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КОЛИСЬ  БУЛИ  ВОЛОХИ...

о пропонованої книжки Олекси Палійчука
увійшли дві повісті «Священний вогонь» та
«Колиска Дажбога». Зі скороченим варіан-
том останньої читацьку аудиторію вже зна-
йомило раніше видавництво «Веселка»  у книзі
«Дерево пам’яті». Через цілком зрозумілі
причини перший твір заліг в авторському
портфелі на два десятиліття.
Що ж хоче показати О.Палійчук, завівши

нас у глибину минулих віків, у непросте, часто
трагічне, життя наших предків?.. Авжеж,
надто і надто складну, часами просто страшну
історію нашого виживання як етносу, як на-
роду. Справді, долю всіх його персонажів
так чи інакше вирішували реальні драма-
тичні події, що в глобальних масштабах
відбувалися на території нашої Батьківщини.
І, супроводжуючи їх за сюжетом, починаєш
по-новому оцінювати подвиг наших предків,
які зуміли зберегти і передати нам, сучасни-
кам, дорогоцінну естафету  життя.
Війни і війни, безконечні напади і вбивства...

Яку сувору дорогу упродовж тисячоліть
долає людство! ...Коли в українських степах
археолог сьогодні знаходить безголовий
скелет матері з двома теж убитими дітьми,
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що пролежав у землі чотири  тисячоліття, то
він добре пам‘ятає і недавню світову війну з її
незліченними жертвами, а на своєму віку
ще дізнається про сотні тисяч винищеного
населення в Африці... Про все те подумаєш,
коли читатимеш книгу «Священний вогонь».
І головним чином – про долю власного народу.
Доволі чітка в автора й ідеологічна

позиція. Особистий конфлікт його Капа з
«печерою» переростає в цілком свідому,
логічно виправдану боротьбу  за новий, на
той час передовий, спосіб суспільного життя.
Сьогодні, після падіння тоталітарного режиму,
діалог Сувида зі Стрикуном може видатись
дещо заакцентованим, але в 70-х роках такий
акцент був дуже і дуже доречним. Свої погля-
ди на політико-економічну ситуацію в СРСР
автор тоді досить красномовно висловив й у
поетичній формі:

Та вже кується десь добродій лом
на дах великої печери-хати,
і всім нам розумом або хребтом
на кістку доведеться заробляти.

Але найбільше вразить масового читача і,
безперечно, зацікавить фахівця трагічний образ
головного героя «Священного вогню» Капа
(Посмітюха). Поки що лишається таємни-
цею, з кого і на грунті яких знань автор так
професійно виписав його душевні муки, його
тяжку хворобу.
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Історія Капа є і лишатиметься повчальною
для всіх поколінь та народів. Це переконли-
вий приклад того, що може зробити з люди-
ною фанатизм, спричинений надзвичайними
обставинами та завжди недостатніми її
знаннями.
У повісті «Колиска Дажбога» йдеться про

події на рубежі V–VI ст.ст. н.е. Зокрема показа-
но трагічну долю с. Береськ, яке разом з усім
Волинським краєм зазнало віроломного нападу
з боку кочівників аварів (обрів). Вихідці з Азії,
авари на той час населяли Середній Дунай
і нападали на Візантію, Франкську державу
та слов’ян. 
У названому творі автор не висуває влас-

них історичних концепцій, а лише за допомо-
гою художніх засобів спонукує читача глибше
зацікавитись минулим своєї Батьківщини, а
саме її періодом, відомим  в історії під на-
звою «антський». Антами греки називали
найбільший і  наймогутніший слов’янський
племінний союз, що консолідувався навколо
найвпливовішого тоді волинського племені –
дулібів.
У міжнародному житті, зокрема в стосун-

ках з Візантією, анти успішно конкурували з
аварами і нерідко воювали з ними. 602 року
аварський каган послав численну кінноту з
наказом цілковито винищити антів. Археоло-
гічні розкопки стверджують жахливе нищення
місцевої, переважно волинської, людності.
Після цієї навали назва «анти» більше не
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згадується в писемних джерелах. Одначе
східні слов’яни вижили, їхню роль в історії не
було перекреслено. Пізніше утвориться нове
державне об’єднання Київська Русь, а слід
аварів назовсім щезне в наступних поколіннях
людства. Побутуватиме навіть відома нам з
літописних джерел приказка «Погібоша, акі
обри».
На предмет історичної вірогідності

твір читали фахівець з антського періоду,
автор багатьох грунтовних досліджень з
історії давніх слов’ян і статті в БСЭ «Анты»
М. Ю. Брайчевський, доктор філологічних
наук С. П. Пінчук.
За фахом історик, О. Палійчук опрацю-

вав цілу низку найважливіших  історичних
джерел та наукових розвідок із названого
питання, що, безперечно, збільшує пізна-
вально-виховне значення твору, який від
початку до кінця звучить на високій патрі-
отичній ноті.
Цікавий твір і за композиційною побудо-

вою та художніми прийомами. Особливо
вдало, на нашу думку, автор обрав мову для
нього. Взявши собі за приклад творчі прин-
ципи вітчизняних класиків, він щасливо
уникає як архаїзмів, так і ультрасучасних
художніх засобів, натомість важливу роль
відводить фольклору. Жива народна мова з
деякими прикметними для Волині рисами
забезпечила О. Палійчуку успішне вирішення
проблеми часу, місця й образу. Взагалі, автор
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тонко відчуває слово, і це відчуття мови,
любов до неї свого часу помітив Максим
Рильський.
Для означення духовного навчителя

наших предків у дохристиянські часи автор
свідомо вживає слово «волох», а не «волхв».
І, на нашу думку, цілком виправдано. «Колись
були волохи, а тепер попи...» Ці слова автор
почув у 60-х рр. минулого століття від одного
з мешканців великого поліського села на
Волині. Вся його сім’я і досі відома в селі під
прізвиськом «Волохи». Цікаве село з істо-
ричного погляду і тим, що місцеві селяни
широко вживають слово «бaяти» в значенні
«казати», «розповідати», «розмовляти»
(порівняйте: «баюн», «Боян»), а  окреме
місце в центрі села (нині вже пустир) досі на-
зивають «городищем».
Такі мовні «релікти» лише засвідчують те,

який багатющий культурний пласт ми втра-
тили і ще досі втрачаємо від насильницького
запровадження нових віровчень та ідеологій,
від жорстокого нищення пам’яток нашої са-
мобутньої культури. Справді, навіть служителя
давнього вітчизняного культу ми за новою
традицією  вже називаємо «волхв» – літопис-
ною, привнесеною ззовні, мовою. Тим часом
нашим предкам  було б нелегко й вимовити
це слово, слово яке їм доводилося б вживати
у свята і будні постійно.  Елементарна логіка
і закони нашого словотворення заперечують
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можливість його використання в усному на-
родному мовленні.
Книжка «Священний вогонь» не лише

дасть читачеві уявлення про давній світ на-
ших предків, а й сприятиме вихованню в
нього справжнього, глибинного почуття
патріотизму та людяності, пошани до рідної
історії та культури. Навчатиме об’єктивно
оцінювати реалії життя, щоб адекватно
реагувати на виклики часу, а відтак ефективно
захищати нашу державну незалежність, наші
національні інтереси.

Віктор ТКАЧЕНКО,
кандидат історичних наук



СВЯЩЕННИЙ ВОГОНЬ



КАП

Він народився під час великої відлиги.
Коли сонце вже ласкаво дивилось на
землю, а зі скель і дерев невпинно капо-
тіла вода. Так жваво, так весело: кап-
кап-кап. 
І, дивлячись на ті крапельки, слухаючи

їхній бадьорий перестук, щасливо усміха-
лась його мати Вивільга. Усміхалась до
людей, до світу, до самої себе. Кап-кап –
вона щойно звільнилась од великого тяга-
ря, свого першого материнського болю.
Кап-кап – як і всі жінки, зробила важливу
справу: продовжила рід Боривітра. І не
тільки продовжила – дала йому оборонця,
годувальника. Вивільга так і назвала свого
первістка – Кап-Кап, коротко – Кап. Але її
син передовсім належить роду і через те
йому колись дадуть законне родове ім’я.
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Авжеж коли витримає іспит на зрілість.
Вивільга попросить, щоб його і нарекли
Боривітром, на честь отого соколика, що
невтомно кружляє у небі, поборюючи
вітер. На честь їхнього священного пра-
батька та охоронця.
Кап рано навчився ходити і розмовляти.

Так само рано перейняв материну мову.
Та мова, хоч і відрізнялась од тутешньої,
була доволі зрозуміла горянам. «Твоя
мати зі славного роду Великого Бусла,– не
раз казала Вивільга синові.– Та й сама ще,
дякувати Суджениці, має дещо в грудях».
Жодна дитина не могла зрівнятися з її

Капом у кмітливості. Якось, іще на
п’ятому році життя, він похвалився: «А я
знаю, чого малі кажуть «дюдя». Бо зуби
в них цокотять від холоду. Отак: д... д...
д... д...». Навесні ж, коли пішли дощі, він
так само впевнено повідомив: «Брови
маємо для того, аби вода стікала по них
мимо очей». Та чи не найбільше малий
Кап здивував суворого діда Притуляка.
Підійшов, коли  той робив мотику, і каже:
«Тикаємо нею в землю – через те й
мотика. Моя тика». Старий аж бородою
війнув: «Коли ти такий хитрий, то ліпше
придумай, як мені в цих каменюках
дірки легше крутити... Тоді кожний з вас
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матиме тику». «І придумаю!» – весело по-
обіцяв малюк.
Невдовзі після того зупинив її Притуляк –

примружив око: «Ну й орел у тебе росте!
Дивись, бережи його»... І гордо підносила
голову Вивільга. Авжеж, такий чоловік
дарма не похвалить. Але то ще не все: її
син і хоробріший, і спритніший од своїх
ровесників. Він ніколи не плаче від крив-
ди. Навпаки, буває, матері куди старших
хлопчаків скаржаться їй на Капа. Та
Вивільга не поспішала карати сина: хай
росте ватажком. Тільки те, що могло
стати для нього ганьбою і що вона сама
зневажала в людях, гостро висміювала за
будь-якої нагоди. І ніколи не втручалася в
Капові стосунки з дітворою. Навіть
одверто показувала, як це її мало обхо-
дить. Лише раз боляче стиснулося її
материнське серце. Коли несподівано
побачила, як уже добрячий підліток жор-
стоко гнув голову її дитини до землі. Уже
й рота було розтулила, щоб вибухнути
люттю, і руки простерла туди, до нього...
Зараз метнеться – визволить од біди.
Але так само раптово і спинилась: не
можна! То буде помилка... І як же зраділа,
мало не заплакала від щастя, коли її Кап,
її славний хлопчик нараз рвучко упав на
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руки і боляче вкусив свого кривдника за
ногу. А потім, як той голосно зойкнув і
випустив його карка, щодуху дременув
геть.
Вона ліпше, ніж його батько, знала,

коли син зробив свого першого лука і
вперше – уже як мисливець – зацікавився
заячим слідом. Їй заздрили. О, вона
навіть спиною відчувала ті завидющі
погляди, добре розуміла їх і від того
пишалася ще більше. Але час від часу її
забирав страх. Це тоді, як непомітно для
себе починала милуватися сином – його
кмітливими сірими очима, здоровими
рум’янцями. Тривожилась: а чи не запо-
діють йому заздрі очі якоїсь шкоди?
Тільки чоловіків не остерігалась: то ж
мисливці.
І ще Вивільга-мати боялася мору,

холоду, води, висоти, звіра... Усі ті напасті
ненастанно чигали на її Капа, і, щоб якось
їх відполохати, вона не раз вихоплювала з
родового вогню головешку, креслила
нею червоні кола – старанно обкурювала
сина. Тоді поверталася на всі чотири сто-
рони, називала кожну біду окремо і –
шепотіла, бубоніла, викрикувала грізні
слова застороги лихій Марі та всім її
страшним дочкам. Або – коли син заси-
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нав – набирала в рот води й легенько
збризкувала йому обличчя. Навіть змушу-
вала носити обереги – кабанячі ікла та
кігті орла.
І не вберегла. Їй уже давно заздрила

сама... – зла проклятуща баба з жаб’ячи-
ми очима і чорними п’явками-губами. Ця
вирячкувата заздрісниця не мала імені,
або його люди не знали. Втім, навіщо і
знати, якщо кожен боявся б його вимови-
ти. Бо відразу причепиться та зведе зі
світу. Її рідко бачили, зате вона, ропуха,
готова була побачити кожного, аби лишень
хтось хоч словом звернув на себе її увагу.
Вона підстерегла Капа у лісі... Та який то
ліс?! Клаптик рідколісся, де більше кущів
та ярків, ще й рукою подати до їхньої
печери.
Вивільга взяла з собою сина шукати

грибів. Кап тут знав мало не кожну п’ядь
землі і залюбки гасав довкола, щомиті
зазиваючи матір на нове багате місце.
Вивільга поважно ступала по освіжілій від
учорашнього дощу траві, вдоволено за-
глядала у кошик: незабаром вони напов-
нять його з вершечком... І гадки не мала,
що назирці за ними ходить сама заздра.
Потвора, видно, уже давно точила зуби на
її сина. Недарма люди радили назвати
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його якимось негарним іменем, скажімо,
Обридюхом чи Покручем. Так нерідко
чинили інші батьки, щоб усіляку злу силу
віднадити. Але не повертався у Вивільги
язик вихлюпнути на свою гордість і втіху
таке паскудство. І ось тобі – на! Допиша-
лася...
Вона вже сама збиралася гукнути Капа,

щоб не відходив далеко: от-от підуть додо-
му,– як раптом весь її хребет пронизав іще
не чуваний крик сина. А той спочатку і сам
не збагнув, що трапилось. Немов якась
гнучка палиця важко впала на праве плече
і кільцем замкнулась на руці. «Гадюка!» –
нарешті вжахнувся він і гарячково схопив її
біля голови пальцями лівої – стиснув
щосили. Укусу він не відчув, та бліда від
переляку мати, що миттю опинилась
поруч, одразу відшукала на зап’ясті ранку –
припала губами. Хутко по тому рвонула зі
своєї голови пов’язку і перетиснула нею
уражене місце. А саму змію, як не шмату-
вала, так і не змогла до решти вирвати із
заціпенілих синових пальців.
Уже в печері Капові довелося витри-

мати жорстокий біль: ту ранку йому
припікали вогнем. Незабаром зняли і ма-
терину пов’язку. Тоді обкурили димом від
паленого кажана, скропили водою, в якій
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щойно погасли вуглинки з родового вогню,
напоїли зіллям. Усе показувало на те, що
небезпека минула, тільки от негаразди:
пальці лівої руки, ті, що задушили гадюку,
мов закам’яніли. Так і лишилися затисне-
ними в кулак.
А надвечір трапилося вже справжнє

горе: померла сама Вивільга. Зовсім
ошелешений Кап німо сидів на батько-
вій шкурі і не зводив очей з непорушного
обличчя матері. Ніби чув і не чув, як до
нього підходив Голова роду, клав йому на
плече свою міцну руку і казав: «Горе,
малий. Велике горе... Але ти тримайся.
От-от повернеться твій батько – стане
тобі легше». Підходили інші чоловіки й
жінки – співчували, втішали. «Твоїй матері
не можна було висмоктувати отруєну
кров,– пояснював знахар Одолінь.– Бо від
великого страху за тебе вона прикусила
собі губу».
Та батько повернувся не так, як

сподівалися. Його принесли мисливці
на шкурі свіжовбитого ведмедя. Коли
Кап побачив страшну рану, що кривави-
лась на батьковій шиї, в очах його
вмить позеленіло, і він безсило звалився
долу.
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Добрий мисливець, справедливий чо-
ловік Гніздюк помирав. Одолінь тільки
скрушно хитав головою та цмокав язиком:
він знався на багатьох травах і замовлян-
нях, уміло вправляв кістки, але тут нічого
вдіяти не міг. І над ранок бідолаха Кап, що
на той час мав трохи більше десниці літ,
став круглим сиротою.
З густим смерековим димом відлетіли

в таємничий Вирій батьки. На згадку про
себе вони лишили синові дві священні
гальки, які найчастіше тримали в руках,
звертаючись до богів і предків. Через
кілька днів Кап сам розмалює їх черво-
ною вохрою і заховає ті крашаниці в
потайне місце, а зараз повсюди носить із
собою, відчуваючи, як вони стають йому
дедалі рідніші та дорожчі.

ПОСМІТЮХ

На самотній стежці опинився посеред
світу оторопілий Кап. Ненависна заздра,
якою лише лякали інших дітей, тепер
усіма своїми гадючкуватими пальцями
боляче стискала його юне серце та нахаб-
но реготала у вічі. А він, безпорадний, міг
тільки лячно зажмуритись і затулити
руками обличчя.
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Але далі так тривати не могло. Хто-
зна, до якої ще капості захоче вдатись
підступна заздрісниця. І ось перед Капом
уже стоїть головна мати роду Периста.
Постаріла, та ще досить заповзята жінка
рішуче каже: «Годі. Нема більше Капа.
Віднині ім’я тобі – Посмітюх»,– і накладає
йому на шию сталку з маленьким дзьоби-
ком та ще такими ж непримітними кігти-
ками. Бо кому ж потрібний хлопець, який
в людських очах важить не більше дрібної
пташки, що длубається на смітнику?!
Як уже сказано, Кап належав до велико-

го роду, а відтак усі, хто мешкав з ним у
печері, були йому родичами – близькими
й далекими.Численні дядьки і тітки вчили
його давати собі раду та бути корисним
для інших. Його повчали так часто, що
хлопець уже призвичаївся дивитись в
обличчя наставникам і водночас думати
про щось своє. Скажімо, про те, куди він
сьогодні піде з Мовчуном шукати пташи-
них яєць, або згадував до щему солодкі
картини  сну – чергового побачення з бать-
ками.Шкода тільки: зустрічі такі відбува-
лися дедалі рідше. Натомість мало не
кожної ночі його вимучували всілякі жахи.
То хлопець тікав од розлюченого ведмедя,
то, задихаючись, видряпувався з глибокої
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ями, що важким піском завалювалася під
руками, то, навпаки, падав з високої скелі
чи дерева. Бувало, з’являлась і сама ро-
пуха. Вона зухвало всідалася навпроти –
підморгувала, посміхалась, ба навіть лізла
цілуватись. І коли це їй вдавалося, Капа
аж пересмикувало від її бридкої слини,
що вмить заповнювала весь його рот.
Клята бабище! Після такого поцілунку
він прокидався з тупим болем у голові і
цілий день тинявся, мов неприкаяний, не
знаючи, куди подітись. Та не меншим
лихом у таких снах нерідко ставала сама
печера. Коли її стіни з усіх боків і стеля
враз починали сходитися, замикатись
круг нього, Капа, не лишаючи ні щілини
для втечі. Невимовний жах тоді проймав
хлопця: безвихідь! От-от задихнеться в
ній назавжди.
А пальці лівої так і не слухалися. Хлоп-

цеві не раз вимовляли від Лякливиці,
подовгу розтирали тіло перед вогнем,
навіть водили до бережанського знахаря,
але ніщо не допомагало. І ось Кап уже не
натягне як раніше лука, не забереться на
вершечок дерева, не скрізь підсобить
старшим. Тепер він безпорадніший від
кожного свого ровесника. Але всі ті хлоп-
чаки, яким нерідко доводилось куштувати
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Капових стусанів, ще не хутко позбу-
дуться звички його боятися. Та й сам Кап
нізащо не хотів миритися зі своїм каліц-
твом – нетерпляче дожидався зцілення.
Одначе збігали дні, і надії потроху зга-
сали. Тим часом він з усією природною
нехіттю мусив пізнавати всі неприваб-
ливі сторони сирітського життя. Оті
дядьки і тітки, які так ревне заопікувалися
ним спочатку, що не день, то рідше звер-
тали на нього увагу. Вони мали доволі
власних дітей, що, мов голодні воронята,
без упину набридали їм своїм голосним
«їсти». І – що вдієш? – Кап знову, як це
робив раніше, заповзято тиснувся до
вогнища, де після мисливців обов’язково
щось лишалося жінкам та дітям.
Та найтяжче йому було звикати до

кривди і то з боку дорослих. Хлопець
довго не помічав, що йому раз у раз пода-
ють гірший шматок, а коли це збагнув –
серце його облилося кров’ю.

– Ти в нас уже великий: тобі й більше,–
солоденько всміхалася Пищуха і мало не
врочисто підносила Капові велику, май-
же голу кістку.– А ти обійдешся і цим,–
зневажливо кривилась вона до свого
синка, запихаючи йому до рук трохи
меншого, але м’ясистого обрізка. Навіть
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завжди привітна до нього Вивірка зміни-
лася на гірше. Та, про яку покійна мати,
бувало, казала: «Сьогодні ділитиме спра-
ведлива жінка – може, нам з тобою пере-
паде щось ліпше». Траплялося, що його
обходили зовсім. Тепер у Каповій
пам’яті зринали і починали ятритися всі
ті випадки несправедливості. Одного
разу мисливці вполювали вепра, і, як то
завше бувало, перш ніж його освіжують,
посмалені вуха та хвіст діставалися
дітворі. Та, як не намагався прислужитися
тут дорослим Кап, він не отримав нічого.
«Одержиш наступного разу,– втішили
його,– бо в кабана вух усього двоє, а хвіст
один». Тільки ж те саме трапилося і
вдруге...
Але як би солодко не всміхалася

Пищуха чи схожі до неї, Капа не довго
шитимеш у дурні. Навпаки, невдовзі він
зажив набагато ліпше, ніж досі. Бо наду-
мався вимінювати у дітей їжу на всілякі
дрібниці. Петлю чи стрілу він пропонував
тільки заговорену, навіть простий камі-
нець значив у його руці більше, ніж
деінде. В іграх, яких так багато знав або
придумував Кап, теж годилося щось да-
вати. І в тому, що він казав, сумніватися не
хотілося. ...Ви послухали б, які цікаві були
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в його вустах казки та оповідки, які пере-
конливі – замовляння та прикиди!..
Час од часу, як це іноді робили дорослі,

Кап водив дітвору до Каменю учти. Там
кожен мусив покласти заздалегідь припа-
сену їжу – в дарунок померлим. Невдовзі
ті гостинці зникали, а малий ватажок
схвальним поглядом окидав товаришів і
статечно проказував: «Предки задоволені –
вони прийняли ваші подарунки».
Але до Капових хитрощів хутко приди-

вилися матері. З криками і прокльонами
взялися відбивати своїх дітей од підступ-
ного хлопця. Лише заборони ті діяли
недовго: з Капом було цікаво, та й куди ти
дінешся один від одного у печері?! Ба
навіть старші хлопчаки охоче юрмилися
коло нього, і, як бідкались їхні матері, навіть
крізь сон промовляли: «Капе!.. Посмітю-
ше!.. А що далі?»
Особливо лютувала Білогруда. Вона

безперестанку закликала жінок побити
хлопця, а раз було й погналася за ним із
палицею. Та Кап їй помстився: якось
запримітив, що вона сховала за пазуху
кусень м’яса, і привселюдно стяг з неї
нагрудницю. Після того випадку декотрі
жінки стали боятися хлопцевих очей і
вимовляли його ім’я з одвертою нена-
вистю.
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Рід Боривітра жив за суворими закона-
ми. Білогруда вже до смерті не ділитиме
їжі, та Капові од того не полегшало. Все
його єство просилося в ліси і гори – туди,
де цілими днями блукають мисливці, де
міркою людської слави є відвага та
спритність. Якось його підкликала до
себе Периста.

