чи Й більшим 

гуртом,- спробують утечи поночі. Козаки стали 
збиратися до дороги та змовлятисн, хто з RИМ 

мав би утіRати. Мали вийти з окопів над Радавець, 

а потім розстатисн. 

Зійшло Ішзацы(() сонце - блідий місяць - і осві

тило лісові сумерЮІ. Козакп небагато брали з со
бою - харчів і так пе було вже много. Поділилися 
сухарями і ждали, поки зайде місяць. Кругом у лісі 

було тихо, але RОЖДПЙ ІшзаR знав, що ДОВRола 

ОRопів у лісі повно TypRiB. «Може, вони покла

дуться спати, може, вдасться Їх тихцем обійтИ»,
думав собі кождиіі. Ще при міснці вислали Rіль

ROX козаків у ліс на зв іди. Вони ходили досить да
леRО і вернулися з віСТRОЮ, що ПООДИНОRО годі 

втікати, хіба вже пізнійше. Тепер можна зійти 

у яр, а з яру вийти на горб і розійтися двома від

ділами горі Прутом: одні ближче ріЮІ, а другі 
лісом. Журилисн ще, що зробити з раненими, кот-
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рих було кільюшадцять; та ранені самі сказали, 
що лишаться; ОДНаІІОВО Їм гинути чи тут, в тюпах, 

чи там, у лісі. Сотник був між ними; він уже лежав 
у гарячці і не тямив, що довкола нього діялося. 

Коло заходу місяця вийшли козаки тихо з обозу. 
Вони тілько тепер, коли виходили, помітили, скіль

ко трупів лежало довкола окопів у корчах; місцями 

треба було переступати Їх по кілька разом; місцями 
Jшнали ще пе добиті, а всюди було Їх повно. Мику
ла взяв свою РУШНИЦЮ, і шаблю, і довбеньку, 
котрій більше вірив, як збруї. Смутно було йому, 
коли чув, як жалісно прощалися з козаками ті, 

що лишалися па певну смерть в окопах, але він 

уже за тих кілька днів так затупів у душі, що 

незважав дуже на жаль; ішов, певний, що й сам 

загине чи зараз, чи рано - все одно. 

З яру вийшли козаки у ліс; ішли но двох або 
й но одному та все слухали, чи не чути де ворога. 

Ліс ставав щораз густіший. В однім місці всі поне

волі зійшлися, але зараз знову почали розходи

тися, бо шелест від розтручуваних корчів був заве
ликий. Розділившися, почали йти скількомога тихо. 
Зайшли вже спорий кусень дороги, коли нараз 

чують: позаду них гомін. Очевидно, не хто інший, 
тілько турки йдуть, та й то не мала сила їх, бо 
земля аж дуднить і гамір щораз росте. 

- Докупи! - крюшув М:оркотун між козаками. 

- Гоп! гоп! - роздалося далеко в лісі у другім 

відділі. 
- Гоп! гоп! - відповів Моркотун і завернувся 

у ту сторону, звідки почув голос. 

Корчі і ломаччя тріщало під ногами козаків, що 

сходилися знову докупи. Турки йшли за ними; 

небавом і з боків стали проводжати козаків, козаки 

попалися в матню; се вже кождий знав. Тілько ніч 

спин яла ще обі сторони від боротьби. 
Така погоня тяглася аж до рання; вкінці на 

якійсь поляпі в лісі козаки стали, смертельно втом-
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лені. «Годі! - немов само вирвалося з уст кождо
ГО,- отут боронімся!» І без прю,азу стали копати 
знову окопи шаблями та розставлятися кругом. 
Турки так само станули довкола і чекали тіль

ко дня. 

Ще добре і пе зоріло, як знову почалася бороТf,
ба, скажена боротьба за життя. Турки хмарою ЮІ

нулися па сю малу громаду козаків; з кільющеснт 

ішло на одного. !\озаЮІ боронилися так завзято, 

що до полудня не вступалися з місця; все ще му

сили турки добивати то тут, то там малий гуртОІ, 
козаків. Лишилося ще в живих тілько тридцять; 

Їх приказав баша не вбивати, лише живцем імити 

і повести султанові в дарунку. 

Микула обганявся саме своєю довбенькою на всі 
боки від турків, коли нараз почув, як затягпувся 

тісно мотуз на ЙОГО шиї, і він повалився без 
пам'яті на землю. Се якийсь турок зловив його па 
аркан, як ДИl{ого коня. По хвилині йому полегша

ло, його підняли, він опам'ятався, але тут і поба
чив, що руки у нього були зв'язані і довкола нього 
стояло кілька турків. Ні рушниці, ні шаблі, ні дов

беньки вже в нього не було. Він стояв, мов без 
думки, і тупо дивився, як турки обтинали поруба

ним козакам голови, в'язали Їх за чуби і переки
дали собі на плечі. Ось там у того турка чи не го

лова се Моркотуна? Тридцять пов'язаних козаків 
зігнали турки докупи і зачали вертатися над Прут 
до своїх. Микула ЙШОВ. як на заріз; уже знав, що 

його жде: або смерть, або неволя, ще гірша від 
смерті. Коли разом з другими перейшов Прут і весь 

МОКРИЙ вийшов на берег, кинуло його в лихорадку. 
Пригнали Їх на горб перед намет султана Осма
на П. Тут посипалися із турецьких пліч нз землю 

Іюзацькі голови - більше сотні,- а очаківський 
бейлербей Усейн-баша повідомив великого везира, 

що вкінці по трьох днях удалося побити проклятих 
жаврів і що се його заслуга. 
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Уся знатна турець:ка старшина стала ці:каво 
оглядати нещасних бранців-недобит:ків. Із свого 
пишного намета вийшов і сам султан. Був се моло

дий ще, вісімнадцятилітній молодець. Він не гово

рив багато, тіль:ко :казав зараз п'ятьох козаків 
прив'язати до дерев недалеко намета. Коли Їх при

в'язали, султан стрілив до двох з лука і поцілив 
одного в око, другого просто в серце, так що сей 

відразу голову схилив на груди; до трьох інших 

стрілив із рушниці і поранив їх тяжко. Потім казав 

знову привести п'ятьох козаків і відрубати Їм го
лови. Дальшим п'ятьом казав повідтинати носи, 
уха і руки, а потім до решти замучити. Забрали 
знову п'ятьох. 

- Боже, боже! прийми мою душу І - шепотів 
Микула.- Тепер на мене черга. 
Тамтих п'ятьох живцем порубали на штуки. По

тім на хвилину мучителі спам'яталися і якийсь 
турецький старшина приступив до решти нещас

них та відозвався по-волоськи: 

Хто з вас знає по-волоськи? 
- Я,- відповів Микула. 

- Ходи сюда! 
Микулу пустили яничари наперед. 
- А по-козацьки знаєш? 
- Знаю. 
Відтак вибрав сей старшина ще одного молодо

го козака і промовнв до Микули по-волоськи: 

- Сей козак лишиться в нас за поруку, а ти йди 

ШУІШТИ козю.ів над Дністром і, коли найдеш, ска
жи їм, що дамо Їм усю землю від Дністра на схід 
і столицю Київ або Кам'янець, що схотять, нехай 
лише вертаються додому і не помагають ляхам. 

Нтш се зорудуєш, можеш вернутися і забрати 
собі сего козака, ще й нагородимо тебе. 
Потім Микулу і козаl\а відставили набік, а реш

ту на знак султана його вояки порубали за І.і..'ІЬІ.а 
хвилин. Микула стояв мовчки і сам собі не вірив: 
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чи спиться се ііа му, чи се правда, що він жиє? 
Та коли йому справді розв'язали руки, а козака 
відвели між турків, він почав розглядатися, куди б 
йому іти, і вже рушився з місця. 

- Зажди! - сказали йому. 
Він заждав. Стояв здивовапиіі і дивився на без

мірний турецький обоз, що заляг широко і далеко 
поля. Турецькі намети, мов сніг, білілися навкру
ги. Військо складалося пе тіЛЬІШ із смаглявих тур

ків і татар, але й 3 чорпих людей. Недалеко стояли 

чотири великі слони і кільканадцять верблюдів -
звірі, яких :Микула ніколи в житті пе бачив. Він 

ще не розглянувся у еих днвах, коли сей старши

на, що з ним перше говорив, вернувся і дав йому 

І<усень записаної шкіри. 

- КО.'1И б тебе хто з наших на дорозі напав, ти 
накажи се письмо, і тебе нустять. Розумієш? А до
рогу зпаєш? 

- Знаю. ТілЬІЮ як я зайду так далеко пішки, 

без харчів, без збруї? - зважився Микула сказати. 
- Се правда,- відповів старшипа і ПРИl<азав 

щось по-турецьки. 

Привели ЇЮМУ коня, принесли харчі і шаблю. 

Микула сів на коня. 

- Проведіть його! А ти їдь па схід, туди Яl< дО 
Дністра, там стрінеш Іюзаків. 

Кількох яничар скочило на коні і почали вести 

Микулу через обоз у поле. ЩОСJ> говорили до нього, 
але він їх не розумів і TiJIbKO здвигав плечима. 

Ухав мовчки і розглядався по турецькім обозу, 
котрому, здавалося, не було кінця. Сотки тисяч 
людей і Іюпей, цілі стада пав'ючених верблюдів 
і мулів, незчисленна сила туреЦЬІШХ гарб на двох 

колесах, величезні ПУШI<И, запряжені в кілька пар 
волів; коло обозу в полі незміренні череди волів, 
баранів і овець - усе те просто прибивало Микулу 
своєю безліччю. ЦіЛИЇІ сей обоз був готовий іти 
дальше в дорогу: ждав лише на ПРИІшз. 

74 



Янпчари провели Мш;улу па край обозу і там 
ііого ПOJшпулп. Побачивши перед собою чистий 
степ, МИl\ула потис l\ОПЯ і поїхав так СНОрО, мовби 

втікав перед погонею. І тілько тоді ПУСТИВ коня 

вільно, коли вже ДОВl\ОЛ<l себе не бачив живої 

душі. Однак ще й тепер здаваЛОСJI йому, що ось 

зараз покличуть його під катівсы\йй меч, і він роз

глядався боязко, не довіряючи собі. 
Пізно вночі на бе.злюднім стену зліз із І,ОНЯ 

і, тримаючи його за поводи, впав па землю, леЖRВ 

так довгу хвилину і все зітхав: «Боже, боже! Чи я 

справді жию, чи то сон?» Потім глянув па місяць 
і став молитися, бити поклонп та згадувати чудо

творного ІВRпа сучавсы�ого •. 
ПОl\lОЛИВШИСЯ, попас троха l\ОПЯ, потім усів зно

ву на нього. Земля па степу була як хвиля на воді: 

то піднімалаСJI ТРОХИ, то знову спадала; здавалося, 

І{інця їй не буде. Нігде ані одної деревини, тілько 
трава по живіт копеві. Переїздив ПОТОКИ, обмипав 
янісь стави і дрімав па l\Оні. Чувся таким утомле

ним, що, мабуть, зроду ТаІ{ИМ ніколи не був, але 

не зваЖИВСJI злізти і відпочити довше, хіба аж над 
Дністром. І Їсти не хотілося :йому, хоч уже від 

кількох днів ні разу добре не нопоїв. 

Але над рапком утомлений кіпь не хотів далі 

ЙТИ. Микула танож ТРОХИ пе падав з нопя. Не було 
іншої ради; треба було СПОЧИТИ. Спутав копя 
і ПУСТИВ ЙОГО У степ, а сам ПОl\лався у норчі і за

снув в одній хвилипі. 

IV 

Степом поміж Дністром і Прутом Їхало яких 

двісті П'JIтдесят l\іппих озБРОGНИХ воянів. Попереду 
на воронім І{опі Їхав дід з довгою сивою бородою 
в нлин і з ДОВГИМИ вусами, що спадали, ЯК два тон

кі повісма, на бороду. На голові мав високу чорну 
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кучму із сипім верхом, а одежа на нім була проста: 

короткий чорний жупан, заппятий під саму шию, 

широкі чорні шаровари і чоботи сап'янові жовті. 
В зубах держав люльку з коротким цибухом. Сей 
дідок з добрими синіми очима, що подобав більше 
на черця, як на вояка, сидіg на коні просто як мо

лодець, дивився у степ далеко, мовби там шукав 
когось, і розмовляв із своїм товаришем, що Їхав 

ліворуч. Товариш сей був уже також підстаркува
тий, але ще кремезний чоловік, одягнений з-поль

ська. 

Сонце вже підходило під полудне, і на степу 

була незвичайна жара. 
- Все не видко Їх та й не ВИДКО,- говорив си

вий дід.- Сей Бородавка наварить нам ще такого 

пива, що гірко буде нам усім пити. 

- Вже повинні би бути в сих сторонах,- відпо
вів товариш. 

- Не в сих сторонах, уже під Хотином повинні 
бути! Нехай так султан сегодня-завтра стане над 
Дністром з цілою потугою і не пустить козаків під 

Хотин, що тоді буде і вам, і нам? Зітруть турки 
ляхів окремо і козаків окремо, як порошину,

се ж триста тисяч против кількадесятьох тисяч. 
- Я казав Любомирському: наше військо му

сить чимскорше перейти Дністер і станути на во
лоській землі під Хотином, а то козаки доти не 
прийдуть, доки ми в Польщі. Хочуть бачити, що 
хоч Дністер спиняє нас від утечі. Не вірять нам, 

зради бояться. Я ш: знаю козаків. 
- Воно-то таІ\; та ІЮЛП вжо згодився, присяг під 

Фастовом і обіцявся ПО~lОгти його милості коро
леві, то йди і не забавляйся, а то лізе чорту в зу

би - і другому не поможе, і сам загине. Король не 
потвердить митрополита і влаДИІ\ів - і тоді нащо 

здалася вся наша робота? Ов, зле воно починаєть
ся; нема ладу ні у вас, ні у пас. 

Старий сердився. Товариш його був, видно, таної 
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самої ДУМЮf. бо задумався і замовк Тілько по 
добрій хвилині озвався, побачивши на степу коня, 
що ходив самопас. 

- А се що за "інь на степу? Чи бачиш, Петре? 
Та й спутаний до того, бо ось як скаче. 

- Повинен бути і чоловік коло нього, коли спу

таний,- відповів дід.- Нехай кількох хлопців ско
чить і подивиться. 

l\iлька верхових поїхало наперед; одні зупинили 
"аня і розпутали; другі стали шукати їздця по 

корчах. Небагато шукали; їздець зараз найшовся. 
Вивели його з корчів, узяли попід руки і ждали, 

поки над'їде вся громада. Зловлений стояв тихо, 
тілько ДИВИВСЯ заспаними очима і чудувався. 

Вояки над'їхали. 
Ти що за один? - спитався дід. 
Я Микула Ярошенко із Серета. 
Що ж ти тут робиш? 
Шукаю козаків. 
Ага! Турки вислали його на звіди . Тримайте 

його добре! Зв'яжіть його! 
- Ой ні, діду! Не кажіть мене в'язати: я хри

стиянин - я не ворог ... 
- Чого ж ти сюди забіг із Серета? Се ж не 

близька сторона. 

- Я розповім вам, тілько кажіть мене пустити. 
Я поїду з вами. Не втечу ж я один перед стілько 

людьми. Чого боїтеся? 
- Сідай же на свого коня і їдь з нами! 
Я рошенко сів на коня. 

- Ну, кажи! - озвався дід, коли Микула сів ю'! 
коня. 

- Чи ви козаки, бо в мене до козаків діло? -
спитався МИІ\ула, охолонувши з першого страху. 

- Все одно що козаКІІ,- озвався товариш ді

да.- Коли хочеш знати, так се Сагайдачний, ко
заць"ий старшина; можеш усе перед ним І\азати. 

СаГі/Й~;NН~Й! - СКЛИІ.НУВ Мllкуда радісно.-
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Так се ви Кафу зруйпували? Яrшй іке я рад, що 
вас бачу! Ми і в Молдові знаємо про вас! Дай 
вам, боже, здоров ля, що стілько невільників 
спасли ... 

- Ну-ну, не балакай пустого! - озвався Сагай
дачниЙ.- Кажи, що мав назати. 
Ярошешю став оповідати все, що зпав: про на

пад чати на Серет, про свою родину, про опришків, 
про битву з турками над Прутом і про те, що йому 
турки веліли переказати КОЗаІШМ. Показав ще і за

писаний кусень пергамену, що дістав від турків. 

Сагайдачний слухав Ярошеrша не перебиваючи. 

- І ти не брешеш? - спитав його, коли той скін
чив оповідапня. 

- Не брешу; присягну, що пе брешу! Я ж дя
кую милосердному богу, що ви мене найшли та 
й що я при вас, а ви мені не вірите! Сам я все 
бачив, сам усе перебув ... 

- Іди ж там до наших позаду і, коли хочеш, 

їдь з нами! 
Ярошенко замішався поміж вояків, що окружили 

його З цікавістю, і мусив знову Їм оповідати свої 

пригоди від початку. Сам же довідався від війська, 
що се Сагайдачний вертається з Dаршави, куди 

їздив у посольстві до короля умовитися, за яку 

ціну козаки мають помогти ляхам. Сагайдачний 

думав, що застане уже під Хотином козаків, при
Їхав сюди, а тут козаків ще нема. 

От його й вислали понад Дністер шукати чим
скорше козаків, а для обезпеки дали йому сторожу 
з двісті п'ятдесятьох людей під проводом ротміст
рів Аннібалів. Сей же попереду, що їде із Сагай
дачним, то Молодецький, що сам бував колись на 

Січі, повірник Любомирського і приятель Сагай
дачного. Ярошенко дякував богу, що по стількох 
пригодах найшовся нарешті поміж людьми, з кот

рими вже певно дістанеться нід Хотин; звідтам 
уже легше буде шукати родини. Тілько не рад був, 
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що мусив тепер разом із СагаіідаЧНIIМ ще волочи

тися стенами, щоб найти козаків. 
Тим часом Сагайдачний з Молодецьким вели 

іншу розмову. Поки не найшли Ярошенка, думали 

десь у степу відпочити; а тенер же сю гадку поки

нули. ТУРІШ вже тан: недалеко, а козаків як нема, 
так нема. Де вопи поділися? Треба шукати їх, 
треба найти Їх ЯІшайскорше, а то вийде біда не
видана, нечувана. 

- Нема ладу, нема ладу! - нарікав Сагайдач

ний.- Н:оролевича з військом ще нема; ті, що вже 
є над Дністром, не Ішрні; зруйнували своє власне 
містечко Жванець, і ніхто сим не журився; пушок 
не маєте ... а БородаВІШ, вашого нольського прияте
ля, ТаІ\ОЖ нема. Він чата:-.ш бавиться, людей виси

лає па пехибну смерть,- ов, ногано! 
- Погано,- потвердив Молодецький. 
- А щО, І\ОЛИ турки вислали до козаків не тіль-

ко сего молдована, а ще й інших на підмогу? 

Я нрисягну, що таких ніслапців між козаками вже 

багато,- здогадувався СагаЙдачниЙ.- Ти чув доб
ре, що віп казав? Дадуть козакам усю Україну, 
щоби тілько не помагали ляхам. І на отсій шкірі 
те саме написане ... Чи ти міркуєш, чим то пахне? 

- Се так собі, обіцянка, а більш нічого,- замі
тив МолодецькиЙ.- Хочуть ЯІшайдовше забавити 
козаків, щоб самі чимскорше дісталися над Дні
стер. 

- Звісно, обіцянка, в яку і я не вірю, але коли 
сю обіцянку почують козаки, буде ребелія. Бо яка 
користь для козаків помагати ляхам? І за що? 
il\олду, що ще торік на Іллі мали виплатити нам 
у Києві, ви цілий рік пе платили і тілько тепер на

думалися, коли біда притисла. За православну віру 
караєте пас далі - ТУрОI\ пе І\арав би нас такІ 
Л тенер, я знаю, готові ви видати нас туркам хоч 

зараз, коли б тілько вам дали спокій. Як же мають 
l\Озаки йти з охотою вам па поміч? 
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- Ти мені, Петре. і не кажи сего; сам знаю: 
одною рукою б'ють, а другою згоди просять. Або 
паші короленята зп али, коли чого треба для краю? 

От згодилися торік, щоби Бородавка гетьманував, 
а не ти, бо ти Їм був замудрий; а тепер уже й самі 

бачать, що краще з мудрим згубити, як з дурним 
найти. Під Хотином уже казали, що ти повів би 
діло краще, ніж сей п'яниця: він же, видко, сам пе 
знає, чи має йти під Хотин, чи ні. Дарма, що при
сягав. 

- Він-то, може, й знає, та з козаками не так 
легко дійти до ладу. Потурає їм, бо Їх вибранець; 
і так вони ведуть його, а не він Їх. 

- Нраще було би, щоб ти гетьмапував. 
- Я Їх просити не буду; і так придамся Їм і не 

покину Їх. Я для них заострий - от що! А наші 
люди, звісно, які: коли тілько в тебе трохи більше 
розуму, як у них, коли тілько о голову виростеш 

понад них, вони тебе зараз довбенькою по голові: 
«Не рости! порівняйся з нами!» Адже торік що ж 
я такого зробив нерозумного? Вибрав собі кілька 
тисяч щокращих козаків і пішов з ними під Пере

коп; не брав усіх, бо ліпше мати сотню людей, 

а добру, ніж тисячку, а ледачу. Малу громаду 
і прохарчуєш легше, і поведеш зручніше, і просто 

не треба мені було більше. Так, чуєш, через те, що 
я не взяв усіх, ті, що лишилися дома, на мене! 
«Виберім собі іншого! Він уже угору носа задирає!» 
А Бородавка Їм: «Я вас не так, як Сагайдачний, 
я вас усіх не лиш на море, але і в саме пекло по

веду». От і вибрали його. А ляхам тілько й подавай 

такого: цілою "Україною не зажуриться, Теофаном 
та Борецьким не докучатиме, аби тілько йому 
та козакам жолд платили, про все інше йому бай
дуже. 

Сагайдачний замовк на хвилину, але, видко, ся 

зневага, якої зазнав торік від козаків, мучила його, 
а що гетьман Бородавка тепер занапащував поча-
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те СагаїІДачним діло оборони православія, то він 
і не сходив ііому З думки. 

- Під Фастовом,- говорив далі Сагайдачний, 
потягаючи з люльки,- на раді Борецький гірко 

нарікав перед громадою на переслідування нашої 

церкви. Виходило з його бесіди: за що помагати 

ляхам? Я на те кажу: се правда; та коли турки 
поб'ють Польщу, поб'ють і нас, бо сила Їх завели
ка против нашої; биймо ж Їх тепер спільно з ляха
ми так, як радить патріарх, а потім уже, по війні, 

з ляхами порахуємося. Виходи.:1О: ми з тобою, 
ляше, не приятелі; але все ж ти християнин, а ту

рок наш спільний ворог. 3най же, ми тобі поможе

мо тепер, за те ти нам се зроби і те ... А Бородавка 
на другий день, коли польський післанець Обал

КОВСЬІШЙ, що привіз троха грошей, став говорити -
уважаєш, коли він привіз гроші? аж по році!
каже козакам стріляти з моздірів, ясу воздавати 

по кождім слові післанця. 30 дві години стріляли. 
І за що воздавати ясу? 3а те, що привезли гроші, 

які ще торік мали дати? Але се вже така лесть 

Бородавки, щоб ласки ляхів заскочити. Погано 

воно і не до лиця козакам, бо такої ласки найдем 

і в Параски. Нас тепер потребують, і нехай тепер 

нам кланяються, а не ми Їм. 

- Ти казав що королеві про Бородавку? - пи-

тався МолодецьииЙ. 

Казав. 

І що ж він па те? 

Відослав мепс до ХОДI,свича. 

А Ходкевич? 

Та тілько Ходкевич і розуміє діло між вами, 

а більше ніхто. Шr,ода, що він нездужає ... Вже я 
собі якось пораджу,- говорив Сагайдачний неясно; 

ве хотів, видко, всего казати і звів бесіду на що 

інше: - Що там у вас поробляє молодий Петраш

ко Могила? Чого він ШУI\аЄ під Хотином? 
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- Усе мас надію, що дістане Молдову. Радить 

не пустошити Молдови, бо она піддасться нам; віп 
нібито мав там своїх людей - от говорить! А Ход
кевич і заборонив чатам туди ХОДIlТИ. ХОДІІЛО 
перше кілька чат, а тепер не вільно. Тут військо 

без гроша, одні вже тепер голодують, другі з возів 

додають, а на добичу в чужу землю йти не вільно. 
Могила, мабуть, підмовив. 

- Що се за панич, бо я з ним небагато балакав; 
не було коли. 

- Нічого собі хлопець, розумний, тілько що за 
l\юлдовсы�имM престолом жалкус. 

- Є за чим! І охота сим панам в турка за паііми

та бути! Години там спокійно не поживе, а пхаєть

ся, НІ, би пе мав з чого жити. Віп і мепі згадував 
за Молдову. «Поможіть!)} - каже. Я йому просто: 

«Дай, боже, папувать, на золотих кріСJШХ сідать,

та, мабуть, Шl\ода заходу!)} Не в смак була йому 

моя бесіда. 
Він і з Вевеллім накладаG. 

- Се хто таl\ИЮ 
- Чорт його знав, що за личина! Любомирський 

казав мені, що отсей Вевеллі хоче погодити турнів 

з нами. Він і з велииим везиром знасться, і з гос

подарем Олександром, і до нас ПРИЇЗДИТІ> - заро
бити хоче, та й годі! Дурисвіт якийсь, але хитра 
бестія. Тепер він десь із ШембеРl\ОМ у турків ... ще 
з-під Скали поїхали. 

- 3 тої муки хліба не буде,- сказав Сагайдач
ний твердо.- Коли б турки хотіли миритися, то по
илаЛIl би умову: знівечити нас, ИОЗаІ,ів; коли б 
ляхи на се згодилися, тоді у нас інше діло було би 

з ТУРІ,ами, а інше з ляха~1И. Уже яи би ми там 
полагодилися з турнами, ще не знати; можемо по

миритися з пими, і сей мир буде Ї~I миліший, ніж 

з ляхами, бо ШИОДУ мають від пас. Але зате ляхп 
відпокутували би зраду ... Слухай, Молодецт>ииіі, ти 
там у польськім обозі ашвеш з неЛИНlIМИ панами; 
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СRаіКИ їм, що Я думаю, нехай не важаться. І зага
лом ти б добре діло зробив, коли б мені давав зна
ти, що у вас будуть думати. Адже ти не лях, і мій 
приятель, православний, а хоч сноріднився 

з ляхами, все ще па козаRів не ворогуєш, ПОЛЬ

ським м'ясом пе обріс. 

- Що можна буде, то скажу тобі. Ноли сам не 
прийду, то пришлю тобі когось. 

- Сам бачиш, до чого може дійти, ІЮЛИ діти 
стануть вести діло. Пам'ятай же! 3 Ходкевичем 
і королевичем я сам поладжу, але з усякими пане
нятами, сенаторами і комісарами, що тілько будуть 

путати Ходкевича на кождім поступну, не дійду до 
ладу. В козацькій старшині я вже сам дам ряд; 
хоч я й не гетьман, та ще мене слухають. 

До самого вечора Їхала сторожа із Сагайдачним 
попереду. Під вечір злізли з коней, щоби відпочити 
і попасти Боні, а потім уночі далі Їхати. Стали під 

лісом. Усіх непокоїло щораз більше, що не видно 
було козаків. Правда, на степу, ноли їхали, не раз 

наполохані гайворони зривалися із землі - і вояни 

Аннібалів усе находили там або вбитого козю,а, 
або вбитого татарина, або кінське падло,- видко, 
уже туди крутилися різні чати; JЩХОДИJІИ і цілі 

леговища, де почували люди; однак більших гро

мад живих людей не ст річ али. Степ був ш( пусти

ня, хоч шляхи були протоптані. Микула запізнався 
уже з різпими вояками і всім оповідав свої приго

ди, бо просили його. Слухали його й оба Анні бали, 
і Нурцевич, що їздив із Сагайдачшш у Варшаву, 

і інша старшина з ватаги. Всі не могли начудува

тися козакам, що тан славно билися над Прутом, 
і хоч жалко Їм було, що так марно погибли, проте 
тішилися, що така мала громада козанів здержала 
майже на три дні цілу силу турецьку і що тисячі 

таких самих завзятих борців прийдуть їм на поміч 
під Хотин. НОШІ б тілЬІЮ ПРIlїІШЛИ! 
Відпочили зо дві години і поїхали далі. Ніч була 
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темна і хмарна. Вітер шумів ЛСГІЮ травою і листям 
дубового лісу. Уже було по півночі, коди минули 
ліс і виїхали на чистий степ, що легенько підні

мався угору. Поза горбом на небі горіла червона 

лупа від ножарища. 

- Ну, слава богу, се вже, мабуть, наші - про
мовив МолодецькиЙ.- Гріються на пожарищі, як 

звичайно; люблять вогонь, як діти. 
Коли виїхали на горб, побачили далеко і саме 

пожарище. Огонь розлився широкою струєю на 
овиді; небо мовби горіло. 

- Се Степанівці горять,- сказав СагаЙдачниЙ.

І чого козаки тут шунають? З-під Фастова під Хо

тин через Степанівці дуже обхідно. Краще би іти 

просто на Могилів і на Брагу. Мабуть, для добичі 
загналися тан далеко. Панове ротмістри,- обер

нувся Сагайдачний до Аннібалів,- вишліть кіль
кох кінних передом, а то щоб не попали ми самому 
чорту в зуби. 

- Адже сказано, що головна сила турнів уже 

перейшла,- замітив один 3 Аннібалів. 
- Триста тисяч війсьна не буде йти раЗ0М. 

Уважно, панове! - приказував уже СагаЙдачниЙ.
Може, то наші, а може, й ні. Се мені щось підо
зріле. 

Але поночі не можна було пізнати, хто се у Сте
панівцях так господарюс. Вояни почали здержу
вати коні і ждали, яка вістка прийде від висланої 

наперед чати. Небо почало сірити, і у Степанівцях 
огонь блід перед сходячим сонцем. Тілько чорні 
дими підіймалися тепер щораз виразніше із землі 

в небо. 
- Заждіть тут! - порадив СагаЙдачниЙ.- Неда

леко корчі і ліс, можуть нам придатися в потребі. 
А я поїду наперед. 

Військо стануло собі кругом старшини і диви
лося в сторону Степанівців. Ярошенко поїхав із 
Сагайда чним. 
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Далеll:О на сході стало червонітися небо; сонце 
СХОДІШО. 

- Видко білі намети під городом,- промовив 

Нурцевич.- Нозаки таких не мають. Чи бачите? 
І як би па потвердженпя сих слів побачили, як 

Сагайдачний вертався скоро до них, а люди, що 

були з ним, кричали здалека: «ВтіІ{айте, се турки!» 
За чатою навздогін гналася турецька сторожа

спершу тілько І\ількадесят людей, але по хвилині 

уже кількасот. 

- В ліс! - скрикнув Сагайдачний. 
ВійсЬІЮ кинулося навтікача; Сагайдачний був 

позаду. 

Микула Ярошенко вихопив шаблю із похви і Їхав 
за самим Сагайдачним, готов боронити його з цілої 

сили. Він так і чув душею, що треба йому сего діда 

держатися, треба, щоб дід жив, а то без НІ,ОГО не 
вдіє нічого. Військо, наПОJІОхаН!J, гнало полем без 
ладу, щоб ноням було свобідніше. Турки насти

гали за НІIlIШ і кричали грімко: «Аллаг!» 
Ледви встигли впасти в корчі перед лісом, ян по

гоня уже й стрілила. Сагайдачний і Микула, що 
був коло ЙОГО боку, чимснорше скочили в корчі. 
Ще не вспіли оглянутися, КОJIИ кінь під Сагайдач

ним нараз ПРИI\ЛЯК - турецы\a куля вдарила його. 

Минула зіскочив зі свого І\ОНЯ і пустив його. Де не 

взялися турки з шаблями. Один замахнувся на 
Сагайдачного. Ярошенко збоку ударив турка по 
руці, аж йому шабля випала. Але тут уже приско
чив і другий. Сагайдачний станув, готов відбити 
удар, коли тут кінь турна як стане дуба ~ Яро

шенко шпигнув коня шаблею так, що аж турок 
повалився на землю. Тим часом Сагайдачний уже 
упорався з третім; заки той обернув коня в корчах, 
дід уже заскочив його ззаду і рубнув по шиї: 

їздець повис у стременах, а наполошений кінь 

почав утікати. 

Після того Сагайдачний кинувся у густі корчі; 
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Ярошешю - за НИМ. IJуло це саме впору, бо турків 

показувалося щораз більше; тілько Їхати верхом 

не могли, бо корчі спипяли. Вони здержували коні 
і стріляли навздогіп за втікача ми. На ХВlшину 

Ярошенко втратив Сагайдачного з очей і біг просто 

корчами. Здавалося йому, що лишився позаду, бо 

далеко перед ним берегом лісу тяглася стріляпипа 
дальше. Лишатися пе було безпечно - так віп роз
тручував иорчі дальше, аж подряпав собі лице, 

пони забіг у висоиопеНПІІЇ! ліс. Поперед нього сно

рим кроном із шаблею в руці йшов Сагайдачний. 

З-під рунава лівої руки текла йому кров. Помітив 

се l'v1lшула і скрикнув: 

- Ой господи! Що вам? 

- Не бійся, нічого мені не буде. Пострілили 
мене в руку. Ходім! Шкода, що коней позбулися. 

ТУРІШ, здасться, за нами не поженуться; бачили, 

що пас небагато. Прогнали тільно, та й годі! Сла
ва богу, що патрапився ліс, а то було би зле 

з на!vlИ. 

Ішли .lIювчни добру ХВИЛИНУ, ПОІШ Сагайдачний 
не озвався: 

- Ні вже, треба перев'язати руну! Перев'яжи 

мені, СIIlШУ, порятуіі вдруге. Ось тобі плато1\. 
- Ще нападуть нас! 

- Не побачать, не бійся! 

Сагайдачний роздягався. Ліве рам'я було зране
не иулею; у рані було сукно з одежі. 

- Витри добре! ВИТЯГНИ все, що там є. 

Минула витяг з рани СУЮІО, але куля перейшла 

рам'я наскрізь, і віп не мав способу перенонатися, 

ЧИ в тілі що не лишилося. Обтер рану і перев'язав 

ЇЇ туго платиом, щоби СПИНИТИ нров. Поміг потім 

Сагайдачному одягнутися, і оба пійшли далі лісом. 

- От спасибі тобі, синку, що поміг у біді. Хо
дім же! А де наші ділися? 
Польської сторожі справді не було видко - роз

скочилася по лісу, як заяці. У страху І\ОЖДИЙ дбав 
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про себе, а між корчами і деревами годі було зі
йтися знову скоро докупи. 

- Коли б уже вийти з лісу у степ! 
- Ідім, вийдемо ми вже якось ... О! ще стрілив 

хтось І 
Обидва йшли скорою ходою ще з півгодини у сто

рону Дністра, поки зблизилися до краю лісу, до 
степу. Не виходили з корчів, тілыо йшли ними. 

В лісі було чути вже їздців, бо ломаччя тріщало. 
- Чекайте, ось коні пасуться, навіть осідлані! 

Я Їх мушу мати! - скликнув радісно Микула. 
По степу тут і там паслося справді кілька коней, 

що в битві скинули або втратили своїх їздців. 

Вони то скубли траву, то оглядалися, чи не йде хто 

Їх займати. Ярошенко підійшов до одного коня; 
той і не втікав, дав спокійно на себе сісти. На тім 
коні під'їхав до другого, той почав утікати, але 
Микула випередив його, прискочив і так сильно 

зловив за поводи, що трохи сам не випав із сідла. 

Кінь не давався; Микула зіскочив із спокійного 

коня і сів на того, бистрого; тепер уже він мусив 
іти. Обидва коні привів у корчі і дав спокійного 

СагаЙдачному. 
- Беріть того, бо мій якийсь норовистий. 

Сагайдачний усів. Саме тоді із лісу виїхав Мо
лодецький. 

- Де ти, Петре, дівся? Я тебе шукаю, шукаю 
і не можу найти. 

- От порятував мене сей козак, а то був би 
загинув. Погоні за нами нема? 

- Я не бачив. 
- Ідьмо ж! 
Усі три потисли коні і погнали вже степом. Із 

лісу стали щораз частіше виїжджати вояки. Вкінці 

лісу не стало, всі мусили вийти У степ. Коли вже 
більша частина зійшлася ДОІ\УПИ, рушили вперед. 

Погоні турецької не було, але страх гнав усіх так, 
що ніхто й не думав Їхати помалу, поки самі ВТОМ-
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лені коні не звілr,нили бігу. Над'їхали і ті, що 
припізнилися. Тоді почислили себе, не ставало 
кільканадцять, мабуть, погибли. Добре, що не всі; 
а то ж і гадки не було побороти турків. Вояки опо
відали, що із Степанівців висипалося турків, як 

з мішка, кілька тисяч, і всі пустили ся в Їх бік, 
тілько, ВИДІІ:О, завернулися, довідавшися, що їх 

було небагато. Проте не вірили туркам, і скоро 
тілько по дорозі стрітили знову ліс, в'Їхали у пай
дальшу його глибину, щоб самим відпочити, і по
поїсти, і коням дати пільгу, бо ті вже падали з ніг 
і не хотіли йти. 

Сагайдачний уже не мав спокою. 

- Що то буде, що то буде? - нарікав він перед 
старшиною.- Де той Бородавка до чорта дівся? 
Турки вже випередили наших, вб'ються клином по
між нас і ляхів,- де він розум дів? Чого жде? Адже 
не пустять його під Хотин, щоб і згинувІ Тілько 
троха попасім - і далі! Лісом, а не степом, бо я за
ложуся, що турецьких або татарських чат уже 
повно на степах. Вони не ждуть. 

Всі слухали бесіди Сагайдачного, і всіх находив 
страх. Спочивали недовго і поїхали дальше. Лісом 

було зле їхати, громада розлізлася. Сагайдачний 
уже не звюкав на ніщо, Їхав або йшов мовчки та 
пихкав свою люльку, заклавши ліву руку в пазуху, 

бо боліла його. Ярошешю не відступав його; слід
кував за ним подалеки, але не спускав його з очей. 

Він чудувався, скілько сили було в сего сивого 

діда, що, помимо рани і болю, йшов жваво вперед 
або вів коня тілько самою правою РУІЮЮ. 
Настала ніч. Сагайдачний ані не думав спочива

ти. Дехто з вояків з утоми трохи не падав на зем

лю; і Ярошенко, хоч який був сильний - правда, 

останніми часами він досить змарнів,- радо був би 

поклався де під дубом полежати; а Сагайдачний 

не хотів. Він уже не просив нікого йти з ним. 

«Сам,- каже,- пійду, бо нема коли спочивати, 
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потім спічну). Молодецький, Ярошенко і ще ніль

І-ЮХ не покидали його, іШJШ З НИ:'І, ПОІШ СИЛИ ста

вало. Вкінці ціле військо Шlши.аося в лісі над 
Дпістром, бо не знали навіть КУДИ йти - і темно, 

і дороги нема; лише Сагайдачний не ставав. 

- Хто хоче, нехай іде зі мною, а кош! ні, то я 
й сам пійду,- Сlщзав він. 

Я щ тебе не поюшу,- відповів МОЛОДСЦЬІШЙ. 

І Н б хотів з вами,- озвався Микула. 
ХОТ\І1, ХОДИ, сину; ти, бачу, пильнуєш мене. 

Ой добродію, до кого щ мені тенер нрихили-
тися? Іду за вами, як за батьком дитина, бо я вже 
сам нічого не нридумаю. 

Всі три йшли ще зо дві години усе горі Дністром, 
але нарешті, коли обминали якийсь глиБОІШЙ яр 
і залізли в безвихідні корчі, стали. 

Чи не зблудили ми? - промовив Молодець-
ний. 

Може бути. Треба ночувати, нема ради,- від
повів Сагайдачний і, втомлений, усів на землю: -
Гей, хто в лісі, озовися! - крикнув голосно, але 
з лісу не відозвався ніхто. 

- ОТ ІЮЛИ б мощна де коні попасти, я по
вів би,- каще Минула. 

- А де найдеш добру траву у дубовім лісі? От 
лягай, а коні прив'яжи до дерев! 

- Я встану досвіта і найду десь троха трави. 

- Добре! добре! .. Сподівався ти такого, Моло-
децький? Гарна пригода, що? Ну, слава богу, ти 

цілий, а мені, бач, уцідили троха крові. Коли б 
хоч у битві великій, а то от на гладкій дорозі. 

Я й сам не ЗНаІО, звідки куля надлетіла. 

- Болить тебе? 
- От так, як би комар укусив. Пусте! .. Найкра-

ще закурю собі люльку і все забуду. От коли б 
козаків найти! Ми Їх у сих сторонАх мусимо найти. 

Коло Стенанівців Їх не буде, бо западто вже близь

но вороги; виходить, що вони повинні бути над 
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Дністром, може, близько 1\10гштсва. Там є брід, 
отуди нам врапці і дорога. 

Ще 3 півгодинп балакали оба діди, аМпкула 
тілЬІ-ІО слухав. Нарешті всі замовкли і заснули. 

Сагаіідачниіі від часу до часу ностогнував у сні, 
але втома, видко, перемогла й ЇІОго, він спав. 

Досвіта, зі сходом сонця, всі вже були па ногах. 
Ярошеш,о встав раніше і нонас коні, тенер можна 
було Їхатп даJІьше. СагаіідаЧПJІіі назав собі ще об
мити і перевинути рам'я, Іютре ЇІОму троха спухло, 

і нросив МИКУЛУ вести його ІШПЯ. Всі три стара

лися тепер вийти з JIicy і йти узліссям, бо надоїло 
обминати корчі і дерева. Бог поміг: до самого по
лудня нігде не було ВИJl:КО ворога, можна було 
Їхати спокійно. 
Доїздили до Могилева. ЯрошеНlЮ поїхав наперед 

шукати броду, що мав тут бути, як І\азав Сагай
дачний. Але тілько він щез за горбом, як по хвили
ні виїхав знову на горб з кіЛЬІюма l{Qзаками. 

- Є наші! єl - кричав радісно здалека. 
- Слава богу! - сказали в одип голос Сагайдач-

ний і Молодецький. 
Rозацька сторожа прискочила навздогіп до Са

гайдачного і позпімала шапки. 

- Вітай, баты\!! - промовив один старий ко
зак.- Слава богу, що ТИ живий; ми гадали, що вже 
но тобі. Ото буде радість! 

- Здоров, Муха! Ти тут?. Rажи зараз, де 1\0-
заки? 

- По тім боці Дпістра під Могилевом стоять 
обозом. 

- Чому ж не йдуть під Хотип? 
- Тілько вранці сюди прийшли. Втомлені дуже. 

Ми вже ледви дишемо. Завів пас клятий Бородавка 

таl\ гарненько в Молдову, ЩО ми вже цілий тиж

депь тілько всеї роботи маємо, що пробиватися 
табором номіж ТУРl\ів і татар. Передучера вночі 
напали на наш обоз татари, ми ледви дали Їм раду. 
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Розмова увірваJІаСЯ, бо над'їхала інша старшина. 
Всі віталися із Сагайдачним, як з батьком рідним, 

і що перше почали казати, то були нарікання і про
кльони на Бородавку, що збавив стілько людей, 

харчів з дому доволі не набрав, а тепер про миш
ляє розбоєм ... Доста їм Бородавки! не хочуть його! 
Добре, що Сагайдачний вернувся; вони його ось 
таки зараз виберуть гетьманом. "Усі козаки ждали 
тіЛЬІЮ на нього, щоби Бородавку скипути. 

- Годі! годі! - втихомирював Їх СагаЙдачниЙ.

Треба раду скликати. 

Всі в'Їхали в обоз. Побачивши СагаЙдачного, ко
заки обступили його роєм, так що Їхати було годі. 
Тілько чути було, як казали: «Слава богу! слава 
богу, що вернувся! Тепер у нас буде голова!» 

- Спасибі вам, діти! Спасибі! Не товпіться так! 
Дайте дорогу! - просив козаків СагаЙдачниЙ.
Ми ще сегодня зробимо лад. Не журіться! Ідіть 
спочити! 
Але козаки, зачувши, що вернувся Сагайдачний, 

збігалися з усіх сторін, і вже тисячі Їх проводжали 

його і старшину на широкий майдан, що був по
серед обозу. 

- Зараз раду скликати! Зараз раду скликати! -
кричали козаки щораз голосніше. - Скинути Боро

давку! скинути! 
Козаки навіть не пустили Сагайдачного у намет, 

привели його на майдан і тут казали довбушам 
бити у кітли. «Кличте Бородавку!}), «Нехай він 

пропадає!», «Сагайдачного гетьманом обрати! Са
гайдачного!}) Крик настав такий, що ніхто вже сво
го власного слова не міг почути. 

Надійшов Бородавка і решта козацької старши
ни. Яцько Неродич, прозваний козаками Бородав
кою через те, що мав на лиці велику бородавку, 
прийшов на раду п'яний. 
Се було видко по його червонім, набрезклім лиці 

і по непевнім ході. В руках мав булаву. 
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- Здоров, ЯІ<Ове! Маю деЯІ\Ї новини з Варшави. 
Каяш КОЗаІШМ утихомиритися, нехай я розповім, 
що приношу. 

Бородавка не відповів нічого, тілЬІ<О шукав де

якого вищого місця, щоб його бачили козани. Під
СУПУЛИ йому янусь бочну, що стояла на майдані, 
але він не міг на ній устояти і, ЗаІШМ промовив 

СЛОВО, трохи не впав. 

- Тихо, хлопці! - промовив він нарешті, під
пявши ліниво булаву вгору, і потім просто злетів 
на підставлспі руни старшини, що поставила його 

на землю. 

На бочну виліз Сагайдачний. 
- Тихо! тихо! тихо! Сагайдачний говорить! 
Заким нозани справді втихли, минула добра хви-

лина. Внінці промовив Сагайдачний: 

- Приношу вам новину з Варшави. Король його 
милость сказав, що за нашу поміч потвердить нам 

нашого митрополита і 6пископів і що не буде ши
рити унії. Дав слово! Королевич також дуже про
сив помогти. Наша річ поназати тепер, що ми 

Польщі потрібні, аби не говорили і не писали, чи 
нас треба вигубити до ноги, чи ні. Покажім, що 
ми, православні, не зрадники отчизни, як про нас 

кажуть! Зачуваю, що дехто з вас не радить іти на 
поміч ляхам. Я ще під Фастовом у Сухій Діброві 
читав вам, ноли тямите, письмо патріарха Теофана: 
«Поможіть,- писав він,- ляхам, бо турни - воро
ги всіх християю). І я кажу: пе треба нам лишати 
християн у ТаІ{ЇМ нещастю, ми повинні їм помогти. 
Ляхів гудьмо, та з ляхами будьмо. Ану, не ПОl\Ю
же мо ми їм, тоді невірні розпустять на всі сторони 

свої загони; не буде ному боронити землю христи
янсьну, бо і нас можуть потім змести. Тепер вже 
нам турни на карну висять, не пора нам завер

татися. То ян же ви тепер гадаєте: іти під Хотин 

чи не йти? 
Іти! іти! - занричали козаки. 
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- Тілько не з Бородавкою! - крикнув ще хтось 
з гурту, коли тамті оклики втихали, і нові ОІШИКИ 

зірвалися, як буря: 
- Скинути Бородавку! скинути! 
Бородавка чув ті оклики, але дивився банькова

тими очима так, як би не розумів, про що йде діло. 
Хтось таки за ним скрикнув грімко: 

- Скинути Бородавку! 
Бородавка обернувся помаленЬІ;У поза себе і за

грозив булавою: 

- Що? мене скинути? - сказав звільна, і се 
питання його було більше смішне, як грізне. Ко
заки, що стояли довкола нього, навіть засміялися. 
Сагайдачний зліз з бочки, а на його місце виліз 

Дорошенко. Стояв часок, поки козаки утихомири
лися. 

