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І В А Н В А З О В 

9-го липня 1950 року минуло сто років від дня народження великого 
болгарського письменника Іваиа Базова. Урочисто відзначено було цей 
ювілейний день на батьківщині письменника в Болгарії та в інших країнах 
нової демократії. Особливо тепло згадали Базова у нас, по всіх республі-
ках Радянського Союзу і зокрема на Україні, де жив колись болгарський 
класик і писав найбільші й найкращі свої художні твори. 

Іван Вазов заслужив таку любов до себе тим, що він був полум'яним 
патріотом свозї батьківщини,—що він весь час боровся за визволення свого 
народу з-під турецького гніту, — постійно обстоював дружбу слов'янських 
народів і був гарячим прихильником болгарсько-російського зближення. Із 
усіх довгих років життя свого ( 1 8 5 0 — 1 9 2 1 ) Іван Вазов більш як п'ят-
десят років присвятив літературі. Багатогранною була його творча діяль-
ність. Він написав понад двадцять збірок поезій, чотирнадцять п'єс, 
кілька романів та повістей, багато оповідань, статтей і записів подорожніх. 
Всі ці писання Івана Базова ледве могли уміститися у першому повному 
виданні творів його, хоча й складалось це видання із двадцяти восьми 
томів. 

Широко відомі читачеві поетичні твори болгарського класика, особли-
во такі, як: «Епопея забутих», «Свобода чи смерть», «Росія», «Бій 
настав», «Здрастуйте, братушки!» «Слов'янський звук», «Прийдіть й по-
гляньте». Широко відомі також, його повісті та оповідання: «Знедолені», 
«Болгарка», «Шуми, Марице!», «Зустріч у горах», «Дід Йоцо дивиться», 
«Золота гора» та інші. Але чи не найбільшою популярністю у читачів 
користується роман «Під ігом». Роман цей Іван Вазов написав ув Одесі 
в роках 1887—1888, коли він, рятуючись від переслідувань болгарських 
германофілів, що прийшли тоді були до влади, мусів емігрувати до Росії. 

Роман «Під ігом» відкриває собою нову епоху в історії болгарської 
літератури. Ніхто бо ще з болгарських письменників до Івана Базова не 
розгортав перед читачами такого широкого творчого полотна, на якому з 
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І . Г І С Т Ь 

Холоднуватого травневого вечора чорбаджій 1 Марко, про-
стоволосий, у халаті, сидів із своїм сімейством в дворі при ве-
чері. 

Вечеряли, як звичайно, під виноградною лозою, хам?ою,2 

коло веселої дзюркотливої чешми 3 і зеленого бука біля стіни. 
Н а галузці бузку, вкритого пахучими квітками, над головою 
хаджі4 Марка, висів ліхтар, що освітлював усю родину. 

Цілий гурт дітей, великих і малих, кишів за столом по обид-
ва боки Марка, його старої матері й дружини; озброєні ножами 
й виделками, діти зараз випорожняли всі подавані страви. 

Батько час од ча у ла:каво позирав на заспаних гострозубих 
працівників, усміхався й весело промовляв: 

— їжте, дітоньки, та великі ростіть! Пено, налий лишень ще 
по чашці. 

І служниця йшла до чешми, де хололо червоне вино, і по 
вінця наливала порцеляновий глибокий келих. Б а й 5 Марко 
частував дітей, добросердечно примовляючи: 

— Ну, то пийте ж, шибеники! і 
Келих кружляв круг столу. Очі в дітей від вина жевріли, 

лиця палали; вони облизували солодкі губи. А Ма рко, звер-
нувшись до дружинц, в якої невдоволено зсувалися брови, су-
воро мовив: 

— Нехай п'ють при мені, щоб не звикли допадатися до 
вина; я не хочу, щоб із моїх дітей, коли вони повиростають, 
стали п'яниці! 

Марко щодо виховання мав свою практичну думку. Людина 
старих поглядів, майже неосвічена, він, із його здоровим при-

І 
Ж 



Іні іл.г ним (мі і\ мом, прекрасно розумів людську вдачу і знав, що 
і.ні і. пі, невільно, те й кортить, і те вабить, чого не можна. 
Імли, удержати дітей від нахилу до крадіжки, він часто 
д 1111111 м і я і і ключі від свого сундука з грішми. 

І І Сходи відімкни пихтовий сундук і принеси мені 
І І І М Ґ І М І і ім.іиець з дрібними грішми, — наказував він сину; 

,ІІ"' ні п.ми по, синку, ключ, відрахуй мені 20 червінців та 
ці- і.Ніудії д.і і и мені, коли я повернусь. — І пішов сам на ввесь 
день Я лому І 

І її \ неї" 'і іничаєві більшості батьків того часу, що своїх дітей, 
днии дпрік м пообідають, заставляли стояти, щоб призвичаїти 
їх Г . І М І М И бом до шанобливості, Марко дітей своїх завжди 
і .і ді і и и и іі і мінно за стіл. Цього звичаю свого не відступався і 
при гостях. 

І І Г Х І І Г І мчаться, як поводитися з людьми, — пояснював 
піп, іцоїі пі- ро?ли такими дикунами, як Анко Распопче. — 
Ашсо Распопче ігоряв зі стида, як тільки стикався з людиною 
п чорних суконних штанях. 

Марко, і.шжди заклопотаний своїми справами, тільки за 
столом і ( П І Ч Н І Ї своїх домочадців усіх укупі, а через те тільки тут і 
міг них мун.ігм дітей на свій досить оригінальний лад. 

Дмитре, не намалюйся перед бабунею на стіл, не можна ж 
бути таким нешіічлиним. 

— Ільку, не тримай Ножа, немов той різник, не коли, а ріж 
хліб по-людському. 

— Гочо! Знову розхристав я, як афієвський турок. Т а не. 
забувай знімати фес, коли сідаєш за стіл. У тебе волосся ви-
росло, як у тутраканця, сходи до Гінки, пострижеш, та по-ко-
зацькому! 

•— Аврам! Т и встаєш з-за столу, не перехрестившись. Про-
тестант ! 

Але так розмовляв Марко за столом тільки тоді, коли був 
у хорошому настрої, якщо ж його що~ь непокоїло чи турбу-
вало, за столом панувала глибока мовчанка. 

Марко дуже Гудив тих, що кидали вчитися. Нічому не вчив-
шись сам, він, проте, любив учених і науку. Він був один з-по-
між тієї сили-силенної народолюбців, що завдяки дбайливо-
сті їх протягом щонайкоротшого часу вся Болгарія вкрилася 
школами. Марко мав дуже невиразне уявлення про те благо, що 
його можуть дати знання народові, який здебільшого хлібо-
робив, ремісникував та жив з торгівлі, але він вірив у науку 
безоглядно. Через те завжди старався їй по змозі прислужитися. 
Його завжди обирали за куратора школи, бо йому всі вірили й 
шанували його. На цій скромній громадській посаді Марко не 
шкодував ані сил, ані часу і завжди уникав усяких інших по-
сад, що часто-густо давали владу і вигоди, а надто в конаці". 
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Із столу прибрали, і Марко звівся. Йому було близько п 'ят-
десяти років, високий, ба навіть велетенського зросту, трохи су-
тулий, але все ще статечний. Рум'яне лице його, загоріле і за-
грубіле від сонця і вітрів під час його подорожувань полем та 
блукань по ярмарках, відсвічувало поважні .тю, майже чимсь хо-
лодним, навіть тоді, коли він усміхався. Густі, навислі над сами-
ми очима, брови ще дужче підкреслювали суворий вираз його 
обличчя. Але невловима добродушність, щирість і чесність про-
ступали з уЛх його рис, робили його симпатичним і викликали 
до нього мимовільну повагу. 

Марко присів на диванчик, покритий мохнатим, червоним 
килимом, що ховався між кучерявими буксами, і запалив люль-
ку. Домочадці вільно розмістилися на іншому килимі, біля гур-
кітливого джерела. Служниця принесла кофе. 

Цього вечора Марко був у добрім настрої. Він з цікавістю 
стежив за тим, як бавилися його ситі, червонощокі діти, сміх 
яких лунав у повітрі. 

Щохвилини діти створювали мальовничу групу, звідки вири-
вались гучні крики, сердиті вигуки, затамоване хихикання: вони 
були подібними до зграї птахів, що гралися на гіллях дерева. 
Але ця невинно-весела гра поступово набрала більш войовничо-
го характеру: руки запрацювали жвавіше, дехто пу тив в хід 
кулаки, почулися загрозливі крики... і навкруги здіймався жах-
ливий шум і гам: пташиний концерт перетворився у битву. Пере-
можці і переможені, — всі кинулись до батька, хто з жалобою, 
хто з виправданням, один виставляв захисником бабусю; інший 
вказував на матір, як на прокурора. Тепер Марко з безсторон-
нього глядача повинен був перетворитися в суддю. По праву 
і по обов'язку суддя вирішує долю. Але він, наперекір зви-
чаям суддів, не хоче слухати ні обвинувачень, ні виправдань, а 
прямо оголошує вирок: одного погладив по голівці, другого по-
тягнув за вухо, а найменших, тобто ображених, розцілував, і все 
заспокоїлось. 

Але тепер найменший, що спокійненько спав у бабуні Іваниці 
на руках, від шуму й гамору прокинувся. 

— Спи, бабусина дитинко, а то прийдуть турки і заберуть 
тебе, — говорила бабуня, гойдаючи дитину на своїх колінах. 

Марко поморщився. 
— Годі тобі, матусю, лякати його турками! — сказав він. 
—- Ех, я знаю! — відповіла стара їваниця. — І нас всі 

турками лякали... Страховище і є, порази їх бог! Мені вже під 
вісімдесят років, а все одно умру з відкритими очима на те ж 
саме: не діждатись визволення. 

— Бабуню, коли я виросту, і Василь, і брат Юрій, то ми 
позбираємо шаблі і порубаємо всіх турків! — скрикнув Гочо. 

— Т а хоч одного ж лишіть живого. 

15 



Л як Асенові? - питайся Марко и дружини, що ви-
іішла з хати. 

— - Ж а р спав, загнув, — відповіла вона. 
І пащо було дивитися па такс? стурбовано промовила 

бабуня. — Тепереньки, бач, занедужав. 
Марко знов поморщився, але нічого не сказав. Справа в 

тому, що сьогодні Асен заслаб, несподівано побачивши з шкіль-
них вікон біля церкви трун дитини Гснча Покдулева; дитину 
знайшли з відтятою головою в полі, зараз за містом. 

Марко мерщій звів балачку на інше і весело звернувся до 
дітей: 

- І ихо мені; ось послухайте лишень, що розповість вам 
старший брат, а потім у і гуртом заспіваєте пісні. 13а илю! Ану 
розкажи нам, про що розповідав вам сьогодні вчитель! 

— Сьогодні була лекція з всесвітньої історії. 
— Гаразд, розкажи нам з історії. 
— Але про що? — поспитався Василь. 
— Ну, приміром, про Інава Грозного, про Бонапарта, як 

він спалив Москву і... 
Марко урвав мову. Щось увалилося на подвір'я, з повітки 

біля паркану гучно скотилося кілька черепиць. Сполохані кур-
чата і куои розкудкудакалися і геть чисто порозліталися по 
подвір'ї. Служниця, що здіймала біля паркану просушувану 
білизну, закричала несамовито: 

— Розбійники! Розбійники! 
І Іа подвір'ї зчинилася страшенна метушня. Дітей немов 

змело; жінки теж поховалися, а Марко, що відзначався сміли-
вістю, кинувши бистрий, пильний погляд у темряву, звідки до-
носився шум, зник, вискочивши найближчими дверима. З а мо-
мент він вибіг іншими з пістолетом у руках. Цей вчинок —• 
рішучий і нерозважливий — він зробив так швидко, що Марко-
вими не встигла навіть затримати чоловіка. Коли він був уже 
на подвір'ї, почувся розпачливий зойк Пени і люте собаче гар-
чання біля стіни. 

Справді, хто 'ь притаївся в темряві поміж курником і стай-
нею, але темрява була така густа, що годі було щось розі-
брати. 

І І Р Ч У Т Н О , навшпиньки ввійшов Марко до стайні, погладив 
копи, щоб заспокоїти його, і визирнув крізь грати віконечка в 
стайні Очі Маркові трохи призвичаїлись до темряви, і йому 
І Д . І Л О С Н , що в куточку, біля самі інького вікна, притаїлася немов 

людська постать, 
Мар 'о пі "няв пістолет, прицілився й крикнув: 

Д а в р а н м а ! 7 

Пін чекав о ТНУ секунду, тримаючи пальця на курку. 
Пай Марко? — прошепотів голос. 
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— Х т о тут? — спитав Марко по-болгарському. 
— Бай Марко.. . Н е бійтеся... Я ваш! — І невідомий звівся 

<біля віконечка. 
Марко виразно бачив його тінь. 
— Х т о ти такий? — спитав Марко недовірливо, тихо опу-

скаючи руку з пістолетом. 
— Іван, діда Маноли Кралича син, з Відина. 
— Я не можу тут розпізнати тебе... Як же ти потрапив 

сюди? 
— Потім я розповім вам усе, бай Марку, — відповів гість, 

притишуючи голос. 
— Я тебе не бачу... Зв ідки йдеш? 
— Я розповім, бай Марку... Здалека. . . 
— Зв ідки здалека? 
— Дуже здалека, бай Марку, — ще тихше промовив гість. 
— Зв ідки? 
-— 3 Діярбекіра,8 — прошепотів він. 
Це слово, наче блискавка, осяяло все в Марковій пам'яті. 

Він згадав, що в діда Маноли в Діярбекірі в тюрмі сидів син. , 
Д ід Манола був його давнішній приятель, що не раз ставав 
йому в пригоді, допомагаючи Маркові в торгових справах. 

Мерщій залишивши стайню, Марко при туПив у темряві до 
свого нічного гостя, схопив його за руку і стайнею повів на 
-сінник. 

— Невже це ти, Іване? — схвильовано прошепотів Марко.— 
Я пам'ятаю тебе ще таким от малим... Т и переспиш сьогодні 
тут, а завтра побачимо. 

— Дякую вам, бай Марку.. . адже я тут, опріч вас, нікого не 
знаю, — сказав Кралич. 

— Ет. нема за що дякувати! Твій батько не має кращого, 
як я, приятеля. В мене ти, немов у себе вдома. Тебе тут хто 
бачив? 

— Ні, здається, що на вулиці не було нікого, коли я ввійшов. 
— «Ввійшов»? Х т о ж так входить, сину? Через дах, нав-

мання! Т а нічого! Дідів Манолин син у мене завжди жаданий 
гі ть, а тим паче, якщо він іде з такого далекого місця. Т и не 
голодний, часом, І В Р Н Ч О ? 

— Дякую, бай Марку, я не голодний. 
— Ні, а проте, ти повинен трохи під'їсти. Я піду за~покою 

своїх, а потім вернуся знов до тебе... тоді поговоримо. Але, хай 
бог тебе боронить, я мало лиха не накоїв! — і Марко обережно 
спустив курок. 

— Пообач, бай Марку, я вчинив чималу дурі-ть. 
— Почекай, я зараз вернуся. — І Марко вийшов, зачинив-

ши за собою двері стайні. 
Мати й дружина його ледве живі були з переляку; побачив-
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ши Марка живого й здорового, вони в один голос зойкнули, 
схопили його за руки, немов боялися, що він знов піде, знов 
лишить їх самих. 

Марко удав із себе спокійного і йому пощастило обдурити 
їх: він запевнив їх, що на подвір'ї не трапилося нічого підозрі-
лого, що певно то кішка чи собака наробила того шуму, а дурна 
Пена зчинила галас. 

— Тільки потривожили геть усю вулицю, — сказав він, хо-
ваючи пістоля до кобури, що висіла на стіні. Домашні заспоко-
їлись. Бабуся крикнула служниці: 

— Ей, Пена, щоб тобі пусто було, перелякала всіх на 
смерть! Швидше виведи дітей і постав їх на камінь. " З н а є ш ? 

А л е нараз хтось сильно постукав у ворота. Марко вийшов 
на подвір'я. 

— Х т о там стукає? — спитав він. 
—- Чорбаджію, в ідчини!—гукнули до нього по-турецькому. 
—- Онбашій, 9 — стурбовано прошепотів Марко, — треба 

хлопця заховати кудись в інше місце. 
І не звертаючи жодної уваги на нове, ще сильніше стукотін-

ня, він кинувся до стайні. 
— Іване! — гукнув він до сінника. 
Ніхто не озвався. 
— Заснув.. . Іванчо! — покликав він голосніш. Ніхто не від-

повідав йому. — А, мабуть, він уже втік, сердега! — Марко 
тільки тепер помітив, що двері до стайні стояли навстіж. — 
Щ о воно буде тепер з хлопцем? 

Про всякий випадок він погукав його ще кілька разів, але 
відповіді не було, і Марко попростував до воріт, що в них 
просто таки ломилися і вони ледве витримували цей натиск. 

При перших же вдарах у ворота Іван Кралич вискочив із 
сінника, мерщій перестрибнув через паркан і впав на вулицю. 
Кілька секунд він лежав приголомшений. 

Очунявши:ь , він уважно озирнувся на всі боки, але навколо 
слалася густа темрява, і він нічого не побачив. 

Чорні важкі хмари вкрили геть усе небо; вечірню прохолоду 
заступив холодний вітер, він жалібно завивав на пустій вулиці. 

Кралич подався першим же провулком, що на нього він 
потрапив, тримаючись парканів і бредучи просто калюжами. Всі 
ворота, хвіртки і вікна були щільно позачинені. Ані щілиночки, 
звідки б пробивалося світло, жодних ознак життя . Місто зав-
мерло ще задовго до півночі, як це звичайно буває в провінці-

* Народна прикмета — ліки від переляку. 
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альних містах. К р а л и ч , мавши на думці якось вийти на околицю, 
довгенько йшов одним напрямком. Раптом він здригнувся і не-
рухомо, неначе вкопаний, завмер під дашком якоїсь будівлі. 
Зовс ім близько він помітив кілька постатей. К р а л и ч притулився 
до стіни і затаїв дух. Гарчання , а далі люте гавкання змусили 
його відскочити геть від стіни: він збудив двірського собаку, що 
спав по тім боці паркану. Цей рух і собаче гавкання з р а д и л и 
Кралича : нічна сторожа кинулася вперед, брязнула зброя і ту-
рецьке «стій» пролунало на мертвій вулиці. В моменти немину-
чих небезпек розсудок зрадливо покидає людину, лишається 
тільки сам сліпий інстинкт самозбереження. Краличеві досить 
було повернути назад, щоб за один момент між ним і сторожею 
темрява звела надійний мур. А л е К р а л и ч рушив просто на них, 
немов той вихор, проскочив повз поліцаїв, вихопився наперед. 
Усі стражники кинулися навздогін за ним, і вулиця застогнала 
від тупоту і реву. Поміж інших вигуків чувся пронизливий го-
лос «пандурина» — поліцая з болгарів: 

— Стій, молодче, а т о стрілятимемо! 
К р а л и ч біг не озираючись. Пролунало кілька пострілів, але 

темрява врятувала Кралича , — ні одна куля не влучила. Проте, 
очевидно, знайшлися бистріші за нього: К р а л и ч відчув, що його 
схопили за рукав. Він рвонувся і, скинувши з себе одяг, лишив 
його в руках своїх переслідувачів. Навздог ін йому пролунало 
ще два постріли... 

К р а л и ч біг і сам не знав куди, й о м у перехопило дух; ноги 
підгиналися з утоми; йому все здавалося , що от-от він упаде. 
Раптом мигнула сліпуча блискавка, і т ільки тепер Кралич зав-
важив , що він уже в полі, і ніхто його не переслідує. Він, немов 
той сніп, повалився під найближчою орішнею, захеканий. 

А тимчасом гірський вітер міцнішав і дужчав; шум дерев 
зливався з глухим гуркотом далекого грому, гроза наближалася . 

Невеличкий відпочинок і свіже повітря повернули сили Кра -
личеві; він швидко рушив у дорогу, пильнуючи, де б його знайти 
захисток од тієї бурі, що насувала. Н а в к о л о жалібно шуміли де-
рева; високі берести гнулися під натиском бурхливого вітру. Ве-
ликі краплі дощу затарабанили об суху землю, наче дріб. Час 
од часу сліпуча блискавка ясно освітлювала пасма Балкан, і 
слідом за нею гуркотів жахливий грім. З л и в о ю линув дощ, збо-
жеволіла заметіль крутила ним у всіх напрямках; в~е частіше 
прорізувала блискавка нічну темноту і навислі чорні хмари; її 
блідосинювате світло надавало фантастичних обрисів деревам і 
громадам гір. Короткочасні казкові картини, що відразу зміню-
вались глибокою темнотою, були схожі на чудну фантастично 
страшну феєрію; було щось дивно прекрасне в цій боротьбі сти-
хій, в цій розмові безконечних просторів, в цій чудовій ілюмінації 
горизонтів. 
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Промоклий до нитки, засліплений блискавкою, приголомше-
ний гуркотом грому, Кралич просто йшов, не здибавши жодного 
захистку від тієї стихії, що розгулялася. 

Т а от до його вуха серед загального шуму долинули звуки 
води, що, очевидно, ринула десь із височини. Поблизу був млин; 
мигнула блискавка й освітила дах, що прищулився серед куче-
рявих верб. Кралич бігцем подався до нього: нарешті він міг 
перестояти під дашком. Опинившись біля стіни і помацавши 
двері, він спробував відчинити їх, двері піддалися, і Кралич 
увійшов. Усередині було тихо і темно. 

Буря надворі стихла; дощ і вітер відразу припинились, і краї 
пропливаючих розідраних хмар уже сріблилися місячним світ-
лом. Ніч прояснилась. Такі швидкі атмосферні зміни властиві 
лише травню місяцю. 

Н е встиг іще Кралич гарненько роздивитися, як знадвору 
почулися чиїсь кроки. Кралич мерщій заховався в тісних суточ-
ках за купою лантухів із пшеницею. 

•—• Диви, вітер відчинив двері, — почув він у темряві чийсь 
грубий голос, і млин ураз освітився невеличкою лампочкою. 

Кралич, що сидів у своїй норі, звівся і побачив мельника — 
старого худорлявого селянина — і поруч нього дівчинку в ку-
ценькім домотканім сукмані10, босу, — мабуть мельникову донь-
ку. Вона замикала двері, силкуючись засунути засув. їй було 
років тринадцять-чотирнадцять, і одягнена вона була ще по-ди-
тячому, але її стрункий стан, темнокарі, з довгими віями очі; 
які мило й наївно дивилися навколо, говорили, що незабаром 
вона вирівняється на сільську красуню. Очевидно, вони прий-
шли сюди десь зблизька, бо одяг на них буй сухий. 

Мельник продовжував: 
— Добре зробили, що підняли жорна, а то ця буря обов'яз-

ково зіпсувала б їх. Розповіді діда Станча безкінечні; добре ще, 
що ніхто не забрався до нас і не обірвав. — Він оглянувся нав-
круги. — Ти, Марійко, йди лягай. І навіщо мати надіслала 
тебе сюди? Щ о б натерпілися через тебе страху, — закінчив 
мельник, беручись забивати обірвану від коша дошку і затя-
гуючи якусь пі еньку. Марійка, не чекаючи нового запрошення, 
відійшла в глибину млина, постелила собі й батькові і, зробив-
ши кілька поклонів, юркнула під ковдру і відразу ж заснула, як 
псяка молода, безтурботна душа. 

Кралич дивився на цю просту сцену з великою цікавістю. 
Загрубіле, але добродушне обличчя мельиика викликало в нього 
довір'я: було неможливо, щоб такі чесні очі ховали зрадницьку 
душу. Він пже вирішив був вийти до нього і попрохати у нього 
п о р т и і допомоги, але в цей час мельник раптово перервав свою 
пісню, ішпримппгя і став до чогось прислухатись. 

У двері сильно постукали. 
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— Мельнику, відчиняй! — гукнули знадвору по-турецькому. 
Мельник мерщій кинувся до дверей, старанно засунув засув 

і обернувся, пополотнівши. 
У двері ще раз постукали, знов почулися вигуки і собаче 

гавкання. 
— Мисливці, -— прошепотів мельник, із собачого гавкання 

пізнавши, що собака — гончак. — Щ о вони тут, кляті, робити-
муть? З ними й Емексит-Пехліван!1 1 

Емек ит-і Іехліван запеклий злочинець, він не зважає ні на 
день, ні на ніч, останніми часами він нагнав жаху на всю округу. 
Два тижні тому він вирізав цілу родину Ганча Даалія в селі 
Івановім. Н е без підстав йому закидали й те, що то він відтяв 
голову дитині, привезеній учора з поля до міста. 

Двері тріщали від їхніх ударів. 
Мельник схопився за голову, очевидно, не знаючи, що йому 

й робити. Раптом, нахилившись, мельник мерщій схопив сокиру 
з-під запиленого ослону і став із нею біля дверей, що, здавалося, 
от-от піддадуться натискові. Але рішучість ураз покинула мель-
ника, коли його погляд упав на доньку, що тихо спала. Батьків-
ське почуття перемогло. Він згадав болгарське прислів'я: «По-
кірної голови і меч не бере» і поклав, замість чинити опір, про-
сити в немилосердних ласки. Кинувши сокиру за лантухи, туди, 
де сховався Кралич, і старанно закутавши Марійку, мельник 
одчинив двері. 

Поріг переступило двоє озброєних турків із мисливськими 
торбами за плечима. Один із них тримав на ланцюгу гончака. 
Той, що стояв попереду, і справді був кровожерний Емексит-
Пехліван, він допитливо обвів очима млин, а потім уже ввійшов. 
Він був високий на зріст, сутулий, сухорлявий, без жодних ознак 
рослинності на обличчі. Зл існо й лукаво, немов та мавпа, пово-
див він своїми сірими невеличкими безбарвними очима. Другий 
турок був м'язистий, кривий, його обличчя свідчило про жор-
стокість і грубі тваринні інстинкти; він увійшов за Пехліваном, 
ведучи собаку, і причинив за собою двері. 

Емексит сердито подивився на мельника. Обидва турки по-
скидали з себе мокрі бурки. 

— Чого не відчиняв, мельнику? — спитав Емексит-Пех-
лііван. 

Мельник промимрив щось на своє виправдання, покірно кла-
няючись до землі і тривожно позираючи всередину млина, де 
спала Марійка. 

— Т и тут сам? 
— Сам, — похопившись, відповів мельник, але зрозумів-

ши, що брехня не врятує, зразу ж додав: — і дитина спить 
он там. 

Н а цей момент Марійка розкрилася і повернулася личком 
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до світла. Слабий відблиск вогню заграв на її білій повній ший-
ці. Турки жадібними очима впилися в дівчинку. Мельника хо-
лодний піт облив. Емексит звернувся до нього з удавано байду-
жим виглядом: 

— Чорбаджію, будь ласка, піди купи нам пляшку горілки. 
— Пехліван-ага12, вже північ і в місті всі шинки позачине-

ні, — відповів мельник,» тремтячи на саму думку, що йому до-
ведеться лишити Марійку саму з цими людьми. 

Кривий вмішався: 
— Іди, іди, може на наше щастя й знайдеш якусь крамничку 

й відчинену. Ми хочемо, щоб ти почастував нас, мельнику, тут — 
так починається приязнь. 

Кривий мовив це глузливо, заздалегідь певний своєї пере-
моги. Завваживши, що мельник не йде, він насупився, але од-
разу ж знов удав із себе лагідного і добродушно промовив: 

— Чорбаджію, ти маєш таку гарненьку доньку, коли б не 
наврочити! Нехай пришанує гостей... Ану йди мерщій по го-
рілку, гайда, а ми постережемо млина, — і загрозливо додав: — 
Т и знаєш, хто такий Емексит-Пехліван? 

Проста і чесна душа мельникова переповнилась обуренням. 
Але він був сам супроти двох добре озброєних злочинців — і 
годі було змагатися з ними. Він ще раз спробував умилостивити 
їх благанням. 

— Агаларе, згляньтеся на хворого старого, я дуже стомився 
сьогодні... Дозвольте мені лягти спати... Н е зганьбіть моєї си-
визни! 

Але він говорив до глухих. 
— Ну, ну ж бо, челябі13, — гримнув кривий, — нам же пити 

хочеться... Щось дуже вже ти розпатякався! Н е дурно живеш 
у млині... Іди мерщій по горілку! — і він штовхнув старого до 
дверей. 

— Я такої пори нікуди не виходжу з млина, дайте мені спо-
кій! — приглушено сказав мельник. 

Турки враз поскидали маски, і в їхніх очах блиснула злоба. 
— А , невірний собако! Т и ще зуби вишкіряти! Бачиш? — 

гримнув Емексит, добуваючи ятагана. Очі налилися йому кров'ю. 
— Х о ч убийте, а я не зоставлю дитину саму, — покірно, але 

рішуче промовив мельник. 
- Топал-Хасане1 4 , виштовхай цього собаку за двері, щоб 

мені її ножа не поганити. 
Критим кинувся до мельника, повалив його додолу біля са-

місінького порога і почав виштовхувати ногами за двері. 
Але мельник схопився на рівні ноги і прожогом кинувся 

вглиб млип.і, почепній чимдужче кричати: 
— Рятуйте, пробі! 
Лсмеиі роибудип М.ірійку, вона, перелякана, звелася. Поба-
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чивши ніж у руках Емексита, дівчина пронизливо зойкнула і 
кинулася до батька. 

— Змилуйтеся, агаляре! — благав нещасний батько, при-
гортаючи доньку. 

Емексит подав знак, і дужий Топал-Хасан накинувся ззаду 
на мельника, схопив його за руки і скрутив їх. 

— Т а к його, так, Топал-Хасане, в 'яжи старого млинового 
пацюка! Якщо охота, нехай лишається, милується з нас, а коли 
ми підпалимо млина, настане й наша черга тішитися. 

Обидва розбійники, не звертаючи жодної уваги на крик не-
щасного мельника, підштовхнули його до одного з стовпів і по-
чали прикручувати. 

Мельник, збожеволівши від жаху, кричав пробі, немов поране-
ний звір, а помочі в цім пустельнім місці було сподіватися годі. 
Марійка кинулася до дверей, відчинила їх і, ридаючи, голосила, 
та тільки голосна луна відгукувалася на той плач її. 

— Стій тут, мельниківно, — сказав Емексит-Пехліван, одвів-
ши її до Топал-Хасана, вглиб млина. 

— Пробі, рятуйте! Чи нема кого? Марійко, допоможи, сюди 
йди! — лупав розпачливий голос старого мельника, що мимо-
хіть слабу дитину просив допомогти йому. 

Кралич непорушно дивився на ту драму, що коїлася перед 
його очима; ноги йому тремтіли; чоло вкрилося рясним потом. 
Усе, що він бачив і переживав цього вечора, трапилося так 
нагло, було таке незвичайне і страшне, що видалось йому тяж-
ким сном. Свист куль і гуркіт грому ще й досі бриніли йому 
в вухах. Думки йому мішалися. Спершу він думав, що то турки 
прийшли слідом за ним і що доля його вирішена. Певність ціл-
ковитої своєї безпорадності видібрала йому сили, — він уже 
збирався сам здатися на волю турків і зняти таким способом 
відповідальність із мельника. Але, коли він зрозумів, нарешті, 
якого жахливого насильства йому доведеться бути свідком, коли 
він почув, що збожеволілий мельник кличе на поміч Марійку, 
він спалахнув гнівом і відчаєм. Рука мимохіть простягнулась до 
сокири: машинально виповз він із своєї нори, так само маши-
нально пригнувся, щоб проповзти поза лантухом із пшеницею... 
Випроставшись, блідий як стіна, він ступив до Емексита, що 
стояв до нього спиною, і глибоко загнав йому сокиру в поти-
лицю... Все це він зробив, неначе вві сні. Турок грюкнувся 
додолу, не крикнувши, навіть не зітхнувши. 

Топал-Хасан, побачивши несподіваного і небезпечного во-
рога, -випустив мотузку із рук, що нею він скручував мельника, 
мерщій добув із-за пояса пістоль і вистрелив у Кралича. У мли-
ні стало повно диму. Тоді почалося страшне борюкання. Лю-
ди — спершу двоє, а потім троє качалися в темряві з диким 
галасом і виттям. Кривий Хасан, дужий, немов той бик, шалено 

21 



боронився проти двох супротивників; убити, хоч самому загину-
ти — з них іншого порятунку не бачив ніхто. 

Коли знов засвітили лампу, Т о п а л - Х а с а н корчився, конаючи. 
Борюкаючись із ним, Кралич випадково намацав у нього ножа, 
його ото він і загнав туркові по самісіньку колодочку. 

Мельник звівся, випростався і здивовано глянув на невідо-
мого, що немов із неба впав на поміч йому. 

Перед ним стояв високий хлопець, мертво-блідий, з чорними 
глибокими, гострими очима і довгим кучерявим, що припало 
порохом, волоссям. Драний, геть чисто забруджений піджак, 
жилет без ґудзиків, драні штани, стоптані чоботи, — усе в нім 
виявляло людину, яка або т ільки що втекла із тюрми, або бли-
зька до того, щоб потрапити до неї. Мельник так і подумав, 
але вдячно глянув на хлопця і сказав зворушеним голосом: 

— Добродію! Н е знаю, хто ти і як опинився тут.. . А л е доки 
й житиму, не зможу віддячити тобі! Т и врятував мене від смер-
ті, ба навіть від чогось гіршо'го за це... Х а й бог благословить 
і нагородить тебе за це! Т а й не т ільки я, всі люди дякувати-
муть тобі. Чи ж знаєш ти, хто це? — Він вказав на Емекси-
та. — Це той, що різав дітей. Тепер світ позбувся цього звіра. 
З д о р о в же, сину мій! 

К р а л и ч вислухав ці щиросерді слова, а очі йому пойнялися 
сльозою, він промовив, важко віддихнувши: 

— Н е дуже то багато я зробив, діду! М и забили двох, а 
таких звірів, як ці, тисячі й тисячі.. . Вкажи тепер мені, де по-
закопувати їхні тіла, не треба лишати доказів. 

— Є в мене готова яма для погані, допоможи тільки ви-
ЕОЛОКТИ, — сказав старий. 

І ці двоє людей, повік поєднані відтепер кривавою ніччю, 
виволокли трупи за млин, до старої ями в бузині, повкидали їх 
туди і старанно засипали землею, щоб не лишилося жодного 
сліду. Коли вони з кайлом і лопатою наблизилися до млина, 
щось біле майнуло перед ними. 

— А , гончак, — скрикнув Кралич , — він гасатиме тут і 
зрадить нас. — І він, прицілившись, ударив собаку кайлом по 
голові; собака жалісно завив, поповз на череві понад самісінь-
кою волого. К р а л и ч штовхнув його ногою, і він зник під водою. 

— Греба б було закопати і цього собаку разом з тими, — 
заклопотано з а в в а ж и в мельник. 

І Іомернувшись до млина, вони змили всі плями на своїм 
оди 'і і добре попритрушували піском всі калюжі, 

О, що не и тебе т е ч е ? — с к р и к н у в мельник, з авваживши, 
іцо і руки у Кралича капала кров. 

І Іічої о, пкуси» мене клятий, коли я схопив його за гор-
лянку, 

ДІЧ'і и»і я іпн'ижу мерщій, — говорив мельник, з ав ' я зу -
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ючи рану ніш» хусткою. Скінчивши з цим, він поспитався, 
дивлячись І, і ..І л І Р І Є В І в очі: — Пробач, сину мій, звідки ти 
йдеш? 

— Потім, діду, а тепер тільки скажу тобі, що я болгарин і 
добрпіі болгарин. Вір мені. 

1 а що бо ти! Хіба я не бачу? Т и проста людина, добро-
дію мііі, а за таких я ладен життя віддати. 

— Д е мені, діду, дістати тепер одяг, переодягтися і пере-
ночувати? 

— Ходім у монастир до диякона Викентія, він мені родич. 
Скільки добра він зробив таким людям!.. І в його жилах тече 
давня болгарська кров... Ходім, там і заночуємо. Добре, що 
ніхто нічого не бачив. 

Але мельник помилився: здалека, під старим горіхом, місяць 
освітив високу постать людини, мовчазного свідка того, як вони 
поховали двох турків. Цього чоловіка вони не бачили. 

З а півгодини мельник, Кралич і Марійка, що під час бороть-
би втекла і причаїлася під берестом, уже наближалися до старо-
го монастиря, що його високі мури, освітлені блідим місяцем, 
біліли поміж темних сокорин та горіхів. Слідом за ними йшов 
і невідомий. 

I I I . М О Н А С Т И Р 

Вони пересікли поляну, усіяну великим камінням і покриту 
гіллястими столітніми горіхами, і опинились перед високою ка-
мінною монастирською огорожею. Мона-тир, при таємничому мі-
сячному світлі, був схожий на готичний замок з фантастично 
окресленими верхівками. 

Кілька років тому монастирська огорожа пишалась своєю 
велетенською сосною, яка закривала кошлатою верхівкою, де 
гніздились і співали тисячі пташок, древню, старого стилю 
церкву. А л е буря звалила і вирвала сосну з корінням, а новий 
ігумен збудував нову церкву. Тепер нова церква з своєю висо-
кою банею, споруджена за новим стилем, дивно протирічила 
іншим будівлям, пам'ятникам минулого, і псувала загальне вра-
ження, як шматок нового паперу на старому пергаменті. 

Подорожні наші попростували до тильного боку монастир-
ського муру, до входу, що був недалеко від келії диякона Ви-
кентія. Треба було комусь із чоловіків перелізти через паркан, 
щоб перекинути з того боку дівчині драбину. Це зробив Кра-
лич. Вони швиденько поперелазили, наражаючись на небезпеку 
потрапити під кулі войовничого ігумена, якщо б тільки він по-
мітив їх із вікна. Вони опинилися на невеличкім задвірку, що 
з нього замкнена на ключ брама вела на велике подвір'я. Дия-
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конова келія, що була на нижньому поверсі, виходила вікнами 
на цей задвірок. Мельник підійшов до вікна, де ще світилося. 

— Викентій читає, — сказав він, з іп 'явшись навшпиньки і 
зазираючи до келії. 

Він постукав. Вікно відчинилося і хтось спитав: 
— Це ти, Стояне, тобі чогось треба? 
•— Дай-но, панотче дияконе, ключа від брами, потім роз-

кажу. Т и сам? 
— Сам, усі сплять. Ось візьми. 
Мельник вернувся до Кралича та Марійки і повів їх на 

внутрішнє подвір'я, замкнувши за собою браму. 
Н а великому дворі було тихо; вода з фонтанчиків лилась 

монотонно і усипляюче, і шум її був подібний до похоронної від-
прави; чорні кипариси, ніби велетенські привиди, таємничо кива-
ли своїми верхівками; похмурий ряд темних балконів, глухих 
і нежилих, виднівся навкруги всьо'го двору. Келія диякона 
відкрилась, і нічні гості зайшли. 

Диякон, ще юнак, із виразним обличчям, чорними розум-
ними очима і дівочим укритим пушком підборіддям, по-дружньо-
му зустрів Кралича. Мельник нашвидку, схвильований, розпо-
вів історію, що трапилася в млині. Він благословляв свого виз-
волителя при кожнім слові. 

Викентій, нарешті, звернув увагу на бліде і втомлене обличчя 
гостя і пропонував провести його до іншої кімнати, де б він міг 
переночувати й відпочити. Гість радо погодився. 

Перейшовши кількома коридорами і сходами, вони нарешті 
дісталися протилежного будинку на три поверхи, де була келія, 
що її диякон пропонував Краличеві. Келія ця була непривітна 
й порожня, в ній стояла тільки лава та глек з водою; цей за-
хисток скидався швидше на тюрму, але Краличеві зараз кращо-
го й не треба було. Поговоривши трохи про пригоду в млині, 
Викентій уже хотів був іти. 

— Ви втомлені і вам треба гарненько спочити, — сказав 
він. — З а в т р а стрінемося ще, а тепер нехай ніщо вас не турбує: 
диякон Викентій до ваших послуг. Надобраніч! — і він подав 
Краличеві руку. Т о й схопив її і, не випускаючи, промовив: 

Ні , ви дали мені захисток, нічого не знаючи, і наражає-
те і. ладля мене на небезпеку. Треба ж, принаймні, щоб ви зна-
ли, хто я. Мене звати Іван Кралич. 

ііі.иі Кралич, засланець? Коли ж вас випущено? — зди-
ШШІПМІ) ' цитат диякон. 

іИимуціпіо»? Я втік із Діярбекірської фортеці... 
Пін ги і пі потисну» Йому руку. 

М і м і к и м|ммимо, бай Кралич, ви мені тепер ще більш 
дорогим їм її. і Ґір.і г Полгаріі потрібні її кращі сини. У нас 
тгпгр (ті и мі, дужг (тгато роботи: тиранія турків нестерпна, 
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повинен же народний гнів колись прорватись. Треба готуватись... 
Залишіться у нас, пане Кралич, тут вас ніхто не знає; будемо 
працювати разом, хочете? •— живо говорив збуджений диякон. 

— І в мене теж намір, отче Викентій. 
— З а в т р а поговоримо докладніш. Тут вам ніщо не загро-

жує. В цій же таки келії я переховував і Леївського.1" Т у т 
швидше можна зустрітися з привидом, ніж з людиною. Н а -
добраніч! —- жартома кивнув диякон, ідучи. 

— Надобраніч, панотче, — сказав Кралич, замикаючи двері. 
Похапцем повечерявши і перебравшись у принесену від дия-

кона білизну, ліг він і погасив свічку, але ще довго крутився 
на своїй постелі... 

З г а д к и тривожної ночі схвилювали його уяву; в думках з 
огидними і жорстокими подробицями проходили всі хвилюючі 
сцени і криваві образи. Цей тривожний стан тягнувся безкінеч-
но довго. Врешті, природа взяла своє; до краю вичерпані фі-
зичні і духовні сили піддались непереможній потребі сна, і він 
заснув. Раптом він здригнувся і розплющив очі: йому здалося, 
що хтось, важко й повільно ступаючи, ходить на балконі його 
келії, йому вчувся ніби спів, а втім цей спів більше скидався на 
виття. Кроки наближалися, дивний спів ставав чутніший і вираз-
ніший. Він скидався то на поминальні мотиви, то на зойки і 
плач. 

Кралич подумав, що, очевидно, звуки йдуть здалека і пу-
стота будинку передає їх спотвореними. Але ні! Кроки на його 
балконі чулися досить чітко. Раптом біля його вікна випроста-
лась темна постать і стала дивитись всередину кімнати. Кралич, 
затремтівши, впився поглядом в тінь і з жахом помітив, що вона 
робить йому якісь дивні знаки рукою, ніби кличе його. Кралич 
не зводив очей з вікна, й о м у почало здаватися, що таємнича 
постать має риси убитого Емексит-Пехлівана. «Мені сниться»,— 
подумав він, протираючи очі, і глянув знову: тінь все щ е стояла 
і дивилась в келію. 

Кралич не був забобонний, але це незнайоме пусте місце, 
відлюдна оселя і тиша, немов у домовині, наганяли мимовільне 
тремтіння, що його він не міг перебороти. 

Йому спало на думку зауваження про привиди, яке жартома 
кинув диякон, і його опанував нез'ясовний страх. Але одразу ж 
йому стало соромно за себе. Намацавши револьвера, він 
звівся, тихенько відчинив двері і вийшов на балкон. Таємнича 
висока постать ходила й співала. Кралич сміливо наблизився до 
неї: привид, що співав, замість того, щоб стати невидимим, як 
це буває в казках, раптом перелякано заволав, бо тепер і Кра-
лич у новій чистій білизні теж скидався на привида. 

— Х т о ти? — спитав новий привид у старого, схопивши 
його за комір. Але переляк сковав вуста бідоласі: він тільки 

25 



хрестився, безглуздо витріщив очі і мовчки крутив у всі боки 
головою. Кралич зрозумів, що має справу з божевільним, і дав 
йому спокій. 

Викентій забув попередити про нічні звички ла'гідного 
ідіота Мунчо, що уже кілька разів жив у цім монастирі. Він} 
ото й бачив, як вони закопували трупи двох турків. 

I V . З Н О В У М А Р К О В І Й Г О С П О Д І 

Коли Марко, впевнившись, нарешті, що Кралич зник, відім-
кнув хвіртку, він зіткнувся на порозі з онбашієм і жандармами, 
що обережно один по одному зайшли на подвір'я. 

— Щ о трапилося у вас, Марку чорбаджію? — спитав, ози-
раючись, онбашій. 

Марко спокійно пояснив, що нічого не трапилось, а тільки 
щось приверзлося полохливій служниці, вона ото й зчинила 
галас. Онбашій задовольнився з цієї відповіді і пішов собі геть, 
радіючи з того, що він не наразився на яку~ь неприємну історію. 
Н е встиг ще господар замкнути за поліцаями воріт, як із вулиці 
до нього хтось озвався. 

— Добривечір, бай Марку! Асенові краще? — І біля воріт 
показався якийсь високий чоловік. 

— А , доктор! Заходь, заходь, вип'ємо кави. 
Марко ввів гостя до вітальні і засвітив дві стеаринові свіч-

ки, в-тавлені в блискучі вичищені бронзові свічники. 
Це була невелика, але весела й затишна кімната; стіни, під-

лога й два дивани, що знаходилися в ній, були суцільно покриті 
килимами, згідно тодішньому нехитрому й оригінальному смаку, 
і донині пануючому в деяких далеких провінціальних містах. 
Б : ля однієї стіни стояла залізна грубка. Навпроти грубки роз-
міщався кіот з лампадкою перед ним, біля кіота ще ікони й 
афонські лубочні образи, благочестивий подарунок прочан. Н а д 
кіотом були увіткнуті букети з волошок і гілка верби, що прино-
сили дому, як запевняють старі, здоров'я і боже благословіння. 
Стіна навпроти відігравала роль картинної галереї. Н а ній висі-
ло шість літографічних у позолочених рамках картин, привезе-
них із Румунії. Н а одній був відображений домашній побут нім-
ців; на другій — Султан Меджід із СЕОЇМ почтом. Решта являли 
собою епізоди із Кримської війни: бій при Альмі, бій при 
Євпаторії, зняття облоги з Сілістрії в 1852 році. Ц я картина но-
сила румунський напис «ГСозЬоіаІ Зііізіхісе» (Бій при Сілістрії), 
а якась мудра голова переклала й написала внизу по-болгар-
ському: «Розбій при Сілістрії». Сама крайня картина показувала 
російських полководців цієї війни, зображених тільки до колін. 
Через те, що піп Ставрі пояснював це тим, що бомби англійців 
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відірвали їм ноги, то баба Іваниця звала їх мучениками. — 
«Хто займав знову мучеників?» — сердито зверталась вона до 
дітей. Понад самою картиною «мучеників» вилв великий стін-
ний годинник з маятником, ланцюги й гирі якого діставали аж 
до подушок дивана. Цей годинник уже давним-давно відслужив 
овою службу і подібний був до живої руїни, але Марко під-
тримував його життя з великим старанням і майстерні тю: він 
його сам розбирав, чистив пером, обмоченим у дерев'яну олію, 
зберігав вісь коліс, замотуючи її нитками, й такими зусиллями 
вдихав у годинник душу ще на деякий час, поки він знову не 
ставав. Марко жартома називав його: «мій чахоточний», але і 
він, і домашні так уже звикли до цього хворого, що як тільки 
його пульс, тобто маятник, зупинявся, в домі робилось пусто й 
глухо. Коли М а р к о брався за ланцюжки, щоб підтягти гирі, цей 
помираючий випускав із своїх хворих грудей таке гучне й сер-
дите хрипіння, що перелякана на смерть кішка прожогом тікала 
із кімнати. Дві сімейні фотографії на цій же стіні заповнювали 
скарбницю картинної галереї, яку стародавній годинник робив 
ще й музеєм. Навколо стін були ще полиці з фарфоровими 
блюдами — обов'язкова прикраса кожного будинку, що вважав-
ся поважним, а в кутках стояли трикутні полички з горшками 
квітів. Т а к була прикрашена вітальня чорбаджія Марка. 

Гість, лікар Соколов, статечний молодий чоловік, років двад-
цяти восьми, із блискучим русим волоссям, синьоокий, з одвер-
тим і простодушним лицем, був вдачі легковажної і буйної і 
дуже великий дивак. Він колись фельдшерував в одному із ту-
рецьких таборів16 на чорногорськім кордоні, добре засвоїв 
турецьку мову й турецькі звичаї. Удень він братався з онбашієм 
за склянкою горілки, а вночі стріляв у камін, щоб налякати 
поліцая та розважався, муштруючи молоду ведмедицю. Чорба-
джії, що більше покладалися на грека-лікаря, дивилися зизом 
на Соколова, але молодь дуже любила його за одверту, веселу 
вдачу і патріотичний ентузіазм: він завжди був першим на то-
вариських гулянках, був першим призвідцем у революційних 
конспіративних справах. Соколов не скінчив ніякого медичного 
факультету, але молодь, щоб уславити йото дужче за лікаря-грека, 
величала його доктором, а він не вважав за потрібне протесту-
вати. Щ о д о лікування хворих, то Соколов здебільшого покладався 
на волю своїх вірних помічників: на здоровий клімат Балкан 
та на пацієнтів організм. З цих причин він рідко вдавався до фар-
макопеї латинськими термінами, що з нею був не дуже обіз-
наний, і вся його аптечка вміщувалася на невеличкій поличці. 

Отож і не дивно, що він дуже швидко вкрай підтяв крила 
своєму суперникові грекові. 

Соколов був домашнім лікарем у Марковій родині і оце й 
тепер прийшов, щоб відвідати хворого Асена. 
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— Скажи, бай Марку, — промовив лікар, вигідно вмощую-
чись на одній із канапок, — чи знайшов тебе допіру якийсь 
хлопчина? 

— Який? 
— Чудний якийсь, дуже зле одягнений, але інтелігентний на 

обличчя, скільки я встиг спостерегти. Питався, де ти живеш. 
— Де ти його бачив? Нікого в мене не було, — відповів 

бай Марко, помітно зніяковівши, чого, проте, гість не завважив. 
Лікар спокійно провадив далі: 
— У сутінках уже, біля трояндового саду хаджі Павлова, 

наздоганяє мене якийсь чоловік, ввічливо питає: «Чи не показа-
ли б ви мені, добродію, де живе Марко Іванов? Справу до 
нього маю, а я, — каже, — тут уперше». Я випадково йшов 
саме в той бік і запропонував йому йти разом. Ідучи, подивився 
я на нього... Він, сердешний, був майже голий. Тоненький дра-
ний піджачок, а сам виснажений, слабий, ледве на ногах стоїть... 
а було холодненько таки. Я не наважився спитати, звідки він, 
чого має такий вигляд, але мені стало шкода нещасного. Глянув 
я на своє старе пальто, — де наше не пропадало, думаю. «Не 
гнівайтеся на мене, добродію, але хочу дати вам своє пальто». 
«Дякую», каже, і взяв. Т а к ми дійшли до вашого двору і тут 
я залишив його. Отак я й хочу спитати вас: хто ж він такий? 

— А д ж е я вам сказав, що в мене нікого не було. 
— Дивно, далебі, дивно, — задумливо протяг лікар. — Чи 

цей чоловік, бай Марку, не той часом розбійник, що дерся на 
ваш д а х ? — п о ж а р т у в а в він. — А втім, таких людей можна 
пізнати з обличчя, — неймовірна річ, щоб цей юнак та був роз-
бійником. 

Розмова набирала неприємного характеру, і Марко, щоб змі-
нити її, звернувся до Соколова: 

— Читали, докторе, газети? Як там із герцоговинським пов-
станням? 

— Н а ладан дише, бай Марку. Цей завзятий народ творить 
диво, але що він може вдіяти супроти такої сили? 

— Боже! Жменя людей, а який от уже час тримаються. Де 
вже там нам замишляти щось таке! 

— А хіба ми проривалися коли? Нас у п 'ять раз більше 
супроти герцоговинців, а ми ще й не пробували виявити свої 
сили. 

— Годі про таке, докторе, навіть і казати: герцоговинці 
одно, а ми зовсім інше, ми живемо в самісінькім центрі зла — 
тільки ворухнися, і нас переріжуть, немов тих овець; нам нема 
звідки допомоги ждати. 

—- Але я питаю: чи ж ми помирилися? — правив лікар. — 
Щ о покірніші ми, що більше мовчимо, то дужче нас б'ють. Щ о їм 
зробила бідна Ганчева дитина, яку вчора найшли без голови? 
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Н а с заковують, коли ми тільки подумаєм протестувати, а Емек-
сит-Пехліванам дозволено злодійствувати безнаказано серед 
білого дня. Чи це правда? Чи може цю муку витерпіти й без-
душний? Навіть у решета є серце, кажуть люди. 

Увійшла стара Іваниця. 
— А знаєте, •— сказала вона, — Пена до дощу чула по-

стріли, на когось стріляли... Щ о це таке, пресвята богородице! 
Знову , мабуть, згубили якусь християнську душу. 

Марко здригнувсь і побілів; якесь передчуття підказувало 
йому, що з Краличем щось трапилось. Серце у нього занило від 
туги, якої він не міг приховати. 

—- Щ о з вами, бай Марку? — співчутливо спитав лікар, 
щупаючи його пульс і дивлячись в його скривлене лице. 

— Нічого, від бурі, мабуть. Тепер пройде. 
Коли дощ перестав, гість почав прощатися. Остання новина 

про постріли збентежила його. 
— Ба! Це мабуть десь грюкали неприв'язані віконниці, а 

служниця знову обманулась. Надобраніч! 

V . А Р Е Ш Т 

Дійшовши до свого дому, лікар постукав у ворота. Йому від-
чинила стара жінка; в неї він швидко спитав: 

— Щ о робить Клеопатра? 
— Питалася про тебе, — відповіла стара, всміхнувшись. 
Перейшовши довге подвір'я, лікар пішов в своє помешкання. 

Це була простора кімната, з шахвами в стінах і з великим камі-
ном. Вона правила йому за вітальню і за кабінет, за аптеку і за 
спальню. Невеличкі дверці з неї вели до комірки. Уздовж однієї 
стіни на невеличкій поличці стояли всі ліки, а на столі — ступ-
ка, лежало кілька пошматованих медичних книг і револьвер. Н а д 
ліжком висіла дубельтівка і мисливські причандали. Тільки дві 
картини прикрашували лікареву кімнату — портрет чорногор-
ського князя і фотографія якоїсь аж надто декольтованої артист-
ки. Все засвідчувало, що тут живе одчайдушний бурлака: не-
прибрано, незатишно, зате просто. 

Недбало скинувши верхній одяг і феску, лікар підійшов до 
дверей комірки і гукнув: 

— Клеопатро, Клеопатро! 
Ніхто не озвався. 
— Клеопатро, вийди ж, голубонько! 
З комірки почулося чиєсь гарчання. 
Лікар умостився на стільці посеред хати і ще голосніш по-

кликав: 
— Клеопатро, сюди йди! 
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З комірки виповз ведмідь, певніше ведмедиця-самиця. Вона 
наблизилася до лікаря, волочачи свої широкі лапи по підлозі 
і радісно рикаючи. Ставши на задні лапи, вона передні поклала 
йому на коліна, широко роззявила пащу і вишкірила свої білі 
та гострі зуби. Вона ластилася, немов цуценя. Лікар ніжно 
пестив її по пухнастій шерсті і давав їй лизати руку, що її 
ведмедиця брала в пащу. 

Цього звіра, пійманого на Середній горі ще маленьким вед-
межам, лікареві подарував один мисливець, що його сина вія 
вилікував від однієї тяжкої хвороби. 

Лікар дуже прив'язався до тварини й виховував її з незви-
чайною турботливістю. З а в д я к и його ніжному піклуванню, Клео-
патра виросла, легко засвоїла уроки гімнастики і з кожним днем 
все більше^ й більше звикала до свого господаря. Вона вже 
вміла танцювати ведмедячу польку, подавала лікарю фес, слу-
жила йому й сторожила його кімнату, як собака. Це. були 
справжні ведмежі послуги, тому що її присутність у домі від-
бивала від Соколова багатьох хворих, але він звертав на це мало 
уваги. У розпалі своєї польки Клеопатра підіймала завжди жах-
ливий рев, і вся вулиця тоді знала, що Клеопатра танцює. 
Разом з нею танцював і веселий лікар. 

Цього вечора Соколов був особливо ніжний до Клеопатри. 
Вийнявши із шахви шматок м'яса, він погодував її з рук. 

— їж , моя голубко, голодному ведмедю не танцюється, а я 
хочу, щоб ти потанцювала мені сьогодні, як справжня княгиня. 

Ведмедиця зрозуміла його слова й заревіла: готова, мовляв. 
Лікар схопив таз, затарабанив по ньому й весело заспівав: 

Димитрова, русокудра дівиця, 
Димитрова, скажи матері своїй... 

Клеопатра стала на задні лапи і з захопленням почала тан-
цювати й ревіти. 

Раптом вона прожогом кинулася до вікна і люто загарчала. 
Лікар здогадався, що на подвір'ї, очевидно, є хтось чужий. Він 
схопив револьвера. 

— Х т о там? — спитав він, відштовхнувши геть Клеопатру. 
— Докторе, ідіть до конаку! — почулося з подвір я. 
— Це ти, Шериф-ага? Н а дідькового батька я потрібен 

зараз у конаці? Х т о там у вас захворів? 
— Замкни перше ведмедицю! 
Лікар подав Клеопатрі знак рукою, і вона пішла собі до 

комірки, невдоволено загарчавши. 
— Ми маємо наказ відвести тебе до конаку, ти заарештова-

ний! — суворо сказав онбашій, вступивши до кімнати. 
— З а шо заарештований? Хто мене заарештовує? 
— Там про все дізнаєшся. Ходім! — І лікаря повели. Услід 
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їм почувся страшний рев Клеопатри, що скидався на страшний 
зойк... 

В конаці одразу впадала в очі надзвичайна метушня. Лікаря 
привели просто до бея.18 Бей сидів на свойому звичайному місці, 
в кутку поруч нього Киріяк Стефчов і член ради конаку Нечо 
Піронко розглядали якісь аркушики. Бей, старий, шістдесяти 
років, мав надто суворе обличчя, але привітав лікаря ввічливо 
і попросив сісти. Соколов був давнішнім у нього лікарем, і бей 
любив його, а втім турки взагалі додержували такої в поводжен-
ні з обвинуваченими тактики, щоб схилити їх щиро признатися. 

Лікар збентежено озирався навколо і, здивований, завважив 
на канапі своє пальто, що він подарував Краличеві: ця обстави-
на пояснила йому причину своєї пригоди. 

— Докторе! Це твоя одежина? — спитав бей. 
Лікар не міг, та й на думці не мав заперечувати таку оче-

видну річ. Він відповів ствердно. 
— А чому ж вона не в тебе? 
— Я подарував її ввечері якомусь бідакові. 
— Де це? 
— Н а Х а д ж і Шадівській вулиці. 
— О котрій годині? 
— Т а к о восьмій вечора. 
— Т и знаєш цього бідака? 
— Ні, але мені стало шкода його, він був босий і голий. 
— Бреше як, нещасний! — презирливо сказав Нечо. 
— А так воно й буває, Нечо, хто потопає в морі, хапається 

і за соломинку, — шепнув йому сусіда. 
І бей усміхнувся лукаво, немов піймавши лікаря на очевид-

ній брехні. Він тепер був певний, що пальто скинули з самого 
лікаря, й о м у доводила це й нічна сторожа. 

— Киріяк-ефенді, дай-но папери. А це ти пізнаєш? 
Лікар побачив номер газети «Незалежність» і одну револю-

ційну друковану прокламацію. Він зрікся їх. 
— Але хто ж тобі поклав їх до кишені? 
— Я вам говорив вже, що пальто я подарував; може ці 

аркушики належать тому чоловікові. 
Бей знов усміхнувся. Соколов побачив, що справа повертає 

на лихе: шонайменше його обвинуватять у стосунках із бунтів-
никами. «Так от хто був учорашній незнайомець! Якби знав, 
врятував би від біди і його, і себе!» — з жалем подумав лікар. 

— Приведіть пораненого Османа, — наказав бей. 
Д о кімнати вступив поранений поліцай із перев'язаною вище 

ліктя рукою. Це був той самий, що скинув із Кралича пальто 
та що. в нього влучила куля свого ж таки товариша. Осман при-
ступив просто до лікаря. 

— Він і є, ефенді! — впевнено сказав він. 
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Соколов, вражений, глянув на Османа. 
— Цей жандарм безсовісно бреше! — крикнув він, спалах-

нувши гнівом. 
— Осман-ага, ану лишень вийди... Челябі, — знов почав бей 

поважно, — ти заперечуєш усе це? 
— Все це наклеп і брехня! Я ніколи не беру з собою ре-

вольвера і того вечора я зовсім не був на Петканчевій вулиці. 
Онбашій наблизився до свічки і почав оглядати лікаревого 

револьвера, що його вони взяли під час арешту. 
— Чотири кулі є, п'яту випущено, — багатозначно промо-

вив онбашій. Бей хитнув головою. 
— Вдруге кажу, ви помиляєтесь — того вечора при мені 

не було револьвера. 
— Де ж ти був, челябі, годин у дев'ять, коли трапилася 

вся ця історія? 
Це питання, наче грім з ясного неба, вразило Соколова. Він 

дуже почервонів, але впевнено відповів: 
— О дев'ятій годині я був у Марка Іванова, у нього хвора 

дитина. 
— Коли ти йшов до чорбаджія Марка, було вже близько 

десяти годин, ми тоді виходили від нього, — сказав онбашій, 
що стрівся з лікарем, коли той ішов до Марка. Лікар мов-
чав, зовгім розгубившись, обставини склалися проти нього й 
опутали його кругом. 

— Чи краще скажи нам от що: де ти був увесь час відтоді, 
як віддав своє пальто, перше, як зайшов до Марка чорба-
джія? — хитро повернув своє питання бей. 

Н а це чітко поставлене питання треба було дати і чітку від-
повідь. А л е лікар Соколов не дав її. Н а його відкритому обличчі 
помітно було сильну внутрішню боротьбу. Його збентеження і 
мовчанка красномовніше говорили, ніж будь-яке признання. Бей 
бачив перед собою винного і востаннє спитав у нього: 

— Скажи, де ти був увесь цей час, челябі? 
— Н е можу сказати! — тихо і рішуче мовив лікар. 
Така відповідь вразила всіх. Радник Нечо іронічно підморг-

нув Стефчову, немов кажучи: «Що, голубчику, вскочив у па-
стку!» 

— Т о скажи ж нам, челябі, де ти був увесь цей час? 
— Н е можу цього сказати, ніяким способом... Це тайна, яку 

моя лікарська і людська честь не дозволяє мені відкрити. А л е 
сьогодні ввечері на Петканчевій вулиці я не був! — твердо мо-
вив лікар. 

Бей ще довго вимагав, щоб Соколов сказав йому всю правду, 
малюючи всі ті страшні наслідки, що матиме його вперта мов-
чанка. Але лікар дивився вже спокійно, як людина, що сказала 
все, що мала сказати. 
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— Т о може ти маєш сказати ще що? — скінчив бей. 
— Я все сказав, ефенді. 
— Якщо так, то сю ніч ти будеш у нас за гостя... Відведіть 

його до тюрми! — суворо наказав бей. 
Пригнічений такою силою доказів, що їх не міг заперечити, 

лікар Соколов, похнюпившись, вийшов від бея. Його супрово-
дили жандарми. 

V I . Л И С Т 

Маркові погано спалося. Нічна оказія порушила його ду-
шевний спокій. Вранці він вийшов з дому раніш ніж звичайно, 
щоб випити кави в кав 'ярні у Танка. Кафеджіій щойно відчи-
нив свою кав 'ярню і розпалив вогонь. Марко зайшов до нього 
першим. 

У кафеджії балакучий народ, і Ганко, по кількох неодмінних 
жартах, що їх він говорив усім, подаючи каву, поквапився пові-
домити бая Марка про те, що трапилося з лікарем на Петкан-
чевій вулиці, про всі наслідки цієї пригоди, приправивши своє 
оповідання силою безглуздих і диких байок. Все це Ганко роз-
повів із надзвичайним захопленням. 

Марко не міг отямитися від здивування; увечері вони так 
довго розмовляли з доктором і ні з його обличчя, ні з розмови 
він не помітив чогось особливого чи надзвичайного. А крім то-
го, навряд чи й крився б перед ним лікар із такою пригодою. 

Поява в кав 'ярні онбашія дала змогу Маркові одразу ж 
розібратися що і як. З того, що він розповідав, Марко зрозумів, 
що лікар жертва фатальної помилки поліції, а так само й те, що 
Краличеві пощастило уникнути її пазурів. Марко дуже радів із 
цього останнього. 

-— Головою ручуся, що лікар не винен! — звернувся він до 
онбашія. 

— Дай боже, а втім не знаю, чи зуміє він виправдатися, —-
мовив онбашій. 

— Зуміє , .зуміє, аби не доконали до того часу людини. Ко-
ли бей має бути в конаці? 

— З а годину, він завжди рано приходить. 
— Ви повинні випустити лікаря; я за нього у поруки стану, 

заставлю будинок і дітей, — він не винен! 
Онбашій здивовано глянув на хаджі Марка. 
— Нема потреби в поручниках, — сказав він, — його вже 

вивезли. 
— Куди, куди? — скрикнув Марко. 
— Щ е вночі ми відрядили його пішки з- жандармами до 

Карлова. 
Марко спалахнув гнівом, що завважив турок. 
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Онбашій, що поважав Марка, по-дружньому, але значливо 
сказав йому: 

— Марку чорбаджію, вам краще не втручатися до цієї тем-
ної справи. Н а щ о це вам? Тепер, знаєте, краще осторонь сто-
яти від усіх і ні з ким не знатися. — Допивши свою каву, 
онбашій додав: — З а півгодини і я їду до Карлова, везу листа 
від бея і бунтівничі папери лікареві. Якщо хочеш знати, то ці 
папери тільки й важливі, ці папери й занапастять лікаря... Щ о д о 
всього іншого, до поранення Османа лікарем... Т у т помилили-
ся ми, — це пізнали з рани... а втім, начальство розбере все... 
Ганко, а дай лишень мені якого непотрібного паперу загорнути, 
беєвого листа, щоб не забруднити. 

І онбашій, вийнявши з пазухи великого конверта з червоною 
сургучевою печаткою, старанно загорнув його в аркуш наперу„ 
що подав йому кафеджій. Скрутивши ще одну цигарку, поліцай 
попрощався з Марком і вийшов із кав ярні. 

Марко, замислившись, усе ще сидів на своєму місці. Кафед-
жій, повернувшись спиною до нього, милив голову Петку Базу-
някові, збираючись голити його. Нарешті , Марко звівся і мер-
щій пішов додому. 

— В добрий час, бай Марко! Щ о це ви так скоро йдете? — 
кричав йому навздогін цирульник, дуже намилюючи голову сво-
го клієнта. — Чи може йдеш клопотати за лікаря? Х т о каші, 
наварив, той нехай і їсть тепер. Чому не прийде заарештувати 
бей Петку Базуняка? Базуняк! Як ти думаєш? 

Голова щось пробурмотіла крізь піну, але нічого не можна 
було розібрати. Цирульник вимив Базуняка, обтер йому лице й 
голову рушником сумнівної чистоти і, подавши йому розбите 
дзеркало, сказав: «На здоров'я!» Потім вийшов на вулицю ви-
лити помиї. Біля самого порога він зіткнувся з бай Марком. 

— Я забув в тебе свою табакерку, — сказав Марко, під-
ходячи до диванчика, на якому лежала його табакерка. Базуняк 
у цей час положив свою платню на дзеркало й пішов. Ганко» 
повернувся. 

— Слухай, Ганко, ану, поки є час, дай мені ра-хунок розпла-
титися. Т и знаєш, я у кінці місяця люблю розплачуватися. 

Ганко вказав пальцем на стелю, де було намальовано крей-
дою багато рисочок. 

— Ось тобі моя торгова книга, рахуй і плати! 
— А л е тут не відмічено мого імені. 
— Це зайве, і без того зрозуміло. 
— З таким рахівництвом ти скоро повинен будеш закрити 

лавочку, — шуткував Марко, дістаючи гаманець. — Диви, той' 
забув свого листа! — сказав він, указавши на одну з поличок. 

— Ой, лист! — відповів здивований Ганко, запитливо г л я -
нувши на Марка, немов чекаючи, що він порадить. 
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— Відішли його, пошли мерщій, — мовив Марко, насупив-
шись. — Скільки я винен? Двадцять вісім грошів і руп 10, розо-
рив ти мене, кафеджію! 

Ганко розгублено озирнувся і прошепотів: 
— Чудна людина цей бай Марко! Ладен заставити хату й 

дітей заради цього ведмежого поводиря, а не хоче вкинути листа 
в огонь... за один би момент був і нема! 

А л е до кав'ярні ввійшли нові люди і наповнили її хмарами 
•диму та нескінченними розмовами про нещастя з лікарем. 

V I I . К Р А Л И Ч І В Н А М І Р 

Сонце вже стояло високо і пронизувало своїм промінням ли-
стя на деревах монастирського подвір'я. Це подвір'я, таке непри-
вітне й невеселе вночі, здавалося тепер веселим й привітним. 
Навіть хмурі балкони кругом будинку, з своїми суворими келія-
ми, виглядали тепер веселіш: їх ожвавлювало щебетання ласті-
вок, що звили тут свої гнізда. 