– Хлопче! – суворо глянула йому у вічі
Мати роду.– В тебе були такі порядні
батьки, а ти що сьогодні коїш?!
І тут Кап, який ніколи не скаржився,

який вважав плач найбільшим соромом
для своєї статі, враз гірко заридав. Навіть
після того, як Периста почала його втіша-
ти, гладити рукою по голові і казати так
давно не чувані ласкаві слова, – він тяжко
зипав, неспроможний вимовити й слова.

– Кривдять тебе? – зітхнула Мати роду.
Хлопець лише судомливо кивнув го-

ловою.
– А Шугай не буде кривдити. Віднині

ти з ним доглядатимеш Жижа. Тільки ж
слухайся старого – вчись!.. Та я знаю: ти
тямущий – усе переймеш... Ну-ну, заспо-
койся. Там, по той бік вогню, твоїм бать-
кам буде приємно дізнатися, що тобі стало
ліпше... Іди!

23



ВАРТОВІ  ВОГНЮ

Вогонь живе у камені і дереві. Але,
щоб він звідти вийшов та дав тобі якусь
користь, його треба розбудити. Робиш це
наполегливо і терпляче. При тому вва-
жай: як тільки вогонь вигляне на світ –
одразу має знайти собі поживу. Інакше
зникне, як блискавка. 
І ще пам’ятай: тої миті вогонь є дити-

ною – може їсти тільки щось легеньке та
особливо любе... Коли ж він у тебе при-
жився – треба годувати далі. І що більше
годуєш, то більшим стає твій вогонь. І живе
він доти, допоки має поживу. А недавно
Кап зробив для себе відкриття: усі живі
створіння їдять через те, що всередині
мають вогонь. Так-так, вогонь живе у
пташці, у звірі, в людині. Бо тепло їхніх
тіл – не що інше як чудодійна сила вогню.
Навіть черв’як має в собі тепло – кров.
Одного не може збагнути Кап: як той
вогонь уживається в тілі зі своїм затятим
ворогом – водою... І ще – з вогнем будь
обережний. Вогонь священний, тому не
любить, щоб його торкалися. Коли він
великий – здатний ведмедя з’їсти. Весь ліс
з’їсть і не насититься. О, то ні з чим не
зрівнянна сила!
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Кап любив огонь з дитинства. Добре
вмів добувати його і розпалювати. Але
справжні таємниці вогню почав йому
відкривати Шугай. Старий огнищанин
давно мріяв про такого кмітливого учня і
тепер залюбки розповідав хлопцеві усе,
що чув од свого попередника, що осягнув
сам. А ще – не стримував захоплення,
коли бачив, як хутко запам’ятовує Кап усі
ті шанобливі слова та жести, які годилося
знати в стосунках із Жижем. Добрий же
учень кожного разу розквітав од похвали
і, певна річ, старався ще більше.
Вогонь. Лише після того, як затихали

діти і переставали бурчати жінки, як
міцно засинали натомлені мисливці, він
починав показувати свою дивовижну
красу і силу. Якраз у той час, кинувши
велетенські тіні позад себе, біля нього
навпочіпки застигали дві людські постаті –
його охоронці. Поруч лежали купи ще за
дня принесеного ломаччя, і Капові лиша-
лося тільки час від часу класти його на
пожадливі золотисті язики. Так хлопець
навчався неспати вночі. Правда, іноді ста-
рий дозволяв йому заснути на часину, але
таке траплялося все рідше й рідше, бо
Шугай мусив навчити свого наступника
добре доглядати Жижа, а отже, вміти не
спати. Сам він уже добру половину свого
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життя годує вогонь – відтоді, як окривів
на ногу.
Якось Шугай таємниче сказав, що, коли

довго дивитись на Жижа, той так само
може глянути на тебе. Тоді будь особливо
обережний: в жодному разі не засни. Бо
Жижеві дуже захочеться лизнути свого
годувальника. Помітивши такий намір,
не лови ґав: хутко відстрибни і чемно
скажи слово дяки.
Шугай не раз розмовляв із Жижем.

А декотрі слова виповідав йому щове-
чора і щоранку – то врочисто і шанобливо,
то благально і запобігливо. Одні годи-
лося казати, стоячи, з ледь похиленою
головою, інші – навколішки. І всю ту пре-
мудрість мусив добре засвоїти Кап –
єдиний спадкоємець Шугая. О, то дуже
високий обов’язок! Бо, коли ти погано
доглядатимеш вогонь, той умре. А без
вогню, відомо, нема життя людині. Тим
більше, без родового – того, що з дня у
день палахкотить у рідній печері, що
зігрівав твоїх предків, гріє тебе і грітиме
твоїх дітей. То свій вогонь. Він знає кож-
ного, хто тут жив, пам’ятає його мову,
сміх і сльози, він, нарешті, прийняв його
дух. Через те саме він берегтиме твій рід,
сприятиме йому в усіх справах. Рідний
вогонь. Священний. Тим-то ніхто не сміє
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кидати в нього якийсь бруд, плювати
навіть у його бік, не сміє сказати йому
грубе слово. А вони, вартові вогню,
відповідають за його життя і міць. Сувора
кара – беззастережна смерть і ганьба –
впаде на них, якщо загине Священний
вогонь.

– Люди все більше звикають до вогню, –
стиха мовить Шугай.– Вони бездумно
дивляться в нього днями й вечорами, за-
буваючи про його святість. Що для них
вогонь?! Тільки те, що відганяє хижого
звіра, що зігріває тіло, варить м’ясо і ви-
тягує хворобу. Хоч уже того досить, аби
шанувати його понад усе.–  Старий заплю-
щує очі й докірливо хитає головою.
Невдячні люди, думає Кап, сліпці. Во-

гонь же – найбільше у світі диво. Загадка і
зваба. Як любо дивитися на химерну гру
його плоті! ...Ось він веселими язичками
побіг по гілці, розлого, мов підхоплене
вітром волосся, майнув ушир і – розсипав-
ся тріпотливими пелюстками. Скільки
тут кольорів! Узорів! – як на весняному
лузі... Кап бачить й оранжеві кільця, й сині
хвилясті смужки, й жовті зірочки. А внизу...
внизу таємниче міняться його священні
нетрі. Тут вогонь гуде, пашить жаром,
пирскає іскрами. Тут народжуються та
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визрівають його чудесні багряні пупляхи...
І так щодня, і так щоночі перед Капом
шугає, вирує, в’ється неприступне у своїй
величній красі та силі, милостиве і грізне
божество Вогонь.
Прийшла осінь. На посіріле небо все

важче налягало громаддя гір, в ущелинах і
проваллях тепер уже надовго зависав
туман. Подовшали й ночі. З холодом за-
повзаючи до печери, вони нагадували
людям про неминучість найтяжчої для
них пори року – зими. І це кожного ранку
владно виганяло надвір усіх, хто лише
міг рухатися, змушувало заповзято нишпо-
рити по чагарниках і вибалках, луках і
болотах – шукати їжу. 
О, як багато її потребує людина!.. Тим

часом навіть восени можна запастись не
тільки живністю чи плодами-ягодами. Із
землі та води – руками й копалкою –
візьмеш їстівні кореневища багатьох
відомих тобі рослин... аби не лінувався.
Бо ж не дурень вигадав: що сьогодні втече –
завтра не зловиш. А нинішній рік був для
Боривітра сприятливий. Мати-дароносиця
щедро випорожнила свій запіл, а самі
люди добре налякали зажерливу Об’їду
з її незліченною летючою та повзучою
нечистю.
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Як і годилося, межи збирачів порядку-
вала Периста. Вона ж пильнувала, щоб
усяке діло доводили до пуття. Скажімо,
приніс корені лопушняку чи плакуну,
бутня, тирличу, а то й молодого буркуну –
тут же помий, добре вимочи у воді,
подрібни і розклади – нехай сушаться.
Взимку ти їх ще розітреш на борошно.
Або взяти жолуддя... Його ліпше збе-
рігати поколотими на дольки і підсмаже-
ними.
Наближення зими, її сувору пересто-

рогу відчували на собі і вартові вогню:
мусили цілими днями збирати сушняк та
зносити ближче до печери. А що ж,
невдовзі потреба в ньому буде вельми
велика. Проте, як би не був заклопотаний
Шугай, він усе-таки знайшов час, аби
справити своєму вихованцеві обнову.
«Без кожуха буде скруха!» – казав. 
І пошив його, добрячого, з іще міцної

козиної шкури. Не маючи власних дітей,
старий турбувався про Капа з дедалі
більшою заохотою.
Заготівля харчів тривала аж до свята

Матері-дароносиці. Лише подякувавши
великій благодійниці, всі раптом відчули
полегшення. Але то радше відчули, бо
чоловік ніколи не житиме без турбот,
просто ті можуть бути дещо приємніші.
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Скажімо, тепер можна, не поспішаючи,
плести вдягачку, сіті і сильця, робити
луки та копалки чи готувати борошно,
навіть ліпити горщики.Вартові вогню теж
не сидять без діла, бо вміють мало не все
те, що вміють інші. Та найчастіше вони
виконують доручення Перистої – допо-
магають жінкам. А ще мають постійне,
друге за відповідальністю, заняття: роб-
лять із каменю та кості наконечники до
стріл та списів, гострять і лагодять
«дзвінке» знаряддя, виготовлене людьми
Великого Бусла.
Та є в горян одна важлива справа, що

якраз восени набирає найбільшого чину.
Це випробування молоді на зрілість. Для
юнака такий іспит часом триває до сере-
дини зими, для дівчини – до весни. Якщо
дівчат випробовують і загартовують
переважно мовчанкою та роботою, то
хлопців – небезпекою, голодом і болем.
Лише ті, хто успішно витримав іспит, ста-
ють повноправними членами печерної
громади. Відтоді вони більше, ніж будь-
коли, співають і танцюють коло Жижа, з
потаємним хвилюванням чекають наступ-
ної осені та початку зими – заповітної
пори одружень. 
І тому так нетерпляче поглядають на

поки що мовчазний, перекритий глибокими
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снігами, захід. Там, ближче до передгір’я,
за кілька днів ходу відсіль, живуть бере-
гові люди – рід Великого Бусла. З ним
віддавна приятелює Боривітер: за своє
мисливське спорядження та здобич вимі-
нює у бережан рибу, сім’яне борошно,
ріпу... і, певна річ, «дзвінке» знаряддя –
серпи, ножі, сокири. Але найбільше єднає
сусідів поріднена кров. Щороку обидва
роди віддають один одному своїх дорос-
лих синів і дочок. Віддають під гучний
перестук бубонів, під веселі та щемливі
голоси дримб і сопілок... О, весілля – то
вельми важлива затія! Бо де ще так
видимо кожний рід може потвердити
свою добру славу: силу, статечність і
щедрість?! Тим-то старші люди мусять
багато чого обміркувати заздалегідь.
Мусять подбати, аби їхні женихи принесли
господарям удосталь подарунків – свіжо-
го м’яса і шкур, аби сповна показали
свою молодечу доблесть, аби попереду
них ступав мудрий і меткий на язик
«дружба».
Цього року перший слатиме женихів

Боривітер. Кап дивиться на старших від
себе хлопців, що збуджено перемовля-
ються між собою, і подумки заздрить:
он які в них спритні рухи, які вони всі
жилаві, здорові!..
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– Не журися, синку,– переймає його по-
гляд Шугай. – Ще три таких весни, і, якщо
все буде гаразд, підеш до бережан ти.

–Мене ж не візьмуть,– опускає голову
Кап.

– Ми зробимо так, що візьмуть, а ні –
твоя доля знайде тебе сама. Нині правила
вже не такі суворі.– Старий тепло дивиться
на хлопця і в задумі додає: – Любов не
полювання.– Тут важливіша інша сила...
Ось зачекай: тільки-но усі вляжуться, роз-
повім тобі одну бувальщину.
Ті слова трохи втішають Капа, згодом

він перестає думати про своє каліцтво –
нетерпляче дожидається ночі. І, коли біля
вогнища залишаються тільки вони удвох,
починає крутитися, мов од сверблячки.
Але не просить, не нагадує: все одно ста-
рий буде розказувати лише тоді, як сам
захоче. Та ось у вогонь лягає черговий
оберемок хмизу, і вдоволений тим Шу-
гай, крекчучи, всідається поруч. Якусь
мить він безмовно дивиться на тремтливі
язики полум’я, а тоді промовисто підно-
сить указівного пальця: слухай!

– Жив колись мисливець Вірл. Сприт-
ний і дужий. Дарма що молодий – за свій
вік уже багато кіз, оленів та вепрів
уполював. На вовка та ведмедя ходив. Усі
хвалили мисливця, та сам він ніколи не
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хвалився, як ніколи не ховався за спини
сильніших, не кривдив слабкіших. На-
решті настав йому час подругу для життя
знайти. І ось пішов він з хлопцями в гості
до сусіднього роду... Ого, які там гульки
були! З усіх сил старалися наші та їхні па-
рубки. Нічим не поступався їм Вірл: як
рись видирався на високе дерево, без
промаху випускав стрілу, без утоми бігав
навипередки і танцював коло вогнища.
Все те бачили господарі, бачили їхні
дівчата, і не одна зупинялася перед Вір-
лом, заклично дивилась йому у вічі, пори-
валася бігти в гай з надією, що вслід за
нею побіжить і він. Та ніби не помічав
тих звабних поглядів мисливець, наче
прийшов сюди тільки для того, аби погуля-
ти. Вже видно було: ображаються дівчата,
здивовано перешіптуються старші, уже
штовхає його в плече «дружба», а він хоч
би що. Тільки раз по раз кидає оком в
юрбу: чи досі там ще стоїть тоненьке, у
простій заячій опашині дівчатко? І щоразу
радіє: стоїть, усе ще стоїть... більше того,
саме дивиться на нього,Вірла, невідривно,
захоплено. Так вона стоятиме до кінця
сватання, бо, як уже знає Вірл, наблизи-
тись до нього не має права: для неї іспит
на посвячення у відданиці ще триває. Тим
і скінчились для нашого мисливця гос-
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тини. Лише він один повернувся додому
без пари. А згодом, наприкінці зими,
спіткало його лихо. Якось на полюванні,
вигнавши з-під вітролому сікача, він зне-
нацька оступився у заметену снігом вир-
вину і – не встиг ухилитись від гострих
ікол... Довго гоїлася глибока рана, та,
коли мисливець нарешті звівся на ноги,
радість не повернулася в його серце: він
окривів. А тим часом знову настала вес-
на, знову пішли в гості до сусідів парубки,
тільки цього разу з ними вже не було
Вірла. Ще тяжче стало на серці молодому
каліці. Сумно дивився він у вогонь, за
яким тепер мусив доглядати, і згадував
оте тоненьке дівча у простій заячій опа-
шині. Хто ж, хто її незабаром приведе з
собою?.. Наступав очікуваний день, і ось
надвечір перед печерою залунали бадьорі
голоси. Як наполоханий звір, хутко по-
шкутильгав у темний куток Вірл і став
ні живий ні мертвий. А прибулі – з жартами
і сміхом – уже входять до печери, і – о,
Велика Мати! – таки ведуть її, вже зовсім
дорослу, в новому лисячому кожушку...
Тяжко і страшно гупає серце у Вірлових
грудях: «Яка ж вона красна та мила!.. Хто
б міг подумати, що всього за рік так
пишно розквітне?! Уже ледь стримує
сльози Вірл, як раптом:
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– Де наш вартовий?! Де славний Вірл?! –
то розкотисто гукає «дружба». Тут же зна-
ходить і витягує на світло зіщуленого й
оторопілого хлопця – підводить до роз-
червонілої гості і вкладає в його руку
тоненькі дівочі пальці.– Лови з підскоком
та бережи, як око!.. Ні перед ким не спи-
нилася твоя Первінка: подай лише Вірла.–
І так само голосно сміється: – Хоч кривого,
та дорогого!.. – Багато літ прожили в
любові та злагоді Вірл і Первінка, аж поки
та не померла.
Далі терпіти Кап уже не міг – прудко

зірвався на ноги і затанцював:
– Знаю, знаю: то був ти! Не Вірл, а

Шугай!..
– Цить! – з удаваною суворістю замах-

нувся на нього старий.– Так усіх людей
розбудиш.– І, коли хлопець принишк,
мирно скінчив: – Щоб знав: кохання не
полювання.– Шугай поволі розворушує
палицею посивілі од попелу головешки і
править далі: – Колись у наших горах пе-
реходили з роду в рід лише чоловіки. Та
прийшли з-за річки люди Великого Бусла,
які мали інший звичай парування, і все
змішалося... Їхній рід іще тоді був більший
від нашого. Казали, ніби то осколок
якогось племені. Вони тримали домаш-
ніх тварин, зналися на рудій глині, з якої
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випалювали гострі ножі, а ще вміли добре
ловити рибу й умовляти землю, щоб та за
одне зерно давала багато або ростила
великі солодкі корені. Дехто з їхніх жінок
пробує і тут умовляти землю, але з того
мало що виходить. Не ті місця!.. Ось
чому ми рвемо лише ті колоски, що самі
по собі ростуть на наших схилах.

– Я пам’ятаю,– спохопився Кап.– Ко-
лись мати брала мене з собою копати
землю. А я все питав її, нащо ми те роби-
мо, коли нічого звідти не викопуємо.

– О, жінки Бусла тямлять набагато
більше, ніж наші! До того ж, вони люб-
лять порядок. А як рівно, як гордо ступа-
ють!.. Узяти, скажімо, твою матір... таку
звабну жінку ще довго не бачитиме пече-
ра. Якби не спокійна сила твого батька,
то – страх подумати, що могло б тут
коїтись. Навіть запеклий відлюдько
Стрикун червонів і м’якнув перед нею,
ніби той молодик.

– Хіба він такий суворий?
– А ти не знав? ... Сьогодні лише Стри-

кун так ревно оберігає закони нашого
роду. «Гине печера! Гине!» – без упину
волає він, простираючи руки до неба. І як
ніхто інший ненавидить звичаї Великого
Бусла. Та нічого вдіяти не може: іншого
сусіда в нас уже давно нема.

36



– А з ким родичався Боривітер раніше?
– З родом Бурого Ведмедя. Але якось

пройшла тутешніми краями велика орда
чужинців і винищила його до ноги, може,
тільки декого забрала з собою.

– А ми нічим не допомогли?
– Коли ми дізналися, було вже пізно.

Та й що могли зробити своїми невелики-
ми силами?! Хіба лише трохи поскубти із
засідок... Отож нам нічого не лишалось
як подбати про власний порятунок. І муд-
рий Кличак одразу повів рід сюди, до
печери.
Кап задумався, а тоді ні з того ні з сього

похвалився:
– Я був у бережанській хаті, коли мене

водили туди до знахаря. Він живе коло
самого капища. Я бачив навіть усе їхнє
село.

– Так, вони вміють будувати теплі
оселі і живуть у них великими сім’ями.
Там кожна хата має свого Жижа, якому
дозволено вмирати.

– А наші хіба не збудували б такої оселі?
– Чому ні?.. Збудували б. Але не той

звичай. У нас тільки молоді пари і то
лише на весну й літо розходяться у довко-
лишні печери або зводять собі курені з
гілля... Ех, Бусел є Бусел. Він же нам
приніс ватагу більших та менших богів,
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які стали забирати місце в нашого пра-
батька Птаха.

– Чому забирати? ...Коли то сам Род
обертався на Боривітра, аби спускатися на
землю та вчити нас, як правильно жити.

– Еге, так почали казати вже потім.
Раніше ми не знали ні Рода, ні Рожаниць,
ні Перуна... Не знали і Живи, якій так
щиро молилась моя Первінка,– по тому
вже сумно додав: – Якби не повмирали
наші з Первінкою діти, то, певне, і вона
жила б довше. Бо страх як побивалася з
того... Пам’ятаю, все підбивала мене
перейти до її роду. Там, каже, бігати тобі
не доведеться: плаватимеш собі у човні та
рибу ловитимеш. А я все боявся стати для
них об’їдою, бо ж нічого такого робити не
вмію... О-хо-хо, може, й дарма її не послу-
хав. Сама ж вона так і не призвичаїлась
до печери. Як нікому іншому, їй тут браку-
вало духу, боліло в скронях. Бідна моя
жінка, добра і хороша Первінка!
Тепер Шугай замовк уже надовго.

Ледь-ледь похитуючись на схрещених но-
гах, він безвиразно дивився у вогнище та
лише зрідка посмикував свою попелясту
бороду. Але врешті-решт його думкам,
напевне, стало тісно в голові, бо зненацька
він ожив знову:
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– Сила і спритність значать багато – 
і для людини, і для звіра, та людині дано
знати куди більше. І почути в собі вона
може багато такого, що недоступне
звірові. От хоч як давно мав я одну пригоду,
а пам’ятаю досі... Тоді ще тільки перше
дитя готувалася народити моя Первінка,
і я всі ті дні тривожився разом з нею.
Думав про це в печері та в лісі. А якось,
шукаючи ломаччя, набрів на заяче кубло.
Перелякана зайчиха миттю чкурнула геть,
і переді мною безпорадно завовтузилось
двоє, схожих на клубочки, маленьких
тілець. Здавалося б, чого думати? Бери і –
дякуй Суджениці... але якийсь невидимий
поріг виріс межи мною та зайченятами. 
І так мені стало шкода їх, начебто я

сам їхній батько... Коли йшов назад,
помічав на шляху мало не кожну квітку,
відчував у ній щось спільне і з зайченята-
ми, і з тим ще не баченим життям, яке
носить у собі моя Первінка. Пізніше я не
раз повертався думкою до того випадку,
до тодішнього себе, аж поки, нарешті, не
збагнув, яка-то сила об’єднує нас на землі –
квітку, зайченя і мене, людину. Якраз
квітка і батьківський порух разом наро-
дили на землі совість, а значить, народи-
ли чи сотворили саму людину.
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Квітка? Людина?.. Ні-ні, не це Шугаєве
відкриття заторкнуло Капа. То в його
чіпкій пам’яті виринув ледь освітлений
закуток печери, а в нім, спершись на
камінь, сидить чоловік. Ось він ворухнувся
і слабким голосом Стрикуна попросив:

– Виведіть мене надвір: зараз прийде
мій супротивник, Трясця б його взяла, і я
не хочу, аби він своїм духом осквернив ці
священні стіни.
Стрикуна вивели й посадовили, де він

хотів. Зацікавлений Кап, як лисиця, під-
крався ближче і зачаївся неподалік. Зго-
дом надійшов і сам супротивник. У ньому
хлопець одразу впізнав бережанського
волоха* і знахаря Сувида.