- Слухайте, панове! Вернув до нас наш батЬІ\О 
Сагайдачний, з котрим нам було так добре, поки 
дурним головам не прийшло на думку його скину

ти, а вибрати Бородавку. Бородавка так нас во

дить гарненько сюди-туди манівцями, саме поміж 

турків, як вівці між терня, що багато нашого брата 
вже валяється по стенах гайворонам на поталу. 

А можна було без того обійтися. Про інші гріхи 

нашого гетьмана краще замовчу. Тілько те скажу 
коротко і на розум, що коли ми маємо йти під Хо

тин, І\ОЛИ не хочемо, щоб за нами підкови збирали, 
нехай веде нас гетьман Сагайдачний. До булави 

треба голови! Хочете його мати гетьманом? 

- Хочемо! хочемо! Сагайдачний нехай буде геть

маном! Бородавки не хочемо! 

Такі оклики лунали кілька хвилин, і тисячі ша

пок злітали угору. 

Сагайдачний випрошувався тим часом у стар

шини: 

- Я вже старий! От і рану маю! Може б, кого 
іншого? 
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Але старшина впхоппла Бородавці з рук булаву, 

подала Сагайдачному і підняла його на бочку. 
- Не відрікайся, Петре! - казали Йому.- При

ймай, та й годі! 

Сагайдачний стояв довго без слова; уже козаки 
і втихли, а він ще немов думав, що має сказати. 

- Панове! У мене до вас тілько два слова. Пер
ше слово: велике спасибі вам за те, що мепе вже 
вдруге вибрали гетьманом. Л друге слово таке: 

ІІОЛИ має бути лад між нами, то вже вибачайте, 
що я про сей лад буду дбати так, як перше дбав. 

Може, мій спосіб декому буде й не до смаку; та 

самі ви знаєте, що куля - не галушка, її не про

ковтнеш; війна не забава, лад мусить бути! А по 

сім слові зараз вам мій перший приказ: до вечора 

всі маємо бути по тім боці Дністра, а вночі йдем 
дальше - під Хотин. Розходіться! 

Се сказавши, Сагайдачний зліз з бочки і саме 
наткнувся на п'яного Бородавку. 

- Се ти, Петре, що собі гадаєш? Що я теє ... 
га? - зачепив Бородавка нового гетьмана. 

- Якове! іди спати! - відповів Сагайдачний ла
гідно.- Не чіпляйся! 
Але в п'яні й голові повстала п'яна думка: Боро

давка вихопив шаблю з похви і замахнувся на но
вого гетьмана. Його, розуміється, зараз здержали 
за руки. 

- Відведіть його у намет і поставте сторожу! -
приказав ще новий гетьман і пішов троха припо

чити та дещо попоїсти, бо вже душі не чув у тілі. 
Вже в наметі доповів ще старшині свою думку про 

Бородавку: - Мені в Варшаві видали Бородавку, 

і нехай він тілько не держить язика за зубами, 

то я з ним порахуюся. 

Тим часом козак Муха повів Ярошенка до Доро

шенкового полку. Приймили його радо, дали Їсти 
і узброїли його. Ярошенко аж відітхнув легше. Він 
уже й рахубу стратив, І,ОЛИ вийшов із Сере та. 
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Здавалося йому, що се було так давно, так давпо, 
рік тому або й більше, і що все, що він перебув 
за остатніх два тижні, не сталося дійсно, тіш.ко 
снилося. Він і снравді ходив, як у сні, і дивився на 

козаків мов пе своїми очима. Одно тілько відчував 

душею, що пійде тепер з козаками, мов з водою, 

і буде під Хотином. У них після вибору Сагайдач
ного також вступив дух, почули певну руку над 

собою іповеселішали. 
До вечора уже всі перейшли Дністер і перевели 

табір. Надійшли таКО,І\ обі роти Аннібалів і прилу
чилися до І\озаків. Попереду уставив свій полк До

рошенко і ждав, поки ціле військо УПОРЯДІ\УЄТЬСЯ. 

ВІ\інці Сагайдачний дав знак, і все віЙСЬІ\О рушило. 

Сагайдачний Їхав позаду на возі, бо не міг через 

PYRY вести коня. 

v 

В середу, першого дня місяця вересня, на полях 

на полудне від Хотина йшла дуже пильна робота. 
Відділи польського війська вже мали позначені 

місця, де мали стояти, і працювали завзято ще 
зночі, щоби ЧИМСRорше ДОІ\інчити ОІЮПИ, бо при
йшла BicTRa, що все туреЦЬRе і татарське військо 

вже недалеко Хотина. Уже вчора татарський хап 
Кантемир з кількома тисячами війсыІаa паробив Їм 
шкоди у сторожах і в обозі; ледви скараскалися 

його. 
Земля коло Хотина похилена до ріки і порозби

вана глибокими ярами, котрі чим ближче Дністра 
ширшають. В однім такім яру, против села Браги, 

над самим Дністром, стояв величезний замок, немов 

височенна, стрімка і неприступна стіна, що зами

кала ворогам із Польщі дорогу в Молдову. Коли 
було на нього подивитися з кам'янецької дороги, 
то він не дуже-то впадав в очі, немов потопав 
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у глибокім яру; та зате коли було стати під його 
стінами і глянути угору, то чоловік почував себе 
дрібною мурашкою, що напала за чимсь у підніж
жя замку. Велетенські підмуровані окопи з гли

бокими ровами держали у своїх кріпких обіймах 
сю старосвітську будову і припирали широким пів

кругом до стрімких берегів Дністра. Тут залога 
могла жити безпечно, без страху: з одного боку 
глибокий Дністер, з інших боків вали і яр з пото
ком, котрого воду можна було стримати загатою 

і підняти на два сажні вгору; сам же замок мав 

такі мури, що могли без шкоди кбвтати в нього 
з пушок, як ковтачі стукають клювами о бані 
церковні. 

Однак тепер із сего замку небагато було ко
ристі; він міг придатися тілько в крайній потребі. 
Місця на обоз для більшого війська тут не було, 
та й не видко було звідси бессарабських степів 
перед собою, де мало бути бойовище. У замку на 
подвір'ях в ровах і попід замок крутилися тепер 
тілько зайшлі люди з Молдови і польські чури, що 

пильнували стирт соломи і сіна, худоби, призначе
ної на заріз, і коней. 
Щоби із замку дістатися до польського обозу, 

треба було йти під гору, перейти місточко Хотин,
тепер спалене дотла, щоб не давало захисту воро
гові, тілько кам'яна церква лишилася,- а за церк
вою уже й починався польський обоз. Тут широка 
хвиляста рівнина надавалася і на бойовище, і на 
кладення обозу - і тут-то й велася тепер робота. 
Окопи польського обозу, з брамами, звисуненими 
наперед і на ліве крило редутами, припирали до 

берегів Дністра, як величезна погнута земляна 
підкова. Місця закроїли собі ляхи багато, щоби 
війську не було тісно. 
Але ще не все польське військо було під Хоти

ном в окопах. Саме передвчера прийшов королевич 
Владислав із своїми полками і лежав по тім боці 
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Дністра обозом поміж rl\вапцем і Брагою. Не міг 
перейти на другий бік ріки, бо міст попсувався; 
а до того не так JlerKO було зі стрімкого берега 
зійти з цілим табором над саму ріку. 
Повздовж окопів Їхав і приглядався роботі вели

кий польський гетьман Іван Нарло Ходкевич. схо

рований через падачку дід, уже сивий та згорбле
пий. Він сидів на коні ліниво, без сили, і тілько 
(jпстрі, розу~ші очі ПОІ\азува:ш сп;п.пу Л;УШУ в сім 

хорім тілі. Придивлявся уважно окопам і від часу 

до часу скрикував злісно на вояків: 

- Куди землю вииидуєш? Пощо так далеко за 
окіп? Чому рів не всюди рівний? Зрівняти! Як тут 
положишся стріляти? 

Розгнівавшися, Ходиевич навіть потягав по хреб
ті сего і того вояка довгою паличкою, такий був 
нетерпеливиЙ. 

За гетьманом подалеии Їхало двох старших з його 
полну: бєлзький воєвода Рафаїл ліщинсыйй і рот
містр Степан Пац. Вопи приглядалися гетьманові 

і шептали собі: 
- Злоститься, що J\озаків пема,- говорив Лі

щинськиЙ. 

- Обійдемося і без козаків,- хвалився молодий 
Пац. 

ЛіщинсЬІШЙ гляпув здивовапо на молодого рот

містра. 

Вашмосць ще з ТУРJ\ами не воював? 

- Ні. 
- Ну то ліпше би не чванитися. Всіх нас разом 

з козаками, коли прийдуть, буде лише 70 ооо, а тур
ків є 300 ООО, а нехай лише 200 ооо, коли челяді 
іх не числити, то все-таки три рази більше, як нас. 
А вашець собі так козаків за байбардзо має. 

- Ет! ще, може, й не треба буде їх, бо от Шем
берк їде з Вевеллім. Довго бавилися в турків! 
Обозом над'їхав справді спольщепий німець 

Шемберк, що їздив у посольстві до турецького сул-
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тзпз, щоби ще в послідпіїr хвплі спробувати, чи пе 
могло би обійтися без війни. 3а ним Їхав грек Ве
веллі, смаглявий, сухий чоловічок з хитрими очима 

і зарослим чорною бородою лицем. Він уже здале
ка зліз із коня, передав його чурі і з похиленою 

головою покірно підходив до Ходкевича. 

- Добрі НОВИНИ чи злі? - спитався Ліщинський 
Шемберка. 

- 3лі! - відповів той ІЮРОТКО і під'їхав зовсім 
близЬІЮ до гетьмана. 
Ніхто не важився підслухувати розмову Шембер

ка з Ходкевичем; тілько Вевеллі стояв ближче, 
поклавши руки турецьким способом наохрест на 
груди, і ждав, поки його покличуть. 

- Турки далеко? - питався гетьман. 

- Ми від'їхали чотири милі від Їх обозу. Тепер 
будуть уже, певно, ближче. 
Ходкевичеві задрожали нервово уста. 

- Є яка надія на мир? 
- Нема. До султана мене й не допустили; везир 

ховав мене перед ним. Каже, що Осман так довго 
Їсти пе буде, ноки не займе нашого обозу. 

- Блазень! - скрикнув Ходкевич гнівно. 

- Сі листи, що привіз Вевеллі під Скалу, я ду-

маю, були фальшиві. 

- Що?! 
- Були фальшиві, кажу. Отся бестія, здається, 

сфальшувала.- Шемберк махнув головою у сторо

ну грека, котрий стояв збоку спокійно, бо не 
розумів польської мови.- Капіджі-баша, і Усейн
баша, і господар присягалися, що ніяких листів 
не писали. Через ш,ого стали підозрівати й госпо
даря Олександра, що нам прихильний, скинули 
його - і пе вБИJIИ тілько тому, що прийняв ту

рецьку віру. А господарство віддали знову Степа
нові Томші. І самого Вевеллього замкнули, та 

нотім якось ПУСТИJIИ. Чудно воно ... 
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Ходкевич глянув на хитрого грека зневажливо 
і гнівно, але не промовив ні слова. 

- А отсе лист від везира, уже правдивий,
і Шемберк передав Ходкевичеві пергаменовий зви
ток, завитий у червону китайку, зав'язаний шов
ковим мотузком і запечатаний воском. 

Ходкевич розірвав скоро шнурок і глипнув на 
письмо. 

- Я по-турецьки не розумію! Може, вашмосць 
знає, чого від мене хочуть. 

- 3догадуюся,- відповів Шемберк.- Там, у на
меті волоського господаря Радули, говорилося, що 

турки, коли застануть козаків уже тут, передовсім 

нападуть на них. Нас, певно, намовляють не пома
гати козакам, щоб вони погибли; тоді з нами по
миряться. 

- Ні! се не може бути! се було би лайдацтво! -
обурився Ходкевич.- Ну, чи видав хто таке ошу
канство? І я мав би до того допустити? Ніколи! 

- Коли мені вільно сказати своє слово, то я б 
також радив не опускати козаків у потребі. Вони 
можуть нам дуже придатися. Над Прутом - Я вже 

з Молдови писав вашій милості і про се - я сам 

був свідком, як мала чат а козацька на три дні 
здержала майже всю армію Османа. Таких вояків 
нам треба. Се була би крайня невдячність - поки
дати у лихій годині таких товаришів. 

Що ж з того, коли іх ще нема! 

- Певно, не можуть дійти; татари спиняють. 
- Коли б уже раз прийшли, а то я сам не знаю, 

що буде. Ось для королевича в оно пах місце, 
а він ще коло Жванця! Кого я тут поставлю? А тут 
ворог так близько! Що то буде, що то буде?! 
Пац! - крикнув Ходкевич.- Ви знаєте по-італьян
ськи. Скажіть-но ви сему драбові, що мені його 
служби не потрібно; може забратися до чорта; 
нехай нам тут не заважає та не придивляється, бо 
ще зрадить нас. Тілько не кажіть тан остро, як я. 
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Пац під'Їхав до Вевеллього, що знав по-італьян
ськи, і сказав йому коротко, що гетьман не по

требує його прислуги і що може собі хоч зараз 
від'їхати. 

Вевеллі замахав руками, як би обганявся від мух, 
потім зложив руки на груди, поклонився по саму 

землю Ходкевичеві і заговорив скоро-скоро, як на 
муках: 

- Я нічо не виненl Листи були правдиві! Раду
ла посвідчить! Радул а за тим, щоб помиритися; 
просив мене ... А мені яке діло? Я не для себе ба
жаю мира ... 

- Відведіть його в обоз! - приказав Ходкевич. 
- Чи можу й я відійти? - спитався Шемберк.-

Дуже втомився я. 

- Можете відійти ... Чекайте! І ви нічого не чули 
про JюзаІ\ів? 

- Чув, що були коло Степанців, але І\ОЛИ се 
було? 

- Одна чата козацька, три тисячі людей, що за
блукалася десь у Молдові, є вже у нас, прийшла 

передучера вечором, хоч і не ціла, але де решта? 
де решта? 

3 поля чвалом над'їхала кінна польська сторожа 
з вісткою, що В лісах бачили турків, недалеко, 
може, півгодини їзди звідси. 

- Се, певно, передня сторожа турецька,- замі

тив ШембеРІ\. 
Ходкевич глянув у поле, стиснув нервово губи 

і приказав затрубити гасло поготівля. Трубачі 
один за одним підхоплювали гасло, котре залупало 

всюди, як далеко сягали окопи. В обозі попри не 
готові ще ОІ\ОПИ почало уставлятися військо

і кінне, і піше, відділами. Неспокій обняв усіх. 
Уже кілька разів остатніми днями стривожили 

сторожі цілий обоз - тепер уже кождий сподівав
ся нападу, бо, очевидно, турки мусили вже бути 
ближче. Надбігли й інші чати і потвердили, що 
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Далеко по полях ВИДІ-Ю вже малі турецькі відділи; 

лісами йде їх, певно, більше. Козаків не бачили. 
Військо стояло смутне і непевне, бо й наймен

ший розумів тяжке положення. Тут надходила така 
хмара ворога, а Їх в обозі всего не більше як два
дцять тисяч. За дністром при королевичу є ще 

з десять тисяч, але вони не поможуть через ріку. 

Ліве крило обозу тілько троха заслонене; як уда
рять турки в сей бік, ПОГИНУТЬ усі. НедарО:lf пере

суває Ходкевич свій полк у сей бік. Що ж з того, 

коли настає велика діра в тім місці, що призначене 

для війська королевича. Кругом біда ... 
Надходив вечір, і чим нижче клонилося сонце 

за буковинські ліси, обливаючи ціле небо спершу 
ясно-жовтим, а потім червоним огнем, тим військо 

легше віддихало, бо вночі і ворог не важиться так 

легко підлізти під обоз. Ночі темні, не видко нічо
го - можна сидіти безпечніше. 

На ніч розпустив Ходкевич полки па квартири, 

але зате подвоїв сторожі і приказав бути напого

тівлю. Сам пійшов у свою ліп'янку З глини і тут 
не вспів він усісти, як рука в нього затремтіла 

судорожно. Се був знак, що приходив па нього 
напад епілепсії. Його зараз поклали па ліжко. 
Лице йому посиніло, очі виступили наверх, а з губи 
покотилася слина. Тілом його стало підкидати

він зовсім утратив пам'ять. Покликали лікаря
француза; той тілько пильнував, щоби гетьман не 

потовк собі голови і тіла, а іншої ради пе міг дати. 
Для нього се не була новина; він бачив такі напади 
У Ходкевича вже не раз, але порадити не міг. По 
якімсь часі гетьман опам'ятався, почав блудними 
очима розглядатися по хатині, але був такий сла

бий, що не міг рушитися. Його лишили в ліжку 
і наказали прислузі не перешкоджати - може, за

сне, то стане йому ліпше. Він справді заснув. 

Над ранком збудився; тілько світало. Постогную
чи, встав із медвежої шкури, на якЇЇІ лежав, і по-
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чав простягатися. Всі кості боліли :його, і лице 
в нього було бліде, ян та шкіра па чашці, що 
в нього була під чуб виголена. 
До хатини встунив Ліщинськи:й з радісною віст-

ною: 

Козаки йдуть! 
Ідуть?! Ну, слава ж тобі, господи! Де вони? 
Уже коло Кам'яного яру. 
Зараз мені подайте коня! 

І Хщщевич устав, ще раз випрямився, знявши 

руки вгору, позіхнув і вийшов надвір. Кінь стояв 

осідланий. 

- Нехай посходиться старшина; поїдьмо назу
стрічl 

Вістна, що йдуть козаки, розійшлася блискавкою 
поміж ВlИськом, і ще сонце пе ЗlИшло, як цілий 

обоз був уже на ногах. Радісний гамір пішов по 
обозі: «Козани прийшли! Козаки! слава богу! Те
пер ми безпечніші!» І всі радніше взялися знову 
копати окопи. 

Толокою попри лісок, виминувши глибокий, кру
тий яр, Їхала досвіта мала польська дружина в сю 

сторону, з котрої йшли козаки. Вже здалека чути 
було, як скрипіли деревляні осі козацьких маж 

і як дудніла земля під ногами сорока тисяч війська. 

Полк Дорошенка, що йшов передом, чорнівся 

вже на стену, як довженна змія, що помалу лізла 

травою. Перед полком і з боку від Молдови йшли 
передні і бічні сторожі. Все військо було немов 
нокрите легкою імлою - се і ранішня мрака хо

лодного ранку, і віддихи з тпсячів грудей зводили 

такий туман над військом. 

На дружину ХОДІ,евича наскочила козацька сто

рожа з вийнятими шаблями. Не пізнала здалека, 

хто се вийшов назустріч. 

- Ми свої, свої! - скрикнув Ходкевич.- Де 
гетьман? Дайте йому знати, що ждемо на нього 
тут. 
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Але заким над'їхав сам Сагайдачний, уже й зов
сім розвиднілося, уже кілька полків козацьких роз
кладалося в долинах над Дністром по лівім боці 
від польського обозу. 
Ходкевич уже мав відомість, що козаки скинули 

Бородавку з гетьманства, а вибрали старшим Са

гайдачного: так він і ждав на нього. Вкінці той 
над'їхав на коні. 

- Вітай нас, Петре! - промовив перший Ходке

вич по-руськи.- Ми вже гадали, що тебе турки 
з'їли. 

- Подавились би нами,- відповів Сагайдачний, 
подаючи руку Ходкевичеві.- Але гладко не йшло

ся нам. Усю дорогу від Могилева сюди годі було 
ска раска тися клятого Кантемира. Ще вчора звече

ра думали ми отам нижче, де скручу ється Дністер, 

заночувати; уже й табір розбили. Так ні, як при
сіІ{алася клята татарва, треба було йти дальше. 
Його милость королевич уже є? 

- Ще коло Жванця. 

- А чого ж віп там сидить? Я ночами і днями 
гоню, щоб тілько до вас дістатися, а він... Се ж 

крайній час. 

у голосі Сагайдачного чути було пересердя. 

- Слава богу, що ти вже Є,- відповів Ходке

вич.- Якось ми собі обидва норадимо. 

І тілько тепер, злізши з коней, почали всі віта

тися. Військо тим часом ішло безконечними, здава

лося, рядами і громадами та займало свої місця. 

Козацька старшина уже їздила з одного кінця 

в другий та роздивлялася, де би копати окопи. 

Табір козацький заїхав ближче до ріки, військо 
стануло ближче поля. Непотрібні вози затягнено 
на окони і присинано землею. В обозі зароїлося 

від людей, мов від бджіл в улію, коли Їх підкурити. 
Всі готовилися на кроваве весілля. Не було коли 

спочивати; кождий позирав неспокійно на ІЮЛЯ 
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та ліси перед собою, чи пе надходить уже ворожа 
сила. 

Тим часом Молодецький і обидва Аннібали вер
талися зі своєю дружиною у польський обоз. Яро
шенко просив Молодецького, щоби взяв його з со
бою: а то боявся, щоби в польськім обозі не взяли 
його за зрадника. Молодецький згодився. Ярошен

ко йшов пішки і розглядався по обозі. Військо 
працювало при окопах, а чури пильнували возів, 

наметів, сіна і соломи. У долинах горіло безліч 
огнів, при котрих варилася для нанів страва. 

Потім Ярошенко відлучився від війська і пійшов 
униз до замку. Казали йому, що там, під замком, 
є молдовани, то він від них сподівався дещо дові

датися. По дорозі до замку болото було таке гли
боке, що ніхто не важився Їхати возом; воно було 
липке і чіплялося постолів, як смола; годі було 
йти. Довкола стирчали чорні стіни спалених хат 
іпорозкидані надгорілі балки. Чури тягали ті бал
ки в обоз на огонь і допалювали містечко на попіл. 
Під окопами замку, з того боку, де брама, що 

замикала дорогу в замок і до Дністра, побачив 
Микула циганське село. Цілком так само, як цига

ни, розклалися тут люди на возах, в бурдеях і під 
шатрами. Гомін стояв тут, мов на малім торзі. 
Микула чудувався, що се за люди. Він спитав 
якогось п'яного чуру, хто там живе. 

- Волохи, такі самі чорні чорти, як ти! Гей, че-
кай, пташку, ти що за один? 

- Відчепись, бісова ЛИЧИН0, а то дивись! 
:Микула вхопив за шаблю, і чура пійшов собі. 
Але коли він так дивився за чурою, побачив 

громадку воянів, що вела з ПОЛЬСЬІ\оГО обозу двох 
пов'язаних за руки людей. ті люди не хотіли йти, 

падали на землю, здіймаючи догори зв'язані руки, 
і просилися у вояків. Ніщо не помагало; іх силою 
піднімали із землі і несли далі. 

3 циганського села повибігали цікаві люди. 
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- Ведуть вішати! вішати! - почув Ярошенко 

волоські слова і тілы\o тепер побачив недалеко 

замку на самім стрімкім березі Дністра шибеницю. 
Засуджених вели но при Ярошенка. Віп бачив 

смертельний страх на Їх лицях і чув, як вони бла
гали по-волосы\и ВОЯl(ів. За ними бігла череда 

цікавих польських чур і верещала: 

Все волохи та Й волохи! 

Вони нам обоз підпалять! 

Зраджують нас! 

Отсих циган під окопами всіх би вивішати! 
ЯрошеНI\О зрозумів, що ті люди під замком - то 

втікачі з Молдови. Зі страху перед війною одні по

втікали в Карпати і в Се~fИГОРОД, а другі, навіть 

з жіпками і дітьми, утеJШИ сюди під опіну поль

сы\гоo війсы\,' а то і дальше, в Польщу. Байдуже 

Їм було, хто ного б'є і за що; вони бажали життя 
спасти, і більше нічого. ЯрошClШО відвернувся від 

тих, що провадили засуджених на шибеницю, 

і пійшов під ОI\ОПИ. Тут не тілы�о жили і спали 

люди; була тут і ціла ТОРГОВИЦЯ. Навіть і кілы\a 
коршем завелося: чотири стовпи, зверху на пати

ках солома або трава - і вже була готова коршма 

ДЛЯ чур з польського обозу, що пропивали тут 
і своє, і чуже. Багато 3 того добра, що чури награ

били, напавши на Жванець, лежало тут на возах 

і в кишенях вірмен: і молдован, котрі, незважаючи 

на те що недалеко від них ось-ось мала политися 

людська кров, торгували і міняли, а надбане добро 
переховували під доглядом у глибочепних ровах 
замку. В однім місці велася завзята бійка; ніхто 
не розборонював людей, бо кого се могло обходити? 
Ярошенко приступив до одного гуртка Jfюдей, що 

сиділи коло ями, винопаної в землі, і спитався, чи 

нема тут людей із Серета. Але ще не ПОЧУВ від

повіді, як хтось ударив його по плечу і здивовано 

кликнув: 

А ти ЩО тут робиш? 
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Микула обернувся, як опарений: 
- Се ви, Дзерон? Ви тут? 

- Чата захопила мене тоді, а тепер годі верта-
тися. 

Є тут і мої? 
Батько є. 

Лише батько? 
Інших відбили опришки над Прутом: і маму, 

і жінку, і сина. 

- Я знаю. Ой господи, господи! Таки се прав
да! - скрикнув Ярошенко у розпуці.- Ведіть мене 

до батька! 
Дзерон повів Ярошенка горі понад окопом, а по

тім вниз У яр, котрим плив потік, що давав воду 

для замку. Сей потік був тепер загачений, як 
у ставу, і в яру справді утворився ставок, з котро

го спадала вода з шумом по загаті і спливала далі 

попри височезну стіну замку у Дпістер. Микула 
дивився з гори на грубезні мури замку з червоними 
хрестами з цегол і на людей, що сходили згори 

вниз на подвір'я або на мосту заходили в замок. 
- Отут над потоком, у корчах, наша оселя,

сказав Дзерон,- а коли дощ, то ховаємося десь під 
мур! Триста чортів би Їх ухопило! Чого я дочекав
ся? Я, Дзерон Симеон, перший купець у Молдові! 

Сидимо незамкнені, а проте як у неволі! Нуда 
тепер рушитися? Добре хоч, що троха грошей 
маємо! 
Ярошенко не дослухав бесіди вірменина, бо по

бачив з гори свого батЬІШ і побіг до нього. Старий 
Семен Ярошенко сидів під муром на камені і грівся 

до сонця, що вже підходило під полудне. Сидів, 

сперши руки на колінах, і думав якусь важку 

думку. 

- Тату! тату! мій нещасливий тату! 
Старий обернувся і затрясся цілим тілом. Встав 

і видивився з недовір'ям. Та тут і припав зараз до 
нього син з гірким плачем. Тілько кутики уст ста-
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рому тремтіли; він тримав голову сина на своїх 

грудях і ласкав його мокре лице. Микула не міг 

утихомиритися: сльози горохом котилися йому по 
лиці. 

- Не плач, сину! Бог ласкав! - промовив на
решті старий, але коли со сказав, не втерпів також 

і заплакав промовляючи: - Нема ані мами, ані 

Роксанди, ані Тодора! Вже, певно, у турків у неволі. 
- Ну дайте ж спокій! - сказав остро Дзерон, 

що надійшов тим часом до них.- Що вам з плачу 

прийде? От добре, що хоч ви два найшли себе. 
Ходіть дещо попоїсти: я купив горівки, і сала, 

і хліба якогось, що собака не Їла б, але кращого 
нема; ну, ходіть у корчі, у леГОВИЩ0! - Однак тут 
прийшло вірменинові на думку його власне не

щастя, і він закляв: - Земля би вас не прийняла, 
ляхи, чати, опришки і вся песя віра, що ви мене 

в таке нещастя запхали! .. Ну, ходіть! Не стійте! 
Всі три пійшли у яр, у корчі. Леговище обох Се

менів, Ярошенка і Дзерона, не дуже було мудре: 
троха сіна і соломи - та й по всім. Отут вони 
й сіли. 

- Як же ви помарніли! - замітив Микула Яро
шонко, коли вже всі троха втихомирилися. Він 

перше мов і не побачив сего. 
- Ну-ну,- відповів Дзерон,- і ти не дуже по

товстів. На пий і їж! 
Всі напилися горівки з деревляної барилочки; 

Дзерон потягнув ТаІШ добре, аж дух йому заперло. 
- Отак собі,- каже,- заб'ю баки щодня сиву

хою та й лежу. Що буду робити? 
- Як же ви сюди дісталися? - питався Микула. 
- Та от ЯК,- почав старий Ярошенко,- чата 

впала на подвір'я; ми саме хотіли втікати на Руїну. 
Нагаями вигнали нас і волів на дорогу. Зайняли 
і пігнали, як товар. Матір і Тодора, може, були би 
й: пустили, aJIO мене й Ронсанду ані руш! Моне, 
видко, для (<язина», а РОI(санду ... звісно, вояки ... 
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Мати і Тодір ПО хотіли лишатися, пійшли з пами; 

думали, віДМОВJІЯТЬ пас. Що плачу було, господи! 

Проводжали нас, мов на кладовище. І як ми за
ЙШЛИ над Прут, я сам не знаю. А тут ОПРИШКИ 

наскочили вночі на чату, захопили і людей, і худо
бу, кого запопали. Чоботаря Гаврилиша вхопили 
також. І Лагофета ... Я ще пе спам'ятався, що ста
лося, дивлюся: нема вже ні жішш, ні невістки, ні 

внука. ТіЛЬІЮ чути плач із дісу, такий страшпиЙ ... 
- А нас, старих, чата за карчило,- перебив Яро

шенка Дзерон,- та й через воду. «Тримай Їх! -
кричать. Сі нам потрібні ДJІЯ "язпка"!» А спух
ли би вам ваші язики, як ІЮJІОДИ! 

- Пригнали нас під ХОТИП,- зачав знову Яро
шенко.- Тут J\lУЧИЛИ нас, питалися, чи не знаємо 

чого, де турки ... 
- Поки мені ПРИЙПIJIО па думку,- перебив зно

ву не терпеливий вірменин.- «Ведіть нас,- кажу,

до Петрашка Могили.- Він тут повинен бути!» -
«Є!» - кажуть. «Ведіть!» Привели. А я Петрашко

ві тілько два-три слова - і зараз нас пустили. 
Були би замучили ті пахолки прокляті. Чому не 
їш, старий? 

- В рот пе йде! - відповів Семен Ярошенко.
От дякую богу та й св. Іванові Сучавському, що 
хоч син при мені. Але чого ти сюди йшов? 

- Як же ж я міг сам лишитися в Сереті? Та я 
був би досі загиб із самого жалю! 

- 3 ким же ти прийшов і як? - дивувався ста
рий.- Та се ж тепер пема стежки певної ні в лісі, 
ні в полі. 

- Я справді й сам пе знаю, ЛІ, мене бог милував 

і сюди завів. А то ж я вже кілька разів заглядав 
смерті в очі. Уже третій тиждень я в дорозі, і той 

час роком мені здається. 

Микула почав оповідати свої ПРИГОДИ. Дзерон 

тіJІЬЮJ прицмокував з дива, а батько Микули зітхав 
і хрестився. 
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- Ну! - СІ,азав нарешті вірменип до Микули.
Добре, що ти тут. А що далі? 

- Буду вивідуватися, де турецький ясир, і там, 

певно, найду своїх. Викуплю. Слава богу, якось 

гроші доніс при собі. От на грудях у мішечку маю, 
і в одежі зашиті, і в поясі троха. 

- Но-но! - замітив Дзерон.- Похвалися ти свої
!\ІИ грішми перед тими розбишаками там, з того 
боку замку. Тілько твого й життя. І так тепер отся 
польська голота заїлася на волохів. Ти бачив, як 
повели двох наших? 

- Бачив. 

- :Кричать: «Волохи зрадникиl Підпалять нам 
солому, обоз!» А лакомі хіба на те мізерне добро, 
що під окопами продають. Треба буде звідси заби
ратися, тілько чорт знає, куди і як! Тьфу, та .. ., 
и ГОДІ ... 

- Як же ж ти гадаєш розвідатися, де ясир? Як 
туди дістанешся!? - допитувався батько в Микули. 

- Побачу. Я тілько що сегодня прийшов. Думаю 
собі так: що турки і татари тепер тілько стягають 
бранців ДОІ,УПИ. Не женуть Їх зараз додому. Десь 

їх будуть тримати. Мушу допитатися ... Ой тату, 
тату, чи снилося нам таке тому три тижні? 

Микула почав оповідати батькові, як запорядив 
дома. 

Оповідає, аж тут нараз ген далеко, прп окопах, 

чути: «Бухl бух!» Стрілили з пушок А за пушка ми 
дрібно, мов горох по столі, затараХJютіли рушниці. 

- Ого! вже танець ПО'!ИШ1GТЬСЯ! - промовив 
Дзерон. 

Всі три ГЛЯНУJIИ на горби по"ерх себе. Різні чури 
і цікаві люди біГJIИ в бі]\ окопів. Вистріли відзива
лися щораз частіше, змішані з окликами з тисяч 

грудей. 
- Чи ти гадаєш вертаТІІСЯ до н:озаків? - спитав

ся Ярошенко сина. 
- Треба би. 
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- Не йди хоч сегодня; нехай я тобою натішуся; 
а то я за той час не мав ні дня спокійного, ні ночі. 
Подумай, таке нещастя... . 

- Ви мені й не кажіть ... Сегодня вже не вер
нуся, але завтра піЙду. Там, між козаками, я скор

ше розвідаюся, де ясир, як би до нього дістатися,
а тут я що довідаюся? 

- Добре, добре, тілЬІЮ сегодня не йдиl 
- Відпічни! Адже ти змордований! - сказав 

Дзерон, протягаючися на соломі.- Ото постеля! 
Вже всі кості болять. Святий Симеоне, я тобі ви
будував таку гарну церІ,ВУ, що сотки ронів мене 

переживе; як ти можеш дивитися на таке, щоб 
я так у корчах лежав? 

- Не гріши, Семене! - сна зав старий Ярошен

ко.- Побачиш, що вийдеш із сеї біди. 
- Та-бо вже терицю не стає! Доки то иотяг

неться! Ух-ху-ху! Галла! Ото галакають! Чуєте, 
як там галакають! Хто знає, може, ще сюди при
біжать сі пройдисвіти. 

- І сс може бути,- відповів Микула. 
- Де ж би ми, в потребі, сховалися? - спитався 

Дзерон неспокійно і сів па соломі ... - Я вже казав 

тобі, Семене: нема тут чого сидіти; краще піти нам 

лісами вночі ... Кудись би ми вже зайшли. 
- Якби кругом не вороги та не опришн:и. А те

пер і дорога в Кам'янець непевпа,- відповів ста
рий Ярошенко. 

- Чекай же ти там на мепе, стара! І ти, моя 

РИПСИМО, і ти, Кайцю! Бідний хлопчисько плаче 
десь за мною ... 
Вірмснин поклався знову на солому і замовк. 

Поклався і Микула. Не думав спати, хотів роз
мовляти, та очі самі клеїлися до сну; він і сам не 

помітив, коли й як заснув. 

Тим часом там, НрИ нозацЬJШХ окопах, що ще не 

були готові, здорожені I'ОЗаІШ не спочивали; уже 
їм турки не дали спочити. Показалося Їх на полях 
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з двадцять тисяч і поставили вже намети вширш 
на милю, щоб Їх здавалося ще більше. Ходкевич із 

СJЮго боку казав не тілько війську, але і всій челя
ді станути також під хоругвами, щоб їх також 
здавалося багато. Дехто із шляхти не годився на 
те, щоби челядь доступала такої честі - стояти із 

шляхтою під тими самими хоругвами, але Ходке
вич показав тілько на те місце, де повинен був уже 
стояти королевич, а не стояв, і шляхта замовкла. 

До Дорошенкових окопів, що були найближче 
від польського обозу, збіглося також дуже багато 
польських чурів подивитися на битву. Вони стояли 
здалека, так що козаки думали, що се польська 

поміч для них. В надії на сю поміч, вони кинулися 
сміло поза окопи; тим часом чурам ані не було 
в голові рушитися з місця. Коли б Ходкевич не 
надіслав був німецької піхоти, прийшлось би було 
козакам уже зразу круто; але козаки, втративши 

кількадесятьох з-поміж себе, і самі зміркували, 
що загналися задалеко, і завернулися в окопи, де 

було безпечніше. 
Зараз післав Дорошенко післанця до Ходкевича 

спитатися, чому його дурить такою помочію. Ход

кевич не відповів післанцеві нічого, лише казав 

зігнати чурів над Дністер. 

"Уже першого дня помітили козаки, що турки 

передовсім мають око на них. 

УІ 

Перед сходом сонця Дзерон збудився. 
- Ов, як Я змерз! Ти спиш, Семене? 
- Ні! Холодно. 
Дзерон зірвався з НеІ:ибагливої постелі став 

затирати руки, як від морозу. 

- Сегодня забираюся звідси додому; все одно! -
сказав твердо. 
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- Легко сказати,- відповів Ярошенко.- Се тре

ба би обходити тепер світами, щоб у Молдову ді
статися. 

Все одно! Ти лишаєшся? 
- Ну, скажи сам, що я маю робити? 
- Я не пійду, я тут лишуся,-- вмішався в роз-

мову Микула, що вже також збудився.- Поки не 
буду знати, що нема вже ніякої надії вирятувати 
своїх, не піЙду. Ви, тату, коли хочете, ідіть з па

ном Дзероном; я не йду ... 
- І я не йду,- відповів батько.- Ноли вже по

гибати, то погибаймо тут усі. 
- Я не хочу погибати! - скрикнув Дзерон.

Вставайте, а то замерзнете! Ходім трохи! Я зовсім 
перемерз. Такий холоднпй ранок! 
Ніч була справді холодна, осінпя, а накритися 

добре не було чим. Зате день заповідався ЯСНИЙ, 
погідниЙ. Небо було темно-сипє, нігде ані хмарІШ. 
Сонце вже сходило. Всі три помолилися коротко 

і пійшли на торговицю під ОІюпами, де вже горіли 

огні і вешталися люди. Тут і там плакаJIИ збуджені 
діти. у браму в окопах в'їжджала мада ПОЛЬСЬІШ 
дружина військова. 

- Петрашко їде! Бачите? - промовив Дзерон до 

Ярошенків так голосно, що Петро Могила огля
нувся. 

- А, се ви? - привітав він Їх. 
- Ми, ваша милость! Ви куди тю.? 
- Назустріч КОРОJIевичеві. Сегодпя перевозиТІ,СЯ 

до нас. ІПукаііте мене потім, Дзероне, маю дещо 
з вами поговорити. Прийдіть і ви, ЯрошеНІ\У! А се 
ще хто з вами? 

- Мій МОJIОДШИЙ сип, МИНУJIа. 

- Отже, шукайте мене! Я буду сюди вертатися. 
Чекайте на мене під ЗЮ1Ком, то буде наЙJIіпше. 

МОГИJIа від'їхав за дружиною, а Ярошенко і Дае
рон пійшли попоїсти дечого теплого, щоби загрі
тися. 
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В годину нотім із-за Дністра, попри західну баш
ту замку, дорогою під гору до брами у валах Їхала 
пишно вбрана дружина королевича Владислава. 
Він сам Їхав передом на сивім коні; був блідий 
і втомлений, неначе хорий. Від часу до часу тряс

ся увесь як у пропасниці. За ним Їхала різна стар

шина, а за старшиною ішов відділ прибічної сто
рожі королевича, зложений із самих шкотів. У сім 

відділі велпкан хорунжий ніс червону хоругов 

з вишитим білим орлом, що мав на грудях напис: 

«Pro gloria crucis» (за славу хреста). За прибічною 
сторожею ішов ще відділ німецької найнятої піхо

ти. Але саме військо королевича ще не йшло, 

лишилося ще під Жванцем, бо ще міст не зовсім 
був готовий. 

Люди, зібрані коло брами в окопах, розступили
ся, а там потім сей і той вирвався з окликами на 

привітання. Далі вше вся громада збіглася поди
витися. Ярошенко і Дзерон пійшли за Могилою, що 

їхав мовчки ліворуч королевича. Коло ліп'янки 
Ходкевича в обозі всі стали. Ходкевич був тут 
з деІ-ШМ із старшипи, щоб повітати королевича. 
Королевич зліз з коня, подав руку гетьманові, 

а іпших повітав головою. 

Ваша милость хорі, бачу,- промовив гетьман. 
Пронасниця мене чіпилася вчора. 

А тут нема ніякої вигоди! Що буде? 
Я війська не ПОІ<ИНУ, хоч би мав тут і згинути. 
у моїіі хатині буде ще вашій милості найви-

гідніше. Бачпте, яка паJIата з ГJIИНИ? 

- Нічого, нічого, буде і тут добре. Ох, як же 
мені зимно! Зараз кладуся. 
Ходкевич дав ЗІІаІ\ рукою - і вся старшина по

чала розходитися. Лишалася тілько прибічна сто
рожа, що зараз розложилася малим обозом довкола 
хатини, щоби стерегти КОРОJJевича; численна при
слуга його надійшла також небавом і окружила 

ліп'янку зі веіх боків паметами. Хоругов заткнепо 
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в землю перед хатиною до часу, поки саме військо 
надійде і перенесе єї в окопи. 

Петрашко Могила зліз із коня, віддав його чурі 
і почав шукати Дзерона і Ярошенків. Вони стояли 
недалеко. 

- Що ж там, Дзероне? - почав Могила.- Добре 
на війні? 

- Було би добре, коли би скінчилося добре і для 
мене, і для вашої милості,- відповів Дзерон по
важно. 

Тепер трудніша справа, як перше. 

А то чому? 

Уже Томша господарем. 

Що? вже Олександра нема? - здивувався 
і Дзерон, і Ярошепко. 

- Скинули. 

- У Молдові скидають турки господарів, як оде-

жу,- замітив старий Ярошенко. 

Могила видивився на нього. 

- Не гнівайся, ваша милость! Ви знаєте, що 
я служив вашій родині вірно; служив би і вам, 
коли б міг, та тілько здається мені: шкода такого 
гарного роду на таЮІіі непевний престіл. 

- Чому непевний? - перебив хритрий вірменин 
СКОРО.- Треба тілько ліпше заплатити туркам, як 

платить Томша; треба мати всюди своїх людей ... 
Господарем опшітиться бути; гроші вертаються 

вдесятеро. А честь яка! 
Ярошенко вже не перебивав купецького діла; 

Дзерон вигодив йому остатніми часами так, що без 
нього був би погиб. Вірменин, очевидно, брав усе 
з купеЦЬІЮГО боку. 

- Все, розуміється, залежить від того, як війна 
скінчиться,- говорив Могила. 

- «Розуміється», «розумістьсЯ» ... 
- Але я б хотів на всякиіі випадок приготовити 

собі людей в Сучаві, в Яссах ... 
- Напишіть лише в Сучаву! Там є наші люди. 
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От шкода, що я тут ... Але я мушу вернутися сими 
днями. 

- Ей! де вам се вдасться. Я маю інших післан
ців ... Ходіть, Дзероне, зі мною у намет. Подумає
мо, до кого би післати листи. 

Всі чотири пішли в обоз. 
- Сагайдачний їде! - озвався Микула. 
- До королевича з поклоном,- замітив Моги-

ла.- Треба йому сказати, що королевич хорий, 

нехай йому дасть спокій. 

Сагайдачний Їхав тілько з двома старшими. До
відавшися, що Владислав хорий, він зараз завер

нувся. Попрощався з Могилою і промовив до Ми

кули: 

UЦo ж там чувати доброго? 
Батька найшов уже. Отсе мій батько. 
Слава богу і за те! А інші де? 
В неволі у турків,·- відповів старий Ярошен

ко.- От чого Я на старість ДОЧеІ<ався. 

- Не журися, старий! Бог милостивий! Поря

тував мене твій син у біді, то бог і його порятує. 
От добре, що находжу тебе, Микуло. Адже ти 
з батьком не маєш тут із чого жити. Возьми отсе 
від мене! 
Сагайдачний вийняв гаманець із кишені та по-

дав Микулі. 
Ні, я не прийму нічого; маю ще свої гроші. 

Чим же я тобі, сину, віддячуся? 
Не треба нічого. 
Ну, воля твоя. Бувай же здоров! Мені ніколи ... 
Ходім у козацький обоз! - сказав Микула до 

батька.- От Дзерон уже пійшов з Петрашком. UЦo 
ми Могилі порадимо?. Я вам покажу Дорошенків 
полк, що мене приЙмив. 

Старий згодився зараз піЙти. 

- А рука його все ще болить! Ви бачили, тату? 
Бачив. 
Дав би бог, щоби загоїлася! 
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Вони йшли вслід за Сагайдачпим попри хащі 
і слабо обсаджені окопи, призначені для війська 
королевича. Сама середина окопів була найслаб
ша; турки, коли б се були знали, могли були вдер
тися туди найлегше в обоз. 

3 польського обозу зайшли в козацький. 
- А отсе вже Дорошенків полк. 
Сагайдачний поїхав дальше, а батько з сином 

лишилися в полку Дорошенка. 
- Бачите, ЯR там турки полем снуються? 
- Ов, та й багато ж Їх! 
Попри окопи сиділи і лежаJІИ козаки з самопала

ми і не спускали турків з очей. ЧеRали тихо і спо

кійно, так що ся мовчанка тисячок JIIодей могла 

вразити хоч кого. Тілько тут і T~M ще поправляли 
і підсипували насипи; а в однім вищім місці устав

ляли дві малі пушки, обгородивши Їх кошем. 
- Не в добру пору ми прийшли! - промовив 

стариЙ.- Краще було під замком лишитися. 
- Однаково. Ми і тут найдем собі сховок. Ходім 

туди, у долину. 

Обидва пішли УЛИЧІ,ами поміж вози у яр, пад 
потік, де горіли огні і поралися кухарі коло вели

ких казанів. Чури одні пасли І\Оні на траві, другі 

водили Їх до Дністра поїти, інші верталися звідтам; 
ще інша челядь пи.rrьнувала возів. 

В однім місці під грубезним буком громадка лю
дей обступила когось і слухала його І,РИКУ, який 
доходив і до Ярошенків. Вони нідійшли до громади. 

Се хто там? - спиталися вони в людей. 
БородаВІШ. 

Сам? 
Е, ні! під сторожею. 

Чого ж він так кричить? 
Послухай сам! 

Ярошенки запхалися у громаду і побачили Бо
родавку. Він сидів під деревом незв'язаний, але 
під доглядом кількох узброєних козаків. 
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- ВСТУПІТЬСЯ, люди! - т,азали сі козаки.- HeMf 

чого слухати. 

- Нема чого?- кричав Бородавка.- Но-ноl iдiТl 
помагайте ляхам! Побачите, як вас лишать на по
талу туркам. Я вже знаю. 

- Слухай, Яцьку! - розсердився один із сторо
жі.- Доки ти був гетьманом, то я тебе слухав: 
тепер послухай ти мепе, коли я тобі кажу: мовчи! 

- Нехай говорить! Віп правду каже! - промо
вив хтось із гурту. 

- Я не хотів іти під Хотин, і за те мені тепеr; 

кара! 

- Брешеш, Яцьку! - замітив один козак.
Перше з ляхами ти тяг в один гуж, а тепер ОСЬ 

якої заводиш! Що ж! чи пам з турком іти? 
- Авжеж! ліпше вийшли б па тім, як з ляхами. 
- Ей, що з п'яного дуру верзеш! - махнув ко-

зак рукою.- Коли надумався?! А в Сухій Діброві 
що казав? 