Посередині двору, під кучерявими лозами, прогулювався ве-
личний старець, одягнений у темнокофейний підрясник, з непо-
критою головою, з білою, до пояса, хвилястою бородою. Це був 
95-літній отець Єрофей, величний уламок минулого віку, вже 
майже руїна, але руїна могутня й глибоко поважна. Він тихо 
доживав останні дні свого довгого життя в білоцерківському мо-
настирі. Кожного ранку прогулювався він тут, дихаючи свіжим 
гірським повітрям, радіючи, як дитина, сонцю й небу, на шля-
ху до якого він був уже сам. 

Недалеко від нього, немов контраст цьому пам'ятнику мину-
лого, стояв із книгою в руках диякон Викентій. (Він готувався 
поступити до однієї з російських семінарій і підучував російську 
мову) . Молодістю й надією віяло від юнацького обличчя дия-
кона; силою й життям горіли його мрійні очі. Цей юнак був 
увесь у майбутньому і вдивлявся в нього з такою беззавітною 
довірою, з якою дідусь дивиться у вічність. 

Тільки безтурботне життя у монастирській огорожі може на-
строювати так споглядально дві такі різні натури. 

Н а кам'яному порозі церкви сидіз шароподібний отець Ге~ 
деон, увесь занурений у споглядання. Заглибившись у благоче-
стиві думки, отець Гедеон спокійно ждав благословенного дзвону 
до обіду, насолоду якого він уже смакував, ковтаючи смачний 
запах, що доносився із кухні. 

Н а порозі кухні, там, де найдужче пригріває сонце, стояв 
косоокий монастирський дурень, приятель Мунча. Він з немен-
шою філософською глибокодумністю споглядав домашній побут 
індиків, вірніше, споглядав увесь горизонт, бо одне його око 
дивилося на захід, а друге на схід. 
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Рядом із ним стояв Мунчо, який, ламаючи руки й крутячи 
головою, лякливо позирав на верхній балкон. 

Чому? Він один знав про це. 
Раптом несподівано показавсь на своїм коні ігумен і, подавши 

повіддя Мунчо, хмуро звернувся до Викентія: 
— Я допіру з міста і привіз лихі чутки. — Ігумен розповів 

всі подробиці арешту лікаря Соколова. — Бідолаха Соколов! 
Бідолаха Соколов! —скінчив він своє оповідання, зітхнувши. 

Ігумен Нафанаїл був великий, міцний чоловік із мужнім 
лицем. Коли б з нього скинути рясу, то в нього мало й лиши-
лось би чернецького. Стіни його келії були пообвішувані руш-
ницями, його самого вважали за дуже вправного стрільця, він 
умів так само добре гоїти, як і завдавати рани, і молодецькії 
лаятися. 

Він зовсім випадково став за ігумена монастиря, замість 
того, щоб стати воєводою на Балканах. А втім, говорили, що 
колись він таки й був воєводою, а тепер у монастирі на покуті. 

— Де ж отець Гедеон? — спитав ігумен, оглядаючись. 
— Ось я! — скрикнув пискливим голосом от. Гедеон, пока-

зуючись із кухні. 
Він ходив туди подивитися, чи скоро, нарешті, поспіє обід. 
— Т и знову забрався на кухню, отець Гедеон? Адже знаєш 

же, що черевоугодництво смертельний гріх. 
І ігумен наказав йому навантажити осла й відправитися з 

село Войнякаво, провідати косарів, що працювали на монастир-
ському лузі. 

Отець Гедеон був монах огрядний, круглий, лискучий, як 
намазаний дерев'яною олією міх. Невелика мандрівка в кухню 
викликала густий піт на його гладкому обличчі. 

— Отче ігумене! — мовив він благаючим переривчатим го-
лосом, склавши свої коротенькі ручки на круглому череві, якому 
нізащо не хотілося йти в путь по грішному світу.—Отче ігумене, 
чи не дозволите ви, щоб обминула вашого покірного брата ця 
гірка чаша? — І він низько вклонився. 

— Яка ж гірка чаша? Хіба я посилаю тебе пішки? Т и 
будеш :на ослі, і ввесь твій труд у селах буде в тому, щоб 
однією рукою держати повід, а другою благословляти. 

І ігумен глузливо оглядів його. 
— Отче Нафанаїле, річ не про труд! Для праці й подвиж-

ництва життя знаходимося ми в цій святій обителі, але час 
лихий! 

— Хіба тепер поганий час? Д л я твого здоров'я дуже корис-
но зробити прогулянку в травні. 

— Час, отче, час! •— швидко перебив його отець Гедеон. — 
Дивіться, лікаря уже зв 'язали й, може бути, християнська душа 
пішла на загибель. Агарянський рід немилостивий... Боронь 
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боже, запідозря-гій рі обвинуватять мене, що я бунтую народ! 
Тоді й монастир постраждає! Небезпека велика! 

Ігумен голосно розсміявся, держачись за боки й дивлячись 
на круглу тушу отця Гедеона. 

— Н е в ж е турки будуть мати на тебе підозру? Отець Геде-
он — політичний агітатор! Ха-ха-ха! Недаремно говориться: 
«Застав ледаря працювати, щоб навчив він тебе розуму»! Гріх 
на твоїй душі, змусив мене сміятися, коли мені зовсім не до 
сміху. Дияконе Викентій, дияконе Викентій! Іди, послухай, що 
говорить Гедеон... Мунчо, поклич Викентія!.. 

І Іочувши наказ, Мунчо, з виряченими очима, в яких відо-
бражався тупий тваринний страх, покрутив головою ще з біль-
шим жахом. 

— Русіян! — крикнув він, увесь затремтівши, і, вказуючи 
пальцем на той балкон, куди пішов диякон, покрутив головою 
ще жахливіше. 

— Русіян? Щ о це за русіян? 
— Привид, ваше преподобіє, —- таємничо мовив панотець 

Гедеон, що саме на цю хвилину прийшов. 
— Чи давно став Мунчо такий полохливий? Він жив досі, 

немов той сич, у щонайвідлюдніших місцях. 
— Воістину, панотче Нафанаїле, нічний дух блукає по бал-

конах. Цієї ночі Мунчо прийшов до мене майже мертвий від 
переляку: він бачив, як привид у білій одежі виходив зі скляної 
келії... Він розповідав мені і' дещо інше, але його хіба сам бог 
зрозуміє! Треба буде освятити воду на верхньому балконі. 

Одійшовши дальше, Мунчо зупинився і знову втопив погляд 
на верхній балкон. 

— Але що ж він там бачив? А ну лишень, панотче, ходім, 
обійдем все, — сказав ігумен, якому спало на думку, що до них 
залізли злодії. 

— Воронь боже! — відповів Гедеон, задкуючи і хрестячись. 
Ігумен махнув на нього рукою і направився сам до дальнього 
балкону. 

Диякон Викентій, вислухавши історію з Соколовим, що роз-
повів ігумен, непомітно зник і пішов до Кралича. 

— Щ о чути новенького, панотче дияконе? — спитав Кра -
лич, побачивши збентеженого Викентія. 

— Нічого небезпечного, — швидше заспокоїв його диякон. — 
Ігумен привіз із міста дуже неприємні відомості. Цієї ночі за-
арештовано Соколова і відвезено до Карлова. 

— Х т о це Соколов? 
— Лікар тут у нас, хороший хлопець. Знайшли, кажуть, у 

нього в кишені революційні видання. Я знаю, він великий пат-
ріот. Коли вночі за ним кинулася сторожа, він вистрелив із 
револьвера і поранив поліцая, що зірвав із нього пальто. З а -
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гине бідолашний лікар! Хвалити бога, що хоч ви вихопилися! 
П р о вас у місті, певно, нічого не знають. 

Скінчивши оповідання, диякон, здивований, завважив, що 
Кралич, схопивши обіруч голову, немов безумний, почав кидати-
ся по кімнаті. Побачивши цей безмежний розпач, диякон став 
уражений, нічогісінько не розуміючи. 

— Щ о тобі, голубе, що трапилося? Усе ж, хвалити бога, 
гаразд, — твердив розгублений диякон. 

Кралич став перед Викентієм, обличчя йому перекривилося 
з болю, і він, майже шаленіючи, скрикнув: 

— Нічого не трапилося, нічого не трапилося! Легко ска-
зати! — він сильно ляснув себе по лобі. — Але хіба ти не 
здогадуєшся, в чім справа? Ох, боже мій! Я забувся сказати 
тобі, що це злополучне пальто було на мені! Учора ввечері, 
майже на околиці міста, якийсь молодий чоловік, що вказав 
мені, де живе бай Марко, подарував мені своє пальто, бо на 
мені було саме рам'я, а потім те пальто лишилося в руках у полі-
цая. Дорогою я переклав із подертої кишені свого піджака до 
кишені пальта номер «Незалежності» і прокламацію, що її 
мені дали в однім троянськім селі, де я ночував. Але мало 
цього! Н а нього ще звели наклеп, ніби він стріляв у поліцая, 
а тимчасом я навіть не доторкнувся до свого револьвера. О , 
прокляття! Тепер розумієш? Ц я людина стала жертвою через 
мене!.. Ні , я, мабуть, проклятий долею і засуджений робити 
нещасними всіх, хто робить мені добро! 

— Жахливе нещастя, — гірко прошепотів Викентій. — Дуже 
шкода ще й тим, що йому й не допомогти... так склалися 
обставини... 

Кралич повернувся до нього з палаючим лицем. 
— Як не допомогти? Невже я допущуся, щоб така людина, 

до того ж, як ти кажеш, ще й хороший патріот, загинула через 
мене? Т а це ж підлість! 

Диякон із подивом глянув на Кралича. 
— Ні ! Я врятую його, навіть тоді, коли б мені довелося 

наложити головою. 
— Щ о ж його робити? Кажи, я на все згодний! — скрик-

нув Викентій. 
— Я сам його врятую! 
— Т и ? 
— Так , я, я, — тільки я й можу і повинен урятувати 

його! — кричав несамовито Кралич, бігаючи по келії. 
— Т и думаєш напасти на тюрму? — спитав- Викентій, зди-

вований, навіть переляканий. У нього промайнула думка — чи 
не збожеволів Кралич. 

— Добродію Краличе, як ти думаєш визволити лікаря? — 
спитав він. 
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— Невже ти сам не здогадуєшся? Піду і віддамся до рук 
жандармів. 

— Як?. . Віддатися?. . Самому?.. 
— Невже ти думаєш, що я почну просити когось іншого? 

Слухай, отче Викентій, я людина чесна й не хочу купувати свого 
ж и т т я ціною людських мук. Н е за тим я йду за шістсот годин 
шляху, щоб зробити підлість. Якщо я не можу жертвувати 
своїм життям славно, то можу чесно. Чи зрозумів ти? Я 
сьогодні ж з 'явлюсь до турецьких властей і скажу: «Ця людина 
не винна, я з ним не мав ніяких стосунків, пальто зняли з 
моїх плечей, книжки мої, я винен, навіть, якщо хочете, я 
стріляв у жандарма! Робіть зі мною, що хочете!» А д ж е інакше 
лікар Соколов загинув, особливо в зв 'язку з тим, що він не 
хоче чи не може виправдатися. Хіба є інший спосіб, скажи? 

Диякон мовчав. Він розумів, що Кралич говорив правду. Н а 
таку самопожертву Кралича зобов'язувало почуття честі та спра-
ведливості. Він здавався тепер дияконові Викентієві ще вищим, 
яде привабливішим. Палкі слова його бриніли в душі Викентійо-
вій, а очі йому затуманили сльози. 

— Вкажи мені шлях на Карлов, — звернувся Кралич до 
Викентія. А л е тут у вікні несподівано з 'явилася кудлата ігуме-
нова голова, що його кроків, захоплені своєю палкою розмовою, 
вони не завважили. Кралич збентежився і запитливо глянув на 
диякона. 

Диякон мерщій вийшов до коридору, одвів ігумена до порен-
чат балкона і довго розмовляв з ним, схвильований, сильно 
жестикулюючи і часто позираючи на келію, де нетерпляче че-
кав його Кралич. Нарешті двері відчинилися знов і до келії 
вступив диякон з ігуменом Нафанаїлом. Кралич приступив до 
ігумена, щоб поцілувати його руку. 

— Стій! Я не годен того, щоб ти цілував мені руку! — 
скрикнув ігумен, і на очах йому забриніли сльози. Він узяв 
•обіруч голову Кралича, палко цілуючи його в губи, немов бать-
ко сина по довгій розлуці. 

У П І . У Ч О Р В А Д Ж І Я Ю Р Д А Н А 

З нагоди іменин господаря у чорбаджія Ю р д а н а з самого 
ранку зібралися гості: всі його родичі та приятелі. 

Ю р д а н Діямандієв, людина літня, недужа й жовчна, був із 
тих болгарських чорбаджіїв, що зробили це ім'я ненависним 
народові, й о г о багатство щодень зростало, велика родина його 
розкошувала, слава його мала вагу, але ніхто його не любив. 
Старі його кривди й здирства, його братання з турками ще 
й дотепер, коли він уже не чинив чи не міг заподіяти зла, ви-



кликали ненависть до нього. Ц е була людина минулого життя. . . 
Єдине зло, що його він ще дозволяв собі чинити — це пере-
слідування вчителів, які не віталися до нього, зустрічаючись. 
Є прислів'я: «Вовк міняє шерсть, а не зуби»... 

1 Іроте, незважаючи на жовчність Юрданову , іменинний обід 
проходив весело. Гінка, його заміжня дочка, ще гарненька, 
примхлива і гостра на язик, що лупцювала при нагоді свого 
покірливого чоловіка, розважала людей жартами і приповістка-
ми; вони так і сипалися з її невтомного язичка. Найдужче смі-
ялися три черниці. Одна з них, матушка хаджі Ровоама, сестра 
Юрданова, кульгава, злючка і плетуха, підтримувала свою небо-
гу і час од часу пускала ущипливі дотепи на адресу відсутніх. 

Х а д ж і Сміон, зять хазяїна, увесь час реготав, давлячись 
шматком; хаджі Павел, сват, теж втягнений в загальну бесіду й 
сміх, за неуважністю, їв виделкою свого сусіди, Михалакі Ала-
франка, який вважав себе ображеним такою до нього неповагою 
й надуто дивився навколо себе. Михалакі цілком заслужено 
носив прізвисько «Алафранка»: він був перший, який ЗО років 
тому одягнувся в європейські панталони й промовив першим 
у своєму місті французькі слова. А л е на цьому не зупинився. 
Покрій його пальта не змінився з часу кримської війни, а фран-
цузький лексикон не збагатився жодним новим словом. А л е 
все-таки слава вченого разом з пестливим прізвиськом лишили-
ся за ним і до сьогодні, й Михалакі надто гордився ними: він 
тримався гордовито, говорив попільно й нікому не дозволяв на-
зивати себе «бай Михал», тому що був ще один Михал поліцай,, 
з яким він зовсім не хотів бути змішаним. 

Навпроти Алафранка сидів Дем'ян Григор, 50-річна людина, 
довгобразий, сухий, чорний, з диявольськи лукавим поглядом, 
але з поважною серйозністю на всьому обличчі; його вважали 
теж за дипломата, але він був абсолютною протилежністю 
Алафранка; балакучий, невтомний оповідач, він мав розум гост-
рий і глибокий і фантазію багату, як скарбниця Халіма з «Ти-
сячі й одної ночі», він був здатний зробити з краплі море, із 
зернини гору, а якщо не було зернини, міг обійтися й без неї. 
Головне — він сам собі вірив, єдиний засіб змуситй повірити й 
інших. При всьому тому Дем'ян був одним із перших купців 
у місті й кожному готовий був дати корисну пораду. 

Чоловік Гінчин смирно їв, не відводячи очей від своєї тарЯл-
ки; щоразу, коли він дозволяв собі сказати щось, чи голосно 
засміятися, жінка кидала на нього люті погляди; це враз від-
бирало йому сміливість. Людина м'якої і полохливої вдачі, він 
завжди знічувався. Поруч нього сидів Нечо Піронков, радник; 
він час од часу щось нашіптував на вухо шикарно одягненому 
Киріякові Огефчову, а Огефчов, удаючи, ніби слухає Нечо, ласка-
во зиркав на другу доньку Юрданову — Лалку. З а таку не-
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уважність він потерпів, бо Нечо набрело в голову цокнутися з 
ним, і склянка червоного вина розлилася на штани Стефчова . 

Цей молодий чоловік, якого ми вже бачили в бея та який 
гратиме роль в нашім дальшім оповіданні, був чорбаджійським 
сином родом з Д і я м а н д і є в и х . Він геть чисто був перейнятий 
застарілими поглядами і лишився неприступний ідеям визволь-
ноі' течії в Болгарії . Ч и не тим і добру славу мав він у турків , 
через що молодь цуралася Стефчова, якого прозвали «турецькі 
вуха». Цьому сприяла ще й його гордовита вдача, черстве 
серце і злослива заздр існа душа. Чорбаджій Ю р д а н потурав 
йому, він не крився з тим, Що ставився до Стефчова прихильно 
і був доброї про нього думки. 

Н а цій підставі п о г о л о с к а — так чи не так •— ладила 
Стефчова з а з я т я Юрданов і . 

І з столу прибрали, і кавУ подала висока, рум'яна, чорноока 
дівчина, вся в чорнім, що на неї ніхто не звертав уваги. Р о з м о -
ву, зняту при обіді, п р о в а д и л и й по обіді, її вміло підтримувала 
балакуча, ж в а в а Гінка. Скоро розмова з айшла і про останню 
новину — арешт лікаря Соколова. Ц я тема одразу привернула 
до себе загальну увагу, і товариство загуло жвавіш. 

— Щ о тепер робить лікарка? — сміялася добродійка Сера-
фима, одна з черниць. 

— Я к а л ікарка? — спитала сваха. 
-— Клеопатра , матушко. 
— Т р е б а піти, врозумити » написати л ікарю лист, він, певне, 

тужить з а своєю господйнею, — вмішалася Гінка. 
— Михалакі , — з в е р н у л а с я сваха до А л а ф р а н к и , — що це 

за слово «Клеопатра?» Баба Куна ніяк не може його вимовити 
й говорить «Калевра» ( б а ш м а к ) . 

Михалак і насупився, глибокодумно помовчав, потім неквап-
но процідив: — Клеопатра — слово елінське, тобто грецьке, 
«Клеопатра» значить — «плачУ по кому-небудь». 

— «Плачу по лікареві», попросту скажи, — посміхнувся ха-
джі Сміон і без потреби пошарив руками в кишенях свого 
піджака. 

— Х а , за шерстю й к л и ч к а , — промовила добродійка Рово-
ама, — але є хтось інший, хто Ще більше буде плакати за ним.— 
І, нагнувшись до хаджі СміоПової і якоїсь ще іншої жінки, вона 
тихенько шепнула їм на вухо. Всі три лукаво засміялися. Цей 
сміх з а р а з и в і інших. 

—• Н е говори, Гінко! Н е в ^ е сама жінка бея? — дивувалась 
Мачо . 

— Нічого, вовк їсть і відгодоване, — відповіла Гінка. І 
знсву загальний сміх. 

— Киріяк , що там за п а п е р и знайшли в Соколова? — спитаЕ 
Ю р д а н . 

• 
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— Бунтівничі від першого до останнього рядка! Бей уночі 
закликав мене перекласти їх. Це, бай Юрданчо , була така ні-
сенітниця, такі помиї, які можуть спасти на думку тільки пусто-
головим. Це знов прокламація букарештського комітету, що за-
кликає нас повернути все на порох і попіл, аби тільки визво-
литися. 

— Всі поляжем, аби тільки визволитися! — іронічно вкинув 
і своє слово Нечо Піронков. 

— Ці волоцюги палять, повертають все на порох і попіл, 
але чиє все? Чуже. У них ні кілка, ні дрючка, їм, бач, добре! 
Порох і попіл, — легко сказати? Поганці з-поміж усіх поган-
ців! — гнівно сказав чорбаджій Ю р д а н . 

— Справжні розбійники, — втрутився і хаджі Сміон. 
— Я к щ о вони хочуть усе чисто спопелити, то спалять і мо-

настир? — спитала черниця Серафима. 
— Бодай би їх блискавка спалила! — гнівно буркнула хаджі 

Ровоама. 
— А л е ж це, — втрутився знову Стефчов, — страшенна 

розпуста — поширення такої от гидоти! Це розбещує нашу мо-
лодь, робить із неї ледарів або доводить її до шибениці. О т 
хоч би й Соколов, адже шкода його! 

— Так , дуже жаль! — підтвердив хаджі Сміон. Відгукнув-
ся і Алафранка : 

— Щ е вчора з моєї розмови з лікарем я уже бачив, чиєму 
богові він кланяється: він плакався, що в нас нема Любобрати-
чів*. 

— А ти що відказав йому на те? 
— Відказав, що в нас є шибениці, якщо нема Любобрати-

чів. 
— Добре відказав, — похвалив господар. 
— Слухайте, що це за Аюбобратичі? — спитала допитлива 

сваха. Генко Гінкин, який регулярно читав вісник «Право» й був 
аи соигапі П О Л І Т И К И , відкрив, було, рот, щоб відповісти, але 
жінка відразу осадила його поглядом і відповіла за нього: 

-— Воєвода в Герцоговині, бабусю Дано. Х а ! Якби в нас був 
хоч один Любобратич, я перша стала б під його прапор і гайда 
•сікти капусту! 

— Якби у Нас був Любобратич — інша справа... тоді і я 
пішов би під його команду, — сказав хаджі Сміон. 

Ю р д а н суворо подивився на них. 
— Так і речі, Гіна, не повинні говоритися і в кутку, а ти, 

хаджій, пусте базікаєш. — І, повернувшись до Алафранка, спи-
т а в : — що чекає тепер лікаря? 

* Вождь герцогоиинського повстання 1875 р. 
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— Зг ідно з законом, — відповів Стефчов, — за замах на 
;життя царського урядовця — або смерть, або довічне ув 'язнен-
н я в Діярбекірі. 

І він переможно обвів усіх очима, спостерігаючи ефект 
своїх слів. 

Гінка тимчасом почала очима шукати свою меншу сестру 
.Лалку. 

— Де Лалка, Радо? 1— спитала вона у дівчини в чорному 
•убранні. 

— А піди лишень поклич її! — наказала Раді хаджі Ро-
даоама. 

Аалка , після слів Стефчова про Соколова, що їх він висло-
вив з такою жорстокістю, нишком вийшла і заховалася в одній 

гїз подальших кімнат; там вона впала на канапу і ревно зари-
дала. Мука і жаль переповняли її серце. Ці люди, що так гид-
гко знущалися з нещасного лікаря, глибоко обурювали її. 

— Боже мій, боже мій! Т а невже ж вони не мають жалю! — 
з н о в і знов проказувала вона. 

Сльози дають полегкість і при безнадійному горі, а доля 
лікарева ще була невідома, ще жевріла надія, і Лалка , наплакав-
шись досхочу, звелася нарешті, утерла сльози і сіла коло від-
чиненого вікна, щоб остаточно опанувати себе. Вона дивилася 
неуважним поглядом на вулицю, де проходили байдужі і без-
ж у р н і люди, й нічого перед собою не бачила; цей жорстокий 
світ тепер не існував для неї, і вона не хотіла нікого ані бачити, 
ан і чути, її думки і почуття полонило одно... 

Раптом бистрий кінський тупіт привернув до себе її увагу. 
Лалка глянула і завмерла, вражена: лікар Соколов верхи білим 
конем повертав додому. Він чемно привітався до дівчини і про-
їхав повз неї. Лалка з радощів навіть не здогадалася відповісти 
на його вітання і, немов гнана якоюсь непереборною силою, 
мерщій ускочила до гостей і схвильовано гукнула: — Лікар 
Соколов повернувся! 

Гостей це здебільшого неприємно вразило. Х а д ж і Ровоама 
злісно зціпила зуби, а Стефчов зблід і промовив, удаючи бай-
дужого: 

— Певно привели на новий допит. Н е так то легко уникну-
ти йому Діярбекіра чи петлі. 

Н а цім слові він стрінувся очима з гострим Радиним пог-
лядом, що тяжко його вразив, краска гніву кинулася йому в 
обличчя . N 

— Геть не кажи такого, Киріяк! Може таки вирветься, 
бідолашний, шкода його молодого віку, — з чуттям мовила Гін-
ка. Попередні її глузування з лікаря зривалися їй тільки з 
•язика, але не йшли від серця. 
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I X . П О Я С Н Е Н Н Я 

Доїхавши до свого дому, лікар лишив коня і вернувся на 
вулицю. Швидко пройшовши повз кав 'ярню Ґанкову, звідки-
багато хто вітав його із звільненням, а надто сам кафеджій, 
Соколов попрямував до Маркових. А йдучи, він зустрів і Стеф-
чова, що виходив від Юрдана . 

-—- А ! Привіт вам, добродію перекладач! — гукнув до нього 
лікар, зневажливо всміхнувшись, але Стефчов навіть не глянув 
на нього. 

Марко, вже по обіді, сидів на своїй канапці і пив каву. 
Він стрів лікаря, нетямлячись від радощів. Весело поздоровкав-
шись із усіма і подякувавши за вітання з поверненням, Соколов-
почав: 

— Розповім я тобі цілу комедію, бай Марку! 
— Як це, голубе, трапилося? 
— Т а я й сам дивуюся!.. Все це здається якоюсь казкою,, 

що їй навіть не ймеш віри. Ледве я повернувся від вас додому, 
забирають мене вночі з дому і ведуть до конаку. Т и вже, певно, 
чув, мене обвинувачували і допитували. Х т о б сказав, що моє 
пальто та отакого накоїть? Замикають мене. Проминуло з пів-
години — ввіходить до мене двоє жандармів: «Збирайтеся, 
докторе!» «Куди?» «Підеш до Карлова, бей наказує». Чудесно! 
Виходимо, — один жандарм поперед, мене, другий позаду, 
обидва з рушницями. Доходимо до Карлова вже вдосвіта.. 
Замкнули мене й тут, бо було ще надто рано, і суд ще був 
закритий. Просидів я так щось годин із чотири, вони видалися 
мені роками. Нарешті вводять мене до судді; тут таки з ним 
кілька чоловік радників і поважних громадян. Читають якогось 
протокола, з якого я нічогісінько не зрозумів. І знов допити, і 
знов ті ж таки дурниці про те ж таки пальто. І воно тут таки 
на зеленому столі. К а д і й 2 3 розпечатав якогось пакета, мабуть 
від нашого начальства — бея, витяг папери й питає: «Ці 
папери твої?» «Я їх уперше бачу!» «Як же вони опинилися в 
твоїм пальті?» «Моя рука не клала їх туди». Він читає листа 
далі. Бей Тишко Балтоглу бере газету і перебігає її очима. 
«Ефенді, — тихенько говорить він до судді, — у цій газеті 
нема нічого протизаконного, вона виходить в Царгороді!» і, по-
сміхаючись, дивиться на мене. Я вже остаточно нічого не розумію 
і стою, немов той пень. Суддя питається: « А чи не комітет-
ський то вісник із Румунії?» — «Ні, ефенді,— відказує Балто-
глу, — в ньому про політику жодного слова, у ньому пишуть 
про віру, це протестантський вісник». Т у т я дивлюся, бай Мар-
ку, і очам споїм не йму віри: «Зорниця» 2 4 . Т и ш к о Балтоглу 
бере прокламацію, читає, дивиться на мене і знов смієтьСя г 
«Ефенді, і це не протиурядовий папір: це просто оголошення». 
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і давай читати вголос: «Практичний лікарник л ікаря Івана Бо-
хорова». Суддя , здивований, оглядається , всі сміються. Розсмія-
вся й він, розсміявся й я, та хіба можна було стримати сміх? 
Головна річ, як сталось це чудодійне перетворення? Т а хоч щоб 
там було, але по коротенькій нараді з своїми радниками суддя 
промовив до мене: «Докторе, тут трапилася помилка, пробач, 
щ о потурбували (п ід турбуванням він розумів моє нічне мандру-
вання від конаку до конаку т а перебування в тюрмі ) , постав, — 
каже, — якогось поручника і рушай додому». 

— А про пораненого ж а н д а р м а не здіймали мови? 
— П р о нього навіть не питали. Я к я зрозумів , наш бей, — 

чи його хто напутив, чи може сам розважив , — уважніш роз-
глянувши справу, додав у своїм листі, що поранення поліцая він 
мені за провину не ставить. Мабуть , сам поранений признався , 
що бреше. 

Л и ц е Маркові з а с я я л о від приємності : він був певний, що 
дідів Манолин син стріляв, і дуже турбувався за наслідки. 

— Н у , хвалити бога, ти тепер вільний! 
— Я к бачиш. А л е постривай, є Ще дещо, ще незвичайніше,— 

промовив лікар озираючись , щоб упевнитися, щ о нікого з дома-
шніх нема поблизу. — Подався я додому конем бая Ніколча , що 
став мені з а поручника, виїхав із К а р л о в а і ледве дістався 
єврейського окопища, як зирк — од Балкан спускається двоє: 
якийсь незнайомець і диякон Викентій, що> махає на мене і 
гукає, щоб я став. «Куди це ви, добродію Соколов?» — ди-
вується Викентій, побачивши мене вільним. «Додому, — відпові-
даю, — все скінчилося». Він аж дивом здивувався . Я давай 
розповідати йому, а він кидається на шию мені і давай мене 
ц ілувати! «Дозвольте вас познайомити з добродієм.. . Бойчо 
Огняновим» . І вказує на свого попутника. Я почав придивля-
тися до нього, — він! Пізнав! Т о й самий, якому я віддав 
у ч о р а своє пальто. 

— Я к ? Дідів М а н о л и н син? — перебив Марко . 
— А хіба ти його знаєш? — спитав здивований лікар. 
М а р к о схаменувся. 
— Н у , а що потім, там побачимо, — схвильовано промовив 

•він. 
— Ну , подали ми один одному руки, поздоровкалися. Він 

знов давай дякувати мені за пальто і перепрошувати. «Пусте, 
добродію Огнянов , я ніколи не каюся в тій краплі блага, що 
іноді роблю людям. К у д и це ви й ш л и ? » питаюся. «Огнянов 
ішов шукати вас», відповідає диякон. «Мене? Н а щ о ? » «Він 
хотів визволити вас». «Визволити мене?» «Так , віддавшись до 
рук влади і визнавши себе в усім винним». « Н е в ж е ж ви того 
йшли і до Карлова? О , добродію Огнянов , що ви могли на-
"Коїти...« » Ц е був мій обов 'язок«, — відказує той просто. Яке 
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благородство, бай Марку, яке лицарство! От таких людей п о -
требує наша Болгарія. 

1 Іо короткій мовчанці лікар казав далі: 
— М и попрощалися: вони пішли напрямки полем, а я — д о -

дому і от ще й досі не можу отямитися, вражений цією зустріч-
чю, а надто чудасією з паперами. А д ж е я тобі кажу, що тут, 
у конаці, я на власні очі бачив газету «Незалежність» і справ-
жню революційну прокламацію! А потім вийшло, що ніби все 
це «Зорниця» і болгарське оголошення. Я к це сталося, хто їх 
підмінив, чи не помилився, часом, бей? Я вже усяке думав і 
нічого не можу зрозуміти. Скажи ти свою думку, бай Марку! — 
і лікар, чекаючи відповіді, схрестивши руки, почав ходити з-
кутка в куток по кімнаті. 

— А чи не здається тобі, що це зробив хтось із приятелів? 
Яка ж тут могла трапитися помилка, і де взяти беєві проте-
стантську «Зорницю» та болгарські оголошення? 

— А л е хто ж той невідомий добродійник, що врятував мене-
від небезпеки, а Огнянова від певної загибелі? Допоможи здо-
гадатися... Мушу ж я йому віддячити. 

Марко нахилився до лікаря й тихенько сказав: 
— Слухай, докторе. Те , що я скажу тобі, ти повинен захо-

вати, як таємницю, а ж до смерті! 
— Д а ю слово честі! 
— Папери підмінив я... 
— Щ о ? Ти , бай Марку?! — скрикнув лікар. 
— Сядь і послухай, як було діло. Сьогодні рано-вранці 

пішов я до кав'ярні Ґанкової і від кафеджія вперше довідався 
про твій арешт. Я зовсім розгубився. Саме на цей момент уві-
ходить до кав'ярні онбашій і переказує мені, що тебе цієї ж ночі 
відрядили до Карлова, куди і він сам мав податися з листом від 
бея, де запечатані і твої небезпечні папери. Я не знав, що його 
мені робити. Онбашій випив каву і пішов собі. А ж гульк — 
він забув свого листа! Ганко був заклопотаний, він мив комусь-
голову. Мені одразу ж спало на думку — сховати, подерти 
листа, але це навряд чи пособило б що: тебе б сіпали, бо ли-
шився б сумнів. Щ о його робити? А думати ніколи було. Тод і 
мені ото й спало на думку щось таке, про що я зроду й гадки 
не мав. Ось бачиш, докторе, я посивів торгуючи, а чужого 
листа зроду не розпечатав. Я зробив це сьогодні вперше й во-
станнє. Біжу додому, замикаюся в своїй конторі, потихеньку 
відліплюю на конверті сургуч, добуваю звідти папери і кладу 
замість них інші, — перші-ліпші. Турки, сам знаєш, недогадливі. 
Потім я відніс лист і поклав його на те саме місце, цього не 
помітив і кафеджій... Хвалити бога, все кінчилося щасливо. 
Тепер, принаймні, не так мене мучитиме сумління. 

Лікар, уражений і зворушений, сидів нерухомо. 
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— Бай Марку, довіку тобі цього не забуду. Т и визволив 
аж двох із безодні, сам наражаючись на велику небезпеку. 
Такої послуги не зробив би й батько синові!.. 

Лікар од хвилювання не міг навіть т в о р и т и . М а р к о про-
вадив далі: 

— Вчора до мене справді завітав дідів Манолин син, але 
прийшов через дах І зняв такий гамір, що він привів до нас 
поліцію. 

— Бойчо Огнянов? 
— Еге, ви так його називаєте. Він, він! Його батько в е л и -

кий мені приятель, і він, бідолашний, нікого тут не знаючи, 
мав на думці перебути в мене. Ото ти його й привів. Учора не-
хотілося говорити тобі за нього. 

— Зв ідки він прийшов? — спитав лікар, глибоко зацікавив--
шись цією незвичайною людиною. 

— Він тобі не казав? Утік із Діярбекіра. 
— З Діярбекіра? 
— Тихше! А де він зараз? 
— У монастирі, переховується в диякона. Мені треба з ним 

побачитись. Чи можна мені розповісти йому про все чисто? 
Треба ж, щоб він знав, кому він завдячує своїм порятунком., 
адже він віддався б властям, якби мене не випустили. 

— Ні, ні! Благаю тебе не казати, доки й живий, нікому? 
З а б у д ь про все це. Я відкрив це тільки перед тобою, щоб дати 
полегкість своїй душі. Вітай від мене сина діда Маноли, скажи, 
нехай зайде якось до мене, але тільки в ворота. 

Лікар попрощався і пішов. 

X . Ж І Н О Ч И Й М О Н А С Т И Р 

Жіночий монастир у Білій Церкві являв протилежність чоло-
вічому, притуленому до гір, завжди мовчазному й безлюдному. 
Тут , навпаки, шістдесят-:імдесят черниць, старих і молодих, 
увесь день шмигали коридорами і просторим подвір'ям, сповня-
ючи їх веселим гомоном і сміхом. 

Братство черниць славилося як щонайдіяльніший розсадник 
міських новин. Т у т була колиска всіх пересудів, що облітали 
і бентежили спокій грішних мирян; тут провіщалися заручини, 
розладжувалися весілля; звідси ж таки вели початок всілякі 
невинні пригодоньки, що, облетівши ціле місто, знов верталися 
сюди цілі-цілісінькі, але вже набирали величезних розмірів або, 
навпаки, входили сюди соломинкою,, а виходили цілими горами. 
Такий гомінкий центр, природно, притягав сюди,, а надто в 
свята, юрми мирян, що їх побожні жінки частували разом із 
вишневим варенням і міськими анекдотами. 
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Матушка хаджі Ровоама, що з нею ми познайомилися на 
іменинах її брата Юрдана, славилася своїм хистом довідуватися 
про всілякі міські таємниці й мала славу дуже вправної й муд-
рої плетухи. Колись ігуменя, потім скинена повстанням цієї 
своєрідної республіки, вона ще й дотепер держіала духовне 
старшування в монастирі. Всі й про все старалися завжди до-
відатись, якої була думки хаджі Ровоама. 

Останнього часу матушку хаджі Ровоаму гнітило звільнення 
лікаря Соколова, небезпечного, на її думку, ворога монастирів. 
Вона нишком злостилася, дивуючись, хто б міг допомогти йому. 
Х т о позбавив її втіхи щодня слухати, та й самій приточувати 
нові й нові подробиці про його долю? Ось уже четвертий чи 
п'ятий день, як вона через це не знала спокою, ночі не спала, 
намагаючись відгадати і довідатися, чому лікар не хотів призна-
тися беєві, де він був тієї знаменної ночі, коли його заарешто-
вано. Нарешті , хто підмінив газети? Раптом блискуча думка 
пройняла хаджі Ровоаму тієї хвилини, коли вона проказувала 
вечірні молитви. Вона, уже роздягнена, мерщій подалась до 

-сестри Серафими і тремтячим голосом почала: 
— Сестро! Т и знаєш, де був лікар тієї ночі, що про неї 

він не хотів признатися беєві? 
Сестра Серафима наставила вуха. 
— В беєвої дружини! 
— Невже, хаджієнько? 
— Звичайно, там, Серафимо! Тому він і не хотів говорити. 

А д ж е він не божевільний! Мати божа! Я й не здогадувалася 
раніш! — і хаджі Ровоама п е р е х р е с т и л а с я . — А чи знаєш ти, 
хто звільнив лікаря? 

— Хто, хто, хаджійко? 
— Т а вона ж, сестро, вона ж таки, беєва дружина! 
— Т а що ти кажеш, хаджієнько! 
— Боже мій, боже мій! І яка я недогадлива! Досі не могла 

здогадатися, а воно так просто! 
Другого дня вже все братство тільки й говорило про цю 

новину. Лікарева пригода з беєвою дружиною розросталася. 
З а дві години новина ця облетіла все місто. 
Т а ба! Ж о д н а новина, навіть Найцікавіша, за три дні старіє... 

Братство, що в ж е почало нудьгувати, потребувало нової поживи. 
Краличева поява, що його в містечку ніхто не знав, трохи роз-
буркала жіноче товариство. Братство захвилювалося: «Хто він? 
Який із себе? З в і д к и ? Чого прийшов?» Ніхто нічого не знав. 
Найбільш цікаві йшли за відомостями до міста, але, крім ім'я, 
приносили одні суперечливі відомості. 

Сестра Ровоама ппслухувала всі здогадки черниць та тільки по-
сміхалася. Вона здогадалася, в чім справа, але їй хотілося, щоб 
сестрам трохи покортіло. Тільки пізно ввечері оракул заговорив... 
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Другого днія, вранці, вже всі сестри знали, що цей незнайо-
мий Огнянов не хто інший, як турецький шпигун... 

Однією з головних, а можливо й єдиною причиною, чому 
хаджі Ровоама розпустила такий ганебний слух про Огнянова, 
було те, щоі він не відзначив її своїм відвідуванням. Це була 
смертельна кривда її марнолюбству, і Огнянов придбав собі 
в ній небезпечного ворога. 

Була неділя. 
Відправа кінчилася. Цілий потік людський вийшов із церкви, 

розбрівся по подвір'ю і розійшовся по келіях черниць. 
Невеличка, затишна, розкішно прибрана келія хаджі Ровоа-

ми насилу вмістила всіх людей, що тут зібралися. Черниця, 
всміхаючись, вітала й виряджала всіх, а Рада, в чистенькій 
чорній сукні і в такій самій хусточці на голові, подавала ^гостям 
на червоній таці каву й варення. З а годину гостей трохи по-
меншало. Х а д ж і Ровоама частенько позирала в вікно, немов 
чекаючи якихось незвичайних гостей. Нарешті прибуло ще кіль-
ка чоловік їх, а поміж них і Алафранка, Стефчов, піп Ставрі, 
Нечо Піронков і якийсь учитель. Лице черниці засяяло, з того, 
як вона радо віталася з ними, було помітно, що на них вона ото 
й чекала. Новоприбулі, вітаючись, подавали руку й Раді; Стеф-
чов навіть сильно потис їй руку, підморгнувши при цім, молода 
дівчина дуже почервоніла від сорому. 

— Киріяк, я хочу ще раз поспитатися в тебе, як саме тра-
пилося ото так із лікарем? — звернулася черниця до Стефчова 
по першім привітанні. •— Знаєш, усяку всячину говорять. 

— А що саме? — спитав Стефчов. 
— А те, що ти ніби навмисно перед беєм зробив газети ре-

волюційними, аби тільки підвести Соколова. 
Стефчов спалахнув. 
— Х т о таке каже, той осел і падлюка! Газету «Незалеж-

ність», тридцятий номер, і прокламацію витягли з кишені його 
пальта. Нехай скаже бей. Нечо радо потвердить. 

— А л е нема потреби й питати Нечо, що знає Нечо? -— 
сказав піп Ставрі. — Ми знаємо цю птицю давно! Куди б 
не пішов лікар, туди він несе й свою петлю. Я ще третього дня 
говорив це саме Селямизу. Я пішов до нього покуштувати його 
нової горілки... і знає ж цей Селямиз класти в міру аніс! Ну, 
а ти, хаджійко, ти жива, здорова? 

— Як бачиш, дід-піп! Знову молодію з молодими, -— від-
повіла черниця і знову звернулася до Стефчова. — Але хто ж 
йому підмінив папери? •— У хаджі Ровоами свербів язик роз-
повісти скоріше про своє відкриття. 

— Поліція викриє. 
— Ваша поліція ламаного шеляга не варта. Я тобі скажу 

хто, -— сказати? — сміялася матушка хаджі Ровоама і, схилив-
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шись до самісінького вуха Стефчова, прошепотіла тільки ім'я^, 
але так голосно, що таємницю почули всі. Радник Нечо, розре-
готавшись, підкинув свої чотки вгору; учитель значущо глянув на 
сусідів, а піп Ставрі промимрив: «Воронь боже від спокуси 
нечестивих!» Засоромлена Рада заховалася до іншої кімнати. 

— О т він, от він! — скрикнув Стефчов, показуючи на Соко-
лова, що переходив з двома товаришами подвір'я. Один із них. 
був диякон Викентій, а другий Кралич. 

Усі кинулися до вікна. Це дало привід матушці Ровоамі ска-
зати й про друге своє відкриття. 

— А чи знаєте ви, хто з Соколовим і дияконом? 
— Отой чужий? Т о якийсь Бойчо Огнянов, — відповів 

Стефчов. — Мені здається, що й він із тих, що волочать за 
собою свою іпетлю. 

Х а д ж і Ровоама заперечливо хитнула головою. 
— Н і ? — спитав Стефчов. 
— Ні, щось зовсім інше, й д у в заклад.. . 
— Бунтівник? 
— Ні ! Шпигун! — сказала черниця врочисто. 
Стефчов дивився на неї вражено. 
— Усі чисто знають про це, тільки ти й не знаєш. 
— Анафема, — пробурмотів піп Ставрі. 
Сестра Ровоама злісно стежила за тим, куди піде лікар і з 

своїми супутниками. 
— Д о сестри Христини, — скрикнула вона. 
Сестра Христина недобру славу мала поміж сестер. Її вважа-

ли за патріотку, що має стосунки з революційним комітетом. 
У неї раз якось навіть ночував відомий революціонер — дияко» 
Левський. 

— І любить же диякон цю сестру Христину! — злостиво 
додала хаджі Ровоама. — А чи чули ви, що Викентій думає 
підкапок скинути? І добре зробить! Хто його, такого молодого,, 
й постриг? 

— Т а к і треба: або молодим оженитись, або молодим по-
стригтись, — заперечив піп Ставрі. 

— Здається , він зробить перше, діднпіп. 
— Борони боже! 

Г.г<\ він має на думці прислати старостів до Орля -
ноної доньки. Якщо тільки йому не відмовлять, диякон скине 
підкапок і :иііичаєть"я в Румунії. Але мені здається, що він 
помиляється . і черниця поблажливо глянула на молодого 
вчите мі, що йому вона ладила ту ж таки дівчину. Учитель по-
червоній. 

І Іп подиі|і'ї поки шлися нові гості. 
— Оії! Іірдгік і/іс! скрикнула хаджі Ровоама, кинувшись, 

назустріч ІОрдаиові Діампндієву. 
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Усі вийшли за нею. Стефчов лишився позад усіх і, взявши 
Раду під руку, щоб попращатися з нею, поцілував її в роз-» 
червонілу щоку. Вона з усієї сили вдарила його в обличчя і 
відскочила. 

— І не сором тобі! — промовила вона приглушеним голо-
сом, а на її очах забриніли сльози. 

Стефчов поправив збиту на бік феску, люто посварився на 
Раду і мерщій вийшов слідом за іншими. 

X I . Р А Д И Ш , Х В И Л Ю В А Н Н Я 

Матушчина Рада — так називали її, щоб визначити при-
належність її матушці хаджі Ровоамі — була висока, струнка,, 
вродлива дівчина, з простодушним і ясним поглядом, миловидна 
на обличчя, блідість якого ще дужче відтіняла чорна хустка на 
голові. Сирота з дитинства, Рада вже багато років жила в хаджі 
Ровоами, що взяла її собі за вихованку. Потім її опікунка зробила 
її помічницею, тобто дівчиною, що збиралася стати черницею, і 
нарядила в неодмінну чорну сукню. Останнім часом Рада була 
за вчительку першого класу жіночої ііїколи, дістаючи на рік. 
тисячу шелягів платні. 

Рада зросла в задумливій келійній атмосфері, під суворим' 
нечулим доглядом старої плетухи, під гнітом жінки, що мала 
кам'яне серце і не знала матернього почуття. Х а д ж і Ровоамі 
навіть на думку не спадало, що можна ставитися до Ради якось 
людяніш. Захоплена плітками й інтригами, вона не мала часу 
помітити, що її деспотизм дедалі ставав дошкульнішим і нестерп-
нішим Раді, в міру того, як у дівчини прокидалася свідо-
мість людської гідності. М и вже бачили, як хаджі Ровоама, 
хоч Рада була вже дорослою дівчиною, вчителькою, при-
мушувала її прислужувати за чорбаджійським столом брата 
Юрдана . 

Останніми днями Рада багато працювала в школі, бо набли-
жався час річних іспитів. Нарешті цей день настав. Уже рано-
вранці в жіночій школі повно школярок і матерів, задля такого 
дня попричісуваних і причепурених, немов ті ляльки. 

Відправа в церкві закінчилась, і народ, за встановленими 
звичаями, заповнив школу, щоб бачити успіхи учениць. Красиві 
вінки прикрашували всі двері і вікна, і вчительську кафедру, а 
образ святих Кирила й Мефодія дивився з пишної рамки із 
троянд та інших запашних квітів і зелених гілок буксу і ялини 
Скоро всі лавки були зайняті ученицями, решта простору — 
публікою: більш почесні гості розмістилися попереду, деякі 
навіть на стільцях. Між ними були й наші знайомі. Лишалося 
ще декілька стільців для почесних гостей, що мали прийти. 
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Рада соромливо розсаджувала своїх учениць на місця, даючи 
їм тихо настанови. Її лице, збуджене хвилюванням урочистої 
хвилини, осяяне великими вологими очима, було чудово-приваб-
ливам. Нервовий рум'янець, що грав на її щоках, видавав 
трепет її душі. Вона почувала, що сотні цікавих очей спрямовані 
на неї, їй робилося ніяково — вона губила самовладання. Але 
як тільки головна вчителька почала свій виступ і привернула до 
себе увагу людей, що зібралися, Раді стало легше, ясніше на 
душі, і вона кинула навколо себе більш сміливий погляд; вона 
з радістю помітила відсутність Стефчова, і самовладання до 
неї повернулося. Виступ головної учительки закінчився прн 
урочистій тиші. 

Екзамен за програмою почався з першокласниць. Добродуш-
не і спокійне обличчя головного учителя, Климента, його слова 
підтримки вдихнули впевненість в учениць. Рада з напруженою 
увагою стежила за відповідями дівчаток, і їх випадкові затрим-
ки болісно відображались на обличчі. Ці дзвінкі, чисті голосоч-
ки, ці маленькі рожеві ротики вирішували тепер її долю. Вона 
підтримувала учениць своїм світлим поглядом, підтримувала їх 
посмішкою і, здавалося, готова була вкласти всю свою душу в 
їх тремтячі губки. 

Натовп біля дверей розступився і пропустив двох відвідува-
чів, що запізнилися. Вони тихенько сіли на вільні стільці. 

Рада підняла очі. Один, старіший з них, був опікуном школи, 
чорбаджій Мічо, а другий — Киріяк Стефчов. Нерівна тонка 
блідість покрила обличчя вчительки, і вона зробила над собою 
зусилля, щоб не дивитися на цю неприємну людину, що бенте-
жила і лякала її. 

Киріяк Стефчов -привітався з деякими присутніми, але не 
привітався з Соколовим, своїм сусідою, який навіть не подивив-
ся в його бік. 

Стефчов закинув ногу на ногу і звисока почав оглядати при-
сутніх. Він неуважно слухав відповіді учениць, більш придив-
ляючись до натовпу, де була Лалка Юрданова. Тільки разів 
зо два він суворо й зневажливо зміряв поглядом Раду з ніг 
до голови. 

Вчитель Климент підійшов з книжкою до Михалакі Ала-
франка, пропонуючи йому поставити декілька питань ученицям. 
Михалакі відмовився, сказавши, що він буде екзаменувати з 
французької мови. Климент обернувся вправо і повторив своє 
запрошення Стефчову. Стефчов узяв книжку й посунувся з 
своїм стільцем наперед. 

В натовпі пронісся тихий шепіт. Всі спрямували свої погля-
ди па Киріяка. Предмет, по якому екзаменували, була коротка 
болгарська історія. Стефчов поклав книжку на стіл, потер собі 
пальцем висок, немовби бажаючи розбудити свій мозок, і голос-
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но поставив якесь питання. Учениця мовчала. Його непривіт-
ний погляд пронизав холодом дитячу душу дівчинки, і вона 
так дуже збентежилась, що забула навіть питання і жалібно 
дивилася на Раду, ніби просячи її допомоги. Стефчов повторнії 
питання. З н о в у мовчанка. 

— Нехай іде, — сухо сказав він учительці, — викличте 
іншу. 

Вийшла інша дівчина. І їй було поставлене питання. Вона 
його чула, але не зрозуміла й лишилася мовчазною. Мовчала 
й публіка, яка починала відчувати якусь ніяковість, якийсь 
болісний стан. Дівчинка стояла, як прикована; очиці її наповни-
лися страждальницькими сльозами, які неначе б не сміли капати. 
Вона з зусиллям спробувала хоч щось відповісти, але запнулась 
і змовкла. Стефчов окинув Раду льодяним поглядом й промо-
вив: 

—- Викладалось, як видно, досить недбало. Викличте ще 
одну ученицю. — Рада тихим голосом назвала ще одне ім'я. Третя 
учениця відповіла зовсім інше: вона не розуміла питання. 

Прочитавши в очах Стефчова осуду, вона спочатку здиву-
валася, потім безнадійно оглянулася навколо. Стефчов поставив 
їй інше питання. Н а цей раз дівчина вже нічого не відповіла. 
Сором затуманив їй очі, бліді губи раптом затремтіли і, відразу 
голосно заплакавши, вона побігла й сховалась біля своєї матері. 

У всіх на душі було тяжко. 
Громада, будучи не їв силах більше переносити цей напру-

жений стан, неспокійно загомоніла. Здивовані глядачі пере-
глядалися між собою, немовби питаючи: «в чому тут справа?» 

Раптом знову запанувала могильна тиша, і погляди всіх 
спрямувалися наперед. Бойчо Огнянов, який стояв до цього 
часу осторонь, вийшов з публіки і, адресуючись до Стефчова, 
рішуче промовив: 

— Добродію, —" не маю честі вас знати, — але пробачте: 
ваші неясні й абстрактні питання були б незрозумілі навіть 
учням п'ятого класу. Треба пожаліти дітей. — Потім, обернув-
шись вбік Ради, спитав: 

— Добродійко, дозвольте? — Продовжуючи стояти, Огня-
нов попросив викликати одну з учениць, що вже екзаменувалась. 

Огнянов спитав у дівчинки те ж саме, що й Стефчов, але, 
завдяки іншій редакції питання, дівчйнка відразу ж відповіла. 
Матері вільно перевели подих і вдячно подивилися на незна-
йомця. Його ім'я обійшло всю публіку й запам'яталося всім. 

Викликали іншу ученицю, яку зрізав Стефчов, і вона теж 
відповіла задовільно. Після цього всі діти, що були налякані 
Стефчовим до одуріння, підбадьорились і почали навіть спереча-
тися між собою, кому вийти раніше, щоб відповідати цій добрій 
людині. 
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Р а д а з однієї крайності впала в іншу. З в о р у ш е н а , здивована, 
нічого подібного не чекаючи, вона з вдячністю дивилася на 
великодушну людину, що прийшла до неї на допомогу в таку 
критичну хвилину. Вона вперше зустрічала, та ще в 
зовсім незнайомій людині, таке братерське співчуття до себе. 
І це шпигун? Він, який з ім 'яв Стефчова, як черв 'яка, і стояв 
тегіері перед нею, як ангел-хранитель?! Вона торжествувала. 
Вона знову виросла в своїх і чужих очах і гордовито й щасли-
во дивилася на всіх і у всіх зустрічала співчутливі дружні пог-
ляди. її серце переповнилося вдячністю до цієї людини, і вона 
готова була заплакати від радості. 

Трет ій з допитаних Стефчовим дівчаток Огнянов поставив 
таке питання: — Райна, скажи-но нам, за якого із болгарських 
княз ів наш народ хрестився і став християнським? — І він 
д р у ж н ь о подивився в очі дівчинці, що ще не висохли від сліз. 
Д івчинка трошки подумала, розтулила губки, .і зв ідтіля почувся 
тоненький, ясний і дзвінкий, як у жайворонка, голосок: 

— Болгарський цар Борис охрестив усіх болгар. 
— Гаразд , відмінно! А тепер, скажи, хто створив болгар-

ську азбуку? 
Це питання трошки затруднило дівчинку, вона подумала, 

потім з ібралася відповісти і знову зупинилась, невпевнена й 
готова знову засоромитися. / 

— Н а ш і а, б, Райна, — хто їх перший написав? — допо-
міг їй Огнянов . 

Оченята дівчинки просіяли, не говорячи жодного слова, Бона 
простягнула свою голу до ліктя ручку до ікони, зв ідкіля ласка-
во дивилися на неї К и р и л і Мефодій. 

— Т а к , так! Свят і К и р и л і Мефодій, — сказало декілька 
чоловік в передніх рядах. 

— Будь здорова, Райно! Нехай святі Кирил і Мефодій до-
поможуть тобі стати царицею,* — промовив розчулений піп 
Ставрі . 

— Відмінно, Райно. Іди тепер на своє місце! — відпустив її 
Огнянов. 

С я ю ч а Райна переможно побігла до матері, яка обняла її, 
міцно притиснула до грудей і осипала поцілунками її обличчя. 

Огнянов хотів було знову відійти до публіки, він віддав 
книжку вчителеві Клименту . 

— Добродію, спитайте і нашу Станку, — зупинив його чор-
баджій Мі'то. Жвава , з русявими кучерями, дівчинка вже стояла 
перед ним і сміливо дивилися йому у вічі. Огнянов зупинився. 

— Станка , хто із царів визволив болгарів від грецького 
рабства? 

* У болгарів були цлриця Райна. 
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— Від турецького рабства визволив болгарів... — помилко-
во почала дівчинка. Чорбаджій Мічо перебив її: 

— Станка, стій! Т и скажи, таткова дівчинко, про царя, що 
визволив болгарів від грецького рабства, а від турецького — 
єсть якому царю визволити їх... 

— Щ о визначено богом, те й збудеться, •—- сказав піп 
Ставрі . 

Простодушний додаток чорбаджія Мічо у багатьох викли-
кав співчутливі посмішіки. В залі пронісся шепіт і ледь стри-
маний сміх. 

Станка, що погано зрозуміла слова свого батька, голосно 
відповіла: 

— Від грецького рабства визволив болгарів цар Асен; а 
від турецького їх визволить цар Олександр із Росії! 

Після слів Станки в залі настала могильна тиша. Н а бага-
тьох обличчях відобразились непорозуміння і неспокій. Всі по-
гляди машинально повернулися до Ради, яка, вся почервонівши, 
в замішанні опустила голову, від хвилювання груди її високо 
підіймалися. Одні дивилися на неї докірливо, інші похвально, 
але всім було ніяково. Стефчов, що незадовго перед тим був 
принижений і знищений, знову підняв голову й дивився пере-
можно. Всі чудово знали про його близькі стосунки з беєм та 
про його приверженість до турків, а тому намагалися прочитати 
на його обличчі, що він думає. Загальне співчуття до Р а д и і 
Огнянова почало повільно ^спадати і навіть змішуватися з 
глухим незадоволенням. Прибічники Стефчова злорадствували 
і голосно виявляли своє незадоволення, а друзі вчительки лякли-
во мовчали. Дід, піп Ставрі, переляканий за свої необдумані 
слова, читав в думці «Помилуй мя, боже!» Н а жіночій половині 
це позначилось ще виразніше. Голосніше всіх шуміла хаджі 
Ровоама, роздратована ще раніше посоромленням Стефчова, 
вона і тепер сердито кидала блискавки в бік Ради й Огнянова. 
Вона навіть голосно назвала Огнянова бунтівником, зовсім 
забувши, що за декілька днів до цього вона ж об 'явила його 
турецьким шпигуном. А л е були й інші, які не менш голосно 
висловлювалися на користь Ради і Огнянова. Гінка Діаман-
дієва, не соромлячись, скрикнула на весь зал: 

— Т а що ви перелякалися? Бога, чи що, дівчинка розіп 'яла? 
Сказала правду, ось і все. І я ось підтверджую, що нас визво-
лить цар Олександр, а .не хтось інший. 

— Мовчи, божевільна! — шепотіла їй перелякана до смерті 
мати. Бідолашна Станка стояла зовсім розгубившись. Вона кож-
ний день чула і від батька, і від гостей, що бували у них, саме 
те, шо вона сказала тут, а між тим всі чудно перешіптувались. 

Стефчов піднявся, випростався і, звертаючись до передніх 
стільців, значно сказав: 
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— Панове! Т у т розповсюджуються революційні ідеї проти 
влади його величності султана. Я тут не можу більше лишатися, 
тому й іду. 

Нечо Піронков і ще два чи три пішли за ним. 
Після перших хвилин замішання, всі побачили, що справа не 

заслуговує на таку велику увагу. Дитина, з недосвідченості, ска-
зала декілька недоречних, хоч і справедливих слів, — що ж із 
того? В залі знову настала тиша, а разом з нею повернулись 
і попередні симпатії до Огнянова, який знову зустрічав навколо 
дружні погляди; він мав на своєму боці всіх матерів і всі чесні 
серця і був героєм дня. 

Екзамени продовжувались і закінчилися цілком спокійно. 
Учениці заспівали на прощання пісню, і публіка почала розходи-
тися. 

Коли Огнянов підійшов до Ради попрощатися, молода вчи-
телька схвильовано сказала йому: 

— Від усього серця дякую вам, добродію Огнянов, за себе 
і за моїх дівчаток! Я ніколи не забуду цієї послуги. — І вона 
обдала його промінням своїх глибоких чудових очей. 

— Я сам був учителем, добродійко, і тому дуже добре розу-
мію вас^ — ось і все. Вітаю вас із чудовими успіхами ваших 
учениць, — сказав він, міцно потиснувши її руку. 

Огнянов вийшов. Після цього Рада не бачила вже нікого із 
гостей, що підходили до неї прощатися. 

X I I . « О Й т І О О Г Ш І І Н Ш 

Н а спільній нараді нових Краличевих приятелів поклали, 
щоб він одверто поселився в місті, назвавшись Бойчо Огня-
новим, ім'ям, що ним випадково назвав його Викентій. Приятелі 
спершу було не погоджувались, але Огнянов швидко довів їм, 
що в далекій Відині, де ніхто, крім Марка Іванова, не буває, 
навряд, щоб хто почув про нього, або — що ще важче — пізнав 
його: вісім років ув 'язнення в Азії , муки і клімат постарили його 
так, що впізнати його важко було, але тюрма і поневіряння 
не охолодили в Огнянова відданості ідеї, що за неї він потерпів, 
зробили його ще запальнішим, сміливішим; він до- фанатизму 
любив рідний край і був чесний до самозабуття. Він повернувся 
до Болгарії, щоб віддатися справі її визволення. 

Людина, яка втекла з ув'язнення, жила тепер тут під вига-
даним іменем, без будь-яких громадських і сімейних зв 'язк ів , 
без майбутнього, без провідної зірки в житті; людина, яку 
кожної години могли зрадити чи пізнати, — таку людину тільки 
одна велика ідея могла привести в Болгарію, і тільки вона 
могла її тут затримати після двох учинених ним убивств. У 
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такому відношенні він міг бути тут корисним? Який тут мався 
грунт для діяльності? І для якої діяльності? Чи може бути 
взагалі досягнута його мета? Він всього цього не знав. Він знав 
тільки, що зустріне великі перепони й труднощі. 

Спершу, внаслідок поголосок, пущених хаджі Ровоамою, від 
Огнянова відвернулися всі, з ким його хотіли познайомити 
приятелі. Але великодушний порив його на екзамені, виклика-
ний ницістю Стефчова, за одну мить відкрив йому всі двері 
й серця. Огнянов став бажаним гостем усього міста. 

Він прийняв пропозицію Марка Іванова та Мічо Бейзадета 
і став за вчителя, щоб мати в місті певніше громадське стано-
вище. З а товаришів у школі йому були: Климент Белчев — 
головний учитель, Франгов, Попов і вчитель співів Стефан 
Мердвенджієв, що викладав ще й турецьку мову. Перший був 
семінарист-росіянин, добродушний, непрактичний, запальний, він 
декламував ігуменові, що бував у нього, оду Державша «Бот» 
і поезії Хомякова 2 5 . Бай Марко давав перевагу оповіданням з 
історії — про величність Росії і про Бонапарта. Попов був буй-
ний, гарячий хлопець, колись приятель Левському. Він захоп-
лено стрів свого нового товариша і дуже до нього прихилився. 
Тільки Мердвенджієв був неприємною людиною, з його лю-
бов'ю до турецької мови й турків. 

Огнянов викладав і в жіночій школі, отже, щодня бачився 
з Радою. Щоразу він знаходив нові привабливі риси в харак-
тері цієї дівчини і непомітно для самого себе полюбив її. 

Чи ж треба казати про те, що й Рада полюбила його? Ц я 
бідна дівчина, що так потребувала ніжної ласки й співчуття, 
полюбила Огнянова палко, чисто, без міри. В ньому вона поба-
чила невиразний ідеал своїх мрій і надій; і під впливом цього 
животворного чуття Рада ще покращала і розквітла, немов та 
рання троянда. 

Н е багато треба було часу, щоб ці чисті, чесні серця звірили-
ся одне одному. Щ о не день Огнянов розлучався з дівчиною 
щасливіший і дедалі захопленіший нею. Нова любов квітла і 
дихала ароматом у душі його поряд з давнішньою любов'ю до 
справи визволення Болгарії. 

А л е часто тяжкі думки, як туман, нависали над його серцем. 
Щ о станеться з цим невинним створінням, яке він зв ' я зав із 
своїм невідомим майбутнім? Куди він її поведе? Куди вони 
підуть вдвох? Він — людина боротьби, сутичок і випадковостей, 
тягне на свій страшний шлях ясне, любляче дитя, яке тільки-
но почало жити, зігріте благодатним промінням любові. Вона 
шукає, жде від нього щасливого і ясного майбутнього, дінів 
радісних і безтурботних; по якому ж праву він спрямував /йа 
голову цієї дівчини удари, які до цього часу доля готувала-Лише 
йому одному? 

57 



Він повинен був усе відкрити Раді, він повинен був роз-
дерти завісу з-перед її очей, щоб вона знала, з якою людиною 
зв 'язує своє життя. Ці думки непокоїли Огнянова, і він поклав 
шукати собі полегкості в одвертості й чеснім признанні. 

Він подався до Ради. 
Рада вибиралася з монастиря в школу, де знайшла невелич-

ку, скромно прибрану кімнату. 
Огнянов постукав у двері і ввійшов. 
Рада стріла його, всміхаючись крізь сльози. 
— Радо, ти плакала? Чого ці сльози, моя пташко? — і він 

ніжно взяв її за голову і почав пестити її зашарілі щоки. 
Вона випросталася, витираючи очі. 
— Чого ти плачеш? — спитав він стурбовано. 
— Матушка хаджі Ровоама допіру була тут, — відповіла 

зона, і голос їй урвався. 
— Образила тебе ця черниця? З н о в тиранила? Поясни мені. 

Радо, шо вона зробила./ . Стій, це мої вірші, хто їх топтав? 
— Бачиш, Бойчо, добродійка хаджі Ровоама їх топтала, 

кинула на підлогу. «Бунтарські пісеньки!» — крикнула вона і 
далі промовила такі страшні слова про тебе... Як же його не 
плакати? 

Огнянов споважнів. 
— Які страшні слова вона могла сказати тобі про мене? 
— Яких тільки вона не говорила? Бунтар, душогуб, лихо-

дій! Боже мій, чом не має жалю ця жінка?! 
Огнянов глянув задумливо на Раду і сказав: 
— Слухай, Радо, ми потоваришували, але один одного ще 

не знаємо, чи, правдивіш, ти мене ще не знаєш... Це моя вина... 
Скажи, чи любила б ти мене, якби я справді був така людина, 
як тобі про мене сказали? 

— Н е кажи, Бойчо, я добре тебе знаю, ти найблагород-
ніша людина; і за це я тебе люблю. 

І вона, немов та дитина, обняла його шию руками і диви-
лась йому в очі. 

Він гірко всміхнувся, зворушений її простосердою довірою. 
— І ти мене знаєш, любий. Інакше б ми не полюбили один 

одного, — прошепотіла Рада. 
Огнянов ніжно поцілував її і сказав: 
— Радонько, щоб бути чесною людиною, як оце ти мене 

назвала, я повинен відкрити перед тобою дещо таке, чого ти не 
знаєш. Моя любов не дозволяє мені смутити тебе, але сумлін-
ня приказує інше. Т и повинна знати, з якою людиною ти по-
єднуєш свою долю. Я не маю права далі мовчати... 

— Розкажи мені все, сядьмо, — відповіла вона. 
Огняноп посадив її, і сам сів поруч неї. 
— Радонько, хаджі Ровоама сказала, що я бунтар. Вона не 
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знає правди, вона кожну молоду і чесну людину вважає за 
бунтаря . 

— Так , так, Бойчо, вона дуже лиха жінка, — бистро про-
мовила Рада. 

— А л е я справді такий і є, Радонько. 
Рада глянула на нього здивовано. 
— Так , Радо, я бунтар, і не тільки на словах, — я з тих, 

що готують повстання. 
Він помовчав. Вона нічого не відказала. 
— Я думаю підняти, прапор повстання по весні. Тому я й 

живу в містечку. •— Рада мовчала. — О т моє майбутнє, темне 
майбутнє, повне небезпек, як бачиш... 

Рада дивилась на нього, збентежена, але все ще мовчала. 
Огнянов вбачав у цій збентеженій мовчанці присуд собі. З кож-
ним словом його прихильність до цієї дівчини немов випаро-
вувалась. Він переміг себе і звірився їй далі. 

— От що чекає на мене. Тепер я розповім моє минуле. 
Рада впилася в нього тривожним поглядом. 
— Воно ще темніше, Радо, якщо не бурхливіше. З н а й , я 

вісім років пробув на засланні в Азії в політичній справі, і я 
втік з Діярбекіра. 

Рада виглядала ще більш збентеженою. 
— Скажи, Радо, черниця й про це говорила тобі? 
— Н е знаю, — коротко відказала дівчина. 
Огнянов з хвилину помовчав, хмуро замислившись, а потім 

почав говорити далі: 
— Вона називала мене лиходієм і душогубом, але вона нічо-

го не знає; вона раніш мене називала шпигуном. Т а к знай... 
Цього разу Рада відчула, що він має сказати щось страшне, 

і зблідла. 
— Слухай, я ще недавно вбив двох! 
Раду мимохіть аж назад відхитнуло. 

. Огнянов не смів глянути на неї, він говорив лицем до стіни. 
Серце йому тремтіло, стиснуте, як залізними кліщами. 

,— Так , я забив двох турків, — я, що мухи не скривдив... 
Я повинен був забити їх, бо вони перед моїми очима хотіли 
т я ж к о образити дівчину і її батька. Так , я вбивця, і мені знов 
загрожує Діярбекір або шибениця. 

Рада обернулася і глянула .на нього дивним поглядом. 
— Кажи, кажи... — прошепотіла вона тихо. 
— Т и знаєш тепер усе... я все сказав, —• відповів Огнянов. 
Він готувався почути страшний вирок собі, що його він уже 

читав з її лиця. 
А л е Рада кинулася йому на шию. 