– Ти кликав мене? – спитав після покло-
ну гість.

– Так. Я вже зібрався на той бік вогню,–
важко придихнув Стрикун.– І хочу тобі
сказати своє останнє слово... А слово моє
таке! – Враз не то з люттю, не то з плачем
викрикнув він.– Або забирай своїх жабоїдів
додому, або накажи їм жити за правила-
ми нашого роду! Бо що то за порядок: ми
дякуємо Богоптахові та Матері Бла-
годійниці, а вони – ще й своєму Дажбогові
і його боженятам!

* Старокнижне – волхв.
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– Ось воно що-о!.. – сумовито протяг
бережанин.– Незмірно велика ненависть
твоя, Стрикуне. Якби мав силу, то, певне,
знищив би зараз не тільки мене, а й весь
рід Великого Жабоїда, чи не так?..

– Прогнав би світ за очі!
– А від кого тоді народжував би дітей

твій гордий Птах? Чи, думаєш, нашим
таке щастя день і ніч нидіти в цій печері?..
Скільки сліз їм доводиться ковтати, коли
переступають ваш поріг!

– Всі наші люди живуть у вас за новими
звичаями, так само повинні чинити і ваші.
Тільки так буде справедливо.

– Люди Боривітра це роблять охоче, 
бо в нас їм ліпше. А ми вертатися назад,
до печерних правил, не хочемо і вже не
можемо.

– Чому ти кажеш «назад»?
– Бо людина не просто живе – вона від-

даляється од звіра, а отже, віддаляється
від зграї чи стада.

– Але ж там, де починається роздроб-
лення, зникає велике.

– Велике треба шукати всередині самої
людини, а не поза нею. Інакше це вже
буде тільки велике місце або велика по-
винність.

– Сама по собі людина маленька.
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– Так, але вона росте і повинна мати
належні умови для свого росту.

– Якби ми не піднялися в печеру, то
згинули б, як Бурий Ведмідь, як інші
сусіди.

– Ця схованка годиться лише на корот-
кий час, а не на все життя. Ви забули або
не наважились повернутися.

– По-твоєму, один великий Жиж – це
менше і гірше, ніж багато маленьких
Жижів?

– Так. Бо кожний Жиж – то нова таїна.
Таїна двох і навіть одного чоловіка, яка
має лишатись незайманою для інших.
Тільки тоді вона дасть господареві
спокій, радість і силу. Ніжна, прекрасна
квітка визріває в людському серці, і вона
боїться чужих доторків... Та що казати,
навіть до речей прив’язується людина і
шанує їх більше, коли користується ними
одна.

– Ти ненавидиш спільноту?
– Ні. Я – за спільноту, але не за зрощен-

ня. За таку спільноту, де б один одному
якомога менше завдавав ран чи заважав.
Усі знають: навіть дерева не можуть
рости у дуже близькому сусідстві. Ту
спільноту нам треба носити в наших голо-
вах і грудях, а не творити своїми тілами.
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– У печері ваших людей удвічі менше,
право ж, як ти знаєш, лишається за біль-
шістю.

– Більше за числом, за тілом чи за
духом?..Що рік, то з меншою охотою по-
вертаються твої люди зимувати в печеру.
Навіть жорстокий холод лякає їх менше,
ніж повсюдні непрохані очі, настирні
язики. Та їм уже хочеться блювати і вити
од тієї невідступної колотнечі, од по-
всякчасних взаємних образ.

– Поодинці вони вимруть з голоду.
– Не журися: серп, худоба і невід, при-

несені Великим Буслом, допоможуть
прохарчуватися кожній сім’ї. Ми ж на
своєму березі не вмираємо від голоду.

– Наші того не вміють.
– Уже вчаться. І так само охочіше ста-

ратимуться для власної сім’ї, ніж для
всього гурту... Чоловіче, та зрозумій же
нарешті: час печери безповоротно минув.

– Минув?
– Авжеж. ...Спробуй нині відібрати у

Боривітра нових богів.
– Якщо смертні мої боги, то рано чи

пізно помруть і твої. Що ж тоді вічне?
– Не знаю. Напевне, це вічне треба

шукати в самій людині.
– О, як ти мене вимучив, заразо!.. Іди
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вже, іди геть! – старий тяжко зітхнув і
опустив голову...
Але Стрикун не помер. Кажуть, крадько-

ма пив зілля, яке йому дав на прощання
Сувид, ба навіть трохи подобрішав після
того. Було тоді Капові смішно почути в
серйозній суперечці дідів оте «жабоїди».
Всі знали: бережани не їдять жаб, так
само, як не їдять мишей горяни, хоч так їх
дражнять перші... Але знайома добра
рука відриває Капа від спогадів:

– Лягай, синку, поспи, та спочатку дай
я тобі від Трясці замовлю. Бо вже не раз
бачу: по тобі, сонному, якась дрож про-
бігає. Чи, бува, не сама чорна злюка до
тебе внадилася?

ДИВО

Полохливо зиркаючи навсібіч, метуш-
ливо вовтузиться на смітнику маленька
чубата пташка – посмітюх. Проте її не
бачить юнак зі в’язкою хмизу на плечах.
А якби й побачив, то сьогодні не гушкнув
би на неї, не попустив би грудкою, як
бувало раніше, бо вже звик до свого нового
імені. Та звик його чути лише з людських
уст. Для себе він завжди лишався Капом:
саме таким словом до нього й досі звер-
таються уві сні батько та мати.
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Дві десниці літ минуло відтоді, як він
отримав друге ім’я. Вже нестало бере-
жанського села, вже давно нема Одоліня,
Перистої, Стрикуна, Шугая... Новий у них
і ватаг. Уже сам Кап головою відповідає
за вогонь і так само вчить підлітка-
помічника. За цей час він переповів коло
вогню багато бувальщин і небилиць, по-
чутих і вигаданих ним самим... О,
Посмітюх такий же меткий на язик, така ж
проноза, яким знали Капа. То дарма, що не
розгинаються пальці руки, дарма, що має
трохи вужчі плечі, ніж у ровесників-мис-
ливців. А що плечі?.. Правду казав
Шугай: кохання не полювання. Ось і
Гаїчку зовсім не спокушала їхня ширина.
Дівчина зачаровано дивилася Капові у
рот, звідки безперестанку вилітали рясні
візерунки слів. За кого піде Гаїчка, чиїх ро-
дитиме дітей – Кап уже не сумнівався.
Навіть дужчі від Капа парубки не пробу-
вали відбити у нього наречену. Ха, вони
самі залюбки дивилися йому в рот пре-
довгими зимовими вечорами.
Славна дівчина Гаїчка... Ось нехай

тільки відбуде посвячення у дорослі, і він
за всіма правилами роду врочисто поведе
її на свою – ще батькову – шкуру. Небагато
їх прибилося до печери того страшного
весняного ранку. Все, що лишилось від
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іменитого роду Великого Бусла... Коли
тільки вона могла зібратись, така грізна
лавина каміння і мулу? І чому якраз на
залюднену долину ринула мало не з усіх
довколишніх вершин? Може, то все од
Стрикунових проклять?.. Може, сам пра-
батько Птах розсварився із новими богами?
Та невідомо: вже побив їх чи тільки-но
почав битву? Хтозна, як іще вдарять його
супротивники?! Їх багато, і в такого роду,
як Великий Бусел, не може бути слабких
покровителів...  А інші кажуть: дурниці;
боги сваряться – боги й ладнуються. Їм –
нічого, то лише нам, смертним, дістається.
Бідний рід Бусла. І мало ж це трапи-

тись якраз після того, як він ожив духом,
як весь захвилювався від щойно почутої
доброї вістки. Її принесли двоє бережан,
що наважилися провідати батьківський
край. ...Нема більше ворога – пішов не
знати куди, а спустошені землі вже засе-
ляє свій люд – ті, кому пощастило схова-
тись від лиха, та їхні близькі сусіди.
Нещасливий рід Бусла. Та час не стихія,

не випадок. Він лякає своєю пасткою
лише старих. Молодим, навпаки, співчуває
та сприяє, хоч ті зовсім про те не здогаду-
ються. Навіть допитливий Кап тим не
цікавиться. Правда, він щойно здогадався
про інше: чого виходила надвір Гаїчка.
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Чого?.. Не інакше як просити Місяця,
щоб той виконав її потаємні бажання. Які –
теж відомо.

– Сідай до вогню,– запрошує дівчину
Кап.– Я тобі розповім, звідки взялися
люди Боривітра.
Гаїчка оглядається навкруги, хоч добре

знає: печера спить,– й охоче вмощується
поруч.

– Крилатий син позахмарного Неба,
брат Сонця і Зір, великий Богоптах цілими
днями кружляв над Землею. Якось уранці
його гостре око вгледіло у малообжитих
горах одиноку дівчину. Вона тільки-но
скупалась у водограї і ще не встигла одяг-
нутися. То була Людава – найвродливіша
і наймудріша з усіх жінок. Небесний син
одразу потонув у чарах кохання. Стрімко
шугонув він униз – підхопив Людаву і поніс
на високу скелю... Лише надвечір поверну-
лась дівчина додому. Так від Богоптаха і
земної жінки пішов рід Боривітра.

– А як же вона, бідолашна, злізла з тої
скелі?

– Напевне, Богоптах її і опустив,– сміє-
ться Кап та підсувається ближче.
Два роки живе у печері Гаїчка. Два

роки стереже очима свого живого ідола
Посмітюха. І, певне, все вибралося б на
добре, якби не проклята зима. Того року
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вона була особливо сувора і затяжна. Ша-
лені вітри начисто вимітали землю від
снігу, а люті морози вбивали довкола усе
живе, що не могло або не встигло утекти
в інші краї. 
З похмурими обличчями і порожніми

руками все частіше поверталися мис-
ливці. За кілька днів померло четверо
дітей і троє старих. Після того немило-
сердні розкаряки Вогневиця, Трясця і Лід-
ниця вже не покидали печеру. Тільки й
чути було, як десь надворі жахно скрику-
вав ненаситний Див, приймаючи з їхніх рук
нову жертву. Якось йому подали і білого-
лового Провесня – Кап залишився без
помічника.
Але то був лише початок. Не встиг

Січень передати посоха Лютому, як біля
печери затанцював, підвиваючи собі без-
зубою гукавкою, голий, підперезаний
перевеслом дід на ймення Голод. Люди
вже поїли кіз і собак, нині варили шкури та
молоде гілля. Вони то ціпеніли, як на зиму
жаби, то вибухали жорстокими сварками і
бійками. Матері все ближче тулилися до
вогню – простягали набряклі тільця своїх
дітей, благаючи у нього та в предків поря-
тунку. Доведені до розпачу, вони вже в
один голос кричали про зайві у печері роти.
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Велика туга охопила Капа: добре знав,
про чий у першу чергу рот лементують
жінки. А сьогодні вночі сталось те, чого й
слід було сподіватися. Дві молодиці, зі
спотвореними від ненависті обличчями,
рішуче кинулися на нього, намагаючись
повалити на землю: «У-у, проклятий ба-
лакун!» «Однорукий дармоїд!..» Страх за
дітей додавав жінкам сил, і тільки після
виснажливої боротьби Капові нарешті
пощастило вирватися з їхніх рук. «Як добре,
що цього не бачила Гаїчка!» – залишив-
ши печері свій німий крик, хлопець
навпрошки кинувся до лісу. Простово-
лосий, роздягнений, він мав намір отак
бігти, доки не розірветься серце. Але з
його молодим здоровим серцем нічого
не трапилося. Натомість хутко підкоси-
лися ноги, і він знесилено впав на тверду,
мов камінь, землю...
Коли ж млість минула, а холод уже

встиг забратися в шпиги всіх кісток, Кап
звівся на ноги. Тепер захотілося йти і йти –
аж доки не замерзне десь у дорозі або не
звалиться у прірву... Та край усім тим
намірам нараз поклала блискавична думка:
в тяжкий для роду час ніхто не належить
собі. Може, якраз сьогодні ти як ніколи
знадобишся їм, людям... І коли не хочеш
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зганьбити своє ім’я, не хочеш, аби твій дух
занесло у край вічної Імли, в обійми
найбільшої злочинниці Мари, мусиш по-
вернутися.
Вранці Кап віддав на вариво подарова-

ний Шугаєм бубон і струни від своєї
«кози». Вже ніхто не сумнівався: днями
наступить вирішальний для роду час. Той
час, коли ватаг накине собі на голову
чорну шкуру і під гуркіт останнього бубона
скличе на раду найшанованіших, іще здат-
них ходити чоловіків. То буде Чорна рада.
Саме вона ухвалить, хто мусить померти
для того, аби продовжити життя всім
іншим. Вона скаже, кого зі своїх членів
завтра буде їсти голодний рід.
І той час прийшов. Нагло та беззасте-

режно, хоч його всі чекали – з острахом та
надією, хоч до нього були вже готові. Так
приходить найбільша у світі об’їда Смерть.
Нечувані десятиліттями, заборонені рит-
ми сьогодні вибивав одинокий бубон. І під
ці ритми, як піймана бджола, тужно за-
бриніла Капова душа.
Він щойно прокинувся од недоброго

сну і зараз кволо сидів із важкою головою
та заспаними очима. У пам’яті ще стояла
непрохана гостя, що знову приходила до
нього і цього разу, мабуть, не тільки
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помучити. Вона мовчки дивилась на хлоп-
ця і безперестанку стягувала свої чорні
губи, намагаючись втримати, заховати у
своєму роті безмежну чорну прірву. Зро-
бити це їй було нелегко: то з одного, то з
другого боку безодня раптом виривалася з
рота і миттю ширилась до безконечності.
То приходив найперший ворог світла,
життя і добра – сама ненаситниця Мара.
Кап розпачливо струшує головою, сил-

куючись відігнати моторошний образ,
тоді встає і йде по сопілку. А коли на-
дворі вже добре стемніло, до нього рап-
том прибігла заплакана Гаїчка – злякано
притулилась йому до грудей. По тілу
хлопця пробігла дика дрож... І, мабуть, не
тільки через те, що збагнув свій вирок: на
інше він навряд чи міг сподіватися, але
така вість одночасно з обіймами Гаїчки?..
Це ж уперше вона до нього сама при-
горнулася!.. І вже навіки прощається. 
О предки!..
Завтра вранці його не стане. Він

більше не сидітиме тут, коло Священного
Вогню. 
А Гаїчка... вона вже не йому родитиме

дітей. Завтра вранці... І нема в нього ні
батька, ні матері, які б зголосилися по-
жертвувати собою заради сина... Та нічого,
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нічого... йди спати, Гаїчко. Чуєш? – вико-
най мою останню волю.
Довкола очікувально тьмяніє тиша.

Тиша?..Ні, то час, як невидима підступна
рись, клубком згорнувся неподалік – при-
готувався до свого вбивчого стрибка.
Тиша... Тільки подеколи із закутків печери
долинає скоромовка сонних людей: голод-
ному роду сниться їжа. Сниться усім – чо-
ловікам, жінкам і  дітям. У вигляді зайця,
куріпки, рибини, ріпи, ягоди, материних
грудей і, може, декому вже у вигляді його,
Капового, тіла... Що ж, так воно і має
бути. Не можна втрачати дитину: то май-
бутнє роду. З неї виросте мисливець-году-
вальник або мати. Не можна прирікати
старших: вони багато знають, вони бага-
то літ ризикували життям, терпіли
злигодні заради решти. І яка ж то буде
заохота для молодих, якщо їх зрівняють у
долі зі слабкими. А немічних і зовсім ста-
рих уже нема. Лишається тільки він,
каліка... Такий суворий закон їхнього
життя. Їхня правда, мудрість і честь.
Це добре розуміє Кап, та очі його все

одно набухають слізьми... А він же міг
бути, як усі інші. І тягнув би по дну волока,
і з луком чи списом у руці вистежував би
звіра... О, як хитро, як уміло він розставляв
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би своїх товаришів на його шляху! Як
сердечно, як складно дякував би Господа-
реві гір за ту здобич!.. Міг би! Міг би! –
беззвучно кричало все його єство.– І тоді
жив би!..
Хлопець схоплюється – починає швидко

ходити довкола вогню. І весь тремтить –
дрібно-дрібно. Та ось рвучко зупинився –
став люто гамселити кулаком по своїй
скоцюрбленій руці. Крутив її, м’яв, кусав
і дряпав. Нарешті впав, знесилений, на
землю – тихо розридався...
А незабаром до нього прийшли батько

й мати. Ні, то їх приніс вогонь, бо крізь
прозоре полум’яне маєво виднілися тільки
їхні голови і плечі.

–О, мій синочку! – одразу нахилилася
мати і ласкаво провела долонею по його
обличчі. Поцілувала в чоло і дивиться,
дивиться – так ясно та любо... А батько,
навпаки, чомусь насупився, та враз випро-
став груди і підніс догори кулака:

– А ти не бійся: коло тебе вогонь!.. –
так само сказав, як колись у печері, що
над священним водоспадом. Тоді батько
брав його з собою на «маленьке» полю-
вання – вчив іти по сліду звіра, викурю-
вати його з нори. Вони й заночували
там, у невеличкій, ще незнайомій для
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Капа, печері, заздалегідь розпаливши
біля входу вогонь... І раптом хлопець
знову побачив ту далеку печеру. Побачив
так виразно, ніби вона була зовсім поруч.
Тільки що це? Печера не порожня: в ній,
зручно вмостившись, спить великий вед-
мідь!.. Кап добре бачить все його тіло.
Навіть чує спокійне ведмеже дихання... Та
батько, що досі непорушно стояв серед
хиткого полум’я, враз опустив руку, і пе-
чера з ведмедем щезла.

– Ну, збирайся! – тихо сказав він ма-
тері.– Нам час  повертатись.– І зникли
обоє у вогнищі, яке від того спалахнуло
ще яскравіше.
А Кап не може вимовити й слова.

«Мамо!..» – хотів було кинутися вслід,
але з розпачем відчуває: все тіло мов у
драговині. З великою натугою повертає
язиком, ледь-ледь ворушить ногами.
Навіть очі йому застилає якась в’язка
пелена. Проте він іще помічає, як щойно
здиблене полум’я хутко збирається вгорі
у багряну, мов щойно народжене сонце,
кулю. Тремтить, міниться кольорами
куля, злегка похитується на високій 
вогняній шиї і – на очах стає не то людсь-
кою, не то звіриною головою... Гублячи
рештки свідомості, хлопець бачить, як та
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голова беззвучно розтуляє вуста, і звідти
блискавично вихоплюється довгий фіоле-
товий язик – просто до його немічної
руки. Кап злякано її відсмикує, з подивом
відчуваючи, як вона йому раптом забо-
ліла, а після того все його тіло хутко
звільнилося од в’язкої твані.
Юнак стрепенувся і рішуче схопився на

ноги. Що з ним коїться?! Вже нема ніякого
видива, є тільки рідна печера, сонні
люди і його жахливий завтрашній день...
Усе на місці. Та Кап відчуває, Кап добре
знає: сам він уже не такий, яким був досі.
Тоді що, що в ньому змінилося?.. Не та-
кий: голова прозоро світлішає, м’язи
гудуть від нетерплячки. Хлопець викидає
наперед руки – розводить пальці і... лиш
тепер помічає: ліва рука робить те саме,
що й права. Але до свідомості це йому
сповна ще не доходить. Повторює рухи
знов і знов... О диво! Не тямлячись од
щастя, Кап схопив зціленою рукою голо-
вешку і, бризнувши круг себе іскрами,
голосно закричав. Тоді побіг у куток, де
лежала зброя... Ось він, заповітний лук.
Як звично і незвично пальцям охоплювати
його древко, як солодко втримувати
пружну його тятиву!
А на крик уже збиралися люди. Заточу-

ючись від сонливості і немочі, вони трем-
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тячими руками хапали першу-ліпшу
зброю, йшли і навіть пробували бігти до
виходу. Ось вони... його ровесники Величко,
Боговір, Чистяк, Бекас, Восьмак, Скакун,
Головень, Позняк, Дмух... – найбільша
сила і надія роду. Спотикаються, а поспі-
шають сюди, щоб власними грудьми
зустріти небезпеку.

– Гей, люди! – спиняє їх з луком у руці
Кап, і погляди всіх насторожено втуплю-
ються в його обличчя.– Сталося диво!..
Щойно мені являвся сам Жиж. Своїм
язиком він злизав з моєї руки недугу. Ось
подивіться: тепер я міцно тримаю лука!
Ось натягую тятиву – випускаю стрілу!..
І сеї ночі приходили з вогню мої батьки.
Вони показали мені печеру з живим вед-
медем. 
Я бачив його, немов перед собою. Ба-

чив, як він солодко спить. Великий тлус-
тий ведмедисько! Гора м’яса!..
За ним пішли мало не цілим родом.

Пішли, не сказавши й слова недовіри, хоч
усім їм щоночі і щодня снилося м’ясо – на
галявах, скелях і в печерах, те, що бігало,
літало, спало і навіть повзало. Насилу
встигали за своїм поводирем і не питали
себе, чому той не знає втоми, чому так
безпомилково обирає в темряві шлях.
Десь там, попереду, була заповітна печера,
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до якої зараз їх вів цей мічений Марою і
Духом вогню хлопець.
Вони йшли довго. Вперто долали кру-

тизну скель та схилів – принишклі, слух-
няні. І тільки тоді, коли до печери лиши-
лося шляху на політ стріли, увагою всіх
заволодів Голова роду. Треба було як
ніколи правильно розставити мисливців й
освітлювачів, уміло вигнати звіра... А той
ніби чекав цієї зустрічі. Вийшов до них
такий красивий та любий, що раптом до
запаморочення схотілося його обійняти,
погладити, мов рідного... І кожний пізніше
ствердить: ведмідь сам пішов у їхню сіть,
на їхні списи та ратища. Покірно пішов
умирати, бо так розпорядився великий
Дух вогню, бо того захотіли предки.
Рогом дивиться на людей Дід Мороз.

Страхітливо дмухає в печеру, перемацує
всі її закутки. І раптом: «Даси мені – дам
тобі»,– то вчасно нагадує про себе Жиж.
Одержавши чергову данину, він смачно
потріскує, сопе від задоволення і незаба-
ром виконує свою обіцянку: в печері
теплішає.
Минали дні. Люди ще їли ведмедя, а

тут нове благодіяння: є риба! Цю звістку
принесли колишні бережани. Цілими
днями пропадали вони на річці, гаряче
молилися голубоокій Дані, старалися не
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прогнівити сувору Марену і таки діждалися
свого часу. Риба, що почала задихатися
під кригою, враз пішла валом до берегів
та у дрібні затоки, де її принаджували
свіжопрорубані ополонки. Тепер той лід
рубай далі і – бери скільки хочеш. Риби
так багато, що навіть той, хто ніколи не
тримав у руках остей, міг набити її цілу
торбу. А коли ще поставили сіть, то – аби
здужав доправити додому.
Таки благодіяння. Он як усі звеселіли!