- Добре, що такого недотепу скинули з гетьман
ства, а то був би нас завів у ліс на підпеньки. 

- Но-но! - говорив Бородавка ображено.- Вва
жайте тепер лише, як вам ляхи будуть помагати. 
Вони змовилися з турками, щоб вас у спілку вирі
зати. 

- І то може бути! Ой-йой, чому ніІ - говорили 
люди в гурті, підхоплюючи і розводячи ширше дум

ки Бородавки. 

Сторожа порадила собі так, що забрала Бородав
ку і повела його в намет. Громада стала розходи

тися та розносити далі сумніви, які так легко за

падали в душі людей, здавпа кривджених і обра

жувапих ляхами. Краще було тепер пійти на 
Чорне море погуляти, ніж отут помагати свому во

рогові - от сего бажав собі тепер дехто, та вже 
було запізно. 
Ярошепки підійшли до іншої купки людей, що 

стояла коло вогню. Тут КОЗaJШ виливали кулі 
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з олова, що топилося у великім глинянім горшку 

на огні. Розтоплене олово вливали варихою у фор
ми, студили У воді і кидали на землю. 

Вже ціла купа сего олов'яного бобу лежала тут, 
і один старий козак згортав сей біб у мішечки. 

- На! неси в окопи! - приказував він друго

му.- Возьми собі ще иого, сам не двигнеш. 
На полях за О.l\опами змагався щораз більше 

ирик. 

- Несіть кулі чимскорше, бо вже турии йдуть! -
кричав старий козак. 

- Та вопи там мають досить. 
- Несіть, щоб не хибло! 
Козаки понесли. Тим часом ирии лунав щораз 

ширше і губився, здавалося, десь далеио, аж на 
степах. 

- Ідуть приступом! - говорив Іюзаи, згортаючи 
кулі у свою иучму. Але по хвилині не втерпів, 

встав і ухопив веЛІШУ порошницю і самопал. 

- Не втерплю,- сиазав він,- мушу піЙти. А ВИ 

тут виливайте далі! 
Козаии не перечилися. 
- Се хараитернии,- сказав хтось иоло Ярошен

ків.- Заворожує зброю і кулі таи, що своїм не 
шиодить. а ворога б'ють. 
Дві гармати озвалися недалеио відразу. По хви

лині загриміли й інші, дальше: одна, друга, третя ... 
Виінці вдарили самопали. Зірвалася на всіх оиопах 
страшенна тріскотня, мовби град падав на залізну 
поирівлю. Дим піднявся угору таи, що вже й з яру 
було його видио. 

- Ціиаво б подивитися! - сиазав Микула. 
- Не йди! чого! - здержував Семен сина.- Ще 

заблуиається куля і попаде в тебе. 
«Або і в тебе, батьку»,- подумав собі і Мииула 

і послухав його, не піЙшов. 

- Стривай, от чи пе зпакомий мій! - промовив 
нараз батьио, побачивши ЯИОГОСЬ діда, що сидів 
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коло воза, спершися о колесо. Rоло нього лежала 
кобза.- Він! ей-богу, він! Ніндрат Отрок! Тілько 
посивів ще більше. Ніндрате, як ся маєш? 
Семен Ярошенко начеб помолодшав, так ско

ренько підійшов до кобзаря. Rобзар не пізнав його 
спершу. 

- Ніндрате, не пізнаєш Ярошенка? 
- Се ти, Семене? Слихом слихати ... А то ж уже 

зо двадцять років минуло, як ми ходили в Молдову. 
- І довелося нам аж тепер знову зійтися! 
- Запросили й тебе на се весілля? Сідай! поба-

лакаєм. 

- Я тут із сином. Сідай, Микуло! Гей-гей, моло
ді літа! А ти, Ніндрате, все ще жиєш і жиєш. 

- Бог милує якось. Не хотів я вже йти з коза

ками, старий дуже, так ніІ Посадовили на віз і за

брали. І спасибі товариству, не обиджають, году
ють, як дитину ... 
Завелася між старими люба розмова, що нага

дала обидвом давні літа, ще ті часи, як Семен 
уперше ходив у Молдову з Могилами. Ніндрат по
тім вернувся із Сучави на Украіну, а Ярошенко 

лишився. Мав же тепер Ярошенко що оповідати 
кобзареві! Оповідав, і сльози утирав, і шукав 
поради. 

- Та яка ж тут рада? - відповів кобзар.- І го
ловою не здумаю, що тобі, брате, порадити на твоє 
лихо. Нехай син допитується до ясирів, а обереж
но, щоб і сам не попався туди. Може, наші злов

лять якого турка, то від нього довідаєшся. Довіда
тися не трудно, тілько як видобути невільника 
з ясиру? 

- Rоли б так наші напали в той бік, де ясир! -
відозвався Микула. 

- Отсе було б добре,- потвердив кобзар.
У переполоху, коли б нашим пощастилося, мож
на би відбити цілий ясир. Треба довідуватися, коли, 
як і що, а то, сидячи, не найдеш. 
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- Я готовиіі хоч зараз! - відповів ~fПf(УЛ3. 
Батько тілько ГЛЯНУВ наляканими очима на сина, 

мовби боявся, щоби він справді зараз не піЙшов. 
Усі три разом стали обдумувати різні способи, як 

віднайти родину. Розмовляли та слухали, що дія
лося там, на бойовищі. 

Перший приступ турків сегодня не вдався. Сю 

вістну рознесли зараз чури по обозі. Але турни не 

думали вступатися і до полудня нападали ще два 

рази. І тепер мусили відступитися від онопів та 

зійти з поля: нозаки стріляли тан влучно, що не 

дали приступити. Тут і там на окопах пійшла бій
на між козю,ами і малими гуртами турків, але вже 

звідси турки не вернулися - полягли головами. 

Погиб і не один козак, і ранених було доволі. У са
мім полку Дорошенка ранили більше як тридцять 

козаків; Їх зносили тепер помалу в обоз, складали 
під деревами в тіні, обмивали і завивали рани. 
В полудне битва притихла, але не втихав герць; 

сотни турків уганяли по бойовищі, прискакували 
то тут, то там до окопів як могли близько та ви
кликували козаків на бій. Не один кінний козак 
зважився вискочити в поле та пробувати щастя 
шаблюкою або сулицею. З того наставали прецікаві 

стрічі, котрим тисячі війська з одного і другого 

бону приглядалися годинами. Тим «татарським 

танцем» хотіли турни вивабити козаків з окопів 
і вдарити П01ім на них з бонів, але козаки біль
шою силою не виходили в поле. Нарешті вдали 
турни, що всі втікають з поля, але і ся штука не 

повелася Їм - нозани не рушилися. 

Ярошенки пійшли до онопів подивитися. Пійmов 
і нобзар з ними. Замість усяної зброї він ніс свою 
нобзу, котрою завойовував козацьні душі. Коло 
ОНО пів одна частина но за ків відпочивала і полу

днувала з принесених казанків, а друга тим часом 

не сходила з окопів, лежала або сиділа з рушни

цями в РУІ.ах. 
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- Отут мої товариші, що я з ними прийшов 
з-під Могилева,- сказав Микула. 
Громадка козаків, що сиділа довкола казана і за

їдала кашу, помітила Микулу. 

- Гей, Микуло, а ти куди був задівся? - скрик
нув Яцько Муха.- Я за тебе всю кашу поїв. 

- Здоров видихай! Я шукав батька і найшов. 
Ось він. 

- Найшов! Ну слава богу! Сідай же, старий, 
з нами, і ти сідай, Микуло, стане каші і для вас. 

А де ж ваші ложки? Не маєте? Ото козаки! Хлопці, 
дайте дві ложки! 
Старий Ярошенко відмовлявся. 
- Не заробив Я,- каже,- сегодня, то й їсти не 

повинен. 

- Ну-ну, сідайте! - сказав помаленьки Трохим 

Череватий, що справді на диво був собі круг
ленький. 

- Коли вже Череватий вас просить, що він за 

чотирьох Їсть і все жалує каші другим, то вже не 

відмовляйтеся,- закинув Панько Безушко. 
Ярошенки сіли до громади і стали їсти. 

- Козаки як діти: хоч багато - поїдять, хоч 
трохи - наїдяться,- докинув ще козак Голота. 

Муха обернувся до свого сусіда, якогось моло
дого парубка, одягненого трохи не так, як козаки, 
а більше по-татарськи: 

- Кажи ж тепер, татарине, далі, як то було? 
- Який я татарин? Чого мене прозиваєш? - від-

повів парубок чисто по-руськи. 
- Ну то турок, усе одно! 
- І не турок. Я Думитраш Кракалія з Молдови, 

такої віри, як і ти. 

- Ну годі, хай тобі буде й так, що молдовська 
віра така, як і наша. Оповідай же! 
Ярошенки зацікавилися земляком. Кракалія по

чав оповідати: 

Так от як баші Скіндер і Ібрагім облягли Ко-

126 



рецького в Яссах, СПlимали вони 1 иого, і родину 
Могилів, і нас п'ятсот козаків та й пігнали у Цар

город. Входимо в Царгород, а тут народу такого 
вилягло - всі цікаві бачити Корецького, бо допік 
він дуже ТУРІЩМ. 3 криш на нас так і заглядають, 
як би не знати на що. Корецького повели просто 
до султана. «3 чийого приказу почав ти війну про
тив нас?» - питається його. «3 нічийого,- каже,
я сам хотів помститися за свою родину». Султанові 

страх сподобався Корецький: хлописько такий, як 
явір, а голос - як дзвін. «3роблю тебе,- каже 
султан,- старшим у війську, будеш у мене при
ятелем, тілько прийми віру турецьку».- «Ваша 

віра погана, я єї не прийму!» Султан уже гнівний, 
але ще його намовляє, просить - ні та й ні! Взяли 
та й закинули його в башту над Босфором. Си
дів там Корецький цілий рік - коли нараз чуємо: 

втік! 
- Та як? - зацікавилися козаки. 
- Якийсь його приятель 3 Польщі прислав 

у Царгород свого слугу - грека. Той грек тілько 

роботи мав, що щодня приносив Корецькому та 
передавав через сторожу то їду, то вино, що таки 
уже мав. Сторожа спершу придивлялася, чи нема 

якого підступу, а там помалу й привикла, що грек 

невинний чоловік. А він давай раз приносить 
пляшку вина, а в тім вині пильник. Ніхто й не по
мітив. А там потім помалу передав так Корецькому 
і мотузи. Корецький перепилив грати, спустився 

мотузами в море і втік 

- Ото! Хитро! - здивувалися н:озаки. 
- Що ж з того,- оддав Семен Ярошенко,- коли 

торік під Цецорою його знову зловили і повели 
в Царгород. 

- 3нову зловили? Шкодаl - жалкував пару
бок.- А я й не знав. 

- Слухай, парубче, а не знав ти Ілаша Ярошен
ка, що був також у війську Корецького? 
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- Та як пе «знав»?! Ми ж собі БУЛІІ приятелі. 
Нас вели разом у Царгород. 

- То він не погиб під Яссами?! - крикнув ра
дісно Ярошенко.- А я за нього уже й поминки 

справляв. Се ж мій син! 
Ні! не погиб. 

- І живий він ще й досі? - спитався Микула. 
- От сего вже вам не знаю сказати. Нас роз-

везли світами. 
- Як же ти втіІ,? 

- Та от як: Муха вам оповість. Трохи не вбив 

мене. 

- Хто ж міг знати, що ти нашої віри? Подивіть
ся лиш на нього: чи не татарин? Ти, певно, юне 
в Туреччині або в Криму покинув з двадцять 
жінок? 

- Ані одної не мав. Се ж я наймитом був і тут 
свому баші служив. Притаївся, що вже зовсім по
турчився, вибіг У поле против вас, думаю собі: 
нехай мене спіймають. 

Тут перебив його мову Яцько Муха: 
- Дивлюся: біжить просто на мене, як навіже

ний. «Спасайте!» - кричить. Я й не зачув у галасі. 
Тілько я розмахнувся, а він: «Я ХРИСТИЯШШ!» Так
таки мені гукнув над ухом. А, ну коли ти христия

нин, так шкода тебе, ходи до наших! І завів його 
сюди. 

- Щоб нам кашу поїдав,- доповів козак Голота 

жартом.- Ну, годі балакати, ідім в окопи виручати 
товаришів, а то й вони голодні. 

Гурток козаків з Ярошенкюш і кобзарем пере
нісся в окопи. Тут Голота не міг собі найти місця, 
бо в рові лежали два вбиті турки. Він викинув Їх 
мовчки за окіп і сів собі на беріг рову. 

- Який Голота відважний! - закпив собі Му
ха.- Двох турків отак тілько через окіп кинув: за 

ногу - та й гоп! 
Голота не відповів нічого, тілько ладнав лук. 3а-
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ЛОіІШВ стрілку і ждав МОВЧІШ. На полі відСіувавсн 
герць. Декотрий ТУРОІ\ з криком прискакував на 
ноні до ОІ\Опів ТЮ, близьно, що можна було його 
засягнути хоч з ЛУІШ, хоч З рушниці, але lюзаки 

пе дуже квапилися зачіпатися. Шкода, мовляв, 

заходу. 

- Ану, Голото, чи возьмеш Кі)ТРОГО? - дражни
ли його товариші. 

Голота мовчав, дожидав доброї хвилини. А там 

потім - ніхто й не помітив - пустив стрілку, і на 

полі один ТУРОІ( ухопивсн за шию та звалився 

з коня. 

- Козак Голота! В саму шию поціливl- похва
лили його товариші. 

Голота радий, присунувся ближче до товаришів. 
- Ви з мене смієтеся,- почав він,- але я раз 

па полі КилиїМСЬІ,ім убив такого башу-татарина, 
що ви й не бачили такого. Іду я собі раз, а той та
тарин - против мене. Кінь під ним вороний, зброя 
ясна, а сам такий одягнений: іКупан довгий, шлик 

бархатний ... Іде і вихваляється. «Я тебе,- каже,
хочу живцем у руки взяти та в город Килию за

продати, перед великими панами-башами вихваля
тися та много червоних і дорогії сукна за тебе 
брати». 

- Було з кого! - СІ,азав помаленьки Череватий. 
- Чому ж ні! - обурився Голота.- Чи я не 

козак? 
- Козак душа правдивая, сорочки не має,- до

кинув Панько Безушко. 

Голота оповідав далі: 
- А я відбиваюся карбачем та кажу: «Татари

неІ Татарине! На віщо ж ти ваіКИШ: чи на свою 

зброю, чи на свого КОНЯ?.» 
- Стривай, Голото, ти по-татарськи знаєш?

перебив його Муха. 
Але Голота тілько ПОЛИВIlВСН па нього спідлоба 

і говорив ладі: 
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- На віщо ти, Rажу, важиш? Ще ти RозаRа 
в РУI\И не взяв, а вже за його гроші ІІощитав. 

- Вони не билися, тілько балаl\али собі,- впіl\ 
Безушко. 

- Е, ні, билися таl\И дуже. 
- Карбачем чи РУl\ами? - спитався Муха. 
- Я потім з татарина стягнув усю одежу: як 

убрався, зовсім баша туреЦЬRИЙ! 
- А де ж ти подів ті шати дорогії? - спитався 

Муха. 
- А от же є на нім! - відповів Rобзар, що цілий 

час придивлявся Голоті уважно та посмішковував

СЯ.- Шапка-БИРRа, зверху дирка, травою пошита, 
а вітром підбита: куди віє, туди й повіває, козака 
молодого прохолоджає. 

- А ще й семиряга дорога, семилатна, тілько 
поли чорт має,- додав Муха. 

- Смійте ся, смійтеся! - боронився Голота.
Я ще не так приберуся! 
Голота оповідав свою пригоду TaR поважно, 

як би все було найчистішою правдою. 
- Ні, єй-богу! - сміявся Муха.- Се вже ти, Го

лото, чорт знає що придумав! І наш старий Кінд
рат, хоч ЯRИЙ на видумки багатий, не придумав би 
такого. 

- Пощо й придумувати? - відповів кобзар.- Та 
се, що Голота казав, хоч зараз у думу складай. 

- Зложи, старий, зложи! Нехай не пропадає 

слава про TaRoro козака. 
- І зложу! - СRазав кобзар та почав МОВЧRИ пе

ребирати по струнах кобзи, мабуть, складав собі 
вже у голові думу про Rозака Голоту. 
До громади підійшов ГРИЦЬRО Таран, цілком мо

лодий ще козак, гарно та чисто одягнений, і ста
рий Хведір Пугач. 

- Що ж се ви так дозволяєте TypRaM, щоб 
вам під носом гарцювали? - спитався Пугач у 
гуртка. 
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- А, нехай собі граються! - відповів Муха.
Чи мало ж Їх сегодня траву пасе? 
Ярошенки присіли ближче до Rракалії, щоб ви

відатися від нього дещо більше про Ілаша. Нрака
лія знав тілько те оповісти, що діялося з ним 
і з Ілашем, ноки в Царгород прийшли; що потім 
з ним склалося - не знав. Семен Ярошенко зітхнув 
важко: Ілаш усе одно що помер. Може, й живе де, 

та в неволі, не вернеться. 

Зійшла бесіда на Бородавку. Одні його боронили, 
другі нарікали; одні бачили, що у нього великий 
розум і хитрість; другі казали, що у нього глуздів 

нема, що більше пошкодив козакам, як поміг. 
З полудня надійшло військо королевича, зложе

не в більшій часті з німців. Сі німці зайняли місця 
в найближчім сусідстві козаків з правого боку. 
Дехто з козаків забігав туди подивитися і оповідав 
потім, що німота дуже збіджена та схорована, від 
вітру паде. 

Так минувся козакам час до вечора. Ще перед 
заходом сонця багато сміху наробили польські 
чури. Велика громада Їх з колами в руках кинулася 
зганяти турків з поля. І справді, повелося ЇМ ее, 

бо турків на герцю було небагато. З того мали ве
лику потіху всі ті, що дивилися з окопів. Битва 

сходила на іграшку. Однак уже вечером розійшлася 
чутка по обозі, що турки приготовляють на завтра 
страшну битву. Зловлені яничари принесли сю 
вістку - і козакам велено мати себе па осторозі. 
Ярошенки вернулися в обоз і заночували разом 

з кобзарем. 

УІІ 

Холодна мрака вкривала усе Хотинське поле 
вранці 4-го дня вересня 1621 року. Ліси, що в сто
рону Буковини стояли темною стіною, здавалися 
невеличкими горами, що тяглися без кінця аж по 
Rарпати і там у темній імлі під небесами щезали. 
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Виразніше відбивалися з них менші ліски і дубро
ви, що росли па степу перед козацьким обозом па 
полудне і давали добрий сховок тисячам турків, 
що там сн:рива;шся. 

Кругом було тю, тихо, як би на тім невеличкім 
просторі землі не стояло кількасот тисяч людей, 

що зібралися докуни, щоби вбивати один одного. 
Тілько тисячі малих огнів, що блискали невиразно 
чсрсз мраку по той і по сей бік Дністра но лісах 
і долинах у турецькім, козацьнім і волосьнім обо

зі, тільно десь-нолись рев худоби і іржання ноней 

свідчили про се, що тут пе мертва пуща, а земля, 

заселена тепер густо живими істотами. Вартові на 

онопах і люди нри огнищах ходили, як тіні, Їх 

розмова губилася у мраці без сліду. 
Нараз десь далено, немов під землею, озвалося 

тихо гасло, щоби вставати. По хвилині озвалася 
сурма ближче і дзвінним голосом немов прорізала 
густу ранішню мрану. Далі третя, четверта сурма, 
а тут уже по хвилині повздовж Дністра десятни 
труб одна за одною повторяли гасло і будили 
війсьно В обозах. Поміж возами на майданах, за
стелених денуди соломою, а то просто й на голій 

землі немов великі мурашки рушилися: збудилося 
війсьно, що спало тісно, воян при вояку, щоби у хо
лодну ніч було тепліше. Від теплих віддихів людей 

підіймалася ще густіша мрана над леговищами. 

Сеіі і той, вставши, позіхав здорово, протирав очі 

та протягав снорчепе у сні тіло на всю довжину. 

Гамору ще не було велиного, тільно шепіт ішов від 

молитов і від зітхання, що мимохіть виривалося 
з грудей людям, котрі до вечора могли бути на 
тїм світі. 
Однан ранішній холод скоренько заходив під оде

жу війсьна, під НОЖУХИ і жупани, морозив утомле

не тіло - і кождий, обтрясшися до решти із сон
ливості, починав рушатися жвавіше та братися до 
свого діла. 
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- Ану, вставайте разом сухарі брати! На цілий 
день! - ПрИІшзували Вin(J старші кодо возів. 

l{ОЗаІШ брали свою зброю на плечі, припоясува
ли шаблі, збиралися громадами ІЮЛО возів, при
ймали свої пайки сухарів і сада і ховали в кишені, 

у торби та за пазухи. 

- До окопів! Rождий па своє місце! - роздавав
ся зпову приказ, але IOHe і без прин:азу кождий 
відходив у свою сторону. 

- Що, ти також ідеш? - спитав Семен Ярошен
ко у свого сипа, що оглядав свій самопал та гама

нець з кулями. 

- Іду! - відповів Минула рішучо. 
- Нехай іде! - порадив кобзар, не встаючи із 

місця.- 3 лежі не буде одежі; там, в окопах, роз
відається не одно. 

- Ви тут, батьну, оставайтеся, щоб я знав, де 
вас потім шунати. 

- Боже помаГflЙ тобі! - сказав батько по хви-
лині.- Іди! 
Микула глянув па Дністер. 
- Се хто там lІюже бути за Дністром? 
- А хто ж би? - відповів Яцьно Муха, що саме 

надійшов із свого леговища і почув питання Мику
ли.- Татари перейшли Дністер і розпускають за

гони по Поділлю. Ходи, l\1ИІ<УЛО, до роботи; годі 
дармувати! 
ПіЙшли. В окопах уже було Їх товариство, що не 

розлучалося піноли: Череватий, Безушко, Голота, 

Таран і Пугач. Голота затирав руни, бо змерз: «се
милатна сермяга» справді не могла його загріти. 

В найближчім сусідстві сего ГУРТІ<а велася жива 
якась розмова. Тут був гість, що утіи від турків. 
Він ось тіЛЬІЮ вискочив із мраl{И, як чорт,- варто

вий трохи не привітав його шаБЛЮl{ОЮ,- та вчас 
дав знати, що не ворог, і його ПРИЙНЯЛИ з одверти
ми руками. 

l\Іикула і Муха підійшли до сего гурша ПОДІІВИ-
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тися, що там таке. Посередині гуртка стояв сей 

гість - чоловік, може, сорока РОІ{ів - і пояснив зі
браним, що він не турок 

- Ні, братчики, я не турок! Я Івап Полтавець, 

що ходив із Сагайдачним ще під l\афу. -у леєстрі 
я записаний, поспитайте! Під l\афою мене ранили, 
схопили - таки з моря ВИТЯГЛИ,- шістнадцять літ 
пробув я між татарами, ПОТУРЧИВСЯ, побісурменив
ся, бо іпакше був би погиб. А тепер прийшов я до 
вас умирати! Во ім'я отця, і сина, і св. духа! Нехай 
я знову перехрещуся ПО-ХРИСТИЯНСЬІШ... Я був 
пушкарем у турків, і бог поміг утечи до вас. 

- Приносиш ш,і повипи? - спитав ііого Муха, 

що протисся БЛIliкче у гурток. 

- Вчора завдали ви великого чосу туркам. Ти

сячі лягло їх. Але сегодня стережіться! Сто ПУШОІ{ 
стоїть проти І\озаЦЬІ\ОГО обозу - цілу ніч робили 
І\оші на ПУШІ\И,- от туди, попід лісок, і там далі, 

вниз до Дпістра. Всею силою піїІДУТЬ на вас, на 
козаІ\ів. Вони недалеко, присунулися вночі,- от 

нехай тілько туман уступиться, побачите. Я робив 
коло такого Іюша. Серце мені краялося. Тут ви таІ\ 

БЛИЗЬІ\О! .. Досвіта у МРЮ<У відійшов і щез. Бог 
поміг, ПС помітили, слава тобі, господи! 

- Поведіть його до Дорошенка з сією нови
ною! - сказав Муха.- Він уже дасть гетьмапові 

знати. 

І справді, одип з lюзю,ів зараз повів Полтавця 

до ПОЛlювшша. 

- А пе знаєте ви, де ясир? - спитав його ми
моходом Микула. 

- Ясир! Ясир з правого крила турків, недалеко 

Їх обозу ... 
- Багато там людей? 
- О! Вже є тисячі! Наловили вже по дорозі, 

з Поділля зігнали. 

Ходім! - упімнув козак, і обидва піЙшли. 
- Сто пушок! - згадав Муха, вертаючи з Ми-
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кулою до свого гуртка.- А в пас тілько двадцять 

вісім. І\опаймо, товариші, печі глибше, а то засип
ле нас олов'яний град. І подайте сю новину далі 
окопами. Сто пушок на нас вимірилиl 
Козаки зараз кинулися до роботи. У рові перед 

окопом можна було сидіти, але зверху могла на 
голову впасти куля. На окопі перед громадкою, до 

котрої пристав Микула, стояв віз, засипаний зем
лею. Надламаний дишель з воза лежав у рові. 
Козаки тепер підкопалися під сей віз, викидуючи 
землю поза окіп, так що Їм можна було стояти на 
колінках під возом і визирати на поле малими 

віконцями між дном воза а землею. У ті віконця 
поклали гаківниці і самопали. Коло зброї кождий 
поклав свою порошницю, гаманець з кулями, клоч

чя, кий до набивання - усе щоби було під рукою. 
Така робота йшла по всіх козацьких окопах; усі 
знали, що сегоднішпій день буде дуже тяжкий. 
Надворі ставало щораз ясніше. Мрака підніма

лася угору, хоч сонця ще не було видко. Товариші 
Микули уже сиділи у «печах» і заідали сухарі з са
лом. Вийняв і Микула свій сніданок. Череватий 
поправляв свої постоли, бо онуча вилазила з од
ного. 

- Сегодня мушу з якогось ТУРI\а здерти постоли, 

бо ось мої вже Їсти просять, рот роззявляють. 

- А я мушу вбратися,- промовив Голота,
я вночі так змерз, не дай боже! Кожушини нема ... 

- А де ж ти дів ті шати, що на татарині здо

був? - спитався Безymко, відновлюючи давній 

жарт. 

- Е! вже давно в шинкарки. 
- Мабуть, і кварти горівки не дала за ті шати? 
Голота не відповів нічого. 
- Чуєте, братчики,- озвався Микула,- коли б 

так сегодня ми випали в поле, хто з вас пійде зі 
мною в той бік, де ясир? Я вам сего не забуду: 
усе добро, що маю, дам вам. 
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- Яке там у тебе добро? - З<lIШІІВ собі Муха.
І\олп пііідем, то і ТЮ, пііідем. ТіЛЬКО ж нам не ;{о

рога в ясир; ТЮ!, З лівого КРlIла, зручніше. 
- Ясир відбиваТІІ треба б окремо, поночі, або 

Я!\, а пе тепер. 

- Він уже думає про свою жінку, та!\ як наш 

Таран про свою дівчину,- внік Безушко. 

Микула замовк, але старий Пугач, що мовчки 

набивав сим часом спою ЛЮЛЬКУ, узяв його в обо
рону і сказав ІЮРОТКО: 

Я піііду з тобою. 

- І л! - додав Таран, наймолодший у гурті. 
- А що! пе казав л? - почав знову Безушко.-

І тому, і сему жінота в голові. 
- Стривай, товаришу! - відповів Пугач поваж

но.- Ти сего не розумієш. Жінки ти не мав, діТОІ, 

не мав, живеш отак собі! А я дома жіпку і діти 
покинув, двох синів, як соколів,- ІЮЛИСЬ козаки 

будуть. 

- Воно-то так,- сказав задумано Муха і урвав. 

l\1икула набрав відваги і озвався знову: 
- Тут-бо не тілько жінка, але й мати, і синок, 

ашшю всіх ... Розігнали нас, як пташки з гнізда. 
- Не наше діло коло спідниці стрибаТІ!; наше 

діло козацьке є - конем по степу гуляти! - гово

рив Безушко своє. 

- Та тебе б і так жодна не схотіла! Ти каліка, 
уха не маєш,- зажартував Муха. 

- Що там ухо! Не велика біда,- відповів Без

ушко. 

- Прпчепиш собі свиняче і гай на зальоти,

озвався Череватий, що вже упорався з постолом. 

}\озаки засміялися. 

Тим часом Пугач викресав огню до люльки і за

курив. 

- Чуєш, Пугачу, іди собі набік, не воняй ЛЮЛЬ

кою! Памороки нам заб'єш! ДИВИСЬ, Таран уже 
ув'яв. 
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Пугач справді усів собі по другім боці рова. 

- Ти, Мухо, ще пе звик? - спитав його спо
кійно. 

- Та НІ, можна звикнути до сего чортівського 
зілля? Десь перше не було того видко, а тепер уже 
і в нас туреччина заводиться. Встромить собі па

тик в зуби і смокче. 
- От і Сагайдачний курить,- сказав Пугач на 

те, сплюнув поза рів і знову встромив У рот корот

кий цибух. 

- Тобі також кого забрали? - питався тим ча
сом Микула Тарана. 

Таран засоромився і тихцем відповів: 

- Ні! я Їм рuзказував раз, що в мепе була дів
чина-суджена, а вони й досі допіІ\ають мені нею. 

Держись нашого гурту, то, може, як тобі пора

димо. 

Сонце вже зіїIШЛО, і ОІ\ОЛИЦЯ розвидніла ся. За
носилося на ясний, погіднпй депь, бо мраІ\П підні

малися всюди угору і щезали у просторах. Темні 

ліси мов виринали з води; червоні огнища ЗНИІ\ЛИ, 

тіЛЬІ\О леГІ\і дими піднімалися ще тут і там із землі. 

КозаІ\И виглянули з ОІ\опів у ноле. 

- Ов! - СІ\РИІ\НУВ Голота.- Там турків, як му
рашок! 

- Страшно тобі? - спитався Муха.- Але справ
ді скілько Їх там висипалося! 

- Як чорна хмара, супуться. 

Дійсно, тепер, коли сонце засвітило, поля перед 

козаками почорніли. То були звичайно сірі, те
нер же немов веЛIlканська чорна плахта окрила їх, 

а на тій плахті виблискувалася то зброя, то різно
барвні ШЛIlІ\І1 турецькі цвіли, як квітки. 

- Не виходити з окопів! - нриказував Доро

шенко, що над'їхав, щоб оглянути, чи все в ладі.

Припустити Їх нід саме дуло! Разом стрілити! По

тім випасти в ноле. ТіЛЬІЮ неда.ТІеко! Зараз вер
нутися! 
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- 'YHte ми й самі знаємо, що робити,- відворк
нуп Муха.- Усе нав ча. і навчав, як школярів. 

Чого ж ті ТУРJ(И стоять? 
3 боку турків справді не було видко ніякого 

руху. Коли чують: там, у нижчім обозі турецькім, 
на правім крилі, загриміло. Не минула хвилина -
і на лівій лінії турецькій повздовж спершу зю,ури

nося від диму, блиснули огні, як блискавки, а там 
по хвилині ревнуло відразу кількадесят пушок, 

аж земля застогнала. В козацькім обозі - недалеко 
МІШУЛИ - сполошилися коні і щось гримнуло на 

землю. 

- ІОнь упав!- сказав Муха.- Куди ж ті кулі 
летять? 

Всі мимохіть оглянулися поза себе. 
- В Дністер! О, бачиш, як плеснуло аж по тім 

боці ріки! - відповів Пугач, що тілЬІЮ тепер під
нявся з :місця, витряс люльку, сховав у черес і при

ступив до своєї гаківниці, що була в його опіці. 
- Ховайся, Хведоре, дивись, яка «ворона» ле

тить! - сказав Голота, залазячи ще більше під віз. 
Пугач оглянувся, але вже куля лежала на землі 

між возами, не побачив «вороню). Потім спокійно 
розіклав малий огник в рові, наклав соломи і па
тиків і приготовив собі залізну ключку. Віп запа
лював порох у своїй гаківниці, як у пушці; багато 
було клопоту із сею зброєю, зате заряд із сіканців 
ішов широко і ранив відразу багато людей. Усе те 
робив він розважно, помалу, начеб у себе в хаті. 
Ще не піднявся дим угору за першим вистрілом, 

коли пушки ревнули вдруге, і густий їдкий дим 
застелив знову поле. Видко було, що турки стояли 
ва вищих місцях, на могилках по полі та під лі
сом, а в долину зсувалася помалу ота чорна хмара 

війська, що стояла якийсь час непорушно. Турець
кі пушкарі міряли досі зле: всі ядра перелітали 
окопи, робили шкоду в обозі, а найбільше залітали 
аж у Дністер. Але за третім разом хоч отсей пуш-
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кар, що був против Микули й його товаришів, по
правився: ядро злетіло згори просто па віз, падло

мило драбину і впало в рів коло Пугача. З воза 
по сипалося трохи землі у рів. Усі, як на один знак, 

обернулися з цікавості. 
- Та й здоровенна ж галушка! - промовив 

Пугач, нахилившися над ядром, і трутив її пос
толом. 

З'їж ЇЇ, Хведоре, поки гаряча! - сказав Муха. 
- Що ж там? пора вже? - спитався Пугач. 
- Ще ні, але вже йдуть. 

Нараз із козацького боку ревнули гармати і дим 
постелив ся по землі попри окопи. 

- Коли б хоч вітру трохи, щоб дим змітав 
з поля, а то нічого не видко,- нарікав Череватий. 
Дим справді закривав широкими смугами увесь 

вид. Тілько там, куди та смуга не засягла або розі
рвалася, видко було, як посувалося турецьке вій
сько з гомоном, який щораз дужчав. Під ослоною 
пушок, що мали здержати козаків від випаду і зни

щити Їх таки в окопах, ішло воно в димі чимраз 

ближче, з рушницями в руках, готовими до ви
стрілу. Старшина на конях виринала то тут, то 

там з диму іпокрикувала. 

- Міряйl - скрикнув Пугач наче сам до себе, 
уставляючи гаківницю у рівці в землі.- Стривайl 
стривай! нехай підійдуть! 

Із диму ось-ось недалеко окопа вийшли турки, 

стали істрілили - і знов дим закрив Їх. Кулі вда
рили в окіп, інші перелетіли верхом. Потім настав 
такий крик «галла!», що аж в ухах залящало. 

- Стривайl - кричав Пугач, як навіжениЙ.
От-отІ заразІ Пали! 
Хвилина була вже справді крайня. Турки бігли 

на окіп. Град куль посипався просто в Їх середину, 
захитав лавою на боки, вирвав тут і там у ній про
галини - військо подало ся назад. Але за сею лавою 
бігла друга і поривала першу з собою. Пристанула 
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па хвилину істрілила. Но:заки відповіли ти:.! са

МИМ. Ноли турецькі кулі застрягали в окопі і не 
шкодили нікому, козацькі, вимірені з окопів 
і з стрільниць, пряжили певно по ногах і по тілі. 

- Гоп! отак! отсе тобі, вражий сину! - промов
ляв Пугач, вистріливши із своєї гаківниці, котра 

трохи його не юшула в рів, так завернулася по 

вистрілі назад. 

Перед ганіВПІщею Пугача справді прорідилося. 
Шйсько хапалося за голову, мовби хто йому піску 

в очі насипав, і заверталося назад. 3аким нова лава 

в ладі надійшла, козаки мали час знову зарядити 

рушниці. Турецькі пушки замовнли, щоб своїх не 
бити; зате козацькі сипали ядра у громади, що ви

ринали з диму; рушниці з окопів кидали тисячі 
куль у цілі лави турків - не штука була й ціляти, 

так злягла орда на поле. Настав такий вереск на 

бойовищі, така суматоха, що козани вже не ::JI!1али, 
що там діється. 

Микула мов стратив пам'ять. Нров ударила ЙОМУ 
до голови, і він тілько стріляв і стріляв, мало й мі

ряв, така гарячка напала його. Ноли тут Муха, що 
лежав поруч нього, вхопив його за рукав. 

- 3а ОІ,іп! Шаблю бери! 
Микула вихилився з-під воза, стискаючи шаблю 

в руках, вискочив на окін - цілі лави козаків збі

гали вже з пасипів, пі,щидаючи тисячі шапок уго

ру, і зі скаженим криком бігли на турків. Микула 

трохи не впав, так скочив з окопа, і з піднятою 

шаблею в руці кинувся навздогін. Спотиннувся на 
труні і з цілою силою рубнув якогось турка перед 
собою по плечі. Виминув його і гнав за громадою, 
коли тут Таран скрикнув: «Гов!» Минула пригадав 
собі, що далеко не можна бігти. Оглянувся: турки 
втікали, але козаки стримувалися на полі, не бігли 
далі, тільно заверта:тися ЧІНIСІшрше в ОІЮПИ. 

Вернувся і Микула. 
- Ти-бо пам'нтаіісн, l\IІШУЛО! - І,азав йому уже 
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в окопі Таран.- А то раз забіжиш наперед своіх 
і вже не вернешся. 

- Н, братчику, такий: доки спокійний, то спо
кійний - і мухи не заб'ю, але як розпа.1JЮСЯ, не 
питаю - все одно. 

- Видко, не бував ще на війні? 
- Таки не бував, правду кажеш. Але сила 

в мене є, хоч за тих кілька неділь єї не троха ми

нулося. 

- Тут не так сили, як зручності треба. От якби 
ти придивився, як Муха йде, або Пугач, або й Че
реватий. Вони тобі йдуть легенько, як коти по бо
лоті, а бачать навкруги себе. Н вже не раз придив

лявся. Тілько Голота тріпається та пищить, як 
лошак ... Чому не заряджуєш рушниці? 
Микула взявся до роботи. 
- Хведоре! - обізвався Муха, підходячи з окро

вавленим лицем до Пугача.- Подиви-но ся ти, чи 
дуже мене дряпнув, бо кров іде. 
Утер лице рукавом, а Пугач став пильно при

дивлятися. 

- Не бійся, Нцьку! Тілько зверха шкурку здер. 
Присхпе. Іди обмий водою та приложи листок або 
платком перев'яжиl 

Над'їхав на коні сотник Левко Берло. Приніс 
приказ від полковника, щоб козаки не вибігали 
з окопів, бо на лівім козацькім крилі турки тілько 

ждуть на те, щоб вдертися туди в Іюзацький обоз, 
не дати козакам вернутися в окопи і в полі взяти 

іх у два огні. 

Козаки вислухали мовчки, і кождий заліз знову 

у свою <<Ніч». 
Почалася інша забава. Турецькі пушки знову за

димили ціле поле; козацькі пушки були менші і пе 

несли так далеко, як турецькі, тому пушкарі вичі

кували догіднішої ХВИЛИНИ, коли турки підійдуть 

ближче. Вони й почали підсуватися до козаків то 
тут, то там малюш відділами. Що підійдуТІ, ва 
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кількасот кроків до окопів - стрілять і втікають. 
Знову підійдуть, козаки не втерплять, вистрілять -
турки уже знову втікають. А боками інші турецькі 
відділи тілько ждуть, ІШЛИ козаки в поле. 

- Ага! - зрозумів Голота.- Хочуть нас виваби
ти в поле. 

- А ТИ тілько тепер зрозумів? - упік його Без

ушко. 

- Не стріляймо даремно! шкода пороху! - упо
минав Пугач, що ждав зі своєю гаківницею та під

сипував пороху на пан ву. 

З годину пробували так турки хитрості, чи не 
витягнуть козаків з окопів,- не витягли. Верну

лися з поля до СВОГО обозу, тілько трупи і ранені 
полишилися па бойовищі. 
Муха вернувся з перев'язаним лицем в окіп. 
- Чули ви, товариші, щоб ті худі німці о межу 

з нами хоч раз стрілили? - снитався він. 
- Ні! пе чули. На них і не йдуть. 

- Здається, ляхів сегодня зовсім не чіпляються. 
На пас наважилися. 

- Здається! 
- Ну-ну! оБШдемся! - сказав гордо Муха 

і сплюнув. - Бородавка нравду казав. 
Сонце вже підійшло понад ліси і освітило ясно 

всю околицю. Мраки щезли до решти, і дими під
нялися вгору. "у кого були бистрі очі, той бачив 
якісь нові рухи у турецькім війську. Ціла орда пе
ресувалася нанротив середини обозу. 
В ПОЛЬСІ>кім обозі по сім турецькім маневрі також 

заворушилися. Ходкевич вислав під окопи шість 
гусарсЬІШХ хоругов і поЛІ, піхоти. Німецька піхота 
зійшлася ближче до козаІ\ів, так що в окопах си
діло Їх по два і три ряди, а де був який горб, то 
ховалися за горбом. Rозани з ПОЛНУ Дорошенка ба
чили сі обороти своїх сусідів і міРІ\ували собі, що 
заноситься на щось нове. 
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- Чи пушки перевозили, чи ІІі, бо я не бачив? -
спитався Пугач, що виліз па окіп і пильно придив

лявся всему. 

- Ніl - відповів Безушко.- Я дивився добре. 
- Гм! - міркував Пугач.- Се поставили турки 

орду против ляхів, щоб нам не могли помогти, 
а самі пійдуть знов на нас приступом. 

Здогад старого козака був вірний. Почалося 
знов те, що вранці, тілько далеко страшніше. Ту
рецькі пушки сипали ядрами зо дві години. Із-за 

диму не було сонця видко. Земля стугоніла. І най
відважніші з козаків тулилися по своіх (<Печах», 

щоб не впало на котрого згори важке кругле зелі
зо, як гарбузик. Вони тілько зглядалися із своіх 
криївок, як в обозі кулі ломили вози, вбивали коні 
і як з дерев падало галуззя. ТурецЬІ\Ї пушкарі мі

ряли тепер уже ліпше, і мало котра куля падала 

перед окопами або в Дністер. 
Микула слухав тих громів і умлівав зі страху не 

за себе, бо йому у криївці не було чого лякатися, 
а за батька, що лишився там з кобзарем в обозі. 
Що там старий робить? Чи сховався? А то ж, не 
дай боже, заблукається яке ядро і спаде йому 
просто на голову. Уб'є, певно уб'є ... Може б, ви
бігти з окопів в обоз?. Не годиться, саме тепер 
потрібно якнайбільше людей, а він мав би утечи?. 
Ні, треба остатися. Батько не дитина, знає, що 
треба сховатися. І Микула слухав дальше, як гри
міли пушки. 

- Хведоре! ти чував коли таку музику? - спи
тався Муха в Пугача. 

- НіІ - відповів той.- Як живу, ще не чував 
і не бачив. Судний дены� 

- Я вже начислив чотириста вистрілів,- озвав
ся Голота.- О! чотириста один, два, три ... 

Голота справді увесь час мовчав і тілько числив 
вистріли. 
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- І не дочислишся! А вранці скілько було? Се ж 
досі уже з вісімсот разів стрілили. О господи!
зітхнув Череватий. 

- На! от маєш! Тьфу! аж очі запорошило!
сплюнув Таран, бо саме перед його «віконцем» під 
возом вдарило ядро і зарилося в землю. 

Всі мимохіть підсунули під себе ноги, а голову 
під віз і тілько часом заглядали у стрільниці та 

слухали, що то дальше буде. В окопах було тихо. 
Здавалося, мовби отсе не гармати, а хмари гриміли 
і лискали страшно; наполохані ж люди ждали схо

вавшись на страшний град, що мав витовчи усе 

живе на землі. 
- Прости, господи, всі согрішенія мої! - зітхав 

ЧереватиЙ.- Чогось мені так важко на серцю, 
як би я сегодня мав загинути. 

- Не кряч сам над своєю головою! Ото! - обу
рився Безушко. 

- Ет! що ви знаєте?! Чоловік грішний, баТЬ1\а 
і матір на старі літа покинув, людей нагубив. А те
пер, чую, смерть надходить. 

- Череватий! що тобі таке? - крикнув Муха.
Чи ти здурів? 

- Не здурів, братчики, не здурів. Поховайте 
мене по-козацьки, ІЮЛИ вмру. 

- Ні! ти здурів, брате! Зі страху, чи що? 
І Муха присунувся ближче до Череватого та по

чав його утихомирювати. Череватий не відзивався, 
але й не дав себе потішити. Висилали його в обоз -
не хотів іти. 

Така бесіда, якої піхто не сподівався, всіх під 
возом страшенно прибила. Хоч як намагалися всі 
глузувати собі з Череватого і підохочувати себе, 
всім наче смерть показалася перед очима і про

стягла по них свою косу. Потім усі замовкли і мов
чки визирали з-під воза в поле. 

- Турки йдуть! - шеппув Таран. 
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- Господи! - зітхнув Микула.- Та ее ж ціла 
хмара! 

Справді, на бойовище до козаЦЬІШХ окопів зсува
лася незчисленна товпа, не врозсип, як перше, 

а нога при нозі, цілий живий довгий і широкий 

вал, котрого, здавалося, не могла знести ніяка сила 

людська. 

Стало тихо. Турецькі пушки замовкли, козацькі 
ще не відозвалися. Попри Микулу поскакав на 
коні ЯКИЙСІ, післанець у німецький обоз. :Мику
лою аж стрясла. Тепер уже йде смерть: отсей жи

вий вал роздавить усіх. Відпий батькоl бідний! 
Краще було його не заводити сюда в обоз, краще 
було й самому лишитися під замком. От і родини 
не вирятував, і батька завів у погибель, і сам за
гине. Череватий добре казав ... 

«Прости, господи, і мені гріхи: отого чуру, що 

я вбив, і тих турків над Прутом ... Не хотів я Їх 
убивати, так мусив боронитися. А тепер іде за

плата ... » 
На полі турків як мурашок, як листя на дереві, 

як піску в морі. Ті, що станули проти польського 

обозу, не йдуть, стоять, а ті, інші, йдуть просто

простісенько па козацькі окопи. О господиl коли б 
хоч Пугач або Муха додали відваги, а то й вони 
мовчать. Чи треба, може, вже стріляти? 
Микула глянув на товаришів, що вони роблять. 

ті лежали сперті об окіп або стояли навколінках, 
як пршювані, і не зводили очей з турків, мов усі 

задеревіли, розуму збулися. 
ЯБа курява знялася над турками! Мов туман ра

нішній. Як уже близько! Вух! бух ще раз! от знов! 
Ревнули козацькі пушки, і всі козаки мов обуди
ІІИСЯ, поглянули на свої рушниці та на шаблі, що 
дежали готові коло них, тілько в руки вхопити. 

Сули ці лежали в рові. 
- Тс-с-с! - засичав Пугач, як гусак.- Витри-
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мати! Не вибігати па окіп, поки я не шарну з га
ніВІІиці по погах. 
Вистріли з пушок немов пробудили і турків ... 

Тепер уже не була пора йти кроком, треба було 
бігти на оно пи, бо кождий крок коштував життя 
тисячам. В такій товпі куля не пропадає дармо. 

«ГаЛJІа! галла! галла!» - схопився крик, як буря, 
і перелетів ціле військо; ПРИТИХ і знов зірвався, 

і вже не втихав, лунав то тут, то там. Земля стог
пала від ніг людських. 

- Раз стрілити - і па окопи! Тепер нема 
часу! - крикнув Пугач. 
В ОІюпах справді затарахкотіло вздовж на якої 

чверть милі. Трохи пе всі передні турки впали на 

землю. Але товпа йшла наперед, мов повінь, не

зважаючи ні на трупи, ні на жодні перешкоди. 