» — Т и мій, і ти кайблагородніша людина! — скрикнула во-
I яа. — Т и герой і мій милий... 



X I I I . Л Ю Б О В Н Е П О Б А Ч Е Н Н Я 

Н а сходах почулися важкі кроки, від яких задвигтіла вся 
стара дерев'яна будівля. 

Бойчо прислухався і мовив: 
— Це лікарева хода. 
Р а д а кинулася до вікна і припала своїм розчервонілим лицем 

до шибки, щоб приховати хвилювання. 
Лікар' увалив у кімнату шумно, як і завжди. 
— Читайте, — промовив він, подаючи брошуру Огнянову.— 

Огонь, братіку, справжній огонь! Збожеволієш.. . Треба цілува-
ти ті золоті руки, що написали це! 

Огнянов розгорнув брошуру. Це було румунське емігра-
ційне видання. Як і здебільшого такі книги, ця являла пересіч-
ний твір, повний патріотичних заяложених фраз, пустої рито-
рики і шалених закликів та лайки супроти Туреччини. Але 
саме тим вона й збуджувала ентузіазм читачів-болгарів, які 
прагнули вільного' слова. Пошматовані, брудні та пошарпані 
сторінки книжки свідчили, що вона побувала в багатьох руках 
і дала поживу багатьом серцям. 

Соколов аж сп'янів од прочитаного. Сам Огнянов, розвинені-
ший од Соколова, був зачарований і не міг відірвати очей від 
книжки. Лікар із заздрістю дивився на нього і нетерпляче тяг 
книжку з його рук. 

— Стривай, дай, я тобі прочитаю! — І почав читати гучним 
голосом, який з кожною фразою все більше і більше йшов 
сгезсепсіо, він розсікав лівою рукою повітря, при кожній сильній 
фразі тупав ногою і кидав швидкі погляди на Бойчо і Раду, в 
душі яких попереднє солодке хвилювання змінилося войовничим 
захватом Соколова. Кімната і вся школа гриміла від його го-
лосу, який досягнув найвищих нот. Коли він, нарешті, дійшов 
до довгого вірша, яким закінчувалася брошура, він зупинився, 
тремтячий, і, обливаючись потом, обернувся до Огнянова. 

— Огонь, огонь, брате! Візьми, читайте далі... я стомився... 
Ні, дай сюди, ти читаєш вірші, як піп Ставрі «Отче наш», ти 
мені зіпсуєш настрій. Візьми ти, Радко! 

— Візьми, Радо, ти добре декламуєш! — сказав Огнянов. 
Дівчина почала читати. 
Вірш, як і проза брошури, відзначався безліччю окликів 

і пафосу, але був поганий. Т а дзвінкий голос і хвилювання 
Ради надавали йому особливої сили і життя. 

Лікар жадібно ковтав кожне слово і супроводжував його 
сильним постукуванням ногою об підлогу. Н а найцікавішому 
місці двері відчинилися і увійшла монастирська прислужниця. 

— Ви мене кликали? — спитала вона. 
Лікар подивився на неї сердить, виштовхнув її з кімнати,. 
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не сказавши їй жодного слова, і з силою зачинив за нею двері. 
Бідолашна жінка, що жила внизу, зійшла засоромлена до себе 
і накричала на своїх дітей, щоб вони затихли, бо вчителька 
читає лекцію вчителеві й лікареві. 

Тільки-но вийшла із кімнати жінка, як у двері знову по-
стукали. 

— Який дідько знову лізе? — відчайдушно закричав 
лікар. — Підожди, ось я його викину через вікно! — І він від-
чинив двері. 

Увійшла маленька дівчинка з листом у руках. 
— Кому цей лист? — спитав він грубо. 
Дівчинка підійшла до Ради і віддала їй листа. 
Рада подивилася на адресу, що була написана незнайомим 

почерком, здивовано розкрила листа й почала читати. Бойчо 
дивився на неї стурбовано. Він помітив, що нервовий рум'янець 
заграв на її обличчі і що посмішка потім відобразилася на ньому. 

— Х т о це написав? — спитав Бойчо. 
— Н а , ось, прочитай! 
Бойчо взяв листа й прочитав таке: 
«Прекрасна пані моя! Пробачте мою сміливість, що відва-

жуюсь писати вам цього листа. Проте, хоч ми ще й незнайомі 
і я не мав честі бути вам представленим, але, о! прекрасна пані, 
вдень і вночі сумую за вами, і моє ніжне серце рветься до вас, 
як весіння квітка до сонця. 

«Не відвертайтеся з презирством від цього листа, він викли-
каний гарячою любов'ю до вас. Ваші прекрасні очі прострелили 
саме дно мого серця. Гай-гай! Чи наважусь я вам сказати, що 
навіть у церкві, в цьому храмі божому, коли я співаю херувим-
ську, ваше чудове обличчя я бачу поміж нотами, голос мій у 
церкві, але думка моя літає навколо вашого чудового образу і 
увінчує його райською короною. Пробачте мою душевну сміли-
вість і сердечну слабість, в яких сповідуюсь перед вами, як 
перед духівником. І все життя я готовий віддати за вас і го-
товий померти за вашу любов. Навіть тепер, як ваш щирий 
приятель, я готовий собою пожертвувати за вас; тому я вас обе-
режно сповіщаю, щоб ви були обачливими у словах і вчинках 
із відомим вам Огняновим, бо він підозріла особа (тобто шпи-
гун!!! ) . Ц я вість викликана чистою до вас любов'ю. А щоб ще 
більше довести мою любов, я готовий навчити вас нової пісні 
Армодіуса Папарігопуло, за яку не прошу ніякої платні, крім 
вашого благородного погляду. Насмілююсь сподіватись, що ви 
мені відповісте ласкавим листом і не змусите моє ніжне серце 
загинути у відчаї... 

Ваш вічний раб 
Стефан X . Д . Мердвенджієв». 

Бойчо розсміявся. 
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— Ой, цей Мердвенджієв! Т а к це мій суперник, Радо, та 
ще який страшний. Я дивуюсь, як ц я нерозумна голова могла 
настрочити такого листа. Треба подивитися в письмовник, звід-
кіля він його вкрав. 

Рада , сміючись, порвала листа. 
— Н а щ о ти рвеш? Дай йому відповідь! — скрикнув Соко-

лов. 
— Т а що ж я йому буду відповідати? 
— Напиши йому... «О-о-о-о, солодкоголосий соловейку!' 

О-о-о-о, музикомовіна канарейко! О-о-о-о, ніжносердна пташко! 
Я мала високу честь сьогодні, в шість годин», — продовжував 
Соколов, позираючи на годинник, і потім завважив Огнянову: 

— Т и бачиш, який страшний негідник цей бульдог! Який 
мерзотний інтриган, шпигун, а? Мої тобі компліменти! Н а 
твоєму місці я б йому ляпаса одвісив... 

— Чудак, кинь його! 
— Ні , ні, негідників треба не зневажати, а карати. Віддай 

його мені! — сказав лікар погрозливо... 
— Н а щ о тобі? Н е кидай камінь в болото, забруднишся... 
— Е! Стривай! — скрикнув лікар, схопившись за голову,, 

немов бажаючи затримати думку, що промайнула в ній. 
— Щ о таке? 
— Є! Підожди! — І він зайшовся сміхом. 
Огнянов дивився на нього запитливо. 
— Нічого, нічого... Прощавай.. . Н е забудь: вранці на Се-

літру! 
— Щ о ще? Щ о ти придумав? 
— Щ е побачимо, прощавай! '— І лікар поквапно вийшов. 
Він пішов до себе і написав Мердвенджієву, почерком, схо-

жим на жіночий, такі слова: 
«Дякую. Вважаю незручним письмово. Жду вас увечері в 

саду баби Якимчиної. Хвіртка ця буде відчинена. — Ох! О ж 
Відома вам. 

28 вересня 1875 р.» 
Співак з 'явився на любовне побачення. Але, замість Ради, 

його зустріла страшним риком Клеопатра, яку привів Соколов 
і прив 'язав у темному кутку саду, що прилягав до його будинку. 

X I V . С И Л Ю Т И Й С Ь К И Й Л У Ж О К 

Так звалася одна чудова зелена поляна у монастирській до-
лині. Цей чудовий куточок, дякуючи своєму місцеположенню, 
зберіг в недоторканості, хоч уже була осінь, усю свою зелень 
і свіжі ть і був похожнй на острів Каліпсо, де, як відомо, пану-
вала вічна весна. З а рікою підіймалися високі білі схили, дуже-
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зрізані й розмиті зливою. Чудодійна прохолода панувала в цьо-
му поетичному куточку. 

В цей час сюди збиралися бажаючі повеселитися, а їх було 
немало. 

Коли Соколов і Огнянов приїхали, на Силістрійському лужку 
уже галасувала весела компанія. М і ж іншими там були Микола 
Неткович, хлопець з ясною і розвиненою головою, Кандов, сту-
дент російського університету, що приїхав в Болгарію для ліку-
вання, людина начитана, але крайній ідеолог; добродій Ф р а т ю 
Ф р а н г о в — учитель, гаряча голова. Попов, екзальтований патріот, 
піп Дімчо, теж патріот і п 'яниця , ще сліпий Колчо. Ц е був 
хлопець, позбавлений зору, з виснаженим страдальницьким 
обличчям, але дуже виразним. Він був чудовий грок на флейті, 
з якою обійшов всю Болгарію, веселий товариш і 'Дотепний, 
розумний оповідач і тому незамінимий член усіх веселих збо-
рищ. 

Обід був приготований на квітчастій скатерці, на траві . Дві 
міри вина, одна з червоним, друга з білим, знаходилися в холод-
ному струмку, що протікав поляною. Циганський хор був тут 
зовсім недалеко, і співав на все горло турецькі пісні. О д и н 
кларнет і два тамбури з дзвінками доповнювали оркестр. Обід 
був дуже веселий. Тости чергувалися один за одним і випива-
лися сидячи, за тодішнім звичаєм, перший тост проголосив Ілля 
Любопитний. 

— З а здоров 'я , товариші! Х т о чого бажає , нехай йому бог 
і дає; хто зле про нас думає, нехай його бог знищить! І нехай/ 
ненавидячі нас плазують у поросі. 

Келихи з шумом були випиті. 
— Нехай живе компанія! — вигукнув Франгов . 
— Я п'ю за силістрійський лужок і за його поклонників, — 

проголосив піп Дімчо. 
Попов підняв келих і скрикнув: і"** 
— Я п'ю за балканського лева! 
Музика , що була змовкла, заграла знову і заглушила тости, 

але добродій Ф р а т ю , який ще не проголосив свого тоста, під-
нявся , махнув циганам замовкнути, оглядівся навколо і, з кели-
хом в руці, урочисто промовив: 

— Панове, я проголошую мій тост за болгарське ііЬсгіе! 
У іуаН — і випив свій келих. А л е товариші, що погано зрозу-
міли його тост, продовжували тримати свої повні келихи, див-
лячись на його урочисте обличчя, гадаючи, що він лише зби-
рався" виголосити промову. Ф р а т ю , здивований, що він не зу-
стрів ніякого співчуття, засмутився і сів. 

— Щ о - хотіли ви сказати? — холодно спитав Кандов , що> 
сидів навпроти Ф р а т ю . Ф р а т ю спохмурнів. 

— Я вважаю, що говорив досить зрозуміло: я пив за бол-



гарське визволення. — Ці слова Ф р а т ю сказав тихо, недовір-
ливо поглядаючи в сторону циган. 

— Щ о ви розумієте під визволенням? — знову запитав 
студент. 

Соколов обернувся: 
— Я думаю, що треба пити за болгарське рабство, бо волі 

болгарської не існує. 
— Н е існує, але ми її здобудемо, друже мій. 
— Як же ми її здобудемо? 
— П'янствуючи, -— вигукнув хтось іронічно. 
— Ні, б 'ючися! — відповів розпалений Фратю. 
— Фратю, опам'ятайся: вола в 'яжуть за роги, а людину 

за язик, — сказав глузливо Ілля Аюбопитний. 
— Так , мечем, панове! — скрикнув розпалений Фратю, 

стискаючи кулак. 
— Якщо так, я п'ю за здоров 'я меча, визволителя рабів! — 

проголосив Огнянов, піднімаючи келих. 
Це наелектризувало компанію. 
— Агев, — скрикнув хтось, — заграйте: «Пошукав гордий 

Ничипір». — Це була тодішня болгарська Марсельєза. 
Музика гримнула, і вся компанія підхопила пісню. Коли дій-

шли до вірша «Бий, рубай, вітчизна ти свободи!», захоплення 
посилилося, і ножі й виделки замахали в повітрі. 

Ф р а т ю схопив величезний ніж і страшенно розсікав ним по-
вітря навколо. Один із його гарячих розмахів поцілив у великий 
бокал з червоним вином, і виио залило літній піджак і штани 
Фратю. 

— Осел! — скрикнув Ф р а т ю на хлопчика, що поставив цей 
злополучний бокал. 

— Добродію Фратю, не треба сердитися, — сказав йому 
піп Дімчо, — тому що там, де б 'ються, там повинні бути 
і жертви. 

В цей час всі дуже гомоніли, але ніхто нікого не слухав, бо 
музика заграла якийсь турецький марш, і тамбур оглушливо 
задзвенів. 

Нарешті музика змовкла, і гамір стих. Сліпий заграв на 
флейті, і чудові, солодкі звуки полились у простір. 

Сліпий грав ще деякий час серед урочистої тиші, і всі, навіть 
найгарячіші голови, слухали з насолодою чудову мелодію, що 
виходила з чорної флейти співця. Раптом він обірвав гру і 
сказав: 

— Чи знаєте, що я тепер бачу? 
Всі засміялися. 
— Відгадайте, — сказав Колчо. 

Щ о даси, якщо вгадаємо? — почулося декілька голосів. 
— Дам свііі астрономічний телескоп. 



— А де він тепер? 
— Н а місяці. 
— Стій, ти бачиш тепер червоні щічки Милки Тудурчи-

ної, — сказав піп Дімчо. 
— Ні, не те. Я б скоріше міг їх розцілувати, ніж побачити. 
— ї й бачиш добродія Фратю, — сказав Попов. 
В цей час Ф р а т ю стояв навпроти сліпого й розмахував ру-

кою перед його очима. 
— Ні : хіба можна бачити вітер? 
— Сонце! 
— Ні, адже ви знаєте, я в сварці з ним, і поклявся не 

дивитися в його очі, поки живий буду. 
— Т и бачиш ніч, — сказав лікар. 
— Все не те, я бачу келих вина, який мені подають: ви 

забули мене! 
Декілька чоловік відразу ж налили вина і зі сміхом йому 

піднесли. 
— З а здоров'я! — сказав сліпий, випиваючи свій келих. — 

А що ж я виграв, адже ви не відгадали? 
— Останні келихи, які ми налили. 
— Скільки їх? 
—- Свята семірка. 
— Я більше поважаю святих сорок мучеників, — зауважив 

піп Дімчо. 
—• З а здоров 'я! 
— Х а й живе! 
— У І У Є 1а Виї^агіе, У І У Є 1а К е р и Ь ^ И Е сіез Ваїкапз! — 

скрикнув Фратю. 
Весілля досягло вищої точки. Виявилися вже й глядачі. 

Мердвенджієв і ще якийсь хлопець стояли по той бік ріки під 
навислим гіллям верби і з цікавістю дивилися на веселе това-
риство. 

Соколов побачив їх, і гнів заграв на його відкритому обличчі. 
Ф р а т ю почав махати Мердвенджієву. 
— Мердвенджієв, іди до нас! 
— Н а щ о ти кличеш цього дурня? — спитав його Попов. 
Лікар штовхнув його ліктем і знову почав дивитися на 

співака. 
Мердвенджієв наблизився трохи, але залишився все ще по 

той бік річки і звідтіля, збентежений і нерішучий, посилав 
поклони компанії, — мабуть, вітався. 

Лікар скрикнув: 
— Мердвенджієв, заспівай свою нову пісню Армодіуса 

Папарігопуло! 
Мердвенджієв ще більш збентежився, побачивши розпалене 

обличчя лікаря, і почав наближатися швидше. 
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Компанія, здогадавшись, що думає лікар, закричала: 
— Повертайся, Мердвенджієв, а то заспіваєш Кукурігопу-

ло! — скрикнув один. 
В цей момент лікар, як пантера, кинувся до співця. Н а з -

догнав його і, схопивши під руки, як ягня, і, не звертаючи 
уваги на його відчайдушні крики, поклав його на землю біля 
річки. 

— Співай тепер пісню! — сказав лікар владним голосом. 
— Так , так, нехай співає, він соловей, — крикнуло декілька 

голосів. 
— Заспівай, наказую твоєму «чистому й ніжному серцю». 
Мердвенджієв, дуже добре зрозумівши, що не може вирва-

тися із залізної руки лікаря, розгубився зовсім. Він дивився 
жалібно навколо. 

— Мердвенджієв, заспівай нам і потім іди собі! — скрикнув 
Попов. 

— Відпусти його, лікарю, благаю тебе! — скрикнув Фран-
гов. 

— Нехай заспіває нам нову пісню Армодіуса Папарігопуло 
і тоді нехай біжить! — твердив уперто лікар, стиснувши міцною 
рукою співця. 

Раптом Мердвенджієв вирвався і скрикнув: «Я не співаю 
п'яницям!» 

Лише тепер Огнянов звернув .увагу на гамір. Він побіг на 
площу до Мердвенджієва, але в цей самий момент лікар схопив 
співця на оберемок і кинув його в річку; почувся шум, плескіт 
води, і вся компанія була забризкана водою. 

Співець виліз із ріки мокрий, хоч викрути, вибрався на 
берег і побіг дуже швидко, супроводжуваний загальним гучним 
сміхом, вигуками, жартами. 

Тільки один лікар був усе ще розлючений і на настирливі 
розпитування, в чому справа, твердив: 

— Це підла людина, добродії. 
Веселощі затягнулися до вечора. Нарешті, компанія зібралася 

в місто. 
— Братове, завтра вранці в школу на репетицію! — гук-

нув Огнянов. 
— Щ о ж ви збираєтеся грати? — спитав студент Огнянова. 
— «Геновеву». 
— Звідкіля ви викопали цей антик? 
— Ми вирішили грати «Геновеву» ось чому: по-перше, тому, 

що вона не має збуджуючого характеру, на цьому наполіг чорба-
джій. І Іо-лруге, тому, що всі її читали і бажають бачити. Т р е б а 
задовольнити попит. А д ж е наша мета одержати більше прибут-
ку. Треба купити книжки й газети для читальні та ще й для 
іншої справи. 
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Компанія, гомінка й весела, рушила до міста. Скоро вона 
загубилася в садах, якіі вже сховалися у вечірніх сутінках. 
Через чверть години вони переможно увійшли в потемнілі ву-
лиці міста, співаючи на все горло революційних пісень. Цей; 
бунтівничий похід привернув увагу до воріт маси жінок і дітей. 

Огнянова не було серед компанії. Якийсь хлопчик щось шеп--
нув йому, і він непомітно віддалився від товаришів. 

X V . Н Е С П О Д І В А Н А З У С Т Р І Ч 

Огнянов подався на північ, до балкансвкого міжгір'я. Сонце 
вже зайшло, долину повивала темрява. Огнянов, минувши мо-
настир, виліз на горбок, укритий густою гіллястою ліщиною, 
проминув його, перебрів річку, що ринула через велике каміння, 
і пірнув у блакитне міжгір'я, звідки випливла річка. 

Огнянов помацки пробрався перекопаною стежкою, придат-
ною лише для дня, але не для ночі, він пригадав, що півроку 
тому йшов цим шляхом, коли спускався з гори і підкрадався до 
господи бая Марка. Незабаром темрява остаточно оповила до-
лину і заховала Огнянова. Він важко пробирався гострим ка-
мінням, що стирчало на його шляху. Коли б хто побачив Бойчо 
такої пори, в цій дикій мі цевості, як він видирався серед гріз-
них скель, він вважав би його швидше за звіра, аніж за людину. 
Н а р а з шум долинув до Огнянова; це шумів млин. Він сміливіш 
і впевненіш попрямував просто на шум. Ш в и д к о він розпізнав 
уже в темній глибині долини дах млина діда Стояна і за хви-
лину був уже біля нього. 

Дід Стоян перестрів його коло воріт. 
— Як справи? — спитав хутко і стурбовано Огнянов. 
— Хвалити бога, нічого. 
Ц я відповідь враз заспокоїла Огнянова. Він боявся, що 

може хто натрапив на сліди пригоди з двома турками, і тому 
дід Стоян покликав його такої пізньої пори. 

-—• В чому ж справа? — спитав удруге Огнянов. 
—• Нічого; ти пробач, учителю, що потурбував тебе, але 

така вже справа наспіла. 
І дід Стоян, притишивши голос, додав: 
— Я мав на думці потурбувати нашого Викентія, але в 

нього саме лихоманка, хворий він, а Христо, хлопчик наш, мені 
сказав, що бачив тебе коло монастиря. О т мені й спало на дум-
ку, — покличемо вчителя, це ще краще. Т о вже даруй мені, 
вчителю. 

Огнянову вже нетерпілося. 
— А л е що ж там у тебе за справа? — спитав він утретє. 
— Як, хіба тобі не сказав хлопець? 
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— Ні! 
— Он як! А , щоб йому, я ж йому велів, щоб він шепнув 

тобі на вухо. Це, вчителю, от яка справа. — Він ще дужче 
притишив голос. •— Приятель прийшов. 

— Який приятель? 
— Т а наш чоловік. 
— Н а ш чоловік? 
— Еге, -народний чоловік. 
— Х т о ж він? 
— Н е знаю я його. Спустився з го^и та просто до мене. Я 

був злякався: подумав, розбійник... Коли б ти тільки бачив йо'го. 
Ноги в нього, немов ті жердини... А виявилося — своя людина. 

— Сказав він тобі, хто він і звідки? — спитав Огнянов, 
здивований. 

— Я питався в нього, але він тільки сказав, що втік від 
турків і спустився з Балкан. 

— А не питався він про що-небудь? 
—• Просив дати йому хліба, «не їв, — каже, — чотири дні». 

І просив ще покликати якогось народного чоловіка, щоб пого-
ворити. Я ото й подумав був про диякона; але він хворий, не 
може; я й вирішив покликати твою милість. 

— Т и прекрасно зробив, діду Стояне. 
— Пробач, будь ласка, що потурбував тебе такої пори. 
•— Па що ти, я вдячний тобі за це. Веди мене до твого 

гостя. 
— Я заховав його в коморі, йди за мною. — І дід Стоян 

повів Огнянова до млина. 
Було темно. Він засвітив лампочку, провів Бойчо поміж 

стіною і жорном і став перед дверцями, що над ними висіло 
павутиння і свідчило, що їх довгий час не відмикали. Дід 
Стоян постукав і покликав: 

— Добродію, вилазь! 
Дверці відчинилися і звідти вийшов чоловік. 
Це був невисокий, сухорлявий молодий чоловік, русявий, з 

дуже виснаженим лицем, давно неголений, із жвавим поглядом 
і бистрими рухами. Огнянова вразила його худорлявість і кво-
лість. Його білий полотняний одяг, обвішаний традиційними 
китицями, що прилип до перемерзлого тіла, був такий зноше-
ниіі, що в бідолашного просвічувало голе тіло. 

З першого ж погляду на нього Огнянов скрикнув, здиво-
ваний і вражений: 

— • Муратлійський! 
— Крплич! 
І вони обняли один одного і міцно поцілувались. 
— Т о це ти? Зв ідки? — питався Огнянов у Муратлійсько-

го, в свого тоиариіна-гуртянина. 
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— Я! А ти ж як сюди потрапив? Чи ж я не помиляюся, 
це ти? Чи це справді ти, Краличе? 

Кралич обернувся, глянув навколо і сказав дідові Стоянові, 
що непорушно стояв перед ними і тримав лампу: 

— Діду Стояне, погаси світло і замкни ворота. А б о ні: ми 
підемо звідси. Вода так шумить, що ми не чуємо один одного. 

Дід Стоян пішов із світлом попереду і зачинив за ними 
ворота, мовивши: 

— Погомоніть, а я ляжу. Коли й ви спати схочете, ввійдіть 
і лягайте, де вам краще. 

Долина була повністю занурена в морок» але скеля, нав-
паки, добре освітлювалась місяцем. Огнянов і його товариш 
одійшли в саму темінь і сіли на великий камінь, біля річки, 
що вилась і тихо дзюркотіла. 

— Давай, брате, поцілуємося ще раз, — сказав Огнянов із 
почуттям. 

— Т о розкажи ж, Краличе, як ти опинився тут? Я вважав, 
що ти ше ДО'"і в діярбекірським раю. 

— А ти ж, Добрий, ти ще не потрапив на шибеницю? — за-
сміявся Кралич. 

Однакова доля і страждання єднають навіть зовсім чужих 
один одному людей, а Бойчо і Муратлійський були братами по 
зброї і поглядах. 

— Але розкажи ж, — ще раз попросив Муратлійський. — 
Т и був далі за мене, отож твоя черга розповісти. Коли ти по-
вернувся з Діярбекіра? 

— Т и хочеш сказати, коли я втік? 
— Як? Т и втік? 
— Щ е в травні. 
— І ухитрився пробратися щасливо сюди? Як же саме? 
— З Діярбекіра я пішки подався до Російської Вірменії, 

звідти, через Кавказ і Росію, до Одеси, — мені допомогли 
росіяни. З Одеси пароплавом до Варни. Зв ідти горами до 
троянських сіл і, нарешті, через Стару Планину до Білої Церкви. 

— Але чому ж саме ти обрав Білу Церкву? 
— Я побоювався йти туди, де я нічого не знаю. А там, 

де я мав знайомих, я не знав, що з ними, не був певний їх. 
От я й згадав, що в Білій Церкві живе найкращий друг мого 
батька, дуже благородна людина. І я був певний, що, крім 
нього, мене ніхто тут не знає, та й він не пізнав би мене, коли б 
я не признався йому... 

— І ти лишився тут? 
— Так . Цей же таки приятель мого батька допоміг стати 

мені тут за вчителя; потай — роблю свою попередню справу. 
— Апостольство? 
— Так , революція... 
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— А як тут у вас справи? М и провалилися. 
— Тепер добре. Піднесення — сильне, грунт вулканічний. 

Біла Церква — це одно з гнізд Левського. 
— Ну , а який ваш план? 
— Плана ми ще не маємо. М и готуємося ще тільки теоретич-

но, а там час покаже, з чого почати. Заколот зроста щодень, — 
тут і скрізь навколо. Рано чи пізно, а повстання буде. 

— Кралич, ти молодчина! 
— А тепер розкажи лишень ти про своє поневіряння! 
— А л е ти ж усе вже знаєш... У Старій Загор і ми як є 

погоріли, так, що сором людям і перед очі показатися. 
— Ні , ні, ти почни від самого початку: від того моменту, 

коли розпалася наша група та відколи ми не бачилися. З а вісім 
років свого поневіряння в Діярбекірі я нічого не чув ані про 
тебе, ані про інших. 

Муратлійський простягся на камені, поклав руки під голову 
і в цій спокійній позі довго розповідав свою історію. Він брав 
участь у софійській змові, під прізвиськом Дмитра Загального, 
та в пограбуванні орханійської пошти. Потрапив після того до 
тюрми і тільки дивом якимсь уник Діярбекіра чи шибениці. 
Перейшовши потім кордон Румунії, півтора року поневірявся 
і боровся з голодом і злиднями; звідти з спеціальною місією 
повернув до Болгарії, щоб знов боротися з небезпеками, що 
завжди супроводять агітатора. Цієї весни він пробрався до 
Старої З а г о р и і з ентузіазмом працював, готуючи повстання. 
По сумнім кінці того руху, що там почався, до того ж його 
легко поранили турки під час невеличкої сутички під Ельховим, 
пробрався на Стару Планину, переслідуваний турецькими шпи-
гунами і своїми болгарськими селянами, що в них він просив 
хліба і одягу. Десять день поневірявся отак він на Балканах, 
наражаючись на тисячу небезпек і мук. Страшний голод змусив 
його спуститися з гір і просити хліба в першої людини, яку він 
стрів. Н а ща'-тя, він натрапив на діда Стояна. І він, схвильо-
ваний, розповів, як добре до нього поставився мельник, перша 
людина, що стріла його немов брата рідного, відтоді, як він 
блукає по Балканах. 

Муратлійський умовк. Річка шуміла біля його ніг. Але на-
вколо було тихо й пустельно. 

Огнянов і;і хвилюванням слухав оповідання Муратлійського 
про його пригоди. Він переживав укупі з ним його тривоги, 
муки іі гірку зневіру і мучився тими проявами підлоти в на-
роді, що супроводять першу-ліпшу революцію, з якою не поща-
стило. І пін співчутливо думав про долю Муратлійського. 

— Щ о ж ти (бпраєшся тепер робити? — с п и т а в його Бойчо. 
— З н о в проберуся до Румунії, ти добудь тільки мені одяг 

і пашпорта. 
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Огнянов замислився. 
— Щ о ти там робитимеш? 
— Т а перечекаю трохи... А там знов заходжуся коло готу-

вання революції... Т и знаєш — звичка... 
— Н е годиться так; ти ледве живий, тобі треба набратися 

сил. Лишися тут! 
— Щ о б переховуватися?.. Х о ч прив 'яжи — не лишуся. 

Добровільної неволі я не хочу. 
— Тобі нічого ховатися! — сказав Огнянов по короткім 

роздумі. 
— Як це? 
— Вільно ходитимеш містом, як і я, і працюватимеш разом 

зі мною. 
— Радо б... А л е чи ти не збожеволів, Краличе? Першого ж 

дня я опинюся за ґратами. Мене шукають з вогнем. 
— Вони шукають тільки бунтівників і болгарів. 
— А я ж хто такий? — І він засміявся. 
— А ти будеш поважним і мирним фотографом, до того ж 

австрійцем. 
— Я тебе не розумію. 
Огнянов усміхнувся і казав далі, вдивляючись у темряві 

в лице Муратлійського. 
— Т и обріс, мов та мавпа. З а в т р а ввечері я відведу тебе 

до себе, і ми поголимо тебе. Лишимо тільки баки. Т и не бу-
деш в претензії? 

— Згоден, а далі? 
— Далі ми поголимо ще й вуси. 
— Щ е й цим пожертвую, — мовив, усміхакУчись, Мурат-

лійський. 
— Потім ми остаточно зробимо з тебе європейця: візьмемо 

в одного приятеля, що тільки вчора прибув із Румунії, його 
старий німецький одяг; є в нас так само і шапка залізничного 
кондуктора, з золотим галуном, і тоді: «Гутен морген, майн гер». 

— Добре, стану «австріяком», але як ти умудришся зро-
бити з мене фотографа? 

— Матимеш фотографію. Т р и роки тому тут жив фотограф 
Х - в з агітаторською метою. Коли він виїжджав звідси, він 
лишив свого зіпсованого фотографічного апарата в Нетковича, 
мого хорошого приятеля. Ми так-сяк полагодимо апарата, купимо 
потрібне приладдя, і почнеш знімати наших шановних білоцер-
ківців. 

— А л е мені ніколи й не снилася фотографія! 
— Навчишся. З іпсуєш очі, добавиш носа, скрщзиш рот, спо-

твориш морди багатьох, кінець кінцем зробишся майстром. 
— Але знай, що раніше всього я зроблю спробу над тобою. 
— Чудово. 
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І я мушу забути болгарську мову! 
Ги зроду й не вмів по-болгарському... Т и розмовляти-

меш тільки по-німецькому чи по-чеському: чеська мова рідна 
ЛЛІІІІП, із десятьох твоїх слів зрозуміють одно; потім, коли про-
МІІІІС якийсь час, ти почнеш перекручувати потроху болгарські 
слова. Я гадаю, ти ж не забувся по-чеському. 

Я рік жив у ІІісеці після тебе... 
— Це добре, бо й австрійський пашпорт, що ми маємо, ви-

дано чехові, якомусь Ярославові Брзобегунек. 
— Як? Ярослав Брзобегунек? 
— Так , славне чеське ім'я. Воно тобі пасуватиме, бо ти 

справжній Брзобегунек: пішки виходив половину Балканського 
півострова. Отже, добрий Муратлій ький віднині і назавжди 
нехай стане паном Ярославом Брзобегунек, ав-трійським чехом, 
що вродився з фотографічним апаратом за плечима. 

І Огнянов, скинувши шапку, промовив: 
— Цтені пане Ярославе, просимо вас абисте фотографувалі і * 

мнє! 
— Вельмі добже, пане Яне!'"" — відповів так само жартома 

Муратлійський. 
— Чекай-но! Я вже не Іван Кралич; тут мене всі знають 

за Бойчо Огнянова. З а т я м це гарненько! 
— Т и все-таки в виграші... Т и не повинен бути в зовсім чу-

жій шкурі, як я... Ох, пане Яне, пане Яне... 
— Пане Бойчо, — щойно тебі сказав, — перебив його 

Огнянов, — ти можеш зрадити мене своєю неуважністю... 
Добре запам'ятай свою роль, пане Ярославе. 

X V I . М Е Р Т В І З А Г О В О Р И Л И 

Удосвіта Огнянов подався до міста. Він проминув міжгір'я і 
проминув монастир. Н а галявині перед монастирем, під вели-
кими горіхами, прогулювався простоволосий ігумен. Він утішав-
ся красою цієї місцевості, вдихаючи свіже, живуще повітря 
Балкан. 

Огнянов і ігумен поздоровкалися. 
— Прекрасна місцевість, панотче, — мовив Огнянов, — ви 

щасливі, що маєте змогу жити так близько до природи й спо-
кійно тішитися її красою. Якщо мене коли-небудь потягне до 
вашого звання, то тільки з любові до цієї вічної краси природи. 

— Даремно, Огнянов, з апостола станеш тільки ченцем: ти 

* По-чеському: «Шановний пане Ярославе, прошу вас сфотографувати 
мене», 

** По-чеському: «Дуже добре, пане Яне». 
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на кілька щаблів спустишся нижче. Роби свою справу. Д о 
того ж я б і не прийняв тебе до свого монастиря; ти, як без-
божіник, знепутив би навіть і панотця Єрофея, — додав жарто-
ма ігумен. 

— Щ о за птах цей старий? — спитав раптом Огнянов. 
— Дуже благочестивий і поважний брат, дуже схожий на 

бога Саваофа, але має один недолік: закопувати свої гроші в 
землю, де вони гниють... Скільки разів ми йому не говорили, 
щоб він пожертвував їх на загальну справу, він прикидається, 
що не розуміє... так що в нас і приказка з 'явилась: «нетяму-
щий, як отець Єрофей...» Але звідки ти йдеш так рано? 

— Я ночував у діда Стоина у млині. 
Ігумен здивувався. 
— Т и побоявся ночувати в місті? 
— Ні, до мене прийшов туди товариш. — І він розповів 

про свою зустріч допіру з Муратлійським. 
— Але чом же ви не прийшли в монастир? — промовив 

ігумен докірливо. — А д ж е ви там спали на лантухах із житом. 
— Н а ш брат, революціонер, невибагливий, до всього зви-

чний. 
— Благослови вас, боже! А як ви його назвали? 
— Ярославом Брзобегунеком. 
Панотець Нафанаїл засміявся. 
— Ви, апостоли, дуже зухвалий народ! Стережіться, доти 

дзбан воду носить, доки вухо увірветься. 
— Н е бійтеся! Єсть бог і для революціонерів, і для роз-

бійників, — промовив значуще і всміхаючись Бойчо. — Але в 
тебе, панотче, карабін? — скрикнув він, завваживши рушницю, 
приставлену до дерева. 

— Набрело мені вранці спробувати її... Давно вже не стрі-
ляв... Т и розбестив народ, і цілісінький день я чую цю музику 
перед монастирем... Мисливство зведе й мертвого, не те що 
мене, старого грішника. 

— Нема нічого поганого в тім, що ти знов випробуєш свою 
рушницю, панотче ігумене. 

Так розмовляючи, вони наблизилися до млина, пам'ятного 
з тієї страшної ночі. Ц я місцина викликала глибокі зморшки на 
обличчі Огнянова. 

Млин тепер пустував. Мельник Стоян ще тоді покинув його 
і найняв іншого, біля монастирської річки. Цей занедбаний 
млин тепер, серед тієї прекрасної місцевості, що його оточу-
вала, скидався швидше на домовину. 

Н а цей момент наблизився крадькома Мунчо, став і втопив 
свої безумні очі в Огнянова,- Н а його безглуздім лиці грала 
якась дивна усмішка. В його погляді відчувався і острах, і при-
язнь, і подив, що їх збуджував Бойчо в душі Мунчо. 
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У минулому році він облаяв Могамеда перед одним жан-
дармом і був за це останнім побитий до смерті. Після цього в 
його потемнівшому розумі вціліло тільки одне почуття, одна 
думка, один просвіт — жахлива, демонська зненависть до тур-
ків. Зробившись випадковим свідком убивства двох турків у 
млині й погребіння їх у ямі, він сповнився подивом, страхом і 
повагою до Огнянова. Це почуття дорівнювалось майже культу. 
Він його називав «русіяном», — невідомо чому. Спочатку зля-
каний Огняновим у монастирі в ту ніч, він згодом звик до нього, 
зустрічаючи його часто в монастирі. Він втупив в нього очі 
й вважав його своїм патроном. Коли його ображали монастир-
ські робітники, він їх лякав «Русіяном»: «Жди, кажу рус-ссс-і-
я-ну, і васс за-коле!» Але ніхто його не розумів, і на щастя, 
тому що він повторював це і в місті, коли бував там. Ігумен 
і Бойчо не звернули уваги на Мунчо, який продовжував кру-
тити головою і по-приятельськи посміхався. 

— Он старший жандарм іде! — промовив ігумен. 
Справді, жандарм з рушницею і мисливською торбою через 

плече наблизився до них. Він ішов полювати. 
Це була людина років тридцяти п'яти, із брезклим жовтим 

лицем, горболобий, з невеличкими сірими окулярами. Його лі-
нивий, сонний вигляд ясно свідчив про те, що він вживає опій. 
Поздоровкавшись і перекинувшись кількома словами про полю-
вання, жандарм узяв до рук ігуменового карабіна, оглянув його 
уважно, як кожен пристрасний стрілець, і промовив: 

— Хороший у вас карабін, панотче! Щ о це ти стріляти 
змислив? 

— А так, не знаю, Шериф-ага. . . Не брав я в руки карабіна 
більш як рік, дай-но, думаю, хоч розряджу його. 

— Яку ж мету ти вибрав? — промовив жандарм і скинув 
із плеча свою рушницю, бажаючи показати свою вправність. 

— А он ту могилку, — промовив ігумен, — бачиш там листя 
лопуха, що скидається на шапку, коло скопаної глини. 

Жандарм глянув на нього, здивований. 
— Але це ж надто далеко! 
І пін став на одно коліно, поклав цівку рушниці на камінь 

і секунд із десять цілився. 
Пролунав постріл. Куля пролетіла за кілька метрів убік від 

мсти. Легенька досада проступила на почервонілім обличчі Ше-
риф-ага. 

— ПІР раз! — промовив він і цього разу цілився з хвилину. 
Вистріливши, він схопився і почав придивлятися до лопуха. Але 
цього рачу куля влучила в могилку ще далі від мети. 

— Прокляття! — раздратоізано скрикнув він. — У таку да-
леку мету, шановний панотче, зроду не влучити. Ану лишень, 
стріляй ти тепер! Але кажу ж тобі, що тільки марно кулю ви-
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тратиш... Гляди ж улуч, принаймні, в могилку, — додав він іро-
нічно. 

Ігумен узяв рушницю, прицілився і одразу вистрілив. 
Лопух захитався. 
— Щ е рушниця слухається мене! — промовив ігумен. 
—• Випадок! — скрикнув жандарм. — Ану ще стріляй... 
Ігумен ще раз прицілився і вистрілив. Куля знов улучила в 

лопух. Жандарм зблід. Він промовив гнівно: 
— Ти , батьку, маєш пильне око... тільки мені не йметься 

віри в байку, що ти рік не стріляв... Т и міг би повчити нашу 
молодь, що стріляє тут щодня... 

Далі він злісно додав: 
— Надто вже розбестилися. Щось вони замишляють.. . А л е 

нехай, вони ще поламають собі ноги... 
Свій погляд, повний ненависті, жандарм звів тепер уже на 

Огнянова. 
Увесь цей час Мунчо стояв віддалік, але як він змінився 

тепер! Безумний жах і тваринна злоба спотворили риси його 
лиця. Він дивився на жандарма загрозливо, роззявивши рота 
і стиснувши кулаки, немов збирався кинутися на нього. Жан-
дарм машинально обернувся на Мунчо і глянув на нього зне-
важливо. ' Погляд божевільного став ще страшніший, і він за-
кричав: 

— Русей-ян* заколе й тебе! — і вилаяв його. 
Ж а н д а р м трохи розумів по-болгарському, але заплутаних 

слів Мунчо не розібрав. 
-— Щ о реве ця тварина? — спитав він ігумена. 
— Дурниці, добродію, хіба ти не бачиш, який він? 
— А л е як роз 'ярився Мунчо; коли він буває в місті, він 

набагато смирніший, — завважив Бойчо. 
— Хіба не знаєш? Х о ч який півень, але на своєму подвір'ї 

співає. 
Н а цей момент чудовий гончий собака з чорними плямами 

на спині, в ремінному ошийнику з уривком мотузки, показався 
віддалік; він мчав просто до того місця, де стояв млин. 

Всі звернули на нього увагу. 
— Заблудився гончак; певно, мисливці десь близько, — за-

уважив ігумен. 
Огнянов мимохіть здригнувся. 
Собака добіг до млина, понюхав ворота і давай скребти ла-

пами об поріг, жалісно виючи. 
Огнянову аж мороз поза шкірою пішов. 
— Еге, та це ж собака Емексит-Пехлівана, що загинув! — 

скрикнув жандарм. 

* Росіянин. 



Собака, що його Огнянов враз впізнав, бігав навколо млина, 
гріб землю лапами і вив. Потім, піднявши свою довгу вогку 
морду вгору, немов для того, щоб його побачили, він почав 
сердито гавкати. Це гавкання страшенно віддавалось в душі 
Огнянова. Ігумен глянув на нього, вражений. Жандарм слід-
кував за всією сценою, дивуючись і нічого не розуміючи. 

Собака гавкав і вив на них. Раптом він кинувся на Огня-
нова. Той зблід і відсторонився, бо собака лютував, немов той 
вовк. 

Машинально він вихопив свого ножа і почав оборонятися від 
розлюченої тварини, що її ігумен марно силкувався відігнати. 

Ж а н д а р м мовчки спостерігав цю сцену. Він метав підозрілі 
і злісні погляди на Огнянова і блискуче лезо його кинджала. По-
бачивши, що Огнянов може забити собаку, який напосідав на 
нього, він втрутився і прогнав тварину. Потім, звернувшись до 
Огнянова, який розчервонівся і задихався, спитав: 

— Добродію, чого це собака такий сердитий на тебе? 
— Колись, не пригадую тільки де, я вдарив його каменем, — 

відказав удавано спокійно Огнянов. 
Жандарм глянув на нього недовірливо і допитливо. Оче -

видно, відповідь не задовольнила його. В жандарма спливла 
якась невиразна підозра. А л е він поклав зважити все це потім. 
Прикинувшись, що відповідь Огнянова його задовольнила, він 
сказав: 

— Еге, ця порода собак дуже злопам'ятна. 
Потім він попрощався з ігуменом і швидко зник у балкан-

ськім міжгір'ї. Собака вже мчав, задравши хвіст, долиною, на-
здоганяючи свого нового господаря. 

— Хіба ви не вбили його, клятого? — здивований, спитав 
ігумен. 

— Я його напівмертвого зіпхнув у воду, але, на нещастя, 
він, очевидно, ожив! — пробурмотів Огнянов. — Правду говорив 
Стоян: треба було закопати його з іншими псами. І який дідько 
приніс сюди Шерифа! Нещастя завжди приходить тоді, коли на 
нього найменше сподіваєшся. 

— Чи добре ти забив і решту? Як би не ожив хтось із них; 
як собака? — спитав докірливо чернець. — Коли люди роб-
лять таке діло, треба дійти до кінця, раніш ніж лишити... Т и , 
Бойчо, новак у цьому ділі... Дай боже, щоб не вийшло чогось. 
Турки повірили, було, слухам, які ми розпустили, ну, а тепер 
побачимо... 

Тнмчасом погляд Огнянова впився в те мі^це, де були за-
копані турки. Цілу гору навалив хтось каміння на цю могилу. 
Ані він, Огнянов, ані Стоян не клали туди каміння. Ігумен його 
заспокоїв: простий випадок міг бути причиною цьому. їм і на 
думку не спадало, що Мунчо приходив сюди щодня і з проклят-
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тям завалював камінням могилу турків: так ото поволі й утво-
рився цілий горб. 

Огнянов простяг руку. 
— Куди ти йдеш? 
— Бувай здоров, у мене сила роботи з виставою. Через 

цього клятого собаку я ще, чого доброго, забуду свою роль. 
— А кого ти граєш? 
— Графа. 
— Гоафа? А де ж твоє г р а ф с т в о ? — п о ж а р т у в а в ігумен. 
— Діярбекірська фортеця, і я її дарую першому-ліпшому... 
І Огнянов пішов. 

X V I I . В И С Т А В А 

Драма «Многострадна Геновева», яку повинні були грати 
увечері в чоловічій школі, невідома багатьом молодим читачам. 
А між тим, рядом з «Олександрією», «Хитрою Бертольдою» 
і «Михайлом», вона років тридцять тому виховувала смак і хви-
лювала в е тодішнє покоління. Її зміст коротко такий. Один 
німецький граф З і гфрід пішов на війну в Іспанію проти маврів 
і залишив у пекучій тузі жінку, молоду графиню Геновеву. 
Тільки-но він пішов, як його намісник Голос прийшов до гра-
фині, почав робити їй ображаючі пропозиції, які вона відки-
нула з огидою. Мстивий Голос знищує її вірного слугу Драка, 
її кидає до в'язниці, графові пише, що застав її вкупі з Дра-
ком. Розгніваний граф шле йому наказ знищити невірну жінку. 
А л е кати, підіслані Голосом, зглянулися над графинею і від-
вели її в гори; там вони залишили її у печері, напризволяще, 
а Голову доповіли, що графиню знищено. Через сім років граф 
повернувся з війни, невдало закінченої, і з одного листа, зали-
шеного Геновєвою в палаці, дізнається про її невинність, жаліє 
про її передчасну смерть. Він заковує в ланцюги Голоса, який 
збожеволів від сорому. Потім, щоб розважитися, Траф їде на 
охоту в гори, де випадково знаходить графиню з дитиною й з 
сарною, яка годувала їх своїм молоком. Вони пізнають одне од-
ного і радісно повертаються в палац. Ці наївні і зворушливі 
сцени справляли велике враження на в"іх старих і молодих жі-
нок міста, і вони до цього часу пам'ятали легенду про Геновеву, 
а деякі знали всю драму напам'ять. 

Ось чому майбутня вистава вже багато днів хвилювала гро-
маду. Її чекали з нетерпінням, як велику подію, яка повинна 
внести приємну різноманітність в одноманітне життя Білої 
Церкви. 

Всі намагалися попасти до театру. Заможні жінки готували 
своє вбрання, бідні продавали свою зимню пряжу, купували 
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квитки, щоб не витратити виторгувані гроші на сіль чи мило. 
Загальна розмова була про виставу і це тимчасово припинило 
різні плітки. Старі жінки в церкві питалися одна в одної: 
«Гено, ти підеш увечері на Г е н о в е в у ? » — і готувалися попла-
кати над многостраднсю Геновевою. Вдома з цікавістю розмов-
ляли про те, хто яку роль буде грати, і з задоволенням пе-
редавали, що графом буде Огнянов. Роль підступного, потім 
божевільного Голоса в з я в Фратю, що любив сильні відчуття 
(щоб справити більше враження у своїй ролі, Ф р а т ю навмисно 
не стригся вже більше місяця) . Ілля Цікавий взяв слугу Драка 
і двіадцять разів щоденно повторював свою загибель від шаблі 
Голоса. Він же після повинен був грати собаку графа і витратив 
багато зусиль на мистецтво гавкати. Д л я ролі Геновеви намі-
чали раніше диякона Викентія, що мав косу і ніжний колір обличчя, 
але коли дізналися, що духовні особи не можуть виступати на 
сцені, ц я роль була віддана іншому, якому прийшлося пофар-
бувати якоюсь білою маззю свої вуса. Була розібрана і решта, 
другорядні ролі. 

З великими зусиллями вдалося зробити декорацію, тому 
що довелося добувати її частинами. Найбільше клопоталися про 
завісу, яку пошили з червоної матерії; щоб прикрасити її, до-
ручили одному сільському іконописцю намалювати на ній ліру. 
Вийшло щось подібне, до вил, якими кидають сіно. Д л я прикра-
шення графського палацу були принесені всі кращі меблі міста. 

Щ о стосується костюмів, вони були ті ж самі, що три 
роки тому служили для спектаклю «Княгиня Райна». Граф 
одягнув тогу Святослава, а Геновева — Райни. Голос натягнув 
на себе щось подібне до еполетів і високих сафьянових ботфор-
тів. Ганчо Попов, що грав Хунса — одного із убивць, почепив 
свій довгий ніж, що приготував для повстання. Драк натягнув 
пом'ятий циліндр Михалакі Алафранка. Даремно Бойчо про-
те тував проти цієї строкатості. Актори настирливо домагалися 
того, щоб сцена вийшла ефективнішою, і він змушений був мах-
нути рукою. 

Тільки-но сонце зайшло, театр почав заповнюватися. Передні 
лавки були зайняті старійшинами і беєм, якому надіслали 
окреме запрошення. Біля нього посадили Дам 'янчо Григорія 
для того, щоб він його розважав, як зуміє. Решта місць були 
зайняті строкатим людом, що гудів, дожчдаючи, коли підні-
меться і.иііса. Серед жінок найбільший гамір підіймала Гінка, 
яка знала драму напам'ять і розповідала всім, які слова повинен 
сказати спочатку граф. Хаджі Сміон, на іншій лавці, розповідав, 
наскільки більший бухарестський театр, і пояснював, яке зна-
чення мають пила на завісі. Оркестр складався з місцевих 
бродячих ііигам, і вони вже грали австрійський марш, мабуть, 
на честь німецької графині. 
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Нарешті урочиста хвилина настала. Австрійський марш за-
мовк, завіса підіймається. Першим показується граф. Увесь 
театр завмирає, неначе жодної живої душі в ньому нема. Граф 
починає говорити, а Гінка підказує йому з лавки. А коли граф 
пропускає чи замінює якесь слово, вона скрикує: «Поми-
лився!» Сурмить ріг і входять посланці Карла Великого, який 
кличе графа на війну з маврами. Граф прощається з Генове-
вою і їде, залишаючи її непритомною. Коли до графині повер-
тається свідомість і вона не знаходить більше графа, вона илаче. 
Плач розсмішив усіх. Гінка знову викрикує: «плач голосніше! 
Хіба не знаєш, як плакати?» Графиня заревіла голосніше і театр 
їй відповідає гучним сміхом. Голосніше всіх сміється Гінка; вона 
вигукує: «От якби я там була, ви б бачили, як би я заплакала!» 
Х а д ж і Сміон повчає публіку, що сміх і плач велике мистецтво 
і що в Румунії наймають за плату спеціальних жінок, які пла-
чуть над мерцями. Хтось йому цикнув, щоб він затих, і він 
цикає на інших, що слухають його... Але поява на сцені Голоса 
змінює становище. Голос спокушує цнотливість Геновеви, вона 
йому відповідає презирством і кличе Драка, щоб відправити його 
з листом до графа. Заходить Драк ; всі сміються над його 
циліндром, і це бентежить Драка . Гінка кричить йому: «Драко, 
скинь Алафранків горщик, будь з непокритою головою!» І він 
знімає циліндр. Новий вибух реготу серед людей. А л е сцена 
набуває трагічного характеру. Розлючений Голос оголює шаблю, 
щоб проколоти Драка, але раніше, ніж він встигає це зробити, 
Драк падає, як сніп, мертвий і непорушний. Люди незадоволені 
такою нерозумною смертю, і дехто кричить Драку, щоб він по-
ворушився. Приходять слуги і витягають його труп за ноги, 
голова його волочиться по землі. Але Драк героїчно терпить 
все й удає з себе мертвого. Графиню кидають до в'язниці. 

Дія закінчується, австрійський марш знову гримить у залі. 
Всюди критикують гру й сміються. Жінки незадоволені Гено-
вевою, її гра їх не розчулила, навіть навпаки. Голос зіграв до-
сить добре свою невдячну роль і заслужив собі зненави ть де-
яких старих жінок. Одна з них пішла до його матері й сказала 
їй: «Недобре діло, Тано, зробив наш Фратю, чим завинила перед 
ним молодиця?» Н а першій лавці Дам 'ян Григор докладно по-
яснював бею першу дію. Він захоплювався своєю красномовні-
стю і розповідав йому історію про одного французького кон-
сула, який покинув свою жінку за зраду. Бей слухав його з 
великою увагою і нарешті второпав, що граф — це французь-
кий консул, і таким вважав його до кінця. 

— Цей консул великий дурень, — сказав він суворо, — як 
можна наказувати забити жінку, не допитавши її добре раніше? 
Я не заччняю п'яницю, підібраного на вулиці, раніше, ніж не 
накажу йому дихнути на поліцая Міхала. 
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— Пане бей, — зауважив Дам'ян, — це написано, щоб ви-
йшло забавніше. 

— І писар дурень, і консул ще дурніший. 
Недалеко від них Стефчов також критикував графа. 
— Огнянов, — сказав він гордовитим і авторитетним голо-

сом, — ніколи і в вічі не бачив театра. 
— Чому ж? Він непогано грає, — заперечував хаджі Сміон. 
— Він грає, як мавпа, не поважає людей! 
—- Правда, і я помітив, що не поважає... Ви бачили, як він 

сидів на дивані Банчоїглу? Неначе він брат князя К у з и . . . — 
сказав хаджі Сміон суворо. 

— Треба його освистати, — сказав Стефчов злобно. 
— Треба, треба, — підтвердив хаджі Сміон. 
— Це що ще за свистун?—вигукнув хтось на тій же лавці. 

Співбесідники повернулися і побачили Каблешкова. 
Каблешков тоді ще не був революціонером. Він випадково 

опинився у Білій Церкві, куди приїхав у гості до одного родича. 
Х а д ж і Сміон зніяковів перед вогненним поглядом майбут-

нього апо тола; він трошки посторонився, щоб дати останньому 
можливість побачити винуватця — Стефчова. 

— Чого вам? — спитав Стефчов. 
— Х т о це хоче свистати? 
— Я! — відповів вперто Киріяк. 
— Можете, добродію, але раніше ви повинні вийти на ву 

лицю. 
— Х т о вас питає? 
— Ц я вистава дається з благодійною метою і грають ама-

тори. Якщо ви можете краще грати, йдіть на сцену, — жваво 
відказав Каблешков. 

— Я тут плачу і не хочу нічиїх вказівок, — відповів 
Стефчов. 

Каблешков спалахнув. Суперечка загрожувала розгорітися. 
Мічо Бейзадєт поспішив вмішатися: 

— Киріяк, ти розумна людина... Тодорчо, заспокойся... 
В цей час замовк австрійський марш. Зав іса піднялась. 
Сцена на цей раз являє собою в язницю, освітлену церков-

ною лампадкою. Геновева тримає на руках дитину, яку вона 
там народила, говорить жалібні слова і плаче. Вона грає тепер 
природніше. Північ, сувора в 'язниця, зітхання безпорадної і не-
щасливої матері: все це настроює серця глядачів. Н а багатьох 
жіночих обличчях показалися сльози. Сльози, як і сміх, зараз-
ливі. Число плачучих збільшується, навіть і деякі з чоловіків 
ронять сльози, коли графиня пише листа до графа. Каблешков, 
і топ заплакав. Його аплодисменти почулися одиноко в залі, 
серед могильної тиші, і завмерли, не зустрівши відгуку. Багато 
сердитих очей спрямувалося на буяна, який у найкращому місці 
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здіймає гамір. Іван Селямліз, який в сльозах, хлипав носом, 
подивився на нього найзлішими очима. 1 еновеву відводять в 
гори для страти. Зав іса спускається. Каблешков знову аплодує, 
але і цього разу лишається без підтримки. З в и ч а й оплесків 
в той час ще не був введений у Білій Церкві. 

— Прокляті люди були в цьому д і л і , — т и х о сказав бей 
Дам'яну. — Д е це відбувалося? 

— В Німеччині. 
— В Німеччині? Я цих гяурів не бачив ще. 
— Як, пане бей, адже у нас у місті є один німець. 
— Чи не той, безвусий, з подвійними очима, в синіх оку-

лярах. 
— Він самий, фотограф. 
— Цей? Славний гяурджик... З а в ж д и знімає капелюха по-

європейському, коли мене зустрічає... А я думав, що він 
француз. 

-—• Ні, німець, справжній, із Драндабура. . . 
Настає третя дія. Сцена знову показує палац. Граф уже по-

вернувся з війни, похмурий і злий, що не знайшов дружини. 
Слуга дає йому листа її, якого вона написала у в 'язниці, в перед-
смертну годину. Граф розкриває ли та і дізнається, що вона 
«ертва підлості Голоса, що вона померла невинною і простила 
лому... Граф читає все це голосно і схлипує. Він плаче, він у 
відчаї. Глядачі, і ті переживають його муки, і вони плачуть — 
деякі ридаючи. Плаче і бей, який тепер не має потреби в по-
ясненнях Григора. Цей напружений стан зростає ще більше, 
коли граф наказує привести підступного Голоса — винуватця 
його лихої долі. Голос появляється з розкуйовдженою головою, 
страшний, змучений і закований ланцюгами. Загальне вороже 
нарікання публіки зу трічає його. Розлючені погляди упи-
ваються в нього. Граф читає йому листа, в якому графиня його 
прощає. Граф знову плаче, рве воло ся на голові, б'є себе в 
груди. Серед людей почулися знову нестримні схлипування. Гінка, 
і та ронить сльози, але заспокоює інших: 

— Н е плачте, я знаю, Геновева жива в горах! 
Декілька старих жінок, що не знали змісту п'єси, повер-

таються здивовані: 
— Гінка, чи правда, що жива? Т а к я скажу йому, бідолаш-

ному, щоб не плакав, — сказала бабуся Нетковиця, а бабуся 
хаджі Павлювиця скрикнула крізь сльози графу: 

— Н е плач, сину, не плач, жива твоя жінка! 
Між тим, Голос божеволів. Він дивився страхітливо, з ви-

ряченими очима, з скуйовдженою головою, скреготів відчай-
душно зубами. Совість не давала йому спокою; але муки його 
приносять полегшення глядачам. Люта втіха відображається на 
обличчях. «Так йому й треба», — говорять жінки. Вони навіть 
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сердяться на Геновеву за те, що вона йому простила в своєму 
листі. Мати Ф р а т ю бачила, в якому становищі був її син, і не 
знала, що їй робити. 

— Спаплюжили мого хлопця, осоромили його! — казала й 
поривалась забрати його зі сцени. А л е її стримували. 

Ц я дія мала надзвичайний успіх. Шекспірів .ька Офелія не 
викликала ніколи так багато сліз... Остання дія відбувалася в 
горах. Біля входу в печеру появляється Геновева, одягнена в 
звірячу шкіру, і її дитина. Коза, якій дали молодого листя, щоб 
вона не втекла зі сцени, зображала сарну, що годувала молоком 
своїм мешканців печери. Геновева жалібно голосила над дитиною 
і говорила їй про батька; почувши гавкання Собаки, вона хо-
вається в печері з дитиною і козою, яку вона тягне за роги. 
Гавкання посилюється, і 'глядачі знаходять Іллю Любопнтного 
в цій ролі більш вправним. Старання його зростає до такої 
міри, що на гавкання його відзивається декілька собак на ву-
лиці. Ось і граф, в ми ливському одязі, наближається зі своїм 
почтом. Глядачі не дихають: кожний горить нетерпінням по-
бачити, як він зустрінеться з Геновевою, баба Іваниця боїться, 
що він пройде мимої, не помітивши жінки, і вказує графу, де 
Геновева. Але граф її помітив. Він спішить до печери і кри-
чить: — Х т о ти, людина чи звір, виходь із печери! 

А л е замість печери йому відповідає зал. Чується тихий свист. 
Всі обернулись, здивовані, до Стефчова. Він увесь почервонів. 
— Х т о це свище? — гнівно скрикнув Селямліз. 
Глядачі обурені. 
Огнянов шукав очима свистуна. Побачивши Стефчова, який 

нахабно на нього дивився, він йому сказав тихо: 
— Я відірву тобі твої довгі вуха! 
Новий свист, ще сильніший. Публіка заціпеніла. А л е за 

мить загальне незадоволення прорвалося. 
— Дайте цього протестанта, я його викину через вікно, — за-

ревів Ангел Іовков, величезний на зріст. Почулися всюди вигуки. 
— Геть сви туна! Стефчова геть! Ми не прийшли сюди 

слухати свистунів і хлопальників, — скрикнув Селямліз, що по-
гано зрозумів намір Каблешкова. 

— Киріяк, не допустимо! — скрикнула гнівно Гінка, біля 
якої стояла, обливаючись сльозами, Рада. 

Ха/тжі Сміон шепнув Стефчову: 
Ради бога, Киріяк, адже говорив я тобі: не треба сви-

стіти... Т у т люди прості, хіба не бачиш? 
Чому свище цей п а н ? — с п и т а в бей у Дам'янча. 

Дам'яичо знизав плечима. Бей шепнув щось поліцаю, який 
попрямуиаи до Стефчова. 

— Киріяк, сказав тихо поліцай Стефчову, — бей велів тобі 
піти звідсіля їм вулицю покурити, якщо тобі тяжко на душі. 
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Стефчов вийшов із залу з гордовитою посмішкою на губах,, 
радий, що зіп ував настрій від огнянівської гри. 

Разом з ним зникло й безладдя. Гра відновилася, граф зна -
ходить свою графиню, що була загинула. Обійми, поцілунки,, 
нові сльози. Публіка знову розчулена... Доброчесність пере-
магає. Граф і графиня розповідають одне одному про свої мук» 
й радощі. Бабуся Петковиця їм каже: 

— Ідіть собі, дітки, додому та погомоніть, і не вірте цьому 
клятому Голосові... 

— Т и сама клята, — шипить над її вухом мати Фратю. 
Пораду бабусі Петковиці повторює і бей, тільки тихіше. З а -

гальне почуття задоволення і радості. Граф всюди зустрічає спів-
чутливі погляди. Розв ' я зка закінчується піснею, яку заспівують 
граф, графиня й почет. «Зігфріде графе, возрадуйся тепер!» 

Але тільки-но проспівали перші два вірші цієї радісної 
пісні, як на сцені почулася революційна пісня: 

«Палай, палай ти в нас, гаряча любов, 
І проти Турції грудьми міцними ми станем!» 

Спочатку заспівав її один, потім приєдналася частина трупи, 
скоро вся, і, нарешті, глядачі почали підтягувати її. Раптом 
патріотичний захват охопив усіх. Мужіній мотив цієї пісні, по-
дібно невидимій хвилі, захопив, заповнив зал, розлився по ву-
лиці і завмирав у далекій темряві... Пісня висіла в повітрі, га-
рячила, п 'янила серця. Ці сильні звуки зачепили нову струну в 
публіці. Всі, хто цю пісню знав, співав її — чоловіки і жінки. 
Вона з 'єднала всі душі в одне, злила сцену з залом. 

— Співайте, дітки, співайте на здоров'я! — вигукував в за-
хваті Мічо. 

Тільки дехто із старих людей тихо ремствував, вважаючи, 
що тут не місце співати цю пісню. 

Навіть бей, не зрозумівши жодного слова із пісні, слухав її 
з задоволенням. Він попросив Дам'яна Григора перекладати 
зміст кожного вірша. В-який інший розгубився б. Але Д а м ' я и 
не був із тих, які не можуть відповісти на трудне питання, і він 
показав силу свого розуму. Він розповідав бею найнеприрод-
нішу, але захоплюючу нісенітницю. П г н я , за словами Григора, 
говорила про палку любов графа до графині; граф їй говорить: 
я тебе люблю тепер в сто разів більше, а вона йому відповідає: 
а я тебе люблю в тисячу разів більше... Він каже, що збудує 
церкву на тому місці, де була печера, а вона йому відповідає, 
що продасть всі свої алмази й роздасть гроші старцям і також 
побудує сто мармурових фонтанів... 

— Н а щ о так багато фонтанів, краще нехай, по доброті своїй, 
збудує мости, — перебив Дам 'яна бей. 
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— Ф о н т а н и тому, що в Німеччині мало води, отже люди 
п 'ють надзвичайно багато, — пояснив Тригер . 

Бей кивнув схвально головою. 
— А де ж Голос? — спитав бей, шукаючи Ф р а т ю між 

акторами. 
— й о м у там не слід бути. 
— Т и правду кажеш... Цього пана треба було б повісити. 

Коли ще р а з гратимуть, скажи консулу, щоб він його не лишив 
у живих. Т а к буде краще. 

І дійсно, Ф р а т ю не було на сцені. Він благорозумно зник, 
щойно заспівали небезпечної пісні, не бажаючи навіть д іждатися 
лаврів від публіки. 

Пісня закінчилась і завіса впала серед вигуків «браво!» А в -
стрійський гімн знову гримнув, випроваджуючи людей із залу, 
який скоро спорожнів. 

А к т о р и роздягалися за завісою і весело розмовляли з прия-
телями, що прийшли їх вітати. 

— А ти, Каблешков, що за безумство прийшло тобі в голо-
ву? Раптом вибігає на сцену, стає за моєю спиною і починає 
ревіти, як труба. Циганське серце... — сказав Огнянов , зніма-
ючи з себе чоботи Святослава . 

— Н е міг я стерпіти, брате, остогидли всі ці сльози, пта-
шині скорботи на твоє «многострадство». Т р е б а було чимсь про-
тверезити людей. О с ь я й вирішив з ібратися на сцену... Т и 
бачив, який блискавичний ефект.. . 

— Т а я все дивився, чи не хватає мене якийсь поліцай за 
комір... — засміявся Огнянов . 

— Н е турбуйся, Стефчов вийшов раніше, — сказав Соколов. 
— Бей його вирядив. . . — пояснив, Франгов . 
— А л е сам бей лишився, — сказав хтось. — Я бачив, як 

він пильно слухав... Нас. ще жде історія... 
— Т а за бея можете бути спокійні. Чого ж сидів біля нього 

Д а м ' я н ч о Григор? Він зрозумів, як його обдурити. Інакше, ми 
відберемо в нього диплом на дипломата. 

— Я навмисне його запросив і посадив біля бея, який лю-
бить базікання. Н е турбуйтеся, все буде добре, — зауважив 
Микола Неткович, скидаючи тонку рясу попа Дімчо, в якій грав 
роль батька Геновеви. 

А л е вони помилилися. Н а другий день Огнянова викликали 
до конаку. 

Його привели до бея, який мав вигляд занадто похмурий. 
І Іпие консуле, вчора увечері ви співали революційної 

пісні, чи нрпвдп цс? 
Огнянои протестував. 
— Ллг жандарм мені доповів. 
— Він погано нрояумів. 
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Бей покликав жандарма. 
— Шериф-ага, коли співали революційної пісні, при мені чи 

без мене? 
— При вас співали бунтівницької пісні, пане бей. Пан Ки-

ріяк не вміє брехати... 
Бей подивився на нього суворо. Самолюбство його було за-

чеплено. 
— Щ о ти мені базікаєш? Киріяк був там чи я? Хіба я 

не чув своїми ушима? Шановний Дам'янчо переклав мені кожне 
слово цієї пісні. Я говорив потім з шановним Марком. І він теж 
знайшов мотив дуже красивим... Таких дурниць другого разу 
не робіть! — пробурчав бей сердито; потім, звернувшись до 
Оігнянова, сказав: — Пробач, що потурбували, консуле, вийшла 
помилка. Як звали другого, в ланцюгах? 

— Голос. 
— Так , Голос... Т и б краще наказав його повісити. Я б 

так зробив... Н е треба слухатися жіночого розуму... Але все 
було чудово, а пісня ще краща, — сказав бей, важко підійма-
ючись. 

Огнянов йому вклонився і вийшов. 
— Скоро ти почуєш іншої пісні і в ній ти розберешся без 

допомоги Дам'яна, — прошепотів він, виходячи за ворота. 
Але він не бачив, як сердито дивився на нього в цей час 

жандарм. 

X V I I I . П О Л І Т И К А Й Т Е А Т Р 

Через декілька днів після цього випадку кав 'ярня Танка з 
раннього ранку, як завжди, була повна людей. Це був збірний 
пункт старих і молодих; там розглядали~я і обговорювалися пи-
тання су пільні, східне і всякі інші, що стосувалися внутрішньої 
і зовнішньої політики Європи, щось подібне до маленького пар-
ламенту. Але тепер вистава Геновеви була ще на черзі і давала 
найбільше матеріалу для бе~ід. Багато говорили про революцій-
ну пісню, яка була причиною найжвавіших суперечок. Тепер, 
коли пристрасті спали, багато хто засуджував Огнянова, за яким 
так і залишився титул графа, як це трапляєть"я взагалі з усіма 
акторами-аматорами, що справили велике враження на глядачів; 
точнісінько так же і Ф р а т ю зберіг своє ім'я «Голова», і навіть 
ще цього року він з задоволенням зустрічав ворожі погляди ста-
рих людей, які не хотіли йому пробачити його поведінки з Гено-
вевою. 