Взяв Канюк варену рибину з горщика –
посміхається:

– Кинув не палку, піймав не галку, скубу
не пір’я, їм не м’ясо.
А Покотилко підхоплює:
– Голова є – шиї нема; очі є – брів нема;

рот є – не говорить, без ніг, та далеко
ходить.
Сказано, рибалки.
Давно не бачене весілля поселилося в

печері. Її мешканці кріпли і добрішали на
очах. «Ну, тепер нашого роду прибуде»,–
задоволено казав Голова і все частіше
заохочував молодих до танку. Щасливими
очима водила Гаїчка за своїм Посмітю-
хом, що сподобився розмовляти із самим
Духом вогню і його милістю не тільки
врятувався від смерті, а й он як славно
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прислужився всьому роду. Той Посмітюх
нарешті став її чоловіком.
Але Кап усе рідше й рідше помічав ті

погляди. І вдень і вночі його очі були
звернені до вогнища. Ненастанно годую-
чи Жижа, він творив йому нову, сповнену
щирої дяки і відданості, молитву. Ой що
то була за молитва!.. Ще ніколи людські
вуста не вимовляли таких гарячих, таких
сердечних слів. Ненароком почула їх
Гаїчка і, затрепетавши, сахнулась – немов
торкнулася живого серця, чиєїсь страхіт-
ливої таїни.
З приплющеними очима сидить навпо-

чіпки Кап перед своїм мерехтливим
богом. Світом давно заволоділа ніч, і, як
завжди у той час, міцно сплять люди.
Ніхто не заважає охоронцеві шепотіти
заповітні слова молитви.Але то вже  інша
молитва. Вона – гаряче благання про по-
бачення з ним, Духом вогню. Від цих слів
іноді в самого молільника піднімається
на голові волосся та пробігають по спині
мурашки... Та ось він не то втомлюється,
не то відпливає кудись убік чи засинає...
Та все-таки відпливає – від землі, від
людей. Навіть власне тіло опинилося
десь поруч і лежить собі там, наче проста
шкаралупа. Ще... ще... ще... думати лише
про Нього, триматися поза тією шкаралу-
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пою... і враз Капа проймає тваринний
страх: якщо цієї ж миті не повернутись до
свого тіла, трапиться щось жахливе,
якийсь кінець. І Кап не витримує – хутко
заплигує назад... О, напевне, він таки за-
синає, ні – лише занурюється в незвичну
дрімоту і якимось боковим зором спос-
терігає за змінами у вогні. 
А там уже визріває, розпускається ве-

летенський червоний бутон, і з нього рап-
том стрімко вистрілює вгору райдужна
куля, що за мить стає головою самого
Жижа. Та голова одразу нахиляється до
нього, мов запитує: як ти там?.. Усе
ближче і ближче голова Духа вогню. Про-
менисто дивляться його жовті, як у рисі,
очі... і Кап їх уже не боїться, знає: Дух за-
доволений. Ось він спокійно муркоче,
м’яко треться своєму охоронцеві об шию,
обличчя і навіть лиже таким ласкавим
язиком... О, яке-то блаженство! Яке щас-
тя бути обранцем самого бога! Цей бог
так чудесно зцілив його, каліку, порятував
йому життя, а нині ще й любить як, певне,
нікого у світі... І Кап заливається тихими
сльозами вдячності.
Прийшла і відійшла весна, за нею –

літо. Настала черга і для Гаїчки продов-
жити рід Боривітра. Здавалося б, коли ж
як не тепер має очнутися Кап і по-новому
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глянути на світ, на дружину. Але він і
досі дивиться на неї напіввидючими
очима: ніби й поруч і водночас далеко,
ніби сушить собі голову якимось важ-
ливішим клопотом. Іноді доводиться по
кілька разів його окликати, або – скаже
тихенько до себе якесь нерозбірливе
слово і тут же, схаменувшись, махне
рукою: «Та ти не зважай, то я так...» Не
раз ставало кривдно Гаїчці від чоловіко-
вої неуважності. І, нарешті, вона йому із
серцем сказала:

– Якщо я тобі набридла, можеш зійтися
з іншою.

– Ти що – маленька? – щиро здивував-
ся той.– У печері для мене нема цікавішої
жінки за тебе.

– Може, цікавішої нема, але і мною
ти мало цікавишся. За своїм вогнем ти
не бачиш ні мене, ні людей. Навіть до
рідної дитини, яка ось-ось появиться на
світ, тобі нема діла,– казала так, а сама
крадькома поглядала на чоловіка: як він
схуд, бідолаха, змарнів на лиці! Лише
одні очі блищать якимось незрозу-
мілим вогнем чи блудом. Ой на недобре
все те!..

– Вогонь, вогонь... – тільки й пробур-
мотів Кап.
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– Покинь його. Тепер твоя рука справ-
на: можеш усе робити, навіть ходити на
звіра... Я попрошу ватага, щоб до вогню
поставив іншого.

– Хто пізнався з вогнем, уже його не
покине... Ні, тепер я не зможу бути без
нього. І його ніхто так не розумітиме,
як я. Нас розлучати не можна. Страшне
лихо впаде на всіх вас, якщо таке по-
сміють зробити,– і ніби перечепив її
своїм важким поглядом. Той погляд
уже добре знали в печері: він то вабив
людину, то спиняв, як і його слово, що
могло налякати чи, навпаки, заспо-
коїти.
Стривоженій Гаїчці нічого не лиша-

ється, як знову тулити до грудей малень-
кого дерев’яного Лада – слізно просити в
нього подружньої злагоди і любові. Вона
так боїться, щоб її не вподобала Желя –
ота, що може замучити смутком, ота, що
на вузькому сухотному лиці має великі
чорні очі і тонкі сині вуста, які ніколи не
посміхаються.
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ДЯКА

Дорослі рідко літають уві сні. А Кап
напаки: з ним це відбувається частіше,
ніж з дитиною. Варто йому розвести в
сторони руки і з невеликою натугою по-
махати ними, як тут же відривається від
землі, навіть у печері. Приголомшені лю-
ди тільки голови задирають і цмакають
від подиву. Захоплено дивляться, як їхній
Посмітюх ширяє вгорі, та, напевне, доб-
ряче заздрять. Кап доволі часто показує
цю дивовижну властивість і з гордістю
обранця відчуває над ними свою перевагу.
Правда, кілька разів натовпу не сподоба-
лась така відмінність: за літуном бігли,
кидали каміння і паліччя... Та довго літа-
ти не дозволяла втома, від неї одразу
починало тиснути в серці. А коли проки-
дався під гнітом отого тиску – вже не
хотілось літати. Тільки ж хіба вві сні
собою розпорядишся? Доводилось літа-
ти навіть над силу. І сам дивувався, чому
під час лету його не лякає висота.
Якщо є святкові дні, то є святкові й ночі,

дарма що їх так не величають. Якою буде
ніч – буднем, святом чи мукою – зале-
жить від сну. Для Капа останні ночі – всі
святкові. З пружною легкістю він високо
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піднімається вгору і, розпластавши руки-
крила, зависає у чистому небі – тримається
проти п’янкого вітру. Чим не Боривітер??
А й справді – я сам і є Боривітер!.. Авжеж
Кап здогадується, чого він так хмеліє,
чого такі святкові тепер його сни. Причина
тому – хай і непомітне, але щоденне очіку-
вання досі невідомої для нього важливої
події.
Це сталося посеред зими. Новий, ніко-

ли ще не чуваний голос раптом владно і
водночас безпорадно заметався у стінах
печери, вузьким, як у пташеняти, язичком
затрепетав у безмежній чаші світу.

– Ну, ось ти вже батько. Вітаємо тебе,–
сказала Капові Мати роду.– Але спочатку
покажемо його Воді та Вогню.

– Хлопці! Підкиньмо свіженького бать-
ка!.. – першим підбіг до нього Восьмак і
схопив за поперек.
Гаїчка дала синові ім’я Воркун: він уже

зараз так мило і втішно до неї воркує...
Мов голубочок.
Кап і справді виповнюється неабиякою

гордістю. Та хіба нею одною? Ось він
зараз дивиться на маленьке рожеве
тільце, що безтурботно ссе материнські
груди, і відчуває, як у його власній сере-
дині бубнявіє якась велика і вельми значна
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брунька, ні – то вже цілий пуплях, який
обіцяє незабаром стати невидано пиш-
ною і дорогою для нього квіткою.
Квітка?.. О, так, якраз про неї та ще про
«батьківські порухи» колись казав йому
Шугай. Аж он коли довелося звідати, що
воно таке! Але ж наставник усе те відчу-
вав іще до народження своєї дитини... Що ж
тоді заважало йому, Капові, уповні пізнати
ці порухи раніше?
Уже й весна защебетала, завуркотіла в

лісах та на полонинах. Вийшли її привіта-
ти всі мешканці печери – від старого до
малого, з іграми та піснями, заквітчані
пахучим зелом. А бережани і тут перші:
ну стільки вже тих веснянок знають!..
Просто дивуєшся, коли тільки встигли
усе те навигадувати їхні предки?!

Дівчаточка-вороб’ята,
радьмося.
Та виходьмо на травицю –
граймося!
Та виходьмо на травицю
в добрий час.
Нема таких співаночок,
як у нас!

А то вже інші слова, видно, не давали
спати бережанкам – сирітливо горнулися
до прадавнього людського поклику. Мов
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ті налякані грозою пташки, що поспіша-
ють сховатися в гіллі міцного дуба:

Прилетіла жавориночка.
Бідна її та й голівочка.
Ніде сісти – кубельце звити,
ніде сісти яєчко знести.
Весна-красна,
що ж ти нам принесла?..

Нема їхнього роду, вже нема. Страшно
про це навіть подумати... Паліть же,
хлопці, паліть опудало Мари, підносьте
його ще вище: хай бачить, ненажера, як
тут її люблять і чекають!
А в Капа своє на думці: щось довго не

являється йому Дух вогню! Напевне,
забув про нього, смертного. А може, то
він, Кап, занехаяв свого рятівника?
Невдячний. Вочевидь таки він сам, бо
жодного разу після народження сина не
постарався його викликати. І вмить при-
гадав, як він колись слізно клячив перед
ним: «О Великий Боже! Ну скажи, чим,
чим я віддячу за милість твою? Де візьму
те найдорожче у світі, що міг би покласти
до ніг твоїх, аби ти переконався у моїй
непохитній любові до тебе, у моїй відда-
ності?!» – і раптом відчуває Кап, як щось
у нього всередині, наче велика жолудина,
боляче ділиться на дві непримиренні
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дольки, як уже накочується на нього нова,
жахлива за своєю руйнівною силою, мука.
Гаряче дихає в людське обличчя во-

гонь. Безперестанку народжує і розкидає
навсібіч хапливі руки-крила, невтомно
творить свій одвічний, принадний і не-
збагненний танець життя.
Одна біда йде – другу за собою веде.

Але часом на довгому і малопомітному
шнурку... Неначе від гірського обвалу,
здригнувся рід Боривітра, неначе довелось
побачити лице Мари, схопився люд за го-
лови: Кап кинув свою дитину у вогонь. Не
пошкодував першородного сина!.. Поміж
квітучого маєва лук, пагорбів та схилів
згоріла найпрекрасніша і найдорожча квітка.
У дикій нестямі рвала на собі волосся
Гаїчка, моторошно благала у Мари
смерті. Її міцно тримали за руки, на всі
лади бурмотіли замовляння і, коли це не
допомогло, надовго зв’язали.
А що ж Кап?.. «Великий Дух вогню

хоче очиститись від людського бруду.
Йому вже набридла ваша невпинна
метушня. Він мусить віддалитись од
вас, інакше ослабне в силі, і тоді ви всі
пропадете»,– таке скупе слово він із
кам’яним обличчям виголосив усім на
прощання. Тоді взяв свої крашаниці,
набрав із родового вогню в горщик жару
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і разом з Одудом – таким же сиротою, як
він сам,– пішов у далеку порожню печеру.
Там удвох вони ретельно добирали і
зносили до нової оселі каміння, аби при-
готувати своєму богові нове, достойне
ложе.

– Коли люди весь час мають на очах
вогонь, то забувають про його свя-
тість,– повчав Кап молодого хлопця.–
Тільки той, хто знається на ньому, не
втратить своєї побожності – навпаки,
увірує ще сильніше.
Тим часом у печері багато людей не

могли змиритися з Каповим вчинком.
Особливо затялися жінки. Гнані своїми
материнськими почуттями і жахливим
виглядом Гаїчки, вони криком вимагали
для синовбивці смерті. Але старші люди
розміркували інакше: «Не може чоловік
при розумі сам таке вчинити. Видно,
Посмітюх мусив поплатитись дитиною –
і за свій, і за наш порятунок. Тяжка то плата,
але за життя всього роду». Навіть бере-
жани пригадали: діди розказували, що на
їхній старій батьківщині у незапам’ятні
часи теж подібне траплялося.
Нарешті капище готове. Задоволений

Кап оглядає свою роботу. Тепер ніщо не
осквернятиме ВеликогоДуха. Нехай той
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вогонь, що зостався у печері, правдивіше,
тільки його тулубах, зігріває брудні
людські тіла, варить смердючі звірині
тельбухи, а цей, воістину священний, не
для того. Лише у визначені Капом дні
сюди врочисто приходитимуть люди,
щоб віддати шану справжньому богу.
О, він, Кап, навчить, просвітить своїх
родаків, як це треба робити. І приходити-
муть одні чоловіки: жінкам, цим остогид-
лим крикухам і хвостозв’язницям, тут не
місце. Невдячний люд... Бач, кидали
Йому, як на сміх, нікчемного кусничка, а
просили – де там! – вимагали: «Дай бага-
то, багато!..» Тепер буде інакше. Ось на
цьому камені жертва спочатку помре, а
тоді вже по тому жолобку стікатиме одна
її кров... І все те робитиме він сам під га-
рячі слова своєї нової молитви. Так-так,
віднині Великий Дух питиме тільки чисту
і променисту, мов ранкове сонце, кров...
Та раптом Кап злякався: що як Дух не
перейшов на нове місце?! Залишився там,
у родовій печері?! Як тоді його сюди пере-
манити?.. Від цієї думки аж кинуло в
холодний піт. І лиш опівночі, коли з
полум’я явився Він – як завше добрий і
веселий, Кап зрозумів: усе в порядку. Та ще
вирішив: то не сам він задумав обрати нове
місце – його напоумив на те Дух вогню.

70



Бог завжди дає більше, ніж бере. І не-
забаром він дарував своєму вірному слузі
нову втіху: зненацька обернувся на чудесну,
закутану лиш в одне золотисте волосся,
діву – довгоногу, з вузькими плечима,
пружними грудьми і широкими стегна-
ми... Он як грайливо тріпоче, кучерявиться
її волосся, загадкою високочистого неба
і животворної води ваблять великі зелені
очі. Є в ній щось від Гаїчки, але ще більше
від безсмертного божества. О богине!..
Навіть у перші тижні свого подружнього
життя Кап так глибоко і гостро не відчу-
вав насолоди, як у любощах з нею.

«Го-го-го»,– насичуючись, виспівує за-
доволений Жиж. «Го-го-го»,– відказують
Кап та Одуд. Його вустами це означає
«годуй-годуй», їхніми – «годую-годую»...
Вже цілий рік гоготить Вогонь на новому
місці – на капищі. І, відомо, їсть не тільки
ломаччя. Тепер мисливці офірують йому
не якесь там вухо, копитце або щось із
нутрощів... «Бог не гірший від нас, лю-
дей,– переконує Кап,– тож і столу потре-
бує не гіршого».
Непогано живеться Каповому Жижеві,

але в старій печері досі лишається його
двійник – теж Великий вогонь, той наба-
гато ближчий, рідніший горянам. О, цього
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забувати не можна!.. Кап і не забуває: сам
та через Одуда за кожної нагоди поши-
рює думку, що головну чудодійну силу
Жижа він забрав із собою. Першим дока-
зом того, звичайно, має бути вже засвід-
чена сила його годувальника. Але Кап
розуміє: цього замало. Щоб назавжди
позбутись небезпечного суперника, треба
зважитись на щось більше... У який спосіб –
незабаром підказала його неабияка
кмітливість і пам’ять. А може, то знову
Дух вогню напоумив Капа слово за сло-
вом пригадати всю колись почуту розмову
Стрикуна із Сувидом. Коли так, то саме
від його імені Кап виголосить людям, що
настав час їм розділитися на сім’ї. Лише
сказати ті слова сьогодні він іще не може –
відчуває: потерпить поразку.
Тепер Кап знав про вогонь куди більше,

ніж Шугай, тож і розповісти про нього
міг значно більше.

– Коли я блаженствую вкупі з Богом,–
довірливо відкривався він Одудові,– той
іноді бере мене з собою вгору. І там, на
його пурпуровому крилі, я отримую в дар
частку божого слуху, зору і мудрості. Тоді
я чую, як проростає трава, повзе у землі
хробак, знаю, коли вмре людина... Немис-
лимо великі сила і щедрість Духа вогню.
В ньому таємниця життя нашого, і, яку б
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не віддав ти йому жертву, завжди лиша-
єшся перед ним у боргу,– останні слова,
відчуває Кап, він уже твердить передовсім
собі, шукаючи в них заспокоєння і навіть
захисту від того єдиного хробака, що раз у
раз невблаганно оживає в його душі і
побачити якого йому не дано ніякими
чудесами.
Та поки що найпершим його клопотом

було позбутися вогню-суперника. Думка,
що той досі горить коло людей та робить
їм бодай другорядні послуги, гнітила
його і вдень і вночі. Так, він розумів: одра-
зу печера не зникне, цього не посміють
вимагати навіть бережани, тож вихід ли-
шається один – розвалювати її поступово.
Головне – покласти початок. Скажімо, пе-
реселити хоч кілька пар, і найшвидше на
це погодяться таки вчорашні бережани.
Як мовлять наші «жабоїди», щоб річка
скресла, по ній має пробігти тріщина. А
переселятися треба зарання: щоб люди
встигли зробити собі такі-сякі хати і заго-
тувати на зиму харчів. Головне – почати...
бо та печера нині вже, як стара порхавка:
лопнула б і сама,– та він, Кап, не має часу
дожидатися.
То був значний для Боривітра день:

його люди прийшли до Каменю учти по-
м’янути померлих. Ставши у коло, вони
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повикладали на широкий камінь пам’ятні
крашаниці, а навпроти них – мед, сир,
коливо, коржі, воду і ласкаво припрошу-
вали предків: «Ось вам їжа і пиття – про-
симо до учти... Бачите – ми не забули вас,
тож не забувайте і ви нас: бережіть від
напасті та хвороби, прихиляйте удачу».
Учта вже наближалась до кінця, як

раптом людський слух вловив незнайомий
голос бубона. Всі захвилювалися, дехто
кинувся до печері по зброю. Але незаба-
ром спинилися: з бубоном на грудях до
них виходив Посмітюх. Наблизившись до
Каменю учти, він виклав свої крашаниці
та гостинці померлим, а тоді повернувся
до людей – знову взявся за бубон... і враз
урвав його звук. Тоді простер свій безсто-
ронній погляд кудись понад голови родаків
і по якійсь хвилі врочисто заговорив:

– Слухайте, люди Боривітра! Слухайте,
народжені Богоптахом і земною жінкою!
Сеї ночі Великий Дух вогню вирік вам
свою священну волю: нехай пари Кулика,
Головня, Кусливого, Бекаса і Нурця
лишаються у своїх куренях та зараз же по-
чинають будувати собі теплі житла. В них
вони будуть зимувати. Жиж-син хоче
мати дітей, а старий і немічний його
батько вже готується відлетіти до джере-
ла всіх вогнів сущих – Ярила,– Посмітюх
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замовкає... і вже звичайним тоном додає: –
Кожний, кого я назвав, хай прийде до мене
з горщиком і візьме для свого нового дому
маленького Жижа.– На тому він повер-
нувся і – знову під удари бубона – пішов
геть, не давши нікому промовити й слово.
Все, ті п’ятеро більше не повернуться

до печери: самі не захочуть. У цьому Кап
не сумнівався, бо добре знав їхні настрої.
Інші – передовсім Голова і Мати роду –
навряд чи перечитимуть Духові вогню, в
силі якого вони так наочно переконались.
Теперішній обрядник не запеклий Стри-
кун – який з нього суперник! А жінок, цих
неприємних йому істот, у рахунок не
беремо... Ненароком думка перекинулась
на Гаїчку: була вона там? Чула його сло-
ва? – якось не помітив.
Вони одразу ж прийшли до нього за

порадою – всі п’ятеро. Хотіли жити по-
обіч один одного, тож попросили допо-
могти їм обрати місце під затишне і
надійне сільце, а правдивіше, під хутір.
Капові це дуже сподобалось: охоче пішов
з ними шукати бажаної місцини. А коли її
знайшли – благословив за щойно визрі-
лим ритуалом і на прощання промовисто
підняв кулака: «Не бійтеся – з вами моло-
дий і сильний вогонь!» 
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ПОКУТА

Далеко навкруги розкинулось обійстя
Господаря гір. У кожному його куточку
нині розмаїто буяє, гінко шумує зеле-
нопінний ярець**. І, як тихий легіт, м’яко
ступає по живій землі невидимий для
людського ока ґазда – не примне жодної
стеблинки, не злякає ні пташки, ні комаш-
ки. Тільки з людиною іноді пожартує: то
перечепить барткою, то нашле заморочли-
вого Блуда. А на тобі! Щоб не ловив ґав,
щоб не тримався пустих або вельми тяж-
ких думок!.. Слідом за Господарем іде
полониною Кап. І, хоч добре знає про ту
бартку, залюбки снує поглядом по довко-
лишніх краєвидах, закидає догори голову...
Усе довкіл таке свіже, просвітлене – вро-
чисте. То після успішних пологів щасливо
всміхається, ряхтить, розкошує Мати Земля.
Навіть хмарини їй сьогодні до лиця.
Сумирними табунцями вони попаски бре-
дуть по небу, лише зрідка притемнюючи
пломенистий лик Ярила.
Кап іде за медом. Крім лука, в нього на

плечі висить шкіряна торбина з нехитрим
бортняцьким начинням. Там, за Викуснем-

** Ярець – травень у давніх українців.
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лугом, торік поселився сильний бджоли-
ний рій, і, щоб дістатися борті, Капові
треба поминути родову печеру. Але він
не хоче стрічатися зі своїми родаками,
через те бере ліворуч – в обтиканий валу-
нами перелісок. 
І вже тут чує, як довкола нього бадьоро