Козаки з-під воза стрілили і вхопили за шаблі. 
Тілько Пугач чекав ще до послідньої хвилини і ви
палив з гаківниці просто в голови громаді турків, 

що вже підбігла під окіп. Зранені або обернулися, 
щоб утікати, або впали. ПО них підбігли інші. Пу
гач ВИСІЮЧИВ на віз, як несамовитий. Вибіг і Мику
ла із своєю шаблею і сулицею. Всі вже настави
JШСЯ дО ручної боротьби. 

- Бий! - заревів Череватий, як скажениЙ.

Бий! 
І стали вимахувати шаблями так, що ніхто не 

міг приступити. Але ТУРІЙВ перла повінь іззаду, 
мусили лізти на окіп або падати під ноги. Козаки 
могли вигідніше рубати, бо стояли на окопі, а тур
ки були внизу. 
Полилася нров із порубаних голів і тулубів. На 

Минулу прийшов його дур - зовсім толк забув. 
Нинув шаблю і вхопив сулицю, здоровенну дрючи
ну з острим зелізом. Правда, сулицею йшло йому 
легше. Віп тілько шпигав у груди і все іншого ко

лов, мабуть, і не ранив дуже, тілько заколот робив 
великий. Ранені заважали здоровим, що ЙШЛИ, 

146 



топчучи жийих і мертвих. Нараз хтось ухопив Ми

RУЛУ за ноги снереду, і віп упав стрімголов у рів. 

Коли він знову зірвався і глянув на окіп, там уже 
турки боролися з нозанами. 

Сулиці нема! шаблі нема! Дишель є в рові1 
І Микула хапає важний надломаний дишель, ви
снакує на віз, пхається перед других нозаків і од

ним замахом змітає з ОІюпа цілий ряд турнів. Мах

нув у ДРУГИЙ бін, тан що Таранові аж шаблю ви
бив з рук і він зісночив у рів,- прочистив дру

гий бін. 
- Вступіться! - RРИНПУВ дО козаків, що зава

жали йому під рунами. 

Козани справді вступилися, бо мусили; зіпхали 
їх турни з оно па, і вже в обозі велася дальша бор~ 
ба рукопаш. Лишився Минула па возі зі своєю 

збруєю П'ЯНИЙ зі зворушенпя. Довгу хвилину не 
дав ніно му вилізти на оніп. Але руни вже в'янули 
ЙОМУ, вже очі немов імла йому застелювала. 

Нараз німецьна піхота стрілила на турнів збону 

раз, другий і третій. Повінь турнів наче захита

лася, війсьно розбило..:я. Стрілили ще раз повздовж 

козацьких окопів - одна куля свиснула трохи не 

попри самого Минулу. Микула кинув з цілою ва

гою дишель вперед себе і зіСІЮЧИВ з воза в рів. 
Вибіг в обоз, підняв янусь закровавлену шаблю 
з землі і, ян роз'юшений бин, глянув страшними 

очима на окопи. На них було менше турків, ян 
перше,- вопи втікали, верталися в поле, бо ні

мецька піхота добиралася І\УЛЯМИ до живого тіла. 
Ціле ліве крило турнів, що йшло на Дорошею<ів 
полн, ночало втінати зі страшним нрином. Та утеча 

затривожила й інших, і начало турецьне війсьно 

віддиратися від козаЦЬІШХ онопів, мов СУІШО від 

рубця. 
В інших місцях козаЮІ гпаJІИ вже полем ТУРІ\ів; 

денуди знову викидаJIИ ворогів з обозу. 
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Настала тана біганипа і в обозі, і в полі, що Ми
І,ула вже не знав, що має почати. 

КОЛИ тут ПРИСІЮЧИВ па коні сотник Берло, КРИК
нув гріМІЮ: «Здоганяйте турків!» - і поїхав далі 

uовздовщ окопів, повторяючи приказ. Микула ви

скочив на окіп і глянув на поле в лівий бік. Із 
~ередини і лівого І,рила козацького обозу висипа

ЛІІСЯ справді козаки, як рій з улія, і бігли за тур

I\аМИ. ТУРІ{И втікали на цілій лінії, Микула стис

нув шаблю в руках і побіг до громади. ся громада 
щораз росла і росла і настпгала туркам па п'яти. 
Тих папав певиданий переполох. Втікали без ладу, 
куди хто попав, аби тілько чимскорше допасти до 

свого обозу або в ліс. 
- Бий! бий! - крикнув хтось коло самого Ми

кули. 

Він оглянувся: се Їхав Сагайдачний, коло нього 

Могила і Шемберк. Передні козаки справді вже 
били турків по плечах та по головах і бігли далі, 
перескакуючи трупи та рапених. 

На горбах під лісом, де СТОЯJІИ турецькі пушки 
в кошах або поприв'язувані ланцюгами до дерев, 
заметушилися козани: частина їх почала рубати 
колеса від пушок і коші; менші пушки скидали 

в яри; грубші, прив'язані ланцюгами, загвожджу
вали; а інші ІЮЗаІШ бігли далі. Ось уже намети, 
уще турецький обоз. Турки розступаються, вті
кають на боки; козаки біжать, мов улицею, і спа
дають на намети, ЛІ, гайворони. Всюди переполох. 

Місцями малі бійки, кров ллється, але найбільше 
шалена утеча. 

Уже ревуть недалеко стада волів і мулів, завер

тані в поле, уже рушаються вози в обозі і памети 
падуть, мов від бурі. 

- Рабуїr! - верещить хтось до козаків, але коза
ІШ уже ї1 самі ГОСІІодаРЮЮТf> по наметах, забирають 
добпчу: одежу, зброю, гроші, усе ховають, де 
можна, при собі аСо іі виноснтr, оберемками. 
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- Кинь! бий турка! - кричить Сагайдачний, бо 
боїться, що за здобичею козаки забудуть дальше 
гпати турків.- Папе Могило, їдь до Ходкевича, 
ПРОСИ о поміч! Сегодня можемо війну скінчити. 

Нехай кине кілька полків. Не рубай! бий! гони! 
Могила повертається конем у польський обоз; 

тим часом козаків годі вже вивабити з наметів: 
рабують, де лиш можна. 

Минає з півгодини, козаки вбилися клином у се
редину турецького обозу. Інші ззаду пруть лавами. 
Ціле ліве крило турків завертається, Сагайдачний 

з Шемберком стоять на конях на горбку і згляда
ються, чи не йде поміч з польського обозу. 

- Коли б тепер Ходкевич прислав номіч! Хвили
на така добра! - каже Сагайдачний мов до себе. 
Але минає ще з півгодини; турки опам'ятуються, 

стягуються справа і зліва і починають страшенну 

боротьбу на життя і смерть з козаками. Здобичу 
треба кидати і боронити життя. Сагайдачний поси
лає одного післанця за другим до Ходкевича; по
міч не надходить. Починає бути круто, бо всі турки 
завертаються ... 
Тим часом Микула забіг на саме ліве крило 

турецького обозу, де сподівався найти ясир. Лави 
козаків поривали його з собою в обоз, та він пере
бивався через них, щоби тілько добігти до ясиру. 
Бажав конечно знати, де находяться бранці, щоби, 
в потребі, віднайти Їх легше, післати когось абощо. 
Здавалося йому у воєннім запалі, що ось побачить 
там свою родину, відіб'є її і заверне в козацький 
обоз. І справді: побачив ясир, та не такий малень
кий, як він сподівався. Кільканадцять тисяч людей 
гонила в поле товпа кінних вояків, мов череду, щоб 
не попалися ворогові в руки. ЯІ{ тут найдеш роди

ну у TaKi:l1 зоорпщі людей? І в спокійний час 
треба би її кіш.ка днів шукати, а не то тенер ... 

l\'lикула станув і дивився з Р03ПУІЮЮ, як відходив 
ясир У поле. Там, з правого бот,у n обозі, юшить 



боротьба, усе біжить в той бік: і турки, і козаки, 
а він тілько сам-один має йти на ясир! Чому коза

ки не відбивають ясиру? ОЙ боже, боже! 
І віп завернувся на бойовище. Не біжить, тілько 

йде спокійпо і бачить усе так виразно, як ніколи 
пе бачив: увесь запал його щез. Ніхто його не 
чіпляється, і він не має кого. Та й нащо? РОДИНИ 
не відіб'є. 

Іде і дивиться: уже сонце на заході, в самі очі 

б'є ... На полі валяється стільно трупів, ноней, зброї! 
Попри нього біжать ще остатні нозани в турецьний 
обоз, але ті небавом стають, бо інші вже верта
ються. Та в обозі діється, ВИДНО, щось незвичайне, 
б'ють нозанів ... Нехай б'ють ... Що йому до того? 
Але ось з обозу вибігає відділ турнів, пемов про

воджає козанів збону і б'є Їх. Біжить просто в сто
рону МИНУЛИ. Напереді на ноні янийсь баша ЧИ 
хтось інший тан багато одягнений, у білім шлику 
на голові. Минулі годі тут ждати; треба бігти до 
товаришів. Шнода життя. Біжить. Помічає се сей 

нінний турок і хоче на нім спробувати свою шаб
лю; гопить за ним. Минула стає з піднятою шаблею 
і жде. Постановив собі вдарити турна по руці, щоб 
шаблю випустив з рук Сам чудується, ян віп то 

спокійно тепер розважає. В послідній хвилі зриває 

ще майже несвідомо лівою рукою нучму з голови 

і мече ноневі просто в очі. Кінь сначе вбін, турон 
замахнувся в повітря. От тепер - мах! Лежить тур
нова шабля на землі. Він і свою нидає - і присна
нує до ноня, хапає за уздечни і сіпає тан сильно, 

що нінь стає дуба. Турон випадає з сідла. Мину
ла - до турка, хапає його ззаду за руни, аж той 

НРИННУВ з болю, і наже: «Наперед!» Турок види
рається з рук. Минула дивиться, чи нема в нього 

зброї ЯНОЇ в руках,- нема! Пускає йому руни, 

хапає за жупан на грудях і тягне його по землі, 

ян мертвого. І все те робить так спокійно, тан, 
здається йому, помалу - хоч усе те сталося у хви-
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лині,- тілько злість чув у грудях, злІсть скажену, 
що із рук його робить зелізні кліщі і напружув 
йому усе тіло, як тятиву на луці. 

Із турецького обозу вертаються тисячі козаків. 
Поривають, як вода, і Микулу, і його турка. ТУРОН 
мусить іти, інакше потопчуть його на смерть. Ми

кула тягне його за собою, як норовистого коня, 
і додав йому охоти стусанами в бік. Турок уже 
проситься, щось говорить, але Микула не розумів 
по-турецьки, одно тілько розуміє, що мав його

хоч би не знати що сталося - затягти в козацький 
обоз. Приходить йому на думку, що отсе го якогось 
турецького старшого можна буде виміняти пізніше 
хоч за одного бранця. За матір? ні, за жінку! Е, ніІ 
за матір! А з хлопцем що?. Треба буде віддати 
сего бранця старшині. 
От уже козацькі окопи. Микула просто перено

сить турка через окіп і кидав його на землю. Пус
кає його навіть, як кіт миш, але стоїть коло нього 
і наказує йому: «Ані не рушся, бо смерть твоя!» 
Турок сидить скулений і тремтить. Говорить щось, 
та хто його знає що ... 
Козаки входять в обоз. Микула не рушається 

в місця. Бачить: їде Сагайдачний із Шемберком. 
«Вставай!» - кричить на турка і веде, майже несе 
його напротив гетьмана. 

- Передаю вам, пане гетьмане, якогось турець
кого старшого. 

Турок складає руки на грудях і говорить щось 
скоро-скоро. 

- Що він каже? - питається Шемберн Сагай

дачного. 

- Каже, що він баша і що дасть мені такого 
коня з нарядом, якого сам султан не має, коли 

його пущу.- Ні,- сказав гетьман по-турецьки,

я тебе не пущу І - і додав знову по-украінськи до 
Шемберка: - Пішлю Ходкевичеві за те, що мені 
не поміг. От розумІ От проклятий лад у вас! Сего-
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дня можпа було нагнати всіх до сто чортів і весь 
обоз забрати, а він зі своїми стоїть і дивиться. 
Кількасот людей пішло мені марно. 

- Не дивуйтеся,- говорив Шемберк.- Він би 
сам, може, і рад, та король спутав його дорадника
ми. Дурницю зробили; я сам бачив. 

- Нас не шкода, а вас шкода! - гнівався геть
ман, але здержав зараз свlИ гнів і казав Микулі 

взяти собі ще кількох козаків до помочі та від
вести башу до гетьмана Ходкевича. 
Микула передав башу козакам, а сам вернувся 

до полку Дорошенка. Пригадав собі батька, і від

хотілося йому йти чванитися перед польським 

гетьманом, що зловив башу. Чорт його побери! От 
що там батько поробляє, се важніше. 
Батька не шукав довго, найшов у обозі. Через 

день ховався старий із кобзарем в ярі в якійсь ямі; 
тепер вийшов із сховку і був там, де вранці. Про
сив Микулу провести його до замку, бо там безпеч

ніше,- і Микула зараз таки пійшов з ним туди 

попри польський обоз. 
Сонце вже зайшло за буковинські ліси. Нругом 

настав спокій. На бойовищі конали недобиті, але 
Їх стогнів ніхто не слухав; кождий волів відпочи

вати по тяжкім дні. 

VIII 

Дзерона під заМІЮМ не застали. Старий Ярошен
ко порадив заночувати між волохами в рові; одно, 

що там затишно і тепліше вночі, а друге, зголодні
ли дуже, не Ївши зранку досі нічого. В рові було 

глітно: сотні черні з польського обозу зібралися 
тут та співали по-п'яному. 
Ярошенки присілися коло одної волошки, що 

продавала горівку, сухарі, солонину і вудженицю. 

Се добро держала вона у скрині, на котрій сидів 
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єї чоловік '111 анаrюмий, і віДIІІJша.тrа ЇЇ тіЛ(,I\О в по· 
требі. Очевидно, боялася, щоби п'яна голота не 
роатягла всего беа грошей. 

- Що даш за сей жупан? - спитався якийсь 

чура. 

- Ду те ла драку! 1 - закляла волошка.- Каа,у 
тобі, відченися, не хочу твого жупана і не дам 
нічого. 

Але чура пе відходив, сварився і торгувався. 
- Мені придав би ся ТаІШЙ жупан хоч на ніч! -

відозвався батько Микули. 
Микула купив жупан від чури. Справді, ночі 

були холодні, а старий не мав чим накритися. По
поїли і поклалися спати один коло другого. 

- Ох! який же я втомлений! Всі кості болять! -
нарікав Микула. 

- Гроші візьми під себе! Ще всі маєш? - уно
минав батько шепотом. 

Якось не погубив. 
- Коли б хоч на що здалися! 
- Бог ласкав! Тепер уже знаю, де ясир, але ЯК 

дО нього дібратися, як приступити? 
- Бог помоще, синку! Верпемося ще додому 

і будем жити спокійно. 
- Дай боже! Я отак у тій метушні забуваю на 

хвилину, по що я СЮДИ прийшов, що маю робити; 

та, буває, як згадаю, серце мені крається: де тепер 
бідна мама, де РОІ,санда, де син? Не нажилися ми 
вкупі ... та й хто знає, чи вже аійдемося колись. 
Батько тілько зітхпув. Мовчав добру хвилину, 

згадуючи свої літа і свою недолю. 

- Краще було мені лишитися в Кам'янці і не 

йти в Молдову. В Кам'янці безпечно, приступити 
до нього годі,- і жив би собі без страху. А я його 

покинув і з того часу і спокою не маю. Ощенився, 

І Іди Tll до біса (МО.lд.). 
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вас привів на світ, думав хоч на старі літа спочити 

собі у своїй хаті, між діточками ... 
Микула не відзивався, сон ломив його. 
- Спіть, тату! 
Але старий літав гадками то по Rам'япці-Поділь

ськім, де пробув свої молоді літа, то по Молдові, 
де прийшлося йому доживати віку: 

- Rоли вернемося,- говорив він ще,- треба 
буде пійти до тестя, до Чамчана, щоб нас заряту
вав. А то ж у нас у хаті нічого не буде... Зима 
приходить, худібки нема, збіжжя нема, нічого 
нема ... 

- Пійдемо, піЙдемо. Він, здається, пемало за
робить тепер. 

- Ну певно! Та се ж майстра понад нього нема. 
Недаром господар покликав його зразу до роботи. 

- Не знати, де він тепер? В Сучаві? 
- Ей, де! Десь з військом. Не пустять його. Ста-

рому і не снилося, що буде на такій великій війні. 
А то, дивись, і він, і я ... Правда, що йому ліпше. 
От коли б можна розвідати, може, він тут ... 
Микула вже не відповів, мабуть, і не чув батько

вих слів. Сон переміг його. Батько не говорив уже 
більше, тілько знову вернувся думками в Rам'я
нець. От тілько перейти звідси Дністер на Жванець 
1 далі дорогою, полями,- недалеко і його родинне 

місце. Яке воно гарне! 
Як там весело жилося Семенові за хлоп'ячих 

літ! Бувало, збіжить з товаришами у Вітрову бра
му, де ніколи не перестає дути вітер, а потім над 

Смотрич, в широкий та глибокий яр, що тягнеться 
довкола цілого города,- і давай на ріці ставити 

млинок із патиків. Там по лівім боці на горі чор
ний вамок і високий міст, що веде понад яр із 
вамку в город; кругом стрімкі береги в двадцять 
саЖ8НЬ, мури, башти... Так тихо тут і безпечно ... 
А па Смотрич сонце світить ... вода тепла ... Треба 
скупатися. Хлопці йдуть у ріку, нрискають на себе 
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водою... Бр-р! чогось холодно! Ану бігти яром 
довкола города, туди, попри польські фільварки, 
попід берег - геть навколо аж знову до мосту,

хто борше добіжить? 
Семен прибіг найскорше, уже й видряпався 

стрімкою стежкою на міст, дивиться згори і сміє

ться з товаришів, що припізнилися. Збирає його 
охота побігти в замок ... але зараз за мостом, коло 
башти, стоять вартові, такі страшні ... А там-от із 
стрільниці в мурі визирає пушка, така чорна дуч

ка ... Страшно! Ще стрілить так, як тоді, у якесь 
свято ... Радше втечи до міста, до батька, що пиль
нує Вітрової башти; там під муром лишив він свій 
лук, що йому батько зробив... Віп уже з лука 
стріляє добре, раз чорну галку поцілив, і вона 
впала ... 
Думки у старого Ярошенка плутаються. Він бу

диться з дрімоти, присувається ближче до Микули, 
зсуває із себе жупан і потроха на сина і накриває 
його, дивиться ще раз довкола себе - уже всі 
сплять - і помалу засипляє також. 

Будяться обидва із сходом сонця: у рові страш
ний крик і зойк. Волошка з чоловіком прячуть 

одежу, на котрій спали, чимскорше у скриню 

і кричать ... Волошка плаче. «Що таке? - Зрива
ються обидва з леговища.- Що сталося?» - «Чури 
напали!» - «Як? де?» - «А от уже там б'ють воло
хів, рабують». 

- "Утікаймо! 
Вибігають з рова над яр, де давніше спали. 
Але там повно вже челяді, бійка між людьми. 

Куди ж утечи? 
- На берег, отам, за шибеницю, в корчil 
Біжать Ярошенки. Під замком різня, вони поми

нають скажену голоту, що розтягає покрадене 

добро, і припадають до корчів, що обросли височен
ний кам'яний берег Дністра. 

Нижче, нижче злізьмо! - радить Микула. 
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3лізають ще троха нижче, але далі небезпечно, 

ИОlБна впасти, як із стіни. Чують крики: «Ріж! 
бий!» :Крики зблишаються до берега, тіJІЬКО БJІИЖ
че замку, туди, де падбережною стіною заходиться 

у стрільниці і башти. 
- Рятуйте! - кричать люди.- Рятуйте! 
- Йой! Господи! се що знову! - дивується Ми-

І'ула.- Таке в польськім обозі? 
Тим часом ПОЛЬСЬІ\Ї обозові опришки уже стягли 

кільканадцять волохів: чоловінів, жінок і дітей, по

в'язаних за руки і за ноги, на сю стрімку стіну 
над Дністром. 

- Ану! в воду з ними! - кричать. 
ЯрошеНІШ припали в корчах до землі і дивляться 

зі страхом. Усе Їм видно: і стіну, і глибокий Дні
стер внизу. 

Гоп! - і полетів чоловік із страшенної стіни 
вниз. Не впав у воду, тілЬІЮ на землю під стіною. 

- Далі! далі розмахнути - і на воду! - кричать 
Сlшжепі люди.- ЧеІ\ай! отак! 

І нелюдський розбишана зловив малу дитину за 
ногу, як замахнувся - полетіла дитина на воду, 

тілько плеснула, як камінь, вода підскочила

і дитина пірнула в Дністрі. 
На стіні зверещала нелюдсьним голосом янась 

жінна, мабуть, мати дитини. Та небавом і вона ле
тіла, вже МОВЧІ\И, в воду, впала на плечі, пірнула 

в воду, випливла і почала бовтати руками. 
- Ади! відьма! не потопає, хоч зв'язана! Ану 

з мушкета ЇЇ! 
Хтось стрілив. Куля вдарила в воду коло нещас

ної жінки. 
- Зле! чекай, я поцілю ліпше! 
Стрілив другий опришок - і пійшла жінка під 

воду. 

- Господи, господи! - зітхав старий Ярошешю 
і закрив очі руками. 

Мордуй зрадників! Вони пам обоз хотіли під-
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палити! Туркам видати! - кричить чернь та тягне 
3 собою ще з кількадесят людей - чоловіІ.ів, жіНОIl 
і дітей. 

І за хвилину посипалися люди, мов каміння, із 

стіни вниз на землю, в воду, а за ними кулі, котри

ми скажена товпа добивала тих, що добувалися 
з води. 

Микула обняв батька за шию, притулив до 
себе - і оба сиділи так скулені, лицем до Дністра. 
Душа в них похолола, пам'ять ЇХ відходила. 
Не валшлися рушитися, щоби хто не помітив. 
Хвилини роками Їм здавалися. 
Нараз верх них затупотіли люди і роздався крик: 
- Дивись! Ще в корчах сидять! 
І в ту хвилину луснув вистріл. Старий Семен 

Ярошенко замахав руками коло своєї голови і ско

тився з берега вниз. Микулу запекло щось в руку, 
котрою тримав батька за шию, але він кинувся за 
батьком, вдарив собою об якийсь камінь і стримав

ся на корчі, не долетівши до землі, над водою. Не 

пам'ятався, але несвідомо поправився на своїм 
місці, запершися ногами в камінь, так що став на

хилений плечима до берега. Подивився мов сон

ними очима довкола себе, по стояв часок, протер 
очі, глянув униз - скрикнув з .олю і чимскорше 
почав злазити з берега. Сам не тямив, як злазив, 
чіпляючися корчів і каміння, вкінці зіскочив, мов 

зі стіни, і глянув за батьком. Батько лежав на 

камінню внизу. 

- Тату! Тату! 

Микула ПРИСКОЧИIl і припав до батькових грудей. 
- Тату! жиєте ще? Озвіться! промовте хоч 

слово! 
Підложив баТЬКОІІі рам'я під голову, дивиться: 

із потилиці кров тече. Не дихає вже. 

- Тату! - скрикнув Микула так голосно, аж 
у березі його нрик відбився глухо. 
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БатЬІЮ вже не озвався. Микулою стрясло кілька 
разів, мовби ним хто хотів І\ИНУТИ, у горлі задавило 
його, глухий стогін добувався із його грудей і не 
міг добутися. Він зложив батькову голову на ка
мінню, сів коло трупа і задеревів. Нічого не чув і не 
бачив, хоч недалеко нього стогнали у смертельних 
муках недобиті волохи, скинені із стіни. 
ЯК довго сидів він так, того він не тямив: коли ж 

опам'ятався, почув, що сам слабне і що ліва рука 
йому терпне. Помацав правою, найшов болюче 
місце. Скинув лівий рукав, почав стягати спідню 
одежу - прилипла до рамена, кров пересякла оде

жу. Прийшло йому на думку, що та сама куля, що 
поцілила батька в голову, зранила йому руку, кот
рою тримав батька за шию. Глянув на тіло: тілько 
шкіру здерло І Ох! господи! чому ж куля не стри

малася на його кості! був би батько жив! А тепер ..• 
а тепер ... 

І, не зодягаючись, припав Микула лицем до бать
кових грудей, застогнав раз тяженЬІ\О і замовк. 

Думати не міг, так тілько щось недоладне снувало
ся йому по голові - ЯR довго, він сам не тямив. 

Полежавши отак ще чаСОR, він встав на ноги. Був 
уже СПОRЇЙНИЙ, таRИЙ СПОRійний, що сам чудував

ся, чому не плаче, чому не рве волосся на собі. 
Зійшов над берег і обмив собі рам'я. Кров знову 
пустилася, але МИRула перев'язав руку плаТRОМ 
і здержав нров. Одягнувся знову - і тіЛЬRО тепер 
розглянувся ДОВІ\Ола себе. За Дністром, межи 
Жванцем і Брагою, спочивав ще частина віЙСЬRа 
королевича. Багато ціRавих стоїть над берегом по 
тім боці. Мостом переходить ЯRИЙСЬ відділ у заМОR: 
по кількох лише йде, бо міст слабий. Під заМRОМ 
трупи; ні, ще дехто рушавться. От ЯRИЙСЬ лізе до 
води. Що се? не вбився на смерть? Глянув угору: 
нема вже на стіні нікого, тіЛЬRО там десь верхи 
галасують люди. Подивився униз Дністра. Попід 
берег іде стежка. Он там козаRИ поять ноні ... Обер-
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нувся знову до батька і станув над ним. Під його 
головою остигла калюжа крові; руки були здерті. 

- Де ж я тебе, мій тату, поховаю? 
Узяв батька на руки, вперед себе і поніс стеж

кою. Зглядався усе на стрімкий берег, чи не найде 
якого сховку. В однім місці, кількасот кроків від 

замку, зложив покійника на землю, а сам поліз 

верхи у корчі. Найшов місце добре, немов кам'яне 
корито. Виймив ще кілька плит з корита, що лупа
лися гладко, щоби було глибше. Потім зліз забрати 
батька. Виніс його уверх і поклав у се корито. На
зносив плит і почав прикривати батька зверха, по
чавши від ніг. Коли прийшлося йому прикривати 
груди, нараз мов гребля прорвалася в його нутрі, 
увесь затрясся і заплакав таким гірким плачем, 

що, здавалося, берег упаде від сего пла>:;:у j} Дністер. 
Відкрив плиту, що покривала вже руки, ~ почав іх 
цілувати, то одну руку, то другу, та примовляти: 

«Батьку мій нещасливий! Сирота я тепер! сирота! 
без нікого! Чому і мене не вбили?.» 
Довго він так плакав, поки успокоівся. Потім 

уже, мовби спішився, мовби пекло його отсе нещас
не місце, на котрім лежав дорогий труп, мовби не 
бажав перепиняти батькові його вічного сну, почав 
прикривати його далі плитами. Ще раз глянув 

у бліде батькове лице, заросле короткою сивою бо
родою, прикрив його широкими листками і закрив 

плитою, дбаючи про те, щоби не придавила голови. 
Потім поназносив ще каміння і позатикав усі діри, 
щоби тілько яка птиця або звір не добулися до 
батькового тіла. Цілий горбок наклав. 
Упоравшись із сею роботою, сів собі коло моги

ли, опер руки на коліна і задивився на Дністер. 
Сонце світило ясно на воду, що блистіла місцями, 
як чисте срібло, і плила бистро у Чорне море. 
День був уже зранку дуже парний. Берегульки так 
і крутилися понад водою та цвірінькали Микулі 
понад головою: десь тут недалеко мали, видко, 
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своє гпіадо. ЧміЛІ, бринів пона.ц Jшітиами свою 
одностайну пісню. Потім падлетіло звіДЮІСЬ чорне 
стадо ra;rOI, і полетіло на боііовище а илеIЮТО~I. 

На тім боці Дністра, в обоаі пад берегом, заиу
рилися огні: вояии стали варити. Направо від Бра

ги ген-ген на полях, на горбах ВИДІЮ таиож яии

хось людей: не знати, чи то турки, чи татари, бо 
козаки що там робили би? А там, просто понад 
Брагою, Jlic чорніється, ЯЮІЙСЬ молодий лісои ... 
а моше, так тільио здалеиа здаЄТJ,СЯ? 

Розлітпютr,сн ДУМJШ у МІШУЛII. Сегодня педіля. 

НедіJІЯ чи субота? Ні, справді неділя. От і рахубу 
стратив. Та й неділя Ж то, неділя, яи живе, не за

знав таиої! Після вчорашнього дня військо з обох 
боків, мабуть, спочиває; ніхто сегодня не згине ... 
А тут у польськім обозі, нід БОІЮМ королевича 
і гетьмана, польські чури таку кроваву служб)! 
божу правлять! Стілько людей невинних, безоруж
них помордували, потопили, поскидали живцем 

у пропасть, на неминучу смерть. Геть із польського 

обозу, нехай він пропадає! Чи не краще було ли
шитися між козаками? Був би батько жив! Ні! 
захотів під замок. Думав, що тут безпечніше ... От 
і безпечно! .. 
Що ж тепер далі робити? 

Ноли б так наперед знати, що родини не найде, 
скочив би зараз в Дністер, бо нащо шити? Але 
надія невмируща, може, найде ... може, ще вернеть-
СЯ додому ... Може, ще ноживе з родиною до яко-
гось часу ... Утече в ліси-гори, далеко від проклятих 
людей, що не дають один одному жити,- утече 

і буде жити собі зі своїми. 
- Прощай, тату! Не сподівався я так тебе хо

вати ... 
Постояв ще хвилину над могилою і зліз над 

воду. Глянув ще раз угору між корчі і помалу 

пійшов СТСію<ою понад Дністром. Рішився Пlити 

до ІІ:ОЗ8ків. Здалека ще раз оглянувся, мовби 
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хотів затямити собі місце, де поховав баТJ,I,а,
і піЙшов. 

Тим часом товариші Микули: Муха, ІІугач, Без
ушко, Голота і Таран,- пополуднувавши, бавили
ся в кості у своїм ОІюпі коло воза і програвали 

то, що здобули вчора в турецькім обозі. Весела 
розмова велася в Їх гурті; кождий оповідав свої 
враження. l\10ЛОДОГО Тарана найбільше чудуваЛIl 

чотири велині слони, ЯІ\ИХ віп бачив у турецькім 
обозі. 

- Де вони були? - питався Голота. 
- Ну вже ж! Як ти міг бачити, коли ти тим 

часом здирав з якогось турка сей жупан, що маєш 

на собі,- заю1ИВ собі Безушко. 
Голота був справді одягнений далеко краще, як 

передше: мав па собі широкі турецькі шаровари 
і носаті патинки турецькі; про новий жупан і не 

казати - він кождому впадав насамперед в очі; 

тілько кучму роздобув якусь, що зовсім пе годи
лася до його одежі. 

- Чому іі турецького шлика пе візьмеш на го
лову? 

- От би тебе тепер посадити на того слона, ко
зак був би! 

- Та й до дівчини женихатися! Стук-стук у во
рота! Вийди, моя панно злота! Панна виходить, 
а Голота не на воронім, тілько на слоні. 

- Воно чи не ліпше було би на верблюді? І чом 
ти собі верблюда не взяв? Там же ж Їх були ти
сячі! 

- Бо, чорти, пильнували, так він і боявся. 

Так допікали козаки Голоті, а він тілько добро
душно усміхався, не перечився. 

- А й справді, були там люди, як чорти! - за
мітив Муха.- То вже всяких я бачив, а таких чор
них ще ні. Там тілько, погана віра, зуби шкірить, 
такі великі, як постоли, і очима лупав. Вночі зля
нався б! Подумай! ні? 
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- Як ні? - відповів Пугач.- От нехаЇІ би тобі 
де у нашім селі вискочив такий вечором із-за хати ... 

- ОвІ щось крапає! - перебив веселу розмову 
Таран і глянув па небо. 

Небо справді захмарилося; вже зранr,у заноси
лося на дощ. А тепер і почав падати; спершу дріб
ний, а потім щораз густіший. Козаки кинули грати 

в кості і поховалися під віз у свої <течі». 

- Нехай троха дощ про миє кров і трупів, а то 

чуєте, який сморід? - почав знову Муха розмо
ву.- Уночі годі було спрятати - потомлені були 
дуже, тепер удень годі - не дадуть, треба буде аж 
уночі поховати. 

- Пропав наш Череватий, як камінь у воду,

підхопив розмову Пугач.- Хотів нових постолів 

і от має ... 
- І як він то дивно чув наперед, що помре? -

чудувався Безушко. 

- Я його бачив ще коло пушок, а потім із очей 
стратив,- казав Таран. 

- З ним щось несамовите сталося. Тут балакав 
як чоловік, а тут: «Я умру!» Налякався, видко, по
тяжкий був собі. 

- Та чи ж і не було вчора страшно? .. Ех, чорти 
побрали би ляхів за те, що не помогли пам 

учора! Такий кусок - і випустити з ротаl Просто 

гріх ... 
- На одно копито дідько всіх ляхів зробив: пис

ком воюють ... 
- Мошродзєї прокляті! - кляв Безушко.- Як за 

православіє тягти нашого брата під топір - то зпа

ють, а помогти - то ні. 

Зачепили козаки болючу справу, що вже наюша

ла в них віддавна. 

- Я не розумію гетьмана,- почав Таран.- Тур

ки найбільше нас чіпляються, ляхи в панцер ах та 

перах ані за окіп, а Сагайдачний затяг нас сюди 
за ляхів голови класти. 
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- От же· німецька піхота помогла вранці,- за
мітив Пугач. 

- Тож-то й є! - обурився Безушко.- Як не нас, 
то німця-наймита післати чорту в зуби. А самі 
пани здалека, бо порох у носі крутить ... 

- Се вже так: чепися кіпь з конем, а віл з во

лом; лях козакові не товариш,- додав Муха. 

- А Сагайдачний кланяється їм,- горячився 
Безушко.- Як маєш кланятися лаптю, то лучче 

поклонися чоботу. Ми б з турками краще 
вийшли. 

- Виходить на те, що Бородавка каже,- доки
нув Таран.- Я от вранці чув від людей, що його 
стережуть; такого Їм набалакав, аж Їм уха пов' яли. 
Воно Й справді чудно: чи не змовились, буває, 
ляхи з турками, щоб нас тут вигубити до ноги! 

- Еге! Запорожжя було б чисте на якийсь час. 
- На якийсь час! А потім кликне старшина-

і козаків знову буде. як трави. 
- Стривайте, панове,- почав Пугач,- у Боро

давки гадок, як у зайця стежок Він тепер мудрий, 

коли не гетьман, а доки був гетьманом, то розуму 
не мав. 

- Але тепер правду каже,- відповів Безушко.
Нам би найкраще забратися звідси, та й годі. Не
хай би самі ляхи билися. Пізнали б, почому локоть 
кваші. 

- Стривай, брате, послухай мене,- втихомирю
вав Пугач.- Знаєш сам, як нам турки і татари до
пекли до живих печінок. То в Сагайдачного, гадаю, 

думка така: от якби нам на спілку з ляхами вда
лося упустити туркам крові, був би спокій на 
якийсь час; а за той час можна би поторгуватися 
з ляхами за наші діла. 

- Яка ж мені се спілка?! Напнеться, як жаба 
до гусяти на траві: «Я пан! і ти мені поможи! 

Я собі буду в перинах лежати, а ти за мене роби!» 
Яка ж се спілка? 
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- Звісно, спілка погапа,- бороНlІВСЛ Пугач,
'ІІІ я Ж кажу, що добра?. 

- Ет! і не кажи, Пугачу,- перебив його Муха.
~'же ш гетьман має свні розум, але й ми пе в тім'я 

биті, знаЄllIО також, що вовк, а що ЛИСИЦЯ. Не по 
нутру мені вчорашній день; тим не по нутру, що 

так звнінчився. Ян не нрути, а виходить: не по
могли! А чому не номогли? Бо то були ми! З нана
ми були б зараз полки вислали. 
Дощ унімався, і знову показувалося сонце з-ноза 

хмар. Жара ставала нестерпуча. Дощ не охолодив 
повітря, тілько розжарив його. 

- А! от і Микула йде! - скрикнув Таран.- Де 
ти нропадав, Микуло? Де твій баша? 

Микула не відповів на сі питання, прийшов і сів 
собі мовчки до гурту. 

- Ти чого такий сумний? - стали його пита
тися. 

- Польські чури батька мені вбили під замком. 
БіJІьше сотні людей з Молдови вирізали, поскида
ли в Дністер, постріляли ... 

- Що ти кажеш?! Таки в обозі таке сталося? 
- Кажу ж вам: ота голота мордувала, що її 

привели пани із собою. 

І не понарали піного? 
- Або ж я знаю? Я тілько що поховав баТЬІ{а. 
- От педоля! - пожалував Таран Микулу.-

Так ти всеї родини вже рішився? 
- Всеї ... 
- Такий-то там лад у мошродзєїв,- замітив 

Бсзушко. 

Пугач і Муха нрисілися до Минули, стали ви
питуватися і потішати його. 

Але нещастя МИІ<ули було завели не, щоби так 
СІЮрО його забув. Він слухав слів потіхи, а думка 

в нього була одна: не варто жити, та й годі. Rоли б 
сегодня був який напад, кинеться між турнів, по

жиє смерті - і буде по всім. 
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До окопів надійшли інші козаки, виручити това
ришів, і давні вартові піЙШЛIl в обоз на свої квар
тири. Дощ унявсн зовсім. 

- Спати пійдем, чи що? - спитався Муха. 
- Е! ні! шукаймо до веселого гурту - сумно 

так! - порадив Таран.- Ходи, Минуло! Кинь ли
хом об землю! 
Микула пійшов, НОСТОЯВ часон ІЮЛО нобзаря, 

ІЮТРИЙ уже, на превешшу потіху казанів, співав 

думу про Голоту, а потім відійшов. Принро було 
йому дивитися на веселих людей; йому здавалося, 

що цілий світ ПОВИНеІІ сегодня із ним сумувати. 

Ціле пополудне він ходив сам по обозі. Зайшов 
аж на ліве нрило, недалеко великого яру, котрим 

пливе малий потін у Дністер. Тут нозацьні окопи 

припирали до самого Дністра і сторожа на окопах 

була дуже сил},на, бо недалено, но тім боці яру, 
був нижчий турецьний обоз. Усе було там видко 
як на долоні: намети, і ОІЮНИ, і пушки, і людей, 

і коней. Микула чудувався, ян се так близько два 
вороги розложилися, майже стіна о стіну. Коли б 
не широкий і глибоний яр, що найбільше спиняв 
одних і других, то тут ніІЮЛИ не було би спонійноі 
години людям; а так лише дивилися на себе день 
і ніч і пильнували, щоб один одному не втік. 

Під вечір побачив Микула звідси видовище, що 
його дуже зайняло: турни пригнали ясир над Дні

стер коло нижчого турец},ного обозу. Через вчо
рашній напад нозанів побоялися, видно, о свою 
найдорожчу ВОGlIПУ добичу і зігнали бранців сюди, 
де кінчилися нозацьні онопи. Микула бачив, як та 

многотисячна громада ішла полем поза турецьним 

обозом і потім над Дністром здержалася. Другу 
новипу довідавС'я від нозанів: там, де з яру впадав 

потін у Дністер, був брід, і па тім броді господар 
Томша разом зі своїми волохами уже починав бу
дувати міст через Дністер. Здалена справді було 
чути рубання СОlшрами. Сі дві новини дуже 
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зайняли Микулу, хоч поки що він сам не знав, 

чи буде мати з пих яку користь, чи ні. 
На піч вернувся він до свого полку. 
На сон йому не збиралося; волів сидіти в окопах, 

слухати розмов Rозаків та придивлятися похоро

нам, які зараз звечора почалися на бойовищі. 
І з одпого, і з другого боку вийшла з окопів велика 
громада людей з рискалями і запаленими лучниця

ми в руках та почала прятати трупів. Одні копали 

великі ями - козаки коло своїх окопів, турки коло 

своїх,- а другі стягали покійників з поля ДО ТИХ 

ям. Усе те діялося тихо, тілько видко було на 
бойовищі світла лучниць і темні тіні, що ходили із 
світлом, вишукуючи всюди трупів. Уже справді 

крайпя пора була па ті похорони: повітря було 
вже таке нездорове, що млість брала найздорові
ших людей. 

Микула сидів на окопі зі своїми товаришами 
і придивлявся сему смутному видовищу. На сім 

великім кладовищі не було тепер ворогів; хоч ко
заки і турки обминали себе посполу, але підходили 
не раз так близько себе, що за дня се тілько в бит
ві було би можливе. 

- Отепер саме була би найкраща пора утік а
ти,- казав пушкар-полтавець, що лишився у До
рошенковім полку. 

- Туркам або потурнакам, котрим вірять,- до
дав Пугач.- Наших не пустять турки до ТаІШЇ ро

боти; пильнують добре. 
- Се правда! - потвердив пушкар. 

Але як здогадувалися, так і справді сеї ночі під 
час похоронів багато людей утекло від турків до 

козаків. На другий день се показалося. До Доро
шепкових окопів надійшов зовсім спокійно козак 
Васюта Супруненко; прийшов, мов у гості. 

Сім літ пробував у турків, а тепер вихошlВСЯ 
якось з-під дозору, вийшов на бойовище, узяв яко-
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гось турка на плечі і так довго носив його, поки 

не замішався між козаків. Ніч була темна, від 
лучниць світла небагато; ніхто й не помітив, як 

він перейшов на козацький бік. Заніс навіть покій
ника у яму - як казав, з подяки за те, що виряту

вав його з неволі, хоч мертвий,- і прийшов до ко
заків. Прийняли його як свого і побалакали з ним 
радо, бо багато знав. 
Оповідав, що туркам не ведеться тому, що ви

йшли на війну саме перед затьмою сонця, а відома 

річ, що на кілька днів перед затьмою і по затьмі 
сонця, і в остатній день місяця не годиться почи

нати нічого, бо се дні дуже нещасливі. Всі турки 
оповідають собі таке. Друга причина, чому Осма
нові не ведеться, така, що він казав убити свого 
рідного брата Мухамедхана. Виходячи в похід, 
боявся, щоби брат дома не скинув його з престола, 
і <<Для спокою» казав його убити. От саме вчора 
по козацькім нападі всі оповідали собі се, що аллах 
карає Османа за смерть брата. Той брат, умираю
чи, мав сказати: «Османе, нехай твоя влада так 
марно пропаде, як я марно сходжу зі світа. Щоб 
тобі бог не дозволив тішитися панованням, на 
котрім знати мою кровІ» 

І правда, бог карає Османа. Вчора згинуло 
з кільканадцять тисяч його найліпшого війська. 

Оповідав ще, що сам бачив у дорозі під Хотин, 
як над Дунаєм, коло Ісакчії, Осман казав морду
вати козаків, котрих Усейн, дніпровський бейлер
бей, зловив на морі. Вісімнадцять козацьких чайок 
грабували бессарабські місцевості. Турецькі чайки 
напали на них, один байдак з козаками затопили, 
інших захопИJ~И живцем і прислали у кайданах 

султанові коло Ісакчії. Різними муками помордував 
Осман козаків: частину з них віддав яничарам, щоби 
стріляли в них; сам також прошив кількох стріла

ми; інших казав гребати живцем, топтати слонами, 
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розривати надвоє галерами, рвати гаІ<ами, розти

нати наполовину ... Просто волосся на голові става
ло дивитися на ее. 

Казав ще, що в туреЦЬІ<ім обозі веЛИІ<а дорожня: 
чотири фунти хліба платять по півгривни, а за міру 
вівса або ячменю - половину кам'янецької міри
дають пів осьма золотого. Приходиться просто лю

l1:ям і худобі примирати з голоду; і справді, в ту
рецькім обозі вмирає багато людей і без бою. 3нав 
Сунрупенко й те, що Осмап мав за жінку русинну, 

якусь попівну З України. 

А все те міг він розвідати легно, бо служив ко

пюшим В одного баші. Дуже добре умів коло коней 
ходити, через те йому жилося незле. Баша любив 
його. Взяв його й сюди до коней, а він втік. Ліпше 
у козаків голодувати, ніж у турка панувати,

тому подякував за службу. 
Микула слухав оповідання СупрунеНІШ з ТаІЮЮ 

цікавістю, що забував на своє власне горе. Пізно 
в ніч затяглася та розмова. Якось і спати не хоті

лося, доки на бойовищі снувалися світла і люди. 
Однан помалу огні щезали, гробарі сходилися до 

своїх обозів, робота втихала; хто не мав стерегти 
окопів, клався спати. 

У свіжих глибоких могилах спали вже також 
вічним сном і тисячі-тисячі вояків, нотрим нещас

на доля СУДlIла згннути під Хотином. 

ІХ 

Понеділон минув спокійно: битви не було. ТУРІІ:И 
не зачіпали, а козани й ляхи не мали потреби ви
ходити в поле. 3ате у вівторок турн:и п'ять разів 
ішли приступом на козацькі окопи і не здобули їх. 

Нападали також на польський обоз і вирізали 

в однім місці всю польську сторожу, що спала на 

онопах, як дома. Були би й здобули польський обоз, 
aJle яничари так само, ян: у суботу козани, кину-
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лися рабувати і дали час ляхам опам'ятатися. Ці
лий день і І,озаки, і ляхи на всіх окопах не мали 

СПОІЮЮ. 

Вечером приїхав Ходкевич з Яковом Собіським 

і illемберком до Сагайдачного. Сагайдачний казав 
собі саме перев'язати ліве рам'я, коли дали знати, 

що приїхав Ходкевич. Гості увійшли в намет, у кот

рім було лише кіЛЬІ{а лавок, постеля для гетьмана 

і низький стіл з двома восковими свічками на нім. 

Привіталися. 
- Що ж ти, Петре, усе ще возишся із своєю 

рукою? - спитався ХОДІ\евич. 

- Усе. Не гоїться і пухне щораз більше. Я вже 

й рушити не можу лівою РУІ\ОЮ. 

- І янездоров, .тrедви лажу,- наріІ\ав Ход

І\евич. 

ХОдІ\евич був справді хорий: тіЛЬІ\О було поди
витися на його бліде, нервове лице, і всякий пі
знав би, що сему чоловіІ,ові пе на війні би тепер 
бути, а дома у вигоді. 

- Всі хоруємо: і я, і ти, і ЙОГО милость короле

вич; віп через пропасницю і з хати не виходить,

говорив далі ХОДІ{евич. 

Сагайдачний казав чурі, що перев'язав йому 
руку і зодяг ЙОГО, виЇІти і усів собі против своїх 

гостей. 

- Що ж там доброго СІ\ажете? - спитався. 
- Діло маю до тебе, Петре, таке: доходить мене 

чутка, що твої І,ОЗЮПІ бунтуються, хочуть поки

пути нас. 

- Щоб хотіли ПОЮШУТП вас, сего ще я не ЧУВ,
подумай тіЛЬІ\О, що пам і нелеГІ\О видобутися звід
си,- але що нарікають па вас дуже, то я знаю. 

І правду' мають. 
- Яку правду? - спитався Яков Собіський. 
- Через те, що в суботу ВИ нам не помогли, 

облога потягнеться бог знає ДОІ\И і скінчиться бог 
знав яко Се ж і дитина розуміє. 
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- Ми не можемо о Річ Посполиту в кості гра

ти,- відповів Собіський рішучо.- Ніч надходила, 
а ніч має своє право. Хто зна, як би то ще було 
скінчилося. 