Одна бабуся зупинила його на дорозі й сказала йому: 
— Скажи, сину, за що ти таке зробив? Чи не гріх тобі! 
А л е поява в кав'ярні поважного Мічо Бейзадета відразу пе-

ренесла бесіду в безмежну область політики. 
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Мічо Бейзадет був старий, низенький, чорнолиций чоловік, 
одягнений в шаровари й суконну чумарку. Як всі його однолітки, 
він був людиною малописьменною, але життя і різні випробу-
вання зробили його розсудливим. Його чорні, жваві очі на ху-
дому обличчі, порізаному глибокими зморшками, відсвічувалися 
розумом. У нього була одна особливість, що зробила його 
притчею во язицех; це — велика пристрасть до політики, непо-
хитна його впевненість в близькому падінні турків. Природно, 
що він був русофілом до пес р е ш иііга, до фанатизму, до сміш-
ного. Всі пам'ятають, як він розгнівався на екзамені, коли 
один учень сказав, що росіяни були переможені при Севасто-
полі. 

— Т и помиляєшся, сину мій, росіяни не можуть бути пере-
моженими; візьми назад свої гроші у вчителя, які заплатив за 
навчання, — сказав Мічо гнівно. А л е учитель, з історією в ру-
ках, довів, що росіяни були переможені у Кримській війні. Мічо 
розкричався, що історія бреше, і поскільки він тоді був шкіль-
ним старостою, то негайно відмовив учителю в місці. 

Нервова від природи і запальна людина, він відразу гнівався, 
коли хтось суперечив йому, говорив проти його завітних переко-
нань. Він запалювався, кидався на противника, лаявся. Сьогодні 
він був веселий і, тільки-но сів, сказав з переможним ви-
лядом: 

— Знову перемогли наші! 
— Як? — вигукнуло радісно декілька голосів. 
— Любобратич і Божо Петрович посікли декілька тисяч 

турків, — сказав бай Мічо, розповідаючи свої новини частинами, 
щоб продовжити своє задоволення. 

-— Браво! Нехай живе! — скрикнуло декілька голосів. 
— І Підгориця зайнята, — продовжував бай Мічо. 
Загальне здивування зросло так, неначе взята була не Під-

гориця, а Відень. 
— Добровольці, зброї скільки завгодно, прибувають із А в -

стрії! 
— Н е в ж е ? ! 
— І Боснія знову охоплена вогнем, а Сербія ворушиться й 

готує військо. А рушиться Сербія, то розворушить і нас. Тоді — 
кінець і нашим панам... 

— Дідько їх візьми! 
— А Австрія повинна лишитися спокійною, тому що Горча-

ков і і Петербурга їй скаже: стій, нехай колють одне одного, рі-
жуть, це їх домашня справа. Кінець їм, кінець... 

Всі нашорошили вуха й слухали з великим задоволенням но-
вини чорбаджія Мічо. 

— А скільки душ їх перебито? — спитав Никодим. 
— Турків? Я ж тобі сказав — тисячі, чи візьмеш дві, три, 

86 



десять тисяч — все рівно, не помилишся. Ці молодці герцого-
винці не шутісують. 

— Чудово, якщо тільки правда. 
—* Т а я ж кажу т т у , це правда. 
— Де ти довідавсь про в^е це? — спитав чорбаджій Марко, 

і з вірних джерел, друже. Кир Георгій Ізмирліят третього 
дня довідався від аптекаря в Карлово, Янка Дафніс, що це на-
друковано в трієстській газеті. 

-—• Не вірю я, щоб герцоговинці зуміли зробити велике діло. 
...Повоюють, повоюють, поки не стомляться. А д ж е скільки того 
люлу?-—Жменя, — сказав Павлакі, і оточуючі схвально кив-
нули головами на його слова. 

— Т а й я тобі говорю, Павлакі, скільки всього герцоговин-
ців? — Жменя людей. Турки їх не злякаються, — відгукнувся 

розі. хаджі Сміон, погладжуючи панчоху на своїй лівій 
Чорбаджій Мічо відповів з запалом: 
— Ти, Павлакі, пробач мені, і ти, хаджі, нічого не кумекаєш... 

в політиці із «нічого» робиться «щось». Сам Горчаков сказав, 
що з Герцоговини буде кинута іскра, яка заллє вогнем все ту-
рецьке царство. 

— Я гадаю, що це сказав Дербі, — вмішався з поважним 
виглядом Фратю. 

Чорбаджій Мічо насупився. 
—• Дербі, як англієць, не може сказати слів, противних сул-

тану... Ми знаємо англійську політику: їв Турції все чудово, в 
Турції — все цвіте. Я тобі говорю, — Дербі не міг сказати цих 
слів. 

— Фратю, так, не говори?, — підтвердив хаджі Сміон. «Р 
— Коли спалахне пожежа і спалить Царгород, тоді ми одір-

в е м с я назавжди від поганців, — заувагйив Іванчо Дуді , швець, 
який, скажемо відверто, був новаком у політиці. * 

— Тут мова йде про іншу пожежу, ІваНчо, — <даЬав сер-
йозно Павлакі. 

— Справжня пожежа ще попереду, коли запалає Болгарія,-— 
завважив Фратю. \ 

— Н а щ о Болгарії палати? Н е треба Болгарії бути у вогні. 
Ми повинні сидіти спокійно. Хіба ви не бачили, яка кашй зава-
рилась у Заг ір ' ї? — промовив з похмурим виглядом чорбаджій 

я т 
— Ти, Фратю, тому так кажеш, — відізвався Дончо Фур-

наджіат, — що ти, коли це настане, втечеш до Румунії і поч-
неш там кричати: тримайтеся! V- а нам тут будуть різаги го-
лови... 

— Т и мені цього не кажи. Ба ї* Д:мо знає ціну •уиод/ім... 
— Навпаки, «і я буду тут і буд /дриносити жертви, 
•— Якщо вже го орити, то хай ї щ '.«гії скоріше. Це хіба цар-• • " * І 
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ство? Воно й тепер горить, тільки немає диму. Це не царство — 
|К *це ГНІЙ... 
^ — Не т^фуйтеся , вже недовго лишилося ждати, — сказав 

бай Мі«о, адже написано, і^о Турція скоро повалить-я. 
Так і £•, воно і є, — сказав піп Ставрі, — замутило 

всюдй. Куди і<е подивишся, — малий, чи великий, — всі про 
одне говорять. І жінки, й дівчата, і ті про це розмовляють. І 
пі ень їх послухай, то вже немає охання, а все рушниці та шаблі 
дзвенять, турків б'ють, і новини інші. А молодь — так унади-
лися на мона тирські луги: бах-бух, бах-бух, увесь день з руш-
ницями. Мій Ганко, „звідкіля тільки він набрав пістолетів і руш-
ниць, і як відпустит)| дітей ІЗ школи, сам сидить та грається 
ними. Нащо тобі, сину'; ті речі, питаю? — Скоро потрібні бу-
дуть, тату, — відповідає, — с к о р о час настане такий, що рушни-
ці будуть дорожчі за золото... — Я кажу, між нами, що з цього 
смутного часу щось та вийде. Бережи нас боже! 

Простодушний піп Ставрі говорив правду. З а останні 
декілька місяців, з часу появи '•Огняйова, за думкою Стеф-
чова, помітилось якесь бродіння думок, що кожного нового 
дня посилювалося, особливо з часу вересневого руху в Старій 
З а горі. 

У товариських гуртках, на випивках, пропонували патріо-
тичні тости й відкрито говорили про повстання; в монастир ьких 
околицях увесь день чулася стрілянина з рушниць, — це навча-
лась молоДь. Революційні пгн і увійшли в моду, їх співали 
всюди: вдома, на вечірках, на вулицях. Прохожий >$гіг почути, як 
співали дівчата: 

«Ой, тр, мати моя, жалібниця, 
Не тужи, мати, не лий ти сл і з / 
Щ о гайчуком тепер я зроб^-вйц,. 
Став гайдуком, мати, й бунтівникові г 

Або « як чцановна мати великої сім'ї з з г ^ п л й ш ' я м ' заспіву-
вала: 

«Сміліше, Дружині , вірні прапору, 
Ми тепер більше не раби покірні». • % 

Але це були лише Платонічні вигуки, на яїу._турки дивилися 
крізь пальці, тому що знеікжали їх. Після ^невдалого Старо-За-
гірського руху, у вересні, турецьке на елення' проснулося, відпла-
тило болгарам рядом жахливих злодійств. Ь[іа декілька рушнич-
них пострілів у ярах вбно осипало кулями марних болгар; на 
революційні пісні болгарських дівчат турків відповіли масовим 
зґвалтуванням жінок і вбивством дітей. Турки вбивали без-., 
збройних прохожих, палили, захоплювали в полон і ділили здо-
бич з поліцаями. Вся Фракія стогнала від насильств і звірств 
турків. 



Бай Марко був згоден з бай Мічо в багатьох питаннях, але 
в питаннях про повстання він був іншої думки. 

Він назвав безумством саму думку про повстання і , к о ж н е 
небезпечне слово, Сказане в його присутності ОгняДовйм, робив 
йому суворе дорікання, хоч і любив його і всіляко р{іохегував йому. 

— Мене не здивують ці жевжики, які біжать битися в мона-
стирському яру і все дожидають чудес, але я не можу зрозу-
міти, як це посивілі люди набивають собі голови такими дур-
ницями... Ви граєтеся з вогнем! Як п'ятивікове царство, яке 
налякало уве~ь світ, раптом розвалиться від декількох хлопців 
з кремнівкащґ? Ми сидимо в самому пеклі. Бунт? Т а це, не 
дай боже,утаке 'що прямо загибель буде! Н е лишиться каменя 
на кавм^ЬтМгл'^3 

Іравду Каже бай Марко. Повстання — це повна загибель 
дл"я на~... — І він подивився на стелю, де були крейдою відмі-
чені рахунки всіх його боржників. 

Докір бай Марка роздратував Мічо. 
— Т и , Марко, — сказав він, — розумно говориш, тільки у 

нас є люди розумніші за тебе, і вони кажуть, що все те збу-
деться, Турція , т»к чи інакше, повинна повалутися. 

_ .а№іна ваі / 0х пророків, — сказав бай Марко, розу-
— З н а ю , знаю, я сам д в якогб вірив, як в «Отче 

ох, і хороші ж ті вистави божевільноК* Задека , але сам цар Соло-
Н е наврочити б тобі, Фратю, ^ п о в і р и в , що ми можемо 

божевільний... багато тобі допомогли к- ь - потрібні... 
джі Сміон. ^ , ' якщо це сказано від бога? — зау-

Іванчо Іота, якш" »тт _ 
/ — ЗіД бога сказано, щоб ми сиділи тихо, діду-попе. Якщо 

він вирішив згубити Турцію, йому немає потреби покласти на 
нас, черваків, таке діло. 

— Н а кого він положить, відомо й тепер, друже! — сказав 
Павлакі. . т 

— Н а діда Івана, на діда Івана3 6! — вигукнуло багато. 
Н а обличчі Мічо показалося почуття задоволення. Він під-

хопив жваво: 
— А я що говорю? І я, коли говорю, розумію що ми ру-

шимо перші, а вже за нами піде той до самої святої Софії *. Хіба 
без його дозволу щось робилося? Хіба й Любобратич міг би 
знищити тисячі цих собак, якби не спирався на міцну спину? 
Моє слово, дні турецького царювання лічені, як дні туберкульоз-
ного. І це слово написане чорнилом по білому. Його із пальця 
не виссем .* £л$ч«йте знову, хто не вірить: «Константинополь, 
столиця с^ана-^турецькі&&, буде зайнятий без найменшого 
кровопрол^тя» . . . / л 

<"ІГ В Константинополі. . < •у 
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Бай Мічо до того захопився, що підхопився на ноги й роз-
махував руками з великим запалом. 

— А коли це повинно статися? — спитав піп Ставрі . 
— Кажу вам — скоро, час уже настав! 
В цей самий момент двері відчинилися і увійшов Микола 

Неткович, він тримав лиш тільки що одержаний номер газети 
«Вік». 

— Які новини, Миколо? — вигукнуло декілька чоловік: — 
Читай-но, читай. 

— Послухаємо, чи багато турецьких голів полягло від ножа 
Любобратича? — п р о м о в и л и інші нетерпляче. 

— Т а я ж вам кажу, що тисячі. Сідай-но сюди, Миколо! — 
І бай Мічо дав йому місце біля себе. 

Микола Неткович розгорнув газету. 
— Раніш усього читай про герцоговинське повстання, — 

сказав йому Мічо. 
Неткович почав читати серед урочистої тиші. Всі напружують 

свою увагу, щоб почути приємні новини про перемоги, що про-
голошені в «Кліо». 

А л е , на жаль ці відомості не підтвердили^'- • - відо-
мості з поля ' ' ( - * . 
зайнята , ал „і .ливках, пропонували патріо-
утік до Авс л<; п р о повстання; в монастир ьких 

С1 <1лух ' ся стрілянина з рушниць, — це навча-МОЖНа буЛО . . 1 . IV т і п а л и . . 1 л, . « - . 'вїишли в моду, їх співали був збентежений,. 1 г о л * його ф о о , » П О Ч Г Г И і як 
Мічо Бейзадет, на >бличчі якого раптом „ , . 

і з а т р я - с я від гніву, іін скрикнув: 
— Брехня , брехн й брехня! Д і тям нехай розповідають ці 

казки! Любобратич їх переміг, їх знищив. Н е вірте жодному 
слову цієї газети. 

Слова бай М 4 0 -трошки заспокоїли публіку. ї/і - -.- -а, 
Вони були .«ереконливі, бо відповідали., тащдо$іЗгбажгЙФЙю 

всіх. Відомості-'повинні були б бути неві^Ійм^и, Що вони 
були погані, і* газета не заслуговувала на доя^^'ч. коли цей ' 
же вісник повідомляв про успіхи Любобратича , ЛіІМИ» не прихо-
дило в голппу сумніватися в їх правдивості . к 

Незважаючи , проте, на цю втіху, що підбадьорила гостей, 
радість у Г інка зникла. Розмови стихли, кожен відчував якийсь 
тягар на душі. Нав іть сам бай Мічо почував себе ніяково. Він 
був сердитий на себе, на газету, на весь світ за те, щ о не 
знайшов іг іч нердження вістей «Кліо». Т о м у він скипів, коли 
Петракі ІІІмііков промовив іронічно серед загальної тиші: 

— Як мідно, бай Мічо, твоя герцоговинська і ' к р а так і ли - . 
шилась іскрою й нічим більше... Т и слухай мене, Т у р ц і я ли-
шиться жина й здорова ще й цей рік, і наступний рік, і ще сто 
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років, а ми будемо обдурювати себе твоїми пророчествами, поки 
не помремо. 

—- Шийка, — скрикнув розлючений Мічо, — твоя дерев'яна 
макітра не може цього зрозуміти, ти мовчи! Таким тварюкам, як 
ти, і роз 'яснювати не можна інакше, як дрючком. 

Розгорілася сварка, але поява Стефчова припинила й сварку 
і небезпечні розмови про повалення Турції . 

Тиша знову на тала. Присутність Стефчова зв 'язувала пу-
бліку. Він сів, уклонившися декому, й почав слухати з урочистим 
виглядом. Він думав, що перервана розмова стосувалася сатири 
проти Огнянова й Соколова, що була дуже розповсюджена в 
цю ніч. Але ніхто жодного слова не сказав про неї, можливо тому, 
що не знали, а може тому, що не звернули уваги. 

Бай Мічо вийшов сердитий; після нього ще дехто лишив ка-
в'ярню. В цей же час увійшли ще два нові відвідувачі: Огнянов 
і Соколов. Коли вони сіли, хаджі Сміон звернувся до першого: 

— Графе, чи не даси ти нам на різдво нову комедію? 
— Геновева не комедія, а трагедія, — завважив Фратю, — 

комедією зветься така вистава, де є смішне, а трагедією — коли 
є трагічні сцени, а також сум... Ми грали трагедію, моя роль 
була трагічна роль.. — пояснив багатозначно Фратю. 

— З н а ю , знаю; я сам декілька раз бачив такі в Бухаресті; 
ох, і хороші ж ті вистави божевільного! 

— Н е наврочити б тобі, Фратю, говорю тобі: справжній 
божевільний... багато тобі допомогли коси, — похвалив його ха-
джі Сміон. 

Іванчо Іота, який тільки що увійшов, взяв участь у бесіді. 
— Що, ти про театр? — відізвався він. — Я бачив позаторік 

театр у Карлові, коли грали... як це? Н е пам'ятаю... Ах! «Іван 
Гайдук». 

— «Іванко-вби^ця», — поправив його Фратю. 
— Так , так... убивця. Тільки у нас вийшло краще... Н а ш а 

Лала цілу ніч уві сні кричала. Голосе, Голосе! І страшенно трем-
тіла від великого страху... 

Ф р а т ю подивився на нього звисока, задоволений, однак, 
його похвалою. 

-— Так , так, я теж кажу графу, щоб він дав нам знову ко-
медію... їй-богу зіграє ще краще... Тільки пісню іншу, — сказав 
хаджі Сміон, який почав ритися в своїх кишенях, щоб загладити 
враження свого осуду. 

— Геновева не комедія, а трагедія, — завважив знову суворо 
Фратю. 

— Так , так, трагедія... одним словом — театр. 
— Так , це була комедія, тому що викликала сміх, — віді-

тнися із свого кутка Стефчов і єхидно посміхн>^в~я. 
Огнянов припинив свою бесіду з Соколовим і сказав: 
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— Боюсь я, брате, що мене знову можуть осміяти... 
Стефчов не піднімав очей від газети, яку тримав у руках. 
— Х т о тебе буде осміювати, ніхто не може тебе осміяти! — 

промовив дід Ністор. — ї й там знову даси Геновеву... Діти за 
нею скучають. Наша ГІенка тоді хворіла і не була там. 1 епер 
тільки й говорить: тату, хочу Геновеву та хочу 1 еновеву. 

— Добре, діду Ністоре, тільки я боюся свистка, — сказав 
Огнянов, дивлячись на Стефчова. 

— Особливо, коли свист виходить із купи гною, — доповнив 
уїдливо Соколов. 

Стефчов почервонів від стриманого гніву, але продовжував 
дивитися в газету. Він почував себе недобре під пронизуючим 
поглядом Огнянова, якого починав боятися. Очі Огнянова го-
ріли блиском. 

— І я приєднуюся до твоїх слів, діду Ністоре, я теж хочу 
Геновеву, — озвався Чому Дойчінов. — Тільки Голо.а нехай 
візьме Киріяк, йому більше підходить. Ф р а т ю хоч і дметься, 
але божа людина: даремно його люди лають. 

Від цього простодушного і повного яду комплімента Стеф-
чов почервонів. В той же час похвала образила і Фратю. . . 

Огнянов і Соколов мимоволі посміхнулися. Це ж зробив ха-
джі Сміон, що не зрозумів добре, в чому справа. 

Стефчов підняв очі і роздратовано подивився на Огнянова 
й Соколова. 

— Так , — промовив він з робленим спокоєм, хоч голос його 
тремтів від гніву. — Я думаю, бай Огнянов із Лозенграда скоро 
дасть нам і трагедію. Він може бути впевненим, що ніхто не 
буде сміятися в ній, і найменше він сам. 

Стефчов особливо натискував на г-лові «із Лозенграда» (звід-
кіля об'явив Абе родом Огнянов) . Огнянов завважив це й пе-
ремінився в лиці. Але він відповів твердим голосом: 

— Якщо у нас є такі за сценою майстерні машиністи, я. хочу 
сказати — шпигуни, як Стефчов, то не дивно буде, коли у нас 
розіграється і трагедія. • 

І він йинув на нього підозрілий погляд. Цього разу Соколов 
потягнув свого друга за рукав: 

— З а л и ш його, — шепнув він. 
— Я не зношу негідників, — промовив голосно Огнянов, 

досить голосно, щоб його почув Стефчов. 
В цей час Бойчо помітив Мунчо, що стояв біля дверей ка-

в'ярні. Мунчо не зводив з нього очей, кивав головою і дружньо 
посміхався. Вираз обличчя ідіота був добродушний, лагідний і 
щасливий. Бойчо й раніше помічав, що Мунчо дивився на нього 
пильно, люб'язно, але не міг в і т а д а т и причини цієї приязні. 
Коли їх очі зустрілися, обличчя Мунчо засяяло ще більшою ус-
мішкою, і очі його заблистіли незрозумілим безглуздим захва-
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том. Він уклонився Огнянову і, посміхаючись всіма рисами свого 
обличчя, протяжно промовив: 

— Рус-і-я-нн! — і почав водити пальцем по горлу, немов зо-
бражуючи, як ріжуть. 

Всі присутні дивилися на нього з подивом. 
Здивований був і Огнянов. Уже не перший раз Мунчо робив 

йому такі знаки. 
— Графе, шо тобі каже Мунчо? — спитав дехто. 
— Н е знаю, — відповів, посміхаючись, Огнянов, — він мене 

дуже любить. 
Мунчо, мабуть, зрозумів їх здивовання і, щоб пояснити їм 

краще, за що він гордиться Огняновим, урочисто подивив я на 
всіх, показав пальцем на Огнянова і вигукнув ще голосніше: 

— Рус-с-і-янн! — потім махнув рукою на північ і почав ще 
жвавіше різати пальцем своє горло. 

Це повторення мимоволі збентежило Огнянова: йому спало 
на думку, що, за якоюсь фатальною випадковістю, Мунчо бачив 
чи відчував пригоду у млині діда С.тояна. Він з тремтінням по-
дивився на Стефчова, але заспоко'вся, помітивши, що Стефчов 
відвернувся і перешіптувався з кимсь, не звертаючи уваги на 
Мунчо. В цей момент Стефчов піднявся, відсторонив Мунчо від 
дверей і вийшов, кинувши на Огнянова сердитий і м:тивий по-
гляд. 

Стефчов кипів від злоби. Його самолюбство зазнало стільки 
ударів від Огнянова, і він не мав випадку відплатити. Він хотів 
помститися, але таємно, бо явна боротьба з Огняновим його 
лякала. Революційна пісня в театрі дала йому зброю, але, як ми 
бачили, його донос не вдався. Бей не міг припустити, щоб Огня-
нов заспівав бунтівничої пісні в його присутності, й не повірив 
Стефчову. Стефчов вважав за краще не наполягати на цьому 
випадку. Але скоро він відкрив дещо інше: три дні тому він ви-
падково познайомився з одним приїжджим із Лозенграда і дові-
дався, що там ніколи не було ніяких Бойчо, ані Огнянових. Д л я 
Стефчова це була нитка, яка, сподівав~я він, приведе його до 
нових відкрить. Мабуть, думав він, за Бойчо Огняновим хова-
ється інша особа, і це не випадково. Він товаришує з Соколовим, 
який вже давно відомий за неспокійну людину. Мабуть, обидва 
вони щось замислили, але що? Розуміється, діло не чисте. Пе-
реходячи від одної ^догадки до іншої, Стефчов інстинктивно від-
чував, шо без Огнянова не обійшлось і в таємничій поигоді на 
Петканчевій вулиці, бо в цей час появився в місті Огнянов, і 
саме з часу появи Огнянова стало помітним заворушення думок. 
Киріяк вирішив що б то не стало виявити тайну, що її ховав Ог-
нянов, і віддався цій справі з усією впертістю і старанням злої 
і заздрісної душі... Нові обставини прийшли скоро на допомогу 
Стефчову у його підпільній боротьбі з Огняновим. 
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X I X . Т Р И В О Г А 

Х м а р и збиралися над головою Огнянова, але він поки що 
нічого не помічав. Шестимісячне безтурботне перебування в Бі-
лій Церкві збільшило його самовпевненість до легковажності. З а -
хоплений цілком думками зовсім про інше, він не мав часу на те, 
щоб дбати за таку дрібницю, як власна безпека. 

А втім, в даний момент, він був не зовсім спокійний і, вий-
шовши з кав'ярні, обізвався до лікаря: 

— Як на твою думку, в загрозах Стефчова є щось серйозне? 
— Стефчов має злі ть на тебе, і коли б цей негідник міг за-

подіяти тобі що ь лихе, він би вже зробив це. 
— А Мунчо? Щ о це за комедія? Мене це вже непокоїть. 
Лікар засміявся. * 
— Н е будь же ти дитиною. 
— Так , це не варте уваги... А л е Стефчов, Стефчов! Ч и не 

пронюхав він чогось про мене? 
— Як він може прошохати? Мабуть, хаджі Ровоама пустила 

нову поголоску про нас. Т и знаєш, ця плетуха години не проживе 
без того, щоб чогось не вигадати. 

— Ні, це небезпечна відьма, вона може учути там, де іншому 
треба бачити й чути. Вона напучує й Стефчова, вона ж таки і 
Радою поневіряє... 

— Так , але вона ж і про тебе пустила поголоску, що ти 
шпигун, пригадуєш? Кажу тобі, що вона — просто пащекуха. 

— А д ж е про тебе вона пустила вірну поголоску... А ти 
знаєш, уранці в Стефчова заручини. 

Лікар змінився з лиця. 
— З Лалкою? 
— З нею. 
— Зв ідки ти знаєш? 
— Рада говорила... Х а д ж і Ровоама за сваху, звичайно, а 

за старостів — цей всюдисущий хаджі Сміон і Алафранка. 
Лікар не міг приховати хвилювання. Він прискорив кроки. 

Огнянов глянув на нього, здивований. 
— Т и мені не говорив, докторе, що сеоце твоє невільне. 
— Я люблю Л а л у , ' — х м у р о промовив Соколов. 
— І вона зн*є? 
— Вона мене теж любить... чи, правдивіше, я їй більш до 

серця, ніж Стефчов. Т ільки я не вірю, щоб почуття її було дуже 
* глибоке, — краска мимохіть залила лице Соколова. 

— Н а твоє щастя чи нещастя, воно глибше, ніж ти гадаєш, 
я це добре знаю, — промовив Огнянов, глянувши співчутливо 
на лікаря. 

— Х т о сказав тобі про це? — спитав лікар, ще дужче по-
червонівши. 
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— Рада. Т и знаєш, вони товаришують. Лалка говорить їй 
усе, що в неї на серці. Т и не можеш собі уявити, скільки сліз 
вона пролила, коли тебе одвезли до Карлова, і яка велика була 
її радість, коли тебе визволили. Рада все це бачила. 

— Невинне дитя, — промовив лікар стиха, — її занапастять, 
якщо віддадуть за цього... 

— Чому ти її не сватав до цього часу? — спитав співчут-
ливо Огнянов. 

Лікар подивився на нього здивовано. 
— Т а хіба ти не знаєш, що її батько й на очі мене не пускає? 
— Тоді вкрадь її! 
— Тепер? Коли ми готовимо повстання? Воно може спалах-

нути років через два, а може й завтра, хто знає? В такий смут-
ний час мені й думка не приходить у голову про одруження.. . 
але грішно було б втягувати цю дівчину в прірву... 

— Т в о я правда, — задумливо промовив Огнянов, — ці ж 
міркування й мені заважають звінчатися з Радою, інакше я б її 
визволив, цю прекрасну сироту, від цілої маси мук і зробив би 
її щасливою... вона за-луговує щастя — чудове серце, брате 
мій! А тепер вона побивається й зв 'язала долю свою з моєю... 
Бідолашна! 

Хмарка пробігла по обличчю Огнянова. 
Страждання лікаря за долю Лалки викликало в ньому сильне 

співчуття. 
— Я викличу його на дуель! й о г о треба вбити... Бо інакше 

він уб'є інших! — раптом спалахнув Огнянов. 
Обидва товариша мали хмурий вигляд. 
Огнянов став. 
— Хочеш, я піду і дам йому ляпаса посеред кав 'ярні? 
— Він ковтне його, як і попередні... Т а це нічого й 

не дасть... 
— Ляпас зганьбить його. 
—- Ні , це не ганьба, як на Юрдана Діямандієва. 
— Але перед дівчиною, — вона відчує. 
— В Лалки не питатимуть, до того ж вона покірна бать-

ковій волі, — відповів лікар меланхолійно і подав Огнянову 
руку. 

— Т и йдеш? Але ввечері ми підемо до попа Ставрі. 
— Мені не хочеться: йди сам. 
— Ні, ми повинні йти вдвох. М и обіцяли. Піп Ставрі не 

великого розуму людина, але серце має чесне... Може таки ми 
щось зміркуємо. 

— Добре, чекатиму на теое. 
І приятелі розійшлися. 
Огнянов пішов до школи. Т а м він застав самого тільки Мерд-

венджієва, зануреного в читання якоїсь турецької книги. Огня-
Ч 
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нов з ним не поздоровкався. Він почував з самого початку якусь 
огиду до цієї людини з пі.енником В одній руці й турецькою 
граматикою в другій. Ли~т його до Ради ще посилив це почуття, 
як і його підлещування перед Стефчовим. 

Огнянов, збуджений, ходив по кімнаті, пускаючи великі клу-
би диму з цигарки; його думки полонила розмова з лікарем; 
він не звертав жодної уваги на вчителя; але от він завважив на 
столі нове число газети «Дунай», єдиний примірник, що його 
діставав Мердвенджієв від своїх турецьких патронів. 

Він неуважно глянув на болгарську половину газети і вже 
думав було іти, але раптом грубчй шрифт привабив його увагу, 
він прочитав от що: 

«Втеча арештанта з Діярбекірської фортеці. Іван Кра-
лич, із міста Відина, Дунайської області, 28 років, високий 
на зріст, очі чорні, кучеряве волосся, смуглявий, за участь 
у заколотах 1868 року засуджений на довічне ув'язнення в 
Діярбекірській фортеці, втік з неї в березні поточного ро-
ку; нині він переховується в державі його султанської велич-
ності, його шукає влада, що й дала ці прикмети про вті-
кача. Вірні піддані падишахові, отже, повинні під загрозою 
суворої кари за непослух вказати чи виказати згаданого 
втікача-каторжиика, якщо вони його пізнають, законній 
владі, щоб він дістав відповідну кару, згідно з справедли-
вим законом». 

Незважаючи на все напруження волі, Огнянов не міг збе-
регти спокою: він змінився з лиця, губи йому побіліли. Надто 
вже несподіване було те, що він прочитав. Він кинув бистрий 
погляд на співака. Мердвенджієв усе ще сидів непорушно за 
книгами. Очевидно, він не помітив хвилювання Огнянова і на-
вряд чи звернув увагу на повідомлення, що само по собі не було 
цікаве. Поволі до Огнянова повернувся його звичайний спокій. 
Перша думка, що спала йому в голову, була знищити цей не-
безпечний документ. Він переміг свою огиду до співака і загово-
рив до нього: 

— Бай Мердвенджієв, — мовив він спокійно, — читали ви 
цю газету і* Дайте мені, я перегляну її в себе вдома. 

Хроніка його дуже цікавила. 
— Не читав, але беріть, — ліниво відповів Мердвенджієв 

і знов занурився в читання. 
Огнянов вийшов із зловісним «Дунаєм» у кишені, — єдиним 

примірником, що його дістали в Білій Церкві. 
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X X . К А В Е Р З И 

Киріяк Стефчов лишив бойовище в кав'ярні з тим, щоб вер-
нутися знов і вдарити на супротивника з кращою, дошкульнішою 
зброєю. 

Страшна зненависть до цієї людини заглушила в душі його 
ті невеличкі залишки чесності, які вціліли до цього часу в бо-
ротьбі з його підлими інстинктами. Думка про зраду глибоко 
запала йому в голову. Він мав і деякі дані, щоб ця зрада мала 
свої наслідки. Наклепи і плітки, що їх він точив про Огнянова, 
не пособили; навпаки, Огнянов їх переможно знищив і повага 
до нього ще зросла. А надто довела це Киріякові поведінка пу-
бліки під час вистави «Геновеви». Будь це Михалакі Алафранка , 
він би здійснив це зрадництво з спокійною совістю, вбачаючи в 
цьому добре діло. Але Киріяк, незважаючи на свою підступ-
ність, почував ще мерзотність цього вчинку, але не мав сили 
втриматися від нього. Шалене прагнення помсти спалювало його. 
Він вирішив це зробити, але так, щоб кінці були сховані в воду. 

— Так , цього зайду звати не Огнянов, і він не з Лозен-
града,— це по-перше; по-друге — за ним гнали"я на Петканчевій 
вулиці і бунтарські папери належали йому... Лікар Соколов таки 
справді був тоді в беєвої дружини... Правду каже хаджі Ровоама, 
мені дещо натякав і поліцай Філчо... Т о вона підмінила папери. 
Яким способом — не знаю... По-третє... але про все інше ми не-
забаром довідаємось... Найстрашніше для нього — потрапити 
не до Діярбекіра, а на шибеницю... Я зітру на порох цього недо-
торку! 

Він попростував до жіночого монастиря, де вмовився стрітися 
з Мердвенджієвим. 

— Т и таки правду говорила ,—сказав він хаджі Ровоамі, пе-
реступаючи поріг її кімнати. Я допіру посварився з Огняновим. 

— Цей клятий хлопець заморочив голову нашій легковажній 
Раді... — засичала черниця, — дав їй якісь бунтарські пісні 
вивчати. От-от вогонь запалить цілий світ. Одні збирають і тру-
дяться, немов ті комахи, все своє життя, а інші стирають усе це 
на порох і попіл... хіба це люди! Це головорізи... І наша Рада 
тієї ж! От і ту ніч яких паскудних пісень співали в театрі! Т у -
рецька влада спить чи що? 

— Я дуже посварився з Огняновим і поклав знищити його, 
хоч там що, — прбмовив сердито Стефчов, але згадавши, що 
звіритися язикатій черниці нероз-удливо, додав: — т о б т о поліція 
докопається і знайде... А л е мовчіть! 

— Т а чи ти мене не знаєш? 
— З н а ю , тому й кажу: мовчіть. 
Н а цім слові почулися кроки знадвору. Стефчов глянув у 

вікно і радісно скрикнув: 
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Мердвенджієв іде! Н у як? — спитав він у співака. 
— Мишка в пастці, — відказав Мердвенджієв. 
— Як? Щ о він? 
— Збл ід , позеленів, затремтів... Це він! 
— А що він казав? 
— Попросив мене дати почитати. Це вперше, досі він зне-

важливо' ставився і до мене і до газети. 
Стефчов випростався і заплескав у долоні. 
— Щ о таке? — спитала хаджі Ровоама, дивуючись і нічого 

не розуміючи. 
— А він і гадки не має про те, що йому загрожує небезпе-

ка? — спитав Стефчов. 
— Анітрохи... Я удав, ніби я читаю і нічого не бачу, а, 

проте, все бачив: я, як той, що спить і курей бачить, — додав 
гордо Мердвенджієв. 

— Браво, справжній Мердевон. І сатира майстерно напи-
сана. Славетний редактор! 

— Тільки не залишай мене й надалі... Т и потурбуйся про 
місце, яке звільниться. 

— Будь певний. 
Співак подякував його рукою, по-турецькому. 
— Я думаю і цього Попова зачепити... Він зизом на тебе 

дивить"я, і певно він теж із Краличевої зграї. 
— Х т о це Кралич? — удруге спитала хаджі Ровоама, зди-

вована з того, що вона не все знає. 
Стефчов не відповів їй, він неуважно позирав у вікно, за-

хоплений своїми думками. 
— А ти знаєш? Учора шкільна рада збиралася, — обі-

звався Мердвенджієв. 
—- Х т о ж був? 
— Усі були... Михалакі вніс пропозицію виключити Кра-

лича. Але інші обстояли його. А надто Марко Іванов... Ухва-
лили тільки завважити йому за пісню. Неімов нічого й не було! 

— Бай Марко закоханий у цього Кралича, але він колись гірко 
за це заплатить... І чого суне овій ніс цей простак! Ну, а Мічу? 

— Бай Мічу теж за Огнянова. 
— Ну, зрозуміло... ворона вороні око не виклює, і Мічу, 

куди тільк» не зайде, так і лає уряд, як Марко. 
— Звикне горщик по воду ходити, там йому й голову зло-

мити, — промовила хаджі Ровоама. 
— А Григор? А Пенков? 
— І ті того ж поля ягоди. 
— Нехай мене чорт,и візьмуть, якщо я не закрию їхньої 

школи... якщо -самі пугачі не будуть там жити! — скрикнув 
сердито Стефчов, бистро бігаючи по келії туди й сюди. 

— Так, так, зв ' яжи попа, щоб парафія втихомирилась. Із цієї 
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школи виходять всі розбещені, бунтівницькі пісні, — відізва-
лась черниця, — але хто ж цей Кралич, Киріяк? 

— Кралич? Королик, майбутній королик Болгарії, — відпо-
вів він іронічно. 

Мердвенджієв узяв шапку й відчинив двері. 
— Т а к не забувай про мою справу, Киріяк, — сказав він" 

прохаючим голосом. Бідолашний співець думав, що мовиться про-
сто про виключення Огнянова, посада якого його спокушала. 

— Це питання вирішено... 
СтеФчов лишився сам із черницею, щоб поговорити в іншій 

важливій справі: про своє сватання до Лалки.. . 
Коли потемніло, він подав я до конаку. Н а Піперковатій ву-

лиці він зустрів Михалакі Алафранка . 
— Куди це? — спитав у нього той. 
— Т а знаєш, «Дунай» здер ма~ку з Огнянова: там про 

нього сказано все чисто. Він утікач з Діярбекіра, і його скрізь 
шукають... Клянуся, що це він... І ім'я в нього інше... 

— Щ о ж ти думаєш робити, Киріяк? Це — небезпечна лю-
дина, він занапастить і неповинних людей... Я ще вчора пропо-
нував прогнати його, він нам не годиться. Куди ж ти? Скажи 
про це беєві, щоб він вжив заходів... 

— Це не моя спрайа, я й газети не маю, вона їв Мерд-
венджієва, і той знає... — відказав Стефчов. Він не хотів, щоб 
на нього впала підозра в зрадництві, і лукаво кинув тінь на 
Мердвенджієва, навмисно згадавши його ім'я. 

— З а я в и , заяви, ти дуже прислужишся людності, — сказав 
Михалакі так просто і природно, неначе він посилав Стефчова 
на базар по рибу. — Еге, а ми завтра з хаджі йдемо до діда Ю р -
дава сватати за тебе. Я вже тепер поздоровляю тебе... 

— Дякую, дякую! 
Уже зов ім стемніло. Стефчов і Михалакі ще трохи пошушу-

кались в темряві і розійшлися. 
Стефчов подався, муґикаючи свою улюблену турецьку пі-

сеньку. Він йшов до конаку. 

X X I . В Г О С Т Я Х У П О П А С Т А В Р І 

Вечір був чудовий, коли Соколов і Огнянов подалися до 
попа Ставрі в гості. 

Піп Ставрі жив майже на околиці міста. Приятелі мовчки 
перейшли кілька темних вулиць. Обидва вони пірнули в свої 
думки. Огнянов знищив газету «Дунай» і через те трохи за-
спокоївся. Він ще раз бачив Мердвенджієва і не помітив на 
його обличчі чогось підозрілого. Проте невеличка хмарка сум-
ніву бентежила його. Лікар, звичайно, був стурбований не мен-
ше, ніж він. 
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Рух зменшувався в міру того, як вони віддалялися від цен-
тра міста. Тісні криві вулиці ставали дедалі глухіші і безлюд-
ніші, зростало тільки собаче гавкання. 

—• Щ о воно там? — спитав лікар, вказуючи на людську 
тінь, що ховалася за стіною. 

— З л я к а в с я цей добродій! Н у м о доженім його і спитаємо, 
чому він не хоче поздоровкатися з нами, — сказав Огнянов і 
подався навздогін. 

Лікар, захоплений своїми думками, не мав охоти до такої 
Справи, проте й він подався за Огняновим. 

Незнайомий мчав бистро. Очевидно, то був лихий чоловік, 
або ж думав, що за ним женуться лихі люди. Він швидко випе-
редив своїх переслідувачів, і друзі побачили, що вони женуться 
за вітром. 

Невідомий шмигнув у якусь хвіртку, і нічого не стало чути. 
Приятелі засміялися. 

— Навіщо ми женемося за цією бідною людиною? — спи-
тав лікар. 

— Я думав, що не який"ь агент Стефчова... вони вечорами 
розкидають сатири. Ось мені й хотілося впіймати його. 

Соколов знову поринув у думи. 
— Куди ж ти, лікаре? А д ж е це будинок попа, — Гукнув 

йому Огнянов і постукав у ворота. 
Ворота відчинилися, і на воротях вималювалася постать попа 

Ставрі . 
— Толците, і отверзеться вам. Заходьте! Доктор! Граф! — 

радо вітав їх піп Ставрі. 
Як уже сказали ми, за Огняновим так і лишилася назва 

графа; тільки бей називав його консулом. Співчуття, яке чоло-
вік Геновеви викликав у театрі, лишилося за ним і після ви-
стави. Діти супроводжували його на вулицях вигуками «граф! 
граф!» і бігли до нього, щоб він погладив їх по голові. Дід-піп, 
який спочатку буз проти Огнянова, після вистави рішуче став 
на його бік. 

З кімнати почулися на горі звуки флейти. Коли піп увів 
туди гостей, там було вже багато народу. Між іншим, вступив-
ши до кімнати, вони помітили там і Кандова, і Миколу Нет-
ковича,«і ц і л о г о . Ганчо, син діда Ставрі і товариш Бойчо, при-
ніс іще горілки і особливу закуску мезе27, приготовану з зелені, 
покришеної і помащеної маслиновою олією та дуже притрушену 
червоним перцем. Флейта вмовкла. 

Колчо, — обізвався Микола Неткович, — заграй нам ще. 
Колчо знов узяв флейту і дуже добре заграв кілька євро-

пейських мотивів. 
— Гей, давайте-но горілки, щоб поправити голос смичка; 

не забувайте мене, — сказав він, припинивши гру. 
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— Добре робиш, Колчо: хто просить, той добре себе но-
сить, — сказав піп. 

Огнянов налив і мовчки подав йому. 
Той помацав його руку й сказав: 
— Бай Огнянов, чи ти? Дякую.. . інші тебе звуть графом, 

але внаслідок однієї незначної причини, я не міг тебе бачити в 
театрі графом. 

Гості, посміхаючись, переглянулись. 
— Бай Колчо, заспівай нам чернечого тропаря, — попро-

сив його Огнянов. 
Колчо набрав урочистого вигляду, відкашлявся і заспівав, 

наслідуючи старого дяка, хаджі Афанасія: 
— Благослови, господи, праведниць твоїх: матушку Серафи-

му і смирну Херувиму; чорнолицю Софію і білу Рипсилію; 
огрядну Магдалину і сухорляву Ірину; матушку Параскеву — 
незлостиву діву і хаджі Ровоаму—безгр ішну мадаму... 

Дід-піп благословив трапезу, і гості заходили я віддавати 
їй належну шану; тільки Соколов їв неуважно. Перед дідом-
попом стояла величезна сулія з золотавим вином, він розливав 
його праворуч і ліворуч гостям. 

— Вино веселить серце чоловікові і тіло зміцнює, — говорив 
він, наливаючи по черзі келихи. — Графе, пий! Ніколо, ану 
лишень перехили гарненько! Кандов, дудли, ти руський чоло-
вік! Докторе, перехили лишень іще, це не ліки, а дар божий. 
Колчо, вихили-но, вихили, сину мій, а потім заспіваєш румун-
ської «Ліно, Ліно, вийди до мене»... 

Такою оригінальною командою розвеселілий дід-піп задо-
вольняв і знов збуджував спрагу гостей. Розмова стала спіль-
ною. Несподівано з вулиці почулася весела пісня. 

Вона викликала , загальну розмову про Милку Тудурчину, 
найближчу сусідку попа Ставрі. Милка була вродлива, але лег-
коважна дівчина; про неї в місті плели чимало пліток. Ради-
ли батькам Милки негайно звінчати її з Рачко Лиловим, що 
любив її до безуму. Але батьки його не давали згоди на цей 
шлюб. Але хто віддасть свого сина за безпутницю? 

— Але чому Ліло Бакірджич і слухати не хоче про неї? — 
сказала попадя. — 3 ким же вона хоче одружити свого комара 
Рачу? З донькою чорбаджія чи боярина? Милка — дівка мо-
лода, красива... Ну, згрішила, з дурного розуму, але не завжди ж 
вона дурною лишиться! З роками й розум приходить... Якщо 
вже люблять одне одного, нехай і одружаться.. . Нехай живуть 
собі любо, як бог дав. Хіба краще, як тепер? 

— Т а й хлопець дурний, — підхопив дід-піп, — де воло-
цюги зберуться, там про нього й мова, що пісня, то прр нього... 
Щ о ж зробиш? Люди з одного роблять сто, із мухи — слона! 
Т а й Милка Тудурчина — вона теж ославлена! А я сказав її 
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батьку, щоб схопив його, як прийде до дівки, так й скрутив їх, 
і діло з кінцем. Після вінця все забувається. 

— А говорили ж раніш, що син чорбаджія Стефчова хотів 
її за себе взяти, — завважила одна гостя, — тоді й дівчина 
ще була чесна. 

— Еге, за скількох її ладили... А тепер тільки й того, що 
погана слава, — обізвалася друга. 

— Еге, всі знають, що в Стефчова очі завидющі... — про-
мовив піп. 

— А подобається Рачко Милка? — спитав Огнянов, щоб 
змінити розмову. 

— Як вам і сказати! Ходить же нишком до дівчини, отже, 
мабуть, подобається. 

Двері раптом відчинилися і до хати вступив Ганчо. 
— Т а м у Милчиних страшний галас, — сказав він. 
— Чого? 
— Н е знаю гаразд, — відповів Ганчо, заїкаючись, — але 

мені здається, що Рачко Лилов піймався. Ціла юрба народу 
зібралася. 

— Якщо це Рачко, побачимо, що з того вийде, — промовив 
дід-піп. — Ходім, може, ваш дід-піп і потрібен буде там... Без 
попівського благословення нічого й не буде. 

Усі вийшли на вулицю. 

X X I I . І Н Ш И Й В С К О Ч И В У П А С Т К У 

Милка Тудурчина жила недалечко від попа Ставрі. Н а тіс-
ному подвір'ї, біля сходів, товпилося і галасувало кількадесят 
чоловіка. Батько Милчин кричав; мати голо~ила і кидалася з 
місця на місце, наче наполохана курка. Незабаром прибіг і 
батько Рачко, розштовхав натовп і ринувся до дверей, щоб ви-
зволити звідти свого сина... А л е декілька сильних рук од штов-
хнули його назад. 

— Щ о це за штовханина там, браття? — кричав він, знов 
кидаючись до дверей. 

—г- Бай •|А.ило, стій смирно! — гукнув на нього хтось із на-
товпу. — Хіба не бачиш,- яка справа? 

— Дитино моя! — пищала Лиловиця. — Я не віддам свого 
сина такій! — І вона розштовхувала тих, що тримали її. — Щ о 
ви^з ним зробите? — питала вона і знов кидалась до дверей. 

V Ми звінчаємо його, як і годиться. 
— Н е хочу я такої невістки! 
— Син твій її хоче, — ми його й одружимо. 
Мати не знала, що їй робити. Вона почувала, що нічого не 

може вдіяти проти громадського суду. 
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Метушня зростала; юрба дедалі збільшувалася; кричали всі 
разом. 

—- Під вінець! Під вінець! З а три дні все забудеться! — 
вигукнув чийсь грубий голос. 

— А он жандарм іде! — раптом скрикнув хтось. 
Шериф-ага і двоє поліцаїв розштовхували натовп. 
— Тепер звінчаємо їх, — загула юрба. 
— А до попа послали? — спитав Генчо Стоянов. 
— Я тут! — обізвався піп Ставрі і проштовхався з своїми 

гостями наперед. — Н е турбуйтеся, дід-піп знає християнський 
закон... Ганчо, піди принеси мені єпітрахиль та требник. 

Цього моменту двері відчинили. 
— Виходьте! — крикнув жандарм. 
— Милко, Рачко, виходьте! — гукнули й інші. Натовп ото-

чив жандармів. Підняли над головами ліхтарі й освітлювали 
ними відчинені двері. Перша вийшла Милка. Вона с п у т и л а очі 
додолу; дівчина остаточно розгубилась. Але раптом вона звела 
очі і глянула здивовано і злякано. Милка здавалася тепер ще 
прекраснішою і прихилила на свій бік сердитих с у і д і в . Моло-
дість і краса її швидко обеззброїли розлючений натовп. 

— Славна буде жінка! — промовив хтось. 
— Уже яка буде, така й буде... 
Піп Ставрі стояв попереду з своїми гостями, дехто з них 

ще не бачив дівчини. 
— Рачко, виходь і ти! — гукнув дід-піп, зазираючи в двері 

до темної кімнати. 
— Н е соромся, Рачко, вилазь, — сказав ще хтось, — ми всі 

пробачимо тобі, та ще дід-піп і благословить вас на віки-вічні. 
Хлопець не виходив. 
Жандарма вже нетерплячка брала, він головно кликав Рач-

ко. Інші теж просили його вийти. Натовп наблизився до две-
рей. Цікавість зростала. Але ніхто не виходив. 

Тоді жандарм ввійшов у кімнату, а натовп посунув за ним. 
У кутку непорушно стояв хлопець. 

Але це був не Рачко Пердлето. Т о був Киріяк Стефчов!.. 
Всі сторопіли. Жандарм аж поступився назад. Він не йняв 

сам собі віри. Не вірили й інші. В попа Ставрі й рука з єпі-
трахиллю впала; товариші його перезирались, вкрай вражені. 
Соколов втопив злобний, переможний погляд у свого супер-
ника; злорадна усмішка грала на його лиці, він з насолодою 
споглядав це позорище. Стефчов, прибитий, посоромлений, бо-
язко озирався. «Стефчов, Стефчов, Стефчов!» — шепотіли його 
ім'я. Він ще раз оглянувся, немов шукав, куди б його сховатися. 

Як він потрапив туди? Фатальний збіг обставин. 
Попрощавшись цього вечора з Михалакі, він попростував 

до конаку. Але коли він дійшов до дверей його, то став, вага-
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ючись. й о м у стало соромно зрадити свого земляка для турків, 
і він, подумавши, відклав справу до ранку. 

Він подав я до одного свого родича, що жив на околиці міс-
та, але не застав того і пішов додому. Саме тоді він стрів лікаря 
і Огнянова, що йшли до попа Ставрі. Стефчов пізнав їх і, 
побоявшись зустрічі з ними на глухій вулиці, кинувся назад. 
Коли ж він почув, що за ним женуться, він з переляку кинувся 
чим дужче бігти. Добігши до знайомої хвіртки Милчиного дво-
ру, він кинувся туди і сховався в густій траві в дворі. Коли 
шум на вулиці вщух, він уже збирався вийти із свого захистку. 
Але саме цієї хвилини подвір'ям майнула якась жіноча постать 
і почала братися сходами. Стефчов з ходи пізнав Милку. Він 
колись перший знадив дівчину, а потім покинув її. Тепер Стеф-
чов, стурбований, пригадав, що Милка мала кілька його листів, 
з допомогою яких може помститися йому, коли дізнається про 
його заручини. Якийсь ворог його може легко підбурити проти 
нього роздратовану дівчину. І Стефчов вирішив виманити в неї 
ці листи, якщо пощастить, цього ж вечора. Він тихенько піді-
йшов до дверей і попростував до дівчини. 

Це помітив вітчим дівчини, що підстерігав Рачко, щоб засту-
кати його вкупі з Милкою, як порадили йому сусіди. Прийнявши 
в темряві Стефчова за Рачко, він замкнув двері і подався скли-
кати сусідів... 

Жандарм швидко зметикував, як йому повестися. 
— Ей, розступіться, я допитаю добродія в поліції! — грим-

нув він суворо на натовп. 
Натовп загув. 
— Н е треба, не треба в поліцію! Тут усе зробимо, що тре-

ба! — гукнув хтось ззаду, не добравши мабуть, що замість 
Рачко схопили Стефчова. 

— Але ж це Стефчов! — почулися голоси. 
— Стефчов? Як? 
Гамір зростав. 
— Н у то що, що чорбаджійський син? — гукнув хтось. — 

І йому треба зробити те, що й Рачко: він не має якихсь особ-
ливих прав. 

— Все одно, звінчаємо їх! — гукнув інший. 
Огнянов тихо сказав жандармові: 

— ШІриф-ага , забери мерщій його, скільки народу дивиться, 
адже неприємно. 

Він забувся, що то його ворог, і бачив тільки жертву, при-
биту ганьбою, й о м у нестерпне було далі видовище людської 
ганьби. 

Жандарм зиркнув підозріло на Огнянова. 
— Лиши його, що тобі до нього, нехай червоніє! — сіпнув 

його за рукав мстивий Соколов. » 
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Стефчов тільки тепер завважив двох своїх ворогів, й о м у 
спало на думку, що то вони винуватці його наруги: він помітив 
їхні посмішки. Шалений гнів закипів у ньому, і погляд, що його 
метнув Стефчов, мабуть злякав би їх, — коли б вони його по-
мітили. 

Жандарм узяв за руку Стефчова і повів його. 
— Дайте дорогу! — гримнув він. — Т о не ваша справа... Ви 

шукали тут Пердлето. Розступіться, панове! 
Натовп роздався, пропустивши їх. 
— Як це трапилось? — спитав тихо, з співчуттям Шериф-ага. 
— Огнянов і Соколов зрадили мене, — шепнув Стефчов. 
Натовп повалив за ними. 

X X I I I . ДІЇА П Р И В И Д И 

Другого дня було свято. Ігумен Нафанаїл стояв у церкві 
біля поставця і дочитував тропаря. Хтось доторкнувся до нього, 
і він обернувся. 

Перед ним стояв Мунчо. 
— Чого тобі, Мунчо? Іди геть звідси! — мовив він йому і 

заходився далі читати тропаря. 
Але Мунчо вдруге і сильніше стиснув йому лікоть і не випу-

скав. Ігумен обернувся 'вдруге, розгніваний, і тоді завважив, що 
Мунчо сильно розбурханий: очі йому блищали, в них світився 
жах, він увесь тремтів. 

— Щ о тобі, Мунчо? — суворо спитав ігумен. 
Мунчо страшно покрутив головою, ще дужче витріщив очі, 

насупився і, силкуючись, ледве вимовив: 
— Ру-с-с-і-я-н... у мли-ні... Т-ту-рр-ки! — і замість того, 

щоб доказати свою думку, він почав робити рукою такі рухи, 
немов копав •землю. 

Ігумен дивився на нього, спершу не розуміючи, а далі жах-
лива думка майнула йому в голові. Мунчо, мабуть, знає, що 
біля млиніа закопані турки, а через те, що він згадав «Русіяна», 
то мабуть знає і всю таємницкТ. Як — цього ігумен не міг 
збагнути... Він зрозумів тільки одно, що про таємницю вже 
знають власті. 

— Бойчо загинув! — бубонів Нафанаїл у відчаї: він забувся 
і про тропар, і про спів і не бачив панотця Гедеона, який стояв 
коло поставця напроти та подавав йому у відчаї знак головою й 
очима, щоб той здогадався, що підійшла черга читати вже йому. 

Нафанаїл глянув на вівтар, де Викентій був зайнятий відпра-
вою. Лишивши панотця з тропарями напризволяще, він вийшов 
із церкви. З а хвилину уже був на стайні, за другу він уже стрі-
лою мчав до міста. 
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Цього дня був сильний мороз. Вночі іній упав на землю і 
побілив траву та віти дерев. Ігумен безперестанку стискав остро-
гами свого вороного коня, з ніздрів якого валила клубками пара. 
Він поспішав, щоб урятувати Огнянова, якщо тільки ще не пізно. 
Казці , що її він поширив раніш, щоб усунути жодні підозри про 
вбивство турків, всі повірили. Х т о ж це розворушив бездіяль-
ного начальника поліції? Безперечно, тут втрутилася чиясь 
зрадницька рука. Ігумен не припускав, щоб це зробив Мунчо, 
якщо він справді знає таємницю — адже ідіот так умлівав перед 
Огняновим! Невже він несвідомо зрадив Бойчо? Але в усякім 
випадку тут повинна бути й зрада. І вона може бути жахлива 
своїми наслідками для Огнянова. 

З а чотири хвилини, замість звичайних п'ятнадцяти, він до-
мчав до міста. Кінь геть чисто вкрився піною. Ігумен лишив 
його по дорозі в брата і пішки дістався до дому Огнянова. 

— Чи Бойчо тут? — спитав він тривожно. 
— Вийшов. Допіру перед вами було троє поліцаїв і скрізь 

його шукали. І чого їм, клятим, треба? Подумаєш, людину 
вбив! — відповів розгніваний господар. 

— Куди він пішов? 
— Н е знаю. 
«Погано, але ще є надія», — сам собі мовив ігумен і бігцем 

подався до Соколова. Він знав, що Огнянов не дуже то ревно 
ходив до церкви, тим йому й не спало на думку шукати Бойчо 
там. Йдучи мимо кав'ярні Ганко, він зазирнув туди, але Бойчо 
й тут не було. 

— Вдома хто є, бабусю? — спитав він, вскочивши на по-
двір'я до Соколова. 

— Ні, нема нікого, ваше священство, — відповіла старенька 
і покинула мітлу, щоб поцілувати ігуменові руку. 

— Де лікар? — спитав він гнівно. 
— Н е знаю, панотче мій, — відповіла жінка, заїкаючись і 

збентежено дивлячись просто себе. 
— Ох! — зітхнув ігумен і подався назад. 
— Стій! Постій! — гукнула йому бабуся навздогін. 
— Чого тоф? — спитав він нетерпляче. 
Вона набраДа таємничого погляду і тихо сказала: 
— Він тут, але ховається, його шукали кляті турки... Про-

бач, панотче! 
— Він од мене не ховатиметься, чому ти одразу не сказала 

мені! — промовив ігумен й мерщій подався до дверей. Н а сту-
кіт його двері одразу ж відчинилися, і він побачив лікаря. 

— Де Бойчо? — було перше, що сказав ігумен. 
— У Ради... А що? — Соколов здогадався, що він зараз 

почує щось жахливе. Він пополотнів. 
— Копають коло млина. З р а д а ! » 
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— Ох, загинув Огнянов! — розпачливо скрикнув лікар. — 
Греба негайно попередити його... 

— Поліція шукала його, але не знайшла, — казав далі схви-
льований ігумен. — Я примчав конем, щоб мерщій попередити... 
Боже мій, що буде з цим хлопцем! Згубили його... Куди ти? — 
спитав він, здивований. 

— Біжу до Бойчо... Треба врятувати його, якщо тільки ще 
не пізно, — промовив лікар, відчиняючи двері. 

Ігумен із сльозами на очах провів його поглядом. 
— Але хіба не шукають і тебе? Краще вже мені піти... 
— Неможливо. Гвою появу в Ради чи в церкві можуть по-

мітити. 
— Але ж ти потрапиш до їхніх рук! 
— Може, але так чи інак, треба його попередити. Бойчо 

загрожує велика небезпека. Я проберуся глухими вулицями. 
І Соколов подався. 
Ігумен із сльозами на очах провів його поглядом. 
Лікар знав, що цього ранку Огнрнов повинен бути в жіночій 

школі, де він призначив побачення одному делегатові революцій-
ного комітету. З а кілька хвилин він уже був на церковнім дво-
рищі, пробіг шкільними східцями і влетів до Радиної кімнати, 
немов той вихор. Несподівана поява лікарева, та ще так рано, 
вразила Раду. 

— Був тут Бойчо? — спитав він, захеканий, забувши навіть 
привітати "ь. 

— Щойно вийшов, — відповіла Рада . — В чім справа? 
— Куди він пішов? 
— Д о церкви... А що з тобою? Боже мій! 
— Д о церкви? — скрикнув Соколов, не відповідаючи Раді, 

і відчинив двері, щоб податися до церкви. Але враз сахнувся. 
Він здаля побачив жандарма, що розставляв сторожу біля виходу 
з церкви. 

— Щ о тобі? — скрикнула вчителька, передчуваючи лихе. 
Соколов вказав їй у вікно на поліцаїв. 
— Он, бач, вартують на Бойчо. Його зрадили, Радо. Шука-

ють і мене. Ох, лишенько, лишенько! •— говорив він, схопившись 
за голову. 

Рада безсило впала на ослін. 
Соколов втопив очі в вікно. Він не міг показатися поліції 

і шукав очима якусь вірну людину, що взялася б попередити 
Огнянова про небезпеку. 

Раптом він побачив Фратю, який проходив біля вікна, щоб 
увійти до церкви. 

— Фратю, Фратю, — гукнув він його тихо, — підійди! 
Добродій Ф р а т ю зупинився поблизу. 
— Фратю, ти йдеш до чоловічої церкви? 

107 



— 1 уди, звичайно, — відповів він. 
— Молю тебе, скажи там Бойчо, що поліція його жде біля 

виходу, нехай вживе заходів. 
Добродій Ф р а т ю кинув неспокійний погляд на церкву й по-

бачив, що всі три виходи дійсно зайняті поліцією. Н а його ма-
ленькому обличчі виразив:я тупий страх. 

— Т а к скажеш? — спитав нетерпляче лікар. 
— Я? . . Добре, я скажу, — відповів з видимим хвилюванням 

благорозумний Фратю.. . Потім підозріло добавив: 
— Але чому ти йому не скажеш, лікаре? 
— Шукають і мене, — прошепотів лікар. 
Лице добродія Ф р а т ю ще 'б ільше змінилося. Він поспішив 

мерщій піти від цього небезпечного співбесідника. 
— Фратю, Фратю, чуєш! — навздогін пустив йому Соколов. 
Добродій Ф р а т ю стверджуюче кивнув головою, зробивши 

ще декілька кроків у напрямку до церкви, й раптом круто по-
вернув до жіночого монастиря. 

Л ікар бачив це і рвав на собі волосся. Він бачив, що ось-ось 
попередження запізниться, і тоді одне хіба чудо могло вряту-
вати Огнянова. 

З р а д а справді була. 
Стефчов, що його привели до конаку, розповів беєві про всі 

свої сумніви й дані щодо Огнянова. Під .час самого оповідання 
раптом думка майнула йому в голові. Він пригадав випадок із 
собакою Емексита, .що про нього давно вже розповів йому Ше-
риф-ага. Ані він, ані жандарм не вдалися глибше в цю дивну 
історію. Тепер йому все стало ясно. Чого собака так старанно 
грібся на тім місці? Чого він так люто накинувся на Огнянова? 
Чи не в цім криється таємне зникнення двох турків? А д ж е вони 
десь ділися саме тоді, коли з 'явився Огнянов у місті. Безпе-
речно — це справа рук Огнянова, Стефчов про все це здога-
дався блискавично швидко і докази проти Огнянова набрали 
надзвичайної сили. 

Стефчов порадив негайно розкопати землю коло старого 
млина. Бей, нл#равши поважного вигляду, одразу наказав зро-
бити це. Він Доклав заарештувати Огнянова спозаранку, щоб 
той не міг якось утекти і вчинити нові вбивства... Цього ж# ран-
ку знайшли обидва трупи, і загибель Огнянова була вже оче-
видна. й о г о стерегли біля церковних дверей, немов того звіра. 
Жандарм волів краще зачекати біля дверей, аніж заарештовувати 
в самій церкві. Це б могло викликати неприємне хвилювання 
серед народу і штовхнуло б Огнянова на одчайдушний опір. 

В той час, "як Соколов хвилювався в одному кутку кімнати, 
а Рада лежала непритомна в іншому, на східцях почулися тяжкі 
кроки. 

Лікар стрепенувся й почав прислухатися. Кроки повільно 
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наближалися разом із стуком палиці й, нарешті, припинилися 
біля дверей. І хтось заспівав на церковний лад відомий тропар 
черниць: «Благослови, боже, праведниць твоїх: святу Серафиму 
і кротку Херувиму; чорнооку Софію і білолицю Рипсилію; де-
белу Ірину і сухорляву Магдалину; пані Ровоаму, що давно нема 
дома...» 

— Колчо! — скрикнув лікар і відчинив двері, сліпий пішов 
упевненою ходою. 

— Із церкви ти, Колчо? 
— Із церкви... 
— Бачив там Огнянова? — спитав нетерпляче лікар. 
— Мої окуляри ще не прибули з Америки, отже я не бачив. 

Але знаю, він там, попереду. 
Лікар сказав йому серйозним голосом: 
— Колчо, залиш жарти. Огнянова переслідує поліція і 

жандарм стереже біля церковних дверей. Він нічого не підозрює. 
Він загинув, якщо не буде негайно попереджений. 

— Я йду! 
— Благаю тебе, Колчо! — відізвалась- Рада, в якої ожила 

надія. 
— Я б сам пішов, але й мене шукає поліція, а на тебе не 

звернуть уваги, — сказав лікар. 
— Я за Огнянова віддам, якщо треба буде, моє нещасне 

життя. . . Щ о сказати йому? — спитав сліпий. 
— Скажи йому ці слова: «Все відкрито, поліція жде біля 

церковних дверей, рятуйся, як можеш!» — потім він добавив 
похмуро: 

— Якщо тільки вже не послали когось, щоб викликати його 
з церкви обманом... 

Колчо зрозумів, як дорогоцінна кожна хвилина, й швидко 
вийшов. 

ч 

X X I V . М І С І Я С Л І П О Г О 

Колчо помацки, постукуючи костуром,, спустився сходами. 
Двір він перейшов уже певніше; заходячи до церкви, він почув 
голос Шерифа-аги і став; він почав шукати по своїх кишенях, 
удаючи, ніби добуває хустку, справді ж підслухував, що гово-
рить жандарм. 

— Хасан-ага, — говорив він нишком, — піди і накажи 
пильно стежити... Якщо робитиме опір, хай стріляють, не че-
каючи на мій наказ... 

— Ненко! Піди, хлопчику, поклич скоріше графа, вчителя 
Огнянова, скажи йому, що його кличе один чоловік, — 'говорив 
поліцай Філчо якомусь хлопчикові, як здогадався Колчо по го-
лосах. 
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Побоюючись, щоб його не випередили, Колчо поспішив до 
церкви. Х а д ж і Афанасій доспівував останню херувимську і ско-
ро люди повинні були почати розходитися. А людей у церкві 
було багато. Натовп був надзвичайно багатолюдний, тому що 
в цей день повинні були служити декілька панахид і багато 
хто хотів причащатися. Таким чином, дорога в середину церкви 
була закрита. Сліпий відразу потонув у натовпі, непроникли-
вому й темному, як ніч — вічна для нього. Інстинкт вірно під-
казав йому шлях; але як пробитися крізь цю стіну притиснутих 
докупи рук, боків, грудей, ніг? Він був і слабий, і йому неми-
слимо було протиснутися до Огнянова, який стояв біля самісінь-
кого вівтаря. Це важко було б зробити й велетневі! Колчо трохи 
проштовхався наперед і стояв знеможений. Він зробив ще одну 
спробу посунутися праворуч, ліворуч, але ні, далі йти не було 
жодної змоги. Стіна зробилася непроникливою, як і оточуюча, 
його ніч. Деякі навіть сердито почали бурчати на нього, щоб 
він не ліз наперед, що його задавлять чи роздавлять. Декілька 
залізних ліктів втиснулись у його ребра і погрожувались їх 
розтрощити. Він задихався. З а кілька хвилин пролунає: « І з 
страхом божим і вірою приступіте!» і потік рине назад і захо-
пить його, Колчо, з собою, і тоді Огнянов загинув! Х т о знає, 
може, в цю саму мить хлопчик протиснувся до Бойчо іншим, 
більш легким, шляхом, і той зараз вибереться із церкви, не 
підозрюючи пастки. Може бути хлопчик протиснувся повз ньо-
го, може навіть відтиснув його, щоб протиснутися наперед, а 
він не може його бачити. І рука Колчо інстинктивно мацає нав-
коло себе, чи не наткнеться на дитячий стан. Ось вона дійсно 
намацала талію, що належала, мабуть, підлітку, й наляканій уяві 
Колчо здається вже, що це і є той страшний хлопчик, якого 
послали покликати Огнянова. Він в нестямі, він стискує з усієї 
сили цього хлопчика за руку, тягне її до себе й напівсвідомо 
кричить: «Чи це не той хлопчик? Як тебе звати, хлопчику? 
Іди назад, хлопчику!..» — але в ту ж мить натовп розділив їх 
своїм напором. Колчо опанував розпач. Він у відчаї почував, щ о 
життя Огнянова висіло на волоску, і цей воло~ок — він — 
Колчо, слабий Нікчемний, що загубився в цім людськім морі, 
сліпий. А херувимська вже закінчу^ть-я... Цей хаджі Афанасій, 
звичайно він так повільно й довго тягне свій спів, а тепер як 
жахливо швидко! Щ о робити? В критичні моменти приходять 
до крайніх рішень. 