залопотіли дрібні крапельки. О, дощик і
сонце! Бережани сказали б: відьма масло
б’є... Кап знову закидає догори голову і,
як це часто робив у дитинстві, крутиться
на місці – намагається ротом перехопити
лоскітні краплинки. Та його забавку зне-
нацька обриває верескливий гамір з боку
печери. Спокушений цікавістю, Кап ру-
шає на ті голоси і незабаром знаходить
собі спостережну криївку за густою ліщи-
ною. То молодиці, дівчата і діти – всі
голісінькі – з веселими гуками бігали-
кружляли по моріжку. Співали «Дощика»,
скакали, крутили тарабуху, менших чавуш-
кали і високо піднімали над головою:
«Рости великий! Отаки-и-и-й!..» Справді,
нині ж ярець, а під його дощем росте і
людина. Тим часом Ласуха вже й літо
взялася кликати:

Вилети, гулю, горою,
винеси літо з собою...
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На неї дружно цитьнули: ой Ласухо, все
у тебе не до ладу, не до прикладу!.. Але
Кап уже веде поглядом за Гаїчкою: є тут і 
вона, теж, ондечки, бігає... Чи не підрости
забаглося?Правда, поволеньки бігає... Еге –
і відразу стрепенувся: Гаїчка матиме дити-
ну! Що – дитину? – тепер аж прикипає до
неї поглядом.– А то від кого ж?.. Зрештою,
чи не все одно від кого? «Добродій бусел
носить. У них, бережан, саме він ста-
рається,– з помітною гіркотою бурмотить
Кап і для власного заспокоєння додає: –
Так навіть буде ліпше».
Він понуро йде геть і ще якийсь час

твердить: «Так буде ліпше»,– та вже роз-
пачливо відчуває, як йому дедалі тяжче
триматися за цей одинокий рятівний
кущик, як незабаром зірветься і стрімко
полетить у прірву нової муки. Ось вона,
перша... Думка, що настирною осою
кружляла десь поруч, нараз боляче жа-
лить у найвразливіше місце: «Я ж міг так
само гойдати і піднімати... Міг чути його
сміхотливі звискування!» Капові так ви-
разно уявилось кругленьке синове личко,
навіть долоням пригадалося його м’я-
кеньке легке тільце. Та ще ті оченята...
саме їх він найбільше злякався, збагнув-
ши одного разу, яка то небезпечна сила
для віри у Великого Духа... А коли б син
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підріс, Кап, як і всі батьки, вчив би його
добувати звіра, пізнавати таємниці лісу
та гір. Скільки б ще різної всячини – цікавої
та повчальної – він йому розповів би! І все
те слухав би не хто-небудь, а спритний і
тямущий хлопець. Таки тямущий, бо тре-
ба знати, чий! І раптом: чий? Та чий же як
не отого скаженого вбивці – найгіршого з
усіх батьків!..  О сину, сину, як тобі не по-
таланило!!
А вночі йому явився Дух вогню. Вигнув

дугою шию, поклав голову навпроти – по-
змовницькому підморгнув. Коли ж угадав
Капову муку, почав лащитись і муркотіти
щось вибачливе. Час од часу він одвер-
тався убік, і Кап добре запримітив, чому:
намагається приховати свою хитрувато-
лукаву посмішку, що зухвало викидалася
на його лиці. Великий Дух фальшує!.. Це
вперше бачить Кап, як і вперше відчуває
до нього якусь... якусь неприязнь. А ще
зауважує: Дух крадькома за ним стежить –
насторожено, з підозрою. І в тих очах стоїть
лише дика сила та холодна байдужість.
Навіть зневага.
Прокинувся Кап зі скривленим писком.

Над правим оком шашелем свердлив
біль. Тепер чекай і хтозна скільки, доки
він минеться. Уже як вийшов з печери,
кинув оторопілому Одудові: «Сьогодні
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молитву Жижеві прокажеш сам»,– і пішов
до струмка. Вирішив більше не робити
того, чого не хочеться. Може, хоч таким
чином уникне подальших помилок. Його
не спинили навіть пильні богові очі, які,
наче вузлики на нитці, досі сиділи у пам’яті.
Так було другого дня і третього, і чет-

вертого... Мовчки брав лука, затикав за
пояс сопілку і йшов у гори. Він тепер часто
бував коло Перунового дуба, Дажбогової
калини, Священного водоспаду і Господа-
ревої скелі. Здалеку видивлявся, чи немає
там людей, і підходив, аби сказати ша-
нобливе слово, покласти дарунка. Он
скільки в них святих місць! Скільки богів,
а він, бач, до одного Жижа прилип, од
власного роду відсторонився!
Якось Капові видалося, ніби всередині

водоспаду стоїть сама Людава, родова
Прамати, і на руках його дитя тримає –
вже старшеньке, якраз таке, яким воно
могло бути сьогодні... Ба й у плюскоті
звичайного струмка, якщо захотіти,
можна почути щемне дитяче лепетання.
А взяти лісову нявку – та, щоб роз’ятрити
твою рану, заговорить яким завгодно
голосом.
Одначе невідступна Гризачка – найзу-

батіша донька Мари – гнала Капа щоразу
в дальші, відлюдніші місця. Там, наче кіт
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мишу, спочатку трохи відпускала від себе –
дозволяла уявити сина, яким тільки
хотілося, навіть порозмовляти з ним, а
тоді враз міцно зусібіч запускала свої
незліченні зуби. Схованки від неї не було,
і, напіврозтерзаний, ошалілий від муки,
Кап стрімголов кидався навтіки. Біг та
біг, скільки ставало сил, доки не падав на
землю під німий зойк готових розірватися
грудей. Тут же невдовзі і засинав –
повільно і тяжко, мов опускався у темну,
повну ворухких драглистих тіл воду... Лише
після такої втечі у сон він трохи визво-
лявся від своєї напасниці, міг повернутись
додому.
Ось і зараз Кап женеться наосліп, наче

від своєї смерті. Тужно клене Мару, Тряс-
цю, Гризачку і навіть самого Жижа. Мимо
нього мовчазно пропливають порослі
чагарями горби та виярки. Позаду лиша-
ється і кругляста, оточена смереками
скеля – Господарева опочивальня. Де ти,
всесильний владико?! Чому не перече-
пиш барткою? Вже хочеться десь упасти і
тяжко забитися: може, той другий біль
хоч трохи перебере на себе увагу та думки...
Незабаром він справді падає – котиться,
сунеться по косогору, зриваючи дрібне
каміння та пісок.
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Упав. Але не забився. Тільки лежить
колодою без найменшого бажання встати...
Спроквола торкнувся пояса: сопілка на
місці, а от лука і бриля доведеться пошу-
кати. Нарешті змушує себе звестись на
ноги. Став. Роззирається і – нараз кам’я-
ніє: перед ним лежать людські кості...
Ого, їх уже тривожили до нього! Давно і
страшно, відразу ж як тільки вони пере-
стали бути людиною. Он як старанно
обпалювали, розколювали кожну впо-
довж – добували шпига. Кап затремтів од
несподіваного холоду: так було б і з ним.
Неодмінно. Якби не оте диво. А він іще
нарікає на Духа вогню?! Замість того,
щоб на череві повзати круг нього і дяку-
вати за милість!.. О, ці кістки потрапили
йому на очі неспроста. Сам Жиж тикнув
його носом: на – дивися і пам’ятай!
Похнюплений Кап позакидав кості піс-

ком, підібрав свої речі і рушив додому.
Все його тіло ще нило від утоми, але Гри-
зачка, що поїдом їла його в останні дні,
відступила. Немов сама визнала: ти вчи-
нив правильно, ти не міг інакше.
З того дня ріденьким заспокійливим

туманом відгородився упокорений Кап
од свого тяжкого болю. Він знову запо-
падливо слугує Духові вогню. Знову уважно
стежить, аби так само ревне старався й

82



Одуд. А згодом надумав для себе нове
заняття – вистругувати священних бов-
ванів. Справді, як же без них обійдуться
нові поселенці?! Без Рода, Сварога, Даж-
бога, Перуна, Стрибога, Волоса, Мо-
коші... і навіть менших – таких, як Цур?!
Їх треба і до хати, і на подвір’я, і на перші
городи чи поля.
Робота ця далеко не проста. Перш ніж

до неї приступити, повинен щиро помо-
литися тому богові, якого намірився
показати. Далі – терпеливо чекай, доки
він погодиться на твою просьбу – подасть
добрий знак. 
І як тільки відчув, що тебе, наче крила,

піднесли, його невидимі долоні, як тільки
запалився нестримним бажанням твори-
ти, знай: то і є святе благословення. Тоді
бог навіть сам тобі покаже підходяще
дерево або корчагу.
Великий Род у подобі Боривітра заво-

лодів уявою Капа. Сьогодні на всю її ши-
рочінь розпростер свої могутні крила –
веде по настояній у погожій тиші землі.
І Кап, не знаючи втоми, завиграшки вид-
ряпується на круті схили, продирається
крізь густі чагарі, переплигує глибокі яри.
Ніби передчуває: нинішній день незви-
чайний – відкриє йому важливу таємницю
чи скарб.
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Довкола вже настороженою стіною
зімкнулися буки, десь над самісінькою
головою, мов розлючена кішка, верескливо
скрикує сойка, та Кап тільки легенько
здригається: чого тобі, хвостата?! Чи,
може, то його відлякує нявка? Ні-ні, він
не відступить – все одно шукатиме запо-
вітне розкрилля... І раптом його зупинив
шалений пташиний галас. То над його
головою і довкруж різко заскрекотав
цілий хор роздратованих сойок. «Хто їх
так налякав? – спочатку здивувався Кап,
та хутко здогадався: –То ж я сам. І, певне,
була причина... –Він уважно роззирнувся: –
Ага, ось воно що! Птахи захищають
своє гніздо! – Тим часом одна сойка, за
нею друга стрімко шугонули просто на
нього – Кап ледве встиг пригнути голо-
ву: – Ого, які ви хоробрі!.. Не зайці! Вас
таки треба обійти».
Кап зробив уже чималий гак, як

несподівано мало не зойкнув, ужалений
новою незримою осою: «Пташка і та
захищає своє потомство, а ти?! Ти гір-
ший навіть од зайця, бо за своє життя
віддав синове. І нема тобі, варіятові,
прощення!».
Крута «скеля», на якій завис нещасний

Кап, зовсім відхилялася від нього. Тихо
тріснув мізерний «кущик» в його руках, і –
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назустріч навально помчала безодня.
Сьогодні вона була до запаморочення
глибока та справдешня. Рідко хто нава-
жувався заглянути в її чорну пащу, і,
тільки приклавши до каменя вухо, можна
було почути, як тяжко та моторошно
схлипує її довічний в’язень потік. Саме до
тої прірви – улюбленого пристанища
Мари – зараз, не чуючи під собою ніг,
біжить Кап. Це ж так просто: за одну ко-
ротку мить позбутися всіх мук! Як тільки
не додумався раніше?! Та ніякі гризачки
і навії ніколи не цікавляться трупом!.. О,
то славна схованка, надійна! Шкода
тільки: бігти до неї далеченько. Тим ча-
сом ноги все важчають і важчають... Кап
неохоче переходить на крок, а ще за
якийсь час його обличчя судомливо спо-
творюється, ноги підламуються, і він, уже
нічого не сприймаючи, падає навзнак.
Так і не дійшов до «надійної схованки».

Та нині, коли прокинувся, за тим не по-
шкодував. Навпаки, обережно помацав
мокру від крові голову і не без подиву від-
значив: та страхітлива скеля, на якій він
давно висить, стала помітно пологішою,
а під ногами знову появилась рятівна
опора. То була нова думка. Власне, не
така вже й нова: її колись приніс із печери
вірний Одуд, лише досі Кап не брав тих
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слів до уваги. «Не може чоловік при
розумі сам таке вчинити. Видно, мусив
поплатитися дитиною і за свій, і за наш
порятунок». Отож мусив! Його син наклав
головою заради життя всього роду, 
а він, Кап, у свою чергу повинен тяжко за
те відпокутувати... І, відбита цією пев-
ною стрілою, Гризачка, нарешті, визнала
свою поразку: тужно завила та пірнула в
густий, як чорна хмара, туман.
Одначе зовсім про нього напасниця не

забула. Ще приходила безсонними ночами
або зненацька вискакувала десь на гір-
ській стежці та погрозливо шкірила всі
свої зуби: «Люблю тебе,– сичала,– як
нікого». А якось Капові приснилося, що
він сміється – довго і заливисто. Після
того йому стало нібито легше, але тут же
зародився й острах: чи не прийде вслід за
Гризачкою її сестра Навія?.. Відтепер
гаряче молив богів і предків, щоб ті поря-
тували йому розум. Навіть підказував
недогадливим, як це можна зробити,–
скажімо, досить показати йому вві сні
цілюще зілля чи плід. Але, скільки не
чекав, другого дива не сподобився. Від
того, що вперто мовчить саме Жиж, іноді
ставало кривдно. Та найтяжче було зноси-
ти мовчанку батьків. Лише зрідка бачив уві
сні їхні скорботні обличчя. Видно, тужать за
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своїм онуком і не можуть простити синові,
хоч і вони мали б зрозуміти оте рятівне для
нього слово «мусив».
Тепер, на деякій відстані од Гризачки,

Кап уже міг потроху обмірковувати своє
становище, думати, як самому позбутися
лютого ворога назовсім. Тим часом
відходило на спочинок літо. Гаїчка наро-
дила дочку, і Капові нічого не лишалось,
як тільки втішатися думкою, що оте, чуже
йому, дитя все-таки не хлопець. Але то
був надто вже короткий і нікчемний
сховок, бо незабаром знову тужно стисну-
лось його серце – ще раз нагадало про
своє безталанне сирітство.
Якраз друге Гаїччине материнство та

присутність відселенця Головня, який
приніс ту звістку, цього разу надовго по-
вернуть Капові думки від збайдужілих
богів до людського роду. Саме того дня
він чітко збагнув, що його хуторяни по-
требують значно більшої допомоги, ніж
мали досі. Насіння – ось чого їм бракувало
для пашні та городини, якими славився
колись рід Великого Бусла. 
І аж тепер він зробив для себе відкриття,

що допоможе йому сьогодні ще виправдати
власне існування та успішніше боротися з
Гризачкою. Не задля боротьби з печерним
Вогнем він має жити. Його єдина покута –
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старатися для людей, лише так він хоч до
певної міри може «відробити» свій тяжкий
гріх.
Якось порану він прилаштував собі за

плечима торбу, взяв бартку, лука і суворо
глянув на Одуда:

– Віднині ти сам берегтимеш вогонь. 
Я ж піду в Долину – до людей по насін-

ня. Коли повернусь – невідомо. Якщо не
діждешся мене зовсім – ти тут головний
огнищанин. Затям собі: довіку!

БОРЖНИК

Кап ішов на схід – саме в той бік,
звідки колись прибув рід Великого Бусла.
Кожного ранку він вивіряв свій напрям
за ще розпухлим і червоним од сну лицем
Дажбога. Надвечір – старанно різьбив на
поясному розі найзначнішу прикмету по-
доланого шляху, зарубкою позначав
день. Тільки по тому діставав кресало,
трут і розпалював у якомусь прихистку
вогнище. На шостий день він побачив
далеко осторонь тоненьку смужку першо-
го диму. На восьмий – зненацька вийшов
до трьох, принишклих в узгір’ї, хатин, але, не
роздумуючи, навіть поспіхом їх обминув.
Чим йому міг зарадити цей малесенький
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острівець людського життя?! Тільки на де-
сятий день він дістався великої рівнини,
тут і спинився уже перед справжнім селом.
Кап скинув бриля і жадібними очима

обвів далекі обрії. Скільки простору!
Неба!.. Якось ніби незатишно, страшну-
вато в цьому відкритому з усіх сторін
світі. І знову прикипів поглядом до села.
Там – люди. Серце його забилося три-
вожно і піднесено. Так, люди. Нехай чужі,
незнайомі, але ж усе-таки люди. Саме од
них він сьогодні чекає допомоги... Треба
вже йти в село, а Кап не може рушити з
місця. Що з ним коїться? Нарешті збаг-
нув: він боїться людей! Авжеж не за життя
своє боїться, тоді чого йому так тяжко
ступити до них?.. І згодом вирішує: піду
просто на капище, здається, то воно при-
тулилося край села.
Минає час. Довкола уже запанували сутін-

ки, а Кап, неначе бовван, усе ще стоїть,
спершись на бартку. Та ось він випрос-
тується. «Іди, ну ж іди!» – настирно шепоче
собі і таки рушає вперед – у напрямку до
тої гостроверхої будівлі, що самотньо
принишкла біля невеличкого гайка.
Кап не помилився: то справді було ту-

тешнє капище. У цьому він остаточно пере-
конався, як тільки-но прочинив скрипучу
фіртку і опинився по той бік щільного,
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мов стіна, вориння***. Сама споруда
виявилась куди більшою, ніж гадалося: її
розлога внизу покрівля опускалась майже
до землі, чого, певна річ, не можна було
помітити з-за високої огорожі. І на тому
Капова думка обірвалась: до нього, із
запаленою скалкою в руці, уже виходив
худющий, у довгій сорочці дід. Весело
смакуючи живицею, молодий вогонь добре
висвічував позеленілу від старості госпо-
дареву голову, а заодно вихоплював із
темряви білого рогатого черепа, що
суворо німував на чорному,  хтозна коли
різьбленому одвірку.
Кап зняв бриля – привітався. І тієї ж миті

зі стогоном упав на коліна:
– Дай мені зілля... Назви ті потайні

слова, що муку з людини виганяють. Аби
не терзала мене власна вина, аби міг я
про неї забути. Відверни Гризачку і Навію.
Прихили Судженицю.
Довго мовчав старий. Незрозуміло:

чи то перебирав у своїй, вже ослабленій,
пам’яті відомі йому ліки, чи, навпаки,
упізнавши в гостеві синовбивцю, не
хотів з ним розмовляти. Та ось він вту-
пив у Капа свої вицвілі очі і прошамотів:

*** Частокіл.



– Спробуй змієвону. Попий на ніч...
Ото все, що знаю.

«Матінко рідна! Як же мало ти знаєш!» –
хочеться зойкнути Капові і стрімголов
кинутися геть, але він шанобливо кладе
поклони і, за знаком господаря, зводиться
на ноги – ступає до його оселі...
Вже другий тиждень Кап, наче той бур-

лака, ходить по селах нового для себе
краю. Нового, та не чужого. Бо ніхто ще
не відмовив йому в гостині, ніде він іще
не почув незрозумілої для себе мови. І всі
тутешні боги, за винятком кількох мен-
ших, були йому добре відомі. Та все-таки
дивувався: як багато у світі людей!
Кажуть, за тим селом іще село, а за ним
знову село... З їхнім племенем сусідує
інше плем’я, за тим сусідом – ще сусід...
І так без кінця, без краю. Місцеві люди
так само шанують Жижа, але не більше,
ніж бережани. Для них найбільший Жиж –
сам Ярило. А що – то таки справді
найбільший у світі вогонь. І, певне, йому
найперше слід молитися. Бо лише він
спроможний вигнати темряву з цілого
світу, розтопити сніги і лід, зігріти стільки
люду...
Кап зацікавлено приглядався до селян, 

а ті з не меншим подивуванням витріщу-
валися на нього: гість помітно різнився



своєю вдягачкою та мовою. В таких ви-
падках той показував на гори і коротко
казав: «Я звідти». Люди прицмокували
язиками і запитально хитали головами:
«А скільки днів ти сюди йшов?» «Як там
у вас живеться?» І Кап з готовністю за-
довольняв їхню цікавість. На інші запи-
тання відповідав скупо й неохоче. Про
свою найбільшу таємницю – печеру – не
обмовився жодного разу. Та що вже про
неї казати?.. Он як живуть люди! Таки
мав рацію бережанський знахар: сім’ями
жити ліпше. І сам він аж ніяк не поми-
лився, коли вирішив зруйнувати стару
обридюху.
Вишківці, куди нарешті потрапив Кап, –

найбільше з усіх бачених ним сіл. Тут є
бояринове дворище і, як розказують
люди, мешкає багато всяких умільців.
Чутка про дивного чоловіка з гір не об-
минула і бояринову сім’ю: Капа запроси-
ли до панської світлиці. Тут, в оточенні
своїх допитливих родичів, з гостем роз-
мовляв сам боярин – уже літній русявий
чоловік із тонким носом та коротко
підстриженими вусами. Господар похва-
лив Капа за його прагнення допомогти
своїм землякам й одразу розпорядився,
шоб тому дали в дорогу потрібного насіння
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і... коня. «Приходь,– каже,– сюди щодня:
мої люди навчать тебе, як з ним обходи-
тись, доглядати. А наступного разу
візьми з собою ще кілька чоловіків – по-
женете додому цілий гурт худоби».
Довідавшись про лиху долю Великого
Бусла, боярин гірко хитнув головою:
«Що вдієш –  дуже потерпів од ворога наш
люд. Але, на щастя, його вже нема, і ми
тепер маємо залікувати свої рани».
Від боярина Кап вийшов уже по-

новому вдягнений і взутий. Саме тут
його підхопила Частуха – жвава молоди-
ця, як пізніше з’ясувалося, вдова із
двійком дітей. Вона з приязною по-
смішкою рішуче взяла його під руку:
«Ходімо поґаздуємо трохи в мене, а я
тебе поправлю, до ладу доведу: он який
ти весь худющий, непригрітий, хоч на вро-
ду файний чоловік».
Частуха – моторна жінка, куди не кинь.

Дбає про Капа, береже його навіть у лю-
бощах. «Відпочинь,– сміється,– залиш мені
себе ще на завтра». От тільки на ґазду
приймак мало схожий – не вміє коло
худоби поратись і соху чи ціпа тримати.
Та молодиця тим не журиться: нічого, він
тямкуватий, ще навчиться. Ба й на дітей
не сердиться. А красень же який!.. Так,
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спочатку вона не помічала або не хотіла
помічати, що Кап виношує власну, якусь
вовчу думку, що він готовий хоч завтра
дременути у свої гори.
І той день настав. Навіть скоріше, ніж

гадалося. Зранку пішов Кап на боярино-
ве дворище подивитись, як роблять вози
і десь там з боку челяді почув перешіпту-
вання: «Дикий чоловік! Дикий чоловік
прийшов!..» Кап зціпив зуби і круто по-
вернув назад.
Уже в хаті якусь часину сидів похнюп-

лений, а пополудні став лаштуватися в
дорогу.