- Вибачай, пане, от був Шемберк зі мною, і Мо
гила, і ще дехто з вашого обозу,- нехай же вони 
самі скажуть, як то воно могло скінчитися, коли б 
ви ще були надбігли. Цілий обоз турецький уже 
тікав. Тілько було захопити ще моїх людей і пірва
ти з собою, вдарити в ліве крило - і ми були б 
гнали турків аж до Прута. Нехай пан Шемберк 
скаже; віп же тут. 

- Хвилина була справді догідна,- потвердив 
Шемберк. 
Ходкевич стукав нервово палицею об землю. 
- Я тому не винен,- боронився він.- Врешті, 

сталося і не відстанеться. 3ложилося іНаІ\ше, і нам 
тепер треба знати, на чім ви стоїте? 

- А що я? - відповів Сагайдачний лукаво.
Маєш ти своїх дорадників, маю й я своїх. Що ска
жуть, те й буде. 

- Ти-бо, Петре, не гни! Скажи мені просто, що 
у вас поробляє Бородавка? 

- А що ж би? Ість, спить, п'є і плете теревені 
перед сторожею. Я знаю про се. 

- Ти-бо, Петре, не бери собі сего так легко. Ми 
знаємо, що він підсилав людей до турків ... 

- Овва! А ми знаємо ще гірше. От ти вчора ви
слав Вевеллього до турків, і я й не питаюся: чого 
й нащо. Мені казали, що Вевеллі дбає про те, аби 
ви нас зрадили. 

Впік Сагайдачний Ходкевича добре; той аж за
тремтів спересердя, але здержав гнів. Собіський 
поспішився виручити гетьмана і сказав гордо: 

- Пане гетьмане, наш і ваш король не зрадить 

вас, не зломить слова, яке раз дав. 

- Він - ні, але ви! - відрізав СагаЙдачниЙ.
А він без вас що ЗlІаЧИТJ,? 

170 



Петре! - скрикнув Ходкевич нетерпеливо. 
Ну, чого хочеш? 
Не сварися, тілько скажи мені, як ти думаєш 

утихомирити своїх людей, що починають бунтува
тися. Ти, мабуть, менше знаєш, що в твоїм обозі 
діється, піж я. 

- Ні, ваша милість, знаю! Знаю і не кажу нічо
го, бо в мене самого КИШІТЬ у серці. }{озаки вти

хомиряться, коли будуть бачити, що вони тут не 
ваші наймити, щоби підставляти за вас хребти, 
тілько рівні вам. Ось КОЛlІ буде спокій! 

- Ми жадаємо,- почав Собіський,- щоб ви 
усунули Бородавку набік. Доки він в обозі, доти 

й гадки його не втихають. 

- Я сих гадок пе боюся; а коли ви боїтеся, так 
беріть собі його хоч зараз і зрубайте йому голову. 
Мені сего п'япиці не жалко. 

- Він ваш, і ваше діло судити його. 

- Ну то я завтра скличу раду, і, коли рада зго-

диться, нехай гине. Нагрішив він доволі. Мені са
мому його смерті не потрібно. Я ж міг ще під Мо
гилевом з ним упоратися, а пустив його. 

- Добре! - сказав Ходкевич.- Склич же завтра 
раду. 

- А тепер ти, пане Яне, скажи мені щиро, чого 
крутиться той Вевеллі у вас? Чого ви все тор
гуєтеся з турн:ами? Адже і ви, пане Шемберк, 
їздили? 

- Іздив. Тоді ще була надія на згоду. 
- А тепер яка надія? - спитався Сагайдач-

ниЙ.- З турком уже б'ємося; кінця не знаємо. 
Ноли миритися, то за НІ_у ціну? Знов усе має скро
питися па козацькій шкурі? Ви погодитеся для 
життя, а МИ з тої згоди маємо загинути? 

- Стривайте, пане гетьмане! - почав Собіський 
СПОІ,іЙно.- Є В нашім обозі й такі, що так кажуть, 
НІ, ви отсе сказали; се правда. Але й дитина б се 
зрозуміла, що пам без вас тепер годі обійтися. 
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Миру ще пема, тілько б'ємося, а до війни чим нас 

більше, тим краще. 
- А по війпі чи по мирі пехай чорт побере ко

заків, та й годі! - замітив Сагайдачний гірко. 
Шемберк усміхнувся, Собіський замовк, зате 

Ходневич підхопив бесіду. 

- Слухай, Петре! Ти-бо сегодня жалиш, як оса. 
Відоме діло, що козаки нам потрібні, а ми КОЗаІ,ам. 

- Так і кажи! - нотвердив Сагайдачний. 
Ходкевич говорив далі: 

- Коли ж ми тут уже разом зібралися і розлу
читися нам нелегко, то новинен бути лад у нас. 

у моїм обозі лад є! - замітив Сагайдачний. 

- Нема, бо новстає опозиція. 
- Коли мені буде потрібно, то я ЇЇ зломлю. Те-

пер поки що мені не треба її ломити. Зломіть ви 
свою опозицію, то я зломлю свою. 

- Ходім! - сказав Ходкевич нетерпеливо 
і встав.- Вибачай, Петре, що потурбували тебе. 
А се розваж, що ми тобі сказали. 

- І ви мої слова розважте! 
Попрощалися всі чемно, Сагайдачниіі провів 

гостей аж перед намет - і розійшлися ... 
На другий депь знову йшли ТУРКИ приступом 

на козацькі ОКОПИ, але козаки зігнали Їх з поля. 

Під вечір, ІШЛИ на полі ВТИХОМИРИЛОСJI, СІ>ЛІшав Са

гайдачний І.озацьку старшину до свого намету на 

раду. Зійшлося з кі.'ІЬІШІШДЦЯТЬ ПОШЮВІІИІ,ів і за

сіли на лавах. 
- СІ>ажіть мені, панове,- ночав Сагайдачпиіі,

скілько на тім правди, що козаки БУПТУЮТЬСJI? 
- Не бунтуються, тілько нарікають,- відповів 

Дорошепко.- Нарінають на ляхів, що не помогли 

в суботу. 
Полковник МИСЬІЮ Хвастовець додав: 

- Ходить чутна, що ляхи змовляються з ТУРІШ
ми, щоб нас зрадити. Козаки оповідають собі тане. 
Звідни така чутна взялася,- не знаю. 
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- я вам скажу звідки,- почав полковнпк ОлеR

сапдр КОШRа.- Се Бородавка ширпть ТЮ\Ї чутки, 

а його давні приятелі розносять далі. 

- Наші зловили козака, котрого посилав Боро

давка до Томші. Тілько й сказав, що не хоче ляхам 

служити і що Бородавка післав його. 

Тю,у новину оповів сам гетьман. 

- І чого ти, пане гетьмане, держиш того п'яни
цю при життю? - спитався полковНІШ Ярош 

Сума.- Кажи йому стяти голову, а то наварить 

пива. 

- Ваша ВОЛЯ,- відповів СагаЙдачниЙ.- Я не 

хочу брати гріха па душу. 

- Та який тут гріх? - обурився Яцько ІОре
вич.- Для НРИRладу, що не терпимо зради, він по
винен згинути. Мало ж нашого брата з його вини 
загинуло в дорозі сюди? Хто ж так військо веде? 
А не порадився ні в кого, бо сам усі розуми поїв. 

- Тут нема що багато думати,- закінчив Доро

шенко, встаючи.- Ми всі годимося на те, щоби 
Бородавку стратити за зраду і для прикладу. Нам 

з ТУРRами нема ніякого діла. 
Тан: ви годитеся на се? - спитав Сагайдачний. 
Годимося! - загула старшипа одноголосно. 
Всі? 
Всі. 

Старшина РОЗlИшлася, а гетьман в:щав приказ 

зрубати зараз Бородавці голову. Однак з того ви
йшов клопіт: між козаками не було ката. Ніному 
і в гадку не прийшло нросити кого З козаків або 

й НРИ!\азувати котрому, щоби нозбавив Бородавку 
життя. Треба було шукати якого татарина. І справ
ді, шійшовся такий між бранцями, котрих зловили 
козаки. Сказали йому, що, коли зробить сю прислу
гу, зараз пустять його до своїх. Татарин згодився 
дуже радо. 

Не дочеІ\аВ Бородавка вечора. Поховали його па 

тім місці в яру, де й погпб; зараз викопали яму 
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і засипали. Небагато козаків і бачило його конець; 
тілько чутка про смерть бувшого гетьмана розі
йшлася небавом по цілім обозі і наполохала тих, 
що брали його в оборону. Сагайдачний спочивав 
у наметі, але кождий козак бачив його очі, такі 
звичайно добрі, а в тій хвилі грізпі ... 
На другий день, уже вранці, ціле військо стояло 

при окопах готове до бою, бо турки ще досвіта 
велиною сплою розставилися против нозацького 

і польського обозу. На полі почався герць. 
Микула Нрошerшо не мав піяної охоти йти сего

дня в битву. Коли досі помагав нозанам, то чинив 
се з тою думкою, що тим способом і він побиває 
ворогів, нотрі забрали йому родину; чинив се в тій 
надії, що дещо довідається,- і справді довідався 

хоч, де був ясир; по віднайденню батька чув ще 
більше завзяття і охоту до діла; тепер же, від не

щасної неділі, ходив по обозі зпеохочений, без віри 
в будучину. Ясир уже не там, де був, тілько над 
Дністром,- правда, близьно, та що з того? Хто тут 
із сих соток тисяч людей тужиться тим, що Мину

лова родина пропадає в ясирі? Хто йому поможе? 
Двох-трьох людей не порятує, а більше людей не 
займе своїм ділом. Тілько й доброго, що після смер
ті Бородавни :іі його товариші уже не говорять, що 

треба нокпдати Хотин. Значить, війна потягнеться 
далі, може, СІ\іпчиться добре, може, будуть вимі
нювати ясир, може, будуть випускати бранців зараз 
на місці за окуп ... Треба ждати, треба далі жити 
в тім мураВЛИСЬІ,У людей і журитися день і ніч. 

l\оли б хоч знаТІІ певно, що мати, жінка і синок 
справді ще живі! Л то, не дай боже, коли й вони 
погиблп, то й йому життя lІе буде. Нема пощо вер
татися в Серет, ш\ііІ,раще або смерть собі запо
діЯТІІ, або пристати {l,О І\Озаків і лишитпся у них 

до смерті. Ного прпііШСIІІ БJl радо, козак був би 

з нього ГОДIlиіі ... 
Тане передумував Я рошсюю, стоячи спертий 
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коло воза, і дивився, як обозова челядь тягла над 
Дністер у ЯМУ нількох здохлих коней. Пошссть ки

нулася на lіОпі, і вони гинули від кількох днів 

сотками. Ноли тут чує, хтось його закликав: 

- МИІ{УЛО! 
Він обернувся і побачив Дзерона, Петра Могилу 

і Молодецьного. 
Вони йшли обозом пішки. 
- Де батько! - спитався Дзероп.- Я його шу

кав, шукав ... 
- Його вбили під замком у неділю. 
- Вбили також?! - скрикнув Дзерон.- Ну, чи 

бачив хто такс?! І за стілько убитих людей тілько 
одного гаЙДУІШ повісили за кару! Семене святий ... 
Що ж ти, нещасний, гадаєш робити? Може б, він 
пійшов з нами до Сагайдачного? - спитався Дзс
рон у Могили.- Придав би ся нам. То син Яро
шенка. Ти знаєшся з гетьманом? 

- Він знається дуже добре! - відповів Моло
децький. 

- Ходи з нами! - сказав Петрашно Могила. 
Всі чотири пішли шукати гетьмана. Найшли його 

аж па лівім крилі обозу. Сидів на горбку, І{УРИВ 
ЛЮЛЬІ{У та Дивпвся, як козаки робили окопи на 
СЮІім бсрезі Дністра. 

- Ян ся маєтс? - привітав він гостей, встаючи 

із зсмлі. 
- Ми ледвс вас наіішли,- промовив Могила.

Не сподівалися пас аж тут застати. 

- Та от нова морона! Турни будують міст і вжс 
завтра-позавтра будуть нам з того бону Дністра 
у плечі стріляти. Треба й тут хоч місцями закрити 
ссбе онопами, тан я й прийшов подивитися, чи йдс 
робота. 

Всі глянули на ноля за Дністром. 
- Що ее там? війська вже стілько, чи що?

спитався МолодецькиЙ.- Щось на військо не но
дібне. 
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За Дпістром па полі нахо~илася справді МІІОГО

тисячна громада людей, що вводила КрlШ і плач, 

ЯКИЙ уривано доходив в вітром аж СЮДИ. I3ИДКО 

було, ЯК дехто підоймав там руки в сторону нова

ків, мов благав о поміч. 
- Ні! - відповів гетьман.- То псир. Був тут, 

на сім боці, і впо'rі перегнали його па тоїІ бік. 

Там безпечніше. Тепер ще, як міст скінчать вовсім, 
заточуть гармати з того боку, кинуть туди троха 

війська ... 
- Ми до lIас, пане гетьмане, з ділом, коли лас

каві нас послухати,- почав Могила.- Вам час до

рогий, ТО н снюиу НОРОТІЮ. 

- Послухаю! Ішжіть! 

- Нам відомо, що Томша зі своїми волохами 
будує сей міст. Віл тут недалеrю й живе. Бачили 

його мої люди. 

- І мої бачили,- потвердив гетьман. 
- От же моя просьба до вас тана: чи не дозво-

лили б ви мені взяти троха своїх козаків, щоб я 
спробував щастя. 

- Може б, теє ... Томшу захопили? Розумію ... -
замітив гетьман. 

- Тю,. Я б козюшм добре за те заплатив. 
Дзеронові було задовго мовчати, і він скоро роз

винув план дальше: 

- Тут би :lIИ СХОШІJІИ Томшу, В Дністер його або 
іі так скрутили б ЇІому карк. а потім післали б до 
везира ... гроші ... дарунки ... і молдавський престіл 

знову є. Тепер пайдогідпіша пора тілЬІЮ Томші 

карк скрутити! Пан Петрашко господар... згода 
з Польщею ... зі всіма знається ... вже би то я сам 
зробив. 

- Пан Дверон, мій повіРНИІ\, перший купець 

3 Молцови,- представив Могила вірменина.- А сей 

молодий чоловік також мій, сип Ярошенка. 
- Знаю,- відповів геть:ман.- ІЦо ж я тобі па те 

скажу, пане Петре? Козаl\ів я тобі не бороню; 
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пробуй щастя, коли хочеш. Тілько, коли б ти мене 
послухав, я б тобі порадив інакше. 

- Що ж таке? 
- Казав я тобі вже: покинь гадку про Молдо-

ву - і те й сегодня кажу. Ти чоловік наш, право

славний, маспПl маєш - нащо тобі шукати щастя 

в чужині? Тут нас наші пани покидають, нольським 

м'ясом обростають, народ давлять,- а ти нанерся 
у Молдову! Яке там добро? Яка честь? Чи нема 
в нас для кого жити? Зжалься, пане, пад своїми 
людьми і поверни свій розум на Їх добро. 
Могила слухав мовчки, засумований. 

- Але спробувати треба! - сказав Дзерон 
у страху, щоб не розбилося діло. 

- Чому ж з поляками не спробуєте? Мостом 

поза Брагу вигідпіше, ніж нам ... У нас моста нема. 
- Ет! - замахав вірменин руками.- Просили, 

та не йде. Страшно їм! Отак хитро, мудро, щоби 
хтось за них зробив, були би панові Петрашкові 
раді, а самі пе рушаться. 

- Як же ти, Молодецький, думаєш? Може, я зле 
раджу? 

- Я гадаю так: дай поміч панові Могилі. Пове

деться - добре, не поведеться - так нехай виба
чає. Ходкевич не поможе. 

- Згода! Збери собі ватагу козанів і спробуй І 
Минула був дуже рад сій новині, він уже снла

дав собі у своїй голові, ян би -то при сій нагоді 
дещо зорудувати. 

Далі вже велася звичайна розмова, не пр.о діло. 

Молодецьний оповідав, що багато польсьної шлях
ти втінає додому. От учора зловили двох уже ноло 
lІ{ванця; привели наново під Хотин, водили на 

сором но обозі, а потім замкнули в замн:у. Вже 
пайменше сотня передньої шляхти тю, утен.ла. Тут 

Їх тілько бачили в обозі, а тут, дивись, уже IІропа
ли, пішли понад Збруч. І сорому не мають. Ходне
вич страшенно лютий, ледви лазить. Королевичеві 
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не кажуть нічого, щоби ще більше не розхору
вався. 

Сагайдачний нарікав знову на те, що в його обо
зі пошесть кинулася на коні; так гинуть, що при

йдеться хіба вози нокидати і пішки вертатися 
додому, без табору. Скаржився ще й на свою руку, 

що не дає йому вже ні на коня сісти, ні спати. По

тім питався в Микули, що він поробляє, і дуже 
жалував його, довідавшись про його нещастя. 

Коли вони так РОЗМОВJlЯЛИ, козак привів перед 
гетьмана чоловіка зовсім мокрого, як хлюща. Вода 

так і текла з його штанів і сорочки - більше й не 
мав на собі ніякої одежі. Ще Іюзак і не сказав 
нічого, коли Микула скрикнув: 

- ЧоботарІ а ти відки тут узявся? 

Коза.к глянув здивовано на Микулу і сказав геть

манові: 
- 3 води його витягли. Каже, що бранець 

і наш. 

- Бранець! бранець! - говорив Чоботар. 
- Він із Серета! Я його знаю,- сказав Мику-

ла.- Як ти сюда попався? 
Там є вся твоя родина! 
Що ти кажеш? є?! 
Є! Ще вчора говорив я з ними. 
Всі живі? 
Всі. 

ГОСПОДІІ! слава тобі! - зітхнув Микула. 
Я вночі, як переводили ясир, вирвався, ско

чив з берега, потовкся, сховався у дучці, а тепер 
ось переплив. Трохи не потонув, та, спасибі І\оза
кам, витягли. Ах, господиl 

І Чоботар упав на землю, перехрестився і вда
рив три ПОКЛОНИ. 

- Пусти його! - сказав Сагайдачний Іюзанові. 
І\озан відійшов. МИКУJlУ па,с нічого нс обходило, 

обняв Чоботаря за шию і став просити: 
Скажи: здорові всі? 
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Здорові. 

Ян ;1,0 ти попався в певолю? 
ОПРИШЮІ мене ЗJlОВИJllI і прода.пи. З батьуюм 

твоїм ішов ... От і сей пан був,- пона зав на Дзе
рона. 

- Правда, Me�-Іі тато згадував. 

Гетьман і його гості дивилися хвилину на сю 

подію, а там потім далі вели свою розмову. Внінці 
Дзероп потяг МИНУЛУ за рунав і сназав: «Ходи!» 
Всі попрощалися з гетьманом і вернулися в обоз. 
Пішов і Чоботар з ними. Він і Минула йшли за 
панами та вели свою розмову. 

- Може, що переназували до мене? - спитався 
Минула, не відступаючи від Чоботаря. 

- Вони й не знають, що я вті1\. Я Й сам не ду

мав, що втечу. Тільно впослідній хвилині,- нас 

веJІИ нладною, бо міст ще не готовий, по нільнох 
переганяли,- ніч темна, я тільно ступив на той 

біF\. думаю собі: все одно! Сночив, вони за мпою, 
а н 3 берега гап у воду. Потовнся - ОТ дивися, яна 

руна здерта, а,Іе тримаюся берега і лізу, лізу далі. 
Тут вода рве - пе даюся ... А ВОШІ гадали, що я вто
ПИВСЯ. Ха-ха! Ото мепі вдалося! Тільно одежі збув
ся, бо був би пе переплив Дністра. ТаІ> мепе тепер 

вода песла, а я наВСІ,іс, HaBCRic ... 
-- Дуже там пильнують бранців? 
- ОЙ, дуже! Довнола вііісьн:о. Я ще вчора рано 

говорив із твоїми. А потім десь мені щезли з очей. 

Стільно тисяч людей, то віднайти нелегно, але вони 

там, за Дністром. 
- Дуже журяться? 
- Ну вже ж, а ти що гадав? Змарніли тан, але 

здорові. ТУРJШ дають їсти: дбають про бранців TaR, 
ян про худобу. 
МИRула замою" але по хвилині почав питатися, 

яний міст ставить Томша. Уже дy~[aB пад нападом 
ватаги, яну тіЛЬRО треба було ще зібрати. 
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- Та се пе міст, а ціла грrбля! - відповів Чо
ботар.- 3 того і з сего боку берега поробили ка
шиці, воду пустили серединою, а впоперек на ка

шицях кладуть довгі ковбки. Ще не зовсім покла
ли, ми переходили як по кладці, але вже поруччя 

є з обох боків ... Вода не зірве, щоб не знати що. 
Місце добре. 

- Багато там паших з Молдови коло моста? 
- Та се самі наші. По ноші пізнати. Буде Їх 

кількасот, а може, й більше. З горбка бачив я, як 
ще по тім боці нас тримали. 

- Не пізнав ти там нікого із Серет а або із Су
чави? 

- Та як можна було пізнати? За дня не ПУСI,а
JІИ ближче, а вночі не бачили. Казали тіЛЬІ,О, що 
міст будує якийсь вірменин. 

- Може, мій тесть із Сучави? - здогадувався 

Микула. 
Не знаю. 

- От ноби знати певно, що віп там! .. 
- Ярошенку! - обернувся Дзероп.- Ходи сюди! 
Ярошенко підбіг до Дзеропа, що обговорював 

справу з Могилою і Молодецьким. 

- Ти маєш стягати ватагу козаків; пан Могила 

ТаІЮЖ буде помагати. Ми лпшаємося в козацькім 
обозі. Козакам платимо. Розумієш? 

- А полковники згодяться? 
- Коли сам гетьман згодився, то й вони згодять-

ся. Нам людей не треба багато: кількасот - і годі! 
Діло в TЇ:lI, щоби добру пору вибрати і напасти на 
міст із лівого крпла і па Томшу. 

- Се не буде так легко, пане Дзерон, як вам 
здається,- замітив МолодецьниЙ.- Адже моста 
будуть стерегти. 

- Тому мусимо спішитися, поки ще не зовсім 
готовий і нема потреби його l\уже пильнувати,
відповів Дзерон гаряче. 
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- Ай, пане Дзерон, се не купецьке діло. Але 
поможи вам боже! 

- Пане Молодецький,- просив Могила,- ми 

тут остаємося, а ви вертаєтеся. Лишаю се на вас: 
підпирати мою справу в пана Любомирського. Ход
кевич хорий, з ним годі говорити, а Любомирський 
має велике слово у всіх. Ви ж зпову В такій прияз

ні з ним ... 
- Добре, добре, я поговорю, якби що до чого 

прийшло. 

Молодецький відійшов. 

Починати зараз діло з козаками годі було, бо 
напали яничари. Інші турецькі війська здержували 
герцьом польське військо, а яничари мали знищити 

козаків. Козаки прийняли Їх з окопів такою стрі

ляниною, що не то жоден яничар не станув на 

окопі, ще з ноля всі завернулися. В пів поля яни
чари станули і почали стріляти. Стріляли з півго
ДИНИ, а потім знов кинулися на окопи. Козаки, що 
під час стріляння яничарів сиділи спокійно в око

пах, знову виждали до послідньої хвилини і від
кинули Їх своїми кулями, ЯК стіну. Потім вискочи
ли з окопів, сусіди-німці по могли, зігнали турків 

з поля аж під ліс. 

За сей час, відколи почалася облога, така майже 
щоденна забава в окопах і в полі уже проїдалася 
козакам. Усе те саме і те саме - і кінця тому нема. 

Доки се потягнеться? Всі козаки відчували потребу 
якоїсь цікавішої події, і тому, коли Микула почав 
під вечір у нолку Дорошенка збирати ватагу, зго
лосилося відразу стілько охочих, що Микула і не 
снодівався. Але що з одного полку забирати стілько 
людей не годилося і полковник був би не згодився, 
та самі козаки казали, що зберуть охочих з інших 
ПОЛІ.ів. 

Товариші Микули: Муха, Безушно і Таран
згодилися дуже радо номогти Микулі; лише Пугач 
не хотів покинути своєї ганівниці. Із приятелів 
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Могили привели І\опачовський і Бичок троха лю
дей. Чоботар ані гадки не мав мішатися у ее діло; 
він дякував богу, що вийшов з одної біди та пере
думував над тим, з чого жити та в що зодягнутися. 

х 

П'ятниця 10 вересня минула споюино. 
Ватага Могили стягалася на ліве крило козаць

кого обозу. Поки що Могила не виявляв козакам 
свого заміру, але від Ярошенка знали вже всі, що 
мають напасти на міст і зловити господаря. Треба 
було, очевидно, довідатися перше, чи справді Том
ша там сидить, при мості, і де сидить - чи по сім, 
чи по тім боці Дністра. Полковник Яцько Юревич, 
що завідував крайнім полком на лівім крилі, казав, 

що господар Томша цілком певно сидить у наметі 
по сім боці Дністра. Намет його червоний. І\ілька 
інших наметів, що там є, є звичайні сірі. Що по тім 

боці Дністра на березі не було ніяких наметів, ее 
бачили й козаки; виходило тим ліпше, бо не треба 
переправлятися на той бік ріки. 
«Воно добре,- думав собі Микула,- а що буде 

з ясиром, що не є по сім, тілько по тім боці? йому 
байдуже про молдовський престіл; він хоче, щоби 

відбили ясир. Почав він оповідати свою гадку ко
закам. ті казали, що діло не буде таке просте: на
пасти на намет і зловити господаря; прийдеться 

здобувати міст. ее й не велика штука, бо по тім 
боці Дністра великого війська турецького ще нема: 
ані одної пушки ще не видно. От коли б зараз на
пасти, тілько, звісно, більшою силою, було би доб
ре! А так треба почекати і заходи ватаги злучити 
3 роботою усего віЙСЬІ<а. Коли здобудуть міст, то, 
певно, не завернуться в окопи, тілько кинуться на 

той біІ< - відбивати ясир. Бранці також поможуть. 
Там же й дещо здобути можна, от хоч би Іюней, 
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Яl\ИХ Їм дуже потрібно. Турецькі чури водять туди 
І\ОІІей па пасовисько». 

Але ще вечір не прийшов, уже по тім боці 
дІІістра стояли чотири турецькі пушки, вимірені 
лівому козацькому обозові просто в плечі. І{оло 

пушок стануло вже кількасот турків. На полях по

назалися ватаги татар з різним добром і бранцями, 
ЯКИХ приводили з Поділля. Смерком заясніли по

жари в далечині: то горіли подільські села, підп а

лені татарами. 

Дивився на те все Минула, і надія його щораз 
меншала. ТИМ часом сего-таЮl вечора, в п'ятницю, 
в наметі Ходневича відбулася важна ВОЄІІІlа нара

да, від котрої залежаШl заміри Могили і Минули. 

Ходкевич лежав ХОРГЙ на постелі, а довкола його 
ліжна сиділа пош,сЬ1Ш старшп:l'l: Любомирський, 
Собіський, Шуравинський, Баєр і інші. Був тут 
і Сагайдачний. Він сидів мовчки скраю на ослоні 
та слухав, що говорили пани. Післанець Яржина, 

що їздив до нороЛІ! Жигмонта до Львова просити 
його іменем Ходн:еВlIча, щоби чимскорше приходив 

з новим війсмюм під Хотин, вернувся саме сегодня 
з вісткою, що король полює па заяців підо Льво

вом, а військо, зовсім не готове до походу, сидить 

по селах па квартирах. Ся новина найбільше роз

сердпла Ходкевича, і він не скрив того й на нараді. 

-- Я,- сказав він, спершися на лоноть,- уми

ваю від усего руки. Б обозі починається голод, по
роху мало, І,УЛЬ нема вже з чого ЛЛЯТІІ, наші пуш

Юl до нічого, панове пе мають сорому і втікають ... 
~10Ї дні вже ПОЧІІслепі. Не сподівався я, що по 

стількох побідах у моїм житті я так соромно тут 

загину. Не моя вина ... 
Сказавши се, упав знеможений на шкіряну по

душку і замкнув очі. Довгу хвилину всі мовчали, 
ПОКИ вкінці ХОЛМСЬКИЙ воєвода Баєр ПРОМОВИВ: 

- ТаІ\, ЛІ. досі, я стою на тім, що нам треба об
минати битви в отвертім полі, а витримати ЯRнай-
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довше в окопах. Не тілт,J\О в нас, але і в біСУРМDТІ 
пе стає вже толокна і саламахи. До того ми пере
копалися, що турецьке війсьно - то смола, леда

що, жиди з циганами. Наш один чура гонить кіль

нах турків. Се мовби не ті самі турки, що в Угор

щині здобували найсильніші замки. Коли так по

держимо Їх тут якийсь час,- вигинуть і без куль, 
і без пороху. Тілько МП мусимо постаратися о харчі 
для себе і вислати за тим вози в Кам'янець. 
Пап ЛюБОМИРСЬІШЙ був іншої гадки: 
- Таке JliKapCTBo,- казав віп,- гірше як хоро

ба. Годі так дальше сидіти без діла в окопах. Тих 

кілька маленьких нападів, ті фортелі, що ми Їх за
живаємо, уставляючи то так, то сяк наше військо,

то ще не робота. Досі по правді тілько козаки би
лися, і я бачу, що ми зле зробили, що не ПОМОГЛИ 
ЇМ минув шої суботи. Нам треба зважитися на од
вертий сильний напад у полі, а маю в бозі надію, 
що вдасться нам. 

Така бесіда дуже оБУРИJІа пана старосту Жура
ВИНСЬІЮГО. Він зірвався з ослона і піднесеним голо

сом промовив: 

- Пан Любомирський гадає собі, що голови па
нів сенаторів і комісарів - то мазниці до воза. 

- Я того не гадаю і не сказав,- перебив Лю

бомирський. 

- Але такий був сенс бесіди вашмості. Тим ча
сом, КОШІ подивимося, скілько В нас Гектарів, Ага

мемнонів, Ганнібалів і Сцініонів, скілько відваги 
і розваги, думаю: не можемо сказати, що ми тут 

пересиділи дармо, без користі для нашої отчизни, 
і бесіда пана Люfiомирського - то образа для на
шого ГОНОРУ. І ми билися славно, ще ліпше, як 
коз3ІШ. Nos SllШllS Troes! 
Почалася суперечна. в нотрій одні брали в обо

рону ЛюБОМИРСЬІЮГО, другі годилися з Журавин

ським,- КОЛІІ тут махнув РУНОЮ ХОДКlJВИ\I, отворив 
очі і слабим голосом про~ІОВИВ: 
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- Нема що сперечатися, багато наших Гекторів 
і Ганнібалів ногами порадили свому здоровлю
бодай я тої хвилини був не дожив! У суботу я ра
див помогти козакам, панове не згодилися, сказа

ли: не годиться о Річ Посполиту в кості грати. 
Тиждень уже минає з того часу, і ми не знаємо, 

який конець нас жде. Треба нам справді подумати 
над тим, чи не почати б нам яку іншу роботу, що 
скоро рішила би справу. На поміч зі Львова, ба
чимо, годі ждати; поживи не пустять татари ... 
Може би, ти, Петре, порадив що? 

Всі радні глянули на Сагайдачного, що сидів 

скраю, майже у входу намету, не пхаючися межи 

панів. Він говорив коротко і спокійно: 
- Нозаки раді би чимскорше бути на своїм За

порожжі. І нам, і вам обоз засмерджується. Тому 
я за тим, щоби не сидіти пусто в окопах, вдарити 
раз, а гаразд. В отвертім полі турків не перемо
жемо: просто забагато Їх проти нашої сили і три
маються купи, як свині, коли вовка зачують. Заким 

таке товсте військо схудне, наше худе певно згине. 

l\Іи Їх не перестоїмо тут, як, панове, собі гадаєте, 
і не переб'ємо всего так скоро, як би треба. Тому 
я думаю, що найліпше було би напасти Їх уночі. 

Я маю певні вісті, що турки вночі сплять, як ко
лоди. Ані добрих окопів, ані вартових у них нема -
такі безпечні у своїм обозі, так уповають на своє 
велике число. От би тихеНЬRО підлізти до них, на

пасти з криком усею силою - і прогнати на сто 

вітрів. Ми будемо перед вести, а ви за нами. 
Настала на хвилину мовчанка. Вкінці Ходкевич 

сказав таке: 

- Твоя гадка, любий Петре, незла; тілько ось 
чого я боюся: ану ж твої козаки кинуться знов на 
добичу, як мухи на мід. А друга річ: дуже не люб
лю красти по ночах побіду. Чому б не вдень на
пасти? Але про мене, коли всі папове на те зго-
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дяться, я не буду перечитися. Ваша воля! Я й так 
вже на коня не всяду. 

- Не страш кота салом, папе Яне! - замітив 
СагаЙдачниЙ.- Нозаки, аби знали, чого йдуть, на 

салі не стримаються: воно Їм пе втече. А що не 
годиться красти по ночах побіду - га! Вопо гарно 
СIl:азано, і по-лицарськи, але війна - не турнір. 
Тут діло в тім: або рибку з'їсти, або на дно сісти. 
Нічні напади нам не новина. 

В обороні гадки Сагайдачного станув тепер Яков 
Собіський. 

- Ноли така божа ВОЛЯ,- сказав він,- щоб ми 
стерли з лиця землі невірних, то бог не скарає 
нас і за нічний напад. Дуже хвалю твою осторож

ність, пане reThMaHe, але чи ж можна битися з тур
ками полем? Нехай ми Їх і поб'ємо, зженемо з поля, 
то не рушимо Їх з Їх обозу. Там їх не заплюєм, 
не позбираємо сухою рукою, як гриби. Pelna vik
toria 1 з Toro не буде. Годі нам довше тут сидіти, 
як миш на пудлі; зима йде, поснемо, як ластівки, 

як мухи. Ноли не хочемо по смерті пасти сороки, 
згодімся на гадку пана Петра. Не всі лакомі тілько 
на добичу: пахолок, чура рад, коли щось зарве, але 
пе правдивий козак. А що й нічної белльони зажи
вати не сором, на те маємо приклади і в історії: 
так Сціпіо бив Сіфакса, так Юліус бив франків, 
так били сірійців, мадіянітів. Ще коли б з обох 
боків була рівна сила, то, може, не годилось би, 
але тут десять стоїть проти одного. Досить буде 
слави з нас, коли проженемо турків - сяким чи та

ким способом. 
Гадка Сагайдачного, підперта краснорічивим Со

біським, перемогла. Стало на тім, що завтра вночі, 
із суботи на неділю, треба спробувати щастя. За
раз і рішили, що двадцять тисяч козаків мають іти 

передом, а польське' військо має обступити ту-

І Цілковита nepeMora (под. з .латu".). 
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рецr,кий обоз з бот;ів, забезпечити всі дорош і ліси, 
щоби пе прпііШШI турнам па поміч татари, щО 
СТОЯJJИ собі ОІ,реМIІМ обоаом; частипа вiїlська мала 
ііти за І\озакаМIІ. Наперед мали кінні польські ко

зюш вдарити шаблями на вартових, коли б які 
пильнували турецЬІЮГО обозу від поля; потім за

порожці з німець}\ою і польською піхотою мали зі 

стрnшпим І,РІШОМ і з воєнною музикою - трубnми, 

Gубнамп і СУР~Іа~Ш - напасти 060З, стріляти і ру-
6ати. Ноли б ТУрЮI випали з обозу, то на НИХ мали 
наскочити збоку польсь}\і копіііники і рейтари. 
Ще одно поставлено: боже борони, не виявляти 

плану перед війсЬІЮМ, щоб не донеслося до турків. 
3 тим і розійшлися. 
Ціла субота минулася без битви. Вранці тілько 

ногиб марно полковпи}\ Яцько Юревич і десять 

козаків. ТУРІ\И стрілили із тих чотирьох пушок, 
що були за Дністром, і ноцілили саме громаду ко
зю,ів, що слухали приказів ПОЛІювника. Кулі вле

тіли у громаду, і впало кількох молодців, як соло

ма. 3аІ<ИМ викотили Іюза}\и свої пушки на берег, 
впало ще }\ількох козаків і }\ілька коней, але на 

тім і СІ\інчилося. КОЗаІ\И зігнали небавом турець
ІШХ НУШІ,арів із того берега. 
Усе те бачив Могила, ЯрошеНI\О і ДзеРОІІ, що 

були тут уже зі своєю вата гою. Дзерон хотів уже 
втіІ,ати, та НКОСІ, здер;кnли ііого. До самого вечора 

був спокій-тілько десь-не-десь залунав вистріл,

тому вірмеНИІI утихомирився. 

Могила ходив до Сагайдачного на звіди і вернув
ся від нього вдоволеп~иЙ. Не сказав ніI\ОМУ, що за 
вість приніс, але І\азав ватазі не розходитися, 

а щоби тим певніше задержати її, казав Дзеронові 

виплатити ватазі гроші. кунецы\йй розум Дзерона 
виявився тут зараз: він почав торгуватися з про

відниками ватаги, мовби свої власні гроші платив; 
не давав усеї заплати, тілько казав, що решту 

дасть пізніше, ПОI\И Могила закіпчив сей торг дво-
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ма словами: «Не торгуйтеся!» МПІ,ула придив
лився тому ВССМУ, вірив і не вірив, що ся ватага 

ЇІ ііому поможе. 

Прийшла ніч. КОЗаІШ поклалися спати, як зви
чайно. Нікому з них і в гадку не приходило, що ся 
ніч не бу:~е спокійна. В обозі втих гамір, ногасли 

огні, тілько вартові ХОДИJІИ, як звичайно. Із захо

ду, від гір, вінв вітер і гпав на бессарабсьні стени 
'[Орні хмари, котрі щораз більше ПOl;:риваJJИ небо. 

Ніч стала така темна, хоч в око стрель. Могила 
сидів - не міг заснути. 

Опівночі відозвався мунштук у польськім обо
зі - далеко, тихо, мов під землею. Минула добра 
хвилина, і козацьким обозом навкруги пішов гамір: 

«Вставай! вставай!» Козаки зривалися, хапали 
зброю, але зараз і успокоювалися: ворога не чути! 
Всі зараз і здогадалися, в чім діло, і гамір, що на 
ХВИШІНУ був змігся, знову нритих. Се ж, очевидно, 

має бути нічний напад, не можна зводити крику; 

треба заховуватися якнайспокійніше. І кождий 
ішов мовчки до свого полку. 

Козаків поділили на два відділи. Один відділ 
ВI1ЙШОВ на долину над Дністром, другий разом 

з угорською, польською і німецькою піхотою мав 

іти горою на лівий бік турецького обозу. Всі коза
ни ждали вже готові перед окопами в полі. В поль
ськім обозі спізнилися, бо ХОРИЙ ХОДІ\СВИЧ не міг 
усего доглянути. Він ледви лазив поміж людей 
і ледви тямив, що довкола нього діялося. Нарешті, 

по двох годинах, дали знан з польсьного обозу, 
щоби йти в поле. 

Козани пійшли вперед тихо-тихо, щоб ніхто не 
зачув. КОЖДИЙ притримував при собі шаблю та 

рушницю, щоб не дзвеніли від якого удару. НіХТО 
пе відзивався, тілько від ступашш ніг ішов тихий 

гоміп. Тисячі людей сунулися вперед, як безнонеч

на чорна плахта, помалу, ОСТОРОЖПО, вроздріб. 
В половині поля передні козаки присіли до землі; 
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за ними всі інші присіли також. І почали всі лізти 

рачки; а там потім, чим ближче турецьких окопів, 

усі лягли на землю, запираючи в собі віддих, і по

сувалися помаленьни, ЛІ. великі ящірни. Передні 

стрималися, щось там треба було розвідатися пере

дом,- і все військо понлалося па землю, мов до 

спання. Ніхто не починав нічого на свою руну, як 
у білий день; тепер кождий чув, що сам нічого не 
значить і тілько як член отсеї безнонечної тихої 
громади, вкупі з нею, може щось осягнути. Нараз 

стало так тихо, мовби тут не лежали тисячі живих 
людей, а самі покійники. Тілько ліси шуміли і вітер 

свистав поміж деревами. Хмари вкрили ціле небо; 
здавалося, що повисли над самим військом і замо

розили його своїм холодом. 

:Могила вивів свою ватагу за онопи, виминув яр 

і iRдав на горбку. Його дорога до моста була неда
лека. Уже за дня вимірнував він, нуди повести лю
дей, і тепер ще шепотом приназував напасти пере

довсім на червоний намет і ловити всіх людей, які 

там є. Але пе пускав ватаги наперед: ждав, поки 
не почує крину в полі, поки не нападе вся сила 

війська на турецьний обоз. Настане страшний пере
полох, усе зірветься зі сну, почне бігати сюди
туди - от тоді і він ударить за міст і на намети. 

«Отоді,- думав собі Микула,- кіЛЬІ.асот козаків 

псребігне мостом на той бік, впаде на ясир, бран
ці збудяться, зміркують, що прийшла пора висво
бодитися, поможуть козанам, турецька сторожа 

розбігнеться - і ясир пере біжить мостом на сей 
бін до нозанів. Там буде й його родина. Може, вже 
рано повітає Їх у безпечних козацьких окопах. 
А потім... потім уже янось-то буде. Коли б тільно 
бог поміг!» 
Сидить Микула на землі з козанами, думає свої 

думни та слухає, чи не надлетить з темного поля 

крин ТalШЙ, що мертвих збудить, а сонних на 
смерть налякає. Чого вони там так забарилися? 
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Тю~ тихо, мовби ніхто й не вийшов з окопів, мовби 
всі спали. Се ж уже ранок недалеко ... Скорше, скор
ше, а то все пропаде! 
Нараз із хмари кап, кап! Дощ! Ще хвилипка -

і вже ллється як з відра, всі хмари, що Їх позгапяв 
вітер пад Хотинське поле, мов відчинилися і стали 
обливати широко і далеко усе бойовище і всі обози. 
Нругом зашуміло ще дужче і пастала темнота 
така, що одип одного не бачив. 
Все пропало! Ціла виправа безхіспа. В такий 

дощ апі гадати про папад. Стріляти годі, бо порох 
замокне, а без того який би то був напад? Одежа 
на кождім мов з води вийнята, тіло мерзне. Земля 

ховзка - годі лізти далі. Все пропало! 
Ватага Могили верпулася в обоз. Небавом і всі 

козаки були в окопах. Rождий залазив у який схо
вок, щоби пе мокнути далі. А дощ лляв безпа
станку. 

Смутна була та педіля для всіх. Хоч ніхто й не 
провинився, але така певдача прибила козаків. 
Після недоспаної ночі, перемерзлі, лежали вони 
у своїх квартирах на мокрій землі зпеохочепі 
і ослаблепі. Багато кляло, і нарікало, та тужило 
хто за Запорожжям, хто за теплою хатою. Хорих 
було багато в обозі, а то і вмирав дехто з ран, 
невигоди і голоду - і треба було дивитися на по
хорони у самім-таки козацькім обозі. В сусіднім 
обозі, У німецької піхоти, було ще гірше: гинули 
втомлені старі наймлені вояки, як мухи; а здорові 

товариші не знали вже, де й ями копати для по

кійників. Військо жило мов па нладовищу, і нож
дий боявся, щоб сам за день, за два пе потонув 
у ту сиру землю, на котрій ще тепер спочивав 

зітхаючи. 

Могила зараз вранці покинув з Дзероном вата
гу. Але ватага лишилася, і Микула лишився при 
пій, бо зачув, що мають гадну па свою руну на
пасти вночі на той бік Дністра, де ясир. Дехто 
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:1 г;о:зат,Їв Rпла;шв на дерева та роаг.тrядався по око

:шці з того боку і, злізши, оповідав потім, що ба
ЧІП!. Ясир загпаШІ ще далі в поле; але недалеко 
від моста у дуброві видко турків, як пасуть коні, 

видко НЮ1Сти того відділу, що стереже пушок. За
гадом війська небагато - можпа відважитися на

ласти. Вночі там ще мепше пильнуються, як у 1'0-

Jювпім обозі; відгороджепі Дністром, Іюзаків пе 

бояться, бо ті не мають свого моста, і СШІНТJ, СІІО

І,їііно. 

Небагато сподівався Микула від сего пападу. Ко
:ИШИ, очевидно, мали на гадці добичу, а не ясир. 

Але, може бути, коли б Їм повеJlОСН, відбили би 
й ясир. Хто знав, як се зложиться? Знайомі при
рекли МИІ{улі потягти товаришів аж під ясир

і він лишився при ватазі. 

}Твечір ~aTaгa стяглася над Дністер. Тут, при бе

резі, стояло причеплених кілька плотів, котрими 

козаки недавно привезли собі Дністром муки і сіна 
аж десь з Буковини. Ватага позчіпляла тепер сі 
плоти вужевками і передпій пліт присилила силь

но до берега. Вночі, коли все життя кругом затих
JIO, відіпхали задній пліт від берега, і вода понесла 

його па середину. А що доююша плотів була біль
ша, ніж ширина Дністра, то задній пліт зачепився 
о противний берег і там його зараз і прикріПИЛIl 
ще вушевками та мотузками до :утссів та пов бив а
вих коликів. Міст був готовий. 
Ся ніч була погідна. Зорі світили, хоч місцями на 

небі і розганяли ПОТРОХИ нічні сумеРІ\И. Коло пів
ночі стала ватага нереправлятися на той бік та 
вилазити на берег. Пішов і Микула. Іде разом 
з Мухою, Безушком, Тараном і Голотою по плотах, 
що хитаються на воді, котра шумить під ногами. 

J\оли дивляться, щось пливе по воді, якиіісь довгий 

ковБОI\, а на ковбку щось видко. 
- Стрпвайте! - сказав Муха.- Зараз ііого бу

демо мати! 
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Не одип, а два Іювr;ЮІ, разом зчеплені, вдарили 
об плоти іпритулилися повздовж до них. ЧОJIовік, 
що на них сидів, скочив у воду, але сама вода при

несла його під руки Безymкові. Той ухопив чоло

віка за руку і витяг його насилу з-під плота, куди 

його вода тягла. 
- Ти хто такий? - спитався Безymко. 
Незнакомий забалакав незрозуміло і настраше

ним голосом. 

- Се турок якийсь! Гей, братчики, хто з вас 
знав по-турецьки? 

Найшовся зараз старий козак, що знав, той 

узяв турка на випити. 

- Що він каже? - питався Безушко. 
- Не хоче признатися, хто він. А, видко, пливе 

з польського або з нашого обозу. 
Безушко люто копнув турка у плечі, аж у нім 

гепнуло, і крикнув: «Говори!» Турок почав говори
ти, що він польський бранець і втікав до своїх. 
l\озак переклав його бесіду на зрозумілу мову. 

- Бреше! - сказав Безушко.- Він дещо біЛІ,ше 
повинен знати. Се ж він туди, до волоського госпо

даря, пустився. Ану, питай його дальше, а я йому 

притулю шаблюку до грудей. 
Турок почав проситися, що коли не позбавлять 

його життя, то він скаже. І почав оповідати, що 

якісь два пани з польського обозу пустили його на 
волю і самі порадили поплисти на ковбках до гос
подаря, щоби дав йому знати про те, що мав бути 
і ще буде новий яапад уночі. Хто були ті пани, він 
не знав. Один з них говорив по-турецьки. 
Безушко вхопив турка за шию і кинув на той 

бік з плота. «Тепер пливи собі далі!» Турок скрик

нув і пійшов під воду. 
- Чого-сь його кинув? Ще справді допливе до 

моста,- сказав Муха. 
- Не допливе! Уже напився води. Ходім далil 
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я не РОilумію, хто сс тю, у ляхів пощо посилає 
lIісланців до ТУРІ.ів? 