І Колчо закричав 'розпачливо: «Пропустіть, люди добрі! 
Вмираю! Задихаюся». І щосили почав штовхати в спини тих, 
що стояли попереду. Натовп, що почув цей крик, піддався, і 
Колчо, ледве живий, пропхався до вівтаря, де стояв Огнянов. 
Інстинктивно В І Д Ч У В Ш И Огнянова, він схопив його за полу І 

тихо спитав: 
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— Це ти, бай Бойчо? 
— А що? — відказав Огнянов. 
— Нахилися! 
Огнянов приложив вухо до вуст сліпого. Коли він підвів 

голову, то був блідий. З хвилину він думав, далі знов схилився 
і щось шепнув Колчо. Потім зійшов із криласа, проштовхався 
наперед і враз зник у натовпі тих, що чекали біля вівтаря при-
частя. 

Н а цей момент царські врата розчинилися, і піп Никодим 
З чашою в руці покликнув: «Із страхом божим!» 

Натовп, немов той потік, що прорвав греблю, ринув до ви-
ходів. З а півгодини решта бабусь, що причащалася, вийшла, і 
церква спорожніла. Тільки в вівтарі ще стояв панотець і скидав 
ризи. : 

Тоді до церкви вступили поліцаї і жандарми. Шериф-ага 
лютував, що Огнянов ще не вийшов із церкви. 

Отже, він сховався в ній. Двері замкнули зсередини, і обшук 
почався. Одні забралися на гору, на жіночу половину, частина 
лишилася внизу, треті боковими дверима вступили до вівтаря. 
Поперекидали геть усе чисто, оглянули всі закапелки. Огнянов 
немов крізь землю провалився. Сам піп Никодим, здивований 
і нічого не розуміючи, метушився по церкві. 

— Що, батьку, шукаєш? — спитав один із поліцаїв. 
— Але я шукаю інше! — відповів здивований панотець. 
— Як то інше? 
— Мого кожуха нема, і камилавки, і синіх окулярів. 
Бідолашний піп уже тремтів з холоду. 
— А , тепер зрозумів, Шериф-ага! — скрикнув бай Млал. 
Шериф-ага, захеканий і залитий потом, підійшов. 
— Волоцюга волоцюгою й лишиться! — промовив з прихо-

ваною радістю поліцай. — Вкрав у попа одяг. 
Шериф-ага був вражений. 
— Як то? 
— Нема ані мого кожуха, ані камилавки, ані синіх окулярів, ' 

ніде не можу знайти! , 
— Т о він .украв їх! — мовив Шериф-ага з виглядом лю-

дини, шо зробила великий винахід. 
— Щ о вже й казати! Граф убрався в кожуха, насунув шап-

ку і переодягнений вийшов, так що ми й не впізнали його, — 
пояснив поліцай. 

— Т а к воно й є, — піддакнув піп, — коли я причащав, 
хтось узяв їх. 

— Правда, я бачив коло дверей попа в синіх окулярах, — 
обізвався один з поліцаїв. 

— І ти не схопив його, бевзню? — гримнув на нього на-
чальник. 
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— Як же я міг здогадатися? М и не на попа чатували, — 
виправдувався поліцай. 

— Отож виходить, що то був він! — скрикнув здивований 
бай Млал. — От чого він закутався і загорнувся так, що видно 
було тільки окуляри... Рідний батько не впізнав би його!.. 

У двері сильно постукали. Шериф-ага звелів відчинити. Уві-
йшов поліцай Філчо і сторож. 

— Шериф-ага, граф у пастці! — скрикнув Філчо. 
— Заховався в жіночім монастирі, його бачили, — додав 

сторож. 
— Мерщій до монастиря! — і всі подалися туди. 

X X V . Н Е К Л И К А Н І Г О С Т І 

З а хвилину вони вже були біля брами жіночого монасти-
ря. Шериф-ага поставив коло брами двох поліцаїв з голими 
шаблями і зарядженими револьверами. 

— Нікого не пускайте ані туди, ані звідти! — наказав він 
і з рештою підлеглих пішов на подвір'я. 

Навала їхня збентежила монастир і рознесла страх по всіх 
келіях. Повискакували черниці, заметушилися коридорами; слі-
дом за ними повибігали і їхні гості; зчинився галас і гамір та 
незвичайний гармидер. Дарма жандарм махав їм рукою, щоб не 
лякалися, і гукав щось по-турецькому, вони нічого не слухали 
і ще менше розуміли. Тимчасом поліцай заарештував всіх по-
пів, що там були, і кілька чоловік, що носили окуляри, хоч і не 
сині, ба навіть двох, що звалися Бочо, і в-іх разом замкнули в 
окремій кімнаті. А тимчасом поміж заарештованих опинилися 
Кандов і Брзобегунек. Але Брзобегунека зразу ж такч звільнив 
сам Шериф-ага, що кілька раз перепросив його: він був не «рая» 
(підлеглий), а підданець австрійського імператора... 

— Але ж це насильство, сваволя, беззаконня! Порушення 
найсвятішого права людини, — кричав Кандов. 

— На таку сваволю і беззаконня відповідають не крика-
ми, — хіба головешка Шериф-ага зрозуміє їх! — а от чим, — 
мовив Бочо-різ#ик, показуючи ножа. 

Спохвату Шериф-ага не здогадався розузнати, хто бачив 
Огнянова, коли той входив до монастиря, і в якім одя^і його 
бачили, а одразу ж почав обшукувати горішній поверх, де захо-
вався втікач. Н а цім поверсі була й келія хаджі Ровоами. Чер-
ниці, очумавшися з переляку, заголосили, запротестували, обра-
зилися, що на них упала підозра в тім, що вони переховують 
людину, яка повстала проти уряду. 

А надто обурювалася хаджі Ровоама, вона до того розкри-
чалася на жандарма, — вона знала по-турецькому, — що той 
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змушений був ганебно відступити. А решту келій старанно об-
шукали. 

Один момент пролунали зловісні крики: «Схопили!» А л е 
виявилося, що схопили добродія Фратю, що сховався в келії 
черниці Нимфодори. РІого одразу ж пустили. 

Рада, спершись на поренчата сходів, з болючим напружен-
ням стежила за обшуком. З і страху вона була мертво-бліда. Її 
вигляд ясно перед усіма відсвічував, що вона любила Огнянова. 
Черниці вороже позирали на неї, але Р а д а не звертала на них 
жодної уваги. 

Осторонь дві черниці шушукались і очима вказували на ке-
лію хаджі Дарини, тітки Соколова і захисниці Бойчо. Мабуть, 
Бойчо тепер там, а обшук уже наближався до хаджі Дарини. 

Серце Раді стислося. Жах прикував її до місця... Боже, що 
воно буде! 

Колчо приступив до неї, — він її пізнав з її схлипування, — 
і тихо мовив до неї: 

— Радо, ти тут сама? 
— Сама, бай Колчо, — відповіла вона крізь сльози. 
— Не турбуйся, Радко, — шепнув він їй. 
— Як, бай Колчо? А якщо його знайдуть? А д ж е він тут... 

Т и ж сам казав, що бачив його тут. 
— Я гадаю, що його тут нема, Радко. 
— Всі думають, що він тут. 
— Це я пу-тив цю чутку... Бойчо в церкві сам звелів мені 

це зробити. Нехай поліція шукає його тут. А Бойчо тепер віль-
ний. немов г :р ький вовк. 

Бідолашна дівчина ледве стримала себе, щоб не обняти слі-
пого. Лице її гтало ясне, променисте, немов після бурі. 

Спокійна і радісна вступила вона до хаджі Ровоами, що од-
разу ж помітила цю зміну і досадливо подумала: «Невже ця 
клята довідалася, що його нема в монастирі?» Далі, глянувши 
запитливо на Раду, промовила: 

— Наплакалася? Чудесно, чудесно; нехай глузують з тебе 
люди, плач за цим гайдуком і кровопивцем. 

Серце Раді танцювало з радості. 
— І плакатиму, — відповіла вона зухвало, — нехай же хоч 

один хтось плаче, якщо всі радіють... 
Ц я смілива відповідь видалася черниці страшенно непри-

стойною. Вона не звикла, щоб їй так відповідали. 
— Безстидниця! — скрикнула вона. 
— Я не безстидниця! 
— Безстидниця й навісна! Твій клятий вбивця ще сьогодні 

потрапить на шибеницю! 
— Якщо його впіймають, — відповіла ущипливо Рада. 
Х а д ж і Ровоама спалахнула. 

8. І. Вазов 



— Геть звідси, клята! Н е смій порогу мого переступати, — 
закричала вона і виштовхнула дівчину з келії. 

Рада знов вийшла до коридору. Щ о важила для неї зневага 
хаджі Ровоами чи те, що вона вигнала її з келії. Вона була спо-
кійна; серце її било.я рівно. їй було навіть приємно, що вона 
раз назавжди порвала з цією жорстокою опікункою. 

З а в т р а , а може ще й сьогодні, її виженуть із школи, і вона 
опиниться на вулиці, без захисту і шматка хліба. Але що все це 
значить для неї! Вона знає, що Бойчо врятувався. 

Обшук робили довго. Шериф-ага доручив іншому керувати 
ним, а сам, змучений, пішов до затриманих камилавок і окуля-
рів, відпустити яких він тільки тепер здогадався. 

Кандов знов почав протестувати проти насильства над його 
особою і проти порушення будь-якої справедливості. 

Шериф-ага, здивований, попросив перекласти йому слова 
цього сердитого добродія. 

— Скажіть йому, прошу вас, що мою особисту недоторка-
ність і мою людську гідність топчуть ногами всупереч найеле-
ментарнішій справедливості... 

Бочо Дерман аж руками замахав: 
— Навіть і слів таких нема турецькою мовою. Облиш це, 

бай Кандов. 
Нарешті з обшуком скінчили і монастир звільнили від не-

приємних гостей. 

X X V I . Б Л У К А Ч 

Цілковите самовладання й цього разу врятувало Огнянова. 
Він сховав у кущах попівський одяг, тільки-но залишив місто, 

і заглибився в гори. 
Сніжна заметіль, яка допомогла йому пройти непомітним 

спорожнілими вулицями, тут була надзвичайно велика. 
Огнянов звернув, не маючи чіткої мети, на захід і почав 

пробиватися через виноградники, які пересікалися долинами і 
ви-охшими калюжами. В одному потайному місці він присів і по-
чав думати про своє становище. Воно було кепське. Якась зла 
доля, що в з я ^ , безумовно, Стефчова спільником, переслідувала 
його невгамовно. Відразу він побачив зруйнований будинок, 
який він будував з такою любов'ю, з таким захопленням. Він 
бачив диякона, лікаря, діда Стояна, можливо, й інших близьких 
і вірних друзів, — у в'язниці, Раду, розбитою скорботою, воро-
гів тріумфуючими. Він не міг здогадатися про всі підступи 
своїх ворогів. Статейка в «Дунаї» і низьке зрадництво співця 
дали могутню зброю до їх рук. Перед його очима постали всі 
згубні наслідки цього зрадництва. Отже справа назавжди за-
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гинула? Чи не приведе ця загибель до нових, ще гірших нещасть 
Втеча йому тепер здавалася підлістю. Він повинен повернутий, , 
щоб впевнитися особисто, наскільки розгром непоправний) іірс-
себе тепер він думав найменше, але, зрозуміло, що віднині вік 
повинен бути невпізнанним. Ц я думка змусила його продовжу--
вати свій шлях. Він вирішив іти до Овчерів, найбільш відданих-
йому, — село, в якому він часто бував під час своїх поїздок з 
агітаційною метою; у діда Делки йому легко було дістати необ-
хідний одяг. А л е дорога до Овчерів, що часто перетиналася 
ярами та ямами, була дуже небезпечною для Огнянова, тому 
що вона пролягала через турецькі села. Чутка про відкриття 
трупів розповсюдиться із швидкі :тю блискавки в цих напівроз-
бійницьких гніздах. І якщо його не схоплять, як підозрілого, 
його заб'ють, як невірного: кожного дня в цій місцевості було 
декілька забитих болгарів. Міський одяг збільшував небезпеку, 
було нерозумним перемогти свій страх, йти на вірну загибель. 
Він вирішив діждатися ночі. З цією метою він ще вище піднявся 
по схилу Старої Гори, де густі зарості й кущі могли його схо-
вати. 

Через дві години тяжкого шляху схилами й дикими заростя-
ми він дістався до першого гаю. Сховавшись у сухому хмизі, він 
ліг на спину, зібрався заснути чи хоч відпочити. Небо зовсім 
прояснилося. Осіннє сонце гріло м'яко й привітливо й блищало 
в крапельках води, в яку перетворився нічний іней. Рідкі горобці 
поолітали повз нього, сідали на стежки пошукати харчів. 
Балканський орел високо бився у небі над головою Огнянова. 
Побачив він близько якусь здобич, чи самого Огнянова він прий-
мав за неї? Ц я думка промайнула в його голові, і він зро-
бився ще похмурішим. Орел здавався йому тепер з /ов іщою 
ознакою. Це був неначе живий образ його безпорадної долі; ця 
плотолюбна птиця немов ждала, доки не зготують їй кривавий 
обід, щоб потім спуститися з своїх синіх висот. А все було 
можливе. Ці глухі місця, які часто відвідувалися турками-мис-
ливцями, справжніми розбійниками, були далекоі не небез-
печні. І Огнянов ждав з нетерпінням заходу с;онця і декілька 
разів міняв свій захисток, щоб краще сховатися. 

Раптовий постріл з рушниці обірвав одразу всі думки Огня-
нова. 

Він озирнувся. Балканська луна повторила звук і замовкла. 
— Мабуть, мисливці стріляють, — сказав він собі. 
Огнянов заспокоївся, але ненадовго. Через декілька хвилин 

почулося гавкання і недалеко від нього. З а гавканням почулися 
людські голоси Огнянову мимоволі згадався собака Емекоита, 
який був з недалекого села, й о м у здалося це гавканням над-
звичайно знайомим. Воно знову почулося ближче і ясніше, за-
шелестіли кущі, неначе їх обдало вітром, і дьа собаки, з опу-
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щеними до землі мордами, вибігли із кущів. Огнянов зітхнув 
вільно. 

Це не був собака Емексит-Пехлівана, якого він видресував 
для охоти за людьми... Ц я проклята тварина була дуже зло-
пам'ятна... Обидва собаки, почувши щось у хмизі, підбігли до 
нього, обнюхали його й побігли далі. Раптом Огнянов почув, що 
наближаються людські кроки. Він побіг із купи хмизу, не ози-
раючись назад. Почулося три постріли. Він відчував, що щось 
таке вдарчло йому по нозі, і почав в три рази бігти швидше. 
Чи за ним гналися, чи щось друге робили позаду, він не знав, 
йому зустрілась маленька річка, він сховався між ліщинами, яки-
ми заріс її берег. Мисливці, мабуть, загубили його слід. Довго 
прислухався Огнянов, але нічого не було чутно, і він почав за-
спокоюватися. Тоді він відчув, як щось тепле тече по нозі. «Я 
поранений», — сказав він собі перелякано, побачивши, що чобіт 
його повний крові. Він зняв його і упевнився, що нога його пора-
нена. Рана виднілася з двох боків ноги: куля пробила її наскрізь 
і вилетіла. Він відірвав шматок від своєї сорочки і перев'язав 
ногу. Біль збільшився, а йому ще треба було пройти трудний 
шлях. Втрата крові дуже послабила його, до того ж він нічого ще 
не їв цього дня. Скоро добре стемніло, і він залишив своє схови-
ще. Разом з темрявою збільшився й холод. 

Перше турецьке село, яке трапилося на його шляху, здалося 
зовсім мертвим. Турецькі села завмирають і порожніють відразу, 
як тільки настає темрява. Лише в кав'ярні ще було чути гамір. 
Але Огнянов побоявся постукати, хоч губив свідомість від го-
лоду. Щ е дві години він ходив, проминув друге село і за ним 
побачив щось біліюче... Це була Стреша. З великою трудністю 
перейшов він брід і дістався до другого берега. Т а м він сів, тому 
ідо від води ноги його задубіли і рана заболіла ще сильніше. 
Побачивши, що нога опухла, він злякався, він боявся запалення, 
яке не дасть йому куди б то не було дійти. Він піднявся, вирвав ^ 
на берегі очеретину, зняв штани й почав мити рану способом, 
який вживався того часу при повстаннях. Він подув воду крізь 
довгу т р у б к у на рану. Т а к він повторив декілька раз. Потім, 
перев'завши рану, Огнянов вирушив далі по Середній Горі, на 
схилі якої він був... Нічна темрява густішала... Огнянов шукав 
Овчерів, але '4)як не міг їх знайти. Скоро він упевнився, що за-
губив дорогу: він опинився в незнайомому йому лісі... Він зупи-
нився в нерішучості й почав дослухатися. Нея~ний глухий гамір 
людських голосів долинув до його вуха. Він здогадався, що в 
цей північний час ніяких людей тут не могло бути, крім вугля-
рів. Згадалося й червоне полум'я, яке він помітив ще здалеку. 
Але що цс за вуглярі — болгари чи турки? Він заблудився, 
змерз" і знесилів. Якщо це християни, є надія, що вони пожаліють 
його. Він виліз на дерево й побачив звідтіля вогонь вже ближче. 
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Він підійшов до вогню. Через гілки дерев він добре бачив люд-
ські постаті навколо вогню. Нарешті , до нього долетіло декілька 
болгарських слів. А л е як підійти до них? Він був увесь в крові. 
Його поява може перелякати й прогнати цих болгарів, може мати 
ще гірші наслідки для нього... їх було троє, один лежав під одія-
лом, двоє інших вели бесіду біля вогню. Недалеко був прив 'яза-
ний кінь, він жував сіно. Огнянов почав прислухатися. 

— Підкинь ще дровець, не базікай... А я дам ще сінця ко-
билі, — сказав старший і піднявся. 

— Т а я знаю цього вериговчанина. Це — Ненко, діда Івана 
син, — радісно сказав собі Огнянов. 

Веригове, село за Середньою Горою, було теж знайоме Огня-
нову. 

Ненко підійшов до коня й витяг із мішка сіно. Тоді Огнянов 
наблизив~я до нього й сказав: 

— Добривечір, бай Ненчо! 
Ненчо перелякано стрепенувся. 
— Х т о ти! 
— Н е пізнаєш мене, бай Ненчо? 
Слабкий світ від вогню осяяв обличчя Огнянова. 
— Це ти, вчителю? Іди, іди, тут наші люди... Н а ш Цветан, 

бай Дойчин... Мати моя, та ти зовсім задубів, — говорив селя-
нин, наближаючись із Огняновим до вогню. 

— Цветанче, підкинь-но більше дров, нехай більший вогонь 
підніметься... Треба висушити і відігріти одного християнина. 
Пізнаєш його? 

— Вчитель! — скрикнув р а д г н о хлопець. — Т а зйідкіля 
ідеш ти? — І він підклав трохи сухого хмизу, щоб Огнянов міг 
сісти. 

— Здрастуй, Цветанче! 
— Влучили його кулею ці звірі, — гнівно сказав Ненчо, — 

але, хвалити бога, небезпека невелика. 
— Ба! 
— Діду Дойчине, вставай, гостей маєш! — розбудив чи, вір-

ніше, розштовхав Ненчо сплячого. 
Скоро великий вогонь запалав біля них. Вуглярі з болем 

дивилися на побіліле обличчя Огнянова, який швидко розповів 
про свої пригоди. Він почав почувати благодійну дію вогню, 
й о г о задубілі члени відігрілися і рана не так дуже боліла. Дід 
Дойчин вийняв із своєї торби окраєць хліба та голівку цибулі 
й віддав Огнянову.. 

— Чим багаті, тим і раді... Теплом, по милості божій, ми 
заможніші від самого царя. їж, вчителю... 

Огнянов відчув себе ще краще. Душа переповнилась якоюсь 
новою великою насолодою. Цей красивий, золотий великодуш-
ний вогонь, таємнича гора навпроти, ці обличчя — прості, по-
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чорнілі, загрубілі, на яких світився теплий приятельський погляд, 
і ці загрубілі, чорні, трудівничі руки, що подавали йому скром-
ну запоруку болгарської гостинності, — все це йому здалося 
дуже зворушливим. І якби він не відчував фізичного болю, 
Огнянов, напевне, в захопленні заспівав би: «Чи гора ти, гора 
зелена!» 

. . .На світанку Ненко, що вів коня, на якого був посаджений 
Огнянов, постукав в одні ворота у Вериговім. Собаки загавкали 
на дворі і сам дід Марин показався в воротях. Незвичайний для 
стуку час навів його на думку, що гість прибув теж незви-
чайний. 

Поздоровкались і відразу з 'ясували, що трапилось. 
— Нехай бог покарає цих негідників! Нехай собаки їх їдять, 

нехай чорти їх душу візьмуть! — казав дід Марин, обережно 
знімаючи Огнянова, рана якого зробилася ще більшою від їзди. 

Бойчо помістили в бокову кімнату, де він уже раз ночував 
раніше. 

Дід Марин пильно подивився й перев'язав його рану. 
— Скоро видужає, — завважив він. 

X X V I I . У В Е Р И Г О В І М 

Рана Огнянова гоїлася, хоч і не так швидко, як завбачив дід 
Марин. Гостинна родина всіляко догоджала хворому, щоб хоч 
трохи полегшити йому муки. З а лікаря був дід Марин, — він 
дещо тямив в цьому, — а баба Мариниця старалася визначитися 
в кухарській справі. Відкоркували барило з білим середньогір-
ським вином; щодня різали курча для Огнянова, що обідав 
окремо, бо це було в пилипівку. 

Оточений теплою увагою і послужливістю цієї болгарської 
родини, Огнянов пролежав три тижні, що не день почуваючи 
себе краще. Йому тільки страшенно кортіло довідатись швидше, 
що творилося там, у Білій Церкві, що з Радою, з товаришами 
і справою. Він благав Марина відрядити когось, щоб довідатись 
про все це, але дід Марин не згоджувався. 

—1 Ні , я сам піду на цім тижні за покупками до свята, а 
послати когось не можу. Потерпи, сину, до того часу... Т ільки 
спокійненько Лузбі чекай, і одужаєш швидко... 

— Але на тім тижні я й сам можу поїхати. 
— А то ще чи я тебе пущу! Це вже моя справа. Я лікар, 

і в мене треба питатися... — удавано суворо завважив старий. 
— Хоч би Раду повідомити, що я живий. 
— Вчителька знає, що ти живий, що не в турецьких руках. 
Огнянов мусив скоритися. 
Кілька вірних сусід бувало в нього; по довгих благаннях вони 
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дістали дозвіл старого навідуватися до хворого. Вони жадали 
гарячого слова «вчителя» і щоразу виходили від нього з бадьо-
рими обличчями і світлими очима. 

Найчастіш заходив до нього піп Йосип, голова місцевого ре-
волюційного комітету. Його тепер уже обрали за військового на-
чальника, і революційний прапор він переховував у церкві поміж 
риз. Бував так само дід Мина, старий учитель. Огнянов був пев-
ний, що, крім них і родини діда Марина, ніхто на селі не знає 
про його перебування тут. А тимчасом, він помічав, що годують 
його дедалі ласіш і різноманітніш: смажені кури, крашанки, 
масло, рис із молоком, частенько навіть куріпки і зайці, давали 
йому й різне вино до обіду. Ц я розкіш турбувала його; йому 
совісно було, що господарі його так втрачаються. Вийшовши 
якось на подвір'я, він побачив, що курник зовсім спорожнів. 
Він сказав дідові Маринові: 

— Діду Марине, але ж ти розоришся! Якщо ти не оханешся, 
я відмовлюся твого хліба-солі і купуватиму собі селянський хліб 
із сиром... З мене й цього досить. 

— Т и не питай, чи розорюся я, чи ні. Я твій лікар, і як 
умію, так і лікую. В чужій го~поді треба слухати господаря... 
не втручайся не до своєї справи!.. 

Огнянов, зворушений, змовк. 
Він не знав, що ціле село брало участь у харчуванні улюб-

леного вчителя. Це була громадська таємниця, і зрада була не-
можлива. 

й о м у співчували тепер усі селяни. Чутка, що він заб«в двох 
турків, високо піднесла його навіть в очах байдужих. 

Але рана приковувала Огнянова до місця. З одвідувачів най-
дужче полегшував йому муки дід Мина. Огнянов бачився з ним 
щодня по кілька годин; він так звик до діда, що й дня без нього 
не міг прожити. Дід Мина був єдиний живий представник того 
вимерлого покоління вчителів часословця і псалтиря, що перші 
відкрили славетні монастирські школи в Болгарії, й о м у було вже 
за сімдесят. 

Нарешті дід Марин вирядився до БіЛої Церкви. Огнянов 
нетерпляче чекав його повороту. Думки, одна тривожніша за 
одну, спадали йому в голову; вже більше як місяць він нічого 
не знав про своїх близьких. 

Поверлув дід Марин. Огнянов з тремтінням силкувався про-
читати щось з його обличчя. 

— Добривечір! Н е квапся, вчителю! Чекай, розповім. І не 
совайся так багато... — мовив дід, скидаючи з плечей важку 
ношу. — Ваші городяни, — сказав він далі, — чудні люди: ніяк 
не щастить поговорити з ними... 

— Чом же ти не пішов просто до лікаря? 
— Він у тюрмі. 
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— А до диякона в монастир? 
— З н и к диякон. 
— А до діда Стояна? 
— Прости його, господи, наказав довго жити: помер тієї ж 

таки ночі, як його замкнули, з удару; кажуть, що його, бідо-
лашного, катували і він признався. 

— Бідолашний дід Стоян! А Радка, Радка? 
— її ніяк не міг побачити. 
— Як, що ж трапилося з Радкою? — Огнянов зблід. 
— Вона там, не журися; але її вигнали з школи. 
— А л е ти б зазирнув до черниці хаджі Ровоами! — скрик-

нув стурбований Огнянов. 
— Вигнала її черниця немилосердна. 
— Боже мій, то вона лишилася під голим небом і сама! Вона 

прибита горем. 
— У з я в її чорбаджій Марко до свого родича. Н е вибрав я 

вільної хвилини, щоб заглянути до неї, а товариші поспішали... 
Але я розпитував, дівчина здорова... 

— Цьому бай Маркові мені довік не віддячити. А що там 
чувати про мене? 

— Про тебе? Т а тебе там усяк по-своєму називає... 
— Графом? 
— Еге, графом, про графа всі кажуть, що його застрелили 

в лісі мисливці. 
— Це правда. 
— Н е зовсім правда: ти — живий, а тебе всі мають за не-

біжчика, та воно й краще, подумав я сам собі. 
Огнянов раптом схопився, неначе його вжалили. 
— Як? Але вона? І вона має мене за вбитого? Тільки цього 

їй і бракувало, сердешній! — Він почав ходити по хаті, немовби 
пробуючи ноги. 

— Н е ходи, розразиш ногу. 
— Я вже можу рушати, — рішуче відповів Огнянов. 
— Куди рушати? — злякано спитав дід Марин. 
— Д о Білої Церкви. 
— Чи ти ие збожеволів? 
— Ні, але збожеволію, якщо пробуду тут ще хоч день. До-

будь мені одяг, а коня ти даси мені свого. 
— І одяг, і коня візьми. Тільки шкода мені твоїх молодих 

літ, — промовив він засмучено. — Шляхами никають турки, 
грабункам і вбивствам нема краю... Не жалієш ти себе. 

— Н е журися, я ще повернусь до тебе, немов той сокіл, 
живий і здоровий. Т а тільки чи не проженеш ти мене? — додав 
Огнянов півжартома. 

Старий хмуро глянув на нього. 
— Ні! Т и не рушиш звідси! — промовив він рішуче. — Я 
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зберу все село, і тебе силою затримають тут. Т и нам потрібен, 
а підеш, то вб'ють тебе! Н е хочу я, щоб люди потім говорили: 
дід Марин пустив учителя Бойчо, нашого апостола, щоб він за-
гинув! — кричав сердито дід Марин. 

— Тихше, діду Марине, адже на вулицю чути, — завважив 
йому Огнянов. 

Лице старому засвітилося усмішкою. Огнянов глянув на ньо-
го, здивований. 

— Чого ти смієшся? 
— А л е перед ким ти криєшся? Все село, старе й мале, знає, 

що ти в мене... Про їжу тобі все село дбало... Ми люди прості, 
але апостолів не зраджуємо, а щодо тебе, то й душу віддамо... 

Тепер і Огнянов усміхнувся, дізнавшись, що таємниця його 
відома громаді. 

Після довгих суперечок Огнянов переміг обережного госпо-
даря, і справу його від'їзду було вирішено. 

X X V I I I . Т Р И В О Ж Н И Й В І Д П О Ч И Н О К 

Незабаром з Веригового, верхи конем, виїхав турок, правди-
віше, читак28 . 

Роздерта зелена чалма29, зовсім злиняла, спускалася йому аж 
до брів; потилиця — геть чисто голена; перкалевий жилет з 
обірваними ґудзиками, розхристаний вгорі; драний плащ із об-
тіпаними рукавами; брудний чохол із старою кремнівкою і ку-
ценьким шомполом; кинджал і люлька, латані штани і чере-
вики — все було старе, зношене. 

В цім убранні Огнянова було не пізнати. 
З и м а вже давно заступила і вкрила білим пологом гори й 

долини; тільки скелясті схили Старої Планини чорніли на обрії. 
Природа була мовчазна й сумна. 

Великий шлях на Білу Церкву простягався на схід, але Ог-
нянов не поїхав ним; довелося б переїжджати село Емексита-
Пехлівана, а це збуджувало в нім мимовільний страх. Йому при-
гадався собака ненависного турка, що в нього немов втілився 
дух забитого, щоб після смерті гнати й переслідувати Огнянова. 
І він вирішив поїхати просто на північ до Карнарського хану30, 
а звідти податися підгір'ям Старої Планини на схід до Білої 
Церкви. Цими манівцями було набагато далі, але зато безпеч-
ніше, хоч шлях цей і слався турецькими селами. 

Коли Огнянов дістався до першого села, сніг сипався вели-
кими пластівцями і застилав усе перед очима. Холоднеча дуж-
чала, і він замерз так, що ледве почував вуздечку в своїй руці. 
Тихо в'їхав він у село, — ніде ані душі, — і став перед ханом, 
навпроти мечеті. Він вирішив коневі, дуже втомленому дорогою, , 
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дати відпочинок, та й сам хотів перегрітися. Хлопець взяв коня 
за вуздечку, Огнянов постукав у двері хану, що, очевидно, був 
порожнісінький. Увійшовши, він мімохіть кинувся: у хаті було 
повно-повнісінько турків. Вертатися було вже пізно. Він укло-
нився за турецьким звичаєм: турки чемно відповіли йому. Про-
живши багато років серед турків, Огнянов добре знав їхні звичаї. 

Турки сиділи на килимках, роззуті, з чубуками в руках. Гу-
стий тютюновий дим повивав хан. 

— Кави, — суворо кинув Огнянов кафеджієві. 
Потім він скрутив собі цигарку, низько схиляючи до неї го-

лову, щоб хоч трохи приховати риси свого лиця. Т а к він захо-
дився пити й каву, сьорбаючи її й дослухаючись до розмов. 
Спершу розмова анітрохи не турбувала його, але от він насто-
рожився: мова зайшла про вбивство двох турків. Такого ви-
падку давно вже не траплялося в цій місцевості, через те він 
притягав до себе увагу і дратував турків ще й тепер. З б у -
дження враз охопило всіх присутніх у кав'ярні, досі млявих і 
флегматичних. Почулася лайка і прокляття, криваві загрози на 
адресу болгарів. Огнянов сьорбав собі каву й страшенно супив 
лице на знак того, що і його хвилює загальне обурення. 
Мова зайшла і про вбивство, і він, здивований, завважив, яке 
популярне тут було його ім'я. Створено цілі легенди про 
нього. 

— Цього невірного — консула — ані пізнати, ані піймати... — 
мовив один із присутніх. 

— й о м у мабуть допомагає диявол: тут його бачиш учите-
лем, попом, там — селянином, а то турком; одразу він змінює 
свій вигляд: із хлопчика стає старим; то він безвусий і чорно-
окий, а трохи згодом — русявий, із величезними вусами. Піймай 
його! Ахмет-ага мені розповідав, що одного разу вони натра-
пили на його слід і погнались за ним у гаю; аж гульк — а пе-
ред ними ворон, нема там ні селянина, ні чорта... Всі вистрелили, 
але птах зник, тільки й чути було, як він крякав.. . 

— Н у ? — обізвався дехто недовірливо. 
— Невірний, проте, потрапить до наших рук, аби тільки до-

відатися про його гніздо, де він переховується! — скрикнув 
іншяй. 

— Але ж я тобі каїку, що не йметься до рук, — підхопив 
перший п р о м о в е ц / " — Він і не ховається, але як ти його пізна-
єш!.. Може він оце й зараз поміж нас у кав'ярні, та тільки ми 
не пізнаємо, що то він. 

На цім слові присутні мимохіть звели очі і глянули один на 
одного; кілька цікавих поглядів упало на Огнянова. 

Той тепер поволеньки пив третю чашку і щохвилини пускав 
хмари диму, що обгортав його своїми хвилями. Він почував утоп-
лені в нього погляди, і краплі поту проступили йому на скронях. 
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Він не міг витримати далі цього напруженого стану і чекав 
зручної хвилини, щоб піти з кав'ярні та дихнути чистим 
повітрям. 

— Куди це вас бог несе? — спитав у нього один. 
— Д о Клісур, якщо бог поможе, — відповів Огнянов, спо-

кійно розгортаючи свого кисета, щоб заплатити за каву. 
— Такої лихої години і під такий сніг? Т и б краще зано-

чував тут, ще встигнеш уранці на базар. 
— Подорожньому — путь, а жабі — болото, — відказав ту-

рецьким прислів'ям Огнянов, усміхнувшись. 
Гурок дав спокій небалакучому сусіді і звернувся до опові-

дача: 
— Т и бабські казки розказуєш, Рахман-ага, твій гяур не 

диявол і не ворон, а просто бунтівник, як і всі бунтівники. 
— Ану піймай лишень його! 
— І піймаю... Гніздо його ми пронюхали. 
— А б и тільки він потрапив до наших рук! — скрикнуло 

кілька турків, хижо блиснувши очима. 
— А де ж його шукають, собаку? 
— Сховався в одному середньогірському селі, гяурському, 

знайшов тепле містечко. Вчора пішло туди кілька чоловік полі-
цаїв через Баню, а інщі Абрашлярськими луками: зацькуємо 
його. 

— Т о й ти того туди йдеш? 
— Атож. У Вериговім зберемося і звідти рушимо. 
Тільки тепер Огнянов завважив, т о цей турок був поліцай, 

якого він раніш не помітив у кутку. Його ще дужче придушила 
ця кав 'ярня, і, незважаючи на підозрілі погляди присутніх, він 
уклонився й вийшов. 

Вийшовши на чисте повітря, опинившись під голим небом, 
він зітхнув на повні груди і скочив на коня. 

З а три години, запорошений снігом і півзамерзлий, він зу-
пинився коло Карнарського хану. 

X X I X . Л Ю Б ' Я З Н И Й З Н А Й О М И Й 

Карнарська корчма — це станція високого троянського про-
ходу. Т у т мандрівники ночують, їдять і відпочивають, і з новими 
силами продовжують иідйом по схилу Старої Гори. Але кожної 
зими на протязі двох тижнів до корчми ніхто не зазирає, тому 
що вітри захаращують сніговими завалами стару римську дорогу 
до верховини Балкан, і вона робиться непрохідною. Тоді всяке 
сполучення між Фракією і Дунайською Болгарією припиняється, 
поки троянські кіраджії (чумаки) не прокладуть з величезними 
зусиллями вузьку стежку. Якраз тепер шлях був закритий і корч-
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ма пустувала. Корчмар-болгарин, маленька людина, що В І Ч Н І > 

посміхається, з тупоумним обличчям, зустрів з надзвичайною 
привітливістю свого гостя і ввів до великої кімнати, яка була 
відведена для відвідувачів і для всього, що тільки хочеш. Огонь 
горів, і Огнянов запалив люльку. 

— Чи є ще хто? — спитав він корчмаря. 
— Нема нікого. Коли запертий Балкан, то зачиняється і моя 

корчма... А ви куди, ага, — спитав корчмар, придивляючись з 
цікавістю до гостя. 

— Чи можете зварити мені кави? — спитав Огнянов, замість 
відповіді. 

— Можна, можна, як не можна?. . А куди ви, га? — наполя-
гав корчмар. 

— Д о Трояна. 
— А звідкіля? 
— Із Білої Церкви йду... Н у й доріжка... 
-— Я теж із Білої Церкви, але до Трояна ти не дійдеш... я 

тобі кажу, ти повір мені... — базікав корчмар, подаючи каву й 
невпинно дивлячись на Огнянова, немов намагаючись його впі-
знати. 

Огнянов нахмурився, щоб уникнути цих неприємних погля-
дів. Корчмар кинув ще один такий же погляд і всміхнувся в 
бороду. 

;— Корчмар, ти дав мені солодку каву*, — сказав Огнянов 
суворо і відсунув чашку. 

— Пробач, я думав, що ти п'єш з сахаром. Я приготую 
тобі іншої... 

— Н е треба! 
— Ні, пий, пий, кава, кажу тобі, добра... 
— Які є новини? 
— Жах, убивства, грабунки кожного дня... Проїжджих 

нема, Балкан запертий, я збіднію... З того часу, як викопали 
Емексит-Пехлівана — ти адже його знаєш — турки дуже бешке-
тують... немовби шукають бунтівників, а ріжуть тільки непо-
винних людей. Я тобі правду кажу, ти мені вір... 

Огнянов здивувався сміливості корчмаря: так говорити мо-
жна було тільки перед болгаром. Тому, в своїй ролі турка, він 
зробив кислу фізіономії^. 

— Чорбаджій, базікаєш занадто багато, дивись, як би й тобі 
не дістало-я. / • 

— Я знаю, перед ким я говорю, ага, — сказав корчмар фа-
мільярно. 

Огнянов подивився на нього ще з більшим здивуванням. Він 
перебив його суворо: 

* Турки не п'ють солодкої кави. 
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— Гявуре, ти, здається, п 'яний! 
— Графе, не сердься, що я на «Геновеві» плакав! — відпо-

вів корчмар вже по-болгарському і, схопивши за руку Огнянова, 
поздоровкав я. 

Огнянов бачив, що його впізнали, й о м у було це дуже непри-
ємно. До того ж, і обличчя, і нахабні манери корчмаря йому 
були противні. Він зміряв його поглядом і холодно спитав: 

— Зв ідки ти, ваша милість? 
— Із Білої Церкви, Рачко Пердлето! — відрекомендувався 

корчмар і знову простягнув руку, яка повисла в повітрі. 
Але Рачко не образився. 
— Чого ти боїшся мене, графе? Чи ти соромишся мого іме-

ні? Воно мені дісталося від батька, я ним горджуся... Щ о за 
діло до імені? Ім'я — ніщо, але людина, коли вона чесна, то ім'я 
її прикрашує... Спитай у Білій Церкві кого хочеш про Пердлето, 
і кожний тобі скаже... Т и мене слухай... Я маю трьох дітей — 
дай боже й тобі їх — то кожний мене й шанує... А людина чим 
живе? — Чесні тю та іменем... 

— Т и правду кажеш, бай Рачко, розумно ти говориш... 
— Правду я кажу, а ти не дивися, що я такий: я розумний... 

Скільки людей я тут бачив... Я тільки-но тебе побачив, сказав 
собі, подивимося, чи впізнає мене граф? 

Огнянов не міг пригадати, щоб він коли бачив цю знамениту 
людину... 

— Чи давно ти тримаєш цю корчму? 
— Півтора року, тільки на «Геновеві» я трапився в Білій 

Церкві, ти був за графа. 
— А чи в тебе нема чого дати мені попоїсти? 
— Щ о бог дав, те й маю. — І Рачко поклав у брудну дере-

в 'яну миску трошки бобів з червоним перцем, кислої капусти й 
хліба. 

— І я тобі роблю компанію, — добавив люб'язно Рачко, 
сідаючи до столу пообідати з Огняновим. 

Огнянов їв мовчки. Цей Рачко справляв на нього погане вра-
ження своїм нахабним поводженням і панібратством. 

«Що за грубий корчмар і який дурень!» — думав він. Не-
мовби підтверджуючи його думки, Рачко налив два келихи й 
сказав: . 

—Давай-но, цокнемося! арш-марш, на здоров'я! — і він про-
ковтнув свій келих кислого вина. — А д ж е я впізнав тебе від-
разу! Скільки разів я тут приймав Левського і випивав із ним!.. 
М и з ним були приятелями... І я сам народна людина, не дивися 
на мене так... 

Огнянов завважив протиріччя, чи, вірніше, брехню, тому що 
диякон Левський помер три роки тому. Це збільшило його не-
довіру. 
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— Випий же вино! Як? Т и не п ' єш? Дай , я його вип'ю. — 
Рачко проковтнув і келих Огнянова, зробивши жахливу гримасу 
від випитого уксусу. 

Пообідали швидко, всупереч бажанню розвеселілого Рачка. 
— Стій, чого ти спішиш? Хіба ти не залишишся ночувати в 

мене? Я тебе лишу на короткий час... хочу піти в Карнари.. . ти 
мене підожди. Залишайся тут на ввесь вечір... ми побалакаємо... 
Я сам народна людина. 

— Дякую, бай Рачко. Приготуй мені коня, я поїду далі. 
— Але дорога погана... Я правду кажу тобі; ти мене слухай... 

Голову собі відріжу... 
— Н е треба мені цього, — відповів Огнянов, потім додав 

нетерпляче: — Коня мені! 
Корчмар вийшов. 
Огнянов пильно оглянув кімнату й прилягаючі приміщення, 

й о м у мимоволі пригадався какриїнський корчмар, який зрадив 
Левського. 

Корчмарі в турецьких селах — здебільшого болгари, але 
бідність і звичка брататися з турками зробила з них людей 
дещо небезпечних. А такий дурень, як Рачко, міг дуже легко на-
шкодити. 

— Кінь твій жде тебе, тільки дорога до Трояна погана... — 
сказав Рачко, входячи в кімнату. 

— Скільки тобі я винен за мене й мого коня? 
— Га, графе? Т и пробач, ти мій гість. 
— Ні, ти скажи, скільки я винен, а за гостинність твою і 

особливо за вино я дуже тобі вдячний, — сказав іронічно Ог-
нянов. і 

— Так, вино те, як його... тільки я не візьму з тебе нічого 
ні за вино, ні за харчі, ні за сіно... Я з таких приятелів... 

— Якщо так, дякую тобі, бай Рачко, — сказав Огнянов, 
озираючись. — Чи нема тут ще кого? 

— Тільки я і хлопчик, графе; але хлопчика я послав у Білу 
Церкву, він повернеться сьогодні увечері. А тепер мені треба 
побігти в село, та нікого залишити. Залишайся-но! 

Огнянов подивився на один із стовпів, що підтримували 
стелю. Потім взяв корчмаря за руку й сказав йому по-дру-
жньому: ^ 

— З а ж д и трохи, бай Рачко, я тебе зв 'яжу. — І Огнянов 
зняв одною рукою р і стіни віжки, а другою притиснув його до 
стовпа. 

Корчмар прийняв це за жарт. 
— Хочеш прив'язати мене? В'яжи! — сказав він весело. 
Огнянов спокійно обвів мотузку навколо стовпа і корчмаря. 

Рачко, побачивши серйозність дій Огнянова, спочатку здивував-
ся, потім розсердився: 
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— Н е жартуй! Хіба я гайдуїк, що ти мене в'яжеш. — І Рач-
ко захитався. 

Огнянов загрозливо йому сказав: 
— Якщо закричиш, я розполосую тобі живіт ножем. 
Корчмар, наляканий, подивився на його зброю... Він зрозу-

мів, що граф не жартує, і зробив~я лагідним, як дитина. 
— Я б краще хотів зав 'язати твого язика, але поскільки це 

неможливо, то я в 'яжу тебе, — сказав йому з усмішкою Огня-
нов, добре прив'язуючи його віжками до стовпа. Потім спитав: 

— Коли повернеться твій хлопчик? 
— Увечері... — Рачко тремтів. 
— Ну, от він тебе й розв 'яже. З богом, бай Рачко, я їду до 

Трояна. Пам'ятай графа, але тільки в голові... 
І, поклавши для корчмаря декілька грошів, Огнянов скочив 

на коня й вирушив далі. 

X X X . В Е Ч І Р К А В А Л Т И Н О В І М 

Замість того, щоб їхати до Білої Церкви, Огнянов завернув 
до Алтинового, що знаходилося в західному кутку долини. Н е 
дивлячись на те, що туди було всього дві години їзди, але тяжка 
дорога стомила коня, тому тільки ввечері, супроводжуваний вит-
тям вовків, він дістався до села. 

Він заїхав до болгарського кварталу (населення там було 
змішане з турків і болгар) і скоро зупинився біля воріт бая 
Цанко. 

Бай Цанко, що був родом із Клісур, але давно оселився в 
Алтиновім, був простодушний і веселий селянин, що дуже любив 
Болгарію. У нього часто гостювали «апостоли». Він радісно 
зустрів Огнянова. 

— Добре зробив, що заїхав до мене... Сьогодні якраз у мене 
вечірка, то на дівчат подивишся. Легше на душі в тебе стане, — 
сказав по~міхаючись Цанко, проводжаючи його до кімнати. 

Огнянов поспішив його повідомити, шо його шукають і чому. 
— Чули, чули ми, — сказав бай Цанко, — якщо ми тут 

заховані у яму, то думаєш, що ми вже й не знаємо, що робиться 
на білому світі. 

— Чи не буду я небезпечний для вас? 
— Н е турбуйся, кажу тобі; гляди, сьогодні ввечері зможеш 

вибрати собі дівчину, щоб прапора но-ила, — жартував Цан-
ко, — ось, через це віконце ти будеш всіх чудово бачити... 

Огнянов опинився в маленькій темній кімнатці; крізь ма-
леньке віконце можна було бачити все, що робиться в сусідній 
великій кімнаті, де зібралися тепер кращі хлопці й дівчата села 
попрясти й пошити придане дочці Цанко, Доньці. Огонь весело 
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горів й освітлював стіни, що були прикрашені тільки іконами 
святого Івана Рильського й глиняним розмальованим посудом 
на полицях. Меблі були такі ж, як і в усіх більш заможних до-
мах: лавки, умивальник, шафа, велетенських розмірів, з прида-
ним Доньки, й стіл. Н а розісланих по підлозі килимках з козячої 
шерсті, ряднах сиділи гості. Окрім вогню пічки, кімнату ще 
освітлювали дві гасові лампи — розкіш цього вечора. 

Огнянов уже давно не був присутнім на такому цікавому 
зборищі. Схований до темної кімнати, він пильно слідкував за 
наївними сценами сільського життя. 

Двері відчинилися і до кімнати зайшла дружина Цанко, ба-
лакуча жінка й плетуха. Вона присіла до Огнянова й почала 
йому вказувати найкрасивіших дівчат, даючи при цьому необ-
хідні пояснення. 

— Бачиш там червонощоку товстуху? Це Стайка Чойніна... 
Подивися, як жалібно, жалібно дивить я на неї Іван Боримечка. 
Він гавкає, як справжня овчарка, коли хоче розсмішити її... Вона 
дуже працьовита, моторна й чесна. Тільки занадто вона товстіє, 
бідолашна, але коли заміж вийде, то схудне... О т ваші, навпаки, 
товстіють, як поженяться... А лівіше від неї. — Цвєта Прода-
нова; вона кохається ось із тим, що в у а стирчать... Дивись 
яка дзига, так і стоіляє очима на всі чотири сторони! Але вза-
галі добпа дівка. Біля Цпєти стоїть Драганова Цвєта, а біля 
неї — Райка-попівиа... Я б їх не віддала за двадцять філіппопіль-
ських туркмень; подивися, які білі шиї, як у куріпок. Цанко 
наш сказав яко~ь, що якби йому дали одну з них вкусити за 
підборіддя, він би віддав памидівський виноградник на Мал-
Тепі, а я його за не, непутящого, тоді кочергою вдарила. А 
бачиш ти ось ту, правіше від товстої Стайки? ІІе — донька 
Каре-Велюви, нашого багатія. Сватало її п 'ять кращих хлопців, 
але не віддає її батько... 

Огнянов дещо слухав, дечого ні; він був повністю захоплений 
картиною, а не її розтлумаченням. 

Найсміливіші дівчата перешіптувалися з хлопцями, вміло 
сміялися над ними, заливаючися веселим сміхом. Чоловіча по-
ловина, зі свого боку, голосно реготала, дотепно сміючися над 
жіночою половиною. 

— Ну, досить насмієшся , тепер заспівайте щось, — скрик-
нула весело хазяйка, яка лишила Бойчо, щоб піти вийняти з 
вогню горшки, де готовилася вечеря. 

— Радо, Оганко, заспівайте-но, хай соромно буде нашим 
хлопцям, ХІІЙ знають, що вони беззубого гребінця не варті. 

Рада й Станка не дожидалися нового запрошення, вони за-
співали, а за іетіми й всі останні: співаючі розділилися на дві 
половини; один хор співав один вірш і, закінчивши його, змов-
кав. Тоді другий хор повторював цей же вірш. Перший хор, в 
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якому були першокласні заспівачки, співав тенором, другий — 
більш низьким голосом. » 

Добра ле*, двоє молодих, Добра ле, покохалися, 
Добра ле, покохалися, Добра ле, ще з дитинства, 
Добра ле, ось зустрілися, Добра ле, вчора ввечері, 
Добра ле, вони зустрілися, Добра ле, на вулиці, 
Добра ле, на вулиці, Добра ле, у темряві, 
Добра ле, присіли вони, Добра ле, й загомоніли... 
Добра ле, уже місяць, Добра ле, ріг показав, 
Добра ле, зірки небо, Добра ле, усипали, 
Добра ле, а молоді, Добра ле, все ще сидять, 
Добра ле, все ще сидять, Добра ле, й розмовляють. 
Добра ле, вода в їх відрах, Добра ле, уже замерзла, 
Добра ле, коромисло, Добра ле, в явір виросло, 
Добра ле, а молоді, Добра ле, все ще сидять... 

Коли дівчата закінчили пісню, їх похвалили хлопці. Кожному 
хотілося думати, що пісня співалася про нього. Іван Боримечка 
кидав погляди на Стайку Чойніну, немов з'їсти її хотів, а вона, 
немов нічого не помічаючи, взялася за жарти. 

— Ц я пісня співається до заручин! — загримів він своїм 
гучним голосом. 

Всі хлопці засміялися, наслідуючи дівчат, які диявольськи 
лукаво дивилися на Боримечку. 

Він був на зріст, як гора; але при такому зрості й геркуле-
сівській силі він володів худим кістлявим обличчям, що було 
зрите віспою і досить дурне. 

Боримечка розсердився. Він непомітно відійшов на бік і трохи 
згодом загавкав над головами присутніх, достеменно так, як 
гавкає стара вівчарка. Дівчата, поперелякувані, одчайдушно за-
верещали і розреготалися. Щоб помститися йому, вони почали 
дратувати Боримечку. Одна за-иівала: 

Іване, голубе красивий, 
Ізане, тонка сокорина, 

Сміх. 
Інша підхопила: 

Іване, тоненький ведмедик, 
Іване, довгая коцюба! 

Знову хихикання, <Лміх. Боримечка скипів. Він подивився з 
тупим здивуванням на щокасту Стайку, яка про півала останні 
компліменти своєму коханому, розкрив рота, наче пащу, й заревів. 

Тітка Пейці говорила: 
— Пейко, дівко моя, Пейко! 

* Добра — ім'я; ле — добавка. 
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Так вже кажуть усі люди, 
Люди, близькії сусіди, 
Щ о ти, Пейко, потовстіла... 
— Тітко, рідная тітусю, 
Нехай собі плещуть люди, 
Люди, близькії сусіди, 
Адже я гладка й хороша 
Від батьківських паляниць, 
Паляниць пшеничних, білих. 
Поки я їх випікаю, 
Т о я кошик винограду 
А ж згорою із'їдаю, 
Відро вина випиваю». 

Від цього жорстокого жарту Станка аж змінилася; щоки її 
ще більше почервоніли, але очі вона опустила додолу й груди 
піднімалися високо. Злобне дихання товаришок палило її серце. 
Деякі насмішниці з удаваним простодушшям спитали: 

— Як же це, хіба можна разом і виноград їсти й вино пити? 
Ц я пісня бреше. 

— Т а це й видно: чи п г н я бреше, чи дівка бреше. 
Ц я лукава критика ще більше розізлила Стайку. Вона кину-

ла мстивий погляд на побідоносного Боримечку й заспівала 
тремтячим від гніву голосом: 

Пейко, садовая квітко! 
Нехай твої довгі коси 
й моє сватання, 
Дай боже, нехай не пропадуть! 
Давай, Пейко, одружимось! 
— Іонко, ти чорний робітник, 
Коли б Пейка кохала 
Таких свинопасів, як Іонко, 
Таких свинарів господарських 
І чорних боярських ратаїв, 
Вона б хлопцям двір городила, 
Тебе б Іонка в плетінь втулила, 
Замість пирога тебе б поклала, 
Т а коли б у поле телят виганяла 
Та черевики свої забруднила, 
О б тебе б Іонка витирала. - % 

Спрашна помста за криваву обиду. Стайка гордовито диви-
лася навколо себе. Н і ж її поцілив у живе м'ясо. Іван Бори-
мечка, як убитий, нерухомо стояв із широко виряченими очима. 
Раптом гримнув страшний нестримний регіт. Вся компанія ре-
готала, спрямувпвши зацікавлені погляди на бідолашного Івана. 
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Від сорому й нестерпного болю враженого самолюбства сльози 
появилися у нього в очах. Це ще більше посилило сміх молоді.. 
Хазяйка вигукнула: 

— Н а щ о таке глузування? Хіба добре дівкам так поводитися-; 
з хлопцями, замість того, щоб балакати й милуватися, як го-
л у б а м ? 

— Т а к , так, голубоньки, — завважила одна насмішниця, — 
тільки з обох боків у них горбики. 

З н о в у зареготали веселі дівчата. 
— Милі* лаються, тільки втішаються, — сказав примирли-

вим тоном Цанко, 
Іван Боримечка розгнівано вийшов, немов тому, щоб#показати 

несправедливість слів Цанко. 
— А які любі одне одному, ті й рівні, — сказала Неда Ля-

говичина. 
— Недо, чи знаєш? І скривдженим бог допомагає, — відгук-

нувся Коно Горан, брат Боримечки. 
— Хлопці , а ви б заспівали старовинної гайдуцької пісні яко-

їсь, нехай серце повернеться на своє місце, — запропонував 
Цанко. 

Хлопці відразу дружньо заспівали: 

Бідолаха, Стоян, ой, бідолаха, 
На двох дорогах його піджидали, 
На третій дорозі впіймали, 
Обвили його вірьовками міцними, 
Зв'язали богатирські руки, 
й привели Стояна 
У двір попа Єрина, 
А піп мав двох дочок, 
І третю — Ружу невістку: 
Ружа робила масло 
Біля садової хвіртки, 
А доньки двір підмітали: 
— Ей, пане Стояне, 
Ранком тебе повісять 
У царськім широкім дворі, 
І буде ганьбу твою дивитися 
Цариця, а з нею її діти. 
Стоян і говорить Ружі: 
— Ружо, попова невістка, 
Не жаль мені життя, 
Не милий мені білий світ: 
Сміливий не жаліг, не плаче. 
Але благаю тебе, Ружко, 
Вимий мою ти сорочку, 
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й розчеши мої коси, — 
Те дорого мені, Ружко, 
Як людину повісять, 
Нехай його сорочка біліє, 
Нехай його коси розвіваються... 

Огнянов слухав із таємничим тремтінням кінець цієї пісні. 
— Цей Стоян, — подумав він, — типовий легендарний бол-

гарський гайдук із похмуро-спокійним поглядом на смерть. Н і 
слова жалю, каяття , надії... Він т ільки хоче померти красиво.. . 
Якби цей героїчний дух помістився у нинішніх болгарів!. . О , тоді 
я був би спокійний за кінець боротьби.. . П р о таку боротьбу я 
мрію і такі сили шукаю... Вміти померти — це запорука пе-
ремоги... 

В цей час заграла сопілка. Гра, спочатку ніжна й меланхо-
лійна, робилася сильнішою, підіймалася вище, і очі музиканта 
блищали , обличчя горіло захопленням, ясні звуки дзвеніли й на-
повнювали ніч чудовою гірською мелодією. Ці звуки переносили 
слухачів на Балканські верховини й скелі; вони нагадували т о 
гірські долини, то тремтіння затінків, де відпочивають пастухи з 
своїми отарами, т о гірські пахучі волошки... Сопілка — це арфа 
болгарських гір і долин! 

Всі сиділи, як зачаровані, милуючись рідними й зрозумілими 
звуками цієї музичної поезії. Слухала й сама хазяйка , випрямив-
шись перед пічкою, в якій горіло, й підперши боки руками.. . А л е 
в справжньому захваті перебував Огнянов, який ледве стри-
мався, щоб не заплескати в долоні. 

Гучні розмови й сміх відновилися. Огнянов почув своє ім 'я 
й почав дослухатися. Петро Овчаров, Райчин, Спиридонче, Іван 
Остен і деякі інші говорили про майбутнє повстання. 

— Я вже зовсім готовий до весілля, жду т ільки револьвера 
із Філіппополя. Над іслав сто сімдесят грошів за нього: трьох 
баранів продав, — сказав Петро Овчаров, голова місцевого 
революційного комітету. 

— Т ільки ми не знаємо, коли піднімемо прапор. Одні ка-
жуть — до благовіщення окривавимо ножі, інші — до св. Геор-
гія, а дядько Божич, той відкладає на початок травня . . .—сказав 
Спиридоніче, красивий, стрункий хлопець. 

— Т и дивися, як зозуля закує й гора загомонить, тоді... але 
я й тепер готовий: хто знає , коли час настане. 

— Ех, наша С т а р а Гора, багато вона бачила сміливих і ще 
побачить, — сказав Іван Остен. 

— Петре, ти говоюиш про вчителя: він дві душі пристукнув, 
га? Молодець! * 

— Коли вже прийде він до нас у гості, я б йому поцілував 
руку. Що так добре погладила, — завважив Райчин. 
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— Він нас попередив, але й ми постараємося зробити, як 
він. І наша милість дещо розуміє у ремеслі, — сказав Іван 
Остен. 

Іван Остен був смільчак і рідкий стрілець, й о м у припису-
вали і вбивство в минулому році Делі-Ахмеда. Тому й місцеві 
турки підстерігали його, але безрезультатно до нині. 

Н а вечірці пили й за здоров 'я Огнянова. 
— Дай боже, щоб ми його скоро побачили живим і здоро-

вим... Беріть приклад, хлопці, з нього, — сказав Цанко, випи-
ваючи келих вина. 

— Йду в заклад на що вгодно, — відгукнулась нетерпелива 
жінка Цанка, — не сьогодні-завтра він, як сокіл, прилетить до 
нас. 

—• Щ о ти кажеш, хазяйко? А я якраз їду до Карлова! — 
вигукнув тужливо Райчин. — Якщо приїде, затримай його до 
різдва. М и повеселимося тоді. 

— Щ о там за гамір на вулиці? — вигукнув Цанко і, не до-
пивши вина, встав. 

Дійсно, знадвору почулися окрики чоловіків і жінок. Гості 
теж встали. В цей час увійшла хазяйка, надзвичайно схвильо-
вана, й оголосила: 

— Діло скінчено, благослови, боже! 
— Яке? Щ о ? 
— Боримечка вкрав Стайку. 
Всі скрикнули, здивовані цією новиною. 
— Схопив її, розбійник, і поніс її на собі, як весіннє ягня, 

до своїх. 
Почалися веселі вигуки. 
— Т а як же це він? Га! Так от чому він пішов раніше, а за 

ним і його брат Горан. 
— Підстеріг її за плотом, біля воріт, — продовжувала Цан-

ковиця, — і схопив Стайку! Клятий Боримечка, хто б міг по-
думати? 

— Правду ж ми казали, що підходящі вони одне одному...— 
завважив один. 

— Вона гладка сербська свиня, а він — угорський кінь, — 
сміявся інший. 

— Нехай будуть живі й здорові, завтра будемо пити буйне 
вино, — сказав Цанко. 

— Т о й мені дадуть, я маю право, —• горланила його жін-
ка, — це я їх посватала. 

Через короткий час розвеселілі гості розійшлися. 
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Цанко зайшов до Огнянова в темну кімнату. 
->— Що, Бойчо, сподобалися тобі наїііі вечорниці? 
— Чудово, прекрасно, бай Цанко! 
— А пісні? 
— Я слухав з насолодою... 
Увійшла і Цанковиця з свічкою в руці. 
— Стукають у ворота, — сказала вона. 
— Мабуть знов від Стайчиних; може, від нас і дівку вима-

гатимуть. А нам що до того! 
Але ввійшла Донька і сказала, що стукають поліцаї, веде їх 

дід Дейко, староста. 
— Х а й їм дідько з їхнім дідом Дейкою! Куди я їх подіну, 

цих свиней? Це не по тебе, — заспокоїв він Огнянова, — проте, 
сховайся... Жінко, покажи вчителеві — куди... 

І Цанко вийшов. Швидко він вернувся з двома турками, за-
кутаними в бурки і запорошеними снігом. Вони гнівалися. 

— Чого це ти, невірний, тримав нас на вулиці цілу годи-
ну? — невдоволено пробурчав одноокий поліцай, струшуючи 
сніг із своєї бурки. 

— Заморозив нас, доки двері відчинив! — кричав другий, 
невеличкий і безвусий. 

Цан^о промимрив щось, перепрошуючи. 
— Щ о ти там мимриш? Іди лишень заріж курку та спечи 

яєшню. 
Цанко хотів щось сказати. Одноокий поліцай закричав : , 
— Не барися, гяуре, біжи мерщій, накажи господині подати 

вечерю! Чи може ти частуватимеш нас твоїми сливами та горі-
ховими шкаралупами? — додав він, з огидою глянувши на не-
прибрані ще лишки ласощів. 

Цанко подався до дверей, щоб виконати наказ. Безвусий 
крикнув йому: 

— Чекай-но, куди ти відрядив доньок? 
— Вони розійшлися по домівках, уже пізно,—відповів Цанко, 

хміль якого де й дівся. 
— Піди поклич їх знов, нехай повечеряють із нами і почас-

тують нас чашкою вина... Н а щ о ти їх відрядив? 
Цанко дивився злякано. 
— Де твоя дівчина? 
— Вже лягла спати, ага! 
— Збуди її, нехай почастує нас, — промовив одноокий, про-

сушуючи біля огню свої мокрі онучі. 
— Не лякайте моєї дивини, ага, — благав Цанко. 
Увійшов староста і покірно виструнчився біля порога. 
— Бидло! І ти водив нас по двадцятьох хатах, щоб ми сту-
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кали, немов ті старці! Насилу привів нас сюди! Де поділися 
ваші?.. 

Він обізвав дівчат лайливим словом. 
Болгари проковтнули образу. Вони звикли до цього. Довгі 

століття неволі створили прислів'я: «Покірної голови й меч 
не бере». Цанко молив бога, щоб турки не. покликали його 
дочок. 

— Чорбаджію, — спитав одноокий поліцай, — ви готуєте 
бунт? 

Цанко сміливо зрікся. 
— Н а щ о ж тоді тут цей ніж? — мовив безвусий, підіймаючи 

ножа, що його лишив на килимі Петро Овчара. 
— А , чорбаджію, то ви готуєте бунт, га? — удруге сказав 

одноокий, єхидно всміхнувшись. 
— Ні, ага, ми мирні підданці, — відповів Цанко, силкую-

чись удати спокійного, — а цього ножа мабуть забувся хтось 
із гостей. 

— Чий він? 
— Н е знаю, ага. 
Поліцаї приглядалися до якихсь жовтих візерунків на ножі. 

Видно було, що то слова. 
— Щ о це за слова? — спитали вони в Цанка. 
Цанко придивився: на тупій стороні було виложено тонким 

дротом — «свобода або смерть», а в іншім місці було позначено 
ім'я господаря. 

— Це виноградні грона, — збрехав Цанко. 
Одноокий пихонув його брудним чоботом у лице. 
— Невірний, ти бачиш у мене тільки одне око, то вже ду-

маєш. що я й ^ліпий? 
Відповідь Цанка зародила в них сумнів. 
— Писарю, йди сюди! 
Писар увійшов з пирогом у руці, що його він узяв у Цан-

ковиці. Побачивши ніж у руках поліцая, він затремтів із страху. 
— Прочитай! 
Писар прочитав і зніяковів. 
— Н е розберу гаразд, що воно таке, ага. 
Безвусий схопив нагай і вдарив. Бич свиснув і двічі обкру-

тився навколо писаревої шиї. Щокою йому потік струмочок крові. 
— Клятий народ! 
Писар мовчки втирав кров. 
— Читай! бо зажену тобі ножа в горлянку! — гримнув по-

ліцай. 
Хлопець розгубився і побачив, що порятунку нема. Доводи-

лося коритися. 
— Петро Овчаров. — прочитав він, навмисне затинаючись. 
— Т и його знаєш? 
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— Він із нашого села. 
— А чи не звати його чобан31 Петре? — спитав одноокий; 

видно було, що він трохи тямив по-болгарському. 
— Так , ага, — і писар подав йому ніж, у думках дякуючи 

святій троїці, що він проминув страшні слова. Але радів він 
завчасу. 

— Гляньмо на цім боці, — промовив поліцай. 
Писар злякано нахилився знов над ножем: він вагався. 
А тимчасом він помітив своїм правим оком, що безвусий зби-

рається вдарити його нагаєм удруге. 
— «Свобода або смерть» — написано, ага. 
—- І свобода, га? — всміхнувся він зловісно. 
— Х т о зробив цього ножа? Чобан Петре, де він? 
— Де ж йому бути, ага? Він у себе вдома. 
— Іди поклич його! 
Писар рушив. 
— Чекай і я піду з тобою, бовдуре! — і безвусий, накинувши 

бурку, вийшов із ним. 
— Он як, і чобан з породи гайдуків! 
А тимчасом Цанко подався до своєї дружини, що з проклят-

тям готувала вечерю. 
— Донько, іди, дитино, ночувати до дядька, перелізь через 

тин, — промовив Цанко до своєї доньки, що бліда показалася 
на порозі хати. 

Цанко знов вернувся до одноокого. 
— Чорбаджію, де ти ходиш? Давай сюди горілку і -закуску! 
— Нема його, чобана, — сказав сердито безвусий, увійшов-

ши разом з писарем. 
— Все село перевернути треба, а таки розшукати цього бун-

тівника, — промовив одноокий, ковтаючи горілку. 
— А чи не припекти спершу його батька? — поспитався 

тихо безвусий, а далі шепнув щось одноокому. Той схвально 
кивнув головою. 

— Староста, а піди лишень приведи старого, ми розпитає-
мося в нього, візьми й це, — промовив безвусий і подав йому 
горілчану пляшку. 

—- Шинок уже зачинений, ага. 
Замість відповіді одноокий вдарив його в обличчя. З природи 

трохи добросердніший за свого товариша, він ставав звірем, як 
тільки випивав горілки. 

З а чверть години прийшов дід Стойко>. Це була людина 
років п'ятдесяти, із жвавим, енергійним лицем, на якім можна 
було прочитати с и ^ н у ^ о л ю і впертість. 

— Стойко, скажи, де твій син? 
— Не знаю, де він, ага, — відповів старий. 
— Ти знаєш, гяуре, знаєш! — злобно пробубонів поліцай. 
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Старий удруге сказав, що він не знає. 
— Т и нам скажеш! 
— Щ о хочете, те й робіть зі мною, більш однієї душі не 

віднімете, — твердо відказав старий. 
— Іди собі та трохи подумай... потім каятимешся... — нака-

зав йому удавано-лагідно одноокий. Він мав на думці взяти з 
діда Стойко викуп, що про нього натякував йому писар. 

Але дід Стойко не рухався. 
Поліцаї перезирнулися, здивовані з такого зухвальства. 
— Т и чув, діду? — гримнув одноокий. 
— Мені нічого думати, відпустіть мене додому, — відказав 

той похмуро. 
Поліцаї оскаженіли. 
— Писарю, звали цього старого! 
І одноокий схопив нагая. 
Писар і Цанко почали благати помилувати старого. Замість 

відповіді поліцай штовхнув його ногою. Старий гримнув на 
землю. 

Посипались жорстокі вдари. Дід Стойко спершу кричав, сто-
гнав, кінець кінцем умовк. Рясний піт вкрив лице мучителя: він 
втомився, працюючи. 

Побитого старого виволокли з кімнати, щоб опритомнів. 
— Благаємо тебе, Хаджі-ага, зглянься на старого чоловіка,— 

мовив Цанко. 
— Еге і ти такий, що хоч зараз на шибеницю. Т и збиоаєш 

у себе бунтівників, ти, мабуть, і чобана переховуєш. Треба 
пошукати в тебе. , 

Цанко мимохіть змінився з лиця. Одноокий, хоч який п'я-
ний не був, помітив його збентеження. Він раптом звернувся до 
безвусого: 

— Юсуф-ага, давай-но пошукаємо, в цього гяура щось є, — 
і він звівся. 

— Прошу, — зглуха промовив Цанко і повів їх із ліхтарем 
у руках. 