– Не пущу! – кинулась до нього, заголо-
сила господиня.– Чого боїшся?! Не мине
й року, як село звикне до тебе, звикнеш
і ти. Будеш як усі інші!
Але Кап не був і не хотів бути як усі

інші. Ха, інші!.. Він знає таємницю вогню!
А ще – на нього чекає вельми важлива
справа – зруйнувати печеру. Вже укотре
він ловив себе на думці, що той невід-
ступний намір породжений не так бажан-
ням позбутися суперника-вогню, як тими
жахливими снами, коли на нього зусібіч
насувалася, тиснула печера. До того ж,
він, Кап чи Посмітюх, великий боржник
перед своїм родом, та хіба тільки перед
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своїм? Перед усім людським родом він
заборгував, завинив несказанно... Так, йому
шкода Частухи, вже потроху звикав до її
дітей, он у самого засльозилися очі: як
щедро вона збирає його в дорогу!
Розчулений, пригорнув її, поцілував:
– Прости мені. Не в тому «дикуні» при-

чина. Я мушу йти: люди ждуть моєї допо-
моги.

– Все те їм віддай і – вертайся!..
У чисту полотнину загорнула Частуха

йому і подарунок від місцевого волоха –
чимале, схоже на щит, мідне зображення
Ярила, допомогла закріпити на коні
торби з насінням та іншими припасами:

– Ну от, вважай, усе, мій любасику.
Прощавай!..
Зовсім новим чоловіком повернувся

додому Кап. Тепер він добре знав, для
чого має жити, який неосяжний борг спла-
чуватиме людському роду до самої смерті.
Він усе частіше навідувався до новопосе-
ленців і дедалі рідше розмовляв із Жи-
жем. Усі ті зміни мовчки спостерігав
Одуд і не знаходив їм жодного пояснення.
Щось веде його наставника, але не туди і
не так, як раніше. Тим часом надходила
весна – цього року на диво рання і сонячна.
Вже прилетіли ластівки – перші віщуни

95



Нового року. Тож Кап вирішив уже зараз
готувати своїх родаків до майбутніх пе-
ремін. Йому конче було важливо, щоб і
цього року з печери переселилися ще
кілька пар. До подорожі в Долину він
печеру тільки не любив, часом ненавидів
за всі свої муки, тепер же, як надивився
на життя великої людської спільноти, ще
й усім розумом збагнув: печера – це тим-
часова прикрість, гнояк, що мусить зник-
нути назавжди.
І зараз, по стількох місяцях своєї

«нелюбові», Кап іде до печері. Знає: сьо-
годні там будуть усі його родаки –
віддаватимуть шану Матері Землі. Ко-
лись тільки бережанське, це свято вже
стало нечужим для Боривітра і так само
виповнялося дзвінкими закликаннями
весни та удачі, дарма що відбувалось не
на полі, а просто на лужку перед пече-
рою. Сьогодні Капові не потрібний і бу-
бон: як повідомили хуторяни, торішня
подорож у Долину значно додала йому
ваги в очах свояків, збудила їхню ціка-
вість. На цій думці Кап, схоже, всміхнувся.
О, як давно він не усміхався!.. І раптом
його до шпигів у кістках пронизав чийсь
несамовитий крик. То був голос великого,
може, смертельного жаху. Він усе ще
долинав із невеличкого гайка, що непо-
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далік печери, і Кап щодуху кинувся туди
на допомогу.
Коли угледів, як чималий ведмідь

от-от дістане підлітка Нечая, що забрався
на тонке деревце, він помчав іще хутчій та
голосно засвистів, замахав барткою, аби
привернути увагу звіра до себе. Той і
справді обернувся до Капа й одразу пішов
на нього. Кап щосили вдарив напасника
просто межи очі, та відскочити не встиг...
До них уже підбігли люди, а Кап зі звіром
усе ще перекочувались на землі. І тут самі
рятівники на мить розгубилися: в їхніх
руках нема підходящої зброї!.. Та все ж
вони заходилися бити і штурхати ведмедя
хто барткою, а хто просто піднятими із
землі ломаками. Нарешті це подіяло:
звір поволі встав і поплентався геть.

– Рано він прокинувся,– зауважив хтось
із гурту.

– Певне, пішов зимувати хворим – не
доїв мірки,– додав інший.

– Та ви що – не бачите? Він старий!..
От і забракло сил до зими набрати сала,
а зараз – відбитися од нас.

– Рання весна – сонечко пригріло. Тож
рано й прокинувся, а голод пригнав його
аж сюди.
Тим часом сили покидали Капа. Йому

намагалися чимось допомогти, хоч добре
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розуміли: з такими ранами ще ніхто не
виживав.
Наприкінці Кап розплющив очі і спро-

квола сказав:
– Нічого. Я боржник не лише перед

вами, а й перед його, ведмежим, родом.
То були останні слова Капа, в миру

Посмітюха. Слова передовсім для лю-
дей. Бо для нього самого була ще остання
мить – спалах найвищого просвітління.
Коли він раптом як ніколи чітко збагнув
усе безглуздя, всю марність своєї великої
жертви, як і збагнув неминучість розплати
мукою.



КОЛИСКА ДАЖБОГА



Ті ж обри воювали проти слов’ян і при-
мучили дулібів, теж слов’ян, і насильство
чинили жінкам дулібським. Якщо поїхати
треба обрину, то не давав він запрягти ні
коня, ні вола, а велів запрягти три, чотири
або й п’ять жінок у воза та везти його,
обрина, і так мучили вони дулібів.

Літописець Нестор

ЛИХА ВІСТЬ

Чимале село Береськ. Таких на Волині
небагато. І то, певне, через те, що коло
самого боярського двору примостилося.
Росте собі та й росте нівроку. Декотрі
вже й про соху та ціпа забувають: один
вози робить, другий горщики крутить,
третій – із кузні не виходить, ще інший –
шкури вичиняє або упряж шиє. Тільки він,
Окіст, по старості своїй, нині робить те,
що тут мало не кожен уміє: кошики
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плете. Правда, кошики некепські, хе-хе.
Навіть бояринова дівчина бігає по ягоди
з його, Окістовим, кошичком. Бо Окіст
який хочеш узор на ньому покладе. Що
хочеш покаже: і лисичку-сестричку, і вовчика-
братика, і самого Клишоногого. Хе-хе, у
кошичок, звісно, ліпше, ніж у козубець...
І раптом щось глухо стукнуло – відразу

ж кілька жінок пронизливо заверещали.
«Ну що там за переляк?.. Чи не ведмідь у
село прийшов? – Окіст насилу витяг з-за
недоплетеного коша свої хворі ноги і
подибав до прочинених дверей.– Ото
згадав у недобру годину!» Та тільки-но
висунув голову з клуні, як здивувався ще
більше. То не звір. То якісь озброєні
верхівці – присадкуваті, у гостроверхих
шапках – прудко сновигали між хатами на
різномастих конях. Глянув ближче: ой
людоньки! Бурулиха колодою лежить під
його плотом, мертву свою руку на жердку
звісила... І чомусь аж тепер старий почув
незрозумілі вигуки чужинців, побачив, як з
боку Теслюків до самого неба валує гус-
тий чорний дим... «Супостат»,– од цієї здо-
гадки тяжко стиснулось Окістове серце.
А тут ще внук його, Левко, хряснув

хатніми дверима і – вже готовий бігти на
вулицю. Собі подивитись.
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– Левку! Левунцю дорогий! – покликав
упівголоса.– Ходи-но сюди!.. Біжи хутень-
ко в Дубрівку – на поле, на сіножать (ой
там же десь і пастухи!). Скажи своєму
батькові, усім скажи: хай у село не верта-
ються, а тікають за болото, у нетрі. Скажи:
в село наїхали вороги. Багато-багато.
Убивають людей. ...І постарайся, щоб
ніхто тебе в дорозі не зловив.

– А ти? А баба? – злякано глипнув Лев-
ко.– Ми тобі поможемо – разом утечемо.

– Ні, внуцю! – ласкаво мовив Окіст.–
Не бійся за нас.– На очі старому набігли
сльози.– Бабу я сховаю, і сам з нею схова-
юсь. Я тут знаю таке місце... Ну, з богом,
Левунцю!
Окіст пригорнув до себе внука і,

поцілувавши його, підштовхнув у плече.
«Головне – то зберегти рід, людей. Тих,
кого ще можна врятувати,– зітхнув ста-
рий, коли постать онука зникла у вільшин-
нику.– А він, а баба... вони своє віджили.
От шкода тільки: нема кого послати у
Волицю – до сусідів... Ну, а тепер піду до
тебе, стара,– разом смерть нашу прийме-
мо»,– і дід сумно похилив голову. Та рап-
том усе подвір’я сколихнув передсмерт-
ний людський ґвалт. Кричали із середини
хати. Од того зойку, мов оперіщений
батогом, звився старий Окіст.
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– Прощай, Милуню! – тужно закричав
він у відповідь, боляче загупав себе кула-
ками по скронях.– І так же несподівано
спинився. Застиг. Мов пригадав щось
надзвичайно важливе, тільки давно-давно
забуте. По тому хутко метнувся в куток і
схопив до рук сокиру. Стара як світ ота
сокира. Кам’яна. Навіть його, Окістів
прадід не пам’ятав, хто з їхнього роду
робив такі.
Затиснувши обома руками сокиру,

Окіст прожогом кинувся до дверей. І вже
якось мимохідь подумав: «Боже великий!
А куди ж поділась моя хворість?! Ноги – як
у молодого!»

– Я йду до тебе, Милуню, до всіх вас,
рідних!.. – і аж задихнувся од радості, коли
з усього маху затопив в обличчя першому
на своїй останній дорозі ворогові...
Прохромлений двома списами одразу,

впав на своєму подвір’ї Окіст і вже не
бачив, не чув, як від удару ноги розчини-
лися хатні двері і звідти викинули тіло
його відданої жони Милуні.

А Левко тим часом був уже за селом.
Він біг вузькою, протоптаною вівцями
стежкою, лишаючи обіч себе дерева, кущі,
а за ними – в’їжджену колісьми доріжину. 
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З кожним кроком бігти ставало тяжче. 
В грудях і скронях аж стугоніло, в горлі
розросталася справжня мука. І ось настав
час, коли хлопець уже мусив безсило впа-
сти на своєму довгому шляху. Та саме тієї
миті в його розбурханій голові, що вже,
здавалось, ні про що не могла подумати,
майнула страшна підозра: дід і баба
зовсім не будуть ховатися. Та й куди?!
Кругом же повно ворогів, а в діда ще й
такі хворі ноги... Від тієї здогадки Левко
аж спинився. Та не надовго: невимовний
жах знову погнав його далі. І дивно: що
більше терзався думкою про своїх рідних
Левко, то все легше ставало йому бігти.
Уже й не гупало в скронях, не мучило гор-
ло. Тепер ноги наче самі несли хлопця в
потрібному напрямку. Туди, де його
батько й мати, де односельці.
Враз Левко насторожився: десь вель-

ми близько застукотіли кінські копита.
Як же він не почув їх раніше?! Хутко ки-
нувся за найперший кущ і припав до землі.
Та хлопця вже помітили: з дороги в його
бік повернув вершник.

– Агов, хлопчику! Не бійся! То я –
Жданка!..
Та Левко мов не чув того оклику. Схо-

пився на ноги і – щодуху помчав у густий
очерет. У вершникові він справді упізнав
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бояринову доньку. Оту задерикувату
багацьку дівчину, що іноді могла пригос-
тити горіхами з медом, а іншого разу –
в’їдливо поглузувати. Вона була років на
п’ять старша від Левка і, казали, от-от
вийде заміж за якогось далекого боярина.

– Хлопче! Та не бійся ж мене! – не пере-
ставала кликати Жданка. Голос її зривався
на плач.– Біда у нас велика,– одверто за-
плакала дівчина.– Наїхали обри. Мати
моя загинула, а батька схопили.

– То їдь собі дорогою! – вигулькнув з
очерету Левко.– А я побіжу своєю стежкою.

–Як хочеш,– схлипнула дівчина.– Хай
буде по-твоєму.
Ось так удвох, майже поруч: та доро-

гою, той – обочиною, і дістались вони
задубрівських полів. Люди тут якраз
кінчали обідати та так, з ложками в руках,
і заніміли од лихої вісті.
Першою залементувала молода В’юниця:
– Ой боже!.. Мої діти! – і стрімко кину-

лась у бік села. За нею, ні слова не кажучи,
метнувся її чоловік. Невідомо: хтів затри-
мати жінку чи й собі побіг до дітей. Інші
теж посхоплювались: кожен лишив удома
рідних, кожен летів душею туди, до них...
Та раптом весь цей гуртовий порух зупи-
нив суворий чоловічий окрик.
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– Ані з місця! Не поріть гарячки! – то
наперед вийшов Борим – приземкуватий,
літнього віку чоловік.– Якщо хочете заги-
нути всі як один і навіть сліду не зостави-
ти на землі, то – біжіть. Біжіть! Там з
великою охотою, як дурних телят, пере-
ріжуть вас чужинці. А тебе, Волосе, і тебе,
Живице, як молоду здорову пару спочат-
ку ще запряжуть у воза... Щоб ви весе-
ленько, отак з підскоком, повозили своїх
непроханих гостей. Чи, може, ти, Мокрино,
хочеш, аби тебе списом і вогнем змушува-
ли їсти твоє рідне дитя?.. Бо нема, нема
межі для насильника, якому нізвідки жда-
ти відплати.
Борим замовк. Мовчали і його одно-

сельці. Авжеж, чоловік має рацію. Та
серця їхні, мов навіжені птахи, без упину
бились об щойно зведену розумом стіну.
Першим озвався Левків батько:

– Мудро каже Борим. Таку ж пораду
передали нам і з села. ...Треба йти в лози,
у болота. Бо тільки там – за трясовинами,
за драговиною – ми будемо в безпеці.
Туди не пройде ворожа кіннота.

– Тож не гаймо часу,– відразу підхопив
Борим.– Берімо все, що можна нести, і – в
дорогу. А худобу хай пастухи женуть до
Чорного лісу. Щоб ревом своїм не вида-
вала нашого пристанища.... Гей, люди, та
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притримайте хто-небудь Мокрину: геть,
бідна, коси на собі повириває! – А тоді
зупинив погляд на своїй дружині. Тим по-
глядом наче скував її з голови до п’ят:
мовчи! не смій!.. Ми потім удвох заплачемо
по них, по наших з тобою рідних.

ДЕ НЕ СТУПАЛА 
ЛЮДСЬКА НОГА

Через густі очерети, по хитких купинах
та болотній рудавині поволі брела невели-
ка громада людей.  Майже не розмовляли.
Та й нащо було говорити? Для чого кожен
мав ділитися горем? Воно й так усім зро-
зуміле. Аж надто зрозуміле. Бо єдине для
всіх: для села, для краю. Вів же берещуків
Борим. Саме його обрала старшим купка
цих осиротілих людей, кожен з яких міг
будь-кого вжахнути своїм почорнілим ли-
цем, наболеним серцем. Вони йшли у хащі,
в дикі нетрі. Туди, де ніколи не ступала і
після них віками не ступатиме людська
нога, зате вони йшли жити.
Коли почало смеркати, Борим зупинив

людей. «Поки що станемо тут,– сказав.– 
А далі буде видно».
Ніч перебули просто неба. Майже

ніхто не спав: сиділи, блукали, вслухаю-
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чись у крики нічного птаха, або подовгу
стояли, спершись чолом о перше-ліпше
дерево. І тільки вранці, після гарячої
молитви новому сонцю, взялися робити
курені. «Боже наш! – діймали люди пе-
редусім Дажбога.– Чим же ми тебе так
тяжко прогнівили? Нащо допустив отаку
напасть?!» І тоді втручався Борим: «Та
дайте богові спокій. Що – у нього мало
клопоту, аби ще мусив боронити нас од
таких же, як ми, людей? Ні. Те діло він
полишив нам самим, як і ростити дітей,
хліб. І коли ми не будемо ледачі – зро-
бимо все, на що здатні, тоді і бог свою
ласку явить. Бог любить того, хто сам
про себе дбає. Такому і колиску золоту
може дати. Пам’ятаєте, як у тій притчі?
Бо ж сказано: не все до бога, треба й до
розуму свого...» І ватаг ступав далі, сам
на сам зі своєю скрухою: «Ну, що інше я
можу сказати бідній людині, аби вона
зовсім не опустила рук?! Ех, був би тут хоч
Ладивір – волох!.. А що – його треба по-
кликати: може, й уцілів чоловік?»
Уже пополудні, якось несподівано для

всіх, Борим оповістив, що сам піде розвіда-
ти, як там у селі. Старшим після себе
залишив Левкового батька – Гука. Йому
ж наказав старанно перевіряти, як несуть
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варту дозорці і що робити в тому разі,
коли сам він більше не повернеться.
Удвох з міцним парубком Чепилом

ватаг ступав учорашньою стежкою біжен-
ців. За плечима в кожного висів лук зі
стрілами, за поясом – сокира й мотузок,
у руці – довгі вила-двійчата.
Час од часу парубок поривався загово-

рити, та його старший супутник одразу
перебивав: «Не тут. За будь-яким дере-
вом, кущем може бути ворог». Нарешті
обидва берещуки вийшли з лісу. Перед
їхніми очима лежала простора болотис-
та місцевість, то тут, то там поросла
очеретом й осокою, ріденьким верболо-
зом.

– А тепер говори,– мовив Борим.– Та
не вельми голосно: Стрибог, як чуєш,
лоскоче нас у спину.
Та не встиг Чепило і розтулити рота,

як обидва здригнулися від несподіваного
тріску й шуму. То з молодого осичника,
що гострим виступом лишався у них
справа, вискочив і прудко помчав уперед
величезний чорний тур. Бугай несхибно
прошкував до березового гайка і вже от-от
мав упірнути в його білокору гущавину, як
раптом спинився, голосно рикнув і – круто
повернув до Чорного лісу. А за хвилю наші
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вивідники побачили, як із того ж таки
березняка вийшов, ведучи на поводі коня,
якийсь чоловік.

– Давай-но, парубче, присядемо. Хоч
би тут, за кущем,– запропонував Борим.–
Видно, той чоловік пройде близько нас.
Чи, бува, не дорогу собі шукає?
Незнайомець таки справді простував у

бік берещуків, які ні на мить не спускали
з нього очей. Незабаром ті вже могли
розгледіти його одяг, зброю і навіть те,
що він має поранену ліву руку. Коли ж
невідомий підійшов на відстань кількаде-
сяти кроків, берещуки поклали на землю
свої вила і вийшли йому назустріч.

– Не тривожся, вою, почав Борим.– Ми
тутешні селяни... і, певне, бачимо перед
собою теж не чужинця?

– Так, я дуліб, із Великої Рудні. Ото,–
показав на поранену руку,– вражий обрин
колупнув. А ви часом не з Береська?

– З Береська. Були з Береська. Тепер
же сидимо в болотах і не знаємо, що нині
побачимо у своєму селі... А ти, друже, як
тут опинився?

–Шукаю живих людей. Учора був у
своєму селі. Там – ні одної душі, ні одної
хати. Те саме в Любомлі, Тернищі, Стоя-
нові, Бондарях... – усіх понищив супостат.
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А моїх... видно, забавлявся клятий обрин:
батька і матір одним списом прохромив.
На ті слова Борим тяжко зітхнув:
– Ех, сказано: лихо по людях ходить, 

а не по лісі. Що ж, коли не маєш нічого
проти, ходи, земляче, до нас – разом біду-
вати будемо. А зараз покажи-но мені
свою руку... Чепило! – обернувся він до
парубка.– Поможи чоловікові скинути со-
рочку, а я тим часом дещо тут пошукаю.
Недовго бродив поблизу ватаг: по-

вернувся із пучком бабки  і деревію в
руці. Усе те він старанно пожував, а тоді
дістав з-за пазухи кусень хліба, відламав
од нього шматок і розім’яв у тому кри-
шиві.– Ну от і буде на разі... Поки до зна-
харя дістанемось.– Та й поклав на рану
оту свою м’якишку.– Тепер ще в луб’я,
аби менше нею ворушив... А сього кусня
візьми та з’їж, земляче. З’їж на здоров’я.
До села підходили всі троє. Пручан –

так звали нового супутника – здоровою
рукою вів за собою коня; розмовляли
зрідка і напівпошепки. Спинилися вже на
околиці, в терняку. Тут і домовились:
першим ітиме Борим, за ним на відстані
кроків ста – Чепило й Пручан. У такому
порядку, крадучись од куща до дерева, і
ввійшли вони у тепер уже пустку село.
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ДИВИСЯ,  ПЕРУНЕ!

Не пусткою, а пустелею був нині
Береськ. Навіть дерева, здавалось, уже не
шелестіли над попелищами. Обпалені та
скалічені людьми, вони мовби навіки
одвернулись од роду людського і розмов-
ляли з одним лише небом.
Не поминули наші вивідники і першо-

го згарища, як дикий жах здибив їм на
головах волосся. Недалеко від плоту, із
застиглою мукою в очах, лежала вся
родина Мороза. На обличчях дітей ще
збереглися сліди від розмазаних учора
сліз. Одного з них і досі не випускав з рук
їхній батько.
Перед оселею багатодітного Книша

всі троє попадали на коліна. На воротах
висів розп’ятий господар – з відрізаними
вухами й носом, з виколотими очима.
Його діти були настромлені хто на час-
токіл, хто на сучки дерев. Борим уже
хитався: його нудило. Блідий як смерть
був і Пручан. Тільки Чепило, як несамо-
витий тур, знай крутив головою та дря-
пав пальцями землю.
Із цього стану їх вивів чийсь далекий

самотній голос. Уривчасті викрики і тягу-
че завивання людини розпачливо слались
над мертвим селом. Вивідники поволі
звелись на ноги і рушили на той мото-
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рошний голос. Невдовзі вони побачили
розпатланого сивого діда, що, похитую-
чись, брів од подвір’я до подвір’я. На
стрічних людей він чомусь не звернув
уваги, зате не переставав говорити з дере-
в’яним богом, якого притискав до грудей
жовтими кощавими руками:

– Дивись, Перуне! Добре дивися своїми
великими очима... і попри ворога неми-
лосердно. Сокруши його громом гриму-
чим, вогнем палючим, димом їдучим...
Хай пропаде ненависний супостат. Про-
паде! Щоб не зосталося на землі його
роду-племені, його сліду...

– Пручане! Тепер я сам буду твою рану
гоїти,– неголосно сказав Борим.– Як ба-
чиш, нашому волоху не до нас: із богом та
мертвими говорить... Та ти-но поглянь:
не тільки говорить, а й діло робить. Оно
вже випрягає когось із воза... Ох ти ж,
недоленько! Таки за смертю своєю побігли
у село В’юниця та Гудим. А з ними... чи не
самого боярина нашого загнали?

– Ходімо ліпше звідси, Бориме! – взяв
його за руку Пручан.– Коли той дід зро-
бить своє діло, треба буде послати йому
людей на поміч – поховати. А зараз... нам
зоставатись тут більше не можна.