- Мабуть, страшно панам рушитися з окопів, 
так полохають і своїх, і чужих,- здогадувався 
Муха. 

Ватага зібралася па березі, поділилася на кілька 
куп і почала підходити з різних боків до наметів. 
Турки спали, мов у себе дома. Тілько коні ходили 
по траві та худоба ремигала, лежачи на землі. 
Одні зараз почали займати коні і худобу, а другі 
прискочили до наметів, і небавом у нічній тишині 
залунали крики і остатні зойки убив ан их людей. 

- Братчики! ходім під ясир! - благав Микула, 
що стояв осторонь і не був ласий на добичу. 

- Зараз! зараз! - відповідали йому товариші, 
зриваючи цілі намети з землі і закидаючи собі на 

плечі усяке добро, якого вночі і розглянути не 
могли. 

Заскочені турки зривалися зі сну і, коли тілько 

могли висмикнутися з рук козаків, утікали в ліс та 

в поле, туди, де стояв ясир. Дехто з козаків ки
пувся здоганяти Їх. Побіг і Микула з ними. Але 

ясир уже був на ногах і вартові гнали його далі 
в поле, б'ючи немилосердно нагаями. Інші стріля
ли в пітьму ночі в бік козаків просто для постраху. 
Гляне Микула: там тисячі невільника і хто знає 

скілько сторожі, а тут лише кільканадцять козаків 

біжить - та й ті стають та завертаються, бо мало 
їх, несила відбити ясир. Завертаються і знову гра
бують, що попадеться під руки. Микула стоїть сам 
на полі, і гіркий жаль бере його і до козаків, і до 
турків, і до цілого світу. Ніхто, ніхто не хоче йому 

помогти! Родина так близько, от, може, кілька стай 
від нього, і не можна її дістати в руки. Стій та 

слухай мовчки, як там поночі плачуть старі і діти, 

збуджені зі сну, та як у дуброві блеють вівці! 
І стояв так Микула в розпуці - сам не пам'ятав, 
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Ю, довго,- поки вкіпці почув, що козаЮI відхо

;J;HTb від нього чимраз далі; очевидно, вертаються. 

Вернувся і він. Прийшов на той час, як уже худо
бу, і коней, і вівці перевоJ1,ИЛИ плотамп на той бік 
в обоз. Ще й засвітили собі лучниці. щоб Їм було 
ясніше: не дбають, що може яка біда випасти 

3 лісу і Їх усіх поскидати в воду. 

Вже коні, і худоба, і з половина козаків по тім 
боці. 

- СJ(орше! скорше! - J(РИЧИТЬ хтось. 
!{озани перебігають. Ще лишається нількадесять. 
- Ану, всі на плоти! 

Зійшлися всі. Відчепили пліт від берега, і вода 
сама принесла Їх усіх до противного берега, до но

зацьного обозу. З того бону Дністра хтось стрілив, 
збіглися, видко, якісь люди; але вже було запізно, 
козаки були у себе дома. 

- Чому ви не відбивали ясиру? - питався Ми
кула з докором у Безушка. 

- Який ти смішний! - відповів той, завдаючи 

собі на плечі цілий намет.- Ми самі не маємо вже 
що їсти. Що зробили б ми з бранцями? Відбити 
можна - а чим нрогодуєш? Подумай! 
Минула подумав і признав Безушкові правду, та 

потіхи з того не мав ніякої. Виходило, пропала 
його родина навіки-віків! 
Цілий ранок не віДЗIlВIJ.ВСЯ уже до нікого, тіЛЬІ\О 

мовчки дивився, як козаки різали зараз баранів 
і пекли та ділили між себе добичу. Чого вони не 

поназносили! Кільканадцять наметів, усякої зброї, 
упряжі кінської, дорогі сідла і покривала на коні, 

харчів усяких. Повелося ватазі, і тому весело було 
в ній. 

- Дивися І - промовив Безушко до 1\Jикули. по

казуючи відрізаний у трупа палець з золотим пер

стенем і дорогим каменем.- За отсе я пістану кіль
ка злотих. Годі було зняти перстень, тому я цілий 

палець відрубав. 
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МІІІ.УЛУ замлоїло ІЮЛО серця, нічого не від

повів БСЗУШRові. Таран приніс йому печеної ба
раНИНІІ. 

- На, їж троха! Не сумуй! .. Дивись! дивисы� Що 
се там таке приніс Голота? 

Голота, що сидів педалеRО, заглядав у ЯRУСЬ 
СІ:РИНЬКУ, мачав там палець і облизував. Таран не 
втерпів, побіг до Голоти. 

- Що се таке? 
- Або я знаю, що воно? Якесь солодке! - від-

повів Голота.- Ружами пахне. Покоштуй! 
у скриньці було вісім слоїків з чимось рожевим, 

солодким. Таран встромив палець у один слоїк, 

СRоштував і сплюнув. 

- Та ти-бо не nлюй! - промовив інший козак, 
що придивлявся тому.- Се турецькі шорбети. Дай 
мені з одно горня! 

- Не дам! - відворкнув Голота і хотів замкнути 
СКРИІІІ,КУ. 

- Стривай, бо РУІ\У придавив І - СКРИRНУВ Та-
ран. - А се що в мішечку? 

Розв'язали мішечок, що був також у скриньці. 
- Зернята якісь. 
Таран розкусив одно зерно і виплюнув, 

- Може, ти знаєш, що се? - спитався в того 
козана, що, видко, знав турецькі ласощі. 

- Се кава. ВОНИ то прнжать, розтовкують, за
ливають окропом і п'ють. 

- Чортзна-що тане! Ото знав ти, Голото, що 

хапати! - закпив собі Таран. 
Тим часом Муха розпорював турецьку сермягу, 

яку приніс із собою; у полі були зашиті гроші. 
Муха скоренько спрятав Їх у своїй кишені. Інші 

курили турецький тютюн, ще інші чистили зброю 

та оповідали свої пригоди. 

Микула дивився на товаришів та заїдав недо
печену і непосолену баранину, бо справді був го
,Іюден. У його голові дозрівала вже одна гадка, якої 
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пе виявляв перед ніким; дозрівав Ha~[ip, якого ко

аа ки були би по похвалили, а па який Микула 
хотів сам зважитися, ХОЧ би мав пропасти. 

ХІ 

На ДРУПlіі поНl, рано. увівторOl;, виіішов Микула 
шукати Дзорона, з котрим хотів поговорити. Ішов 

козацьким обозом посеред товпи людей і чувся 

таким опущеним, мовби нікого не було довкола 
нього. Дивився байдуже на сухоребрих коней, що 
з недостачі сіна падали 3 ніг, і на козаків, що ходи

ли також змарнілі, голодні і певдоволені. Але 
в однім місці таки вразила його сильніше подія, 

ЯJюї пе сподівався; побачив, як козаки відрізували 
м'ясо з мертвого НОНЯ, а денотрі вже й пекли собі 
нусні сего м'яса на огні. Починався, ВИДНО, в обозі 
голод. 

МИІ\ула згадав, чи!\[ він ЖИВ за ТИХ чотири тиж

ні, як вийшов з дому. Дома, у Сереті, йому й па 
гадну не приходило, що можна жити в таних не

вигодах так довго - без теплої страви, без спокій
ного нічлігу, у безнастанній журбі і тривозі. А він 
ось уже чотири тижні прожив так. Правда, видав 

за той час з половину своїх грошей. Та ЯНУ вигоду 

мав за них? Добре, що нозаки прийняли його до 
себе, але ж тепер і козанам не ставало харчів. При
йшли вони сюди під Хотин на день перед приходом 
турків; не мали ноли назвозити собі харчів, а но

ням сіна; Бородавка про се завчасу не подбав, 
і тепер приходилося всім бідувати - і людям, і ко
ІШМ. «Горе тому козанові: нема сіна лошакові»,
недаром сказано в пословиці. І козани, самі голод

ні, зі смутком дивилися, як гибли Їх коні; а тепер 

ось уже їдять печені з нонн ... 
І\оло намету Сагайдачного застав Микула вели

не збіговисько і нрик. Підійшовши ближче, він 
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почув ОIШШ:И: «Забираймося додому! Чого нам 
довше сидіти? Помремо 3 голоду! За що служимо? 
Покиньмо ляхів!» Стривожили його сі оклики; 

атож, коли б козю,и справді відійшли, був би ко
пець війні - і ясир пігнали би в Туреччину та 
Крим. 

- Чи ви справді загадуєте відходити? - спи
'Іався Микула Безушка, найшовши його у товпі. 

А чого будемо тут кваситися? 
- Се ж як? Не вдіявши нічого, відходити? 
- Ага, вдіяти! Наварили юшки без петрушки та 

й з'їсти годі. З суботи, як не повелося нам уночі, 
вся охота відійшла. 

Тим часом товпа не вмовкала і домагалася, щоб 
вийшов гетьман та сказав їй так або сяк, що мають 
робити. Довгий час не виходив Сагайдачний до 
козаків, та вкінці мусив вийти, бо вже трохи не 
зва.лили його намету. Вийшов і ждав, поки втихо

мириться товпа. Козаки замовкли, а Сагайдачний 
сказав: 

- Я вже вчора післав післанців до польського 

обозу довідатися, що там гадають. Сказали мені, 

що сегодня прийдуть звідтам комісари і поговорять 

3 вами. Прийдуть незадовго - так ви вже потер

піть і перше послухайте, що вам скажуть. Потім 

уже ми роздумаємо своєю головою, чи лишатися 

нам, чи ні. 

Більше не сказав Сагайдачний. Настав знову га

мір між козаками; один другому, що не дочув слів 

гетьмана, повторяв їх,- всі ждали на комісарів. 

Ті справді небавом прийшли. Прийшов познан

ський каштелян Петро Опалинський, прийшов 
польний гетьман Станіслав Любомирський і лю
бельський во~;водич Яков Собіський. Козаки роз
ступилися і впустили комісарів до Сагайдачного. 

Сагайдачний вийшов назустріч їм, привітав і по
просив до свого намету. Козаки втихли. ПО хвили
ні винесли з намету стіл і Собіський виліз на 



НЬОГО. Постояв хвилину мовчки, поправляючи свій 

псвеличкий вусок, оглянув усю громаду, а далі 

промовив: 

- Я вам, панове молодці, не стану багато гово

рити: скажу коротко і на розум, а ви слухайте! Ви 
собі гадаєте, що ми в Польщі пе знаємо ващих 
заслуг, не знаємо, скілько ноганської крові наці
дили ви! Тим часом ми добре бачимо, як ще сего
дня вилизуються з рап, що ви Їм завдали, і турки, 

і татари, і волохи - і бог зна хто ще! Тепер при
йшли ~и сюди помогти ljIaM і номагаєте нам добре, 
спасиБІ вам! Але, зачуваємо, декому з вас не стає 
терпцю, не стає вже охоти. Хочете вертатися до

дому! Не робіть того, панове молодці! Чи хочете, 
може, платити десятину на мечеті у Царгороді? 
Хочете, щоб вас, як своє військо, гонив султан з ва

щої України у Персію, де його чобіт тисне! Мало 
ваших батьків, і матерів, і братів, і сестер гине 
у турецькій неволі? І ви би се забули?. Зважте, 

що бороните тепер ні нас, ні себе, але віру Христо
ву, бога одного, нам усім спільного. Цілий світ 
дивиться на пас, як ми закінчимо сю війну, бо від 

неї або полегша є нам усім, або прийде загибель на 
всіх християн. І ви б у такій потребі хотіли нас 
ПОІшнути? 
ЯКИЙСЬ козак не втерпів і на весь голос крикнув: 
- Ми ще не ПОЮШУЛИ, а ваших уже кілько 

втекло? 
Одні козаки засміялися, другі стали кликати: 

«Тихо! тихо! нехай говорить!» Минула добра хви
лина, поки Собіський міг знову промовити. 

- Ми,- говорив він далі, приймаючи від Опа
линського якесь письмо,- ми знаємо. що ви досі 

мали великі втрати в КОНЯХ і що служба ваша 

гіренька. Отож і врадили ми вчора на своїй раді 

підвищити вам платню з 40 ООО на 50 ООО злотих -
і я отсе приношу вам асекурацію, підписану пана

ми комісарами, що так буде, як я нажу. В тій 
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асекураЦll стоїть таке паписано - я вам перепо
вім по-вашому ((Слухайте! слухайте! тихо!»

озвалися голоси між козю\ами): «Ми, Ян Кароль 
Ходкевич, В06вода віленський,- і дальше понази
вані всі панове комісари, назначені від Речі Поспо

JІИТОЇ до В06ШlOЇ ради,- маючи бачність здавна на 
панів молойців війська короля його милості запо

розького мепзтво і відвагу, на статечне при війську 

JЮРОJlЯ його милості ЇХ СТОЯНН6 в голоді, на нужду 

і страту немалу коней військових, позволили-сьмо 

Їм іменем Речі Посполитої в нагороді 50 ООО зл., 
хотячи то мати по них, аби на тій експедиції рівно, 
як і ми, витримали, а по щасливім, дасть бог, по
вороті одні на Запорожжя, другі до домів своїх 

без вшеляких куп і утисків духовний КЙМі 1 

і шляхетсьних дібр роз'їхалися. А Річ Посполита 

на дальші часи вдячністю суму ту виш меновану 

на день рождества Христа-Спасителя подлуг ка

ЛGндаря старого до КИGва повинна буде відослати, 

котру старші від війська назначені відберуть. Для 
ліпшої певності руками своїми піДПИСУGМОСЯ і пе
чатки наші прикладаGМО. Datum в обозі під Хоти
ном, die 14 Septembris, anno Domini 1621» 2. Отсе 
письмо я передаю вашому панові гетьманові, а вас 

ще раз прошу: не покидайте нас! Витримайте ста
течно до кінця! Я знаю, що ви королевича його 
милості не понинете у такій бідil 
СобіСЬJШЙ передав Сагайдачному «асекурацію» 

і зіСІ\ОЧИВ із стола. КозаЮІ ЯІ\УСЬ хвилину тіЛЬІ\О 
гуторили із собою, мов нараджувалися; а там неба
вом оклики почалися щораз голосніші, і вкінці 

комісари почули: «Лише 50 ООО за нашу втрату 
і за нашу службу! А німцям як платите? Ми чим 
гірші? Поюш[,l\10 Їх!» 

Якийсь час І\оJlОТИЛОСЯ так у громаді, поки зно

ву зірвався такий крик певдоволення, що комісари 

--І-Нороля ЙОІ'() милості. 
2 14 вересня, року божого 1621 (латun.). 
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ПlИшли самі в товпу пояснити всім справу і вти

хомирювати. Вкінці просили ще Сагайдачного, щоб 
він промовив що до козаків, може, його послу

хають. Сагайдачний не хотів промовляти, але не 
було ради, мусив вилізти на стіл, щоб його було 
видко, і промовити. Він сказав: 

- Питається мене дехто, як я дивлюся на ту 

асекурацію. Я вам скажу як: була у чоловіка жін
ка - лиха, дурна, лежибока, та ще й чепуритися 
любила; не рад, бідний, був і дитинці, що У них 
найшлася. Ноли пронеслась чутка, що орда під

ступає. 3ібрався чоловік, щоб з'Їхати у друге місце, 
і увійшов у хату попоїсти. А жінка ото йому й ка

же: «Для поспіху, мов, ти Їж борщ, а я м'ясце, бо 

мене дитина ссе». Прийшлось Їхати вже; завів 
ЧОJlOвік кобилу в голоблі; не запряг, так лише по
ставив. «Сідай,- каже до жіНІШ,- бо вже орда під 
селом, а я для поспіху верхи сяду». Скочив на 

кобилу, махнув батогом - був тут та й нема ... 
А жінка лишилася на возі. Так воно й тут: для 

поспіху самі по з'їдають м'ясце, а нам кажуть Їсти 
борщ; зате й ми, коли захочемо, для поспіху сяде
мо верхи, а когось там лишимо без кобили на возі. 
3розуміли? Ну, коли зрозуміли, то розходіться! 
Нозаки засміялися іподобріли. Ноли ж до того 

хтось там пригадав козакам, що єсть же перед но

сом у них турки, а в турків у наметах усякого доб
ра ще багато: не допустить бог померти 3 голоду,
вони погодилися з долею і почали розходитися. 

Польські комісари слухали здивовано приказки 

Сагайдачного і питалися його потім, як він її розу

міє. Чи, може, гадає сісти верхи на кобилу, коли 
вже орда під селом, а жінку JІИШИТИ на возі? Са
гайдачний усміхнувся лукаво і втихомирив панів: 

се тілько приказка, жарт, щоб забавити козанів. 
Чи зрозуміли, чи не зрозуміли козани приназни, 

а от розходяться. Про се йшло. А він ляхів під 

Хотином не покине, хіба що тнка БУJІа би воля всіх 
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Rозаків і всеї козацької старшини,- тоді він, звіс

но, пе порадить ні чого. Собі ський просив Сагай

дачного витримати ще скілька днів, бо заноситься 
на мир, турки, ВИДІШ, м'юшуть,- доконче треба 
виждати. 

МИRула був свідком отсеї ПОдll 1 заспокоївся 

троха. Копець війні ще не зараз буде,- поки }Ш

пець нрийде, він буде знати певно, що з ним ста

неться. Тепер тілько треба би віднайти Дзерона, 
поговорити 3 ним, пійти поглянути ще раз на мо

гилу баТЬRа, бо, може, не доведеться її вже ніколи 

бачити, а там потім уже все одно, зважиться зро

бити, що загадує. 
До самого вечора шукав Дзерона і не міг найти. 

По польськім обозі годі було свобідно ходити, бо 
ЛЯХИ мали з ТУРІ\аМИ потребу; так лише заглянув 
сюди-туди, чи не уздрить де Дзерона. Не побачив 
і вернувся в І{озацький обоз уже вечором. 

На другий день Микула і не зважився пійти 

в польський обоз, бо саме па середину того обозу 
напав Каракаш-баша скаженим приступом. Кара

І,аш погиб і TypRiB нрогнано, але на тім і минувся 

день. Микула ходив то СЮДИ, то туди по козацькім 

обозі, дивився з берега Дпістра на бранців, що Їх 
татари згапяли щораз більше з Поділля; заглядав 
здалека і на турецький міст, коло котрого крути

лося вже багато війська; дивився в німецькім обо
зі, як скидували неживих вояків, що вмерли з не

дуг, у яр і тілько троха присипували землею, і все 

те наводило на него якесь сумне отупіння, якусь 

дрімоту духа, байдушість, яку сам спостерігав 

а fШОЇ не міг позбутися. Стілько було випадків 
смерті довкола, що й його самого не тішило життя. 

Чого ті люди так ненавидять себе? Чому переду
мують тілько над тим, як би другого гладко позба

вити життя? 3еМJIЯ тю{а широка, тіJIЬІШ жий, поки 

бог позволить, д:ш всіх місця доволі,- тим часом 

ІІі! годі ЖИТlI СПОI,іЙIІО! 3берутт,ся сотки тисяч отак 



на одне місце і ріжуть себе щодня потроха; вкінці 
не стане ЇМ ні нрові, ні сили далі битися - і розі

йдуться. Такі смутні думки снувалися цілий день 
по голові Микули, і йому дуже бажалося пійти на 

могилу батька і там виплакатися з жалю, поскар
щитися на цілий світ, такий гарний сам собою, 
а такий непривітний для чоловіка. 

Тілько ніч минула, він справді зараз вранці пі
йшов понад Дністер у сторону замку. Понад рікою 
КРУТИJlOся багато війська, що ноїло коні, брало 
воду до обозу або й так сиділо без діла, пильнуючи 

тіЛЬІЮ, щоби з противного берега пе стрілив хто 
на них. Усіх тих ВОЯІ\Їв Мш.ула ВИМІшав МОВЧІШ, 
не дбаючи про нікого. Тілько в однім місці коло 
німецького обозу здержався і оглядав малий пліт, 
причеплений до берега. Потім пійшов даш,ше. Ось 
уже і той берег, де похований старий Семен Яро
шенко, там польський міст, а коло моста по лівім 

боці стирчить височенна стіна замку. Тихо тут 
тепер, не чути таких скажених криків, як тоді, 

коли обозова челядь убивала волохів. 
Микула заліз у корчі. Ось і батькова кам'яна 

могила; тілЬІЮ відложити набіІ\ камінь, що при

криває батька, і можна би його побачити. Та нехай, 
нещасний, спить спокійно; не годиться перебивати 
йuму його вічного сну. Микула сів біля могили 

і задумався. Не були то думки такі, щоб він у них 
находив якийсь лад; так лише снувалося йому 

щось по голові, мов сонні привиди, а над тими при

видами верх брало одно лише ясніше бажання: 
вмерти! Вмерти зараз отут, біля батька, щоб уже 
раз усе скінчилося! Нехай родину у неволі бог 
помилує і визволить; у Микули вже сили до того 

нема. Є ще, правда, в його душі один намір, але 
такий непевний, що годі зараз зважитися. Коли не 

поведетьсн, жде його неминуча смерть або нево

ля; а чи не краще б отут-таки зараз померти без 
великого заходу? Нащо ж іти шукати собі смерті? 
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І Минула сидів тан довго при могилі батьна та 

завдавав собі щораз більшого жалю, нали нараз на 
польсьнім мості і за мостом по тім боці побачив 
видовище, що спершу тільно здивувало його, а там 

потім ізацінавило тан, що він зійшов з берега над 

саму ріну, щоби бачити донладніше. Зараз і розві

дав, що сталося. Того дня хотіли поляни вислати 

нільнасот возів до Кам'япця по харчі, і сі вози уже 
переводжена на той бін Дністра. Та от по тім боці 

в тім малім польсьнім обозі, що стояв ще досі ноло 

Браги, прийшло НО мусь на думну заглянути в один 

віз. У возі лежав пр ин ритий соломою польсьний 

ШJlЯХТИЧ, що тим снособом хотів утечи додому. За

платив, видно, візнинові, щоб не зрадив його; тим 
часом ІІІтуна не вдалася. Мало того; почали пере
трушувати всі вози, і ПОІ\азалося, що трохи не 

в кождім возі притаївся Нlшйсь польський Гентор 

або Агамемнон. Саме військо нипулося перешуну

вати вози і витягало звідтам панів, на вдивовижу 

собі і людям. Сміху було спершу багато, та нали 

пани наважилися-тани до Жванця, щоб не зазнати 

сорому в обозі, здержали Їх силою вояни з-під 

Браги і завернули під замон. Небавом з обозу 
над'їхав відділ війсьна під проводом Молодецьного 
і зайняв панів, ЯІ\ череду овець, та пігнав в обоз. 
Остатні чури сміялися з таних відважних шлях

тичів і проводжали їх з глумом і почерез заМОІ\ горі 

в обоз. 
Не втерпів і Минула, пійшов за громадою. ХОЧ 

ЯІ\ не до веселості було йому, не міг без усмішни 
дивитися на тих панів, звичайно таних бутних 
і гордих, а тепер засоромлених. Привели панів 

перед намет ХОДJ{свича. Гетьман сидів на лавочці 

против СОНЦЯ і грівся. І\ОJIИ побачив перед собою 

(\Відважну>} громаду, оБСТУПJIСНУ з усіх боків ВОЯ
!(ами, встав, ПОЩІВІІВСЯ зпсвашливо і сназав лише 

Молодецьному поводити панів по обозі ДЛЯ ПО30-
рища, ян звичай велів. Сюпшапо трубачів і Довбу-
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шів і поведено панів з музикою у праву сторону 

обоау, де було найбільше польського війська. Хто 
глянув, знав уже, що ее за похід іде; і соромом 

покривалося лице кождого справдішнього поль

cbKoro приятеля вітчини, що товариші по шаблі, 
потомки славних родин заподіяли таку зневагу 

польському імені. Заразом брала Їх злість на тих, 
що у такий тяжкий час зважилися покидати своїх 

товаришів і всю справу. 
Микула дивився хвилину, як відходив сей «слав

ний» відділ, а потім почав шукати Дзерона. Знав, 
що застане його найпевніше коло Могили, а Моги
ла все RрУТИТЬСЯ RОЛО ХОДІшвича і Rоролевича,
отже тут, у середнім обозі, шукав Його. Найшов 
намет Могили, але в нім не застав ні його, ні Дзе
рона, лише чурів. Не було іншої ради, треба було 
почеRати. Ті:rТ,IЮ під вечір надійшли обидва. 

- А ти що тут робиш? - спитався Дзерон. 
- Маю до вас діло. Порадьте мене! 

І шепотом оповів йому свій намір. Дзерон пора

цин йомv зачеІШТИ. 

- Зажди,- Rазав він,- поки виясниться справа. 

Передвчора, як вернулися Rомісари від RозаRів, 

була нарада у Ходкевича. Заноситься на мир. 
Ляхи страх заТУЖllЛИ за домом, турки також. Rоли 
помиряться, ТО, певно, і бранців пустять, передо
всім наших, з Молдови, бо що вони винні? Отже, 
почеІ\ай, побачимо! 

І Микула почекав ще два дні. Походжав по обозі 
та потішав себе надією, що вже справді небавом 
війна СІ,інчиться. Вже четвертий день ТУРRИ сиділи 

спокійно; ІюзаЦЬІ\ИЙ і ПОЛЬСЬІ\ИЙ обози не руша
ЛllСЯ також. Вояки нудилися, спали понад міру, 
тіЛЬІ\О вартові стояли або походжали по окопах, 
позираючи на пусте поле перед собою. Видко, вто
милося віЙСЬRО З обох боків і старалося одно 
другого «пересидітИ», хто довше зможе. Був се 

таRОЖ воєнний підступ, ІН' менше страшний від 
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битв, бо військо доїдало вже останки харчів з возів, 
а для коней, щ!) не погинули, не ставало вже 

і JІИСТЯ з дерев, яким їх годували. Був се засуд 

на голодову смерть, повільну, але не менше певну, 

як від кулі або шаблі. Туркам було остілько ви

І·іцпіше, що перед ними стояв отвором цілий край 

на ПОJІУДНЄ від них; а поляки і козаки були окру
жеllі з усіх сторін татарами і турками так, що ні

зьідки було спровадити харчі, ані де попасти коня. 

Голод забирав уже свої жертви в обозі або розга
няв обозову челядь на всі чотири сторони. Німецьке 

і угорське найняте військо, що привів королевич 

із собою, зменшилося наполовину, стопилося, як 

еніг від сонця; начальники його самі не знали, 

куди поділися люди й як. Правда, померло Їх ба

гато від недуг, троха згинуло в битвах, але най
бі.;Іьше УТеІШО до турків, до татар - пійшли світа

ми, відреклися і платні, і всего. Чотири спокійні 
дні, без заняття, навели на військо смуток і за
думу; всі вже літали думками по своїх домівках -
хто по Запорожжі, хто по тихих селах з тихими 

хатами і родинами. Напала на віЙСІ>КО нудьга, ЩО 

заїдала гірше недостатків завзяті душі, виганяла 

із сердець охоту битися, присипляла всіх так, як 
отсе осіннє сонце присипляло помалу землю на 

зимовий спочинок. 

Дня 18 вересня під вечір побачив Микула, як 
Сагайдачний зі всею козацькою старшиною ішов 

дО ПОJІЬСЬКОГО обозу. Микула пійшов за ним. Зда
ВRJІОСЯ йому, ЩО щось станеться сегодня таке, що 

спонукає його зважитися виконати свій намір або 

покинути його цішюм. Він дивився на Сагайдачно
го, :мов на батька, що поможе йому, хоч і слова 
не ПРОМОВИТЬ до НЬОГО; щО витягне його своїми 

рунами із біди, хоч тілько одна рука в нього здо

рова, а друга хора лежить безсильна на нерев'язці 
НрИ тіІlі. 

НозаЦI>ка старшина увіЙll!JIа в намет Ходкевича. 
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В наметі уже ждала вся польська рада воєнна: ко

місари, полковники і ротмістри. Зробилося глітно, 
треба було ще принести лавок, щоб могли усі 
усісти. Усівши, всі замовкли, цікаві почути, чого 

скликав Їх ХодкеВІІЧ. Він напівсидів, напівлежав 

на своїй постелі, спертий о ПОДУШІ'У, і лице його 
в наметі, в котрім сумерl'И розганяло тілько І,ілька 

воскових свічок у ліхтарях, здавалося ще більше 
схороване, як було. Довгу хвилину не відзивався, 
тілько дивився на полотпяну стіну намету; а потім, 

не обертаючися до зібраних, мов сам до себе, по
чав тихо говорити: 

- Тому чотири дні, коли я скликав був панів 
комісарів на раду, казав я вашмостям, що на мир 

не годжуся. Не такий ворог страШІІИЙ, як ми собі 
гадали; вже ми його доторкнулися й очима, і РУІ,а

ми. Коли б мав справді силу, вже був би досі нас 
проковтнув. Шість років збирав ворог такий ВОЄН

ний апарат, що такого великого ще ніколи не мав; 

і знає він добре, що по сій війні буде або паном, 
або посміховищем цілої Європи. Тим часом не дав 
нам досі ради. Antiquae fort'Unae suae fama 1 про
падає. Тому-то я казав тоді, що ми не повинні го

дитися на будь-який мир, що ми і себе, і бранців 
визволимо найкраще вікторією, відважною оборо
ною, витривалістю до самого кінця. Нехай собі 
челядь і інші тхори втікають; краще, коли вони 

тепер утікають, ніж з битви; ми ще маємо досить 
СИJ1И і постоїмо за гонор своєї милої отчизни до 
кінця. 

Так казав я вашмостям перед кількома днями. 

Однак потім надумався я інакше. Чую, що вже моя 

смерть за плечима, булава Вllпадає зі слабих рук. 
Боюся, що, як помру, не «ВИСlIдите» на ворозі 110-

ОlДИ, не витримаєте до кінця. В обозі маємо його 
милость королевича; страх бере мене за нього ... 

І Слава давньої удачі (латuн.). 
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І я згодився краще consilio quam armis ехрегігі І, 
щоби 3елінський з Вевеллім поїхали до вевира 
довідатися, як би ми могли помиритися. Тим ча
сом мали ми потребу з Каракашем. Зелінський ще 
не вернувся, і ми не знаємо, на чім стоїмо. День 
за днем минається в непевності. Наш обоз слабне. 
Король пе присилає помочі, нема ніякої вістки ані 

з Варшави, ані зі Львова - там забули на нас. 
Жолду для війська не посилають. Коні вигинули. 
І\омонників мало, нападати на ворога без коней 
тяжко. Пороху, щоб відбивати штурми, ледви кіль
ка бочок. Зима над головою. Істи нема вже що, 
сіна не стало. Люди втікають; славні родини, що 
вислали сюди своїх синів, покриті вічним соромом; 

з возів, 3 мішків, з-під соломи витягає мо сенатор

ських нотомків... Починається spectaculum deo et 
hominibus 2, від котрого у всіх гине апімуш 3. 

Коли я над тим усім подумав, почало мене сум

ління гризти, що я тут держу і його милость коро

левича, і вас усіх на певну загибель Vana est sine 
viribus ігах 4. Не хочу перед самою своєю смертію 
брати на свою душу прокльонів цілої Речі Поспо
литої, і вас, і ваших родин. Переможуть нас

і загинемо, бо viktor vikto legem imponit 5. І тому 
я зважився сказати вашмостям, що я загадав ви

цофатися з-під Хотина разом з цілим військом, 

а вас скликав сюди на раду de praesenti statu 6, 

щоб ви сказали, яким би способом найліпше звід
си забратися. Отже, кождий нехай скаже свою 
гадку щиро і одверто, нехай я знаю, що ви гадаєте. 

1 Спробуйте досягти свого не зброєю, а переговора-
~ІИ (латu/t.). 

2 Ганебне видовище (латu/t.). 
3 Бойовий дух (латu/t.). 
4 Марний гнів безсилий (латu/t.). 
5 Переможець встановлює заІ\ОНИ переможеному 

(./ати".). 
ti Про теперішнє стаНОВІІще (.шти/l). 
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Сказавши се, Ходкевич поглянув на зібраних і не 
зводив з них очей кілька хвилин. Ті мовчали довго 
і тілько здивовано позирали на гетьманІ!.. Не спо
дівалися такої бесіди: він, Ходкевич, такий завзя
тий старий вояк, радив вицофатися, радив утікатиІ .. 

- Ти жартуєш, пане Яне! - промовив перший 
СагаЙдачниЙ.- Хочеш нас підійти. 

- Се не може бути! Ні! Ні! Гетьман жарту
вав! - озвалася хором козацька і польська стар
шина, немов збуджена з задуми, і в наметі зчинив

ся гамір.- Не уступимося звідси! Не дамося! Що 
нам голод! І смерті не боїмося. Раз мати родила! 

І почали одні горнутися до Ходкевича, другі до 

Сагайда 'шого. 
- Правда, ви пас пе покинете? - питалися ляхи 

козацького гетьмана і старшини. 

- Ні! ІІе ПОЮШСМО! Поможемо! l\Іи й гадки не 

мали ... 
- Не ПОКИІІете! не покинете! А пам з вами і не 

страшно ... 
І щораз більший запал огортав зібраних; поль

ська старшина обнімалася і цілувалася з козаць
кою старшиною, і тілько й всеї бесіди було між 
ними, що присягали собі посполу краще загинути, 
піж покинути один одного. 

- Хіба по наших трупах пійде ворог! Не поті
шиться так скоро! А хто присягу зломить, того на 
шаблях рознесемо! - казали ляхи і козаки, вти
раючи сльози з очей. 

Ходкевичеві блиснули очі з утіхи. Він піднявся 
више на своїм ліжку, кілька разів збирався гово
рити, та заМОВІ,ав, бо не чули ЙОГО в гаморі; на
решті вхопив руку Сагайдачного, що підійшов до 

його ліЖІШ, і довгий час тримав ЇЇ у своїх обидвох 
руках, примовляючи зворушеним голосом: 

- Петре! на тебе lI10Я надія! Не покидай нас! 
Не звертай на те уваги, що між нами стілько лу

кавства. Адже ми христипни, брати ... Прийде час, 
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і Польща стямиться, буде сестрою Украіні, а не 
катом ... 

- Дай-то боже! - відповів СагаЙдачниЙ.- Не 

бійся, Яне, козаки не нокинуть вас. Ми ж досі до

бре справувалися. 
- Ох! добре! добре! мій любий Петре! Не знаю, 

як вам і дякувати. Коли б мені дав бог прожити 
ще якийсь час, я б, може, стримав отсю ненависть 
у нас до руського народу; так що ж? Мої дні вже 
почислені. Гину, Петре; кажу тобі: не діжду кінця. 

- Бог ласкав! - втихомирював козацький геть

ман польського, сідаючи коло нього на ослоні. 

Коли в наметі троха притихло, озвався Ходкевич 
знову: 

- Панове! Ви відгадали мою гадку: я хотів піді
йти вас; хотів ту нетерпеливість, що повстала 

в обозі з недостатку, викинути наверх, щоби, нк 

кертиця землі, не рила довше добрих анімушів. 
Бачу, що ви ще свою милу отчизну любите І Бачу, 

що й козаки нам не вороги. По могли нам так, що 
дай боже, щоб ми Їм так помагали завсігди; і по
можуть нам і надалі. Дививсн я, як ви тут обніма
лися і цілувалися, як присягалися не відступати 

один від одного, і я бажав би собі, щоб ми завсігди 
жили так humaniter 1, по-братерськи, без утисків, 
щоб той furor 2, ЯІ,ий видко В нас до РУСЬІюго наро
ду, щез, щоб ми ніколи не забули тих прислуг, 

яких зазнали від сего народу, що проливав кров за 
нас... Тепер я снокійний і не боюся, що справа 
скінчиться для нас зле. Скінчимо війну скорше, 
ніж військо свою солонину з'їсть. Сердитий турок 
та сердита собака - вовкам страва ... 
Так весело закінчив Ходкевич свою промову, 

і всім на душі полегшало. Здавалося, затратилася 
відразу вся різниця поміж першими польськими 

І По-людськи (датин,.). 
2 Злість (датин,.). 
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достойниками і бездомними запорожцями - всі 
стали собі рівні, всі годилися жити і вмерти один 

для одного. 

По промові Ходкевича озвався Сагайдачний: 
- Отсе я, панове, люблю! Отак би нам жити, як 

пан гетьман каже, а не так, як жили досі. Не вам 

казати, самі знаєте, що було між нами. І не зга
дуймо лиха против ночі. П ро нас скажу тілько ось 
що: наша хата не заяць - пе втече нам, і ми не 

спішимося. З війни, як з весілля, ми не втікаємо. 

Пороху й олов'яного бобу ми маємо ще досить; 
самі робимо порох в обозі. Тілько за харчами му

сите післати в Кам'янець і дати нам, бо як не 
під'їси, то і святих продаси; зле, коли по животі 
мов коти лазять. А там і самі по журимося за себе, 
не спускаючися на те, що ви можете дати. Про 

способи, як дальше воювати, скажу те, що я від 
нинішнього ДПЯ, чи панове на те годитеся, чи ні, 

зачну сам нападати вночі, так як перше загадував. 

Ви нічної справи, як бачу, не любите; а мені бай
дуже про те, чи годиться, чи не годиться тягти 

вночі турка з-під перини; коли б він міг, то по

тяг би мене. Отсе я мав вам сказати, а ви вже 
вибачайте, коли невлад. 

- Роби, роби, Петре, як гадаєш,- відповів Ход
кевич.- А по харчі я вже пішлю. 

- Зараз сеї ночі зачну! - сказав ще Сагай
дачний. 

- Тілько осторожно! - вихопився котрийсь із 
комісарів. 

- Не бійтеся, панове; Я вже вам покажу, що 
мої хлопці знають! Не повина пам! 
Ще побалакали хвидину про жолд і про харчі 

і почали розходитися, веселі і завзяті. Перед на

метом ждала товпа війська, цікава дізпатися, над 

чим радили в наметі. 

Старшина ле крилася і розповідала воякам, що 

постановлено лишитися і далі битися. «Лишаємо-
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ся! б'ємося далі!» - пішов гамір по війську і будив 
приспане завзяття у людей, що вже годилися з дум

кою втікати з-під Хотина з порожніми руками. 
Зачув і Микула сю чутку, розпитав ще, чи справді 

так, і, коли впевпився, що до згоди з турками не 

дійшло, зараз звідтам, з польського обозу, пішов 
над Дністер. Над рікою не було людей - пійшли 
вже в обоз спати,- і тілько по тім боці на полі 
ясніли тут і там огнища. Коло німецького обозу 
застав ще той малий пліт, що його оглядав пер

ше,- кілька ковбків, зчеплених докупи. Лежала 
тут і тичка, котрою можна було кермувати пліт. 

Отут Микула станув і довгий 'Іас падумувався, 

чи зважитися виконати свій намір, чи ні. Вкінці 

відчепив пліт, відбив його від берега і виплив на 
середину Дністра. Течія ріки зараз ухопила пліт 

і понесла його тихо вперед, вниз Дністра. Микула 

присів, мовби боявся, щоб його з козацького обозу 
не побачили, і плив-плив просто до турецького 

мосту, просто туркам в руки. 

Ось уже минув берег, на котрім розложився 

козацький обоз. Перед ним просто посередині ріки 
світло. Очевидно, турецький міст кінчать уночі; 
ніч темна, тому і світло видко так далеко. Як воно 
відбивається в річці! Видко вже і міст упоперек 
ріки; на мосту крутяться люди. Микула старається 
завернути пліт ближче до лівого берега, що тут 
обнижується до самої ріки, щоб вода не понесла 
його попід міст. 
Ще є кількасот кроків до моста. його спостері

гають люди, як він виринає з темноти, і дехто збі
гає на лівий берег, щоби здержати пліт. Микула 
не думає втікати, сам завертає до берега. Пліт 
ударяє в кашицю моста. Віп наставляє тичку лю
дям, щоби притягли його разом з плотом ближче 
до берега, тичку ловлять і тягнуть. l\Іикула ви

скакує на берег. 



ХІІ 

Чи тут пан господар Томша? - спитався Ми
кула віцразу в робітників. 

Ного не зрозуміли. 
- Єсті аічі домнул господар Томша? - повторив 

те саме на волоськи. 

- Аічі! аічі! - відповіли Йому.- Але тепер 
спить! Не можна до нього. 

- Гей! чого ви там збіглися над ріку? До робо
ти! - крикнув хтось з моста. 
Микулою аж потрясло: се ж голос його тестя 

Чамчана з Сучави! 

- Ведіть мене до пана Чамчана! Я маю йому 
щось важне сказати. 

Його повели на міст, вистелении дернями. 
- Пане майстер! якийсь чоловік має до вас діло. 
- Микуло! се ти? А ти звідки тут узявся?-

скрикнув присадкуватий сивий вірменип по-руськи 

і зняв руки, щоб обняти високого Микулу.- Набік, 

хлопці! то мій син! 

Робітники уступилися. Микула шепотів тихо 

тремтячим голосом: 

- Слава богу, що я вас найшов. От несподіван-
ка! Коли б я був знав ... 

Що сталося? 
Ви нічого не знаєте? 

Ні! Я вже більше як шість неділь не був дома. 
Ой! нещастя! нещастя! 
Та що таке? Кажи! 
Мого тата вбили, а Роксанда, мама і син десь 

тут у ясирі. 

У Чамчана мовби грім ударив. 
- Роксанда тут? у ясирі? - питався він здиво

ваний, тремтячи на цілім тілі.- Ти жартуєш хіба? 
- Ой не жартую, тату, пі! 

І Микула оповів тестеві І\ОРОТІЮ всі пригоди ро

дини і свої. 
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Старий Чамчан аж за голову вхопився. 

- А я тут будую міст, і пе в думці мені! - нарі
кав він.- Господи! Господи! Таке нещастя! Доню 
моя! 

Чамчан зараз застановив роботу на мості і післав 

робітпИ!\ів спати. 

- Ходи! - сназав до МІШУШІ і новів його на пра

вий берег до свого ПЮlету. 
- Тату, послухай мене! Ходіть спати на той бік, 

тут, коло нозанів, небезпечно. Я вам раджу. 

Старий не перечився; у нього з думки не сходило 

нещастя рОДИНИ. 

- Ходи! Там також мій намет і начиння ... Ну, 
чи чував хто таке? Я тут нрацюю і не в гадці мені, 

а доньна в неволі, може, лиш кількасот кроків від 

мене! Але я єї зараз завтра добуду. Міст уже гото
вий, ще тілько дещо понравлю і передам господа

реві - а потім усі ясирі нерешукаємо. 

Огнища коло моста небавом ПОТУХЛИ, і зробилося 
темно, як у пивниці. Небо було хмарне, ні одної 

зірки, і вітер віяв студений. 

Опипившися в наметі. Чамчан і Ярошепко лягли 

на солому. 

- Може, ти голоден, Микуло? 

- Як маєте що, то дайте! Від ранку я пе Їв. 

Старий викресав огню, запалив губку, від губ

НИ - клапоть сухої соломи, а від соломи - ВОСНОВУ 

свічну. Потім відчинив снриню, вийняв хліба і ву

джениці і подав Микулі. 

- Ян же ти змарнів, хлопче! - сказав, пригля

ПУВШИСЬ зятеві ближче. 

- Чи пе було від чого? 

- Ой було! було! Щастя твоє, що мене тут на-
ЙШОВ. 

- І я кажу: щастя! Бог мене якось держить при 

житті, мабуть, через те, що я вже десять разів 

хотів ПО~Іе рти. 
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- J як ти зваживсл: СЮЛIl пrИПЛIlСТИ? Адже ти 
не знав, що я тут? 

- Звідки ж я міг знати? Знав лише, що якийсь 
вірмепин будує міст; приходи.;ІО мені на гаДІ,У, що 

то, може, ви, але певно я не знав. Я гадав собі 
так: усе одно попливу до моста. Я чув, що тут 

є господар з нашими, з Молдови,- бранець один, 
Чоботар, казав мені. Гадаю собі: ноли мене злов
лять волохи, приведуть до господарл:, я скажу йому 

просто: «Так і так, я твій підданий із Серета, вті
каю до свого, а не до чужого». А зловлять мене 

турки або татари, попадуся в полон - нехай і так 
буде, буду хоч бідувати з родиною. Може, віднайду 
її, може, визволю ЇЇ... я вже просто не знав, що 
з собою почати. Тепер от ходила чутка, що прийде 
до згоди з турками. Я заждав. А сегодня вечором 

сама старшина оповідала війську, що будуть далі 
битися. «Коли так, гадаю собі, то я тут між вами 
нічого не висиджу; все одно пущуся до мостю>. 

- Бідний Семен! бідний! - зітхнув Чамчан.
І Роксанда, і мама, і внук ... А я нічого не знав ... 
Закликав мене господар в Ясси, ще Олександр. 
Мав побудувати мости для турків, постарати хар
чів, сіна... Запізно спам'ятався, скинули його. 
А Томша взяв мене з собою. Заробок добрий
і я пійшов З його військом. А тим часом, дивись, 
таке нещастя, таке нещастя! Що ти там робиш, 
бідна Роксандо? 

- Уже п'ятий тиждень мучиться. Може, вже 
пігнали Їх у Туреччину? - сказав Микула. 
Чамчан аж зірвався на рівні ноги на ту гадну 

та заломив руки. 

- Господи! Господиl І то може бути ... Коли вони 
ще тут, то Їх добуду: господар поможе, і я гроші 
маю. Але ноли Їх тут нема ... 

І тесть. і зять замовкли, передумуючи над лихом, 

яне їх, може, вже стрінуло. То їдь У Царгород або 
в Кафу на базар шунати родини... Добре, ноли 
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найдеш. Л то Їх розлучатт" матір заженуть нуди
інде, Роксанду продадуть якому баші, бо гар
на, з Тодірка вийде я:ничар. Не побачиш їх уже 
ніколи! 

- Ноли б дочекатися завтрашнього дня, зараз 
почнем шукати,- Сlшзав Чамчан.- Возьму карту 

від господаря, щоб нам вільно було шукати і ходи
ти,- всі ясирі перешукаємо. 

- Іх тут більше? 
- Є Їх кілька. Тому з тиждень стояв отут неда-

леко один ясир. Але козаки напали вночі ... 
І я тоді був тут. 

- Ти? 
- Був тут! Хотів до ясиру дістатися, не вда-

лося. 

- Отже, побоялися нового нападу козаків і пе
регнали знову ясир на той бік, де перше був, 
ближче війська. А тут тепер стоїть татарський 
ясир, назганяли тисячі людей з Поділля, з Волині, 

з Галичини ... 
- Тут наших не буде. Пійдемо завтра у той 

ясир, що стояв тут перед тижнем. 

у намет ударив такий сильний вітер, що полот

няна стіна надулася, як вітрило, і свічка згасла. 
- Буря буде,- замітив Чамчан.- Накрийся, 

Микуло, от маєш кожух! 

Чамчан стягнув звідкись кожух і кинув на Ми

кулу. Сам поклався також, накрився - і на якийсь 

'Іас у наметі стало тихо. Осінній вітер термосив 
стінами намету, а ніч стала тана темна, що нічого 

не було видко. 
- Нали б хоч сю ніч переспати спокійноl

зітхнув Чамчан. 
Микула, що вже зі своїм нещастям зжився. не

довго перевертався на соломі; заснув небавом на 

вигідній, теплій постелі. якої вже давно не мав. 
Зате Чамчана сон не брався. Він не перебивав Ми
кулі сну, хоч радо був би балакав з ним; лежав 
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зітхав ТНіІ"'О та думав над тим, що ~aBTpa по

чинати. 