Він водив їх скрізь, за винятком темної кімнати. Нарешті 
він присвітив і там. У почорнілій гтелі була ляда. Коли вона була 
зачинена, її й непомітно було. Цанко був певний, що цією ля-
дою Огнянов виліз на горище і зачинив її за собою. Тим він 
спокійно ввів турків до кімнати і присвітив там. 

Перше, куди він глянув, це була стеля. 
Л я д а була відчинена. 
Цанко одубів. Турки обдивилися кімнату. 
—- Щ о це за ляда? 
— Н а горище, — прошепотів Цанко. Ноги йому тремтіли і 

він прихилився спиною до стіни. 
Безвусий помітив, що він злякався. 
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— Ану, лишень, краще присвіти, я полізу туди, — промовив 
він. Але раптом якась думка майнула йому в голові, і він погу-
кав свого товариша: — Хасан-ага, ти вищий за мене; писарю, а 
підстав лишень спину. 

Хасан-ага, дуже п'яний, зліз писареві на спину. 
— Чорбаджію, а дай лишень ліхтар, нічого не видно. 
Цанко, пополотнілий, машинально простяг йому ліхтар. 
Одноокий просунув спершу ліхтар, а потім і голову в діру. 

Оглянувши все чисто там, він сплигнув на землю і спитав: 
— Чорбаджію, кого ти тут сховав? 
Цанко, вражений, мовчки дивився. Він не знав, що йому й 

відповісти. Він перетерпів цього вечора такі муки і стільки на-
брався страху, що все йому виділося сном. Думки йому міша-
лися. Н а запитання вдруге він щось злякано промимрив... 

— Цей бунтівник краще відповідатиме в Клісурах. Там є 
добра тюрма... А цю ніч він пробуде тут... 

І поліцаї замкнули його в темній кімнаті. Цанко був такий 
приголомшений, що тільки по кількох хвилинах очумався. Він 
схопився за голову, немов побоюючись, що розсудок зрадить 
його. Він заохкав і застогнав. 

У двері постукали і почувся голос Дейко: 
— Щ о ти думаєш тепер робити, Цанко? 
— Не знаю, бай Дейко, навчи мене! 
— Т и знаєш слабість турків. З а п л ю щ очі і дай хабаря, тіль-

ки так і вирвешся. Бо тягатимуть тебе по поліції і судах, доки 
не загинеш. Бідолашний дід Стойко, і він, якби був дав трохи, 
не потерпів би так. Викупися, Цанко, грошима від мук. 

Прийшла і заплакала паніматка. 
— Цанко, дамо, нічого не шкода. Цанко! З рук цих катів 

людині живій не вийти... Дід Стойко вже помер... Ох, і до чого 
ми дожили. 

— Щ о ж ми дамо? А д ж е ти знаєш, що в нас нема грошей. Д32 

амо врев . 
— Доньчин врев із дукатів? 
— Так , дамо його, тільки цим і відкупимось... Бачиш, вони 

і про Доньку тепер питаються, звірі кляті! 
— Роби, як знаєш, а я вже втратив розум... — застогнав 

Цанко. 
Цанковиця і Дейко пішли. 
Незабаром блиснуло світло і двері відчинилися. 
— Цанко, виходь, помилували тебе, — промовив Дейко. 
Далі, схилившись до Цанка, прошепотів йому: 
— Вже недовго ждати, а* там — хоч ми їх, хоч вони нас... 1 ак 

жити далі не можїїа... І 
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X X X I I . О К О З А О К О , З У Б З А З У Б 
* 

В цей час Огнянов стукав у ворота Петра Овчарова. Н е ма-
ючи сил знести те видовище, всіх тих злодіянь, на які він ди-
вився крізь щілину, не можучи стриматися, щоб не заплатити 
кров'ю за кров за ці звірства, якою безумною й нерозсудливою 
не була б ця розплата потім, Огнянов, як безумний, біг вулицею 
прямо до діда Стойка. 

— Де Петро? — спитав він, забувши, що ховається. 
— Це ти, учителю? — спитала заплакана мати. 
—•* Де ваш Петро, Стойковице? 
— Синку, тільки тихіше, щоб не почули... Петро в Бори-

мечки. 
— А де живе Боримечка, бабусю? 
— Біля хати діда-попа, там, знаєш, нові ворота. Тільки сте-

режися, синку. 
Бідна жінка не підозрівала, що дід Стойко вже віддав богу 

душу. Огнянов помчався. Він не чув під собою ніг. Коли він 
уже наблизився до будинку попа, побачив якусь шумливу ком-
панію. Огнянов упізнав голос Петра. Він зупинив хлопця. 

— Вчитель! — впізнали його всі. 
— Це я, братове, куди йдете? 
— М и були у Боримечки, — відповів Петро, — цієї ночі він 

украв собі молоду, то ми ходили до нього пити вино... Тепер, 
подивився б ти, як вони домовилися! Неначе народилися одне 
для одного. А ти коли приїхав? 

— Петре, відійди-но, я тобі щось скажу. 
І вони обидва відійшли в бік. 
— Прощавайте, надобраніч, — сказав Петро своїм товари-

шам і швидко пішов з Огняновим. Прийшли додому. 
— Повернувся батько? — спитав він свою матір. 
— Щ е його нема, синку. 
Огнянов вивів його в сарай. 
— Слухай, Петре, — сказав він. — Твого батька дуже били 

за тебе. Ці тварюки можуть ще більшу біду зробити у Цанка. 
Ми не можемо стримати їх від злодіянь інакше, як зброєю. Я б 
міг сам розтрощити їм голови там, але побоявся наслідків. Не 
треба нам іти до Цанка. 

— Я хочу відомстити, брате! 
— Я теж прагну помсти, Петре, і страшенної, але не небез-

печної для нас. 
— Як же це зробити? — спитав Петро, знімаючи рушницю 

з стіни. 
— З а ж д и , обміркуємо. 
— Я не можу думати, а повинен піти, подивитися, що роб-

лять з батьком! 
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Огнянов, сам дуже збуджений, намагався, проте, різними 
зусиллями затримати цього хороброго хлопця від природного, 
але небезпечного вчинку. Якби Петро пішов до Цанка, поча-
лося б кровопролиття. Огнянов думав, що час вирішальної бо-
ротьби ще не настав. І жаль йому було цього запального хлопця, 
який міг загинути раніше, без користі. 

А л е даремні були всі його зусилля. Петро' ревів: 
— Повинен відомстити за мого батька, а там нехай увесь світ 

загине! 
Він дуже штовхнув Огнянова, який його стримував, і побіг 

до воріт. 
Огнянов був у відчаї, але бачив своє безсилля вплинути на 

цю невгамовну кров. 
Але раніш, ніж Петро добіг до воріт, в них постукали, він 

приготував рушницю й відчинив. Т р о є болгарів, сусідів Цанка, 
несли на килимі діда Станка, вірніше — труп його. 

— Наказав тобі довго жити, Петре, — сказав йому один 
селянин. 

' Двір наповнився жіночим виттям і плачем. Стойковиця рвала 
на собі одяг і кидалась на задубіле тіло свого хазяїна. Огнянов 
взяв за руку вбитого горем Петра і знову повів його до сараю. 
З сльозами в очах намагався він його заспокоїти, бо Петро, після 
хвилинного зворушення, побачивши батька, тепер ще більше жа-
дав негайної помсти. 

— Т а ми відомстимо, братку, відомстимо, — казав Огнянов, 
обнімаючи його, — нема святішого обов'язку, і для мене й для 
тебе, ніж ця помста. 

— Крові! Крові! — ревів збожеволілий від люті Петро. — 
Ох, тату, зломили вороги твої старі кості... Ох, мамо! Щ о ти 
станеш тепер робити? 

— Стій, брате, стримай себе, стисни своє серце, ми дуже 
відомстимо ворогам! 

Через деякий час сила кризи стала слабішою. Петро згодився 
лишити я вдома після того, як Огнянов, Остен і Спиридонче 
поклялися перед образом, їло вони не залишать живими обох по-
ліцаїв. 

— І знайшов же час Боримечка женитися... — сказав досад-
ливо Остен, — так би ми його взяли, така сила для нас зго-
дилася б. 

План помсти був такий: вони зроблять засідку на дорозі, що 
йде до Клісур, місцем для засідки вони обрали долину, що густо 
заросла, звідкіля витікає річка Білещиця, що впадає близько у 
Стрешу. Там повинні були вони піджидати обох турків і кину-
тися на них з ножами, після цього трупи можна було сховати в 
густих кущах... Н а всякий випадок вирішено було> взяти з собою 
рушниці... Цей план був заснований на відомостях, що їх дав 
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дід Дейко: турки повинні були встати рано-вранці, відправитися 
до Клісур, куди вони поспішали; вони віддали наказ розбудити 
себе після других півнів. 

Перші півні проспівали, і маленький загін залишив село, яке 
ще спало, й опинився у полі. Падав великий сніг. Біла завіса 
оповивала землю й робила ніч світлою. Подорожні, з рушниця-
ми, схованими під піджаками, мовчазно прямували глибоким сні-
гом. Сніг падав весь час, завалив дорогу кучугурами. Це затри-
мало просування загону, чого вони не помічали. Всі думали про 
одне — про помсту. Відчай і несамовитість Петра, їх товариша, 
непритомність його матері й домашніх не виходили у них з 
голови, тиснули їм серце. В цю хвилину вони тільки одного 
боялися, — щоб не втекли якось турки від них; все останнє 
залишилося встороні... Довгий час вони йшли снігом, не обмі-
нявшися жодним словом. Раптом собаче гавкання почулося по-
заду них і порушило тишу. Вони здивовано обернулися. 

-— Звідкіля собака в такий час? — спитав Бойчо. 
— Цікаво, — сказав стурбовано Спиридонче. 
Гавкання повторилося ще гучніше і, наскільки можна було 

розібрати, видно було, що якась величезна чорна фігура, зовсім 
не похожа на собаку, стрибала й бігла прямо на них: здавалося, 
немов біжить чудовисько, величезний ведмідь, що став на задні 
лапи. 

Бойчо і Спиридонче інстинктивно відступили убік і, приту-
лившись до стовбура дерева, приготувалися захищатися. Чудо-
висько наблизилося. 

•— Боримечка! — вигукнули всі. 
— Кому ж ще бути, як не Боримечці! Забули ви його!.. 
Дійсно, це був Боримечка в своєму піджаці. Почувши гамір 

на вулиці, він побіг до хати Петра і там довідався про все. Н е 
гаючи жодної хвилини, він повернув~я додому, доручивши жінку 
своїй матері, за 'унув сокиру за пояс, взяв рушницю й побіг до-
ганяти товаришів, щоб"взяти участь у помсті. 

Присутність такого дужого помічника ще більше підбадьо-
рила подорожніх. 

— Тепер вперед, — сказав Огнянов. 
— Підождіть ще одного, — зупинив їх Боримечка. 
— Кого ж ? — спитали вони здивовано. 
— Петрового брата — Данила, і він зі мною пішов... 
— Н а щ о ти його взяв? 
— Петро послав його, щоб бачив своїми очима, що буде. 
— Як, він не- вірить? А д ж е ми поклялися йому... 
— Сто клятв за один гріш... і я вам не вірю... 
— Чому? 
— Без Боримечки? Мать йому стара!.. 
Ц ю фразу Боримечка повторював майже після кожного сло-
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ва. Н е ю він намагався зробити свою мову більш зрозумілою, 
і почуття — більш виразними. 

— Н е сердься, Іване, — сказав Остен, — ми думали про 
тебе, але ти молодий... 

— А ! Ось і Данило!.. 
Захеканий хлопець, озброєний лише довгим ножем за поясом, 

зупинився перед ними. 
Заг ін нараховував п ять чоловік. 
Подорож відновилась, знову мовчанка. Вони посувалися уз-

ліссям середньогірського лісу, що охоплював підошву Богдана, а 
якого бере свій початок і Білищиця. Підійшли, нарешті, й дв' 
цієї річки. Місце було, дійсно, зручним для нападу. Праворуч — 
Стріла, яку повинні були перетнути турки, ліворуч — глибока, 
долина з нерівним зарослим дном і горами з боків. У цій долині 
загін і зупинився. Звідсіля до Алтинового було більше години, 
шляху, отже, постріли, якщо дійсно довелось би стріляти, не бу-
ли б почуті в селі. Коли вони засіли в кущах, уже світало. Сніг 
падав ще густіше. Добре сховавшися, вони терпляче ждали, ди-
влячись на схід, звідкіля повинні були з 'явитися поліцаї. А л е 
перший звук, який до них долинув, було вовче виття. Воно по-
чулося над їх головами, не дуже далеко. Мабуть, вовки спус-
калися з гори в долину, щоб знайти їжу. 

— Ідуть до нас, — сказав Іван Остен. 
— Н е треба стріляти з рушниць. 
— Будемо працювати ножами й прикладами, — чуєте? — 

сказав Огнянов. Товариші прислухалися. Частий шум у гірських 
кущах показував, що біжить ціла зграя. Виття повторилося. Ро-
билося все світліше. 

— Кляті вовки, хоч би вони нам не помішали, — простогнав 
Огнянов. 

В цю мить декілька вовків вискочило на галявину перед ни-
ми; вовки зупинилися. Гострі їх морди піднялися в повітря й 
завили. З ' явилися інші. 

— Вісім! — прошепотів Боримечка. — Вам залишаю чоти-
рьох, решта мої. 

Помітивши здобич, голодні звірі кинулися в кущі. Кущі те-
пер зробилися укріпленням, на яке лізли вовки, а захищалися 
люди. Ножі працювали старанно; рушниці підіймалися й опу-
скалися, виття припинилося... Тільки зуби та кігті працювали 
тепер. Декілька звірів скоро звалилося. Решта кчнулася на своїх 
звалених товаришів й почала їсти їх ще живими. Нарешті звірі, 
проти яких Іван Боримечка робив часті вилазки, гавкав, як 
собака, й працював сокирою, змушені були відступити. 

Скоро вовки були загнані за річку; вони сіли на протилеж-
ному боці й почали зализувати рани. Н а щастя, поки продов-
жувався бій, ніхто не показався на дорозі. 
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— Вовки тепер не рушать звідтіля, — сказав Огнянов. 
— Нехай підождуть, ми ще їх нагодуємо, щоб пам'ятали ве-

сілля Боримечки, — сказав Спиридонче. 
— Мать моя стара! — пробурмотів задоволено Боримечка. 
Пройшов ще деякий час. 
Турки не показувалися, а другі півні проспівали. Стало зов-

сім видно; дерева ясніше позначилися в полі і можна було вже 
розрізняти предмети. Хлопці починали нудьгувати; мороз давав 
про себе знати, а турків все нема. їм почало здаватися, що вони, 
може, й не діждуться поліцаїв, що ті відклали свій від' їзд на 
інший час, в зв 'язку з великим снігом, що завалив усі дороги, а, 
може, боячись якогось нападу. Щ е трохи, й буде день, на доро-
зі почнеться рух, і тоді вже нічого не зробиш!.. Ці думки були 
в голові у всіх; страшенне нетерпіння зростало й робилося тяж-
ким. Остен відчайдушно застогнав. 

— Ми будемо ждати, ми не рушимо звідсіля, поки вони не 
пройдуть, — сказав Огнянов. 

— А якщо з 'являться інші прохожі? 
— Вони підуть собі своєю дорогою, нам потрібні тільки двоє. 
— Але тоді ми нападемо відкрито! 
— Якщо не зможемо таємно, тоді — відкрито. 
— Ми вистрелимо звідсіля з рушниць, а потім гайда в го-

ри... В горах нас ніхто не побачить, — сказав Остен. 
— Тільки одного я боюся, хлопці, — сказав Бойчо. 
— Чого? 
— Як би вони не пішли іншою дорогою.... 
•— Н е турбуйся, — сказав Остен, — іншої дороги нема. 
Боримечка насторожився, він щось помітив. 
— Хтось іде, — сказав він і показав на схід. 
Всі вдивлялися на схід. Крізь дерева, між якими вилася до-

рога, було видно двох чоловіків. 
— Кінні! — вигукнув скорботно Огнянов. 
— Н е наші, — сказав Спиридонче. 
— Наші піші, — завважив Остен. 
Огнянов був схвильований і сердитий; він продовжував впер-

то дивитися на двох вершників, які їхали рядом дорогою. Вони 
наблизилися кроків на сто. 

— Це наші! — сказав він радісно. — Наші! 
— Вони, я пізнав їх по бурках і обличчях... Одноокий іде 

правіше... 
Всі, з рушницями напоготові, дивилися на двох поліцаїв, які 

продовжували спокійно наближатися. 
— Я пізнав коня Цанка, — сказав Спиридонче. 
— А другий мій, — додав Огнянов. 
— Вони взяли їх силою. 
А л е радість Огнянова раптом зникла: він зрозумів, що тур-



хи можуть легко втекти... Діяти відкрито, з одними ножами, було 
немислимо: треба було з засади, рушницями, а постріл легка 
може виявитися зрадницьким; та й коні можуть утекти й зра-
дити... 

— Щ о буде, те й буде, — прошепотів Огнянов. 
— З рушницями! 
— Братове, дивіться, щоб початок був добрий... 
— Коли доїдуть до дерева, гримнемо, — сказав Остен. 
— Я беру одноокого, — сказав Боримечка. 
— Боримечка і Спиридонче — одноокого, а я і вчитель — 

другого, — скомандував Остен. 
Вершники доїхали до дерев. Дула просунулися із кущів і 

дружній залп розбудив навколишню луну. Хлопці подивилися 
через дим. Один поліцай упав, другий звісився в сторону. 

Коні побігли, потім зупинилися. 
— Х т о убив мого батька, учителю? — спитав Данило, пер-

ший вибігаючи із засідки. 
— Одноокий, він упав. 
Данило кинувся до дороги. Миттю він був там і взявся ру-

бати й колоти ятаганом нещасного убивцю свого батька. 
Раптом Огнянов помітив серед бридкої купи золоті монети. 

Він показав на них Спиридонче. 
— Візьми їх для якогось бідняка на різдво. 
•— Клятий, обібрав якогось болгарина! Стій, та це Доньчині 

дукати! Вони!.. — вигукнув Спиридонче, засоромлений і зля-
каний... Він був коханий Доньки. 

— Видно, вона дала викуп за батька, — сказав Огнянов. 
— А л е тут тільки одна половина, друга повинна бути також 

у цієї гидоти. 
І Спиридонче з огидою почав ритися шомполом, але не зна-

ходив другої половини; вона виявилася у безвусого, з яким одно-
окий по-братерському розділив здобич, як і покарання. 

В той же час Боримечка докінчив сокирою другого турка. 
Обидва трупи відтягли у кущі похапцем. 

Кінь Цанка за той час устиг добігти назад до села. Другий 
кінь, відчувши близько вовків, переплив через Стрему і, під-
нявши хвіст, побіг полем... 

— О к о за око, зуб за зуб! — повторював несвідомо Ог-
нянов. 

Коли хлопці пішли, вовки наблизилися, природа і звірі об'єд-
налися, щоб знищити сліди справедливої помсти. 

А сніг все падав. 
Вже зовсім розвиднілося. Навколо нікого не було видно. 

Ніхто не показувався ні на дворі, ні на полі, що було заслано 
білим покривалом. Ранній час і великий сніг затримали ще всіх 
подорожніх на місцях їх ночівлі. Отже не було свідків помсти 
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над турками. А л е загін не хотів бути поміченим і повертався 
в село. По дорозі був млин. З р о б и л и засідання. Вирішили ви-
лізти північним схилом Балкан, що густо поріс лісом і кущами, 
і спуститися по другу сторону в село. Цей шлях був дуже не-
зручний, але безлюдний. Данила відправили прямо в село. 

X X X I I I . Х У Р Т О В И Н А В Г О Р А Х 

Глибокий сніг укривав гірські схили, по яких лізли хлопці, 
Боримечка, що добре знав цю місцевість, ішов попереду з руш-
ницею на плечі. Вилазити стежками, що були завалені кучугу-
рами снігу, було надзвичайно тяжко; через півгодини шляху піт 
капав з їх облич, неначе ці випробувані хлопці вже довгий час 
збиралися нагору. Досягли однієї верховини.^ Сніг припинився^ 
сонце заблищало крізь хмари і залило своїм білим промінням 
гори й долини. Сніг зробився ще білішим. Він блищав на сонці 
міріадами тремтячих іскр, немов він був посиланий алмазним 
піском. У долині, що вже прокинулася від сну, димилося село, 
клопоталися, похожі на мурашок, селяни, які перші прокладали 
дороги засніженим лісом і полем. Село Алтинове було добре 
видно біля самого лісу; там був помітний рух: хлопці помітили 
якусь чорну купу — мабуть, людей, які ворушилися й рухалися 
на околиці села і йшли туди, де були могилки — мабуть, ховали 
діда Стойка; було чути навіть удари в залізну дошку... Але ліс 
і гірські верховини були пустельні. 

Подорожні то вилазили вище, то залишалися й мовчки любу-
валися чарівною картиною зими. Горе Петра й недавній акт 
помсти ще висіли над ними. Рідкі розмови стосувалися тільки 
дороги, яка пролягала скелями й схилами. Часом той чи інший 
із них провалювався в сніг і його витягали з великими зусил-
лями. Геркулесівська сила Боримечки робила в цих випадках не-
мало послуг. Проте, хоч вони й робили часті привали, сили 
зменшувалися; спочатку голод почав їх мучити, потім до нього 
приєднався холодний, сердитий вітер; він обпалював їх обличчя, 
щипав за ніс, вуха, руки. А кущі ставали ще впертіші й не-
гостинні. Дійшли вони до одного місця й зупинилися: не було 
видно найменшого сліду, який говорив би про шлях. Перед ними 
стояв лише густий і непрохідний ліс, засіяний сніжними кучугу-
рами; а вітер все сильнішав. 

Подорожні збентежено переглянулися. 
— Чи не вернутися назад, в долину, і звідтіля піти додому 

сільською дорогою? — сказав Спиридонче. 
— Ні ! — заперечив Остен. — Іншу дорогу знайдемо, а тією 

не підемо. — Решта була такої ж думки. 
Після короткої наради вирішили повернутися трохи назад. 
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а потім піти правіше й пробитися через ліс, де це буде зручно, 
вибратися на галявину, що знаходиться на верховині, і спусти-
тися з іншої сторони. 

— Т а м є хатка Діка, ми в ній обігріємося і щось з'їмо, — 
сказав Остен. 

-— І я згоден з Остеном, •— промовив Огнянов, повернув-
шися спиною до вітру, — дійдемо до землянки, підживимось, а 
крім того дізнаємося, що робиться в Алтинові. Спускатися слі-
пими не слід. 

Огнянов міг добавити ще й третю причину: біль у нозі, що 
появився внаслідок ходьби й холоду. 

— Правда, •—• сказав Спиридонче, •— кінь Цанко повернувся 
в село й могла б піднятися тривога. 

— Щодо того, не турбуйтеся, —- сказав Остен, — до цього 
вовки встигли з'їсти поліцаїв до останньої кісточки... Якщо турки 
наткнуться на них, вони знайдуть лише один одяг. А сніг заси-
пав всі криваві плями на дорозі. 

Вийшли на якийсь лужок. Вони знову почали радитися про 
напрямок. 

Іван Боримечка пильно' подивився на небо. Товариші ждали 
його думки. 

-—• Гайда скоріше до землянки. Вітер мене не гріє. Мать 
його стара... •— сказав він серйозно. 

Тоді подорожні звернули на північний схід і почали збира-
тися на гору. Вітер рвав шалено, підіймаючи на них одяг, заби-
раючись за комір, під штани, охоплюючи їх голе тіло під одягом. 
З кожним кроком вітер міцнів і робився сердитішим... 

Огнянов потроху відставав. Він почував, що сили його ли-
шають; у вухах його дзвеніло, голова його йшла обертом; на-
стало повне безсилля: але він не хотів скрикнути, щоб його 
почекали. Т а й його б не почули з-за вітру... 

Міжгір 'я гуділо, холодне дихання завірюхи заморожувало 
кров у жилах; члени дерев'яніли. Повітря охоплювало подорож-
ніх, як холодне льодове море; сонячне проміння не гріло, а ско-
ріше кололо, мов голками, тіло. Скоро воно зовсім зникло, і 
буря заграла сніжними лахматими хмарами. З а мить завірюха 
забушувала, як пекло, вітер приніс гори снігу і, закружлявши 
їх вихрем, підняв стовпом до неба. З н и к л и сонце й світ, небо 
й земля змішалися і з 'єдналися в один сніжний хаос, що вертівся 
з надзвичайною швидкістю. И ураган бушував, стогнав, пищав, 
немов увесь світ провалювався. 

Ураган тягнувся хвилини дві, балканська буря помчалася на 
інші верховини і сховала їх у мороці. Сонце знову світило своїм 
блідим холодним світлом на безцвітному небі. 

Подорожні, що сховалися під скелю, яка хоч трохи захищала 
їх від пориву у-рагана, залишились якимсь чудом незасипані 
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сніжною хмарою. Коли ураган припинився, вони почали повільно 
підійматися з снігу один за одним, немов пробуджуючись від 
сну, що був схожий на смерть. Вони задерев'яніли, їх руки й 
мої м ледве згиналися. Холод зробив їх кволими. Тепер небез-
пека була найбільш велика. Першим проснувся Іван Боримечка. 
Він закричав: 

Вставайте, хлопці! Біжіть вперед, а то замерзнем. 
Нони стріпнулися, взяли рушниці й рушили. Але раптом 

Боримечкаїх зупинив. 
— А де вчитель? 
Вони перелякано озирнулися. Огнянова не було. 
— Буря його віднесла! 
— Снігом його засипало! 
Почали шукати. Провалля, що було біля їх ніг, викликало 

в них жах. Вони не наважувалися заглянути в нього... 
— Ось він! — скрикнув Остен. 
Н а самому краї провалля з-під снігу стирчали дві ноги, що 

були в черевиках. Розгребли сніг, витягли Огнянова. Він був 
неживий, обличчя його посиніло, тіло задубіло. 

— Мать йому стара! — пробурмотів співчутливо Боримечка. 
— Розтирайте його, брати! — скрикнув Остен і почав сам 

розтирати йому снігом обличчя, руки, груди... •— Він ще теплий, 
пошле бог, врятуємо! 

Всі забули про себе й почали рятувати товариша, що гинув. 
Сильне розтирання скоро повернуло його до життя. Воно допо-
могло й іншим: кров їх розігрілася. 

— Скоріше в землянку! •—• вигукнув Остен. Вони взяли 
його за руки й за ноги і понесли його сніжними кучугурами. В 
цій роботі більше всього діяли сильні руки Боримечки. Після 
великих зусиль вони дісталися до землянки. 

X X X I V . В Х А Т И Н І 
а» 

Хатина Діка стояла на рівній поляні, ^ заглибленні; високі 
дерева лісу захищали її від вітрів. В широкій огорожі були на-
громаджені копиці сіна й листя — зимні харчі для овечок і кіз, 
які розміщалися під широким низьким дахом в північній частині 
двору. Хатина весело дивилася. Овчарка кинулася з гавканням 
на подорожніх, але відразу ж заспокоїлася, впізнавши Івана Ос-
ті'на. Огнянова занесли в теплу хатину і знову почали жваво 
розтирати. 

Пастух, ото там жив, також допомагав розтирати Огнянова; він 
мі яв з нього черевики і розтирав ноги снігом. Коли, нарешті, 

( Ь мянов і його товариші побачили, що небезпека їм не загрожує, 
н її і и всі подякували долі. Пастушок ще підкинув дров у вогонь. 
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Хлопці сіли навколо вогню, боячись, проте, зігріти свої рукк 
й ноги. Собака, вірна своєму інстинкту, сіла біля дверей хатини.. 

-—• Обрейчо, де твій дядя Калчо? — спитав О-тен. 
Калчо доводився братом Діку і також жив у хатині. 
— Опустився вчора до села, тепер жду його. 
— Дай-но, голубе, що є в мішку в тебе поснідати. 
Пастушок витяг усі припаси: декілька чорних хлібин, зеле-

ного перцю й солі. 
— А чи нема горілочки, Обрейчо? 
— Чорт візьми, а горілка потрібна для вчителя, — сказав 

Остен, дивлячись на Огнянова, який розминав руки й кривився 
від болю. 

— Нічого, вчителю, відійде... Бачив, яка пустунка наша Се-
редня Гора? 

— Хвалити бога, що вам нічого не зробилося. 
— Га, вона не займає своїх старих друзів. 
— Але, бачите, — завважив Остен, — нам її послала Стара 

Гора, цю бурю... Боримечка не збрехав... 
— Боримечка не їсть соломи!.. —: підтвердив гучно сам Бо-

римечка. Собака загавкав. Громоподібний голос Боримечки. 
дратував його. 

Огнянов з цікавістю подивився на Івана. Він мимоволі про-
водив паралель між ними і його прізвиськом*: воно подібне було 
на нього. Н е можна було придумати кращого прізви~ька для 
того головатого, незграбного, напівдикого велетня, якому більше 
личило бути вигадуваним молоком ведмедиці, ніж жінки. Огня-
нов дивився на цей надзвичайно високий зріст, на це кістляве, 
худе, сильне тіло, на цю вуглувату, довгу космату голову з вузь-
ким лобом і маленькими дикими очима, з величезним носом і 
широкими, як у дикунів, ніздрями і з величезним ротом, який міг 
вільно проковтнути живого зайця (Боримечка їв і сире м'ясо) , 
і на ці довгі, волохаті, жахливі руки, які, здавалося, могли б 
роздерти лева. Він був складений більше для -боротьби з дикими 
звірами, до яких його наближала природа, а не для того, щоб 
пасти кіз — занадто ідилічне для нього зайняття. Немов кон-
траст його тілу, обличчя його відбивало незлобність, якесь тупе, 
овече простодушшя, що робило його смішним, ніхто не міг би 
подумати, що ця дика, груба, нерозвинена, мабуть, натура здібна 
до людських ніжних почуттів. А це було так. Саме його приєд-
нання до загону, в такий урочистий для нього день, свідчить про 
його добре й см ;ливе серце. Цей хлопець здібний на самопо-
жертви, подумав Огнянов, дивлячись на нього, й почав знаходи-
ти його обличчя більш симпатичним і навіть розумним. 

— Бай Іване, хто охрестив тебе таким страшніш іменем? 

* Боримечка — той, що боровся з ведмедем. 
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— Як, ти не знаєш, учителю? — відізвався Остен. — Він 
•боровся з ведмедицею... 

— Справді? 
— Він великий мисливець... і забив її! 
— Боримечка, розкажи сам, як ви скотилися з ведмедицею 

і з скелі, — сказав Остен. 
— Як, ти боровся з ведмедицею? — спитав здивовано Ог-

нянов. 
Боримечка, замість відповіді, показав свою шию. Тоді Бойчо 

побачив там сліди глибокої, вже загоєної рани. Потім він оголив 
свою волохату руку і біля ліктя показав іншу, теж загоєну рану, 
наче зроблену залізним крючком. Огнянов з жахом дивився на 
ці знаки. 

— Розкажи, Боримечка, про свою зустріч з ведмедицею... 
адже ти відомий мисливець! — сказав він. 

Боримечка подивився урочисто; його тупий погляд горів гор-
довитими спогадами, і він почав розповідати. 

— Мать їй стара! — почав він своїми любимими словами. 
Але собака загавкала раптом і вибігла із хати. 
— Чому гавкає Мурджо? Боримечка тільки починає, — по-

іпуткував Остен. 
— Д я д я Калчо! — вигукнув пастушок. 
Калчо показався з палицею і мішком через плече. 
— Е, та в мене гості! Прошу! — сказав він люб'язно і ски-

нув з себе мішок. 
— Звільніть місце, нехай відігріється бай Калчо. 
— Ох і холодно ж, всі вовки замерзнуть! Де вас застала 

•буря? 
«. — Т у т недалеко, — відповів Спиридонче. 

— А чого ви пішли на полювання в такий час? Хіба ви пер-
ший раз в Балканах, що не знаєте, коли починається хурто-
вина? 

— Привабила нас, бай Калчо, хороша здобич... Ч и приніс 
торілки? — спитав Остен. 

— Горілочки? Приніс. Т а я вам ще краще приніс. 
Пляшка з горілкою обійшла компанію. 
— ПІо ж у тебе тепер кращого за горілку? 
— Новина. 
Всі насторожили вуха. 
— Двоє клісурських поліцаїв з'їдені вовками сьогодні вранці. 
— Невже, що ти кажеш? — вигукнув Боримечка. Собака 

знову загавкав. 
— З ' ї л и так, що лише волосся лишилося. Турки проходили 

повз, так знайшли, — не їх, а тільки кістки й одяг, біля Сар-
д;і нового горба. Хаджі-Юмер-ага каже, що поліцаї водили ко-
чіі'й за уздечку, коли на них накинулися вовки; вони кинулися 
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тікати в один бік, — коні в другий. Один кінь пропав. Вовк» 
почули, що м'ясо поліцаїв смачніше, і з ' їли їх. І на здоров'я їм, 
хлопці, нехай так покінчать всі ці прокажені. Собакам — собача 
й смерть. 

І Калчо підняв пляшку. Т ільки тоді він побачив Огнянова, 
якого не знав. 

•— А цей товариш звідкіля буде? •— спитав він, протягуючи, 
йому пляшку. 

—• Від Кара-Сарилія, ми його зустріли серед гір... і він гнав-
ся за тією ж здобиччю, — відповів Спиридонче. 

•— Сміливий він хлопець, за здоров 'я вчителя! — загримів 
Боримечка. Собака знову загарчав. 

Калчо подивився з сміхом на Боримечку: 
•— Стій, єедмідь, ЩО' ти наробив? 
•—- Нічого нікому, Калчо! 
•—• Добре ж, украв парубок дівку, та й загинули обоє... Бу-

вайте щасливі! Де ж твоя здобич для весілля? 
•—• Залишив її в долині, бай Калчоу — сказав Боримечка. 
Цього разу Мурджо серйозно роздратувався. 
— Бай Іване, розкажи ж, як ти боровся з ведмедицею. 
— Він? — відізвався знову Калчо і з лукавством подивився 

на Боримечку. — Нехай нам краще розповість, як він поборов-
Стайку... 

Всі засміялися. Іван Остен, бажаючи упевнитися, що вбив-
ство турків не викликало ніякої підозри, вигукнув: 

-—• Т а к ось як? З ' ї л и їх вовки. А чи не кажуть турки, що 
болгари забили поліцаїв? 

—• Щ о ? Т а все село знає діда Стойка, боже прости його! •—-
сказав Калчо, що погано зрозумів питання. 

— Це ми чули, але я питаю: чи не мають турки підозри, що 
болгари забили поліцаїв? 

Калчо здивовано подивився на нього. 
— Х т о ж це говорить? Коли ж це було, щоб болгарин на-

шого села убив поліцая? Кажу вам, вовки зробили це добре ді-
ло, і турки готують на завтра облаву на вовків, щоб прогнати 
звірів... Це й мені буде на допомогу... Цієї зими через цих гадюк 
із хатини не можна носа висунути. Н а здоров'я, хлопці! Дай 
боже, щоб діждалися святого різдва здорові й веселі. А там і ви 
зробите, як наш Мечка... Випий, товаришу! —• І Калчо подав 
пляшку Огнянову, якому сили повернулися під впливом благо-
дійного струму. Він підняв пляшку і зворушливо сказав: 

•—• Пом'янемо, братове, діда Стойка, мученика турецької лю-
тості. Нехай заспокоїть бог його справедливу душу, а нам нехай 
дасть мужнє серце і сильну руку, шоб боротися з ворогами-
Христовими і добре мстити їм... Нехай бог простить діда* 
Стойка! 
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— Нехай простить бог! — повторила решта. 
— Прости боже, •— сказав Калчо, знімаючи шапку. Потім 

дружньо подивився на Огнянова: — Товаришу, ти славні слова 
сказав, твої б слова та богові в вуші. Протягнемо ще трохи, а там 
буде перестрілка... Як тебе звати? Будемо знайомі: мене звуть 
Калчо Богданов Букче, •— і Калчо протягнув пляшку Огнянову. 

Огнянов назвався якимсь іменем і випив за добре знайом-
ство. Компанія мало їла, зберігаючи бідні запаси Калчо, трохи 
згодом вона попрощалася з хазяїном, який вийшов проводжати 
їх за ворота. Т у т він знову звернувся до Огнянова: 

-—• Товаришу, прощавай, забув твоє ім'я; як будеш у цих 
краях, заглянь до мене, побалакаємо. Т и гарно розповідаєш... 
Щасливої дороги! 

Декілька бадьорих слів Огнянова дуже схвилювали бідного 
пастуха. Вони не були новими для нього, зненависть до ворогів 
появилася у нього ще з дитинства, але «товариш» згадав де-
кілька слів про боротьбу, і ці слова зачепили нову струну в його 
душі й розбудили її. 

Компанія скоро зникла: вона опустилася в долину коло села, 
коли вже стемніло. 







і . М Л А І Ц Е Р К В А 

Пригоди в день св. А н д р і я цілком змінили мирне до того 
існування у Білій Церкві . Усе місто охопив жах, коли взнали, хто 
був винний у вбивстві двох турків біля ДІДОВОГО СТОЯНОВОГО 
млина, де знайшли трупи, викривши особу Бойчо. Ц я подія вия-
вилась справді зловісною. Н е т ільки турецькі власті, а й око-
лична турецька людність заговорила вголос про помсту. Вона 
нетерпляче чекала масової різанини, а до часу задовольнялася з 
поодиноких зло'чинств. П о шляхах і дорогах, т о там, то там, де-
далі частіше знаходили трупи болгарів. і сполучення між селами 
й містом стало дуже небезпечне. 
, 3 кожним днем чутки про різню, яка має відбутися після 
різдва, ставали в~е більш наполегливими. Паніка, особливо серед 
жінок, зростала. Патріотичні почуття притихли, піднесення зник-
ли. Соколов, як найближчий товариш Бойчо, був заарештований 
поліцією ще в день св. А н д р і я ; заарештували і діда Стояна — 
мельника, як співучасника убивства турок; хотіла поліція схопити 
і диякона Викентія, але він зник. Жіночий гуртожиток, з свого 
боку, всупереч бажанню попечителів, поспішив вигнати з школи 
Раду , а Михалакі А л а ф р а н к а запропонував тимчасово закрити 
і чоловічу школу, щоб вона «вивітрилась». З а л и ш и л и одного 
Мердвенджієва — для навчання маленьких дітей. Обшуки і 
арешти продовжувались ще цілий місяць. Всі, хто був більше 
чи менше знайомий з Бойчо, дриждлигв ід страху, а його> спів-
брати по ідеї побоювались, щоб який-будь фатальний випадок 
чи з р а д а не віддали їх в руки турецьких властей. Комітет роз-
пався сам собою. Всі притаїлись у себе по домівках. Пан Ф р а т ю 
зробив ще краще: він сховався за границю, в Румунію, давши 



собі слово честі не суватися надалі в політику. Він прибув бла-
гополучно в Бухарест, де, побачивши себе поза небезпекою, знову 
зробився гарячим патріотом і республіканцем і з 'явився до емі-
грантів як жертва, що врятувалась від шибениці. Потім він на-
писав анонімну статтю, в якій агітував за болгарську республіку. 
Але Каравелов, що був зайнятий своїми планами балканської 
федерації з князем Міланом на чолі, розніс цей чудовий твір. ^ 
Ф р а т ю відніс тоді свою статтю до Ботєва — в «Знамя» , але 
її і там спіткало те ж саме. (Ботєв тоді марив всесвітнім соціа-
лізмом). Тоді Ф р а т ю пішов в фотографію і знявся в революцій-
ному одязі, озброєний з ніг до голови, як їжак. Але потім він по-
думав, що не зовсім розумно показувати себе в такому небезпеч-
ному вигляді, і сховав портрет разом з республіканською статтею. 

Тільки Ярослава Брзобегунека не зачепили в його форменім 
кашкеті з золотим галуном. Ніхто не турбував австрійців. Він 
продовжував добросовісно фотографувати білоцерківців, і через 
те, що йому бракувало деяких необхідних кислот для обмивання 
не'гативів, останні лишалися хмурими й темними, й відвідувачі 
з подивом дивилися на розвішені у кімнаті портрети якихось 
негрів. А тимчасом Брзобегунек листувався з емігрантами. 

Поволеньки, проте, страхи білоцерківчан змело і сміливість 
знов прокинулася в молоді. По першім викритті не було жодних 
нових. Болгари оплакували долю бідолашного Огнянова: пого-
лоску про його смерть переказувало багато очевидців. 

Турки, що були на базарі, розповідали, що в нього влучило 
•три кулі і він помер в Ахеївськім гаю. Онбашій знав, що цього 
ще ніхто не довів, але і він говорив те саме. Дехто запевнив, 
що «графа» поховав Микола-кравець у долині, де він знайшов 
його. Х а д ж і Ровоама трагічно описувала кінець Бойчо, як він, 
поранений, приволікся на долину і як вночі його живого з ' їли 
вовки. Ці оповідання вкинули в скорботу все місто. Огнянов із 
героя зробився мучеником і святим. Про нього складали леген-
ди. Жінки ставили свічки за «великомученика Бойчо», піп Ставоі 
відправив панахиду по ньому посеред панахиди Хаджі-Бойчо. Н а 
ній була присутньою вся молодь, на велике здивування рідних 
чесного покійника, вражених і тим, що піп у молитві найменував 
Хаджі-Бойчо — «мучеником» замість «рабом»... 

Але були й інші, які були задоволені. Між ними Нечо Пірон-
ков і Алафранка. Вони дивилися згорда, як люди, що вважають 
себе правими. Ю р д а н довів своє у-ердя до того, що залякав бея 
погрозою подати скаргу на його безтурботність, якщо він вдруге 
допустить розбійників порушити тишину вірного султану 
мі~та. III,о ж до Стефчова, то він виглядав не дуже то весело 
після своєї нічної пригоди в Милки. До останнього часу він хо-
вався в себе вдома, але от знов, нарешті, показався. Подія з 
Огняновим, що притягала до себе загальну увагу, послабила його 
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ганьбу. Спершу він виткнув за ворота ніс, потім пішов до коло-
дязя , коли там нікого не було, щоб напитися. Другого дня вів 
зважився вийти на майдан, навіть зайшов до декого з приятелів 
і, нарешті, зайшов до кав ярні. Ганьба зробила його ще нахабні-
шим. А на початку лютого Стефчов таки обвінчався з Лалкою 

1 реба сказати, що про зраду Стефчова так ніхто і не дові-
дався: вся вина і гнів упали на бідолашного ідіота, від якого 
силою ігумен домігся признання, що він був єдиним свідком то-
го, як закопував Огнянов турків. Тоді стали зрозумілі й знаки 
та вигуки, що ними Мунчо, мабуть, зрадив Бойчо, яким способом 
і перед ким — так ніхто й не знав, й о г о позбавили волі і закину-
ли як бешкетно-божевільного до вежі над монастирською брамою, 

Рада ходила весь час остаточно розгублена. Добрі люди, що 
в них вона знайшла собі захисток, не знали, як її й розважити. 

-—- Загине дівчина, — говорили вони журно. 
З плином часу відродилися і хороші пориви. Марко і Мічо 

Бейзадет по багатьох клопотаннях домоглися, кінець кінцем, то-
го, що за їхньою порукою випустили на волю Соколова, який, 
проте, як виявилося, не був причетний до історії з трупами. 
Обидва поручники не знали, що вони мали спільника, що полег-
шив їх турботи. Цей таємний спільник, який допомагав бай Мар-
кові під час першого визволення лікаря, був — тепер час це ска-
зати — той самий, якого вгадала давно, ввечері, під час своєї 
молитви, хаджі Ровоама: це була жінка старого б$я. Випадок 
звів якось молоду жінку бея з лікарем, і в останнього невиста-
чило твердості Іосифа, щоб устояти проти спокуси... Дякуючи 
цьому короткотерміновому, давно вже перерваному знайомству 
Соколов і цього разу вивернувся із скрутного становища. 

З а кілька днів до його звільнення Каблешков прибув де 
міста як апостол і оселився на квартирі в Брзобегунека. Т а м 
Він скликав членів комітету, що його організував Огнянов і що 
розпався був скоро після його втечі, палкою промовою знов збу-
див у них надію на визволення і повів їх просто до монастиря, 
де ігумен Нафанаїл узяв в них клятву над євангелією і благо-
словив відроджений комітет на дальшу працю. Після цього під-
готовча робота ще дужче закипіла. Н а початку квітня Каблешков 
знову прибув до Білої Церкви. 

I I . П А Ц І Є Н Т И Л І К А Р Я С О К О Л О В А 

Соколов, схвильований, ходив по своїй кімнаті. Він -часто 
поглядав через вікно у двір, що весь потонув в зелені. Черешні 
і вишні, в повному цвіту, здавалися вкритими снігом. Яблуні 
простягали своє густе гілля з білими і рум'яними квітами. Пер-
сики і абрикоси, ніби усипані чудовими перлами, лізли своїм 
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гіллям у вікна. Доріжка, що поросла травою і пролягла серед 
двора, лежала в тіні, мов алея, під переплетеним гіллям пло-
дових дерев, що схилились над нею. Аікар, очевидно, когось 
чекав. Останнім часом він дуже змінився. Хороше й добро-
душне лице його зблідло і схудло, немов у людини, що видужує 
по тяжкій хворобі. Довге ув 'язнення і моральні муки нало-
жили на нього печаль скорботи. Соколов став нетерплячий і 
жовчний. 

Д о багатьох його мук в ув'язненні приєдналась ще одна: вій 
почув, що Стефчов звінчався з Лалкою, і це терзало його. Він у 
душі поклявся, що при першій же нагоді уб'є Стефчова, вину-
ватця всіх нещасть, бо був глибоко переконаний, що зрада — то 
справа рук цього паскудника. Він навіть обдумав і засоби до 
знищення останнього, а його вдача, схильна до помсти, наштов-
хнула його на самий жорстокий план: він вирішив кинути Стеф-
чова в лапи Клеопатри. Як і де це зробити, він ще не придумав. 
Коли він повернувся до міста, першою його справою було зайти 
подякувати Марка Іванова і Мічо Бейзадета. Потім він відвідав 
Клеопатру, яку після його арешту відвів потай до себе Нечо 
Павлов. Бідний звір, що достатньо виріс, сильно похудів і лише 
після кількох хвилин вагання впізнав свого старого господаря. 
Клеопатра встигла вже здичавіти і прохолонути до нього. В ній 
розвинулись грубі інстинкти. Вона часто і легко сердилась і по-
казувала гострі зуби — зовсім не з добрими намірами. Лікар 
в думках бачив ненависного Стефчова, здавленого в її кошлатих 
обіймах, і наперед радів. Але коли він узнав, що у п?ьому винен 
Мунчо, і коли поновив свою діяльність революційний комітет, 
він весь віддався великій справі — підготовці повстання. Пом-
ста, що прийняла тепер характер чисто особистий, відійшла в 
його думках на задній план. Він вирішив випустити на волю і 
Клеопатру, яка йому тепер заважала. 

Відтоді, як Соколов повернув до міста, він зовсім занехаяв 
медицину, ні в кого не бував, хворі, щоб не компрометувати 
себе перед владою, перестали в нього бувати. Ступки, склянки 
з ліками, ящики з покритими пилом медичними книгами, — все це 
було нагромаджено в одну кучу в кладовці, і миші скоро встигли 
прочитати половину його фармакопеї. 

Один тільки хворий ще зважувався бувати в лікаря, •—це був 
Ярослав Брзобегунек. Невдовзі після того, як повернувся лікар, 
Брзобегунек якось необережно поранив собі руку з револьвера. 
Це нещастя привернуло до нього співчуття всіх громадян і при-
мусило його відмовитися фотографувати. 

Ось і зараз двері лікаревого приміщення стукнули, і пока-
зався Брзобегунек. В ; н був одягнений у той таки зношений і 
злинялий костюм, що його добув для нього Огнянов, кашкет із 
золотим галуном і величезні руді капці, як і раніш:, повинні були 
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уподібнювати його австрійцеві. Права рука, забинтована білими 
бинтами, висіла на пов'язці. Він ішов повільно й обережно. Н а 
лиці в нього при кожнім кроці відбивалося страждання. Ввій-
шовши до лікаря, він уважно оглянувся на всі боки і кинув свою 
пов'язку на ліжко. 

— Доброго ранку, товаришу! — і подав лікареві руку. 
Соколов міцно потис її, і при цім гість не виявив жодних 

ознак страждань, — рана Брзобегунека була вигадана: він шу-
к а в якогось виправдання своєму вчащанню до лікаря. 

— Щ о нового? — спитав у нього лікар. 
— Каблешков приїхав. 
—- Приїхав? Коли? 
— Пізно вночі. Він у мене. 
— Треба з ним побачитися, — мовив жваво лікар. 
— В нього зараз лихоманка. Всю ніч кидався в гарячці. 
—• От, бідолаха! 
— Але він проте працює; він продиктував мені три довгих 

листа, їх треба сьогодні ж відіслати. 
— Треба піти оглянути його, — промовив лікар, надіваючи 

шапку. 
— Ні, він зараз спить... Він доручив мені на вечір скликати 

комітет і сам буде на засіданні... 
—• Нехай, бідолашний, поспить! Краще б йому не ходити на 

збори! 
— Еге, піди доведи йому, адже ти знаєш, що він за лю-

дина. . . Склич на вечір всіх членів. • 
— Добре, я сповіщу голову. 
Брзобегунек хитнув головою і сказав: 
—• Ну, а сто червінців добув? 
-— Н а зброю? Добув. 
Фотограф, вражений, поглянув на лікаря. 
•—• Правда? 
•— Т а ж кажу тобі... 
•— Х т о їх дав? 
— Цього я не можу сказати... тайна... 
— Вони в тебе? — все ще недовірливо спитав Брзобегунек. 
— Ні, але мені їх незабаром принесуть... я чекаю людину, 

-що дала їх. 
— Браво, Соколов, молодець! -1- скрикнув фотограф. 
— Мовчи! 
— А звідки в тебе цей кинджал? — спитав Брзобегунек, 

добуваючи блискучу зброю з-під лікаревого жилета. 
— Іван Маджар мені зробив його... Тепер його завалили за-

мовленнями... Правда, добрий. 
Брзобегунек придивлявся до якихось літер, викарбуваних 

на лезі. 
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— «С або С» — що це означає? 
— Відгадай! 
— Соколов або Стефчов? — спитав, усміхаючись, Брзобе-

гунек. 
— Свобода або смерть, — мовив з притиском лікар; на нього 

неприємне враження справила згадка про Стефчова. 
Потім він додав: 
— Тепер Стефчов — Мефчов і інші подібні неподобства нас 

не обходять, любий друже... Т и повинен знати, що я забув все... 
Х т о підготовляє революцію, змушений все інше забути... 

Брзобегунек подивився на нього лукаво. 
— І Лалку забуваєш? — сказав він з єхидною усмішкою. 
Лікар нахмурився. Він відповів гнівно: 
— Так, і Лалку!. . Я сказав тобі, що все забув і забуду... 

А ти великий базіка! 
Було видно по його роздратованому голосу, що він нічого не 

забув і не міг так легко забути. Удар, завданий його серцю чи 
його самолюбству, був занадто сильним. Гарячкова робота по 
підготовці повстання на деякий час притупила біль рани, яка 
все-таки ще зяяла . Різного роду діла захоплювали всю його 
істоту, всі його помисли. Всі ці клопоти п'янили його до такої 
міри, що він губив відчуття морального болю: так вино діє на 
п'яницю. 

Поява на подвір'ї Кандова перебила розмову і відвернула лі-
кареву увагу. 

— Щ о за птах — цей молодець? — спитав Брзобегунек. 
— Кандов — студент-росіянин. 
— З н а ю , але що він за людина? 
— Філософ, дипломат, соціаліст, нігіліст... хто його знає, що 

там ще... одне слово він хворий на... — і Соколов указав паль-
цем на голову. 

— А чи не має він охоти взяти участь у народній справі? 
— Ні, нащо йому це? Бачиш, їздить до Росії, щоб добути 

диплома, — мовив сердито лікар. 
— Ох ці учені ворони! Терпіти їх не можу! — викрикнув 

Брзобегунек. — Як побачиш кого-небудь з дипломом, так і ви-
креслюй його з числа людей... Народ, свобода — це їх не сто-
сується... Подавай їм комфорт, дружину, хатку і розсудливість! 

— Брзобегунек, це невірно. У тебе є диплом? 
— У мене? Боронь бог! 
— Правда, і Бойчо нічого подібного не має... — сказав лікар. 
— Коли б у мене був диплом, і я був би подібним ослом... 

і ти, наприклад, якби одержав свій лікарський атестат в будь-
якому медичному факультеті, а не в албанських горах, і ти б 
думав, як гроші заробляти, а не бунти строїти... 
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Н а цім слоні студент увійшов в коридор. Брзобегунек мерщій 
надів пов язку і сунув у неї руку, бо студент уже стукав у двері. 

— Ввійдіть! — гукнув лікар. 
Кандов увійшов. 
Ярослав Брзобегунек чемно уклонився йому і вийшов. 
Кандов навіть не помітив його, так був занурений в свої 

думки. 
Кандов був одягнений в добре пошитий, але досить уже при-

ношений одяг. Його бліде, худе обличчя виражало страждання 
і стурбованість, і тиха меланхолія світилась в його мрійливому 
погляді. Видно було, що якесь горе криється в його душі. З де-
якого часу він став відлюдним. 

Н а лікареве запрошення він сів на єдиний у кімнаті стілець. 
Соколов примостився на ліжку, неабияк здивований з цього не-
сподіваного візиту. 

— Як ваше здоров'я, добродію Кандов? — спитав Соколов, 
гадаючи, що студент захворів. І він уважно глянув на його сухе, 
смугле лице. 

— Хвалити бога, я здоровий, — відповів Кандов, коротко, 
майже машинально. 

— Мені приємно чути, що ви вже зовсім одужали. 
— Так , я одужав, я здоровий. 
— Отже, знов до Росії їдете? 
— Ні, я не поїду. 
— Зовсім? * 
— Так , я лишаюся тут назавжди, — відповів Кандов при-

глушено. 
Лікар глянув на нього здивовано, з іронією. Цей погляд не-

мов говорив: «Чому ти, друже, не тікаєш у школу до філософів. 
Тут скрізь пожежа, тут тобі нічого робити». 

Запанувала мовчанка. 
— Ви може хочете стати за вчителя? — спитав лікар з пре-

зирливим співчуттям. 
Кандов трохи зашарівся і, замість відповісти щось, гостро 

спитав: 
— Добродію Соколов, коли в вас засідання комітету? 
Це зухвале запитання вразило лікаря. 
— Якого комітету? — спитав він, удавши з себе людину, що 

нічого не зрозуміла. 
Кандов почервонів ще дужче і ледве вимовив: 
— Вашого комітету, не крийтеся, я все знаю... і хто в ньому 

бере участь, і де він збирається.. . Все, не крийтеся переді 
мною... 

— Дивно, що ви знаєте стільки речей, тимчасом як вони вас 
не цікавлять. Але припустимо, що це так... Чого ж ви хочете? — 
спитав лікар, втопивши в нього пильний і задирливий погляд. 
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— Я питаю вас, чи скоро засідання комітету? — вдруге ска-
зав рішуче Кандов. 

— Так , скоро, сьогодні ввечері, — відповів лікар тим такч 
тоном. 

— Ви віце-голова, адже так? 
— Віце-голова, якщо хочете. 
— Я прийшов до вас з проханням. 
— З яким? 
— Я прошу вас запропонувати мене в члени, — голос сту-

дента тремтів од хвилювання. 
Л ікар стояв уражений: він не сподівався почути таке від Кан-

дова. 
— Як так, Кандов? 
— Просто, як болгарин.., і я хочу працювати. 
Соколов підскочив. 
— Дай, брате, руку! — і він гаряче обняв його і поцілував, 

потім додав: 
— З радістю, з великою радістю, Кандов, ми всі раді ба-

чити вас серед нас... Гріх, щоб така сила, як ви, стояла осто-
ронь... Боротьба наша буде велика... Батьківщина кличе нас... М и 
повинні бути всі, всі, як один... О т дивуватимуться товариші, 
коли я їм скажу!.. Дай, брате, руку!.. 

— Дякую, докторе, — промовив зворушений студент, — і ви 
побачите, що Кандов не буде зайвим... 

— О, я знаю, знаю!.. Чом ти не вступив тоді, як тобі про-
понував Огнянов?. . Ох, серце мені крає жаль.. . Мій нещасний 
Бойчо! Краще б умер я, а він би жив і підіймав народ своїм 
словом і прикладом... Знаєш, Кандов, це був справжній герой, 
велика душа!... А л е ми страшно помстимося за його смерть. 
Відплатимо сторицею цим проклятим варварам! 

— Помста, так! — відповів Кандов. — Це єдине почуття, 
що сповнює і мене в дану хвилину... Такої людини, як Огнянов, 
не можна простити убивці. 

— Помста, і страшна! — вигукнув лікар. 
— Комітет збереться сьогодні ввечері? 
— Так , у бай Мічо, ми підемо разом. 
— Якшо мене приймуть, я внесу пропозицію... 
— Яку? 
— Убити вбивцю Огнянова. 
— Але він не один, друже... їх кілька... Т а й де ми їх знай-

демо? Якщо хоч, то це ціле турецьке царство... 
— А на мою думку, винуватець тільки один! 
Лікар глянув на нього з подивом. 
— Один, і він серед нас... 
— Серед нас? 
— Так , безпосередній винуватець його смерті. 



— Ох, Кандов, ти готовий мститись ідіотові... Мунчо боже-
вільний. Цей нещасний сам не знав того, що він зраджує. . . Він 
так любив Бойчо... Облиш його, облиш... 

Кандов спалахнув. Умовляння Соколова його образило. 
— Ви помиляєте.ь , добродію Соколов! Х т о ж каже, що 

Мунчо? 
— Т а про кого ж іде мова? 
— Про Стефчова! 
— Стефчов! — скрикнув вражений лікар. 
— Стефчов! Він зрадив. Це я напевне знаю... 
— О т падлюка!.. Я й раніш мав підозру. 
— Я знаю напевно, що то він зрадив Огнянова, викрив його 

туркам... Мунчо зовсім не винен... Ви надто похопилися обвину-
вачувати його. Стефчов порадив властям ще тієї ночі, коли його 
зганьбили, копати коло млина: він викрив' ім'я Огнянова з допо-
могою Мердвенджієва.. . Т о він вирен в усіх нещастях... Я до-
кладно знаю всю цю і с т о р і ю . і знаю з найпевнішого джерела... 

— О т сучий син! 
— Я кажу, що хочу внести пропозицію. 
— Яку? 
— Я беруся вбити його... Т и згоден? Приймаєш? — спи-

тав швидко і з запалом студент. 
Кандов' з кожною хвилиною зростав у очах Соколова. Але 

найдужче схвилювала його готовні ть Кандова вбити Стефчо-
ва — ворога народної справи, те, що він почув про намір Кан-
дова вчинити такий кривавий подвиг, щоб довести свою відда-
ність ідеї, якій він вирішив служити. В когось іншого такий 
запал видався б підозрілим, але в Кандова він був щирий, це 
ясно доводив тривожний огонь погляду, нервове тремтіння і 
•зіпання його натхненного тепер обличчя. 

Соколов пильно подивився в очі Кандову, далі схопився з мі-
сця і коикнув: 

— Чекай-но, ми ще відпровадимо цього мерзотника до гас-
пида. Ми ще кинемо жереб з тобою, кому впаде... 

—• Я к ? Я перший пропонував забити його. 
— І я маю на нього злобу. Я маю більше права, ніж ти... 

але я сказав: жереб вирішить. 
Кандов глянув на нього оч"има, повними глибокого відчаю і 

скрикнув: • 
— Стефчов — моя жертва, і я нікому її не віддам. 
Соколов, похмурий, ходий по кімнаті. Запанувала мовчанка. 
— Добродію Кандов, сьогодні ввечері комітет вирішить... Я 

хочу пропонувати, — промовив Соколов, — щоб ужили заходів 
ще проти однієї падлюки, він такий самий небезпечний і прибув 
сюди навмисне, щоб заподіяти капость. 

— Х т о не? > • - ' .'. 
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— Т и його не знаєш. Це шпигун Саманов. Я стрів його 
позавчора.. . Він прибув із Філіппополя.. . Він просто підійшов 
до мене, витріщив-я і питається: «Як ваші справи, посувають-
ся?» — і підморгнув мені, -— знаєш, мовляв, які справи. Уп явся 
в мене, мов кліщ! Насилу спекався його... Я переконаний, що 
ця падлюка вже все пронюхала... 

— Щ о ж ви гадаєте робити? 
— Я скажу про нього кілька слів на засіданні: там поба-

чимо, яких заходів треба вжити... Ага, нарешті! — скрикнув лі-
кар, побачивши, що на подвір'я зайшов вродливий юнак, убра-
ний по-європейському. 

Видно було, що лікар чекав його, бо він заметушився, поба-
чивши його. 

— Це, певно, ваш пацієнт? — спитав студент. 
— Так , — відповів лікар, ідучи до дверей. 
Коли він повернув-.я, лине йому променіло з задоволення. 
— Хто це? — запитав Кандов, дивлячись у спину юнакові, 

що пішов із двору. 
— Пенчо Діямандієв, прибув днями з Габровськоі гім-

назії. 
— Як, шуряк падлюки Стефчова і син цього поганця Ю р -

дана? — спитав Кандов. — Ви приятелюєте з ним? 
— Ми не приятелі, але ми більш ніж приятелі, чи брати... 

М и товариші: він — член комітету... 

П І . Д В А П О Л Ю С И 

Чорбаджій Ю р д а н старів і слабнув. Хронічна хвороба, що 
давно вже прикула його до ліжка, дуже відбилася на його вдачі, 
він став ще дражливіший і нетерплячіший. 

Цього ранку погода стояла чудова, і він пішки зробив прогу-
лянку в свій сад, на краю міста. Цей сад, широкий і обнесений 
кам'яною огорожею, з силою кв ;тів, плодових дерев, вкритих сві-
жою зеленню, добре вплинув на хворого діда. 

Повітря з прохолодою і весняне сонце оживили його. Коли 
він повертався додому, хода його була бадьорішою. Т а все-
таки, коли він до~яг будинку свого зятя Генка Гінкина, відчув 
себе стомленим, ноги ослабіли. Він зайшов до зятя . 

В дворі Генко Гінкин, який ще більше знітився і розгубився, 
тримав на руках сповиту дитину, яка кричала і плакала; він 
колисав її на колінах, як нянька. 

Юрдан підійшов до диванчика, що стояв у дворі покритий 
килимом, і важко усівся. 

— Дитину ти няньчиш, баба? А де та? 
Під словом «та» Ю р д а н розумів свою доньку. 
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Генко зніяковів, — замішання було його нормальним станом 
і, заплітаючись, пробурмотів: 

— У неї робота, так я тримаю Юрданча. . . вона мені сказала 
потримати його й поносити... вона, вона працює... 

— Чи не дала вона тобі також прядку? — запитав з презир-
ливою посмішкою Ю р д а н . — Гіно, звари мені кофе! — крикнув 
він, не бачачи Гінки. 

— Вона місить, місить, у неї робота, діду... тому я тримаю 
дитину ... кофе, кофе... кофе я тобі зроблю, ось я йду. Я знаю, 
де ящик з кофе і сахар, — мимрив Генко і, залишивши дитину 
на колінах у діда, побіг в кімнати. 

Дитина запищала ще сильніше. 
Ю р д а н розсердився. Він поклав дитину в куток дивана, встав 

і закричав: 
— Куди ви поділись, чорти? Люди тут чи осли? 

Гіно! 
— Тату, добридень! В чому справа? Як твоє здоров 'я? По-

глянь, яка славна година, добре зробив, що пішов гуляти! — 
відгукнулась Гінка з порога, ве:ела, посміхаючись. 

Н а ній був білий фартух, руки були оголені до ліктів, зелений 
платок збився на потилицю, обличчя запорошене борошном. 
В такому вигляді вона була дуже гарна і нагадувала побутові 
картинки фламандської школи. 

— Щ о ти робиш? Щ о мені набазікала ця баба? Щ о це ти 
вибілилась, мов мельничиха? Приготувати чашку кофе тут ні-
кому, — бурчав гнівно старий. 

— Пробач, тату, взялась і я за роботу... А тепер я тобі зва-
рю кофе... Генко! куди ти пропав? Візьми Юрданча і поклади 
його спати. 

— Щ о ж ти робиш? Щ о мі-иш? 
— Я місила, місила... треба ж місити... ми теж не могильний 

камінь... Ми благородні болгари... — сказала Гінка і засміялась. 
— Які болгари? Щ о ти місиш? — запитав, нахмурившись, 

батько. 
— Сухарі, тату! 
— Сухарі? * 
— А то що ж? . . Хіба не треба? 
•— Навіщо вам сухарі? В баню йдете, чи що? Щ о це за роз-

пуста? 
Замість відповіді Гінка розсміялася. 
Ю р д а н подивився на неї зовсім похмуро. Він не міг зносити 

цього постійного і безпричинного сміху доньки, яка мала зовсіїй 
протилежний йому характер. 

Вона підійшла до нього і сказала тихо: 
— Х т о тепер думає про баню? М и готуємо сухарі для ін-

ших: вони потрібні юнакам. 
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Ю р д а н подивився на неї здивовано. 
— Д л я яких юнаків? 
— Д л я болгарських юнаків, тату, що йдуть в Балкани. 
— Про яких юнаків ти базікаєш, Гіно? — запитав Юрдан , 

все більш і більш вражений. 
Гінка підійшла ще ближче і сказала: 
— Д л я повстання... А д ж е комітет нам доручив? 
І вона знову розсміялась. 
Ю р д а н підскочив на місці. Він не вірив своїм ушам. 
— Д л я якого повстання? Який комітет? Д л я бунту, 

чи що? 
— Д л я бунту, для бунту!.. М и не хочемо більше підкорятися 

султану, — відповіла сміливо Гінка, але раптом вона відскочила 
вбік, бо батько замахнувся чубуком, щоб вдарити її. 

Блідий, тремтячий від гніву, він закричав: 
— Гіно, ослина донька, пустоголова баба, і ти хочеш бунту-

вати? Замість голки і прядки, ти взяла собі в голову годувати 
сухарями гайдуків і бродяг?. . Нема в тебе сорому, божевільна!.. 
І вона не схотіла султана, чи бачите? Собака противна! Щ о тобі 
зробив султан? Дитину забрав чи на косу наступив? Кинула 
дітей і дім і пішла валити султана! А ти що дивишся, індик, і ти 
з нею, і ти підеш під прапор?.. . — обернувся люто Ю р д а н до 
Ген*а, що злякано виглядав з кімнати. 

Генко Гінкин щось промимрив і знову сховався в кімнату. 
Т а м Гінка наспіх переодягалась, бо вона помітила, що батьків-
ський крик приволік до воріт увагу цікавих. Побачивши Генка, 
вона схопила черевик і почала бити його по спині. 

— Негідник, навіщо сказав, що я місила сухарі? 
Але Генко, з гордою свідомістю своєї чоловічої гідності, не 

відповів дружині, а вбіг до слідуючої кімнати і запер за собою 
двері Закріпивши цю перепону між собою і черевиком дружини, 
він в'їдливо зашептав: 

— Удар тепер, якщо можеш! Я твій чоловік і ти мені жінка! 
Побачимо, чи удариш тепер! 

Але Гінка його не слухала. Вона вийшла в двір, звідки 
батько її уже п:шюв, сердитий і тремтячий від гніву. 

Ю р д а н прийшов додому зовсім змучений. 
Він, задихаючись, проминув двір і знесилений присів на пер-

шому щаблі сходів, що ведуть на верхній поверх. 
Чорбаджій Ю р д а н був страшенно обурений: хоч він і не 

зводився з ліжка, та до його вух дійшло дещо. Таємниця май-
бутнього повстання схала загальною таємницею, про нього чули 
навіть глухі. А л е повстання це, як зрозумів Ю р д а н , готувалося 
десь біля Панагюриша. за горами і долами, отже огонь був да-
леко від його стріхи. Тепер, завдяки його легковажній доньці, 
він узнав, що й Біла Церква зайнялася. 
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« Щ о роблять турки? Чи вони сліпі, чи глухі, що не здогаду-
ються, як підкопуються під царство?» — думав він. 

Справа від нього почулися дитячі голоси. Н а д голо-
вою в нього було вікно, що пропускало світло в маленьку 
кімнату. 

Ю р д а н встав і почав підійматися сходами. Н а третім східці 
він машинально став і глянув у вікно. Він побачив, що два 
молодші його сини, старшому з яких ледве було дванадцять 
років, стояли перед каміном і щось робили. Вони до того захо-
пилися своєю роботою, що не помітили батька, який втопив очі 
у вікно. 

Один тримав над огнем залізну каструлю і дуже уважно сте-
жив за тим, що смажилося чи варилося в ній. Другий різав і 
вирівнював ножем якісь темні кульки, що купою лежали перед 
ним. Це були лиш кулі, а в каструлі топився цинк, що його вони 
переливали в форму. 

— З л і личини! Осли! — скрикнув люто Юрдан , зрозумівши, 
для чого працюють сини, і, замірившись чубуком, ускочив у 
кімнату. 

Сини, покинувши свою лабораторію, помчали, немов той ві-
тер, на вулицю і зникли з очей. 