– Підемо, друже, підемо, та тільки
мушу я глянути на своїх... Он же десь і
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Чепило зник, мій сусіда. Хоч і нема йому
на кого там дивитися. Два роки вже круг-
лий сирота. ...Ех, може, й на ліпше: таки
своєю смертю вмерли і поховані по-люд-
ському.

– Я тут, дядьку,– немов уродився весь
чорний од сажі парубок.– Нема вам чого
заходити на своє подвір’я: там уже побував
Ладивір. Тільки хлопців ваших ніде не
видно – чи не погнали їх обри з собою?
А може, десь блукають по лісі, бо Ярко
вже чималий... І з острахом запнувся, не
відриваючи погляду від Борима. Той
тремтячими руками розщібав на собі
комір сорочки і – хилився, на очах никнув,
як потяте дерево.

– Дядьку!.. – кинувся до нього хлопець,
та Борим уже сам важко опустився на
землю.
Ні, не блукають, забрав їх ворог у нево-

лю. Про це йому щойно ридма крикнуло
батьківське серце, що вже другий день
тужно зипало за живою стіною грудей.
...Пропали. Обидва. Ну як же ти так,
Ярко?! Та все село знало, який ти тяму-
щий! Спритний! Ярко... Ще й десяти не
мав, а вже взявся теслювати. Зимою ж
якого гребеня вирізав! Не ручка – викапа-
на голова лося. Каже, продаси, тату, або
на щось виміняєш. А Сміхун... того не раз
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у боярські палати закликали. Аби пограв
на сопілці. Повернеться було додому хло-
пець і довго розказує, чим там його при-
гощали, як одягнена бояринова сім’я і що
то за світлиці. Не такі, як у них, селян, де
кожна хата на півсажня у землю вкопана...
«Ой хлопчики мої-і! Що з вами буде?!» –
обхопив голову і – мов закам’янів.

– Ходімо, Бориме,– обережно торкнув
його за руку Пручан.– Ходімо звідси...

– Ні. Я до матері. ...Зачекайте мене
тут.
Він повернувся раніше, ніж сподіва-

лися – з великою одміною в поставі і на
лиці. Бо йшов од них, мало не падаючи,
понурий та змарнілий, а зараз... мов на
руїнах власного дому лишив ярмо своєї
розпуки. То знову був ватаг – муж доб-
рий, сильний і мудрий. От тільки пітьми
в його очах погустішало, і вона, як той
морений дуб, вражала тепер якимось
холодним важким блиском.
Пручан, який пережив свій чорний день

раніше, зараз вважав, що просто мусить
чимось заговорити товаришів, одначе
довго не знаходив слів.

– А знаєте, що я собі надумав? – казав
він уже по дорозі назад.– Ото знайду собі
людину до пари та й піду з нею нашим
краєм. Виберу підходяще місце, щасливіше
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місце, і зачну нове село. На злість воро-
гам. Ще й назову його так само: Рудня. Бо
й руду топити будемо. Щоб чули про
нього далеко, щоб їздили до нас люди
звідусіль.

– Ти добре надумав, Пручане, от тіль-
ки наречену тобі знайти буде нелегко.
Мало людей нині зосталося. А проте –
шукай. І побачите, хлопці,– враз пож-
вавішав Борим,– не одна ще Рудня постане
у нашому краї. Бо нарід наш волинський –
плодючий і до праці беручкий. Та й із
назвами рідними не захоче розлучатися –
не дасть їм померти.
Уже виходили з села, коли біля остан-

нього згарища натрапили на тіло старого
Окіста. Він так і лежав на своєму подвір’ї,
неподалік жінки, тримаючи в закляклих
пальцях кам’яну сокиру.

– А на сокирі запеклася кров!.. То кров
напасника! – блиснув очима Чепило.

– Хутко помер старий,– мов не чуючи
того, заговорив Борим.– Легко помер. І
щоб знали: зі зброєю в руках завжди
помирати легше. Таких ворог боїться!..
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ЧАС  БУТИ  ВКУПІ

Немов то кров людську показав на
небі Дажбог. Немов то вона, огниста,
піднялась туди з Береська, Волиці, Стояно-
ва, Рогізного, Великої та малої Рудні... –
з усієї понищеної ворогом Волині. Підня-
лась і застигла там широкими плесами в
науку і пам’ять живим людям.
Усі вже помолились, та Борим не пе-

реставав дивитися на величаво скорботне
сонце, що, поволі ховаючись за обрій,
відпалахувало у прихмареному небі. І
хтозна, доки він отак ще сидів би, коли б
не заговорив Пручан:

– Вони навмисне оточують село, щоб
ніхто не втік... Нас теж оточили, на Бран-
ному полі... Багато їх, і кожний мовби
родився у сідлі. Збивали нас кінськими
грудьми, топтали нас копитами...

– А чого ж дурний ваш цар вивів рать
на Бранне поле? – аж зойкнув Борим.–
У нього ж на конях тільки дружинники!
Та й вони замість того, щоб ратному ділу
вчитися, знай брагу пили і простих дядь-
ків за шивороти хапали. Може, не так?..
У лісі змушуйте обрина битись, на бо-
лоті! Там зверху будеш ти, а не він.

– Ех, коб-то знаття,– скрушно затяг
Пручан.
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– Кому «знаття»? – хутко перепитав
Борим.– Тобі? Може, з тобою цар тримав
би раду, як і де воювати?.. Еге, брацю,
давно минули ті часи, коли він чи бояри
навіть боялися самі рішати важливі спра-
ви. Ану ж не вийде – і один зостанеться
винен. Колись була рада старших людей,
а мало того – й віче. Нині ж спробуй
знайди, куди бояри сховали наш давній
вічовий дзвін. Тепер громада може тільки
гадати: розумного чи дурного сина пошле
цареві бог. І якщо вже пошле дурня,
караючи батька, то горе тоді всім нам.
Як і тепер. Бо то ж який з нього прави-
тель, коли навіть не розіслав оповісників,
щоб його нарід хоч у ліс вивтікав. Ото
тільки й чули, що обри забили нашого
посла Межамира. Та й ту вість самі люди
один одному переказували.

– То, виходить, усе лихо від царя? –
спитав Чепило.

– Від нього раз, а від нас самих – два,–
твердо відповів Борим.

– А чого ж і від нас? – щиро здивувався
парубок.– Ми люди прості, наше діло
селянське – орати й сіяти, кувати й тесати,
пасти худобу. Ми щороку платимо бояри-
нові данину і завше ходимо битись туди,
куди він нас покличе.
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–Вина наша така, що ми самі – з голо-
вою – влізли у боярський міх і навіть дали
себе в ньому зав’язати. Що ми – як у тій
парі стриножених коней, де слабший кінь
мусить завше ступати туди, куди хоче
кріпший.

– Тоді боярина не треба. Нащо він нам?!
– Без боярина, може, й не обійдемось:

повинен же бути якийсь ватаг. Хоч би для
того, щоб суд чинити, супроти ворога
рать збирати... Але між боярином і гро-
мадою має бути рівновага в силі. А слово
віча – те має переважати і бояринове
слово. Так і було колись. ...А от бачився я з
одним розумним чоловіком, то той казав,
що і правитель, і судді мусять бути вибор-
ними.

– А чого ж, дядьку, я такого раніше од
вас не чув?

– Е-е, молодику, ти не чув – інші чули.
Та й сам я винен: мало говорив, тихо
говорив. А те, що ми з тобою нині пере-
жили, і мені розуму додало.
Другого дня берещуки ховали своїх

односельців. Сліз уже не було. Тільки
болісне голосіння роздирало тишу мерт-
вого села, далеко відганяло хижого звіра.
Бояринова Жданка більше не могла сто-
яти на колінах: без жодного звуку впала
біля тіл своїх батьків. Завидівши таке,
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Левко хутко кинувся по воду та, коли
повернувся назад, дівчину вже тримав на
руках дядько Борим.

– Ну, чого став, Левку? Ти не спізнився:
їй якраз треба води,– і, взявши у хлопця
глека, щедро полив з нього Жданці на об-
личчя.– От і розплющила очі. Молодець
дівка!.. Левку, ти тут наглядай за нею, а я
мушу йти.
З усіх берещуків один Борим, здава-

лось, не піддавався тузі. Так, наче не його
мати лежала серед загиблих, наче не його
дітей забрав ворог. Лише на якусь хвилю
прикляк поруч своєї змарнілої жони і знову
подався на край села – змінити вартово-
го. Сьогодні він просто мусив бути на
ногах: мусив пильнувати живих і мертвих.
Борим уже ступав стежкою, що вела на

заставу, коли враз помітив людську по-
стать, що самотньо тулилася до берези.
Підійшов ближче і – впізнав у ній колиш-
нього свого односельця Вовчука. Той,
відомо, зовсім не сподівався на таку
зустріч, тож зараз ніяково переступав з
ноги на ногу, не знаючи, куди діти свій
косуватий погляд. Одразу було видно:
Вовчука притягли сюди похорони, та
підійти ближче до людей він не зважувався
або не хотів.
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Глянувши на замкнуте бородате об-
личчя гостя, Борим невесело подумав:
«Прийди Вовчук сюди тижнем раніше –
всеньке село вибігло б на таку оказію. Бо
не жарт: цілих п’ятнадцять літ не бачило
його в себе. Та що хотіти, коли кожний
сам обминав його пристанище за версту,
а про випадкову зустріч із ним розказував,
немов про якусь небезпечну пригоду».
Несказанно похмура доля випала цьо-

му чоловікові. Ще коли був у сповитку,
підхопила якось його вовчиця, і хтозна,
що трапилося б далі, якби її не перейняли.
Вовчицю забили, на немовляті не знайшли
жодної подряпини, та люди ще довго не
могли заспокоїтись: ночами їжились од
моторошного вовчого завивання. Якби ж
то один вив, а то ціла зграя, коли не
більше!.. Чи не по своє, мічене їхнім, 
вовчим, родом, приходили?..
З того часу і став хлопець Вовчуком.

Ріс добре – ніколи не слабував, та от
чомусь відлюдьком тримався поміж
ровесників. Ще ж і погляд мав!.. Тільки
вовкуватим і назвеш, не інакше. Навіть
дорослих ним дратував. Діти – ті просто
знущалися над хлопцем. Бо завше він був
один, до того ж, якийсь вайлуватий: не
викрутиться тобі, не намовить дітлахів
зайнятися кимось іншим. А тут ще без
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батьків рано зостався: спочатку захиріла
й померла мати, через рік нестало і батька:
пішов у ліс, та так і не вернувся додому.
Знову ж таки – чи не вовчий рід порахунки
звів?.. Так і ріс Вовчук до сімнадцяти, з
одним старезним дідом у хаті. А коли пе-
реставився і той, взяв хлопця боярський
порядник – ліс корчувати. Відтоді довго
не бачили Вовчука у селі... А появився він
якось несподівано, якраз на Купайла.
Видно, таки молодість погнала до гурту:
захотілося й собі з парубками та дівками
через вогнище пострибати, хмільних
пісень поспівати. Але тут, як на біду,
ровесник його, Цвіркун,– може, й через
дівчину уже – про давнє згадав: іди, каже,
в нетрі, до своїх ікластих братчиків. При-
людно отак викрикнув. Та Вовчук уже був
не той... тепер він знав свою силу. Зміряв
кривдника важким поглядом, одвів руку,
і – мов не стояв парубчака на ногах.
Підскочив другий – усе ще не вірилось... –
і той простягнувся долілиць. Водою
одливали.
Після того випадку оглух на ліве вухо

Цвіркун, а Вовчук знову пішов у ліс – на
вирубки. Повернувся літа через два. У
парі вже. Таки в батьківській хаті й осе-
лився. Незабаром і худобу розвів, дітей
двійко нажив. Та не було йому житки в
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селі. Заслабла в Дидя корова – не інакше
як Вовчук своїм недобрим оком глянув.
Зламав Моргун ногу – згадав, що перед
тим Вовчука на дорозі стрів. Кляли
«відьмака» всіляко, різної біди йому
зичили – спочатку позаочі, а після й у вічі.
Особливо невгавали жінки. І не витри-
мав Вовчук. Зібрав якось свої пожитки,
зайняв худобу і – всенькою сім’єю подався
у ліс. Цього разу назовсім. Там і хату собі
поставив, і клуню, і хліва.Ще й обгородив-
ся високим частоколом. Отак: ні ти мені
ні я тобі! Зась!
Усе те минуле гірким докором ожило в

пам’яті Борима. Тепер він із жалем дивив-
ся на просте мужицьке обличчя Вовчука,
на його грубу полотняну сорочку, по-
чорнілі постоли... Подумати, якихось
п’ять верст розділяло їх, а мов не було
чоловіка! Та, зрештою, доки вже йому
сторонитися?! Ступив до Вовчука – взяв
за руку:

– Прости нам, брате. І ходи до гурту:
настав час, коли ми всі повинні бути вкупі.
Немов чекав цього відлюдько: лише

зітхнув тяжко і – слухняно послідкував за
Боримом. А як прийшли, то його появі
ніхто і не подивувався. Люди одразу дали
йому місце поміж себе, а сам ватаг знову
рушив на заставу.
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Він ішов і все думав. Од тих думок
його не відволікло навіть величезне зга-
рисько на городищі – донедавнє обійстя
їхнього боярина. Борим невідступно ду-
мав про те, хто така, власне, людина: він,
його сусіди, всі інші. Чому ота нужденна
мізерія так часто бере в людині гору над
її добром – серцем. Бо якого страшного
струсу треба було для нього самого, для
всіх уцілілих берещуків, аби вони, нарешті,
схаменулися і сьогодні в тяжких муках
виблювали з себе вчорашнє паскудство.
Певне, тільки велика спільна біда чи
велике щастя в змозі розігнати хмари
з-перед лиця чудесного Дажбога. І чи на-
довго? Скільки вже було на землі кривди, 
а скільки-то ще буде?! Тоді чого в людині
та й у світі більше – доброго чи лихого?
Доки так буде?..
Далеко пополудні Борим одного за

одним звів берещуків на ноги:
– Пора йти! Ловіть уцілілу худобу,

шукайте на згарищах все, що може приго-
дитись, і – рушаймо!
Йому ніхто не перечив. Як сновиди,

розійшлись по недавніх своїх дворищах,
з тупою покорою копирсались у рудій золі,
щось там знаходили, зв’язували докупи,
піддавали один одному на плечі, впряга-
лись у вози... Тут було село.
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Не звик говорити до людей Вовчук. От 
і зараз він якось боком підступився до
Борима, торкнув його за пазуху і, мов пе-
ресилюючи себе, сказав:

– Хочу тобі щось показати – недалеко
звідси, верстви зо дві буде.
Борим навіть не став допитуватись –

одразу погодився. Тут і Чепило, свідок
їхньої розмови, подав голос: візьміть і мене,
дядьку, з собою.

– Дядько то візьме, а от що скаже на те
чоловік? – глянув на Вовчука ватаг.

– А «чоловік» скаже те саме, що й
«дядько»,– ледь усміхнувся той. І диво –
аж крутнув головою Борим: яка хороша,
людяна усмішка в того Вовчука! Боже
мій, цілих п’ятнадцять літ!..
Спочатку йшли лісовою стежкою, за-

тим уподовж звивистого яру, що його так
добре знав кожен берещук. Зрідка Вовчук
оглядався і якось винувато казав: «Ще
трохи. Вже близенько». Нарешті він спи-
нився навпроти великого куща глоду, під
яким лежала така ж велика купа хмизу.
Тут, ні слова не кажучи, взяв з Чепилових
рук вила і почав розкидати з тої купи
верхнє гілля. Його супутникам лишалось
тільки дожидатися, що то за дивину по-
каже їм учорашній «відьмак». І враз
обидва здригнулися: з-поміж гілляччя на
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них дивились три мертві голови – усі в
довгому, зв’язаному пучками і переплете-
ному волоссі.

– Обри! – аж тепер заговорив Вовчук.–
Корову я пас близько дороги. Вони уже з
Береська йшли. Всі пройшли. А ті, остан-
ні,– показав вилами,– корову мою зобачи-
ли – злапати хтіли. Корова втікати – вони
за нею, а я за ними... Тут їх і порішив:
двох стрілою, третього – сокирою.
Борим не знав, що й казати. Правда,

від серця таки відлягло: побиті вияви-
лись ворогами, та од вигляду мертвих тіл
було йому досі не по собі. І тільки вже по
дорозі назад, під вельми виразними по-
глядами Чепила, він ледве спромігся на
скупу похвалу Вовчукові. Що ж, хай не
ображається, він хоробрий муж, та
стільки вже крові, стільки мертвих тіл за
ці останні дні!.. Певне, йому Боримові,
куди легше було б самому помститися
ворогу, ніж спокійно дивитися в оту
страшну купу гілля.
Але потроху моторошне враження зни-

кало. Видно, людина звикає навіть до
таких видовиськ. Якщо не божеволіє. А
то ж таки вороги, його запеклі кривдни-
ки! Ні, тепер йому нема чого жахатися.
Все, що могло вжахнути людину, його
вжахнуло. Ой вжахнуло! І дивуватися далі
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він просто неспроможний. Він витратився.
А це що – байдужість? Тупість? Зрештою,
чи не все одно...

– Не знаю, про що ти думаєш, Бориме,
та ми вже недалеко від моєї хати,– про-
хально звів очі Вовчук.– Ну, то зайдемо,
га?.. Ото зрадіють мої – жінка, діти.

«Але спочатку перелякаються чи доб-
ряче збентежаться»,– подумав Борим, та
вголос  відповів:

– Дякую, брате. Неодмінно зайдемо.
Навіть цілим гуртом. Тільки не сьогодні:
пізно ж як!.. Ех, пора нам, куликам, на
своє болото!

БЕЗ  РОВЕСНИКІВ

Уже другий тиждень сидять берещуки
в куренях. Кругом лози, корчі та болотні
дерева, а тут, у них, справжнє сільце. По-
середині, на видному місці, навіть боги
стоять – Перун і Стрибог. Їх узяли з со-
бою ще тоді, як покидали поле. Велеса –
того забрали пастухи, бо то якраз він
їхній найперший благодійник. Шкода
тільки: нема Дажбога, його батька Сва-
рога, нема й умілорукої Мокоші... Але ті
два, що є, теж великі боги, і, як добре
попросити, вони й самі поможуть, і пере-
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кажуть кому треба. Спочатку берещуки
пробували зробити нове капище – таки
осторонь жител. Та на другий же день
якийсь безтямний вепр поперекидав обох
богів. Звісно, богам що – варто, скажімо,
Перунові тицьнути пальцем, і – з того
вепра зостався б один порох, чи Стрибо-
гові – тільки добре дмухни... Але бог
богом: завше хоче знати, як його шану-
ють та бережуть люди. Може, він сам і
наслав того вепра, щоб їх, берещуків,
випробувати. Через те і стоять нині боги
серед людських осель – у всіх на оці. А
сьогодні вони ще й стали свідками важ-
ливої розмови: Борим скликав коло них
сільське віче. Хтось було занепокоївся,
мовляв, що робимо – стривожимо богів!
Та Борим хутко втішив: навпаки, каже,
так буде ліпше. Не вік же їм одні молит-
ви слухати. Хай почують живу людську
мову, то, може, й думку слушну комусь із
нас підкинуть. О, Борим знає, що сказати,
такий упорожні голову не носить!
А зібрались берещуки тому, що вельми

захотіли погомоніти. І то з самого ранку,
як тільки пастухи принесли молоко. Мова
ж одна: доки вже носитися то з тим, то з
тим, доки хапатися сама не знаєш за що.
Як той казав, ані печі, ані лави, і на столі
нема страви. То чого тутечки нидіти?..
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Он поки тепло, можна й до зими приготу-
ватись. Головне – збити таку-сяку хатину,
хлівця. Інші  зовсім не хотіли вертатись
на згарища: страшне і нещасливе для нас
те місце, казали, пошукаймо нового.
Дивився на них Борим, слухав, а сам

думав: «Еге, начисто посивіли мої земляки,
а про життя, оно, все-таки не забувають. І
слава богу. От тільки рано ще їм порива-
тись додому. Ой рано!» – І встав з місця.

– Люди! Бачу, набридло вам гілляччя
над головою. Добре набридло. Що ж, так
воно і має бути. Тільки... – Боримів голос
посуворішав: – згадайте зараз, чого бігла
до вас ота дитина,– І він показав рукою
на Левка.– А для того бігла, щоб його рід,
село, край зосталися живими. Чуєте?!
Щоб усі ми зосталися живими!.. І тепер
саме те для нас головне – не хата, не
хлівець, а порятунок. Авжеж, треба готу-
ватися до зими, навіть тут. Що ви пома-
леньку вже робите: ходите в поле, на
лужки, збираєте дещицю в лісі... Отож
найбільше, чого вам нині бракує,– то тер-
піння. Терпіння ждати. Бо ворог так хутко
не покидає здобутого краю – ще довго
шукатиме собі поживи. І хтозна, коли та
яким шляхом він буде вертатися назад.
Ба чи й думає вертатись!
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Борима відразу підтримало кілька
голосів, та й сам він мав щастя перекону-
вати. «Ні диму, ні стуку, ні крику»,– таке
суворе правило берещуки й надалі ухва-
лили на своїй раді.

– А ти, Жданко, не журися! – ласкаво
звернувся ватаг до сироти.– Знаємо: трудно
тобі як нікому звикати до нашого му-
жицького життя, та ще й нинішнього.
Але... хай-но лиш проясниться – мине
якийсь місяць-два – і ми для тебе щось
придумаємо. Таки мусив же хтось уціліти
із твоїх свояків. Де-де, а в дядяни твоєї –
на Сіверській стороні – обри, не думаю,
щоб гостювали. А коли вже і з того нічого
не вийде, будемо тобі шукати когось до
пари.– Тут Борим знайшов очима Левка
і всміхнувся: – Звісно, якщо Левко доз-
волить. Бо, може, він сам збирається
боярити?
Всі засміялися. А той тільки почер-

вонів, як рак. Ще б ні: якраз і стояв коло
Жданки. Та й хто тут не знає: відтоді, як
вони разом утекли з села, хлопець кріпко
подружився з дівчиною. Дарма що був
молодший. Видно, він їй замінив подругу,
а вона йому товариша. І можна було по-
дивуватись, як Левко терпеливо вчить
дівчину всіх премудростей селянського
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життя, а та його – таємниці писемних
знаків, вирізаних на їхніх дерев’яних
богах.

– А чом і не боярити?! – підхопив хтось
із гурту.– Хлопець от-от стане грамот-
ним. Та що скаже на те Потішка?!
Потішка? Ну, це дівча Левкові зовсім

не цікаве: мале, ще нічого не тямить. То
тільки мама недавно якось вельми
серйозно пожартувала... Тоді, як до
їхнього куреня підійшов старий пастух
Кругляк. Привітавшись, той зсадив зі
своєї спини дівчинку років п’яти і всівся
коло Левкового батька. Саме ж дівча –
окате й кирпате – глянуло раз-удруге на
дорослих, а тоді, так же мовчки, з паль-
цем у роті, втупилося в Левка.