Тілько ІІО півночі задрімав. Не був то сон, бо 
щохвилини будився і думав зовсім ясно; не була 
й ява, бо втомлена голова по хвилині знову запа

дала в дрімоту. Тут він чує, як вітер гуде і неда
лека дуброва IllУМИТЬ; а тут знову довкола стає 

так тихо, мовби все завмерло. Тілько щось неви
разне МОРОЧИТЬСЯ по ГО.1Іові; немов далекий гомін 
і стогони вмираючих, тупіт коней, дзенькання 

Illабель ... 
Чамчан сам не знав, як довго так лежав, коли 

нараз вбіг хтось у його намет з криком: «Козаки 
напали!» Чамчан зірвався з постелі, Микула спав 

далі. 

- Вставай! Козаки напали! - скрикнув Чамчан. 
Микула зірвався, як опарений. 

- Втікаймо до татар! Ні, до господаря на той 
бік! - радив Чамчан, не знаючи, що почати з со

бою. 
Обидва вибігли перед намет. Надворі вже сіріло. 

Глянули сюди і туди: по сім боці ріки, де вони 

були, було спокійно; правда, військо вибігало із 

своїх леговищ, настав переполох, але битви не 

було. Зате по тім боці, за мостом, у ярі і за яром 

стояв гомін великий, хоч і не видко було, хто з ким 

бився. Військо господаря стояло готове коло тяж

НИХ воріт, яними міст з того бону замикався. На 

мосту було вже ПОВІЮ людей, і ворота з сего боку 
були також зачинені. 

- Коли напали? Як? - питався здивований Ми
кула. 

- Уночil - відповів Чамчан.- Я щось чув, але 
і в думку мені не приходило. 

- А не казав я вам! 

Іти тепер на той бік, за міст, не було чого. Тут 
було безпечніIllе. Тілько підіЙIllЛИ до війська і 
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почали розпитуватися. Небагато ПаШІ що дізна

лися: всі стояли, як вівці, наполохані ВОВІ\аМИ. 

- Де ж ті liозаки? - допитувався Микула, роз
глянувшись докладніше. Нігде ніхто ані не стріляв, 

ані не кричав, як у битві кричать, тілько військо 

стоїть або бігає переполохане. 
Пригода вияснилася тілько вранці. На долині за 

яром стояли зі своїм військом баші Караману 
і Сівасу. На ніч розставили сторожі іпоклалися 
спати. Тим часом уночі кілька тисяч запорожців 

підлі зли тихенько під турецькі сторожі, спрятали 

Їх або виминули і несподівано напали на сплячих 

турків. Тисячі Їх порубали і покалічили, а з добичі 
позабирали все, що під руки попало: золото, срібло, 
сукні, завої, з двіста коней, тридцять верблюдів, 

дві хоругви яничарські, навіть книги військові 
взяли. Намети пороздирали, щоб мали у що за
вити добичу, і як прийшли несподівано, так за

бралися. Може, згинуло Їх кілька, а може, й то ні. 

Ярошенко і Чамчан слухали сих оповідань 

війська з неоднаковим чуттям. Микула рад був 
знати, чи господар живий,- довідався, що нічого 

йому не сталося,- такий удатний напад тішив 

його, бо занадто вже звик до козаків і не мав чого 
жалувати турків - тих самих турків, що забрали 

йому родину. Але Чамчан налякався і за себе, 
і за господаря, і за свою родину; просто голову 

зг)тбив. 

Коли військо втихомирилося, Чамчан казав Ми
кулі лишитися у наметі, а сам пійшов на той бік 
до Томші. Не забавився там довго; небавом гонив 
У2l\е робітників на міст. Надворі вже розвиднюва

лося; можна було вести роботу далі. Микула ста

нув у входу до намету і подивився на роботу свого 
тестя: справді, як казав Чоботар, се не був міст, 
лише ціла гребля - кашиці з того і з сего боку, 
а посередині міст, що здержав би й найбільший 
тягар. 
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Уже все було готове - і ТЯіІШЇ ворота, і поруччя, 

1 Ї;ІЬКО ще вирівнювало поміст рінню і дерннми, 

щuб дорога була гладка. Саме сею роботою займа
;шен тепер робітники. 
До самого полудпя Чамчан не вертався до на

мету; всюди було його повно, всюди заглянув, чи 

все в ладі. В полудне казав робітникам забиратися 
з моста, а сам пійшов до господаря. Томша вийшов 

із намету, оглянув цілий міст докладно, потім по

вів Чамчана до себе і подержав довший час. 
Микула вже аж знудився, вичікуючи тестя. На

решті він прийшов. 

- Ну, слава богу, що вже впорався з роботою. 
Тепер, Микула, в дорогу! Гроші маю, ще й провід

ника-турка да6 Томша. Наже, що коли найдем 

родину, то він сам упімнеться за ню: се ж його 

люди, з Молдови, а не чужі. А коли треба буде 
заплатити, то заплатимо ... 

Де ж той турок? 

Він зараз прийде. 
Як же ми з ним розмовимосн? 
Він зна6 по-волоськи. В Яссах жив з кілька 

ронів. Світовий волоцюга, я його знаю. Мусимо 
йому заплатити, то розумі6ТЬСЯ. Грішми все можна 
у турків зробити. 

3аким прийшов провідпин, Чамчан і Микула по
поїли і приготовилися, мов до далекої подорожі. 

Чамчан позамикав скрині з начинням і віддав під 

догляд своїм помічникам, що лишалися тут, щоби 
в потребі поправити що при мості, коли б вода 
попсувала. Сам узброївся шаблею, сховав грошей 
частину у черес, а частину у шкіряну торбину, 
котру перевісив собі через плече; у торбу набрав 
харчів і казав Їх нести Микулі - усе приготовив 

з розвагою, так, як з розвагою клав свій міст. 

- Нарешті надійшов провідник: чоловін около 
шістдесяти років, але ще здоровий, як медвідь. 

Уже готові, пане майстер? 
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Уже. 

Куди ж пійдем насамперед? 
Як гадаєте . 

Як то було: опришки продали РОДJшу нашим? 
Так,- відповів Микула.- І родина була ще 

перед кількома днями в тім ясирі, що тут стояв, 

а потім його перевели па той бік. 

- Ага! Ну то ходім на той бік Тут, по сім боці, 
Кантемирові татари і бранці з Лехістану, не з Мол

дови. 

Всі три перейшли міст і опинилися в обозі Том
ші, що мав зі своїми волохами пильнувати моста. 

- Що ви скажете про тих жаврів-козаків? - на
гадав турок нічну пригоду.- Сі чорти мають по 

три душі, одну вб'єш, друга жиє ... Я збудився, коли 
вони вже втекли. 

- 3 ними не так легко упоратися,- замітив 
Чамчан. 

- Вже ми Їм дамо раду, нехай ми лише погоди
мося з ляхами. 

- Як то? - спитався l\lикула цікаво. 
- 3 ляхами погодимося, відошлемо Їх додому, 

а козаків схрупаєм, як кіт мишку. 

- Се хто таке придумав? 

- Хто? Ми! Та се ж у нас не новина. Ціле 

військо так собі міркує. А в Радули, у волоського 

господаря, кождий чура говорить, що заберемо 

і того сивого пса, Сагайдачного, і всю старшину. 

Не вийдуть живі відси. 

- Ви там були, у Раду ли? - спитався Чамчан. 
- Вчора був. Томта посилав мене з листом. 

У Радули є післанець від польського гетьмана . 
Кажуть, згоди хоче. А люди Радули оповідають 
собі таке. 

- Видумують, та й годі! - замітив Микула. 

- Може, видумують, а може, й ні . На війні вся-
ке буває,- відповів турок рівнодушно.- Але поль

ський посол є. 
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- Ну, се ще не бітН1, ят; ногодятт,('Н,- СКfl:JflП 
Чамчан, 

- Добре, добре, нехай годяться І Але яка згода 
повинна бути? 

- Яка ж? - спитався Микула, 
Турок видивився зчудовано на Микулу. 

- Та се ж у нас найменший чура знає, а ти не 
знаєшl Козаків треба нам винівечити до ноги! 
І коли прийде до згоди, то козакам се не вийде 
насухо. Ми не пристанем на таку згоду, де б ко
заки цілі вийшли. 

- Уже би то наш господар Томша не вчинив та
кої волі ляхам,- сказав Чамчан. 

- Томша ні, бо ще не забув Корецького, Могили 
й інших, але Радула ... А там хто знає, що Томша 
зробив би: чого б мав жалувати козаків? 
Микула знав, що у словах турба багато неправ

ДИ,- от верзе щось чоловік, що крутиться коло 

великих панів і вдає розумного,- але проте за

боліло його, що чи в поляків, чи в турків усе йде 
торг над козаками, тими самими козаками, що досі 

так добре постояли за себе і за добру справу, за 
християнство, за цілість Польської держави ... 
Так розмовляючи, ішли всі три почерез нижчий 

обоз турецький. По нічнім нападі турки тепер по
правляли свої окопи і хоронили покійників. В обо
зі було подібно, як у козаків: вози, коні, квартири 
для поодиноких відділів війська, кухарі,- тілько 

видно було, що військо більше виспочиване і не 
голодне. Цілі череди овець блеяли зараз за обозом 
та ждали своєї черги, коли мали йти під ніж. 

Ніхто й не чіплявся Чамчана та його товаришів; 

лиш одному якомусь турецькому старшому мусив 

провідник поясняти, в чім діло. Чамчан уже ви

ймив лист Томші, але не було потрібно: турок не 
був цікавий читати його. Микула чудувався, які 

се спокійні люди, й очима шукав ясиру. Ясир не 

зараз показався. Треба було минути цілий нижчий 
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()б():J: J\ухпі, СJ\лади сіна і соломп, череди верблю
:\Їи, l\Оней, волів і овець - і тїЛЬІ,О тоді побачили 
в чистім ПОJlі новий обоз, не обоз, а широке кочо
висько, повне людей. Кіннота з Н:lгаііками і різка

:шr 3 таВОJlГИ СТOfша навкруги ясиру, не пускаючи 
нікого поза назначену межу. Відділ війська стояв 

недалеко, готовий сторожу виручити; кухарі ва
рили страву у велИІШХ казанах. У тих живих 

окопах з кінноти ходили і сиділи тисячі людей, 

ян череда овець, зігнана в кошару. 

Серце заБИJlОСЯ в Микулі СИJlьніше: йому здава
лося, що із сеї громади людей ось зараз вибіжить 
його родина, його мама, його жінка, його любий 
ТодіРІ\О. Мабуть, дуже змарнів ХJlопець ... Старий 
Чамчан ішов також мовчки і не зводив очей з яси
ру. Там уже JlІОДИ поміТИJlИ, ЩО хтось приходить 

на звіди,- і сотки збіГJlИСЯ В громаду та придив

ЛЯJlИСЯ Чамчанові, МИКУJlі і туркові. Сторожа не 

пускала Їх дальше, і бранці стали кричати: «Хо
діть до нас! ходіть до нас!» 
Але провідник новів Чамчана й Ярошенка пер

ше до чорбадіі, десятника і наставника яничар
СЬJЮГО, щО завідував ясиром. Чорбадія пив саме 
чорну каву, коли перед ним станув провідник-ту

рок, покірно схиливши голову і зло живши руки 

наохрест на грудях. Чамчан і Микула СТОЯJlИ 

зБОJ\У. Провідник почав оповідати, за чим прийшли 
і хто ее таний шукає бранців. 
Чорбадія показався більше привітним до гостей, 

як купець, що продає товар. Сам навіть встав 

і повів усіх трьох в ясир. Тілько розмовитися 
з ним бул() годі, провідник мусив бути за тов

мача. 

- Що він каже? Є тут люди 3 Молдови? - пи
тався Микула провідника. 

- Наже, що не знає певно. Мусить розпитати. 
Ось вони вже і в ясирі. Нругом люди, повставали, 

хто сидів, і ДИВJlЯТЬСЯ на гостей. Микула і Чамчан 
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ШУRають очш\ш, ЧІІ не поuачаТI> l\ОГО знайомого. 

Не пізнають нікого. 
- Дайте знати у Скалу, що я тут, Іван Сав'юк! -

RРИКНУВ хтось З гурту. 

- І в Панівці, до ДIIМИТРОВІІча! 
- В Ріпницю! в Ріпницю! до Василя Гаврилашаl 
ЗЧИНИВСЯ крю\: усі бранці хотіли, щоби повідо

мити Їх родини, нехай би прийшли з окупом. Вже 
не можна було й розібрати, хто чого хотів; тілько 
чути було крик, прокльопи і плач. 

Чорбадія прикликав сторожу, і товна зі страху 

перед нагаями зараз нритихла. 

- Кличте ви но-своєму! - порадив старшина, 
а провідшш переТОЛІ{ував се Чамчапові і Микулі. 

МИКУJШ щосили І{риюrув: 

- Є тут ЛЮДИ з Молдови? 
- Хто з МОЛДОВИ? хто а l\[олдови? - повторила 

товпа, і се питання оббігло за хвилину тисячі 
людей. 

- ЯІ\ ТО З Молдови? - спитався 'юрбадія. 
Треба було йому оповісти пригоду Ярошенків. 

ЗаІ\ИМ провідню{ оповів се туреЦЬІ\ОМУ старшому, 

Чамчан заплаІ\ав. До него підлі зла lІаВІ\оліmках 
молода жінка з ДИТИПОЮ, хотіла щось говорити, 

і через плач не могла. Сторожа зараз прогнала єї 
пабіІ\; Ча~lчarr тілию г:шпув -- і С.ТlI,ОЗИ ПОІ\ОТИЛИСЯ 

йому З лиця. 

Вислухавши оповідапня провідника, деСЯТНИІ\ 

СІ\азав, що тут у його ясирі нема людей, І\унлених 

від опришків над Прутом. Тут люди свіжі, з Лехі

стану, а не з Молдови. 

- Де ж би могли бути ті, що Їх опришки про
дали? - спиталися Його. 

- Не зпаю,- відповів він рівнодушно. 

ПровіНІІIlК МОРГНУВ на Чамчана; сей зрозумів 

знак, сягнув у І\ишепю і упхав ЯІ\ИЙСЬ гріш в РУІ\У 
старшині. 

- НІ' :Jпаю, справ:!ї п(' зпаю,- говорив чорба-
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дія, ховаючи гроші.- Передом нашого ВlИська 
йшов Кантемир 3 татарами, то, може, він мав бран

ців від опришків. 
- Де ж його ясир? 
- За Турлою, по тім боці. Врешті ясирі вже пе-

ремішані; коли хочете, пошукайте ще тут! Я вам 
пе бороню. 

І з тим старший відійшов собі, а Чамчан, Микула 
і провідник пійшли поміж бранців. Усі вже зпали, 
чого вони прийшли і що се люди з Молдови. Надії, 

щоб вони могли дати знати родині на Поділлю, не 
було - і бранці відверталися, зневірені, та клалися 
на землю. 

Чамчан і Микула допитувалися, та не дізналися 
нічого. Тілько смутку набралися ще тяжчого, на
дивившися на стілько людей, призначених на про

даж у неволю, на галери. 

Сей день минувся безкорисно. Вечір уже надхо
див, треба було вертатися на ніч до свого намету, 
а завтра далі шукати по тім боці ріки. Провідника 
взяли з собою, щоб і завтра послужив Їм. 
На другий день зараз зрапа були вони в ясирі 

Нантемира за дубровою в полі. Сей ясир був уже 
поділений, так СІ\азати, па дорожчу, добірнішу, 
частипу і на дешевшу. У першій було з кількасот 

панів, і пань, і панських дітей - по одежі було 

видно, що се були люди заможніші. Для них були 
поставлені великі намети, а кому вже тих хибло, 
ті спали на соломі, простеленій на землі. Навіть 
дерги лежали на соломі, щоби панські бранці мали 
чим накриватися. Очевидно, «товар» був дорогий, 
великого окупу можна було за нього сподіватися. 
Дешевша частина ясиру була вже таІ\ОЖ попа

йована: ОІ\ремо дівчата, ОІ\ремо парубки і окремо 
старі і діти. Відповідно до ціни бранців, подавано 
Їм також деякі вигоди; і тут не всі спали на голій 

землі, а дехто мав солому на постелю і дерги. 

Правда, сиділи тут деякі в Ішйданах,- певна річ, 

226 





аа і1КУСІ. Юlру абu НЮ! псвнuсті,- але у всім ясирі 
ВИДІЮ було руку доброго господар}!, що дбає про 

свій маєток, щоби йому не змарнувався. Бранців 
пильнувала сильна сторожа, що стояла навкруги 

асиру і посередипі в поодиноких квартирах. 

Тілько підійшлп Микула, Чамчап і провідник 

сторожі, як на сам початок побачили страшну по

дію. На землі лежала мертва дівчина, якась панпа, 
а старша жіНІ,а, мати дівчини, плакала гірко пад 

нею. «Доню моя нещаслива! бідна моя!» - ПрОМОВ

JIяла вона захриплим голосом, цілуючи мертве 

обличчя. А два яничари Іюпали tyt-таКІІ, ІШЛО яси
ру, неглибоку яму, щоби нещаспу бранку поховати. 
Ось уже підіймають єї із землі, щоби ПОІшасти 

в яму. Цілий пансЬІ\ИЙ ясир плаче, розпихає сто

рожу,- сторожа здержує громаду. Мати наде без 
пам'яті на землю. Сум такий, що Й яничари мов
чать і тілько МОВЧІШ споглядають на подію. 

- Ходи. ХОДИ, Микуло, звідси, бо ЗГИНУ! - про

сить стариіі Чамчап і обтирає І,УJЩКОМ СЛЬО3И, щО 

так і котяться йому з очеіі на сиву бороду. 
Найшли пачаш,пина сторожі - чоловіна сивого, 

у туреЦЬІ\ім халаті і білім ШЛИІ,У. Провіднин опо

відає ііому, за чим ПРИЙШЛИ. Минула описує ще, 

ян виглядала мати, жінна і хлопець. Провідник 

повторяє се начаЛЬНШ-іові, а Чамчан тиче йому 

тим часом два червінці в руку. 

Нача:ІЬІІП!; ВІІПИТУЄТЬСЯ ще докладніше, потім 

нагадує собі щось і каже сторожі поклинати НІ,О

гось Ілуцу Молдована. ПОНИ щО оповідає щось 

турнові. 

- Що віп каже? - питається Мlшула по-волось
КИ.- Має брющін :J :\[шщови? 

- :Каже, щО ~ЩЄ. 

- Має! Ну, С,lаЗil богу! - відзивається старий 

Чамчан по-руськи до :\lикулп. 

Нараз начальпин r;ЮІ,С до Чамчапа ТаІЮЖ по

РУСЬКИ: 



- Се твоп Т\Оlll,JШ, СТНРllЙ? 

- МОН, моя, а його жінка, і мати, і сип. Забра-
ли їх, хоч ВОНИ не з Польщі, тілько з 1\10ЛДОВИ. 

- Ет, все одпо звіJ\І,И. А гроші маєте? 
- Принесу зараз від ГОСПОТ\<1РЯ,- відповів обе-

режний Чамчан, хоч мав гроші прп собі,- я ж бу
дував для вас міст. 

- За ДОIIl,І(У і за внука муеиш добре заплати
ТИ,- замітив начальпиІС- Стара нам не потріб
на. От тримаємо, що бп ІЮЛО дітей було ІЮ~!У 
ХОДИТИ. 

Микула дивився зі страхом на старого начальни

ка. Очевидно, був се потурнаІ\, що вже давно ЯІ, 

вийшов із ХРИСТИННСЬІЮЇ :Jeмлі і побісурменився. 

- Може б, ми пішли самі пошукати? - спитав

ся Микула. 

- Не потрібно. Тіль!ю ааІ\ОЛОТУ наробите. Зараз 
вам скажу, чи є, чи пеШI. Де ж той чура задів

ся?! - СКрИІшув уже сеРі\ИТО і пііішов ДО сторожі. 

Вернувся післапець, що ШУІЩВ Ілуци, і, очевид

по, СІ\азав, що по П<1іішов ііого; ІЩЧ[\ЛЬІШІ\ дуже 

розсердився і сам пііішов ро:ші)щтися в ясир. Дов

гий час пе було його. 13срнувся пуа,е гпівний і за
раз розіслав "іЛЬІЮХ І\інпих па всі сторони. 
Микула і тесть ждали МОВЧІШ і тіЛЬІ\О дивилпся, 

як начальпп" лютився. Навіть не важилися ПlIТ<1ТИ 

його, та віп снм промовив: 

Се були Ярошенки з СереТ<1? 

- Так 

- Ще вчора тут були, і десь їх чорт побрав. Не 

можу спуститися на ніІЮГО! - <1 далі вже І(ричав 
люто по-татаРСЬЮІ на сторожу і ГІЮ3ИВ шкіряною 

нагайкою. 

- Так нема Їх? - спитавсн Чамчан. 

- Нажу ж тобі, старий, що нема. Ти, кажеш, 

будував міст? 

Так 

То ти в обозі господаря? 
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- Тtш. 

- Ну то я тобі раджу: іди собі тепер ДО моста 
і там ждиl Ноли найду твоїх, то дам тобі знати. 
Вони не могли втекти. У мене того нема. А гроші 
приготов: найменше триста 'lервоних злотих - де

шевше не дам! Розумієш? Ну, забирайтеся! 

- Триста червоних! - зітхнув Микула. 
- Що віп казав? - спитався вже тепер провід-

ник Микули. 

l\1икула оповів йому. 

- Не журіться! спустить троха. Треба торгува
тися! - потішив провідник. 

- Адже се великий маєток! - зітхав далі Ми

кула.- Я й половини не маю. 
- Де вони поділися? - журився старий Чам

чан.- l{аже, були ще вчора, а сегодня нема. Адже 

звідси жінка і дитина не втекли б, що б не знати 
що. Чоловікам тяжко втечи, а не то інінкам. 

- Десь запроторилися,- пояснив турок.- По

між тисячами людей чи трудно загубитися? Уже 

ви не бійтеся, до вечора будете знати. 
Лле і сей деНІ, минувся без хісна. Чамчан і Ми

кула відпустилп ТУРІ\а, заШІативши йому, а самі 

сіли собі перед наметом коло моста та дивилися 
МОВЧЮ!, як З того боку Дністра з турецького обозу 

перевозився мостом до татар ЯІ\ИЙСЬ старший. 

Війсьна при нім не було, тіЛЬІ\О служби, паметів 
і СІ\РИНЬ багато. Ухав смутний попри самий намет 
Чамчана. 
Під вечір дізнався Микула від сторожі моста, що 

се бувший веЗJ1IР УсеЙн-баша. Стратив лаСІ\У у сул
тана тому, що не велося йому в битві, і тепер 
уступався йому з очей якнайдальше. Казали, що 

султан хотів зрубати йому голову, та ЯІ\ОСЬ поми

лував по велиних просьбах. Усейн-баша розложив

ся зі своїми наметами в дуброві, зовсім педалеІ\О 
від моста. Минула ходив навіть ДИВИТИСЯ, Я], устав

ляли його намети. 
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Пройшов ще один день, вівторок,- з ясиру не 

було ніякої вісті. Чамчан і Микула не втерпіли, 
пійшли туди ще раз розвідатися. Начальник визві
рився на них, казав Їх придержати і став винова

тити іх, що се вони викрали йому бранців. Чамчаu 
присягався, що ні,- чого ж би приходив звідува

тися? - і від напасті визволився, лише показавши 
карту від господаря. 

- Видко, втекли,- міркував собі Чамчан, вер
таючи з зятем до моста. 

- Як то вони могли зробити? І куди втекли? -
допитувався Микула сам себе і не міг найти від

повіді. 
- Можуть загинути, як камінь у воді. Звідси 

нема виходу. Кругом татарва; до козаків перейти 
годі, бо Дністер. Нашим мостом не пустять. 

- Пропадуть. Чому не почекали ще днину? 
у вас і в мене були би найшлися гроші на окуп. 

- Коли б ми були в неділю прийшли зараз 
сюди, були б Їх ще застали... Зовсім не розумію, 
як вони відважилися ... 

І так перекидалися тесть із зятем питаннями, 

на котрі не находили відповіді. І брав Їх тепер ще 
більший страх за родину, ніж доки була вона 
в ясирі, бо тепер небезпека була ще більша. 

Сеї ночі, з вівтірка на середу, Чамчан і Ярошен
ко зовсім не могли заснути. Ніч була хоч і безмі
сячна, але зоряна, і вони обидва сиділи перед на
метом та думали свої думки. 

- Не всиджуl не всиджу! - говорив Микула.
Мушу пійти шукати Їх. 

Та де Їх найдеш? - спитав Чамчан. 
- Вони десь недалеко. 
- Думаєш, чекали від неділі до сегодня? Мику-

ло, май розум, ще сам загинеш. Так тебе гладко 

спрячуть у ясир, що й не вернешся ніколи. 

Куди ж би вони за ті два дні втекли? 
Сюди, над Дністер, певно, ні, бо тут військо; 
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як утенли, то в ноде lІоаа обози і будуть манівцями 
шукати дороги додому. 

- Аде ш там Їх легше побачити й здогонити, як 
тут. Степи та й степи - і більше нічого. 

Не втерпів МІшула, пійшов поночі шукати РОДИ
НИ. Міркував собі так, що з ясиру найблишчий 

скок у дуброву. Хоч тут і волочаться чури з нінь

МИ, і намети з ЛЮДЬМИ БЛИЗJ,КО, але дуброва немала 

і густа, місце на СХОВОІ\ найшлось би, ІЮЛИ б хто 
шукав. 

ВИМИНУВ війСЬІЮ, що снало нонад берег, і пі
йшов в ТОЙ бік, де РОЗЛОЖИВСЯ Усейн-баша зі своЇ
ми наметами. 

Чудувався, як безпечно спали собі турки, хоч 

уже стіЛЬІЮ разів провчили Їх козаки, що повин

ні би пильнуватися вночі. Тут і там лише рушався 

деякий чоловік на твердій землі, аJlе лінивий був 
навіть НОДИВИТПСЯ, хто се надходить. Правда, ГJІИ

бокий Дністер боронив тур"ів і татар від несподі

ваних пападів краще, ніж Ішм'япі замки, а утома, 
тяжка утома у воєнній невигоді, у холодну піч 

спонукувала хоч ІЮГО притулюватися до землі. 

КОРЧІІТИСЯ і спати тяжким сном. 

Микула пе підходив до наметів, вимипув Їх 

і пійшов У Дуброву. Високі і рuзлогі старі дуби 
СТОЯЛИ непорушно, підшиті знизу хащами. Тут 

і там ходили коні та насли траву. Місцями не мож

на було перейти, бо, коли зрубували дуби на міст, 
постинали і лишили в лісі грубе галуззя, нотре ле
жало кунами на І\орчах і на землі. Треба було 

виминати сі переШI\ОДИ. 

Що кільканадцнТ[, нроків МИІ\ула приставав 

і слухав, чи не почує якого знайомого голосу, підо

зрілого шепоту. Не почув нічого, тілько під нін

СЬJ\ИМІІ погами тріщало ломаччя, деСІ, під корчами 

хропів чура або верхи на гаJIУЗЗНХ дубів будився 
гайворон - один з цілого стада. ІЦО там спало, по

поївши добре на бойовищах. Збудився, занракав 
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невиразно, мовби хто душив його за гортав ку, і за

раз верхи дубів мовби ожили: тихе, жалісливе 
кракання розійшлося по дуброві широко, кілька 
гайворонів ударило сильніше крильми - мабуть. 

непевно сидіJJИ на гаJІУЗЗЯХ,- се тривало кілька 

хвилин і знову стало ТІІХО. 

Микула зайшов у найгустіші хащі і сів на траву. 
Шкода й ходити далі: нема тих, котрих йому тре
ба. Ой lІе~оле! Уже й допитавсн до ясиру, уже 
й розвідав, де була родипа, а тим часом вона зно

ву десь пропала. Кажуть, утекла. А коли не втек

ла? Може, її вБИJJlі? Може, перевели в інший ясир? 
Може, та погонн, нку зара2 вислав потурнак, по

рубала Їх - і ті.ло матері, жінки і сина валяється 

десь на степу? 
Думає так Микула, коли чує: земля стугонить. 

Прикладає ухо до землі - справді, йде нкась ве

лика громада людей. Попід дуброву берегом TpicJ\ 
і шелест, як від ломаччя і розтручуваних корчів. 

Слухає ще хвю:шну: уже, чути, біжать люди, земля 

більше ДУДНИТІ •. 
Чи не козаки се? Ще нападуть на старого тестя 

і вб'ють його, не знаючи, хто віп і за що його 
вбивати? 
Микула встає і чимскорше виходить із дуброви. 

Ліс 1І10В заворушивсн, мов ожив. Гайворони бу

дяться і крячуть уже голосно. Чути, всюди люди 

йдуть - перед ним, за ним, попри нього. Добре, що 
не помітили його; думають, що й він козак, а то 

привітали б його. Але вночі пе пізнають - і Мику

ла йде за громадою. Се ніхто інший, тілько козаки. 

Обійшли турків збоку поза плечі і тепер стануть 
Їх гонити просто в Дністер. Треба чимскорше бігти 

до тестя! 
Козаки вже біжать. МИІ\ула попадає на якусь 

стежку і йде просто в сторону моста. Але заким 
видобувається з JJicy, вже застає тут козацьку ро
боту коло наметів УсеЙна-баші. Ані обминути 

233 



розлютовану громаду. Годі розпізнати, хто свій, а 

хто чужий. От хтось шмигнув попри Микулу в дуб
рову, покинувши ю,усь широну білу одежу, що по
висла на корчах. Турок якийсь, певно. Треба би 
сю одежу забрати ... Та ще Микула не дійшов до 
корча, коли збоку надбігло трьох чоловіків з клун
ками на плечах; один з них і стягнув одежу з кор

ча та й побіг у правий бік. «Скорше! скорше!»
тіш,ко всего почув l\IИКУJIа від нього - і нові JIЮДИ 

почали переходити попри його очі. Се було щось 
таке, мов тяжкий сон, перебивапий передсмертним 

коротким зойном і хропінням. Крин тілЬІЮ тут 

і там, зате метушня снажепа. 

Насилу перебився Минула через громаду нозанів 

і побіг до моста. Тут сторожа і ВlИсьно тільно 
тепер збудилися і в поспіху не знали, що чи
нити. 

Чамчан, наJIянаний, тремтів на цілім тілі перед 

своїм наметом. 
Се ти, Минуло? 

-Я! 
- Ховаймося під міст! Добре, що прийшов. 

Я вже вмирав зі страху. 

Оба збігли у воду і приперлися до нашиці; хоч 

від берега тілько два-три нрони, та все ж безпеч

ніше. Стоять і слухають, ян надбігає громада лю
дей над берег. Хтось Їх здоганяє. Далі чути бо
ротьбу - і от уже один, другий, третій у воді 

пливе, топиться. Але сеї боротьби небагато; усе 
біжить горі Дністром. Там десь козацький міст 
3 плотів, ян звичайно. 

- Мені б найліпше пійти тепер з КОЗаІШМИ,
Ішже Минула. 

Чого? Хочеш мене покинути? 
- Усе одно; чого я тут діждуся? 
- Останься! Прошу тебе! 

Минула лишився: ще мав надію, що віднайде 

своїх тут, но сім боці Дністра, де був. Козаки від-
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ходили, не було потреби стояти у зимній воді. 

Чамчан і Микула вийшли. 
Так минулася та дивна ніч, що Микула сам не 

знав, як і коли. 

До полудня пересиділи в наметі і вже не знати 
котрий раз розважали, І(УДИ б могла подітися ро

дина. З нолудня старий Чамчап заснув, бо втомила 

його недоспана, неспокійна піч, а Микула вийшов 

з намету. Його тягло пійти ще раз, за дня, у дубро
ву і роздивитися но криївках. Може, найде хоч слід 

якийсь, може, від чурів дещо розвідає; треба ще 

раз пійти подивитися, потім уже побачить, що має 
далі робити: чи оставатися далі у тестя, чи шукати 

якого іншого виходу. 

У дуброві було тихо, не було тут ані чурів, ані 
коней, ані наметів; усі турки, крім тих, що пиль

нували моста, винеслися далі в поле, за дуброву. 

Налякала Їх минула ніч. 

Листя на корчах уже пожовкло; осіння втома 

і сонливість лежала вже на дуброві. Гайворони по
відлітали па бойовище. Кругом був смуток такий, 
як на кладовищі, коли похорон ять когось: людп 

уже відійшли, а тут остався покійник, закопаний, 

присипаний тяжкою землею. Родина і знайомі ні
йшли собі далі жити і тішитися з світом та жит

тям, а покійник спочив уже на віки вічні, і байду
же йому до всего. 
Зараз на вступі у дуброву побачив Микула трьох 

турків на землі; два з них лежали вже без душі, 
один ще стогнав, смертельно ранений. Ніхто про 

них не журився, крім кількох гайворонів, що мовби 
нарочно лишилися і з верхів заглядали з жадо

бою у корчі та ждали, поки іі остатній турон пере

стане рушатися. 

Минула зайшов у корчі. Саме тут уночі загубив 

був ЯКИЙСJ, турок білу одежу, по котру Микула був 
розігнався, та не вспів узяти, бо хтось інший узяв. 
Уночі діялися тут тані страшні речі, а тепер, ди-
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вись, так тихо ДОВКОJJa. Тілько стоптана трава та 

поломані галузи корчів свідчать, що тут були люди. 

Що се лежить у корчах? Якийсь клунок чи щось? 
Микула схилився: справді, се був І\ЛУПОК З чимсь 

м'яким усередині, певно, з одежею. Треба взяти, 
може, придасться. МИІ\ула узяв клунок під паху 

і нійщов далі у дуброву. Ходив зо дві години і не 

придибав нічого замітного, тілько І\ОНЯ, що пас 

траву. Криївок у дуброві було доволі. Микула пере
думував не раз. хuдячи по лісі, щ() тут, у хащах 

або в ямах, можна би в потребі пересидіти лиху 

годину, але людей не находив і, знеохочений, вер

нувся до тестя. 

Тесть уже не спав. 

А ти куда ходив? 
у дуброву. 

Десь ти не боїщся ходити? 
Чого боятися? Нікому з прохо;ких, що мене 

бачать, і в думку не приходить, чого я БЛУIШЮ. 
ДумаЮТІ>, що я чура, або ваш помічник, або хтось 

з людей Томші. 

- А се щО ПРИНОСИШ? 
- От якийсь КЛУНОI\ пайшов у корчах. Одежа. 

мабуть. 
І Микула кинув клупок байдуже на землю. 
- Може, тут грощі є? - зацікавився Чамчан 

і почав розв'язувати КЛУНОI\. 
у клунку була жіноча одежа. 

Спершу Микула й не дивився, та коли Чамчан 

розвинув зелену кацавейку, кинув оком і заціка

вився. 

- Тану саму кацавейку мала Роксанда! Може, 

то єї? 
І Микула присів на содомі та почав розглядати-

ся одній полі кацавеЙI\II. 

Тату! - КЛІшнув з острахом.- Се ж єї одежа! 

Роксанди? 
Роксанди! От маєте випалену від огню дірку. 
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Раз скочпла існра і випалила.- Чимснорше СЯГНУВ 
110 іншу одежу.- Ронсанди! РОRсапди! А отсе ма

мина хустка! - говорив з радістю, мовби вже саму 
матір і жінку побачив. 

- Отже, вони втекли в дуброву? - здогадувався 
Чамчан. 

- А може, вбили Їх і одежу здерли? - здогаду
вався Микула і побілів зі страху. 

- І\оли здерли, то, може, є нров на одежі,
замітив Чамчан. 

Стали шукати слідів крові і не наіішли. Троха Їх 

се заспокоїло, але загадки не відгадали. Прерізні 

помисли почали Їм приходити до голови, але кож

дий мав свій гачок - сян чи так виходила загадка. 
На другий день оба з Чамчаном перешукали 

цілу дуброву, понаходили багато криївок, у котрих, 
очевидно, лежали перед тим люди, але родини не 

було. Вернулися до намету і тут постановили, що 
Микула має вернутися до козанів і шунати родини 

там, а Чамчан лишиться у господаря, бо йому годі 
відходити, щоб не підозрівали. В потребі має Ми
кула дати знати, що зорудував. 

Ніч була знову неспокійна. І\озаки били турків 
уночі десь аж на полях за Брагою. Чамчан дяку
вав богу, що не приходили в сторону моста. 
Однак козаки зробили йому і туркам сю немилу 

несподіванку зараз найближчої ночі. 
По півночі з четверга на п'ятницю кількасот ко

заків напало на міст. Одні грабили намети, а другі 
завзялися знівечити міст. Порубали одну браму 
і поруччя, підложили вже огонь у кількох міс

цях - так собі господарили, як дома. І вступилися 
завзяті душі тілько тоді, ноли цілий нижчий ту

рецьний обоз заворушився і тисячі турків почали 
сипатися з горбів над Дністер. 
В отсю хвилину Микула рішився вернутися до 

козацького обозу; вхопив клупок, що найшов 

у дуброві, казав наляканому Чамчанові стерегтися, 
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перебіг міст і побіг за IЮ:JакаМIІ, що втікали CTe1[~
ІЮЮ попід берег Дністра. Тільки вночі, ІЮЛИ чоловік 
не пізнавав чоловіка, можна було робити безкарно 
ТаІ,і збитки, як робшІИ І\озани, і втечи без страти. 

МИІ,ула наЗДОГОІІИВ нозаків і почав разом з ними 
лізти уверх на берег, де вже недалено були нозаць

ні ОIЮІШ. 

За часон і він уже сидів у безпечнім місці. 
Саме дпіло. Микула розглядався довкола і не 

пізнавав добре місця. Се ж ліве "рило обозу, а OJЮ

пи лежать пкось пе тан, ян перше. 

- Чому се? - спитався він в одного козака. 
- Зголодніли МИ, бачиш,- відповів ТОЙ,- та 

іі треба було ремінь дальше спняти. 
Микула зрозумів. В обозі поменшало і людей, 

і достатків; нрім того, З ПРИЧИНИ готового моста 

праве турецьке нрило зсунулося ближче до Дпіст
ра - треба було козаЦЬІ.і окопи цофнути дальше, 

а давні РОЗКИНУТИ. 
Тільно день настав, МИІ,ула пійшов в обоз шу

кати своїх. Здавалося ЇІому, що він тут найде їх 
або хоч розвідав дещо у козаків, що в вівторок на
падали на той бік Дністра. Може, вони що знають, 

може, захопили в дуброві родину, може ... може ... 
Микула вже іі сам не знав, що тане мав почати, 

щоби довідатися, що сталося з родиною. 

ХІІІ 

Дня 27 вересня зрання густа холодна мрака за
крила всю ХОТИНСЬНУ ОIЮЛИЦЮ, так що на кільна

надцять нроків не можна було рознізнати чоловіка. 

А потім помаленьки, немов зо страхом, почав на

надати перший сніг, перемішаний 3 дощем. і по

крив землю легким сірим покривалом. Починалася 

зима несподівано скоро. 
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У наметі Сагайдачного були гості: Могила і 1\10-
лодецькиЙ. Принесли вістку, що королевич мав 

відвідати козаків сегодня, БОЛИ тілько перестане 
падати сніг. йому вже ліпше; врешті від трьох 
днів, як помер Ходкевич, не може спокійно влежа

ти, не вірить нікому і сам, хоч не зовсім здоров, 

бажав всего доглянути. 
Сагайдачний сидів на постелі, підперши правою 

рукою ліву, що спочивала на хустці, нрпв'лзаній 
до шиї. Він змарнів дуже па тілі, його лице по

блідло, тілько сині очі блистіли ЯІюсь ще більше, 

як перше. Видко, мав гарячку. 
- Помер пан Ян, царство йому небесне, та й ме

ні вже до могили недалеко,- говорив гетьман СУМ

но.- Загину я через отсю руку. Коли б так у спо
кою, то вигоїв би, а тут ... Ну, все одно! Нажився 
я вже доволі. 

Могила з чемності почав потішати гeTЬ~IaHa. 

- Ет, не потішай мене, пане Могило,- не по

може. Коли б тілько бог дав скінчити якось щасли

во сю потребу, іду в Лавру відмолювати свої гріхи 

і вже звідтам не вийду. Тілько біда, як довести до 
кінця сю халепу? 

- Чого ж хочеш, Петре? - відповів Молодець
киЙ.- Досі йце добре. Своїми хлопцями ти не пов

стидався. А тепер уже заноситься на згоду ... конець 
недалеко, відпічнеш. 

- Гарна мені згода, коли, як сам кажеш, прода

ють козацьку шкуру ... Отсе мене найбільше доби
вав. Ще з Ходкевичем можна було говорити, а те
пер, віцколи на його місце став Любомирський, 
боюся, що ляхи зрадять козаків. На сам остаток 

зрадять нас. Така нам подяка за нашу службу, за 
нашу кров ... 

- ее тілько такі чутки ходять,- здогадувCf.ВСЯ 

Молодецький. 

- Не чутки ... Коли хочеш знати, так від самого 
Томші маю відомість, що при згоді загадують 
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жадати видачі на CMrpTJ, мене всеї старшини. 
Томша ненавидить JІЯхів, і ТОlllУ остеріг мене, 

післанця прислав. 
- Погано! - замітив Могила сумно. 
- Ще й як погано! Стілько разів вирятував я 

ляхів з халепи, а тепер ось тобі за твоє жито ... 
Бідний наш нарід з такими сусідами. А присяга

ються, що люблять нас, коли Їм треба ... а цілують
ся, обнімаються ... Прийде ж до чого - відречуться 
пас, ЛІ. сатапи,- та й по всім. 

- Королевич не допустить до зради,- сказав 

Могила. 

- І я тілько на нього й маю надію та ще на Со
бісыго.... Може, й інші декотрі Іюмісари оборо
нять нас. 

Хвилину мовчали всі, а потім гетьман знову 

почав: 

- Отак-то, пане Могило, ведеться у світі. Ляхові 
служи, а камінь за пазухою держи. 

- Та я-то, пане гетьмапе, уже й сам розбирав 
у своїй голові. Ходжу отак по обозі, слухаю, що 

люди говорять, і смутно мені. Думав я, думав про 
Молдову, а там і охота відійшла. ПО тій першій 
невдачі, коли нас дощ спипив від нападу, я махнув 
ЕШ все РУІЮЮ; а тепер уже мепі приходить на дум

ку, чи не пійти б 3 вами на УІ.раїну, у Київ, і по
~лужити свому народові. 

- Ходіть, пане, у Київ, ходіть! Робота для вас 
ІІайдеться! Ви ж такі шко:ш кінчили, світами їзди

rш, поможете нам. От споміг я Київську братську 
:ІIRОЛУ, нехай би людські діти вчилися, а повести 
ії добре, ДОГJ1ЯНУТИ нема кому. Єзуїтам довіряти 
:оді. Ви б доглянули, повели... А по братствах 
~кілько роботи жде! Розчинилося па хліб, а вимі
~ити і спечи нема кому. Погано скрізь ... ннрід опу
:цений, побивають його підлотою. 11 оборопців так 
~ІаЛО. 

МОГИJ1а дивився уважно на СМУТНОГО гетьмана 
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і передумував його слова. Гетьман помовчав хвп

юшу, а потім знову почав: 

- БУВI1.6, не можу заснути вночі ... ру-ка болить. 
І снуєтьсн мені по голові усе, що я доброго іі ли
хого зробпв. Погибло З моєї вини багато тур-ків 
і татар - пу се ще не гріх, а заслуга перед богом. 
Та от с-кільно християнської крові пролив я, коли 

визволяв І;оролсвича з біди під l\Іосквою ... усе за 
ті привілеї, за ті уступки, що ми жадали від ля

хів ... усе за те, щоб ми пе обляшилися, щоб віри 
своєї прадідівсь-кої не по-кидали. І тепер прийшов 
на поміч ... думав собі: не забудуть нам того, пере
стануть пити нашу кров. А тут, дивись, ще й до 

Rінця діла пе доведено, уже я маю -класти голову 

під туреЦЬRИЙ топір, а народові відберуть і ее, що 

дали зі страху. Але пожалують вони ще -колись 

того ... 
у голосі гетьмана чути було і жаль, і гнів. 
У намет увійшов СОТІШ-К Берло з Дорошенкового 

полку. Приніс віст ну, що вже королевич їздить по 

польськім обозі; випадає його зустрінути у брамі 
нозацьного обозу. 
Надворі сніг уже не падав, зате під ногами зро

билося болото. Сірий день був непривітний, холод
ний - прибивав душу всего війська, нотре сегодня 
гомоніло в обозі тихо, ЯІ, бджоли, що сховалися 
перед сльотою у пень. 

Сагайдачний, Могила і Молодецький вийшли 

з намету і пійшли на правий бік обозу. Королеви

ча ще не було; ходив по німецькім обозі. Але неба
вом надійшов він з пишно вбраною у панцерах 
дружиною; сам був одягнений звичайно, без зброї, 
тілько ножух накинув на себе з причини зимна. 
Се був молодий ще чоловін з приємним блідим 
лицем, котре найліпше свідчило о перебутій недузі. 

Сагайдачний ждав із своїми гостями при брамі 
в окопах. До них прилучився Дорошен-ко, а кула 
козаків станула за ними. Побачивши Сагайдачного, 
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королевич з милим усміхом на устах зближився 
скоро до нього, подав йому руку, а всіх інших при

вітав головою. Козаки зняли кучми. 

- Як ся маєте, пане гетьмане? Як живете? 
- Спасибі вашій милості! От живем, як сорока 

на тину: хто йде - сполохне ... Вибачайте, що зу
стрічаю вас не з усею старшиною, але пора не по 

тому, нехай пантрують діла. 

- Добре, добре! Я прийшов, пане гетьмане, щоб 
вам особисто подякувати за поміч. Дуже гарно 
справуються ваші козаки. Я хоч і лежав, та 
все знаю, що діялося. Я вам сеї прислуги не за

буду. 
Сагайдачний склонився головою, дякуючи за 

признання. 

Королевич обернувся до козаків: 
- Спасибі вам, молодці, за поміч! Перекажіть се 

і другим, що я Їм дякую. Постійте з нами ще до 
кінця! 

- Постоїмо! постоїмо! - загули козаки в один 
голос. 

- Істи маєте що? - спитався королевич в одно
го козака. 

- 6, ваша милость! Живем, як муха у сметані. 
- Часом з квасом, а часом і так,- додав другий 

козак. 

- Не журіться! - потішав королевич.- Ми вже 
післали по харчі в Кам'янець; вернуться небавом, 
дамо і вам. 

- Ми самі спроваджуємо собі харчі Дністром 
плотами та ще й так промишляємо добичами, як 
бог пошле,- сказав гетьман. 

- Щоночі не даєте туркам спати! - усміхнувся 
королевич і пустився далі йти в обоз. 
За королевичем і його дружиною пійшло з кіль

кадесят козаків, цікавих подивитися на видовище; 

інші лишилися на місці і балакали собі про те, що 
чули. 
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Стояв тут у гурті і МИRула Ярошенко зі своїми 
знайомими. 

- Спустився дід на обід та й без вечері спати 
ліг,- сказав Муха, коли вже королевич відіЙшов.

Давно ми вже з голоду попухли б, RОЛИ б ждали 
на ваші харчі. 

- Але він благий чоловік,- замітив Пугач.
Не носиться звисока. 