— Гайдуки! Кровопивці! Палії! Кляті! І вони готують 
бунт! — кричав Юрдан . 

Нагорі він зіткнувся з дружиною. 
— Жінко, чи не в змові і ти? — запитав він грізно. — Вся 

сім'я з глузду з ' їхала! Ви мене розорите вкрай!.. 
Він задихався. 
Остовпіла дружина дивилася на нього. 
— Пенчо! Пенчо! — закричав він. — Де він подівся? Якщо 

малюки роблять кулі, то він робить, мабуть, гармати... Пар-
шивці! 

— Нема його, — обізвалася дружина, — пішов до Карлова. 
— Якого дідька пішов він до Карлова? 
— Мабуть до чинбаря, щоб відне ти йому сто лір35. 
— Як смів він піти, не поспитавшись? — і чорбаджій піді-

йшов до свого писемного столу. Він пбчав шукати по шухлядах 
поміж книг і рахунків, але ніде не знаходив тих грошей, що він 
їх поклав. Замість них він витяг з-під паперів чудового револь-
вера. 

— Зв ідки цей пістоль? Чий ц# пістоль? Я поклав гроші, а 
щайшов пістоля! Х т о лазить до мого столу?.. 

— Х т о ж туди лазить, опріч тебе і Пенчо? — відповіла 
дружина. 

— А , цей ослиний син! А й він бродяга! Він не хоче стати 
людиною?.. Він теж супроти царя йде!.. Він бунтар!.. Звичайно, 
то він примусив малят лити кулі... Всі вже коло роботи! Всі пле-
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тугь собі петлю!.. Т а к ось він який гад! І котята в хаті скоро 
стануть бунтівниками, якщо справа піде так і далі!.. Киріяк при-
йшов ? 

— Він тут ув 'язує тюки... 
Ю р д а н швидко направився в кімнату, де був Стефчов. 

I V . Т Е С Т Ь І З Я Т Ь 

З а допомогою двох робітників Стефчов ув 'язував тюки з то-
варами, які треба було відправити на джумайську ярмарку, що 
починалась 23-го квітня. Він зняв сюртук і шапку, щоб легше 
було працювати; обличчя його, що тепер розчервонілося від ро-
боти, все одно зберігало свій вираз безбарвності, душевної су-
хості і черствості. 

Біля вікна стояла Лалка, його дружина, скромно вдягнена в 
синю сукню, і пришивала полотняні мітки на тюки, які вже були 
зв 'язані . Стороння людина не змогла б помітити по її обличчю, 
яке так розцвіло і набуло жіночності, що вона нещасна з чоло-
віком, за якого вийшла проти волі. Простодушна, без досвіду, 
з душою без романтичної закваски, яка не змогла привитися до 
неї в тому деспотичному оточенні, де вона виросла, вона швидко 
звикла до свого нового становища і примирилася з ним. Вона 
не любила Стефчова, та його й неможливо' було любити, але 
вона йому корилась і боялась його. І він нічого більше від неї 
не вимагав. Замість серця, якого він і не домагався, він одержав 
багатий посаг, він робився прямим спадкоємцем Юрдана . І він 
був задоволений. 

Він випустив мотузок, яким ув'язував тюка, а Лалка — голку, 
коли вони побачили Юрдана , що вбіг з тремтячим обличчям і 
страшенно блідий. 

— Киріяк, — гукнув він ще з порога, — мабуть тільки ми й 
лишилися вірними царевими слугами! В мене в хаті вже й ко-
шенята стали бунтівниками, набувають револьвери й виливають 
кулі... Огонь і пожежа готується, а ми сидимо й готуємо крам 
на ярмарок. Я хоч хворий, твої ж очі де, нащо витрачати стільки 
грошей на крам, коли час такий розбишацький настав?.. 

Обидва робітники вийшли з кімнати навшпиньки. 
Стефчов, збентежений, глянув на нього. 
— Чого дивишся, п р о с т а к ? — з а к р и ч а в Ю р д а н . — Я говорю 

тобі, вся моя сім'я заразилась бунтарством, сім'я чорбаджія 
Юрдана , самої вірної царевої людини, у якої зупиняються паші 
і генерали... Щ о ж тоді роблять інші, простий народ! Кілька не-
гідників складають тут комітет, під нашим носом, а ми гав ло-
вимо, як дурні! Як же ти, знаючи, що така чума завелась в 
місті, до цього часу мені нічого не сказав? 
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— Я не хотів турбувати тебе, ти був хворий. 
— Але ж бея ти повідомив? 
До речі, хоч тайну знали всі, Стефчов, проте, знав найменше 

Насамперед через те, що всяк крився перед ним і боявся гово-
рити з ним про повстання, а потім ще й тому, що він ставився 
до болгарів і їхньої пропаганди зневажливо, вважав її за пусту 
і нікчемну справу. 

Лице Стефчова палало люттю. 
— Я цих бродяг ще сьогодні віддам до беєвих рук! — про-

мовив він злісно. 
— Т о чого ж ти зволікаєш? 
— Вони збираються в Бейзадетовім саду; нехай їх схоплять 

і поведуть на допит. Всиплють їм ударів по двісті, то вони роз-
кажуть про все чисто... Треба заздалегідь покласти край цій ги-
дотній пропаганді проти держави. А хто незадоволений з уряду, 
нехай собі збирається геть до Московщини, а не палить наші 
хати... 

Стефчов відкрив двері і щось шепнув комусь. 
— Т а чи знаєш ти, хто ці бродяги? 
— Головний — Соколов! — сказав Стефчов, кинувши крадь-

кома погляд на Лалку, і обличчя його скривилось від злості. До 
цієї злості проти лікаря примішувались і потайні, пекучі, як 
розпечений вугіль, ревнощі. Це окаменіле серце було доступне 
любові лише в цьому її некрасивому прояві. 

— Це — той проклятий? 
Стефчов відійшов і почав шукати щось у кишені в своїм сур-

дуті. 
Ю р д а н дивився на нього очікувально. 
— Щ о ти шукаєш? 
— Того листа, що я вчора знайшов якраз біля вашого дому. 
— Щ о за лист? 
— Підписав його Соколов і адресував Панагюриша, оче-

видно, до інших таких, як і він сам, бродяг. 
— А про які гидоти в нім ^апи~ано? 
— Про речі немов невинні, а я готов поклястися, що під 

ними мають щось зовсім інше, — промовив Стефчов, виймаючи 
листа. — Але Саманов зрозумів цього листа і розтлумачив — 
це така нишпорка,- що за сто верстов пронюхає бунтівника. 

Лалка слухала чоловіка, все більше бліднучи. Вона тихенько 
вийшла з кімнати і зійшла вниз до матері. 

—- Щ о з тобою, Лало? — запитала її мати. 
— Нічого, — відповіла вона слабим голосом і сіла, підперши 

рукою голову. 
Тимчасом дружина Юрданова готувала обід, вона гнівалась 

на синів, що так розхвилювали батька, який щойно тільки вичу-
няв після хвороби: 
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— Щ о б їх чума з ' їла! Щ о б вони подохли всі! Щ е зведуть 
в могилу батька передчасно! Н е встиг підвестися, а тепер знову 
йому стане гірше... Щ о б їм завалилося це повстання! Щ о вони-— 
дурману об'їлись і всі збожеволіли? І Гінка божевільна, і пусто-
головий Генко, і ті хочуть годувати їх сухарями! Щоб їх циганка 
загризла! 

В цей час прийшла Гінка. Ю р д а н и ц я обрушила на неї свій 
гнів. 

— Навіщо стільки гніву, мамо? Т и б раділа... Чорбаджій-
ські повинні показати приклад. 

— Мовчи, Гінко, — закричала на неї мати, — я тебе не слу-
хаю, ти божевільна! 

— Я не божевільна, я народна болгарка, — відповіла гаряче 
Гінка. 

— Народна болгарка? Тому ти б'єш свого чоловіка щодня? 
— Б 'ю його тому, що він мій господар, це інша, внутрішня 

політика. 
— Ой, божевільна, та чи ти хочеш бути болгаркою, більшою 

за свого батька. Т а якщо він довідається, що ти читаєш газети 
від Соколова, він з тебе шкуру зніме, незважаючи на те, що ти 
вже маєш сорок років. 

— Т и брешеш, мамо, як циганка!.. Н а різдво мені стукнуло 
35 років... Я краще знаю, скільки мені років! 

Прихід служниці припинив цей діалог. 
— Паніматко, дідові Юрданові погано! — скрикнула вона 

злякано. 
— Щ о йому! Ох, боже мій, — і Ю р д а н и ц я бігцем подалася 

до чоловіка. 
Щ е на сходах вона почула жахливий крик Юрданів , у якого 

почалися сильні болі. Л и ц е його посиніло, розпачливі зойки ви-
ривалися з грудей старого, але не полегшували мук, крик його 
стогін наганяли жаху на всіх домочадців і чутні були на вулиці. 

Відразу одного робітника послали за Янелієм, але він швид-
ко повернувся і сказав, що не знайшов Янелія вдома, — він 
поіїхав до Карлова. Тоді взялися за домашні засоби. А л е ні ком-
преси, ні розтирання, ні трави — нічого не допомогло хворому. 
Він або качався по підлозі, або бігав з місця на місце. 

Юрданиця не знала, що робити. 
— Чи не покликати лікаря Соколова? — звернулася вона до 

чоловіка. Стефчов щось промимрив, невдоволено заперечивши. 
— Позаторік я якось покликала його до себе, він мені посо-

бив... — далі вона знов звернулася до чоловіка. — Юрдане, по-
кличемо лікаря! 

Ю р д а н заперечливо махнув рукою і знов застогнав. 
— Чуєш, я посилаю до лікаря Соколова? — спитала вже 

значливо Ю р д а н и ц я . 
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— Н е хочу його... — прохлипав старий. 
— Т и його не хочеш, але я тебе не слухаю, — сказала рі-

шуче Юрданиця , потім обернулась до робітника: 
— Чоно, піди поклич лікаря Соколова, швидше! 
Чоно пішов до дверей, але щойно ступив він через поріг, як 

був зупинений страшним вигуком Юрдана , схожим на крик за-
різаного. 

— Не кличте його! Н е хочу я цього бродягу, гайдука!.. 
Ю р д а н и ц я в відчаї дивилася на нього. 
— Щ о ж ти, вмерти хочеш, чи що? — скрикнула вона. 
— Умру!.. Геть від мене всі, кляті! — гримнув старий. 
Годин за дві він трохи стишився. Коли Стефчов побачив, 

що тесть заспокоївся, він мерщій одягся і подався до конаку. 
Н а сходах він стрів невеличкого чоловіка. 
— Н у ? — спитав він. — Чи добре ж стежив? 
— Вони там, у Бейзадета. 
— З н о в у садку? 
— Ні, дощ іде, вони в льоху. Я їх вислідив... Я теж не ду-

рень ... 
Цей чоловік був канарський корчмар Рачко... 
Він тепер найнявся до Ю р д а н а і разом з тим став за шпи-

гуна його зятеві. 
— Принеси мені парасоль... 
З а хвилину Стефчов швидко виходив з воріт. 
Лалка підслухала їхню розмову біля дверей. Дивним, зди-

вованим і переляканим поглядом вона подивилася на свого чо-
ловіка, потім швидко піднялась по східцях і зайшла до кімнати. 

У . О Д И Н Ш П И Г У Н В 1 8 7 0 Р О Щ 

У бея Стефчов застав Саманова. Вони грали у кості. 
Саманов був офіціальним шпигуном турецького уряду і ді-

ставав платню від Філіппопольського бея. Ц е була людина років 
під сорок п'ять, хоч зовні він здавався набагато старішим. 
Його довге, сухе, чорне обличчя, на якому світились два мутних 
чорних нерухомих ока, було покрите передчасними зморшками 
1 викликало зловіще і огидне враження. Коротко підстрижені 
вуса його сильно посивіли, як і його волосся, брудне, нечесане, 
що виглядало ззаду з-під брудної шапки. Спереду голова уже 
облисіла. Він був одягнений в сюртук горохового кольору, дуже 
приношений, на якому лиснів засмальцьований комір. Високий 
на зріст і стрункий, він завжди ходив з опущеною головою, ніби 
придавлений вагою загального презирства. Відбиток убогості і 
цинізму позначився на всій його фігурі. Звичайно він жив у Фі-
ліппополі, але часто роз ' їжджав і по околицях міста. Він був ро-
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дом із Білої Церкви і знав там усіх, його теж там добре знали. 
Прибуття туди Саманова збентежило багатьох, хто мав причину 
бентежитись. Очевидно, прибув він неспроста. Його присутність-
наганяла страх, викликала огиду, і це він почував, та це його 
нітрохи не турбувало. Він уже встиг стріти декого з старшин 
міста і навіть позичити грошей... Звичайно, ніхто не відмовляв 
такому чесному боржнику, такому люб'язному громадянинові. 
Мабуть, він уже знав, що в Білій Церкві готуються до повстан-
ня і, всміхаючись, питав, зустрічаючись із молоддю: «Як посува-
ються справи?» Щоб ще дужче збентежити співрозмовника* 
Саманов тихо додавав: «Нічого не вдієте» — і лишав його, вра-
женого, розгубленого. Приблизно таке саме сказав він і Соколову 
позавчора. Внаслідок цієї зловісної одвертості і настирливості 
вулиці пустіли, як тільки він десь показувався. 

Лице Стефчову засяяло від задоволення, коли він побачив 
Саманова в бея. Він поздоровкався, присунув собі стілець і по-
чав слідкувати за грою. 

Старий бей, одягнений у короткий сукняний кожушок, уважно 
грав. Коли партія кінчилася, Стефчов одразу ж почав про те, 
для чого він сюди прийшов. Він докладно розповів беєві всі ті 
чутки про революційні заколоти в Білій Церкві, що дійшли до 
нього. 

Бей теж чув дещо про заколот серед «раї», але вважав Це за 
дитячу гру і був спокійний, як і всі турецькі власті того часу. 
Через те він був уражений, коли Стефчов зняв полуду з його 
очей. Він звернувся до Саманова: 

— Петракі-ефенді, ми гуляємо з тобою в кості, а навколо нас 
уже димить я пожежа! 

— Я прибув сюди тільки кілька днів тому, але знаю все, ба, 
навіть більше, ніж Киріяк, — відказав Саманов. 

— З н а є ш і мені не кажеш?.. Добре ж ти служиш цареві! — 
скрикнув бей, вкрай невдоволений. — Киріяк, виходить, вірні-
ший захисник престолу. 

— Це мій обов'язок, пане бею, — обізвався Стефчов. 
Піт великими краплинами злив чоло Саманову. Він нервово 

мовив: 
— Т у т так, а по інших місцях у сто раз більше... Т у т тільки 

соломка горить, а біля Панагюриша горить уже ціла стодола, а 
високий царський уряд і глухий, і сліпий... Він бачить дим і ви-
чікує. Він має на те свої причини. Ми б зробили необачно, ко-
ли б перші зняли галас і компрометували себе марно. Те , що 
ми бачимо в Білій Церкві, це тільки тінь від диму, що по інших 
місцях підіймається до хмар... Моя думка така, що треба не ква-
питися і уважно чекати. 

Ці слова беєві були до душі, бо вони відповідали його нахи-
лові до спокою і вгамували його страх перед відповідальністю. 
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Стефчов помітив Це і розгнівався. Він зрозумів, що Саманов 
своїм хитрим поясненням хотів затушкувати недбальство. 

— Петракі-ефенді не має тут ані родини, ані кілка, ані дрюч-
ка, отож добре йому філософствувати, — сказав він зо-зла. — 
Якщо завтра спалахне пожежа, що він втрачає? 

— Я протестую! — скрикнув гнівно Саманов, збліднувши. 
— Т в о я правда, Киріяк, я цих мерзотників скручу! — скрик-

нув бей. ! 
Стефчов глянув переможно. 
— І я тепер, зваживши, згоден, пристаю до думки Киріяка.. . 

Виловимо цих ослів! — підхопив Саманов трохи перегодя, з 
раптовою люттю. 

— Отже, згода! — промовив бей, з полегкістю зітхнувши. 
— Переловимо це бидло сьогодні ж увечері! — мовив Са-

манов. 
— Де вони збираються? — спитав бей. 
— У Мічо Бейзадета. 
— Х т о їхній ватажок? 
— Лікар Соколов! — відказав Стефчов. 
— З н о в Соколов! Це він заступив консула. 
— Він, пане бею, та тільки консулові справи — це іграшки 

супроти справ Соколова. 
— А ще хто? 
— Вигнані вчителі та ще кілька зайд. 
— Я їхні ймення знаю, — мовив Саманов, — і знаю, де їхня 

схованка зброї і з ким вони листуються в Панагюриші. Вони 
мають і пошту свою. Ба, навіть вони складають окоемий уряд, 
якому підлягають і який судить і виносить вироки. Я передумав: 
краще ми перші проявимо свою діяльність і подамо приклад 
іншим властям... Сьогодні ввечері я сам обшукаю їхні кишені 
і вчиню їм перший допит, а далі вже ви робіть з ними, що хо-
чете... 

Вираз Саманового лиця став ще злові"НІший. Його слова 
дуже збентежили бея. Він одразу змінив думку про Саманова, 
в якому він тепер бачив розумного і відданого слугу пре-
столу. 

— Т и матимеш велику нагороду, Петракі-ефенді, — про-
мовив бей поблажливо. 

Сам Стефчов здивувася, що шпигун викрив організацію ко-
, мітету. Він зрозумів, що Саманову кортіло показати свою запо-

падливість і заслужити ласки начальства, і що тому він ото й 
пропонував одверто взяти на себе небезпечну справу. 

Це було вигідно й Стефчову, що йомуЧі тепер хотілося ли-
шитися осторонь, щоб потім йому не помстилися революціонери. 

Бей глянув на годинника... 
— Вони тепер там? — спитав він. 
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— Т а м , у льоху. Звичайно вони збираються в саду, якщо-
година... Т а м вони п'ють горілку і комітетствують. 

— Як же ти гадаєш зробити? 
— Вони завжди, як тільки посутеніє, виходять від Мічо. 

Коли почнуть виходити, їх треба оточити поліцаями і всіх при-
вести до конаку. 

— Ні, так недобре, — промовив Саманов, — ви схопите їх 
без жодних доказів, і еони можуть від усього відмовитись. Треба 
застукати їх у Мічо, в кімнаті, на місці злочину, так би мовити. 
Застукати з їхніми книгами, протоколами і різними докумен-
тами. Це буде чиста робота. Тоді вже не скажуть: «не знаю», 
«не чув», «не бачив». , 

Порада сподобалася беєві, і Стефчов захопився цим планом. 
— Тільки це треба буде зробити, як смеркне: темрява нам 

конче потрібна. 
— Гаразд, — мовив урочисто бей і поплескав у долоні. 
Увійшов поліцай. 
— Онбашій тут? 
— Шериф-ага незабаром вернеться! — доповів поліцай. 
— З р а з у ж, як тільки повернеться, пошли його до мене! — 

наказав бей. 
Поліцай вийшов. 
— Еге, мало не забув, — мовив Стефчов, звертаючись до 

Саманова, що хмуро замислився, і витяг із кишені листа. 
—• Щ о це? — спитав Саманов, враз прогнавши свій задум. 
— Лист Соколова до Панагюриша. 
— Чи ба! 

. — Очевидно листоноша загубив його... Сьогодні я знайшов 
цього листа коло тестевого двору. 

— Щ о там написано? — швидко спитав Саманов, беручи 
листа. 

— Це умовний ли^т і адресовано його якомусь Луці Н е й -
чову. Нейчов — про та людина, швець у Панагюриші, і ходить 
повз нас щотижня, йдучи на базар до Карлова.. . А л е я певний, 
що лист призначається зовсім іншій особі, мабуть, панагюрись-
кому комітетові. 

— Щ о це за папірець? — спитав цікаво бей, що не розу-
мів їхньої розмови, бо вони говорили по-болгарському. 

СтегЬчов поясйив йому. 
— Читай, читай, побачимо, — промовив бей, готовий слухати.-
Стефчов прочитав ось що: 

«Бай Лука! 
Сподіваюсь, що ви живі й здорові і що дружина ваша вже' 

одужала; проте давайте їй пілюльки, що я їх вам дав. Як ваша 
торгівля? Я тебе вже два тижні не бачив тут, думаю, що при-

174" 



чиною цьому не твоє здоров'я . Коли йтимеш до нас, купи мені 
в аптеці Янакова на десять парі белладонни, я свою витратив. 

Вітай домашніх. Соколов». 

— Справді, цей лист умовний, — завважив Саманов. 
— Переклади його по-турецькому, — наказав бей. 
— Якщо хочеш, він не говорить нічого і говорить багато, 

зважаючи на те, як його розуміти, — мовив Стефчов до бея 
і почав перекладати. 

— Постій, — перебив його4 на самому початку бей, — тут 
під пілюльками треба розуміти кулі. 

— Можливо, що це й кулі, — зауважив Саманов. 
Бей випустив величезний клуб диму з рота і з гордовитим, 

самовдоволеним виразом на обличчі напружив свій слух. 
Стефчов читав далі. 
— Стій! — перебив знову бей. — Він питається про тор-

гівлю? Це треба розуміти так: як там у вас з готуванням? 
Ми не такі-то вже й дурні. 

І бей значливо підморгнув Саманову, немов тим бажав ска-
зати йому: «Не дивися, що Хюсні-бей старий, він хитра лиси-
ця, його не обдуриш». 

Стефчов перекладав далі. Коли він дійшов до слів: «ду-
маю, що причина цьому не твоє здоров'я», бей знову зупинив 
Стефчова і звернувся до Саманова. 

— Петракі-ефенді, тут згадується про хворобу і здоров'я, 
трохи темно виходить. Т и як тлумачиш ці слова? 

— Я гадаю, що під хворобою треба розуміти здоров'я, а під 
здоров'ям — хворобу, — відповів поважно шпигун. 

Бей задумався. Він набрав вигляду людини, яка зрозуміла 
повністю все значення цієї глибокодумної відповіді. 

— Тепер зрозуміла справа, — проказав він урочисто. 
Коли Киріяк знову почав читати і дійшов до слова «белла-

донна», бей його зупинив і скрикнув весело: 
— Ой, тут вони, щиро кажу, зовсім заплутались: дебела 

Бона, і вона з ним!.. Скільки разів я бачив цю корову, кожного 
разу мені приходило в голову, що в цій бабі сто чортів сидить 
і що вона замислює згубити царщину! 

Слова бея відносилися до шістдесятирічної товстої бабусі 
Гкпіи, яка не пропускала жодної утрені, ні вечірні, і кожного 

, |м іу, дорогою до церкви, проходила повз конак. 
Стефчов і Саманов посміхнулися. Вони пояснили бею, що 

МІІНП йде про одну рослину, з якої роблять ліки. 
Читай далі, — сказав засоромлений <^ей. 

Стефчов продовжував: 
«Вітай домашніх, Соколов». Закінчено. 

Псй вигукнув: 
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— Вітай домашніх!.. Ясно!.. Одне слово, цей лист від по-
чатку і до кінця стосується комітету. 

— Але з нього нічого більш-менш виразного не добути, — 
завважив Стефчов невдоволеним тоном. 

— Темно, зовсім темно, — піддакнув і Саманов. 
— Щ о темно, то воно так, — погодився бей, — але те, чого 

не зрозуміли, ми примусимо самого лікаря пояснити нам. 
— Ні, цікаво самим збагнути, що воно таке, — промовив 

Саманов, пильно вдивляючись у лист. — Дай мені цього листа, 
я розгадаю таємницю, я маю кл<оча до бунтарських листів... — 
І він поклав листа до кишені. 

— Браво, Петракі-ефенді! 
Стефчов почав прощатися. 
— Отже, вирішено, правда? — мовив він. 
— Все вирішено, сьогодні ввечері... — потвердив бей. — Іди 

і спч собі спокійнісінько, вітай чорбаджія Юрдана . 
Стефчов вийшов із щасливим, радісним лицем від бея. Коли 

він відчиняв двері конаку, його наздогнав Саманов. 
— А д ж е ти прийдеш сьогодні ввечері, правда? Т и сам ке-

руватимеш облавою, — мовив до нього Стефчов. 
— Будь певний, я беру на себе всі турботи, — відповів шпи-

гун. — Киріяк, позич мені до ранку одну ліру, мені дуже тре-
ба, — додав він квапливо. 

Стефчов ураз спохмурнів і помацав рукою кишеню в жилеті. 
— Візьми половину, більше я' не маю. 
Саманов узяв гроші, далі додав тихо: 
— Давай, давай ще, а то я шепну словечко Странджеву, 

яку яму ти копаєш, то ти проковтнеш тоді добру пілюлю. — 
І він засміявся, щоб показати, що ця загроза була не більш, 
як жарт. 

Стефчов глянув на нього стурбовано. 
— Саманов, якщо вранці я дістану звістку про те, що Соко-

лов із компанією сидять у тюрмі, ти матимеш від мене десять 
лір! — промовив він урочисто. 

— Гаразд. Тільки дай мені декілька дрібних грошей на їжу, 
щоб не розміняти сьогодні ж ліру... Дякую, з богом! — І Пет-
ракі повернув до іншої вулиці, прямуючи до себе в шинок, де 
він жив. Дорогою він з у т р і в попа Ставрі і зупинив його. 

— Благослови діло, пане! — і поцілував йому руку. — Як 
живете? Чи здорові? Чи добоий дохід тепер? Чого тепер біль-
ше — народжень чи смертей? 

— Найбільше вінчаються! — відповів із робленою у м і ш к о ю 
піп, переляканий пильним поглядом шпигуна. І він спробував 
іти своєю дорогою, але Саманов затримав його за руку, продов-
жуючи пронизувати його поглядом. 

— І час тепер весільний, тому що не сьогодні-завтра може 
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статись друга пригода... — І він значно підморгнув попу; потім 
раптово повернув розмову: — діду-попе, чи нема в тебе п'ят-
десяти грошів, мені треба позичити до ранку. 

Лице попа скривилося. 
— У попа нема грошей, а благословення скільки хочеш!.. — 

І з цією жартівливою відповіддю він знову спробував ви-
рватись. 

Саманов суворо подивився на нього і тихо сказав йому: 
— Дай зараз п'ятдесят грошів, адже твій Ганчо — секретар 

комітйту... Однако словечко варт мені шепнути, і кінець вашій 
справі. 

Піп пополотнів. Він вийняв монету і, прощаючись із шпи-
гуном, лишив її в його руці. 

— З богом, діду-попе, не забувай нас в своїх молитвах. 
— Анафема! — пробурмотів піп, відходячи. 
Д о щ густішав. 
— Хлопче, принеси мені трохи приску на лопаті і поклади 

ного сюди в жаровню, — мовив Саманов служці, переступаючи 
поріг своєї кімнати. 

Служник подивився на нього здивовано, немов бажаючи йому 
сказати: 

— Щ о ти за людина така, що в такий час хочеш грітись? 
— Принеси мені трохи жару, кажу тобі, — наказав вдруге 

шпигун, знімаючи з себе сюртук. 
Служник приніс кілька гарячих жаринок і висипав їх у жа-

ровню, що її він витяг із-під ліжка. 
— Іди собі тепер! — і Саманов замкнув двері. 
Потім він витяг із-за пазухи ли~та, взятого в Стефчова, 

розгорнув його і потримав трохи чистим боком над вогнем. Коли 
папір нагрівся, шпигун його розправив, глянув на нього, і на 
його обличчі відбилася жвава цікаві ть, перемішана з задоволен-
ням: папір, досі чистий і білий, тепер укрився густими, темно-
жовтими рядками. Відомо, що революційні комітети писали свої 
листи симпатичними чорнилами, і літери ставали видимі тільки 
після того, як папір нагрівали. 

На зворотній стороні вони завжди писали різні невинні й 
незначні фрази, які повинні були обманути власті, на випадок 
коли б лист потрапив до них у руки. Н а нещастя, гайна не 
може зберігатися, якщо її знають більше двох чоловік, і прозор-
ливий Саманов скоро її пронюхав. 

Лист, що підписав віце-голова Соколов, викривав дії й плани 
комітету Білої Церкви. 

На лиці в Саманова, після того, як він прочитав фатального 
листа, заграла якась непевна усмішка. Він добув олівця і що~ь 
відзначив на чистім місці листа, під підписом віце-голови. Потім 
її і п вийшов із кімнати і попростував до конаку. 
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V I . Ж І Н О Ч А Д У Ш А 

Щойно Стефчов вийшов із будинку тестя, за ним вийшла 
І його дружина. 

Дощ, що почав йти ще опівдні, все ще лив, хоч став дрібні-
ший, і здавалось, що йтиме до вечора, бо небо було все затягнуте 
важкою, густою хмарою. 

Лалка швидко крокувала вулицею з розкритою парасолькою. 
Вона була так розгублена і збентежена, що не відповідала на при-
вітання зустрічних і не помічала навіть, що дощ падав тепер, 
під натиском вітру, похило, і що він її в :ю промочив. Вона 
скоро досягла майдану, на якому знаходилась чоловіча церква, 
звідки можна пройти у жіночий монастир. Лише тепер вона 
сховалась під навіс і спитала себе зчудовано, як вона опинилася 
тут. Вона розуміла, що пішла рятувати Соколова від неминучої 
загибелі: вона наважилась на це без довгих міркувань, сама не 
знаючи, як зробити те, на що її підштовхнула якась невидима 
сила. Лише тепер вона отямилась трохи і у збентеженні заду-
малась, як зарадити лихові. Вона бачила, як важко це зробити. 
Вона знала, що Стефчов тепер у бея, що він йому пропонує 
схопити Соколова. Вона знала, що останній тепер на засіданні 
у Мічо Бейзадета. Але як їх попередити про небезпеку? З а й т и 
самій до Мічо, в гості до його дружини, було незручно, непри-
стойно, навіть нерозумно. В цей дощ їй піти до Мічовиці, яка 
була така далека й чужа їй і чоловік якої, до того ж, випадково 
був у сварці з її батьком, — це було щось надто принизливе 
і небезпечне. Щ о ж буде, як вона скаже Мічовиці, що вона 
дружина Стефчова, що так дуже цікавиться долею Соколова, 
молодої і симпатичної, але легковажної людини, що знехтувала 
всяку пристойнгть, аби тільки бути йому корисною?.. До то-
го ж, чи не скомпрометує вона мимоволі і чоловіка свого, чи 
не зганьбить вона його і покаже зрадником?. . Тому, що коли 
вона приховає його ім'я, кожний здогадається, що Стефчов зра-
див людей, яких вона прийшла врятувати. Отже, можуть помі-
тити, що він був сьогодні в конаці... Боже, чому він такий ду-
рень?.. Всі ці думки промайнули, наче блискавки, в її голові. 
Ні, жахливо, дуже жахливо, неможливо... 

А дощ в~е посилювався і лив, як з відра, і вона стояла під 
навісом, як у засідці, б е з и л а і розгублена. 

Враз радісна думка осяяла її. 
— Піду до тітки Нетковичиної, — сказала вона собі, — їх 

Ташка піде попередить. 
Дійсно, своїй тітці Нетковиці, яка жила поблизу, Лала могла 

вільно, як своїй людині, розповісти все і послати її хлопчика 
з повідомленням до Соколова. 

І вона залишила навіс, що її захищав, і хоробро рушила 
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вперед, не дивлячись іна дощ і багнюку. Вона Крокувала черев--
калюжі води, що сягали а ж по кісточку, і продовжувала свій 
шлях вгору по майдану, під дощем і вітром. 

Нарешті , промокнувши наскрізь, вона прийшла до своєї тіт--
ки. Тітка зустріла її в сінях, здивована, що вона вийшла в таку' 
погоду. 

— Ой, ой, як ти промокла! Чого ти в такий дощ? Скидай-но 
спідницю, тебе хоч викрути! — вигукувала її тітка. 

— Тьотю, дома ваш Ташко? 
— Побіг ранком і ще не приходив. Гультяй, хіба не знаєш 

його? Навіщо він тобі? 
— З богом, тьотю, — і Лалка знову взяла свою парасольку. 

Вона була схожа на лунатика. 
— Куди? Куди? — здивувалась її тітка. 
А л е Лалка вибігла на вулицю. 
Н а щастя, дощ раптом перестав, хмари в одному місці про-

рвались, і сонце знову весело сяяло. 
Тільки тонкий, майже непомітний водяний пил ще мигтів 

в притихлому повітрі і падав, виблискуючи на сонці, як без-
кінечні прямі нитки велетенського павутиння. Чудоіва райдуга 
вималювалась на небі і тонула одним своїм різнобарвним кінцем 
в темному міжгір'ї Балканів. Гомінливі верховини дерев зеле-
ніли, тепер ще більш свіжі й веселі; хмари швидко розбігалися 
й світла блакить переможно розширювалася по небу. Н а вулицях 
з 'явились прохожі. Лалка відчула себе тепер бадьоріше і на 
серці їй стало легше. Ц я райдуга, щ о сяяла в небі, давала її душі 
надію. З тремтінням сердечним придивлялася вона до кожного 
зустрічного, сподіваючись впізнати близьку людину. 

Несподівано їй пригадався сліпець, самовідданість якого вже 
раз врятувала від подібної небезпеки Огнянова. 

— Боже, дай мені побачити тепер Колчо! — молила вона, 
оглядаючись навколо. 

Випадок, який часто грає людьми і дає дивні, незрозумілі 
звороти їхній долі, погрався і тепер: в п'ятдесяти кроках від 
себе вона побачила Колчо, який обережно, помацки крокував впе-
ред, з ціпком в одній руці і з ще розкритою парасолькою в дру-
гій. Зраділа , схвильована, вона повернулася й почала доганяти 
сліпця. Він прямував саме до тієї вулиці, яка вела до Бейзалета; 
напевне й Колчо йде туди, подумала Лалка , яка знала від Ради, 
що він має право вільного входу на з а " іданн» комітету і що він 
не пропускав жодного засідання. Вона поспішала, прискорюючи 
псе більше й більше свої кроки, майже бігла. Очі її були спря-
мовані на чорний сукняний сюртучок сліпця і на парасольку над 
його головою. Вона не помічала вже нікого, хто їй зустрічався: 
ні Брзобегунека, який привітав її лівою рукою (вони були су-
< ідами), ні хаджі Сміона, який їй щось гукнув навздогін; і якби 
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вона зустріла самого Стефчова, то і його не впізнала б. Через дві 
хвилини Лалка була вже в двох кроках від сліпця. Він рухався 
вперед спокійно, з мрійним виглядом сліпців. Коли вона порівня-
лася з ним, вона оглянулась навколо — чи немає якого-небудь 
зайвого свідка, і тихо промовила: 

— Колчо! Колчо! 
А л е від хвилювання голос її завмер на вустах, і вона сама 

нічого не чула. Колчо повернув і зайшов до чоботярської крам-
ниці Івана Дуди. Це зникнення було таким швидким і несподі-
ваним, що Лалці здалось, нібито якась невидима сила грубо 
вштовхнула його у відчинені двері крамниці. 

Лалка знову залишилась одна. Одна посеред жвавої вулиці, 
яка тепер їй здалась пустинною! Вона помітила лише одну чорну 
крапку в цій пустині: то був поліцай з рушницею на плечі, і їй 
стало здаватися, що вона бачить п 'ять поліцаїв, десять, двадцять, 
цілий полк поліцаїв... Навколо неї кружлялося, думки її сплу-
талися, вона не відчувала, спить вона, чи не спить. Вона про-
довжувала несвідомо йти вперед. 

Вона не пам'ятала, якими вулицями вона проходила, ні того, 
як і коли вона опинилася біля свого будинку. Вона вся була у 
вогні: голова паморочилася, все тіло здавалося розгвинченим. 
Вона відчувала страшенну нудоту і слабість і, лише увійшовши 
в кімнату, впала в непритомному стані на ліжко. 

У Л а л к и виявилась сильна гарячка. 

V I I . В І Д Р О Д Ж Е Н И Й К О М І Т Е Т 

Цього разу засідання відбулося не в саду бай Мічо, під зе-
леними яблунями і високими соснами, а в підвальній кімнаті. 
Посланець Стефчова добре ви~лідив. Н а низьких ослонах си-
діли члени, чоловіка з десять. На чільному місці господар дому, 
він же таки й голова; далі Соколов, піп Дімчо, Франгов, Попов, 
Микола Неткович, Кандов, з оплесками прийнятий сьогодні в 
члени, так само й Фратю, що повернувся з Румунії і прийнятий 
по довгому благанню й каяттю. Решта членів були: Христо 
Брагов, торговець, Диму Капасиз, кривий чинбар — вічний 
змовник, що звався ще «Безпортєвим» і «редактором». 

Один член комітету був відсутній: Пенчо Діамандієв. Він по-
їхав до Карлова, щоб купити рушниці на ті сто лір, що він їх 
із батькового доручення повинен був віддати Тосун-беєві. 

Уже сутеніло. 
Засідання, що почалося опівдні, все ще йшло і, очевидно, 

затяглося б надовго. Красномовна і палка промова Каблеш-
кова чарувала слухачів, що вже дві Години мовчки слухали про-
мовця. 

'80 



Каблешков — один з найсимпатичніших і найоригінальніших 
людей з-поміж групи апостолів, що підготували квітневий рух 
1876 року, й о м у було двадцять шість років, середній на зріст, 
надзвичайно худий і слабий, з блідим смуглявим обличчям, з 
чорним, мов вугіль, волоссям, з широким розумним лобом. Очі з 
огнистим проникливим поглядом, що в нім світився то захват 
поета, то натхнення пророка, осявали лице його, виснажене лихо-
манкою і змучене повсякчасною працею та безсонними ночами. 
Нічий погляд не міг витримати сили його очей, що відображали, 
як у дзеркалі, могутню, буйну і пристрасну душу, яку трудно 
було передбачити в його слабій, маленькій фігурці. 

Він був одягнений у синій суконний сюртук і в чорні штани, 
дуже приношені, бо він часто роз ' їжджав на коні. Він і тепер 
увесь час ходив то туди, то сюди по кімнаті і палко говорив, 
часто уриваючи мову через настирливий кашель. 

— Так , допомога, головна допомога полягає в нас самих. Ми 
такі сильні, що можемо самі впоратися з гнилою Турцією. Тур-
ція слаба, фінанси її погані, народ збіднів, та й він стоятиме 
осторонь. Народ сам стогне в ярмі. Військо Туреччини демора-
лізоване і не варте уваги. Візьмім, приміром, герцоговінське пов-
стання — тисячі й тисячі солдатів кинено туди, а повстання ще 
в розпалі. А там же тільки жменя людей. Щ о ж буде з цією 
розхитаною і розслабленою державою, якщо ми повстанемо? 
А д ж е нас за один день повстане тисяч сто! А опріч того хіба ж 
ми самі? Н а захід від Турції стоїть Сербія, і чорногорські соколи 
готові накинутися на неї; за її спиною Греція, що теж гав не 
ловитиме... Герцеговіна й Боснія палають з краю в край, Кріт — 
теж... Додайте до цього ще й людність Царграда, що чекає 
тільки заколоту, щоб скинути султана Азіса.. . Хаос скрізь... 
Наше повстання буде похоронним співом турецької імперії!.. 

Очі йому палали в сутінках, немов дві жарини. 
— Т и забувся ще про одне, — обізвався Мічо Бейзадет, — 

про Росію. Дід Іван 36 полетить з півночі до Царграда, і Турція 
загинула. Щ е збудеться пророчество слово в слово. 

Він розумів пророчество Мартина Задеки , в якого глибоко 
вірив. 

— Які місцевості будуть готові до повстання?—спитав Фран-
гов. 

— Уся Болгарія, — відповів Каблешков, — Філіппополь з 
Пазарджиком готуються, родонські села з Батаком потай оз-

б р о ю ю т ь с я , Шумен запалить східню Болгарію, а в зах і^пй нема 
зовсім війська... Копривщиця з Панагюришем і Стрілчею за-
городжуватимуть тіснини Середньої Гори; ви й ваші сусіди по 
цей і по той бік захопите вершини Балкан, а Балкани — фор-
теця, що її й мільйон війська не здобуде! Болгарія повстане як 
один. Наше повстання це буде чудо в історії Європи! Я запевняю 
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вас, що П о р т а 3 7 навіть не вдасться до збройного придушення. 
Вона піде з нами на згоду... Іншого виходу вона не матиме... 

Каблешков говорив піднесено. Як людина розвинена, він, 
очевидно, ясно уявляв собі становище, що його малював тепер 
прикрашаючи, але він був так захоплений своєю ідеєю, що всі 
засоби до здій нення її здавалися йому дозволенними. Тільки ця 
піднесена віра в святість справи, що їй він служив, пояснює 
перебільшення, більш чи менш щирі, цієї чесної душі. А його кар-
тини були так переконливо красномовні, що не викликали жод-
них заперечень. Уже всі вірили в те, що доводив їм Каблешков. 

— Які умови можемо запропонувати ми Порті, якщо вона 
розпочне з нами переговори? — спитав Попов. 

— Перш, ніж почати переговори, ми підсмажимо їй язика,— 
промовив Безпортєв. 

— А чому б їй і не почати? -—- завважив піп Дімчо. 
— Це не має будь-якої ваги... там побачимо, — відказав 

Каблешков, — а тепер от що мають на думці: Болгарія — від 
Дунаю до Арди 3 8 , від Чорного моря до Білого30 — князівство, 
що підлягає султанові, з внутрішнім самоврядуванням. Екзар-
хія — недоторкана; безперечна данина Туреччині; військо бол-
гарське, половина офіцерів — турки. на~амперед... 

— А князь? — спитав Христо Бралов. 
— Еге, князь? — додав собі Безпортєв. 
— Європейський принц! 
— Ба! 
— Але ти нічого не сказав про Росію, чи справді вона, як 

говорить бай Мічо, готова допомогти нам? — обізвався піп. 
— Попе, не будь дитиною, — відказав Мічо, нахмурив-

ш и с ь . — Т а чи може бути інакше?.. Російські генерали уже й 
тепер ждуть у Бухаресті! — І він подивив-я запитливо на Ка-
блешкояа. Подивилися і всі на нього, ждучи підтвердження слів 
Мічо. Каблешков зрозумів це, прибрав таємничого вигляду і 
сказав тихо, ніби конфіденціально: 

— Тільки перший постріл пролунає — і двоглавий орел за-
має над нами крилами... 

І він подивився врочисто. 
Всі обличчя заясніли. 
— Мені здається, — завважив Фратю, — найкраще респу-

бліка, вона могла б зватися «Балканська республіка». 
— Потім можна і царство, — завважив Франгов. 
— Е, бач чого захотілось! — сказав піп Дімчо. — Іншої 

страви не з'їси. 
— Т а вже що там буде, тільки б ми визволились! 
— І я теж за республіку, — відгукнувся ще хтось. 
— Але вже сказано, що діло буде потім... Як ми будемо 

управлятися, хто буде князем і інше, й інше, ми це лишимо 
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Горчакову. Нехай дипломати будуть ангелами і пророками, — 
і казав Мічо Бейзадет. 

Соколов, що досі не брав участі в цій політичній бесіді, рап-
том гнівно скрикнув: 

— Годі вам, панове, теревенити, час не жде. З а в т р а пролу-
нають постріли на Балканах, а ми все ще сидітимемо й копати-
мемося в тім, республіка в нас буде, чи що інше... Робота не 
жде... Дідько б ухопив усі ці республіки. Ш е не забили ведмедя, 
,і вже ділять шкуру... Голово, я пропоную от що: заборонити такі 
от балачки на наших засіданнях, — їм місце в кав'ярні Ганко. 

— Слушно, — мовив Каблешков, — потрібні не слова, а ді-
ло... Я змалював вам загальне становище, а ви обміркуйте, як 
узятися до справи. Н е можна гаяти й хвилини. 

— Це провина голови, — завважив Попов, секретар, який 
уже цілу годину ждав черги, щоб прочитати якісь папери, — 
він зобов'язаний керувати дебатами. 

Докір Попова роздратував бай Мічо. 
•— Т а нащо ви мене обрали? Оберіть людину молодшу... Де 

був Бойчо, там тепер я! Оберіть більш достойного замість Бойчо. 
— Ні! Протестую! — сказав лікар. — Бойчо замінити міг би 

тільки сам Бойчо! 
— Ох, панове, багато ми втратили в Огнянові, і ми, і Болга-

рія, — промовив схвильовано Каблешков і глибоко зітхнув. 
Згадавши Огнянова, всі посмутніли, й о г о загибель лишила 

і <>ред них пустоту, немов безодню. Вони переглянулись і по-
хмуро задумались. Трагічний образ Огнянова встав перед їх 
очима. У всіх на груди немовби наліг свинець... Немовби їм со-
ромно було, що вони живуть ще, коли герой помер. 

V I I I . Р А Д І С Т Ь К О Л Ч О 

Знадвору почулися чиїсь швидкі кроки. Хтось спускався до 
підпалу. 

— Не Колчо! — мовив Неткович. 
— Не може бути, — заперечив Мічо, — хіба сліпа людина 

може тзк бігти сходами? 
— Справа непевна, — завважив піп Дімчо. 
Члени мимоволі злякалися. Кроки біля дверей затихли. На-

ім.\ двері відчинилися. Колчо, немов той вихор, скочив у кімнату. 
Він задихався. 

Всі чекали, прикуті до своїх місць... 
— Чи наші тут люди? — спитав він уриваним голосом.».^ •• 
— Всі наші! Щ о з тобою, Колчо? — спитав бай Мічо. 

— Ура! Хай живе! Радість і слава! Радійте, братове! З 
гну іду з'їдете, і я з ' їжджаю з глузду! — кричав Колчо, як бе-
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зумний. Він підкидав до стелі свій фес, плескав у долоні, стрибав 
на цілий аршин від підлоги, наткнувся випадково на бай Мічо і 
почав його цілувати в губи, в щоки-, в уші, в плече... і обнімати 
й тиснути його. Бай Мічо вирвався від нього зляканий. Цей не-
природний істеричний припадок радості здивував усіх. І всім 
почало здаватися, що нещасний сліпець позбувся розуму. 

— Щ о з тобою, Колчо? — спитав співчутливо лікар, нама-
гаючись знайти на лиці його сліди буйного божевілля. 

— А ви й не здогадуєтесь? Він живий, ура! — кричав Кол-
чо, кидаючись тепер до лікаря. — Ура! Живий мій граф! 

— Як? Бойчо? 
Це питання в один і той же момент злетіло з десяти вуст. 
— Він живий? 
— Колчо, ти жартуєш чи може тебе хто обдурив? — промо-

вив бай Мічо суворо. 
— Живий він, живий, бай Мічо! Я ти"нув його руку, цілу-

вав лице, чув його голос, майже бачив його! Ви ще не вірите! 
Все було в Колчо переконливе. Вони переглянулись із здиву-

ванням... 
— Де ж він? 
— Біля воріт чекає, а мене послав попередити вас... Він узяв 

мене за руку, тільки я наблизився до воріт. По руці я його 
пізнав... 

Всі кинулися до щілини, що пропускала світло, і побачили, 
як хвіртка відчинилася і на подвір'я зайшов селянин. Він був 
закутаний у широке козяче хутро, а на голові в нього була стара 
шапка і в руці він тримав двоє курчат. Одне око, мабуть, хворе, 
було йому зав 'язане хусткою. 

Іншого разу ні в кого навіть не промайнула б думка, що це 
Огнянов. Тепер всі відразу його впізнали. Вони впізнали його 
скоріше відчуттям, аніж очима. 

Мічо вискочив за двері і гукнув удавано спокійно: 
— Бай Петко, іди, йди сюди, побачимо, як ти поживаєш. 
Але голос бідолашному голові урвався з хвилювання, немов 

його схопив хто за горло. 
Огнянов спокійно пройшов брудним від дощу подвір'ям, важ-

ко спустився сходами і сказав грубим голосом: 
— Царвул і 4 0 мої забруднять твою підлогу, бай Мічо, про-

бач уже... 
І Огнянов увійшов у кімнату. 
Всі кинулися до нього, обступили його, почалися обійми, роз-

питування, вигуки, всі почали висловлювати свою радість, захват. 
Огнянов, здавалося, був найспокійніший. 

Коли всі трохи втамувалися, бай Мічо промовив, зворушений: 
— Голово, сідай на своє місце, засідання ще не кінчилося. — 

І далі він додав жартома: 
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— Допіру товариші гудили мене: не вмію я командувати. 
— Приймаю, але тільки не сьогодні, — мовив Бойчо, всміхаю-

чись, і сів у куток. Тепер видно було, що й він пустив сльозу. 
Ц я безоглядна відданість і увага товаришів по ідеї глибоко зво-
рушили його. 

Бай Мічо вказав на Кандова і мовив: 
— Тепер і Кандов став наш. 
Огнянов стрінувся очима з Кандовим. 
— Болгарія варта того, щоб ми попрацювали для неї. 
— Ба навіть щоб полягли за неї. 
Вони потиснули один одному руку. 
А бай Мічо милувався Огняновим і не міг йому нарадува-

тись. 
— Тепер ми тебе, Бойчо, не віддамо так легко, — мовив Мі-

чо і вийшов до пригінка. — Велізарію, — гукнув він, — принеси 
з хати полін із двадцять і поклади їх тут! 

Син його приніс двадцять рушниць із тайника і поклав їх 
коло дверей. 

— Тепер замкни ворота на замок. 
Потім Мічо вернувся до кімнати, і засідання знов розпоча-

лося... А тимчасом Колчо так зник, що його ніхто не помітив. Він 
подався до Ради, щоб сказати їй радісну звістку. Цього разу він 
вирішив бути більш стриманим. Його шалені стрибки, які тільки 
що збентежили цих сильних чоловіків, змогли б злякати до 
смерті й без того перелякану дівчину. Але самовладання було 
сильніше його. Він почував, що зрадлива радість задушить його, 
якщо він спробує приборкати її хоч на одну мить. Коли він 
наблизився до Радиного дому, то почув, що серце йому готове 
розірватися. Щоб заспокоїтися, він почав співати свого жартів-
ливого топаря... 

Двері одразу ж відчинили. 
— Колчо, доброго здоров'ячка, — мовила привітно Рада . 
— Радо, чужого вуха тут нема? — спитав Колчо. 
— Я сама, бай Колчо, як і завжди. 
Колчо вже задихався з хвилювання. 
— Сідай, відпочинь, Колчо, — запросила Рада, що його 

хвилювання прийняла за втому. 
Він став перед нею і його сліпі очі уважно вп'ялися в дів-

чину.— Радко, дай мюджіде — сказав він раптом. Це було 
єдине зволікання, яке він був у змозі тепер придумати. 

Раді серце завмерло. Вона відчула, що він хоче їй сказати 
щось радісне, а може страшне. 

— Щ о таке, Колчо? 
— Радко, радій, дуже радій, — чуєш? Н е дурно ж звати 

тебе Радкою! 
Рада оніміла. Вона відгадала. Вона прошепотіла машинально: 
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— Колчо, ти мене не лякай! 
— Я тебе не лякаю, я тобі кажу — радій... Він живий! 
Колчо не виконав свого рішення — сповістити Радці поступо-

во радісну вість. 
Почувши слова Колчо, що їх уже вчувало її серце, дівчина 

прихилилася до стіни, щоб не впасти. 
Буває велика радість, як і велике горе, яку, здавалось би, 

людська душа не в силі пережити. А л е вона переносить усе. Чим 
вище радість і горе, тим міцнішою стає пружність душі, якщо 
тільки вона здорова. Після першого моменту слабості Рада уже 
заспокоїлась. Вона скрикнула: 

— Живий? Боже мій! Де він? Х т о тобі сказав, Колчо? 
Живий? Живий Бойчо? Матінко моя, я умру від радості! Щ о 
мені робити тепер? 

Сльози прийшли їй на допомогу і в них вона почасти вилила 
гаряче почуття, що душило її. 

Колчо вже спокійніше розповів їй докладно про свою неспо-
дівану зустріч із Бойчо біля воріт Мічо Бейзадета і про все те, 
що було потім. 

— А коли він прийде? 
— Увечері, коли зовсім стемніє; до того ж, йому багато сьо-

годні роботи... 
Колчо вийшов з розваженим серцем. 
Це ніжне, віддане серце було щасливе з чужої радості. При-

рода, що відняла у нього все, лишила йому в утіху цю здіб-
ність. Рада не знала, що їй робити. Коли діждеться милого 
гостя, як приховати його відвідування; чи сказати домашнім, чи 
не сказати? Іти до них — так вона з розуму зійде там; лишити-
ся тут — вона не витримає!.. Щ о б скоротити вічність, яка від-
діляла її від Бойчо, вона почала метушитися, прибирати кімнату, 
пригладжувати волосся, вбиратися перед дзеркалом, якому вона 
усміхалася і строїла гримали, впевнившись, що вона гарна. Коли 
ж їй вже нічого було робити, вона, як п'ятирічна дитина, за-
кружляла на одній нозі й заспівала щось таке, чого вона не 
розуміла та й не чула. Її думка була з Огняновим, вся її увага 
була звернена до дверей, і найменший шелест змушував її здри-
гатися, як пташку. Вона була така щаслива! 

I X . Ч Е К А Н Н Я 

Уже стемніло. 
Важкий великий свічник на столі перед дзеркалом освітлював 

кімнату Стефчова. 
Ц я кімната вдень служила вітальнею, а вночі спальнею — 

тепер одному Стефчову; його хвора жінка лежала внизу. 
У кімнаті був тільки Стефчов, грек-лікар і Мердвенджієв. 
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Уже дві години ці троє людей, що таїли в грудях однакову 
ненависть до Соколова, нетерпляче чекали повідомлення про 
загибель його та інших членів комітету. 

Стефчов тривожно ходив по кімнаті і щохвилини дослухався, 
чи не йде Рачко, якого вони відрядили шпигувати за Бейзадето-
вим домом. 

Нарешті Рачко прийшов. 
— Н у що? — спитав сквапливо Стефчов. 
— Вони ще там... 
— Соколов не пішов? 
— Тільки копривчанин вийшов і потім Колчо. 
— їхній шпигун, — завважив співак. 
Стефчов з полегкістю зітхнув. 
— Т и куди тепер? — звернувся він знов до Рачко. 
— Д о Ва илевої кав'ярні, що напроти дому бай Мічо. Т а м 

був і Петракі; він почастував мене чаркою горілки, а другу я 
сам замовив. 

— А. Петракі там? — спитав Стефчов захоплено. — Браво, 
Рачко! Йди знов до Василевого хану і, якщо помітиш що, при-
ходь, щоб сказати нам. 

Усі замовкли і почали прислухатися. 
— Постріл пролунав! — завважив Стефчов. 
— Щ е один! Другий! — мовили схвильовано й інші. 
— Почалося весілля! — скрикнув Стефчов, і очі йому за-

палали невимовною радістю. 
Пролунало ще кілька по-трілів, очевидно, десь далеченько, 

вони линули звідкись од дому Мічо Бейзадета. 
Незабаром і невиразні, віддалені крики долинули в відчинене 

вікно. 
Троє людей непорушно стояли і запитливо перезирались. 

Очі їх виражали внутрішнє захоплення. 
— Б'ються! Чуєте? Чинять збройний опір... Славно, славно; 

це перевершує наші сподіванки. Браво, Петракі! Прекрасно! 
Прекрасно!.. 

Але гамір на вулиці перебив радісні вигуки Стефчова. 
Він відслонив фіранку і виглянув. Н а вулиці в темряві вима-

льовувалися постаті верхівців, що швидко наближалися до 
дому Стефчова. Почулися й голоси, що їх приглушував кінський 
топіт. 

— Онбашіїв голос! — скрикнув Стефчов. — Т а к швидко 
все скінчило я!.. 

І він мерщій відчинив вікно, вистромив голову і гукнув: 
— Шериф-ага, як справи? 
А л е йому ніхто не відповів. Шериф-ага і ті, що були 

з ним, уже промчали повз... Очевидно, вони подалися до 
Карлова. 
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— Поволокли вже їх... — промовив Стефчов, зачиняючи 
вікно. 

1 іроте, знов почулися віддалені уривані вигуки, перемішані з 
гавканням поколошканих собак. 

— Є й поранені, — завважив лікар. 
— Т и м краще, і кров є! — мовив Стефчов. 
— Слухайте! — скрикнув Мердвенджієв. 
Зовс ім близько, біля самісінького дому Стефчова, почувся 

зойк. 
— Рачко! — скрикнув Стефчов здивовано. 
— Поранений! — мовив співак. 
— Собака паршивий... улучила його куля... буде тобі робо-

та, кір Апостоле, 42 — звернувся Стефчов до лікаря. 
— Т а ну його до дідька! — пробурмотів грек. 
— Соколов, аби тільки Соколов потрапив до наших рук, 

а його... нехай грім уб'є цього дурня Рачка. 
З а хвилину двері нараз відчинилися і ввійшов Рачко, геть 

чисто заболочений. 

X . З А С І Д А Н Н Я П Р О Д О В Ж У Є Т Ь С Я 

Ми вернемось трохи назад, щоб подивитись, що робиться в 
будинку Бейзадета. 

Зас ідання продовжувалося під керівництвом Огнянова. Ка-
блешкова вже не було. Його трусила лихоманка. 

Багато важливих питань було розглянуто. Між іншими — пи-
тання про оборону міста, бо людність була налякана впертими 
чутками про те, що незабаром нападуть турки. Ганчо Попов узяв 
на себе організувати таємну сторожу, що ночами вартувала б по 
околицях міста. Вжито заходів і до попередження нових випадків 
зради та боротьби з чуйністю поліції. Странджев подав звіт про 
витрату куль і зброї, що їх він прийняв і роздав, а так само ще 
не цілком сплачений рахунок за затриману зброю на складі 
в Карлові. 

— А скільки лір ще треба сплатити? — спитав Мічо. 
— Майже сто лір. 
— Вони знайшлись, — сказав лікар. 
— Браво, знайшлись! Де? — скрикнули деякі. 
— Дістали і відіслали. З а в т р а вранці рушниці будуть тут,— 

промовив лікар, не відповідаючи на питання. 
— Отже, озброєння йде добре, — завважив Огнянов. 
— Можемо стріти цілий полк огнем і триматися днів двад-

цять на укріпленнях, — мовив піп Дімчо. 
Жодних укріплень, розуміється, не було; піп назвав так низь-

ку огорожу на городах під містом. 
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— Але якщо на нас ударять із гармат? — спитав Нет-
кович. 

— Тоді погано! — сказав стурбовано піп Дімчо. 
— І ми зможемо виставити гармати, — завважив добродій 

Ф р а т ю , — я від усього серця жертвую нашу дерев'яну діжку. 
Вона буде дуже гриміти. Нехай і інші зроблять це! Тоді ми 
створимо цілу артилерію. — І Ф р а т ю гордо подивився навколо 
себе. 

— Із твоєї діжки нічого не вийде... З б и р а т и старі діжки 
у жінок, про це смішно й говорити, — заперечив О г н я н о в , — 
а гармати все-таки потрібні, необхідні. Один їх постріл справить 
страшне враження на дух ворога... Можна виготувати гармати 
із стовбурів черешень. 

Думку Огнянова схвалили^ і прийняли одностайно. 
— Букче їх виготовить, — вкинув Мічо. 
— Букче? Але ж ми знайомі! — скрикнув Огнянов. 
— Т и знаєш бондаря? Хороший майстер, — мовив лікар. 
— А стовбури черешень? Де їх дістати? — спитав Багров. 
— Це пусте, — промовив Неткович. — Цю справу я беру 

на себе. 
— Прийнято. Влаштування артилерії бере на себе Нетко-

вич, — сказав Огнянов жартівливо. — Тепер перейдемо до слі-
дуючих питань. Щ о в тебе ще, Дімчо? 

— Щ е лист від панагюрського комітету. Раніше ми були 
так здивовані, що забули його прочитати. 

— Від Бенковського? — спитав з захопленням Огнянов. — 
Читай скоріше! 

Всі затихли, 
Секретар прочитав лист від панагюрського комітету, нагрі-

тий заздалегідь. Він був довгий і мав багато вказівок, розпоря-
джень, наказів комітету, дії якого повинні були гармоніювати 
з загальним планом організації повстання. 

Внизу рукою самого Бенковського були дописані, без най-
менших правил граматики й наполовину церковними літерами, 
такі рядки: 

«І надіслати з тим же листоношею двісті лір, як зобов'я-
зались й інші комітети. Цей наказ неодмінно виконати... І ба-
гато не філософуйте, а діло робіть. 

І ви до цього часу не покінчили з С.? Баби! 
Братерський уклін. 

Бенковський». 
Ці слова справили різне враження на слухачів. Авторитет 

Бенковського, внаслідок віддаленості місця, не був ще тут силь-
ний, а грубий тон його листа роздратував деяких. Добродій 
Ф р а т ю поспішив навіть сказати: 

— Багато собі дозволяє цей добродій Бенковський! 
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А л е Огнянов його перебив і суворо сказав: 
— Фратю, ти не маєш слова! Х т о хоче, щоб із ним цере-

монно говорили, не робить повстання... Т у т дусципліна потрібна 
і діло... Зверніть увагу: вимагають двісті лір; їх вимагають, 
тому що вони необхідні для святого діла, і ми їх дамо без за-
перечень. Чи вони є у вас? 

— Листоноша їх жде, — завважав Попов. 
Комітет захопив"я цим питанням. Пропонували добровіль-

ний збір. А л е ця пропозиція була відхилена, як нездійсненна. 
Мічо Бейзадет запропонував взяти шкільні гроші з тим, щоб 
згодом майбутнє князівство повернуло ці гроші громаді; але й 
ця пропозиція провалилась. Тоді запропонували позичити гроші 
під вексель, який підпишуть усі. Але й ця пропозиція теж 
провалилася, як найбільш нездійсненна. Питання про гроші 
зайняло першочергове місце, але як вирішити його—-ніхто не 
знав. 

Всі ці справи, які тепер можуть викликати лише усмішку, 
тоді обговорювалися й вирішувалися людьми найбільш серйоз-
ними. Чарівна принадність і новизна підприємства затуманили 
всіх. 

Огнянов слухав всі ці розмови нахмурений. 
— Я вам знайду в і ці гроші! — сказав він раптом. 
Всі на нього здивовано подивилися. 
— Звідкіля ти їх візьмеш? — спитав Христо Брагов. 
— Це — моя справа, — сухо відповів Огнянов. 
Ц я відповідь припинила дальніші розпитування. 
Ганчо Попов попросив слова. 
— Добродії, вже пізно, і раніш, ніж комітет розійдеться, ми 

повинні ще ось що зробити. Є декілька нових членів, які ще не 
підписали протоколу з клятвою. Треба щоб і вони вписали свої 
імена. — І він поставив чорнильницю. 

Новими членами були Брагов, Ф р а т ю і Кандов. 
Останні два підписали без коливань, але перший зробив це 

не без внутрішньої боротьби. 
— Братове,11— сказав він в замішанні, — а якщо ця книжка 

попадеться? Я даю слово християнина... 
— Як християнина? — спитав Франгов. 
— Це так, братове, але в мене сім'я... 
— І в нас сім'ї. Став своє ім'я, щоб у нас було чорним по 

білому, — сказав сердито піп Дімчо. 
— Бай Христо, соромно! — суворо вигукнув Огнянов. 
Брагов підписав з засмученим лицем. Але замість «Христо 

Брагов», як він завжди підписувався, він підписався тепер: «Ри-
стю Брагата», як вимовляли його ім'я. Цю хитрість він ужив на 
всякий випадок... 
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X I . З Р А Д А 

Вже зовсім потемніло. Дехто з членів комітету позирар на 
годинника. 

Н а обличчях було помітне невиразне бажання скінчити за-
сідання, але ніхто не зважувався про це говорити. 

— Кінчаймо засідання, — мовив нарешті Фратю, звернув-
шись до голови, що читав листа з Панагюриша. 

— Чекайте-но, — заперечив Огнянов, поклавши листа собі 
на коліна. — В листі Бенковського є одне дуже важливе місце. 
Про якого С. він говорить? Якщо не помиляюсь, про цього мер-
зотника? 

Дехто з членів гадав, що про Саманова, інші запевняли, що 
про Стефчова. 

— Добре, що згадав, — перебив їх Франгов. — Сьогодні 
Стефчов був у конаці в бея разом з Самановим... А його посла-
нець Рачко Пердлето стежив і підглядав, коли ми ввіходили 
хвірткою до саду. 

— Рачко? — мимохіть скрикнув Огнянов. — Я його зв 'язав, 
цього ідіота, в канарській корчмі... 

— Як? То, виходить, правда, що ти його зв ' я зав? 
— Він плів тут таку нісенітницю, що йому ніхто не повірив. 

Хіба ж ми не знали, що ти вмер? Рачко трохи не при своєму 
розумові. 

— Він правду вам розповідав, — мовив Огнянов, що, коро-
тенько розповідаючи свої пригоди комітету, забувся згадати про 
цю дрібну пригоду. — Т о цей Стефчов ще шпигує по-старому? 
О т мерзотник! — І лице Огнянова спалахнуло гнівом. 

— Прошу слова! — скрикнув несподівано Кандов, що досі 
мовчав. — Я з найпевніших джерел знаю, що Стефчов зрадив 
Огнянова, що він причина лиха! 

Очі йому палали, немов дві жарини, і він утопив їх в Огня-
нова. 

— Ні , не Стефчов! Це Мунчо, — заперечили всі. 
— Ви помиляєтеся, панове! — і студент, схопившись із міс-

ця, розповів їм, дуже хвилюючись, те, про що він випадково 
довідався. Він підтвердив свої слова незаперечними доказами. 

Тепер усіх пойняв незвичайний гнів. Почулася лайка, злісні 
вигуки. 

Огнянов мовчав, але лице його свідчило про внутрішню бурю. 
— Бенковський правий, ми — баби! — завважив Попов. 
—• Він і сьогодні шпигував за нами! 
— Х т о знає, що чекає нас ще й сьогодні! 
—• Ми поводилися так одверто і так необережно... 
— У місті небезпечний тільки Стефчов. 
— А про Саманова забувся? 



— 1 Саманов тут? — стривожено запитав Огнянов. 
— Дідько б ухопив цю лиху людину, — сердито обізвався 

Мічо. — Він мені родич, але я гребую ним, немов тим падлом. 
— Пане голово, скажи свою думку! Яких заходів ужити? — 

звернувся Соколов до Огнянова. 
Огнянов, занурений в якісь там свої думки, звів голову і 

рішуче сказав: 
— Смерть! 
— Обом зрадникам? 
— Т а к ! 
— І революційний статут передбачає таку кару, — завважив 

Попов. 
Дехто почав був заперечувати. 
Бойчо урочисто подивився на своїх товаришів. 
— Пропоную смертну кару зрадникам — і Стефчову, і Са-

манову! — скрикнув він. 
— Ухвалили! 
Тільки Мічо та Брагов утрималися від голосування. 
— Більшість подала голос за смерть!.. — холодно оголосив 

Огнянов. 
Невільний холод пройшов по кожі. 
— Шкода, що нам доводиться лити болгарську кров перше, 

ніж проллємо ворожу... — похмуро додав він. — А що робити? 
Вітчизна вимагає від нас цього, і такі жертви — найтяжчі. 

Запанувала глибока мовчанка. 
— Добродію голово, я пропоную свої послуги щодо Стеф-

чова!.. — заявив студент тремтячим голосом. 
Ц я готовність відразу привернула до Кандова погляди по-

диву й симпатії. 
— Кандов, ти дуже квапишся! Я хочу забити Стефчова; ніх-

то інший не має права! — скрикнув лікар. 
— Жереб, жереб! — гукнули члени. 
А л е ні Соколов, ні Кандов не хотіли жеребкувати. Вони 

забули свою недавню згоду. Кожний із них боявся витягнути 
пустий жереб. 

Тоді Огнянов авторитетно заявив: 
— Я його жертва, я маю перевагу. Якщо ви не згодитеся, 

запевняю вас, панове, я скористаюся з свого права. Мокрий 
дощу не боїться. 

— Ні, не бути цьому... Нехай Соколов і Кандов тягнуть 
жеребки! — знову загаласували члени. 

Слова Бойчо вплинули на обох супротивників і заставили 
їх згодитися з загальними вимогами. 

Жереба витяг Соколов. 
— Тепер я нічого не маю проти. Вітаю вас, — мовив сер-

дито Кандов і сів у куток. 
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— Тепер — для Саманова! — скрикнув Попов, 
— Скільки матерів плаче через цього ката! — мовив піп 

Дімчо. — Х т о його знищить, той, хай хоч по горло загрузне 
в гріхах, стане чистий, як ангел перед богом... 

І піп Дімчо благочестиво націдив чарку горілки, яку він 
витягнув з-за пазухи, й подав Странджову. 

Огнянов вигукнув: 
— Товариство, тепер про Саманова!.. 
Саме цієї хвилини постукали в ворота. 
Усі нашорошилися. Привид зради стояв у всіх перед очима. 
Соколов схопив револьвера і подався до воріт. 
— Х т о стукає? — спитав він. 
Тихий голос відповів: «Відчиніть!.. Лист...» 
Лікар знов замкнув ворота, а вернувшись, розгорнув листа 

і почав його читати при світлі лампадки. 
З а хвилину він підійшов до товаришів; він дуже змінився 

з лиця. Усім завмерли серця. 
— З р а д а ? — питалися всі очі. 
— Щ о це за лист? — запитав Огнянов. 
— Н а ш лист, що його ми послали вчора до панагюриського 

комітету; тепер вони його нам повертають. Ви самі бачите, від 
кого він. 