– Ти диви, чи не долю свою чує? – хит-
нула головою й  ледь усміхнулася Левкова
мама. А дядько Кругляк уже гірко додав:

– Якби не взяв тоді внуку до корів, зос-
тався б сам як палець. Та й вона...
Співчутливо глянувши на старого,

мама підняла дівчинку і посадовила собі
на коліна: 

– То як тебе, доню, звати?
– Потішка.
– А скажи, Потісю, скільки тобі літ?
– П’ять.
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– Ого, вже вели-ика! – і до Левка: – А
підійди-но, парубче, сюди... Та не гонори-
ся, бо з усього видно: наречену перед
собою маєш. Ти ж у нас тепер без ровес-
ників...
Ні, такої нареченої Левко не хотів.

Коли вже женитися, то тільки на Жданці.

ОЙ  НА  КУПАЙЛА 
ВОГОНЬ  ГОРИТЬ!..

Надвечір зірвався вітер, і якось рапто-
во спохмурніло небо. Звідусіль напливали
сиві і чорні хмари, клубочилися, змика-
лись в одну суцільну мряку. І хутко-хутко
щез білий день – пішов, певне, до сусідів
ясноокий Дажбог, а замість нього грімко
викотив у світ Перун. Одразу вхопився ру-
ками за темне небо, струсонув його раз,
удруге, а тоді почалось... Як буй-тур, но-
сився по небі грізний бог, розпанахував
своїм кресалом фіолетову твердь, і, до-
бувши іскри-стріли, оглушливо посилав їх
на принишклу од страху землю.
Зіщулились у своїх куренях берещуки.

Тремтячи, тулились один до одного і час
од часу здригалися то від грому, то від
холодної води, що потрапляла їм за
комір. Вони проказали всі відомі їм

132



молитви, та Перуна годі було заспокоїти.
Уже давно скімлили од холоду діти, а
вкрити їх тепліше так і не було чим. Не
було навіть коцюби та пічної лопати, щоб
виставити надвір – показати Перунові.
Ох, тяжкий, тяжкий настав час. Прийшла-
таки погибель до їхнього краю. 

«І що то коїться зі світом? – думав собі
Борим.– Гірше мачухи він тепер для них,
волинян. Кому вже молитись? У кого і за
що благати прощення? Ой лихо ж яке,
лихо!..»
Цілу ніч не переставав іти дощ. А на

ранок таки випогодилось. І яким густим
не було лісове гілля, та рожеві промені
сонця то тут, то там блискавично знахо-
дили живе людське око, обіцяючи йому
щедре світло й тепло нового липневого
дня. А день той був для берещуків неаби-
який. З діда-прадіда щороку готувались
вони сьогодні до свого великого свята –
Купайла. Ще за дня було гуртуються па-
рубки і дівчата: перші – в’яжуть патлатого
Коструба, несуть найліпшу губку до кре-
сала; ті – добирають найтонших, найлег-
ших свічок, плетуть вінки. І ще за дня у
всіх них од солодкої тривоги злітають
угору серця, буйно хмеліють голови. Там,
на кручі, в одну мить спалахне потішне
Кострище, довгим рядочком попливуть
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за водою кружальця вогників – дівочі
вінки. І засвітиться, замерехтить срібним
мереживом Стир, забринять над погід-
ним краєм гарячі закличні пісні. «Ой на
Купайла вогонь горить!..»
А що ж мають робити берещуки сьо-

годні? Розпачливо дивляться один на
одного. Де ж ті парубки та дівчата? Усіх
їх на пальцях перелічиш. Навіть із Вочу-
ковими. 
І де в них сьогодні візьметься та

радість, отой хміль?! Ні. Що робити, як
бути – нехай скаже Борим: він же всім
голова. А Борим – той і сам не знав, що
порадити. Справді, які тепер можуть
бути танки й пісні!.. І разом з тим щось
наче підказувало йому: незважаючи ні на
що, свято треба відбути. Од цього звичаю
відходити не можна: в ньому сама таємниця
їхнього життя. А для чого ж іншого, як не
для життя, вони тут і лишилися?! Тож доки
їм переводити себе? Люди мають вірити
у свою вічнородящу силу, в безсмертя
роду, мають знати, що все те страшне
для них уже позаду...
І раптом – як сніг на голову: обри!

Знову обри. Їх бачив один з пастухів, що
ходив під село на свій городець. Півтора
десятка вершників проїхало дорогою назад
через Береськ.
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Захвилювалися, заметушились у своєму
стані берещуки. Дехто й потилицю пош-
кріб: таки мав рацію ватаг, як добре, що
його послухались! А він, Борим, теж не
міг знайти собі місця. Що тепер Купайла?!
Змінилась година. Коли на очах твоїх
ворог, думай про найперше в житті –
боротьбу. Навіть якщо ти не можеш його
перемогти, все одно борись, і сам подай
людям приклад. Бо тільки в боротьбі ти
укріпишся і вознесешся духом. Того ж
правила вчи і людей. Навіть дітей. Інак-
ше марні будуть усі твої сподівання. І не
нарід твій, передовсім ти сам не будеш
вартий доброго слова. Бо не виконав сво-
го обов’язку вести, отже, не достойний
того місця, яким для тебе поступилися
інші... Півтора десятка кінних – чи не до-
рогу назад вибирають? Чи не наситилися
вже?.. О, тепер Борим знав, що робити.
Спочатку послав того самого пастуха до
Волиці – попередити сусідів. Там уціліло
людей ще менше, ніж у Береську. От
тільки чи знайде їх посланець? Поки що
раз бачили кількох воличанців на згарищах
їхнього села. Розмовляли з ними, але
стежки до свого нового стану ті так і не
показали. Що зробиш: вельми настраха-
ний люд нині. Ану ж схоплять берещука
вороги, почнуть катувати, і той не витри-
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має: покаже, де переховуються не тільки
свої, а й сусіди.
Борим підкликав до себе Гука й Чепила.
–От що, Гуче: святкуй тут, як сам знаєш.

А я хочу глянути на обрина зблизька. 
І якщо за кілька днів не вернуся... поряд-
куй сам. Сміливо й статечно. Тримай дух у
людей, радься з ними, будь справедли-
вий... А боярської руки не шукай: вона
сама тебе знайде. Пручана ж, нашого
пораненого, посели у Вовчука: я сьогодні
буду його бачити – постараюся домови-
тись... Не перебивай, Гуче, знаю, що хочеш
сказати, але піду таки я сам і... Чепило.
Більше ніхто. ...Ти готовий, парубче?

– Я? Готовий, дядьку, давно готовий!
– От і добре. Ну, будьмо здорові, Гуче.

Сплюньмо для щастя.
Віднині Борим цілу дорогу міркував,

як їм ліпше зустріти ворога. Помагав
йому в тому і Чепило, удвох – то вже ра-
да. А коли прийшли до Вовчука, число
радників зросло ще на два чоловіка – гос-
подаря та його сина. Бо не дурень сказав:
без ради і військо гине. Та ще: треба розу-
мом доточити, де сила не візьме.
А славний, славний син у Вовчука.

Високий, поставний і спритний, мов куна.
Одягни такого, як годиться – біля царсь-
кого трону міг би стояти. Ні, таки мав роз-
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раду відлюдько. Хоч у власній хаті. Он і
донечку яку викохав!.. Але вельми вже
боїться дівчина людей: піднесе щось на
стіл і – чимдуж назад. Лиш подеколи
вигляне з-за материного плеча. Та воно й
не дивно: чи не вперше так близько
чужих людей бачить...
А наш Чепило вже косує потроху. Ну що

ж, дивись уважно, парубче, та не забувай:
через день-два бути тут і Пручановим очам.
Недовго тривала та застільна рада. Не

встигла б догоріти й купальська свічка, як
четверо чоловіків уже були на лісовій
дорозі, що вела до Рогізного. Тут же зна-
йшли підходяще місце для засідки і при-
готували все до дрібниць так, як вирішили
на своїй раді. Тепер лишилося стежити за
дорогою, що кожен і робив з великою на
те охотою. Проте минав час, а вершники
не з’являлись. Он уже звернуло на захід
сонце, а ще за трохи – подав голос пер-
ший соловей. «Молодець пташка,– думав
Борим.– Учора вона не знати як наляка-
лася бурі, намерзлася, а сьогодні, диви,
що витинає! Без тої пташки і вечір не
вечір. Таки правильно люди прикметили:
ластівка день починає, а соловей кінчає.
О, сонце вже зовсім низько! То що будемо
робити далі?.. Якби не кінські сліди на
Рогізно, такі виразні скраєчку баюр, можна
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було б сказати, що все те пастухові
тільки привиділось»... І раптом – голо-
сне кінське іржання вдалині. Їдуть!..
Обри!!
Всі стрепенулися, підхопили зброю і

кинулись у заздалегідь визначені місця. По
один бік дороги стали Борим і Чепило, по
другий – Вовчук зі своїм сином.
Ватаг глянув на трохи зблідлого паруб-

ка, і жаль стиснув йому серце:
– Чепило, сину мій, буде страшно. І,

може, смерть побачиш.
– Нічого, батьку, на те я йшов. Сказано:

йдучи по чужу голову, неси і свою.
Та Борим уже картав себе: що він гово-

рить?! У такий час! Хлопцеві, який ще
ніколи не вбивав, а боронився хіба що од
звіра!.. І ватаг чимхутчій став по ліву руку
від парубка та три рази підряд затулив
його груди щитом:

Маро-бідо-лютище,
піди собі на пустище.
Піди собі до ями
з нашими ворогами,
а нас не торкайся
не оглядайся...

По тому зняв із себе оберега – вчепив
хлопцеві на шию.

– Батьку, що робите?! А як же ви?..
– Знаю, що... Мовчи! Тепер уже мусиш
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прожити до моїх літ. Щонайменше! – 
і майже зашепотів: – Не забудь, сину: обе-
режно, хутко, влучно. І назад, назад за
дерево або кущ...
Шляхом уже наближався невеликий

загін вершників. Їхні коні йшли поволі,
самі ж їздці – смугляві й вилицюваті –
розслаблено сиділи в сідлах. По всьому
було видно: у дорозі вони давно. Ось пе-
редній обрин – зі зрощеними бровами та
загостреною щелепою – вже порівнявся з
Боримом, минає його... І тільки-но набли-
зився до похилої вільхи, як позаду нього
різко пролунав сойчин крик. Тієї ж миті
тихо свиснули стріли, кожна з яких не
могла не влучити в ціль. 
Й одразу вершники поприпадали до

лук, спритно затулилися щитами. Не
гаючись, крикнув щось своєю мовою гус-
тобровий – і вже загін круто повертає
назад, з місця бере учвал... Та тут лихою
несподіванкою для них стала перешкода –
міцна довга лата, яку встигли підняти і
засунути в розсохи Чепило й Вовчук. Ніби
зметені вітром, покотились назустріч
своїй погибелі два передніх обрина... Ще
не встигли задні стримати коней, як на-
падники стрімко вискочили з-за дерев та
майже впритул ударили списами. Знову
крикнув густобровий, і решта обрів, висо-
ко здибивши коней, повернула тепер уже
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на Береськ. Для них там ліс переривався і
як-неяк то був шлях до своїх. Битися ж тут,
не відаючи сил противника, обри, мабуть,
не наважувались.
Добре прикриті щитами, вони зараз

ішли риссю, не забуваючи в той час пиль-
но дивитися довкруж себе. І раптом
страшний кінський зойк струсонув душі
людей, луною пішов по лісі. То один з
вершників натрапив на борони, що зубця-
ми догори лежали в баюрах та під опа-
лим лісовим листям. Завовтузились у
сідлах обри, гарячково затанцювали їхні
коні, і ось уже гукає, показує рукою густо-
бровий: хутко об’їхати це прокляте місце!
Понад шляхом! Та до них, стріляючи з
луків, уже добігають волиняни. Без крику
падає зі стрілою в грудях той, що
спіткнувся на бороні і вже було звівся на
ноги. Надтужно кричить – цього разу
поміж дерев – густобровий, і поверта-
ються навстріч противникові кінські мор-
ди. Не хочуть обри підставляти під удари
свої спини та й, видно, підбадьорились: у
засідці лише купка людей.

– Бий, поки не догадалися спішитись! –
кричить Борим і за неписаним правилом
усіх ватажків кидається до густобрового.
Але той рвучко бере вбік, низько приги-
нається в сідлі та, раз по раз оглядаючись,
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уже минає небезпечне місце... Ось і вис-
кочив на чистий шлях.

– А щоб тебе Перун забив! – кляне ватаг
і хутко повертає вліво – на тріск ломаччя
та голосне кінське сапання. Тут, побачив-
ши перед собою спину обрина, щосили
вганяє йому під лопатку списа і, вже ра-
зом з Вовчуковим хлопцем, біжить на
поміч іншим. Та, виявляється, Вовчук не
забарився подужати свого супротивника
і зараз удвох з Чепилом ловить останнього
обрина.

– Ну, ви тут уже самі... – нараз опам’я-
тався ватаг.– А я – за густобровим. Утік,
песиголовець, на Береськ.– Поспіхом
оглянув чужого коня, вивів його на доро-
гу і – скочив у сідло.
Вже за селом, якраз навпроти капища,

став наздоганяти втікача. І коли між
ними лишилося менш як півверсти,
помітив, що кінь у того кульгає. «Інакше
міг би й не догнати»,– подумав Борим і
раптом здригнувся од чийогось прониз-
ливого крику. Від того крику аж мурашки
побігли по спині: в ньому одчайдушним
викликом звучали страшна людська нена-
висть і водночас неміч. Хто б то міг
кричати? Обрин?.. Ні, той, не оглядаю-
чись, скакав далі і лише час од часу підга-
няв свого коня. Та й не буде воїн отак
кричати... І тут Борим угледів на шляху
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поперед себе якусь сиву примару. На-
решті звернув на неї увагу і густобровий:
враз осадив коня і спритно метнув списа.
Та лише голосним диким реготом вибух-
нула у відповідь постать і, навпаки, якось
навіть витяглась, виросла після того...
Ватаг ударив коня і щодуху поскакав
уперед. Щойно він передчував, а зараз
уже побачив: під деревом стоїть Ладивір.
Волох урочисто тримав на своїй голові
Перуна, в грізному роті якого віднині
стримів спис... 
І тут дзиґою крутнувся назад обрин –

злісно вишкіривши зуби, миттю вихопив
меча. Та у призахідному сонці вже зблисну-
ло вістря Боримового списа й одразу впи-
лося чужинцеві під груди. Мов добру
копицю сіна за раз, підняв ватаг обрина
вгору і... важко кинув на землю. Після
того поволі зліз із коня, понуро глянув на
забитого та взявся витирати об пісок
закривавленого списа... Він підняв облич-
чя, як тільки зачув на дорозі стукіт копит.
І вже усміхнувся, коли у вершникові
впізнав старого Вовчука. Той мчав йому
на поміч.
Забравши зброю обрина та його коня,

обидва волиняни рушили назад. Уже
заходило сонце, і химерні тіні дерев зли-
валися перед ними в дедалі густіші
сутінки. Раптом наших вершників потри-

142



вожив далекий людський голос. Він то
протяжно вився на високих тонах, то, спа-
даючи, розбивався на короткі безладні
вигуки. Борим зупинив коня і прислухався:
десь там позаду співав купальських пісень,
сміявся та пританцьовував старий волох.
А хлопці тим часом розклали вогонь.

Просто над дорогою. Його ще здалеку
побачили кінні берещуки.

– Сказано, молоді. Їм би Коструба зараз
палити,– зітхнув Борим.

– А вони його й палять... та разом сало
печуть,– посміхнувся Вовчук.
Але ватаг уже стривожено зводився на

стременах:
– Еге, тут скоро не тим салом запахне!.. –

і, застережно крикнувши, рвонув повіддя.
Борим не помилився: їхній полонений

обрин стояв прив’язаним до дерева, а
навпроти нього зі списом у руці хижо
пригнувся Чепило. Червоним жаром мі-
нилося націлене в груди обрина вістря.

– Стій! – круто спинив коня ватаг.–
Поклади списа!
Парубок похмуро відвернувся од поло-

неного, та списа не клав. На лиці його
прорізалася жорстока впертість.

– Поклади списа! – знову грізно нака-
зав Борим.
І тут Чепила прорвало:
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– А що – я гірший від обрина?! Не
можу так само, як він? Що – слабший?
Боязливіший?..

– Сину мій, ти дужчий від нього. Ти
ліпший, бо добріший. Бо народився не в
сідлі і не ходиш по землі вбивцею!.. – ва-
таг спішився і поклав парубкові руку на
плече, немов для молитви, стишив голос: –
Ти ж знаєш, як одержав своє ім’я. Ще
тільки-но сп’явся на ноженята, а вже потягся
до сохи – орати. І так не раз було вчепишся
кріпенько в чепіги, що й одірвати трудно.
А який радий був твій батько: «Ото госпо-
дар у мене росте!» – казав. Затям собі,
хлопче: ти селянин! І гордися тим!

– Прости, батьку! – Чепило опустив
голову і раптом схлипнув.

– От сам чуєш: совість твоя озвалась.
Та совість, яку супостат загнав тобі на
самісіньке дно душі... То піди, сину, погу-
ляй лісом, послухай його мову і освіжи
серце. Хай воно не раниться об чуже
каміння... Що ж робити з ним,– ватаг по-
казав на полоненого,– ми всією грома-
дою подумаємо.

– А я привіз харчі! – раптом випірнув із
темряви молодий Вовчук.– Готуйте місце...

– Гляньте-но, гляньте! – забрав увагу
всіх його батько.– Який вогонь горить!
Ото палає!..
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Ватаг подивився у бік, куди показував
Вовчук, і спочатку тільки здивувався: на
тій стороні, звідки вони щойно прибули,
справді палахкотіло велике вогнище.
Навсібіч од нього далеко в небо розі-
йшлася заграва.

– Та то ж наше капище горить! – скрик-
нув молодий Вовчук.

– Нема там чому горіти, на капищі,
заперечив Борим.– А розгоряється, проте,
хутко, видно, сухе зайнялось. ...Ой чи ж не
оселя нашого волоха!

– Напевне, він необережно повівся з
вогнем,– додав старий Вовчук.– Ти сам
бачив: у нього вселився пустий дух.

– Якщо не зробив того навмисне. Бою-
ся, що зараз він там співає: «Ой на
Купайла вогонь горить!..» Ех, треба за-
брати старого до гурту – я ще раніше про
те думав. Завтра ж і поїдемо за ним. А
сьогодні – хай уже виспівається. То горе
його і наше співає.
На очах меншало і бралося золою

багаття. Люди, що сиділи довкіл і него-
лосно перемовлялись, нараз попримов-
кали: всі глянули на Борима. Той уже
дрімав, спершись спиною об стовбур
ясена. «Пора збиратись додому: попереду
шмат дороги,– подумав собі Чепило, та
йому було шкода будити ватага.– Додо-
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му? – гірко всміхнувся своїм думкам
хлопець.– Тепер нам, як тим зайцям, кож-
ний кущ – хата».
А Борим тим часом уже по-справжньо-

му спав, схиливши набік своє лагідне
обличчя. 
І снилось йому, ніби оре він волами на

своєму задубрівському полі. Давно оре.
Добре йдуть воли, по-весняному пахне зем-
ля, рівно, одна до одної, лягають скиби... 
А який плуг у нього! Не стара бать-

ківська  соха, а зручний, із залізним леме-
шем плуг – отой, за якого він уже сторгу-
вався з плужником. Та раптом чує Борим:
щось лоскоче його під бородою. Крутнув
головою – все одно лоскоче і що далі, то
настирніше. Звів очі – перед ним вершник.
Матінко, густобровий! У руці списа три-
має, його ж вістрям і водить Боримові по
шиї. «Кидай,– каже,– своє діло – бери мене
на спину. Хутко! Ну!» І лоскоче, і тисне...
Пустився чепіг Борим. Що зробиш – по-
вертається до обрина спиною, а той
плиг – і вже на ній. Та разом з конем
своїм. Ох і тяжко стало! Хоч у землю
вгрузай! А він: «Неси! Хутчій!..» І поніс
його Борим. Здавалось, от-от очі вилізуть
від тої ноші. Коли бачить: вогонь попере-
ду горить. Чий же то вогонь? Кому знак –
йому чи обринові? Ступає ближче: та то ж
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на кручі! Купальський вогонь! Авжеж
його, Боримів... І пішов на той вогонь.
«Куди?! Стій!!» – репетує густобровий, та
Борим уже на кручі і добре знає, що буде
робити далі. Рвучко пригинається, піддає
руками, і – летить униз обрин разом зі
своїм конем – хутко зникає в бистряку.
А на тому місці враз висунувся із хвиль
Водяник – зареготав госно-голосно і так
само хутко сховався. Нема вже Водяника,
а регіт його чути. Тільки десь позаду
Борима. Обертається він: еге, Ладивір
веселиться коло Кострища, пальцем до
себе Борима поманює...
І на мить розплющив очі ватаг – то

Чепило таки надумав його розбудити, на
що старий Вовчук одразу забурчав:

– А дай чоловікові спокій!.. Ну, всі
жаби на твоєму болоті виздихають, як
вернешся трохи пізніше,– і повагом: –
Поїдете вже удосвіта – хіба не ліпше? Ми
теж коло вас посидимо.
І знову зійшов на Борима сон. Лише

сниться тепер інше: бачить він себе ма-
леньким-маленьким дитям. Лежить без
сорочечки у великій золотій колисці під
неосяжним голубим небом. І ту колиску
ледь-ледь гойдає сам світлочолий Дажбог.
Далеко в небесному склепінні губляться
тороки колиски, втішно усміхається бог,
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безліч промінців скачуть-мерехтять у його
розкішній бороді... Туди-сюди поволі гой-
дається колиска, а з нею і вся земля: ліси та
гори, ріки, озера. І он ті люди, яких так
багато на широкому полі... Ого, там є бере-
щуки! Та всі живі-здорові: той косить, той
до когось сміється, той воду з криниці за-
черпує. Велике сонячне поле.

– Дивіться – засинає! – легесеньким по-
дихом шепнув Дажбог, і – вже над колис-
кою, просто за його плечима, постають
лиця Сварога, Стрибога, Мокоші... 
І Перун прилетів – тільки-но був насупле-
ний, грізний, а вже, дивись, випогоджує
лице – теж усміхається... Ось він повернув
убік голову і сварить когось пальцем.
Там, ген аж над обрієм, таємниче кута-
ється в сиву пелену різнолика Доля. Заба-
чивши її, лячно здригнувся Боримко. Але
то була одна мить: поруч такі могутні
оборонці, і так любо йому гойдатися –
туди-сюди, то в небо, то до землі... Чудес-
не погоже небо, чудесна мирна земля.
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