- Благий, бо потребує нас! - відрізав БеЗУШIЮ. 
- Е! не кажи! з очей йому видко. Де ж би ін-

ший захотів так з нами балакати! 
Микула слухав сеї розмови мовчки та дивився 

на громаду козаків, коли саме попався йому на 

очі якийсь молодий чоловік, одягнений з-татарська, 

3 невеличкою бородою. Він виходив з громади 
і саме перепихався через людей, щоб вийти на 

вільне місце. Микулу спершу щось мовби здиву
вала, але ще не рушився з місця; минула хвили

на - і його зібрала охота пійти назирцем за сим 

чоловіком. Він нагадував собі, хто би се такий міг 

бути ... десь бачив сего чоловіка ... такий подібний 
до ... ні, се не може бути ... Він би то мав бути?. 
Адже загиб уже давно. 
Чоловік ішов перед Микулою, і тому його лиця 

не було ВИДRО. Микула прискорив хід і поклав 
руку йому на плече. Той обернувся. 

- Чи то ти, брате Ілашу? - спитався Микула 
з недовір'ям. 
Незнайомий видивився зчудовано на Микулу, та 

вже по хвилині скрикнув радісно: 

Микуло, братчику мій єдиний! Любий мій! 
- Ілашу! се ти? се ти? 
- я! я! Микуло! Я не вмер! 
І оба брати кинулися собі в обійми і за плачем, 

який Їх напав, довгу хвилину не могли промовити 

й слова. 

Ілашу, ти тут сам? 

Ні, я з родиною вті!\. 
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Є і мама, і Роксанда, і спн? 
Є всі! 3дорові! 
Де вони? де вони? Веди мене! 

І Микула ухопив брата за руку ClІЛЬНО та потяг 

(ЮГ0, хоч сам ще не знав, куди іти. 

Де вони? 
- Під замком. 
Сі два слова мов довбнею вдарили в Микулу, 

нагадали йому батька. Він заплакав тихо. 

- Що тобі, Микуло? не плач! 
- Ой брате, брате, ян мені не ПЛаІШТИ? Ми вже 

всі вкупці, тілько батеПJ.I,а нашого нема, не до
'іекався ... 

Що? помер? 
- Убили його тут, під замком. 

- Убили?! 
Ілаш не міг дальше йти. Припав братові до 

грудей, заховав лице в його одежу і тілько 
шепотів: 

- Не діждався! не діждався! Брате, брате! 
Микула, що вже переболів утрату батьна, мав те

пер більше сили, ніж Ілаш. Легепько, мовби бояв
ся вразити брата, почав його вести далі. Довго 
мовчали оба і йшли помалу, хоч l\Iш{ула був би на 
крилах злетів до родини. Нарешті Ілаш опам'ятав
ся і тихо промовив: 

- Не нажім сего відразу мамі! Бідна стілько 

натерпілася! Ми вже тішилися, що бог визволив 
нас із неволі, коли тут така смутпа вістна ... 

- Там, під замном, безпечно? -- допитувався 
Микула боязко. 

- Безпечно. Там тепер лежить мертвий Ходке

вич ... є сторожа ... 
- Бо то там убили нашого батька. Мені аж 

страшно туди йти. 
- Там ще найліпше. Можна заховатися. Мама 

і жінка, бачиш, перебрані по-чоловічому. 
Ах, правда! - згадав Микула.- Я іН Їх ОДUШУ 
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найшов! Ходи! заберем її понесем! Вона отут 
недалеко. 

- Де найшов? 
І Микула оповів братові, як він шукав родюш 

і найшов клунок у дуброві. 
- Так ти Їх перебрав? 

- Перебрав, щоб не пізнали. Легше було втечи. 
А по дорозі, втікаючи, загубила Роксанда клунок. 

Ходім, ходім, я тобі вже потім все розкажу. 

Тепер уже й Ілаш спішився. Забрали клунок 

і майже побігли до замку. Уже й говорити їм не 
хотілося, кождий тілько думав свої думки та по

глядав, чи скоро вирине із яру замок. Здавалося 

їм, що родина вже все знає і вибіжить Їм назу
стріч. 

- Ото втішиться Роксанда! - озвався вже перед 
замком Ілаш.- Як вона плакала! 

- Де вопа? де? Скорше! скорше! - спішився 
Микула. 

- В окопах. Там мало людей. 

Ілаш повів брата у той самий рів, де перед своєю 
смертю ночував батько. Микулу аж морозом обли
ло, але він не відзивався, тілько біг попереду бра
та. Людей у рові було тепер справді мало; з воло
хів, що сиділи тут перше, тілько сліди лишилися; 

порозбивані порожні скрині, пороздирані якісь по
лотна, перегнила солома, патики, дошки. 

3 тих скринь була в однім кутку рову поставлена 
мала, низька загорода, прикрита зверха дошками, 

галуззям і травою. Перед сею загородою на соломі 
сидів Тодірко і складав камінчики на купу. Він 

перший побачив батька, схопився і наробив крику: 
- Тато! тато! 
В тій хвилі вилізли із загороди дві жінки. Хоч як 

Микулі у сю пору було не до сміху, та як побачив 
перебрані матір і жінку - засміявся і з тим сміхом 
схопив перше хлопця, підняв угору, поцілував і 

поставив на землю, а потім прискочив до МilМИ 
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і жішш. Ті спершу своїм очам не вірили, стояли 

ТЮ" мовби хотіли ну~ись заховати свою одежу, та 
вже по хвилин!. НИНУ.'lИСЯ обнімати Минулу. 

- Сину мій! Минуло! Ти шунав нас! - говорили 
в один голос і мати, і жіпна, і сльози радості коти

лися Їм горохом по лиці. 

- Мамо моя люба! - примовляв Микула, цілу
ючи матір, і жіпну, і знову сипа, а сміх не сходив 

йому з лиця.- Бігме, і плакати хочеться мепі, 

і сміятися ... Мамо моя дорога! Ронсапдо! Тодоре! 
Ілашуl мені вірити не хочеться, що я вас найшов ... 
Ронсапдочкоl се ти? Татарипе мій дорогий! 

,Кіпки мов спам'яталися і гляпули па свою оде
жу. Справді, виглядали вопи, як татари, тілько 
незаросле жіноче лице свідчило, хто в сій одежі. 

Ще Роксанда виглядаJIа сяк-так, мов молодий 

безвусий парубок; але мати зі своїм поморщеним, 
блідим лицем і сивим волоссям, що визирало з-під 
І\УЧМИ, зовсім не годилася до сего одягу. Ілаш 

зараз потішив заклопотані жінки: 

- Ось вам ваш КЛУНОІ\, що ви згубили. Лізьте 
в буду і переберіться. 

- Де ж він найшовся? - СІ\РИІ\НУЛИ радісно обі 
жіНІ\И. 

- У дуброві по тім боці,- відповів Микула. 
- Там я його й загубила. А ти там був? - спи-

талася Роксапда. 
- Був. 
Жінки не допитувалися біЛІ.ше; І,вапили пере

братися і полізли У свій сховок. 

- Що ж ти, Тодірну? Дуже ти плаІ\ав за та
том? - допитувався тим часом Минула в сина, 

взявши його на РУНИ. 
Зачула сі слова стара Ярошенчиха і зі свого 

сховку спиталася: 

- Не знаєш ти, Микуло, що там наш тато ро
бить? Він уже десь давпо дома. 
На ті слова Минулі аж руки ув'яли. Він глянув 
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заклопотано на Ілаша і поставив сина зпову па 

землю. Не знав, що відповісти. 
- Ти давно з дому? - допитувалася мати 

з буди. 

Я поїхав зараз на другий день за вами. 
І не стрітив тата? 

Ні. 
його повели сюди, а тут його нема, Ілаш уже 

шукав. Може, ще з-над Прута втік, вже дома. 
- Вже дома ... - шепотів невиразно Микула. 
Ілаш виручив брата і заговорив спокійно: 
- Вже-то й батько мусив мати свої пригоди. 

Такий старий ... Хто знає, може, погиб із жалю за 
нами. 

- Боже! боже! - говорила мати.- Коли б Се
мен зпав, що ми тут усі так укупці... що Ілаш 

найшовся ... 
- Зараз би прибіг подивитися,- доповів Ілаш, 

але в тій же хвилині не видержав, упав на землю 

і заплакав гірко, ховаючи лице в руки. 

- Ілашу, що тобі? - спиталася Роксанда, вила
зячи вже перебрана здебільшого. 

- Плаче, що батька побачить,- пояснила мама. 
- Ой не побачу вже, мамо, не побачу! - заго-

ворив Ілаш. 
- Що тобі, Ілашу? - спиталася вже й мама 

з острахом. 

- Не хотів я батька-матері слухати,- голосив 
Ілаш далі,- пійшов воювати ... мучився п'ять років 
у неволі ... думав, потішу Їх хоч на старі літа ... і не 

діждався. 

- Та хто такий не діждався? - відозвалася мати 
і з сими словами вилізла із загороди, уже пере

брана в жіночу одежу. 
- Тато не діждався! тато! 
- Вбили його тут-таки, під замком,- додав 

Микула. 
Наступила хвилина розпуки, така тяжка, що 
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ніхто не міг ПРОМОВИТІІ c.тrOBa. Потім !\Іlшула пер
ШИЙ почав утихомирювати родину: 

- Не плачте! Так бог суднв. Віп нас засмутив, 
він і потішив. От як нас звів усіх ДОКУПИ. Верне
мося, БУДQМО жити рааом ... 
Тілько помалу і з тяжкою бідою успокоювалася 

родина. 

- Де ж він похований? - спиталася мати, опа
м'лтавІПИСЛ троха. 

Недалеко звідси, в березі,- відповів Микула. 
- Може б, ми зараз пішли туди? 
- Пійдем, пійдем, мамо! Успокійтеся трохи! 

Я вас поведу. Іли ви що, Ілашу? 
От! - махнув брат рукою. 
Заждіть! Я зараз! 
Ти куди? 

Та йду купити що їсти. 

Де ж тут купиш? 
Вже л найду. Гроші маю. 

Родина не перечиласл; очевидно, примирала 
з голоду. 

Микула забрав мішок з одежі і вийшов під за
мок, де колись сиділи перекупки. Тепер тут не було 
нікого. Пійшов вище у горб, розглянувся - нігде 

не видко нікого, що продавав би харч. Усе, що було 
на продаж, уже продано; військо доїдало з возів. 

- Де тут можна би купити що їсти? - спитався 
в одного чури, що ніс солому. 

- Иоло моста дістанеш. 

Треба було вертатися через замок над Дністер 
на міст. Микула піЙшов. Перед мостом застав яко

гось чоловіка з возом, саме над рікою, в тім місці, 

де колись із стіни замку скидали нещасних волохів 

на землю. Чолові" сей привіз хліб, солонину, ву
дженицю, сіль і продавав тепер так дорого - вде

сятеро дорожче, як у спокійний час. Щоб голодні 
вояки не розхопшш даром його добра, він посадив 
на возі чотирьох кріпких чоловіків, котрі тіЛЬІШ 
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про те й дбали, що пильнували маєтку. Віз був 
прикритий плахтами і перев'язаний міцно мотуза
ми, і тілько спереду виймав хазяїн те, що хто по
требував. Найбільше було таких купців, що не 
мали гроша, і вони любісінько під добру хвилину 
були би спрятали цілий віз разом з продавцями 
так, що ніхто б Їх уже не віднайшов. 
Микула ледви діпхався до воза. Гроші вже мав 

відложені в кишені. Казав собі подати всего на 
п'ять душ на кілька день. 

- Перше гроші дай! - сказав продавець.- По
кажи, скілько маєш. 

- Не журись! вистане! Давай лишеl 
- Давай сюди мішок, нехай наложу, бо вирвуть 

тобі з рук. 
Микула подав. По правді ж сам продавець ля

кався, щоб Микула не втік йому з повним мішком, 
і віддав йому харчі тілько тоді, коли заплатив. 

Свідки такого великого купна харчу дивилися 
<І завистю на Микулу - і коли б се не білий день, 
були б йому радо по могли нести; а так тілько 
обійшлися смаком. Микула обійшов західну башту 
замку і небавом був уже в рові. 
Принесені харчі родина вхопила між себе так 

лакомо, що Микулі аж серце краялося з жалю. 
Він то у козаків добував дечого їсти, то у Чамчана, 
а вони ... Згадав Чамчана: 

- Знаєш що, Роксандо, твій тато 6 недалеко від 
нас. Міст будував ДJІЯ турків. 
Роксанда так і задеревіла з куснем хліба і соло

нини В руках. 

- Не бійся, їжІ тато здоров. Заробив у турків 
добре. 

Таж я переходила сим мостом! 
- А батько тебе не бачив! 
- Як же було бачити,- сна зав Ілаш,- коли нас 

переганяли вночі і стілько тисяч відразу? І ми так 
недалеко були від нього! .. Хто ж міг знати? 
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Поки родина їла, оповідав ЇЙ Микула і свої, 
і батькові пригоди, як він шукав родини і чого 
зазнав. 

- І ти не найшов нашої криївки в дуброві? -
питався Ілаш. 

- Бачив я всякі там. 
- Нашої ти, певно, не пайшов. Яма була по 

дубі, що його викопали з коренем, а я ту яму так 
прикрив з усіх боків, що нікому б і на гадку не 
прийшло нас там шукати ... Корчі та й корчі ... 

- Так виходжу я тоді з дуброви, біжу за коза
ками, дивлюся, якийсь турок тілько смик попри 

мене в ліс, а його білий халат на корчах зачепив
ся. Я до халата, чи що се було ... 

- Так се ти був, Микуло? Так близько були ми 

вже коло себе! Ти знаєш, що се за халат? Я тобі 
зараз його покажу, тілько щоби хто чужий не 
побачив. Та се тобі шуба з якогось баші, золотом 
шита, соболями підбита ... дорога така! 

- Певно, Усейн-баша загубив, утікаючи. Дай 
спокій, Ілашу! Не ПОІ{азуїІ, бо хтось іде горою. 
Потім покажеш. 

- ее наша добича! Жінки погубиил свої каца
вейки, а я Їм за те - шубу з баші. І{оли вже та
тари, так нехай будуть татари,- зажартував собі 
якось смутно Ілаш. 

Чому не їш, Ілашу? - спитався Микула. 
В рот не йде. Потім буду Їсти. 
Знаєш, я тебе спершу і не спізнав. 
А я тебе. Мабуть, через те, що бороди у нас 

повиростаJIИ. 

- Ти ціЛКО:l1 на татарина подобаєш ... Може, вже 
й побісурменився зовсім? 

- Ще не зовсім, але що світа побачив - то 
правда. 

Далеко бував? Мені оповідав Кракалія ... 
Що? віп тут? 
Повинен тут бути. УтіІ: від ТУРІ,ів. 
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- Славний товариш! Мушу його найти ... Ні, 
братчику, я не потурчився, не побісурменився. На

бідувався я, щоправда, та бог милував, здоровля 
було, не подався. В Царгороді продали мене куп
цеві, і я їздив з його челяддю верблюдами по вся
ких Абушерах, Басорах, Ширванах... по різних 
сторонах. Що я тоді світа побачив і не сказати! До 
самої смерті буде що розказувати. Потім сей ку
пець вернувся в Царгород і помер. Нас, його слуг, 
знову продали. Мене купив чи й так дістав - не 

знаю - отой проклятий потурнак Мехмет, що там, 

за Дністром, і досі пильнує ясиру. Я вже троха 

світа побачив, по-всякому балакати навчився, так 

він мене взяв до всякої прислуги: чи по купець
кому ділу, чи по хазяйству, до всього Ілуца Молдо

ван - так мене там прозвали через те, що з Молдо

ви. Взяв він мене і сюди, на війну. Що робити? 

Мушу йти. Служу так вірно, що і в гадку не прихо

дить йому, що мені аби ближче додому,- втечу. 
Але ми ідем, ідем, а я що прндумаю який спосіб 
утечі - не йде, страшно. Або по дорозі військо 
стріну - мп йшли на Степанівці, понад Прут,- не 
ВИМИfIУ ііого, або КОЛІІ вимину, ТО вмру З голоду 
У сій пустині, де йди цілий ТШ:І\день і не подиблеш 

села. Тю, ПРІІіішов я СЮДИ. ДІІВЛЮСЯ, а мій Мех
мет - начальник пад ЯСИРО~І. Щодень приводять 
йому громадп юодей, а він норядкує. Ходжу я раз 
так номіж бранцями, дивлюся збоку: мати сидить, 
а коло неї Роксанда і синок - я й не знав, хто се, 
тілько маму знав. Тут мене серце тягне звітатися, 
а тут розум каже: «Гов! стій! Сторожа дивиться!}) 
Коли мама в неволі, так ти її визволи! Боявся я, 
щоб Ма!\lа не вчинила крику. Була б зараз скрича
ла: «Сину! сину!» - та й Ілуцу Молдована набік, 

уже б не пустили в ясир. Я відскочив, як від 
ворога. 

- Треба бу.ТІО зараз прийти і шепнути мені,

заміТИJІа мати. 
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- Ага, знаю я вас! J\ажу вам, Я добре :зробив, 
що тоді при татарах 110 "ризнався, що н ваш син. 

:\'lені й далі вірили, що я добрий с,'!уга, а я вже 
раз у заколоті, як перед козаками гнали бранців 
далі в поле, найшов хвилину, коли міг нопомітно 

признатися до мами. Правда, мамо, який ви тоді 

НрИК учинили? Я до вас: «Пізнаєте мене, мамо?» 

А ви: «ГосподиІ» - та й зараз обіймати мене, аби 
всі татари бачили. 

- Ну, ян ше ш не обіймати? Стілм\О літ не ба
чпла,- оправдувалася стара мати. 

- А що? не назав Я?. Добре, що у тій метушні 
і крину ніхто не помітив нічого. Я до мами зараз 
остро: «1\1амо, бійтеся бога, ані пари з уст! Я вас 
визволю! Не признавайтеся до мене! Сваріть ва 
мене, я па вас, аби здавалося, що ми чужі!» Так 
я й робив. Перед сторожею ані в той бік, де мама; 
ті.1ЬКО ноли роздавали харчі - я сам прийнявся 

ро:зносити,- або впочі, або як зведуть бранці плач 
і криr" Я до мами шеппу одпо слово, друге і від 

неї довідаюся дещо і про Роксавду, і про Тодора, 
і про тебе ... Все-все помалу я розвідав. 
Потім веду я пасти Мехметові І\Опі, сварю ва 

чурів, що по ПИЛЬНУЮТЬ, сварю так, аби Мехмет 
чув, а він мені й каже, таки по-нашому, чортів 

син: «Пильнуй мені коней, Ілуцо, бо голова не 
твоя!» Я й ПИЛІ.пую, сам веду у дуброву. Коні па
суться, а я :rаджу сховок. Зладив і жду. Роздобув 
одежу з чоловінів, уночі подав їм. Харчів придбав. 
Одної почі зважився утечи. Кажу їм: «Переберіть
ся, коли вже інші будуть спати. Хлопця на руки-
11 вас виведу. Я буду там і таю>. Усе обдумав я. 
Жінки плачуть три дні наперед - страшно Їм ... 

- Чи ж пе страшно? - замітила Роксанда. 
- А в неволю ЙТИ но страшніше? Не треба 

смерті боятися, від неї не встережешся ... Уже не 
сплю й я, не сплять і вони. Я ніби сторож бранців, 
ще й викриную на інших, що дрімають. Жду. Лж 
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тут, як на те, козаки напали. Здається, і не були 
по тім боці, де ми, а переполох зробився такийl 
Зігнали ясир з поля; крик, лемент ТаІ\ийl Усі роз
бігаються. Сторожа б'є нагайками. А я тоді своїх 
за рукав: гов! не біжіть! Лишаються мої «татарю> 
позаду. Я хлопця на руки, кричу по-турецьки: 

«Втікайте!» - а їх тягну в інший бік, у дуброву. 
Кинулися мої жінки в дуброву, як заяці. Ніхто 
й пе помітив. А я просто до сховку - і сховав Їх. 

Се коли було? - спитався Микула. 
Вночі на неділю. 

Тоді я вас шукав з тестем. У понеділок були 
ми у вашім ясирі. Потурнак казав вас шукати

не найшли. Зараз розіслав погоню ... 
- Так се ти, Микуло, на нас погоню вислав? 

А бодай же тебе! - СКЛИІшула Роксанда.- Я через 
тебе трохи не вмерла зі страху. 

- Та як? - чудувався МИІ\ула. 
Ілаш відповів на те: 

- Саме та погоня, що Мехмет вислав з твого 

приводу, шукала нас у дуброві. Двох кінних отак 
на кіЛЬІ,а кроків переїздили попри нас, та ще 

й кляли, що не можуть найти. Я став ні окріп ні 
вода. Тілько дивлюся на жінки, а ті вже от-от 

снрикнуть, саме тоді, ноли треба сидіти тихо. Ми
нулося якось. Ждемо далі доброї хвилини. Вночі я 
виходжу, розглядаюся; все якесь лихо наднесе як 

не чуру, то башу, годі висмикнутися. А найгірша 
біда, як через Дністер дістатися? .. Ждемо ще день. 
А вночі з вівтірка па середу чуємо: земля дуднить. 

Я в ліс. Дивлюся: козаки йдуть. Слава богу! Гоню 
я свої жінки з ями, ЯІ\ борсуків, а хлопця на плечі, 
в мішон. Роксанда клунок бере, мама так - біжи
мо почерез Ішзаків. Нам аби чимскорше до берега 
дістатися. Там уже ІШЗЮШ мають якусь переправу. 

- Тю, тоді тн СІО шубу мені з-персд носа взяв? 
- Тоді. РОІ\сапда СПОТІПшулася, загубила клу-

НОН. Пропало. Біжимо за ТИМИ козаками, що вер-



таються вже з добичею. Нікому з них і на гадку 
не приходить, що ми не козаки. Жінок між нами 

мов нема. Ніч темна, я несу також добичу: твого 
сина, Роксанда - шубу замість клунка... Збігаємо 
на плоти. Раз-два - та й уже по тім боці. А там 
потім і в козацький обоз забігли, у якісь корчі. 
Мама як упали, то вже й до ранку не могли встати, 
зовсім із сил вибилися. 

- А ти, Тодоре, був чемний? не кричав? - пи
тався батько. 

- Ні. Я в мішку сидів, тепло було мені. 
- Дивно! дивно! - передумував Микула брато-

ве оповідання. 

- Ей, тож-то була втіха! - кінчив ще Ілаш.
Тут їсти нема що, а тішимося всі, як діти. "Уже 
коли ми в козаків, то так, як дома. А тут, дав бог, 

ще й ти ... 
- тілы;:o тата нема,- згадала Семениха, і знову 

захмурилися всі обличчя, розвеселені троха опові
данням Ілаша, знову сльози ПОІ\ОТИЛИСЯ З очей. 

Так у радощах і смутку напереміну минувся Їм 

сей день до вечора. На другий день мали всі пійти 

на могилу батька, тим часом сей день був один із 
найтяжчих. Мовби зі страху, що зима може захо
пити усіх у полі і вбити морозом, турки вдарили 
на обози з сего і з того боку Дністра. До самого 
вечора не важилися Ярошенки вийти із свого схов
ку, тілько слухали вистрілів з гармат і рушниць 

і скажених криків розлючених борців. 
Здавалося їм, що ось як не з сего, то з того боку 

ріки надбіжать вороги і там, сказати б, на самім 
відході додому, помордують Їх. Однак прийшов 
вечір - і воєнний гомін затих. Ярошенкам не ста
лося нічого. Се була остатня битва сеї пам'ятної 
осені нід Хотином. 
Настали спокійніші дні, а Ярошенки могли не 

лише раз, а кілька ра:зів відвідати могилу нещас

ного баТІ>ка. Цілими годинами сиділи вони міш 

255 



корчами, плачучи і згадуючи пригоди, від котрих 

усі стілько натерпілася. Здавалося їм, що Їх плач 

і Їх радість почує старий Семен, що скине іа себе 
важке каміння, яке його придавило, встане і при

вітається зі всіма; але старий не збудився і спав 

далі у своїй холодній постелі, байдужий до всіх. 
Родина відходила, а на його могилу сипалося із 

корчів зварене холодом жовте і червоне листя та 

вкривала щораз більше місце, де пролилася стіль
ко сліз, де ціла родина зазнала стілько горя. 

ХІУ 

Ве'lOJЮМ у суботу дня 9 аШВТlIЯ 1621 року блис
нули у турецькім обозі Тl!сячі огнів: на горбах 

і в долинах на всіх наметах горіли воскові свічки, 

а під лісом - великі огнища. Побачивши сі огні, 
запорожці стрілпли у повітря раз, і другий, і третій. 

ПО всім козацькім обозі Зalшпіло життя, мовби 

люди не мали йтп спати, а вибиралися так бучно 

на ЯІ\У виправу. Та се вже не до битви ішло; СС 
був знак, що між ляхам!! і турками стала угода. 

Шйна СІ,інчилася. 

В неділю зрана вже рушило військо туреЦЬІ\С 

в похід додому. Ішло без ладу: верблюди, мули, 
гарби перемішані з людьми. Не зайшли далеІ\О, 

тілько пів милі, а милю від ПО.ІЬСЬКОГО обозу і там 
стрималися. Хмара шшу ПОІ\азувала, де стали та

бором. 3а віЙСЬІ\ОМ повели І,ілька ясирів; зі сто 

тисяч бранців, зігнаних найбільше з ГаЛИЦЬІ\ОЇ 

Русі, з Поділля і Волині, де ніІЮМУ було боронити 
села від татар, бо все віЙСЬІ\О було під Хотином, 
а король не мав часу зайнятися рішучо ополчен

ням, бо полював на заяці. Цілі табуни коней, чере
дп худо бп і овець - отсе разом з людьми виводили 

турки і татари 3 нещасної держави, де ніколи не 

було ладу. 
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В понеділок по полудню прийшли до Сагайдач

НОГО бєлзький каштелян Станіслав Журавинський 
і любвльський воєводич Яков Собі ський повідоми
ти гетьмана, на чім стала угода. Гетьман скликав 
козацьку старшину і просив польських післанців 

розповісти, з чим прийшли. 

Собіський виймив якийсь папір і почав гово
рити: 

- Ми прийшли в імені його милості королеви
ча, пана гетьмана і панів комісарів СІ,азати вам, 

на чім стала угода і як маємо вертатися додому. 

Самі знаєте гаразд, папове, що найбільше через 
вас, запорожців, велася та війпа. Отже, про вас 
і була перша бесіда. Скажу вам правду, що турки 
домагалися від нас, щоби ми вас покарали, бо на
падаєте Їх і рабуєте. Ми вас боронили, як могли. 
Казали ми, що коли б не нападали татари на Укра
їну, то і ви сиділи би тихо. Не за все повинні ви 
відповідати, бо нападають на пих і донські козаки, 
піддані московського царя. Що ви у сій війні дуже 
знівечили Молдову, за те нехай уже вибачають, 
таке вже у війні водиться. Врешті Бородавку, що 
такого пива наварив, самі козаки стяли. По тім 

всім мусили ми Їм приречи, що ви не будете вихо
дити з Дністра на Чорне море і нападати на ту
рецькі землі. 

Козацька старшина заворушилася, почувши сі 

слова, але Сагайдачний махнув рукою, і вона 

втихла. 

- Що ж далі? - спитався гетьман.- Бранців не 
хотіли віддати? 

Ні! 
- Таку силу людей? 
- Що ж діяти? Інші пункти угоди вас не обхо-

дять. Тепер важна справа, як маємо вертатися. 

Турки відступили вам свій міст. На вашій раді 

постановлено, що перше перейде ваш обоз, а вп 

за нами. 
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Полковник Мировицький не втерпів, схопився 
в лавки і скрикнув: 

- Щоб вам плечі від турків заRРИТИ! 
- Василю! - скрикнув гетьман строго, і Миро-

вицький усів. 

Потім, обертаючись до комісарів, Сагайдачний 
сказав СПОRійно: 

- Завтра дам вам знати, як будемо відходити, 
а тепер вибачайте, панове, що вас дещо спитаю. 
Відомо нам від певних людей, і ви самі те кажете, 
що Радула домагався передовсім кари на нас, 

на старшину. Сегодня бачимо: турки не відхо
дять, тілько стоять на своїм місці. Що ви на 
те скажете? 
Собіський відповів так само споюино: 

- ТУРІ\И стоять, бо така умова з ними. А щодо 
вас, то ми взяли вас на свою віру, і тої віри вам 

не зломимо. Ви нам не вороги, тілько наші товари
ші, що ПОСJIУЖИЛИ Речі Посполитій так само добре, 
як і МИ. Як же ви можете гадати, що ми вас зради

мо? Чи ви не міРІ,уєте, що ображуєте наш гонор 
шляхетський? 

- Не дивуйтеся,- відповів гетьман.- Вам о го
нор іде, а нам - о життя. Я би ще повірив вам, 
але мої товариші не повірять. 

- Ми на ваше життя не важимо! - сказав на 
те Журавинський гордо. 

- Спасибі вам! - відповів гетьман.- І без вас 
уже досить наших загинуло у пашій обороні. Бран
ців і не числю, що із-за неладу в краю пійшли за

гибати на чужині. Коли я питався про Радулу, то 
самі мусите признати, що мав до того причину. 

Чи нема у вашім обозі людей, що так говорили, 
як Радула? 

- Говорити що інше, а зробити що інше,- від
повів ЖуравинсьюrЙ. 

- Звісно, звісно, бо ми б і не дали себе леда 

ному під ноги взяти. Хотілось би декому, та годі! .. 
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Ну, нехай там! Н поведу річ про що інше. Ми не 

жалували ні свого здоровля, ні своєї худоби. На
ставляли груди свої за віру Христову, за повагу 
короля його милості і цілість отчизни. Послужили, 

як самі кажете, добре. Тепер нам велять не вихо
дити на Чорне море, нехай нам татарські мурзаки 

і далі забирають із сіл людей і худобу. Все те ви 
гарно уложили собі, не питаючи нас. Та щоб ми 
тепер могли якось нрожити на сім білім світі, то 
годиться, аби нам король його милость підвищив 
жолд на сто тисяч і заплатив се, що нам належить

ся за поміч, бо з чого ми маємо жити? Досі ми 
воювали, бо треба було воювати, дбали не тілько 
про себе, але і про людей, обороняючи їх, а тепер 
куди подіємся - і здорові, і каліки? Для здорових 
нема зимовиків потовати, рибу ловити не можуть 
через татар, а для каліків нема шпиталів, і жити, 

і заробити Їм годі. Ми будемо просити короля його 
милость, щоб не дав нам так погибати; нехай нам 
буде вільно хоч у якого іншого ХРИСТИЯНСЬІшго 

пана хліба собі шукати. 
- Просіть! - сказав Собіський коротко. 
- І щоб ми самі у себе мали спокій, нехай би 

люди не гинули за свою віру. 
- Можете просити! - сказав Журавинський, 

і слова його виглядали на глум. 

Сагайдачний замовк і тіЛЬІШ глянув З жалем на 

польських післапців. Собіський встав: 
- Так, пане гетьмане, не забудьте: ми ідем впе

ред, а ви за нами; щоб не було так, як тут один 
з панів полковників зважився сказати. Ми вам 
дармо жолду не платимо. 

- Ще не заплатили,- відрізав Мировицький,

і не заплатите, бо не маєте з чого! 

Собіський пе відоавався, зате Журавинський ки

нув ще на відході обіДJlиве CJIOBO: 

Обійдемось без вас! 
- Тепер, звісно! - відповів мировицы\й •. 
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- Василю! - сказав гетьман до Мировицького, 
коли післанці відіЙшли.- Все те правда, що ти 

кажеш, та я гадаю: чеши дідька зрідка, щоби 

гладкий був. 

- Я би його почесав - ну! - погрозився Ва

силь. 

- Слухайте, панове старшина! - промовив геть
ман.- Нехай вони собі здорові забороню ють нам 
виходити на Чорне море; ми як не слухали Їх досі, 
так і далі не потребуємо слухати. Добре Їм у Вар

шаві моркву шкробати туркам і татарам, а пам не 

до жартів. Се одно. А друге: наПИIlIе~ю до короля. 

Купити не купити, а поторгуватися можна. Хоч 

його милость не багато нам вдіє, бо не годен із-за 
короленят, проте попросити не шкодить. Може, 

таки дещо виторгуємо. А втретє: зараз, сеї ночі, 

маємо бути по тім боці ріки за Брагою, нехай ляхи 
п а 1II плечі закривають, а не ІІШ ЇМ! Зробіть се тихо 

і гладко! 
- Отсе добре! - засміялася старшина. 
- Інструкцію для послів до І\ОРОЛЯ УЛOlЮІМО 

завтра, а тепер зараз до роботи, щоб усе пригото
ВИТИ дО перевозу! 
Старшина розійшлася. 

На другий день ляхи немало зчудувалися, поба
чивши цілий козаЦЬЮlіі: обоз по тім боці Дністра 
на полях в бік від Браги. Завернути Їх вже пе 
:,южна було, а тут справді вийшло велике нещастя. 
Хоч турки того дня пШшли далі, але ЛИШИЛИСЯ 
велині ватаги татар зі своїми спіш.пинами-оприш
нами і залягли всі дороги до Кам'япця-Подільсько-
1'0. Не ченаючи черги, без ладу вихопилися наперед 
З возами велині громаДIJ польського війська і пере
їхали турецьним мостом. Крадькома папали на них 
татари, розтягли всі вози і побили багато людей; 
"отрі ж утенли, тих добиваJТИ опришки на І\ам'я
пецькій дорозі. 
Козани тим часом ГОТОВИ:ІИся у своїм обозі в по-
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хід та ДИВИЛИСЯ спокійно, як переходило недалеко 

від них польське військо. Уже тепер не маJІИ охоти 

помагати ляхам та боронити Їх. 
Головна сила польська рушила з-під Хотина 

тілько 13 жовтня. Коло моста зіпхалося стілько 
возів, що лиш кільканадцять могло рушити напе

ред, а інші лишилися; тілько саме військо пере

йшло. На сторожі возів лишилася мала частина 
війська - і та не могла обігнатися перед татарами, 
що прискакували, як вовки, і тягли, що лиш за

рвали. 

Коли вийшло польське військо в поле, аж тоді 

показаJІОСЯ, яке воно було знівечене та обдерте. 
Всіх вояків не стало би і на добрий полк Попереду 
на возі, нрикритім чорпим сукном, запряженім 

кіньми в чорних капах, лежав покійний гетьман 

Ходкевич у домовині. Коні вела служба гетьман
ська, а обіч воза ішли чотири лицарі в панцерах 
і шоломах. Посередині війська у кареті їхав коро
левич. А позад на ношах несли тих хорих і ране

НІІХ, щО не могли поміститися на возах. 

Коли королевич з військом переїздив попри ко

заків, козаки почали (<Ноздавати ясу» - стріляли 

густо зо дві години. І се стріляння виглядало біль

ше на глум козаків, як на веселе прощання, бо 
попри них переходили не веселі побідителі, а щось 
як похорони. 

Попрощавшися так із своїми товаришами, коза
ки зараз вибралися в похід. Помалу виходили 
з обозу, мов із клубка, поли за полком і нростяга
лися на сірих степах довгою колонкою. Загомонів 
гуртовий спів і розлягся широко навкруги. Рушили 
нарешті і ті вози, що їх можна і треба було забра
ти, і заскрипіли також на ціле поле. За возами 
поступав ще один відділ козаків. Помалу, з гомо
ном ішов похід ПОЛЯМИ. 
Минула 3 година, і вже не було чути ні співу, 

ні скрипіння возів, тілько видко було чорне довге 
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пасмо, що тяглося по голім степу. Почав падати 
легенький дощик, мов пересіяний крізь сито, і за

крив сірою стіною все з-перед очей. 

* * * 
До кількох днів хотинська околиця, де через 

шість тижнів БУJІО так людно і тісно, виглядала, 
як пуща. Густе, глибоке, безвихідне чорне болото 
покривало зелену колись землю; тілько ліси кра

сувалися у тім болотянім морі своїм пишним лис
тям, забарвленим осінню різними красками. Хмари 
галок, ворон і інших птахів стяглися, здавалося, 

з усього світу, щоби доїдати тут усяке падло 
і незакопаних трупів. Де не взялися собаки і вов
ки з лісів і цілими тічня ми почали волочитися 

навіть у білиіі день по бойовищі. Небезпечно було 
й виііти В поле, де звірі і птахи справляли такі 

похорони. 

у хотинськім замку, котрим уже завідував мол

довський паркалаб, жили ще кілька днів усі люди 

з Молдови, які були під Хотином. Назбиралася Їх 
спора громада, яких сто людей. Були тут і бояри, 
що досі трималися Могили, а тепер не знали, яким 

чином вертатися в Молдову; був і Дзерон, що не 
зорудував нічого, хіба те, що в наметах Могили 
не мерз і мав що їсти; були й Ярошенко, і Чамчан, 
котрому дали знати, що родина вже вкупі; були 
втікачі Rракалія, Чоботар і інші. Микула й не 
знав усіх. Поки турки і татари не відійшли далеко, 

вони не важилися вертатися в Молдову. Збирав Їх 
ще страх перед опришками Бернавського, що під 

час цілої війни давали про себе знати, але на те 
вже була рада: всі - і кінні, і піші - мали верта

тися pa:Jo:\f і уаброєні. 
Одної ночі потис морозець і розкисле болото за

І\Остеніло. JІЮ;(ІІ а 1\ІOJЩОВИ зважилися вибратися 
додо)!у. Всл ватага виіішла іа замку зрана. 

Мимоволі глянули Ярошенки у той бік, де ли-
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шався батько у СВОІИ могиЛІ, 1 СJІЬОЗИ явилися їм 
на очах. Але ватага не ждала, годі було стояти 
і займатися смутними думками. І вони піЙшли. 

Нетяжко було Їм тепер іти: на плечах небагато 
ваги - тілько шуба баші, добре захована в мішок, 
і дитина; а в серцях хоч і мулив жаль, що прихо

дилося навіки розставатися з батьком, то перема
гала його втіха, що верталися додому. 

Довгий час ішли МОВЧІШ, плачучи і зітхаючи, 
а там помалу і заговорили, розглядаючися по полі, 

котрим переходили. Страшно було дивитися на 
непохованих покійників, що з них поробили люди, 
звірі і птахи. Одні люди покалічили Їх страшно, 
другі, очевидно, опришки, обдерли павіть з одежі, 
а звірі і птахи доправляли. Нікому і в гадку не 

приходило поховати Їх. Стада птахів показували 

зараз, де найшли собі жир. То тут, то там з-поміж 
корчів вони зривалися з криком у повітря, поба
чивши похід людей, та зараз знову сідали до свого 

пиру. 

На другий день під вечір Ярошенки і Чамчан 
були вже на вулиці в Сереті, що вела до Їх хати. 
Проводжало Їх уже кілька знайомих, котрих стрі

тили по дорозі. 

Осіннв сонце виглянуло на хвилину із хмарки 
і освітило якось милосердно хату Ярошенків. На 
подвір'ю загавкав нес, висунувся попід ворота на 
улицю, глянув і немов зчудувався, а потім кинувся 

підскоком до Ярошенків. 
- Тату! Наш Босий! - скричав Тодірко. 
- Босий! - врадувався і б атЬІ\О , мов не знати 

чим.- Так ти пильнував хати! Бідний Босий як 
змарнів! - І погласкав пса по голові. 
Увійшли на подвір'я. Почали ОГJlядатися довкола, 

мовби на чуже подвіря зайшли. У сусідській хаті 

зчинивсн J\РИlС побачили Ярошенків. 3араз усі 
надбігли. Прибіг і сусід, приніс деревляний ІШЮЧ 

від засува. 
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ВідчиІПШП хату. 

Обережно, мов"би там усередині ХТОСІ, зачаївся, 
fIрошенки переступили поріг, Ярошенчиху треба 
було аж під руки брати. 

Ніхто не міг слова промовити. Мов до церкви 
входили. 

Перший сусід відозвався: 
- Слава богу, що ви вже у своїй хаті. 

- Слава богу! - повторили всі за ним пере-

"рестилися. 

Ілаш станув у порога і мов не важився да;[і 

~тупити. 

- Сідай, lлашу! - попросив сусід.- Ти мов 
3 мертвих устав. 

- Справді! - відповів Ілаш.- Я дивлюся і своїм 
І)чам не вірю, що я вже 6 дома. 

- Всі мов із :мертвих устали,- сказав Мин:ула. 

- Тілько бідний Семен вже не встане,- про-
~ювила ВІ,інці Семениха і втерла сльози, що на

~илу пхалися до очей. 
у хаті стало на хвилину тихо, мов явився дух 

~Tapoгo батька і благословив родину на спокійне 
шиття. 

Довгоnо.л,е га.л,uцы1,' 
14 .л,unия - 18 серnnя 
1903 ро"у 



ПРlIМІТf\П 

Повіеть «1!рошеНІЮ» вперше иаДРYRОВ8па 1905 р. 

у Львові - в газ. «Руслан» та окремою КИИІ'ОЮ. П'ять 

разів перевидавалась онремо, входила до ОДНОТОJlШИХ 

збір он творів письменника. 

Тексти подаються за виданням: Оси п Мак о вей. 

Ярошенко. к., «Дніпро», 1967. 3бережено морфологічні 
та лексичні особливості мови письмепника. 

Борецький [ов (Іван Матвійович; р. н. невід.- пом. 

2.ІІІ.1631) - українсы�йй пеРІ\UВНИЙ, політичний і освіт

ній діяч. Був викладачем і ректором Львівської брат

ської школи. 31620 р. й до кінця життя - ниівський 

митропQ.1ІИТ. Боровся проти католпцизму й унії, дбав 

про поширення грамоти в народі, виступав за возз'єд

нання українського народу з російСЬІшм в єдиній 

державі. 

Бородавка (Неродич) Яцько (р. н. невід.- пом. 

1621) - гетьман запорозьного козацтва. Ян свідчать 

унраїІІські літописці, під час Хотинської війни був 

скараний прошляхетсьною старшинською верхівною за 

напади на маєтки польських магнатів. 

Дорошеnко Михайло (р. н. невід.- пом. 1628)
гетьман реєстрового нозацтва (1625-1628). В Хотин
ській війні командував полком нозанів. 3агинув під час 

очолюваного ним походу козанів на Крим. 

Могила Петро Си.меоnович (31.ХІІ.1596-11.І.1647)

політичпий, церновний і освітнІИ діяч Україпи; 

8 1632 р.- митрополит ниївсьний і галицьниЙ. Сприяв 

розвитку мистецтв, літератури, Ішигодрунування, автор 

ряду книг. 

Осмаn II (1605-1622) - туреЦЬІШЙ султан. 3а його 

правління (1618-1622) Туреччина вела війну проти 

Польщі. В Цецорсьній битві 1620 р. турки розгромили 

ПОЛЬСЬШJ військо. 1621 року в боях під Хотином П<JЛЬ-

265 



ська аР~lія завдяки мужності українських козаків зав

дала поразки 150-тисячному турецькому війську, вна

слідок чого уряд Османа ІІ змушений був укласти 

з Польщею мирний договір. Убитий яничарами, неза

доволеними поразкою туреЦЬІЮЇ армії у Хотинській 

війні. 

Сагайдач/l,UЙ (Петро КОНОНОВИЧ Конашевич-Сагаїf

дачний) (р. Н. невід.- пом. 20.IV.1622) - гетьман укра

їнського реєстрового козацтва, талановитий полково

дець; шляхтич за походженням. Пам'ятні в історії 

п'ять очолюваних ним походів козаків на Крим і Ту

реччину - в 1607, 1608, 1614, 1615, 1616 рр. Сагайдачний 
виступав проти унії й покатоличення українського 

населення, сприяв розвитку шкіл і поширенню освіти. 

ЗневіРИВШIlСЬ у можливості налагодити доброзичливі 

відносини з королівською Польщею, в 1620 р. відрядив 
у Москву посольство з проханням до царя узяти коза

ків на російську службу. Командував RозаЦЬRИМ вій

ськом під час ХОТИНСЬRОЇ війни, де дістав рану, від 

ЯRОЇ помер. 

Ходl>євuч Н/І, Кароль (1560-1621) - ПОЛЬСЬRИЙ вій

СЬRОВИЙ діяч, магнат, веЛИRИЙ ЛИТОВСЬRИЙ гетьман, 

учаСНИІ\ І,ривавого придушення антишляхеТСЬRОГО по

встання на Україпі в 1594-1596 рр. на чолі з Севери
ном Наливайком. У польсько-російській війні 1617-
1618 рр. очолювані Ходкевичем ПОЛЬСЬRо-литовські 

війська були розбиті під Москвою народним ополчен

ням під ПРОВОДОМ К. Мініна і Д. Пожарського. В Хо

тинській війні командував польською армією. 



ПОЯСНЕННЯ СЛІВ 

Балта - ковбаня, 
невелике озерце в лузі. 

Бачність - увага. 
Беахісна - ненорпсна, ненотрібна. 
Бейрєлбей - турецьнпй урядовець, 
намісник на загарбаній землі. 

Белльона - тут: неремога (від БеЛЛО/-lU
богині війни, за давньоримсьною міфологією). 

БерегУJtька - стриж, або сернонрилеn;ь. 
БОJtо/tка - занона у віІші (замість шибни) 

з міхура тварини або з проолієного паперу. 

Вбєзnечуватu - засноноювати, втішати. 
Возний - судовий урядовець. 
Вудженuна - нопчення, ШПІша. 

Гасдо nоготівне - бойова тривога. 
Г літно - тісно. 

Дучка - невеличка печера. 

Завій - тюрбан, чалма (ГОЛОВНИЙ убір 
у деяних народів Азії та АфРИНIІ). 

Зарінок - невелина затона річки. 
8арути - заревти. 
Звіди - розвідка. 
ЗгJtядатuся - позирати, дивитися. 
Здорожений - стомлений дорогою. 

Жаври - так турки називали 
польських вояків-жовнірів. 

ЖОJtд - платня за військову службу. 

К аnа - покривало на коня, попона. 
Корбач (карбач) - канчук, нагайка. 
Ков60К - перєкладина між опорами моста. 
Кички - солом'яні кулі, яними вкривали будівлі. 
Кучма - хутряна шапка. 

Лехістан - так мусульмани називали Польщу. 
Логофет - боярський чин у Молдавії. 

Матня - тут: оточення, западня. 
Міритися - тут: прицілюватися. 
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Начерти - зачерпнути, набрати (води). 
Не/1,адій/1,О - тут: раптово, зненацька. 
Ноша-одяг. 

Па/1,ва - в рушшщі поличка для пороху, 
який запаJIюва.rIИ перед пострілом. 

Падачnа - падуча хвороба, епі.rIепсія. 
Паnцерltий - воїн у панцирі, датах. 
ПАитnий - міШШЇI. 
Потурltаn - ПОJIUllепиіі, що перейшов 
у мусульмансь!tу віру. 

Ріltь - дрібні камінці, галька на березі річки. 
РебеАtя - заКОJIОТ, бунт. 

СаАа.маха - страва із завареного на воді борошна. 
Сtl>а/щt - дріб У заряді рушниці. 
СІ>Аеn - крамниця. 
СУJlиця - дерев'яний спис із заJIізним наконечником. 
Спорий - великий, ШВИДІШЙ. 
Сокотитися - оберігатися, стерегтися. 
Справуватися - триматися, поводитися. 
Стійка - варта. 

ТОАОК/1,О - борошно із підсмаженого вівса, 
а також товчена суха риба. 

ТУРАа - турецьна назва Дністра. 

Хибити - не вистачати. 
ХоРУltжuй - прапороносець. 
Хосеlt - І\ОРИСТЬ, вигода. 

Чата - сторожовий загін. 
Чашка - тут: череп. 
Чура-дружа (ординарець, гонець). 

Шl>ОТ - шотландець. 

Ясир - пuлон, полонені. 
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