І він подав листа Огнянову. 
— Читай ось ці рядки. 
Огнянов прочитав таке: 
«Пане голово! 
Погано робите, що губите свою кореспонденцію на вулиці. 

Гам її знайшов добродій Стефчов. Сьогодні взяв я її з його 
рук у бея, що йому він переклав ту сторінку, де йде мова про 
белладонни, а другу сторінку я потім сам прочитав у себе в кім-
наті над жаровнею. Ви про це не турбуйтеся. Збиралася буря 
над вашою головою цього вечора, але розійшлася. Дякуйте мені! 
Збирайтеся надалі в іншому місці і обережніше. Бажаю успіху 
і перемоги! 

Болгарський зрадник і шпигун П. Саманов». > 
Зчинилася метушня. 
— Як потрапив цей лист до рук Стефчова? — гнівно спи-

тав Огнянов, коли перша хвиля обурення трохи спала. 
— Пенчо взяв його, щоб передати нашому листоноші, і, 

очевидно, загубив. 
Справді, лист випав на вулицю, коли служниця чорбаджія 

Юрдана витрушувала вранці сюртук Пенчо з вікна. Пенчо не 
помітив, що лист зник з його кишені. 

— І Стефчову випало його знайти! О т і кажи, що нема 
долі! — промовив Кандов. 

— І що нема провидіння! — додав Неткович. 
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— Чи можна було гадати, що Саманов ще має стільки 
честі! — сказав Франгов. 

— Мабуть, ми завдячуємо йому не тільки тим, що знаємо, — 
завважив Ганчо Попов. — Він згадує Ще про якусь бурю; ма-
буть на нас хотіли напасти тут і заарештувати.. . Недурно ж 
Стефчов був у конаці і його посланець стежив за нами... 

— Так , ця людина ще має благородство! — здивувався 
Огнянов. 

— І великий патріотизм, як бачите. Адже , рятуючи нас, 
він наражався на велику небезпеку, — втрутився Неткович. 

— Панове, — скрикнув урочисто Огнянов, — це ознака часу. 
Коли вже турецькі офіційні шпигуни стають патріотами і на-
шими спільниками, — це означає, що ми працюємо в величний 
час, це означає, що дух народний підготований і народ готовий 
на велику боротьбу!.. 

— Петракі тепер для мене святий! — завважив розчулений 
бай Мічо. 

Н а обличчях всіх відбивались спокій і бадьорість. Ми повинні 
сказати, що цей всіма проклятий Саманов справді не вчинив 
досі жодного зрадництва. Він став на шпигунський шлях тільки 
задля того, щоб вимагати гроші і в турків, і в болгарів. Щ о б 
вплинути на о танніх, він не скупився на загрози, але далі цього 
не йшов. Самолюбство вмерло в ньому, сумління ще жевріло. 
Очевидно, нещасний не вродився шпигуном, але тяжкі умови 
життя штовхнули його на цей огидний шлях. Завважмо, що, 
перше ніж повернути листа комітетові, він хитрощами переконав 
бея відкласти напад. Він помер в ув'язненні в Азії саме в той 
день, коли була підписана амністія в Сан-Стефано... 

Х П . Н І Ч Н И Й П О Х І Д 

Засідання закінчилось, але розмови ще продовжувалися з-
великим піднесенням. 

Ніхто не думав про вечерю. 
— Слухайте, які~ь крики на вулиці, — сказав Брагов, дослу-

хаючись і відчиняючи двері. 
Всі схопились на ноги й почали прислухатися. 
— Щ о б це могло бути? — запитали деякі. 
— Слухайте! Слухайте! 
Нові окрики почулись серед нічної тиші; загавкали люто со-

баки, почувся тупіт по вулиці, загриміла зброя, загуркотіли ві-
конниці й двері... Окрики невиразні чулися здалеку. Почулися 
й постріли і луна їх страшенно оголосила повітря. 

— Повстання! 
— Ні. Турецькі розбійники на нас напали! 
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— М о ж л и в о — облога! 
— З б р о ю , хто хоче? — вигукнув бай Мічо, приносячи обе-

ремки рушниць і пістолетів у той час, як інші були в нерішучості. 
— Беріть! — скрикнув Огнянов . 
Всі схопили, хто що зміг, і скупчилися в одному місці. 
Гамір з вулиці посилювався, собаки скиглили страшенно. 
Нові , більш чіткі, почулися голоси. — Петре! Н я г у л е ! Бий! 

Стріляйте! . . З а ч и н я й т е , люди! — І знов тупіт. 
— Відчинити! — вигукнув Мічо Бейзадет. . . 
— Ч и у всіх є з б р о я ? — скрикнув лікар. 
— Бай Мічо! відчиняй! — ревів Огнянов. 
Ворота відчинилися навстіж. 
Всі вискочили на вулицю.. . Гамір в іддалявся; собаки ще гав-

кали неспокійно. В чому справа? Розб ійники? Чи нападають? 
Чи т ікають? 

Н і х т о нічого не міг зрозуміти. З н о в у почувся постріл. 
— Підемо туди, де стріляють, — запропонував бай Мічо, — 

можливо знадобимось там... Хлопці , вперед! 
І помчали. 
Кандов з рушницею і великим ятаганом в руках випередив 

усіх своїх товаришів. 
— Кандов! — кричав йому Огнянов. — Обережно, з ажди! . .— 

А л е Кандов не повертався. Він був переконаний, що спалахнуло 
повстання, і поспішав стати в перших рядах. 

Н а вулиці знову стало порожньо. Маленькі вогники у вікнах 
зникли при наближенні дружини. Вона скоро опинилася біля ко-
наку. Конак був глухий. Н а його просторому дворі не було жод-
ної живої душі. Двер і з іяли, широко відкриті. Мічо Бейзадет 
скрикнув: 

— Онбашій! Онбашій! Є тут хто-небудь? 
Показався хворий сторож, болгарин. 
— Бай Мічо, нікого немає. 
— Куди ж всі поділися? 
— Втекли до Карлова . І бей, і всі поліцаї — всі кинулися 

тікати. 
— Щ о ж трапилося? 
— Х і б а ви не чули? Крики, тривога, постріли... один господь 

»нае. 
В цей час почулись знову голоси, що наближалися . Гомін пе-

ремішувався з голосним сміхом. Д о у ж и н а стояла в непорозу-
мінні, насторожі, з рушницями напоготові... 

Скоро з -за повороту вулиці з ' явилися люди. 
Мабуть, якісь п'яні, — прошепотів Огнянов, — хлопці, 

умага! 
Люди , пересміюючись, наближались до конаку. Помітивши, 

іцо там притаїлись якісь тіні, вони скрикнули по-турецькому: 
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— Н е бійтесь! 
— Х т о ви? — спитав бай Мічо, боючись підступності. 
— Бай Мічо, чи ти? — скрикнув хтось по-болгарському. Це 

був сторож Міхал. 
— Добрий вечір, — промовили й інші голоси. 
— Щ о таке трапилося? 
— Т а лікарева ведмедиця, бай Мічо, дідько б її взяв!. . З л я -

кала людей. 
— Клеопатра? — гукнув лікар. — Де вона? 
— Втекла в гори. 
Гомеричний регіт розкотився по вулиці. Всі зрозуміли, 

що Клеопатра була причиною тривоги. 
— Чи не зробила вона якоїсь шкоди? — спитав Франгов. 
— Л и ш е Рачка Пердлето повалила в багно. 
— Бог з ним, але який сором, бей зразу ж помчав на коні 

й інші за ним. Вони подумали, що тут бунт! Наче бунт так легко 
робиться! Недарма кажуть, хто бачив вовка — кричить, а хто 
його не бачив — кричить вдвоє більше. Добре, що йому вже 
послано сказати, в чому справа, а то ранком ми б мали тут цілу 
зграю турків із Карлова. 

— Кого ви послали до нього? — спитав бай Мічо. 
— Саманов поїхав. * 
— Як, сам Саманов? 
— Так , він. Він хотів завтра вранці поїхати до Філіппополя, 

але коли піднялась метушня, він не залишився тут на ніч, а по-
їхав відразу ж побачитися з беєм у Карлов, і звідти він вже 
поїде своєю дорогою. Добре ще вийшло, друже... 

— Ось який деморалізований народ над нами панує, — ска-
зав Огнянов, коли вони рушили назад. — Мені соромно стає, 
коли подумаю, що ми служимо й коримося такій гнилій державі. 

Компанія повернулася до Мічо Бейзадета, щоб залишити там 
зброю. В дверях їм посвітили, і тоді вони помітили відсутність 
Фратю. 

— Його вже не було, коли ми ще виходили, — скгГзав Попов. 
— Цей хлопець злякався і, певне, сховався десь, треба його 

пошукати, а то він ще простудиться за ніч, — сказав бай Мічо. 
Прийнялися за розшуки республіканця: по вулицях, в ого-

роді, на деревах. З а б у л и лише виноградні лози, а він був на 
них! Яким чином він зібрався на них, як він насмілився на таке 
повітряне мандрування, він сам не міг пригадати. 

П Р иставили драбину, і він благополучно зліз. Товариші ві-
тали його веселим сміхом. 

— Щ о таке трапилося? — запитав він. 
— Т и пропонував республіку, Фратю, тепер ми вже її ма-

ємо... Тільки.. . цей режим існував лише одну ніч, — сміявся 
Микола Неткович. 
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X I I I . В И К Е Н Т І И 

Огнянов попрощався з товаришами й пішов вулицею, яка 
•вела на околицю міста. Потім він повернув на монастир_ьку до-
рогу. Природа вже спала глибоким сном. Ліщини й кущі, що 
росли на обочинах дороги, сонливо шелестіли своїм листям; ти-
хий гомін далеких гірських водопадів розливався в тиші, як від-
голос якоїсь небесної пісні, і ємні, величезні обриси Старої Гори, 
які наближали нічну темряву, мовчазно підіймалися до зірок. 

Огнянов зупинився біля великих монастирських воріт і по-
стукав. З а хвилину робітник спитав «хто там?» і відчинив йому. 
Він відрекомендувався дядьком диякона. Два дужі монастир-
ські собаки накинулись на нічного гостя, але, впізнавши його, 
замовкли й почали махати хвостами. Він тихо увійшов і в другі 
ворота, що вели до внутрішнього двору, пройшов алеєю з топо-
лями й постукав у двері диякона. 

Вони відчинилися. 
— Х т о там? — спитав диякон, що не впізнав відразу пере-

одягненого Огнянова; потім він раптом кинувся йому на шию. 
— Бойчо, Бойчо, чи це ти? — І бідолашний Викентій запла-

кав з радощів. Він його засипав питаннями. Огнянов коротко 
розповів йому все, потім добавив: 

— Але я прийшов до тебе по ділу, а не за тим, щоб розпо-
відати свою історію. — Викентій подивився на нього здивовано. 

— Дійсно, що тебе змусило прийти в такий час? 
— Заспокойся, тепер я прийшов до тебе просити не приста-

новища, як рік тому, а за іншими послугами, і не для мене, а 
для справи... 

— Говори, — сказав Викентій стурбовано. 
— Де тепер отець Єрофей? 
— Він у церкві на молебні, як завжди, — відповів на пи-

тання здивований Викентій. 
Огнянов подумав. 
— Довго він ще там пробуде? 
— Як завжди, він там молиться до півчетвертої. Тепер дві 

години. Н а щ о ти питаєш? 
— А д ж е ти знаєш, де лежать його гроші? 
— Знаю, а що? 
— Сідай, я щось скажу тобі. 
Диякон сів і втупив погляд у свого гостя. 
— Ми повинні внести до панагюрського комітету двісті лір, 

неодмінно. Вони необхідні для організації. І людина, яка відвезе 
[х Бенковському, жде тут. Треба їх дістати. І я обіцяв комітету, 
що дістану їх. 

— Як же ти думаєш ?— спитав дия |он . 
— Ми повинні взяти їх в отця Єрофея! 
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— Як, ми їх попросимо у нього? 
—• Я цього не сказав, сам він їх не віддасть. 
— Т о як же? 
— Я сказав тобі, ми повинні взяти. 
Диякон перелякано подивився на Огнянова. 
— Як же ти думаєш, отче Викентію? — суворо спитав Ог-

нянов. 
— Краще попросимо його, може він дасть. 
— Щ о б просити його, треба розповідати йому всю справу... 

а він дуже близький до Ю р д а н а Діямандієва.. . Коли він буває 
в місті, він прямо йде до нього... Крім того, я знаю, він не 
дасть, ми тільки загубимо золотий час. Поквапся, Викентію! 

Викентій глибоко замислився. Він був весь під впливом слів 
Огнянова. 

— Зважуєшся , отче Викентію? 
— Т я ж к о мені, брате, — сказав диякон майже з слізьми. 
Викентій вийшов навшпиньки. 
У дворі було тихо й темно. Виноградні лози, що прикривали 

його, робили морок ще густішим і таємничим. Коридори й гале-
реї навколо стояли мовчазно. Вікна їх були схожі на очі, що 
вдивлялися в ніч. По дорозі диякон заглянув до церкви і впев-
нився, що отець Єрофей все ще стоїть біля аналоя й читає мо-
литви. Він швидко пішов далі. Одноманітне дзюркотіння 
струмка заглушувало його кроки, й без того тихі.... Дійшовши до 
дверей келії, він відчув, що ноги його тремтять, немов він де-
кілька годин був у путі. Серце його билося в грудях сильно й 
болісно. Диякон відчував, що сили лишають його і разом із ними 
й рішучість. В душі його щось прокинулося, кричало, засуджу-
вало його, приковувало до місця. Він злякався самого себе! Як 
це трапилося, що він тепер тут біля дверей отця Єрофея? Чи 
не краще піти звідсіля? Повернутися й сказати Огнянову, що 
старий вже в себе, що неможливо обдурити його? Але йому 
неприємно було брехати. Чи краще сказати йому прямо, що він 
не береться за це діло, що йому невистачає сміливості? Але 
він тільки недавно так бадьорився перед Огняновим... Як же 
стримає він насмішкуватий, може, зневажливий погляд? Далі, 
велика мета, якій він служив, вимагає цього. Вперше йому ви-
пало бути корисним, і він виявиться бабою! Н і , повороту нема! 

Викентій рішуче повернувся до дверей. 
В келії було темно. Навколо — мертва тиша. Він прислу-

хався ще хвилин із дві, хотім штовхнув двері. Вони відчинилися. 
Лампадка мигтіла і кидала вмираючий світ на іконостас. Викен-
тій знайшов фуфайку, поліз до кишені, вийняв ключ і швидко 
ввійшов у відчинену передню. Там він засвітив вощану свічку, 
підійшов до двох сундуків, приліпив її до кришки одного з них. 
Диякон став навколішки перед другим, але коліна його тремтіли, 
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й він сів по-турецькому. Потім він відчинив сундук, який тихо 
дзвякнув. Н а дні його лежали торбинки з грішми й іншими до-
рогоцінностями: великими чотками з янтаря, золотими росій-
ськими іконами, чайними срібними ложечками й тарілками, хре-
стиками з жемчугами й пакунком іконок св. Афояа . Викентій об-
шарив торбинки: дві з них, мабуть, були з великими монетами: 
карбованцями, меджідіями третя з дрібними срібними; на-
решті, ще одна зелена торбинка була з золотом. Він відрахував 
із неї двісті лір; сяюча золота купа лежала перед ним. Викентій 
не був срібролюбцем, але блескіт цього сяючого металу зача-
рував його очі. «Ось чому, — промайнуло в його голові, — від-
буваються найжахливіші злочини, й людина віддає все своє жит-
тя, щоб добути його... Ось чим можна купити увесь світ! Д л я 
спасіння Болгарії — знову-таки треба золото... й життя не одної 
тисячі людей... Але де ж все золото старого, яке поголоска ра-
хувала тисячами лір?» — Викентій був зчудований. Він почав 
перекладати гроші з своєї поли в кишеню. 

Почувся несподіваний шурхіт. Він обернувся. 
Позаду його стояв отець Єрофей. 

X I V . З Е Л Е Н А Т О Р Б И Н К А 

Старий був велетенського зросту. Його довга біла борода 
красиво спадала на груди, широке, сухе й добре обличчя, що 
слабо освітлювалося свічкою, було спокійне, як і його погляд. 

Він тихо наблизився. Викентій спустився на коліна. 
— Чадо, чи вірити очам своїм? — сказав старий болісно-

тремтячим голосом. 
— Пробачте мені! — і Викентій благально простягнув свої 

складені руки... 
Отець Єрофей мовчки стояв і дивився на нього. Обличчя 

Викентія було бліде до невпізнання. Всі його члени заде-
рев'яніли. В своїй нерухомій позі він був більше схожий на 
статую, ніж на людину. 

В кімнаті панувала мертва тиша. 
— Дияконе Викентію! З яких пір окаянний сатана оволодів 

душею твоєю? З яких пір ця алчність на золото й грабіж? Бо-
же, святий Ісусе Христе, прости мене грішного! 

Стаоий перехрестився. 
— Встань, дияконе Викентію! —- вигукнув він суворим го-

лосом. 
Викентій, як автомат, піднявся на ноги. Голова його висіла, 

ик підрізана гілка. 
— Скажи мені, чого ти вліз сюди, яко тать нічний? 

* Турецькі срібні гроші. 
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— Пробачте, пробачте! Согрішив, отче Є р о ф е ю ! — с к а з а в 
Викентій переривчастим і тихим голосом. 

— Нехай простить тебе бог... Т и став на шлях нечестивих; 
ти прагнеш до загибелі вічної й до загублення тілесного й ду-
шевного. Х т о навчив тебе зробити цей смертний гріх? 

— Отче! Прости мене, не для себе я витяг ці гроші, — бур-
мотів приголомшений Викентій. 

— Д л я кого ж ти пішов на цю спокусу, Викентій? 
— Д л я народної справи, отче. 
Старий подивився на нього із здивуванням. 
— Д л я якої народної справи? 
— Справи, яку ми готуємо тепер, для повстання болгарського. 

Потрібні були гроші... і я зважився зазіхнути на ваші... 
Якесь нове почуття осяяло обличчя старого. 
— Чому ж ти не спитався у мене, чадо? Хіба я не дав би? 

Чи ти не маєш довіри до мене? Хіба я не люблю Болгарію? Не 
сьогодні-завтра всевишній візьме мою грішну душу... Кому ж я 
лишу ївсе, що маю? Мої спадкоємці — ви всі, болгарські юнаки... 
Ми, старі, ще не розуміли й не могли... Бог великий допоможе 
вам визволити християн від проклятого роду агарянського... 
Чого ти дивишся на мене?.. Н е віриш мені? Йди сюди, дивись. 

І взявши за руку нерухомого Викентія, підвів його до шафи, 
вийняв звідтіля велику зелену книгу, розгорнув її старечою 
тремтячою рукою й сказав: 

— Читай тут; тепер мені нема чого ховатися. Прости мене, 
боже! 

Викентій прочитав такі записи, зроблені рукою ченця: 
«1865 р. лютого 5. Надіслав його благородію, п а н у * * * , в 

Одесу 2.00 отаманських лір за навчання п'яти болгарських хлоп-
чиків. 

«1867 р. вересня 8. Надіслав його благородію, пану***, в 
Габрово, 100 отаманських лір за право вчення чотирьох болгар-
ських хлопчиків. 

«1870 р. серпня 1. Надіслав його благородію, пану***, в Фі -
ліппополь, 120 отаманських лір за навчання 5 болгарських хлоп-
чиків». 

— Стій! — сказав отець Єрофей, послинивши палець і пе-
регортаючи сторінку. — Читай тут. 

Викентій прочитав: 
«Нехай буде відомо. В малій зеленій торбинці лежить 600 лір 

отаманських. Ці гроші треба віддати ієродиякону Викентію з 
міста Клісури, що живе в святій обителі Святого Спаса, щоб він 
поїхав до Києва для продовження свого богославського вчення 
на користь Болгарії». 

Останній запис мав значення заповіту на випадок раптової 
смерті старого. 
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Викентію здавалося, що він марить. Він не наважувався під-
няти очей, нехватало сил подивитися старому у вічі, що горіли, 
тепер, як дві живих жарини. Він тільки поцілував із благого-
війною вдячністю руку його; й очі його, від сорому прикуті до 
підлоги, ронили благородні сльози. 

Отець Єрофей зрозумів його й пожалів бідолашного Викен-
тія. Він йому сказав підбадьорюючим голосом: 

— Заспокойся, бог прощає того, хто кається. Намір твій був 
добрий і похвальний... Всевідаючий бог бачить. Скажи, скільки 
грошей треба на зброю? 

— Двісті лір... Отче Єрофею, ви святий! Ваше ім'я повинно 
лишитися невмирущим! — схвильовано вигукнув розчулений 
Викентій. 

— Н е треба лихословити, сину мій! — відповів суворо ста-
рий. — Візьми скільки потрібно грошей і використай їх, як тебе 
навчив бог на користь Болгарії... Благословлю вас. Якщо по-
трібно ще буде, спитайте. Щ о ж стосується до твоїх грошей... 

— Отче Єрофею! Палко дякую вас за вашу великодушність 
і благодіяння... Але я не маю більше права користуватися ними; 
я не хочу лишити Болгарію, я хочу боротися й померти за її 
волю. Я бачив тепер від вас приклад любові до вітчизни. 

— Дияконе Викентію, — промовив старий, — добре, синку, 
послужи Болгарії, якщо час прийшов. А твої гроші знову будуть 
у зеленій торбинці, не турбуйся. Тільки я їх покладу до більш 
безпечного місця: не всі з /оді ї такі ангели незлобиві, як ти. 
Потім, коли я помру, пом'яни мене... 

Викентій вийшов, як п'яний із келії отця Єрофея, бігом про-
минув двір і весь збентежений влетів до своєї кімнати. 

Огнянов подивився на нього здивовано. 
— Ну, що? Т и довго ходив... Чому ти зблід так? — розпи-

тував він швидко. — Щ о ж ти мовчиш, Викентію? Чи здобув 
гроші? 

Вікентій вивернув кишеню й сказав: 
— Ось вони! 
Золоті монети розсипалися по столу. 
—• Скільки ти взяв? 
— Всі дав! 
— Х т о дав? Отець Єрофей? Отже, ти просив у нього? Т и 

пішов до нього? 
— Ні, він мене застав, коли я крав їх. 
— Невже? 
— Ох, Огнянов! Огнянов! ІПо ми зробили, брате мій! Як 

погано ми знали отця Єрофея! Т и , нічого... але я, що прожив 
тут його благодіяннями три роки. Я не можу собі простити цього. 
Цю ніч немов блискавка блиснула перед моїми очима, розту-
лила їх і мене вбила..; Так , я б віддав двадцять років мого 
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,життя, щоб не пережити такого часу. Я, молодий болгарин, пал-
кий патріот, був знищений тихою душевною величчю і скром-
ним патріотизмом цього старого, нікому невідомого, що однією 
ногою в могилі. Уяви собі, брате мій, застав він мене біля сун-
дука, з полою, наповненою золотими монетами. 

І диякон все йому докладно розповів. 
— Як же? Він вийшов із церкви раніше цього разу? 
— Ні , тоді ж, але я не помітив цього, загубив багато часу,, 

хвилюючись у дворі... Уяви собі моє становище... 
— Так , це людина свята! — вигукнув здивований Огнянов. 
— Я казав тобі, брате мій, краще попросити... 
— Я був поганої думки про патріотизм ченців. 
— Т и повинен перемінити свою думку. Ти, як Каравелов, 

вбив собі в голову, що чернець якась допотопна тварина, що вічно 
спить, окутана товстим шаром жиру, й марнує своє життя в бе-
сідах з монастирськими котами!.. Т и смієшся, ти забуваєш цілий 
ряд народних діячів, що вийшли з цього середовища, починаючи 
з отця Паїсія, який сто років тому написав історію Болгарії, 
й закінчуючи дияконом Левським, який помер за неї! Ченці не 
відсторонювалися від болгарського руху, й один із них лише 
днями привів до присяги наш комітет. Це, а також сьогоднішній 
вечір хіба не переконують тебе? 

Н а вулиці заспівали перші півні. 
— Надобраніч, — сказав Огнянов й ліг спати на лавці. 
— Спокійної ночі, якщо тількй вона може бути спокійною 

для революціонерів... — відповів диякон і загасив свічку. 
А л е ще довго перед їх очима стояла велична фігура отця 

Єрофея. 

Отець Єрофей був одним з тих дуже симпатичних людей, які 
дуже багато зробили для відродження Болгарії. Він був навіть 
близьким приятелем Неофіта Бозвелі. Обставини не дозволили 
йому особисто послужити справі розумового пробудження Бол-
гарії, і він допомагав цьому пробудженню попередньо, посила-
ючи болгаоських юнаків учитися на свої гроші в різні учбові 
заклади, й о г о серце тягнулося до Болгарії. І не маючи ні рідних, 
ні близьких, він всю свою прив'язаність, в<~ю свою любов від-
давав їй. Він вважав себе щасливим, що міг хоч краплю ко-
ристі принести батьківщині, але благодіяння, які розсипав 

-щедрою рукою, він тримав у таємниці, й один тільки бог був їм 
свідком. Ц я глибоко-релігійна душа, повна простоти, боялася 
загордитися: вона боялася підле"ливого гамору світського життя, 
до якого так жадібно прагнуть суєтні фарисеї, він робив добро, 
за попа дою спасителя: права рука його не знала, що творить 
ліва. Він у різних осіб, відомих йому своєю чесністю, поклав 
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великі суми для підтримки учнівської молоді, з умовою, що 
справжній жертвуватель залишиться в тайні, і він з ясною ду-
шею ждав своєї кончини. 

Отець Єрофей прожив ще недовго. Коли відкрили його сун-
дук, на дні його знайшли тільки один мішок із срібними гріш-
ми — на похорони його й для роздачі бідним. 

Викентій не був на його погребінні. Н а другий день після 
описаної тільки що сцени він лишив, гнаний соромом, монастир 
і виїхав до Клісур. 

X V . З А Х І Д , Щ О З Д І Й С Н И В С Я , Я К І У С І П О Д І Б Н І 

З А Х О Д И Т О Г О Ч А С У 

В цей саме час Соколов, дуже занепокоєний, повертався 
додому... Прощаючись з Огняновим, гін сказав, що в цю ж ніч 
виконає смертний вирок над Стефчовим. Зроблена ним відразу ж 
рекогносцировка навколо будинку Стефчова вияснила йому ста-
новище справи. Соколов довідався, що дружина Стефчова хвора 
й лежить у кімнаті нижнього поверху, і що домашні зайняті нею; 
він довідався ще, що сам Стефчов тепер у кімнаті верхнього 
поверху і що в нього сидять гості — Мердвенджієв і грек, за-
триманий так допізна, мабуть, навмисне — для Аалки. Таким 
чином, вночі Стефчов повинен був лишитися один. 

Через декілька хвилин Соколов уже був біля дверей будинку 
Ярослава Брзобегунека. По дорозі він нікого не зустрів, вулиці 
були зовсім безлюдні. Він тихенько постукав і йому відразу від-
чинив сам Брзобегунек. 

— Добрий вечір. Каблешков поїхав? 
— Виїхав ще вчора під час метушні з твоєю Клеопатрою... 
Лікар підійшов до лавки біля будинку, здерся на неї й став 

вдивлятися в нічний морок. 
— Щ о ти там дивишся? 
— Щ е світиться, — сказав Соколов і зліз. 
— Куди ти дивився? Н а вікно Стефчова? 
— Іди сюди!.. — І лікар ввів його до темної кімнати. 
Брзобегунека ця таємничість здивувала. 
— Чекай, я засвічу свічку, — сказав він. 
— Н е треба свічки. 
— В чім справа? — спитав Брзобегунек тихим голосом: він 

зрозумів, що лікар має йому повідомити щось важливе. 
— Комітет доручив мені вбити Стефчова цієї ж ночі. — І 

пін коротко розповів про обставини, що змусили комітет при-
йняти таке рішення. 

— Давно вже треба було це зробити, — гнівно прошепотів 
Брзобегунек. — Який же в тебе план? 
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— Думаю так: я перелізу до нього в двір через твій т и н , 
спробую вибратися на вікно й вистрелю в нього з револьвера^ 
потім назад через хвіртку вибіжу на вулицю. 

Брзобегунек подумав хвилину. 
— Це дуже сміливий і простий план, — сказав він, — але 

є інше: чи поцілиш ти в нього, чи не поцілиш, підозра все ж 
падає на вас, а більш всього на тебе... Кожний знає, що ви давно 
вороги між собою і що в тебе є багато причин... 

— Ні, за це я не турбуюся. 
— Як не турбуєшся? Хіба мене стануть підозрівати, невин-

ного фотографа з простреленою рукою? 
— Ні, але в мене є громовідвід, як говорить учитель Кли-

ментій: Бойчо сам заявить домашнім Стефчова, що він його-
вбив і за що. Перш аніж стріляти, я покладу на підвіконня за-
писку, яку мені написав Бойчо. Ось бачиш: «Нижчепідписаний 
заплатив зраднику за діла його. Д л я цієї мети він і прийшов, на 
декілька тільки годин, у гості до Білої Церкви. Огнянов». 

— Тоді, зрозуміло, все звалять на Огнянова.. . Але якщо» 
його впіймають? Між ним і поліцією дуже коротка розмова. 

— й о г о не впіймають, він і тікати не стане. 
— Як? Він лишається у Білій Церкві? 
— Будь спокійний, у нього є де сховатися. 
— Щ о ж, ти почекаєш, поки підуть гості? 
— Почекаю. Я почекаю, поки він лишиться один, і якщо-

застану його при свічці, то пошлю йому одну кулю; якщо ж 
буде темно й він буде спати, я йому пошлю шість куль. Хоч: 
одна його доконає. 

— Добре. Тепер давай вийдем, вивчимо позицію. 
Вони вийшли й знову злізли на лавку. 
Будинок Брзобегунека прилягав до будинку Стефчова. О д н а 

кімната на другому поверсі ще була освічена. Всередині її миго-
тіли якісь тіні. 

— Це кімната Стефчова? 
— Це. 
— Але всередині є ще хтось; мабуть, домашні. 
— Ні, не домашні, я це знаю... Домашні його на нижньому 

поверсі, у хворої. 
— Тоді, хто ж це? 
— Гості: Мердвенджієв і Апостол. 
Вони вдивлялися ще деякий час. 
— Стоять ще ці мерзотники, — сказав з досадою Брзобе-

гунек. 
— Нехай. Чим пізніше, тим краще. Коли все стихне, — про-

мовив лікар. 
Ніч насувалася. З і о к и сяяли на небі, як живі брильянти. З 

сусідніх дворів тихий вітрець доносив ніжні пахощі квітів; 
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діайсильніше почувалось ароматне дихання гіллястої акації. Листя 
дерев солодко й дрімотно перешіптувались і тріпотіли; чудова, 
•таємнича тиша панувала в цю темну ніч. Під дахом, над лав-
кою, дві ластівки, розбуджені присутністю людей, лякливо визи-
рали з гнізда й знову притискувались одне до одного... Якесь 
дихання любові, якась радість небесна й невловима віяла всюди. 
1 все, — й це блакитне небо, й ці брильянтові зірки, й це по-
вітря, й ці дерева, й ластівки, що грілися в своїй пуховій по-
стільці, й квіти, й пахощі, — все вносило в душу благодійне 
заспокоєння. Все говорило про мир, любов і поезію, й про без-
межне милування серед солодкої нічної тиші. 

Ех, не для вбивств створені ці чудові весняні ночі! 
А л е Соколов нічого цього не помічав, не почував. Він тепер 

спрямував свій по:гляд в освітлене вікно і в тіні, які миготіли 
•там. Вони попрямували до дверей. 

У лікаря завмерло серце: з цього моменту починається вже 
діло. 

•—• Виходять, — сказав Брзобегунек тривожно. 
Тіні ще раз появилися й зникли. Кімната спорожніла. 
— Стій тут, тепер будемо вивчати рух ворога, — прошепо-

ТІБ Брзобегунек і прошмигнув у двері. 
Хвилини через дві він повернувся. 
— Вийшли, — шепнув він, — Стефчов сам їх випроводив 

і зачинив двері. Це значить, що Рачко вже ліг спати. 
В цей час тінь Стефчова появилася у вікні. Він повернувся. 
Декілька хвилин дивилися вони мовчазно, намагаючись ро-

зібрати, ліг Стефчов, чи ще ні. 
Тінь нахилилася й видно було вже тільки частину плеча. 
— Сів на ліжко, — сказав Брзобегунек. — Час тепер, іди! 
— Пора, — шепнув схвильовано лікар. Він попрямував до 

стіни, щоб приставити драбину. 
Брзобегунек схопив його за руку: 
— Щ о ти робиш? 
— Хочу вилізти, — відповів Соколов. 
— Т и збожеволів? А д ж е ти верблюд, ще зірвеш черепицю 

й розбудиш усіх сусідів і собак, а вранці прийдуть до мене в 
гості поліцаї. 

— Як гке інакше? 
— Т и жди мене в дворі, — сказав Брзобегунек і, як кішка, 

поліз виноградними лозами, що покривали стіну; через секунду 
він уже був на стіні. 

Тоді лікар побачив, як темна фігура Брзобегунека, шо на-
брала вигляду чотириногого, полізла черепичним дахом. 

Н і найменшого шелесту не було чути від цієї повітряної по-
дорожі. Скоро тварина втонула у темряві, і лікар нічого більше 
не бачив. 
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Він швидко підійшов до вихідних дверей. Н а вулиці було 
пусто. Місто спало. Ліниве гавкання собак ще чулося час в ід 
часу: останні удари пульсу міського життя . 

Весь насторожившись, лікар почекав хвилин з десять на по-
розі. Почулися легкі кроки Брзобегунека, двері тихенько рип-
нули й відчинилися. Брзобегунек увійшов і, взявши лікаря з; 
собою, знову пішов до стіни. 

— Світиться ще, — прошепотів Соколов. 
— Палить цигарку, пора! — І Брзобегунек рушив вперед. 

Лікар машинально йшов за ним до стіни, в якій світилося двоє 
вікон. 

Соколов увесь витягнувся, піднявся навшпиньки, але голова 
його ледве діставала до нижнього краю рами. Здалеку йому 
здавалося, що вікна низькі і що йому не треба буде ніяких під-
ставок. Він розгубився. Брзобегунек помітив це замішання. 

-—- Дай, я себе підставлю, — сказав він. Він нагнувся до сті-
ни, зігнув спину й обперся руками об коліна. Соколов вхопився 
обома руками за підвіконня, підстрибнув і став ногами на його 
спину. Тепер підвіконня було йому по пояс. Він пильно поди-
вився через білу занавіску. Х о ч і не чітко, але все було видно,-
що робиться всередині. 

Стефчов тепер сидів, притулившись головою до стіни. Він ча-
сто смоктав цигарку й наспівував якусь турецьку пісню, що 
завжди робив у хвилини великого роздуму. Свічка, що стояла 
на маленькому столику, добре освітлювала кімнату й відобража-
лася в дзеркалі, що івисіло на стіні. З одного боку дзеркала 
висів портрет Абдул-Азіса , натурального ' розміру, по пояс. 
З другого боку був стінний годинник. 

Поза Стефчова була зовсім незручна для вірного, смертель-
ного пострілу. Лікар непорушно стояв, і погляд його мимоволі 
блукав по стінах, по портрету султана, дзеркалу й знову повер-
тався до плечей Стефчова. Лікар почував, що він стомлений, що 
він тремтить. Стефчов змінював положення. Він кинув свою до-
курену цигарку й почав крутити другу. Тепер Соколов насторо-
жився: Стефчов обов'язково повинен був встати, щоб прикурити 
цигарку від свічки, момент наступав... Лікар обережно положив 
записку Огнянова на підвіконня і вп'явся очима в свою жертву. 
Стефчов закінчував крутити цигарку... 

Соколов вийняв револьвера... Він задихався, по його жилах 
пробігав який"ь холодний струмок. 

Тимчасом Брзобегунек ледве стояв і задихався, й о г о спина, 
плечі, руки, коліна, на які спирався, тремтіли від ваги Соколова, 
й муки кожну мить робилися жахливішими. Бідного Брзобегунека 
пройняв піт наскрізь, він непритомнів, не мав сили тримати далі 
такий тягар. Він ждав кожну мить, що ось-ось почується по-
стріл, і нерви його були напружені так, що готові були урва-
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тися. Це було дуже страшне- катування, і йому здавалося, що 
воно триває не хвилини, а вже багато годин. З зусиллям повер-
нув він вгору голову й прошепотів завмершим голосом: 

— Скоріше! 
А л е Соколов не ворушився, не виявляв ознак життя. Як 

статуя, він втупив очі у вікно. 
Раптом Стефчов піднявся, і тінь його відобразилася на зана-

вісці. Лікар вистрелив крізь вікно. Стефчов скрикнув і впав. 
В ту ж мить Соколов відчув, що під його ногами щось про-

валилося; він гепнувся на землю. Відразу ж схопився на ноги 
й побачив попереду себе чотириногу тварину, яка повзла й стри-
бала до воріт; він побіг за нею. Біля хвіртки тварина випрями-
лася, відкрила її, і вони попрямували через неї обидва, штов-
хаючи одне одного. Брзобегунек вилетів, як стріла, перший. Коли 
вони вбігли у ворота Брзобегунека, вони знову схопилися за 
руки — хто скоріше їх зачинить. Брзобегунек знову шмигнувг 
пробіг повз лавки і вбіг у кімнату. 

Лікар вскочив за ним. 
— Убив його, — прошепотів він тихо. 
— Д о смерті? — спитав Брзобегунек. 
— Убив його, вбив його! — прошепотів лікар у темряві. 

X V I . З У С Т Р І Ч 

Тільки другого вечора після засідання комітету Огнянову 
пощастило побачитися з Радою. 

Вона про-то таки очі видивила, чекаючи його. Ці довгі го-
дини тремтячого чекання, повні хвилювання і тривоги, вида-
лися їй за цілу вічність. Але от, нарешті, Огнянов постукав до 
неї, і вона, почуваючи, що ноги їй мліють, кинулася до дверей 
і відчинила їх. 

Коли перші бурхливі прояви радості минули, щасливі і ра-
дісні, посідали вони поруч на ослоні. Вони не могли натішитися 
одне з одного. Рада, що вся світилася любов'ю і щастям, була 
прекрасна. їй Бойчо здавався тепер ще кращим у своїй селян-
ській одежі, що відтіняв ще розумніші, ніж звичайно, виразні 
риси його мужнього лиця. 

— Щ о ж ти робиш тепер, моя пташко? — говорив він їй. — 
Т а к ти, бідна дитинонько, зов~ім змучилася. Я вбив тебе, приніс 
тебе в 'жертву, Радко!.. — Огнянов стискав її руки в своїх і тонув 
поглядом у глибині її великих блискучих очей. 

— Тобі пробачити? Ні за що в світі не пробачу! — скрик-
нула вона вередливо-гнівним голосом. — Щ о ж бо ти наробив? 
Т и вмео і хочеш, щоб я не мучилася? Ані словечка не переказав 
мені... Ох, Бойчо, не вмирай, бога ради! Я тебе не покину самого 
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більше. Я хочу бути з тобою, берегти тебе, любити й радіти... 
Т и дуже мучився, Бойчо? А д ж е так? Ох, яка ж я божевільна! 
Н е питаюсь в тебе, що ти перетерпів, де поневірявся всі ці мі-
сяці, ці страшні для мене століття!.. 

— Багато страждань я перетерпів... і багато небезпек, Радо... 
— Е, ні, ні, ти розкажи мені все чисто, як було. Я хочу 

знати. Т у т такі чутки про тебе були, одна жахливіша одної... 
Боже мій, які ці люди жорстокі; чого тільки вони не вигадають! 
Розкажи мені, Бойчо! Т и живий і зі мною, і я можу все вислу-
хати, нехай хоч яке те жахливе. 

І вона глянула на нього благально, з невимовною любов ю і 
співчуттям. 

Бойчо не міг відмовити їй. Вона мала право. Га йому й са-
мому кортіло поділитися з любимою людиною тим, що пере-
жив він. 

З г а д к и про пережиті муки, про минулі страждання мають 
хвилину щастя. 

Бойчо розповів просто, але не сухо, як учора комітетові, 
а, потім Викентієві, про свої пригоди від того дня, коли він 
покинув Білу Церкву. В ясних дитячих очах Ради живо 

О відбивалося, під час розповіді Огнянова, її хвилювання. 
Він читав у них то страх, то жалість і співчуття, то урочи-
стість і радість; вона ковтала жадібно кожне його слово, 
передчувала все й не зводила з нього теплого, люблячого по-
гляду. 

— Впізнаєш мене тепер? 
— Т а ти хоч маску надягни і то я тебе впізнаю... Дивись-но, 

що це за фігура!.. Який ти смішний, Бойчо! — сміялася вона ве-
село. 

— Т и мене впізнаєш, тому що любиш мене, але чужі люди, 
де ж їм здогадатися! 

— У падлюк гострий зір, не шуткуй цим! 
— Д л я таких нишпорок у мене є ось що, — сказав Бойчо, 

піднімаючи полу кожуха й показуючи два револьвери й кинд-
жал, що випв на поясі. 

— Розбійник! — засміялася Рада. — Пані Ровоама правду 
говорила. 

— Якщо я розбійник, то ти протилежна крайність, ти херу-
вимчик. 

— Смійся над бідною дівчиною. 
Він знову сів. Потім, подумавши, він додав: 
— Слухай, Радо! Хочеш оселитися в Клісурах у добродійки 

Муратлійської? Я це влаштую... І там небезпечно, але, принай-
мні, ти позбудешся тутешніх пліток... 

— Де хочеш, аби я бачилася з тобою... 
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— Мені доручено цю місцевість, я повинен вести в ній 
агітацію. Д о Білої Церкви я приїду ще раз тільки для того, 
щоб підняти повстання... А доти ми ще бачитимемося, Радо, 
але потім — один бог знає, хто лишиться живий... Боротьба 
буде кривава й велика. Н а ш а змучена батьківщина відродиться 
після боротьби, залита кров ю, але вільна... А я радо поляжу 
за неї... Я безмірно люблю тебе, люба дитино, тобі належить 
моє серце, воно твоє... але життя моє належить Болгарії... І я 
знатиму, що є в світі хоч одна людина, що пошкодує за мною 
і заплаче над моєю невідомою могилою... — Обличчя Бойчо 
перебігла хмарка смутку. 

Рада, схвильована, схопила його за руку. 
— Бойчо, але ти лишишся живий, бог збереже Болгарії та-

кого героя. Н а тебе чекає слава, і я буду подвійно щаслива. 
Бойчо недовірливо похитав головою. 
— Ох, ангел мій, — сказав він і змовк. Потім, взявши її за 

руку, додав: 
— Радонько, що б не трапилося, я хочу, щоб моє сумління 

було спокійне. Я можу загинути, я майже передчуваю це... 
— Мовчи, Бойчо! 
— Ні, слухай, — я можу загинути, Радо, бо йду назустріч 

смерті, але я повинен бути хоч трохи спокійний за тебе. Т и 
зв 'язала свою долю зі мною — засудженим і гнаним; але ти 
дала мені найбільше щастя і за це гірко страждала; ти про 
все забуваєш заради мене! Вмираючи, я хочу знати, що ти ли-
шишся моєю чемною дружиною, хоч і нещасливою... Я хочу, 
щоб ти носила моє ім'я — Огнянова: воно нічим безчесним 
не заплямовано, Радо. Коли ти приїдеш до Клісур, я покличу 
панотця, щоб він звінчав нас, і там я подбаю про те, щоб за-
безпечити тебе. Мій батько дуже заможний і любить мене... 
Він виконає останню волю єдиного сина... Я б зробив це 
тут, але це тепер неможливо, ми можемо інше зробити... В 
мене нема перстеня ні золотого, ні залізного, щоб дати то-
бі... Зал і зо , що я ношу, воно для ворогів... Але немає 
потреби, над нами великий справедливий бог, бог Болгарії й 
ммучених сердець, бог страждущого людства. Він бачить. 

Він чує... 
І взявши її за руку, він схилив коліна. 
— Поклянемося перед його лицем, він благословить наш 

чесний союз... 
І іона опустилася на коліна. 
І уста їхні промовили якісь слова, що їх почув один все-

ношній... 
Коли Огнянов зачинив за собою хвіртку, на вулиці було 

и ІІГ зовсім поночі. Вийшов і зараз же стрівся, майже 
и ікнувши-ь, з якоюсь черницею. Він пізнав хаджі Ровоаму. 
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Вона йшла до свого брата. Д о л я привела її до рідного дому 
саме тоді, коли Огнянов звідти вийшов. 

Хаджі Ровоама вп'ялася очима в лице селянина, але не 
пізнала його. Зацікавлена, вона, вигадавши якусь приключку, 
зайшла до Лиловичевої, щоб вивідати, що то за селянин. 

X V I I . Б І Л Я С Т О В Б У Р А 

Цього ранку, в кінці однієї тихої вулиці на околиці міста, 
Марко Іванов постукав у хвіртку. Відразу ж йому відчинив мо-
лодий хлопець у шароварах і сорочці з закоченими рукавами. 

—• Стовбура до вас принесли? — спитав він. 
— Д о нас, бай Марку, заходьте! — і хлопець пішов попе-

реду й показав на двері хліва. 
— Ось там, увійдіть! 
В цей момент двері відчинилися й перше, що побачив Марко 

за ними, був стовбур. 
Це був стовбур черешні. 
Бондар Калчо, наш давній знайомий, стоячи на оцупку де-

рева, вертів великим свердлом піднятий кінець стовбура. Піт 
градом котився з розпаленого обличчя бондаря. 

— В добрий час, Калчо! — сказав Марко, посміхаючись 
і з цікавістю оглядаючи роботу. — Т а вона посувається, по-
сувається, клята! 

— Кожне діло боїться майстра, — відізвався чийсь голос. 
Марко подивився позад себе. Біля стіни сидів по-турець-

кому Мічо Бейзадет. 
— О, бай Мічо, — привітливо сказав Марко, подаючи 

руку голові комітету. 
-— Сьогодні у нас засідання, ось я й кажу собі, дай-но зайду 

по дорозі подивитися, що робить наш Букче. 
— Де ж ваше засідання, в бору, чи що? — спитав Марко, 

сідаючи й не відводячи очей від черешні. 
— Сьогодні в Зеленім Трапі. 
Зеленим Трапом називався один майданчик на схилі Старої 

Гори. Після знаменної ночі, коли стріляли в Стефчова, збори 
комітету проходили вже не в Мічо, а кожного разу в іншому 
місці. Сьогодні вирішено було засідати в гаю на Зеленім Трапі . 

Калчо, розшарілий, пітний, продовжував вертіти своїми жи-
лавими руками величезне свердло. Він часто виймав інструмент, 
щоб очи тити стовбур, дивився в дірку і знову вертів. Нарешті , 
він довертів до потрібної точки, добре почистив дірку від тирси, 
подивився в неї одним оком, дмухнув у неї і окинув гордовитим 
поглядом своїх гостей. Вони нагнулися й також подивилися в 
жерло. 
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Сюди влізе великий заряд, — завважив бай Мічо, — але 
ми ще наб'ємо її дрібним залізом. Так вона більше поганців 

шлить. Твоя черешня зробить чудо. 
Обличчя Марка сяяло від радості... Цю черешню дав він. 
У переконаннях і поглядах бай Марка останнім часом зро-

ї тися значний переворот. Революційне заворушення, що охо-
пило Білу Церкву, недовго лишало його чужим і байдужим. Воно» 
його спочатку зацікавило, потім здивувало й схвилювало. Він,., 
подумав: якщо всюди, як це кажуть, відбувається те саме, що 
п Ііілій Церкві, чи не запалає справді вся Турецька імперія? 
Якщо вже дітлахи, і ті ходять зі зброєю, то хто його знає, може 
Гіли»ько й кінець цьому пануванню?.. Х т о знає?. . Х т о знає?. . 
Ці думки зменшили його побоювання й посилили його довір'я 
до долі. Людина поміркована і з здоровим глуздом, він, кінець 
кінцем, все-таки запалився загальним захопленням і почав ві-
рити. Проте, цей психічний процес не відразу виявився. Велика 
піра з 'являється під впливом багатьох значливих фактів. Спо-
чатку (це було минулої осені), стежачи за зростанням звірств 
турецького населення, він шепнув собі: 

— Яке життя.. . 
Потім, уже навесні, після наїздів Каблешкова, дивлячись на 

іахоплення молоді, що так рішуче готувалася до безумного, але 
гордого заходу, він сказав своїй дружині: 

— Х т о знає? Безумні творять, але може щось безумне й 
створять... 

Коли, скоро після того, як у кав'ярні Танка зайшла мова 
про страшні заходи, які зустрінуть цей рух, і про грізні нас-
лідки, якими він може супроводжуватися, Марко виразно ска-
іав Алафранку: 

— Михалакі, хто підраховує, скільки буде коштувати музика 
іі танці, той весілля не одгуляє. 

Завважимо, проте, що Марко був, в дійсності, партизаном 
готувань, але не повстання. Він не був настільки захоплений, 
июб стояти за останнє — як Мічо, і віра його в успіх боротьби 
не була настільки непохитна й сліпа, щоб все поставити на 
карту — як Огнянов. Біла Церква повинна бути напоготові, 
щоб мати змогу відбити напад башибузуків, які загрожували 
їм неї нахлинути. Біла Церква була з усіх боків оточена бага-
і< численними турецькими силами і тому повинна була готува-
І1ІГР) до опору... Якщо полум'я охопить усю Болгарію, тоді, зро-
зуміло, інша справа. Але чи буде воно так?. . Як би там не 
(їуло, Біла Церква повинна бути готова. 

І він наполягав на озброєнні... — Потім час нам покаже, — 
піморив він. 

І ри дні тому Микола Неткович зайшов до нього й розповів 
про своє безуспішне шукання стовб)^ра черешні. 
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— З р у б а й мою черешню, — сказав вія. Проте, під впли-
вом егоїзму чи батьківського почуття, він не дозволив своїм 
синам втручатися в цю справу... Він хотів, щоб вони не підда-
лися загальній течії, яка захопила його самого. Він хотів не-
можливого. «Вистачить мене одного з сім'ї», — думав він. Пе-
релам в його душі ще не стався: звідси вагання й протиріччя. 
Одним словом, Марко був представником поміркованого еле-
менту в народній партії. 

Калчо продовжував роботу. Він провертів тонким свердлом 
дірочку недалеко від жерла. Потім він дмухнув у неї й із жерла 
вилетіла тирса. ' ' 1 

— Ось що зветься: «нехай»! Обробити турків, — вигук-
нув Калчо з урочистим виглядом. 

— Браво, Букче, ти будеш нашим гармашем... Тепер коваль 
бай Ліло натягне залізні обручі, й ось тобі гармата! — сказав 
бай Мічо. 

— Мать моя, та вона буде дуже гриміти, — завважив Марко. 
— Ми поставимо її високо на Зеленому Трапі й будемо 

обстрілювати всю долину... Де б не появилися, стріляй, не жа-
лій їх!.. Позиція чудова! 

Почулися кроки надворі. 
— Хтось із наших іде, — сказав Мічо; хлопцю звеліли 

пропускати тільки своїх людей. 
Увійшов Попов, секретар комітету. 
Він привітався з Мічо й Марком. 
— Чого тобі тут треба, Ганчо? — спитав його голова. 
— Іду на Зелений Т р а п та й зайшов подивитися на нашу 

артилерію. 
— Так , так, сьогодні ми повинні всі зібратися, щоб вирі-

шити, кого послати в Панагюриш. Вимагають від нас пред-
ставника. Я буду за Соколова. 

— Якого представника хочуть від нас? — спитав Марко. 
— Щоб був присутнім на їх головних зборах. 
— А нащо треба ці головні збори? 
— Друже, та щоб вирішити, коли підняти повстання. 
— Мабуть, на перше травня буде вирішено, — завважив 

Ганчо. Марко спохмурнів. 
— Пізніше буде... Н е раніше, як зберуть троянди, — зав-

важив Мічо. 
— Т о й ми повстанемо? 
— Т а всі в один день повстануть. 
— Н е робіть безумства! 
— Безумство не безумство, воно повинно статися, — ко-

ротко сказав Мічо. 
•— Не для чудових очей ми так довго готуємося! — додав 

Калчо. 
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— Я розумію, коли б ми готувалися оборонятися від баши-
бузуків, бо ми бачимо, що біля нас робиться... А так, боюся, 
як би ми самі не вклепалися, -— сказав бай Марко. 

— Сором і безчестя, якщо Біла Церква затримається хоч 
трохи!.. Увесь народ повстане в один день, і Турції прийде кі-
нець! — з запальністю вигукнув бай Мічо. Марко задумався. 

— А ви добре знаєте, — спитав він, — що це так буде? 
— А чого ж не знаємо? Хіба ми діти, чи що?.. Я тому тебе 

й запросив до комітету, щоб ти своїми очима читав листи й 
щоб послухав Каблешкова. 

Марко недовірливо похитав головою. 
Одне Д І Л О , К О Л И тобі Л Ю Д И говорять, друге ДІЛО' , коли ти 

сам знаєш, що це так... П ' ять разів обдумайте, раніш аніж ви-
рішити, інакше повториться загірська історія. 

Мічо розсердився. 
-—- Тепер інша справа, не будь дитиною, Марку! Я тобі 

кажу, що загориться всюди... Всі зорганізовані. Тільки ждемо 
того дня... 

Поки вони розмовляли й сперечалися, до сараю зайшло ще 
декілька членів комітету. Вони також по дорозі зайшли подиви-
тися на білоцерківського Крупа. Скоро й інші прийшли і всі 
з тієї ж причини. Таким чином були тут всі члени комітету, 
за винятком одного тільки Діма Безпортєва. 

— Капасиза не буде, — доповів Ілля Странджев, — він, ма-
буть, напився десь у корчмі. 

— Погано напиватися надміру, —завважив піп Дімчо, на-
ціджуючи собі скляночку. 

Члени комітету не могли надивитися й намилуватися гарма-
тою. Вона стояла перед ними, немов якась довга, величезна 
тварина, без голови й без ніг, із одним оком на спині й великою 
пащею, з якої буде вилітати вогонь і лавина. Н а її гладенькому 
жовтавому животі чорнів кабалістичний напис, що його вирі-
зав бай Мічо, страшне шешепіо шогі Отаманської імперії: 

«Турція звалиться. 1876». 
— Хлогіці, — звернувся до членів голова, — ми домовилися 

зібратися на Зеленім Трапі? 
•—• Там, там, підемо! ** 
— А л е як же ми зібрались тут, чи не влаштувати тут за-

сідання? Н а мою думку, тут більше підходить... при цій вед-
медиці... 

Всі схвалили щасливу думку голови. 
— Тоді сідайте. 
— А де ж ти сядеш? 
— Ось мій престол, — сказав бай Мічо й сів верхи на гар-

мату. 
І засідання почалося. 
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Х У П І . Н О В А М О Л И Т В А М А Р К А 

Марко вийшов із сараю — гарматного заводу Калчо, в гли-
бокій задумливості; він весь був під впливом того, що він там 
бачив і чув. 

— Х т о знає... — шепотів він, рухаючись тихо вперед зеле-
ніючими садками. 

Непомітно підійшов він до річки, на схід від Білої Церкви... 
Т а м він кинув погляд на сад свій і на пень, що залишився в 
ньому від черешні, і посміхнувся в бороду; потім він повернувся 
назад, знову перетнув сади й поля і зупинився на головній ву-
лиці мі та, через яку проходив шлях до Карлова. Проминувши 
циганський табір, що розмістився на галявині, на околиці міста, 
він побачив великий хоровод. Святкували весілля в якогось бід-
няка, і в ньому приймали участь всі сусіди. 

— Ось який світ, — подумав Марко, — там готують гар-
мати, а тут женяться і не думають про завтрашній день... 

Проте він відразу впевнився, що й тут було не без револю-
ційного елементу: хороЕод водив Безпортєв, — хоч кривий, 
проте відомий танцюрист. Він розмахував біленькою хусточкою 
в руці й танцював якийсь ексцентричний танець, надаючи без-
конечному живому ланцюгові, який за ним тягнувся, найкаприз-
ніші форми: то хоровод був схожий на дуже правильне півколо, 
то він звивався, як змія, потім раптом знову розгортався і пе-
ретворювався на пряму лінію, або знову набирав фантастичного 
вигляду. 

Марко підійшов ближче й помітив, що Безпортєв був дуже 
п'яний. Він так підстрибував і метушився, а разом з ним і вся 
колона, неначе він вів її на приступ якоїсь фортеці. Ентузіазм 
Безпортєва передався навіть тим, що йшли позаду у хвості 
колони. 

З а наказом Безпортєва музиканти замовкли, і тільки ті, що 
були в хороводі, продовжуючи кружляти, заспівали. Марко 
почув слова пісні: 

Чи надієшся, Калино, 
ИТо твій Коля прийде? 
Ш о твій Коля прийде, 
Подарунки принесе? 
На білу шию — намисто, 
На тонкий стан — корсет, 
Стрічку на русу косу, 
Туфлі — на малі ніжки? 

І хоровод кружляв нестримно... 
Марко зупинився, щоб відпочити і помилуватися з веселого 

видовища. 
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Раптом його помітив Безпортєв. Він відділився від хороводу, 
підбіг до нього, продовжуючи розмахувати хустиною і підстри-
бувати в такт пісні. Н а його довгому сухому обличчі з синіми 
бігаючими очима й маленькими чорними вусиками відобража-
лась якась надзвичайна радість і захоплення, — результат без-
турботного п'янства, викликаного безумною тривогою душі. 

— Х а й живе бай Марко, хай живе Болгарія, і славетні сини 
Болгарії нехай живуть!.. Бай Марко, підійми келих... Дякую. — 
Віват! Х а й живе бай Марко!. . Пробач, бай Марко, я п'яний, 
як водовоз... але я все ж при своєму розумі, а п'ю вино, а не 
воно мене... Так , як чуйний болгарин... Бо народ страждає, і я 
кажу: досить рабства і п'янства! Краще смерть, ніж таке ганебне 
життя.. . Нехай кажуть: напився, як ніч... Х т о це говорить, той 
зрадник.. . Серце моє болить за Болгарію, нещасну рабиню... 
Шукаю я правди, людської правди!.. Н е хочемо ми ні багатства, 
ні жінок *... Але ти скажеш: люди женяться, і коли? А я тобі 
відповідаю: це люди... а завтра скажи йому: марш, вперед, за-
пали будинки свої і йди в Балкани!.. Х т о боїться пташок, той 
просо не сіє... Т и розумієш мене... Нехай живуть патріоти! Я 
цілую їх руки і ноги!.. Але з чорбаджія Юрдана. . . з живого шку-
ру здеремо... Знову Стефчов? Цей Соколов, чорт його візьми!.. 
Але нехай собака спить під каменем... Словом, я п'яний, як... 
Любов до вітчизни мене робить п'яним... Час близький. Сьо-
годні я живий, завтра я стану духом, тінню... Підлий світ, од-
ним словом... І хто помре за народ, той буде живий на віки 
вічні... Х а й живе Болгарія!. . А я що таке? — Я осел, що 
боїться бистрої води... 

Безпортєв раптом замовк: він помітив турка, який верхи 
конем проїжджав вулицею; в останній час це траплялося рідко... 
Безпортєв заспівав, показуючи на турка: 

* 

Бій настає... Серце забилось... 
Ось вони близько, наші вороги... 
Друзі, сміліше! Вірні присязі, 
Ми більше тепер уже не раби!.. 

— Вперед, вперед! — скрикнув Безпортєв, немов супрово-
джуваний великою невидимою дружиною, і кинувся до турка. 

Турок оглянувся і, побачивши Безпортєва, що біг до нього, 
зупинився. 

* Перероблена строфа з вірша Стамбулова: 

Багатства не хочемо ми, 
І грошей не шукаєм, 
Ми прагнем свободи 
І прав чоловіка... 
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—- Турок, куди їдеш? Як смієш ти топтати цю священну 
землю?. . Ц я земля — болгарська, а твоя — в азіатських пу-
стинях, туди і йди! Геть, тварюко, і цілуй нашу священну зем-
лю... Я к щ о ні, нехай чорти візьмуть твого- султана і його єв-
нухів, і його гареми!.. 

Турок не розумів, що йому говорив Безпортєв, але бачив, 
що він дуже п'яний; він зніяковів, вдарив коня і поїхав далі. 

Безпортєв побіг і схопив коня за уздечку. 
— Чого ти хочеш БІД мене, чорбаджію? — спитав розгублено 

турок. 
— Геть! Чи ти хочеш, щоб я пролив твою кров! — заревів 

люто Безпортєв, виймаючи свій блискучий ніж. 
Турок мав немало зброї за поясом, але він забув про це; 

тремтячи, він з покірним виглядом зліз з коня. 
— Чого ти хочеш, чорбаджію? — спитав він, наляканий 

сердитим виглядом Безпортєва. 
— Куди їдеш, турку? 
— Д о Карлова. 
— А коли поїдеш в Мекку? 
Турок зовсім розгубився! голос його завмер в грудях, і він 

ледве чутно прошепотів: 
— Чорбаджію, не займай мене. 
— Поїдем разом в Мекку, — крикнув Безпортєв. — Постри-

вай, я сяду на тебе верхи! Т и їздив тисячу років верхи на бол-
гарах! 

І Безпортєв спритно стрибнув йому на спину, схопив його 
за шию й скрикнув: 

— Вперед! Скачи в Мекку! 
І, на очах всього натовпу, що к.ричав і сміявся, турок, з 

Безпортєвим на спині, рушив вперед. 
Кінь меланхолійно пішов слідом за своїм хазяїном. 
— Х т о знає, хто знає! — шепотів Марко, повертаючись 

додому. Він не міг отямитись від здивування: для нього все 
було новим, що він бачив і чув. Він прожив п 'ятдесят років на 
білому світі; він пам'ятає час, коли болгарину було заборонено 
носити одяг зеленого кольору й наказано було злізати з коня 
при зустрічі з турком; він сам бачив, випробував, пережив, 
проковтнув, як раб, стільки принижень, що йому тяжко було 
вірити своїм очам. Серед натовпу, перед тисячею глядачів турок 
зліз з коня за наказом кривого й п'яного болгарина, забув 
про свій пояс зі зброєю і підставив, як тварина, спину! І все 
це так просто, так раптово, так дуже раптово! І весь народ 
сміється і аплодує, немов так і мусить бути... Який час настав? 
Зв ідки ця сміливість у пригнічених і цей страх у пануючих?.. 
Чи й насправді настав час свободи, і Бейзадет правий, і молодь 
права? 
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— Х т о знає, хто знає!.. 
Назустріч Маркові йшли діти із школи — це були учні 

Мердвенджієва; вони йшли довгою колоною, по два в ряду, 
рівномірним військовим кроком, під командою десятників, які 
йшли збоку, і генерала, що йшов попереду... Асен, син 
Марка, тримав високо палицю з червоною хустиною: це був 
прапор! 

Марко, здивований, зупинився. 
— Так , всі здуріли: від старих і до малих, — подумав 

він, — всі заворушилися.. . 
Він схопив Асена за вухо й сказав йому, посміхаючись: 
— Щ о ти несеш, цуценя? 
І з задоволенням згадав, що хоч старші його сини лишилися 

незаражені, що в них він не помічає цього бунтівничого духу, 
що охопив усіх, включаючи і його самого. 

— Нехай хоч вони залишаться осторонь, нехай уціліють. Я 
вже пропаща голова. Х о ч вони залишаться живі... 

Але відразу гірка думка майнула й о м у в глові, і він додав, 
насупившись: 

— Т а хіба у цих негідників не Фене кров у жилах? Хіба 
торгашів я народив?.. Ні , так краще, краще, нехай стоять осто-
ронь... Досить по одному з сім'ї... 

Було вже опівдні. 
Він повернувся додому неспокійний і сердитий, увійшов до 

кімнати, оглянув рушниці й пістолети, що висіли на стіні в ко-
бурах, потім відкрив один схований за дверима сундук, щоб 
зарядити два старих пістолети, які дісталися йому від прадідів 
і багато років уже валялися в породі. Приміщення було те;мНе 
і служило тайником. Він навмання помацав в темряві рукою, 
потім засвітив свічку, щоб краще бачити. Яке ж було його зди-
вування, коли він підніс свічку до сундука! Замість двох ста-
рих пістолетів він побачив цілий арсенал вогнестрільної зброї! 
Т у т же були й інші необхідні для походу речі: в одному к^тку 
висіли торбинки і всякий одяг, в іншому — царвулі й шнурки, 
і іншії підозрілі речі. * 

Марко розкричався на жінку, яка в цей час ввійшла: 
— Х т о відчиняв тайник! Х т о поклав сюди це пас-

кудство? 
Інаниця подивилася на нього здивовано. 

Х т о ж його відчиняв, хіба я?. . Всі: Василь, Дмитро, Киро 
лізуть сюди кожної години і мажуться в павутинні... Х т о їх зна, 
чого вони шукають у темряві! 

Дідько б їх взяв з бунтівниками разом, — сказав сер-
дито Марко. 

І Іотім він потримав ще трошки свічку, оглянув навколо тай-
мпк і прошепотів: 
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— Безумці! Безумці! Т а щоб вони лізли у вогонь! 
І він зачинив знову тайник, підійшов до іконостасу і з очи-

ма, спрямованими на ікону, прошепотів молитву. Цієї молитви 
не було в його святцях... Він молився за Болгарію вперше Б 
своєму житті. 

X I X . Н А Р О Д Н Е З А В О Р У Ш Е Н Н Я 

В міру того, як наближалося літо, революційний рух веле-
тенськими кроками посувався вперед. Уся Західна Фракія , го-
ловна дільниця революції, скидалася на вулик, що видавав 
глухий гул — провісник близького вибуху. Цілий рій апостолів 
роз ' їжджав містами й селами, діяльно організовуючи боротьбу. 
Скрізь їх стрічали з розкритими обіймами, і народ жадібно 
слухав великі слова визволення. Довга низка діячів-предтеч, 
від ченця Паїсія до диякона Левського, угноїли і засіяли ниву 
народну. Двадцять років тому Раковський ледве врятувався, з 
допомогою жіночого одягу, від розлючених селян, коли почав 
говорити про повстання. Тепер народ виряджав назустріч апо-
столам делегації. Як відповідь на слова: «Будь готовий, ти по-
винен умерти!» — церква давала панотця, школа — вчителя, 
село — селянина, мати — сина. Ідея визволення стихійно про-
никала в усі щілини — і в гори, і на долини, і до хатини бі-
дака, і до чернечої келії. Навіть чорбаджії — клас, що з дав-
ніх-давен гальмував революційний рух — перебували тепер під 
впливом чарівної ідеї, що хвилювала народні голови. Вони хоч і 
не брали безпосередньої участі в патріотичному русі, але й не 
чинили йому опору — не зраджували його. З р а д н и ц т в о й зради 
посипалися звідусіль уже після катастрофи, як і завжди буває 
у таких випадках. Дарма запевняє дехто, що це піднесення охо-
пило тільки одну частину народу, — революційний дух, цей 
огняний серафим, осінив крилом і тих, що носили царвулі, і 
людей університету, людей у підкапках і камилавках та фесках 
і в поо тих смушевих шапках. Як в кожному прогресивному 
русі Болгарії, і на цей раз наука і хрест, тобто дух, стояли на 
першому плані. Мартиролог нових болгарських мучеників ясно 
доводить це. Головний контингент поставляв, звичайно, народ, 
по"кільки сила останнього полягає саме в численності. Але по-
трібна була інтелігенція, щоб вдихнути думку й душу. 

Піднесення зростало й охоплювало міста й села. Старе й 
мале — всі заходилися коло роботи. Селяни кидали орати свої 
ниви й заходжувалися лити кулі. Городяни кидали торгувати. 
Молодь виходила із зброєю на військове навчання під коман-
дою сотників; жінки ткали полотно на одяг, вили мотузки, ви-
готовляли паперові патрони; старі жінки місили тісто й пекли 
сухарі; шевці шили ладівниці, царвулі, ремені і різні шкіряні 
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причандали військової справи; навіть сільські власті, вікіли, 
бірники, кмети43 , і ті брали" діяльну участь у готуванні. В кож-
нім селі був склад рушниць, пороху, куль, — порох постачали 
самі турки. Просвердлені стовбури черешень, оброблені і закуті 
в залізні обручі, становили артилерію. А шовкові прапори з 
гаптованими сріблом левами, фантастичне революційне вбрання, 
являли декоративну прикрасу наступного повстання. 

Навіть на дитячих розвагах позначалося загальне оп'яніння. 
Вони вже не складалися із дзиг та м'ячів; діти влаштовували 
тепер битви, паради з дерев'яними шаблями, рушницями з жер-
сті, барабанами... Старі люди, дивлячись на них, благочестиво 
говорили: «Це перст божий». 1 

Але ніщо в природі, здавалося, не віщувало тієї страшної 
бурі, що мала незабаром розгулятися. Навпаки, рання весна 
перетворила Фракію на квітучий сад. Долини троянд вкрива-
лися чудовими квітами — розкішними, як ніколи ще. Ниви 
й лани обіцяли прекрасний урожай, що його нікому було зби-
рати. 

Виріс народ на декілька віків. 
І в декілька днів непомітно 

Незважаючи, проте, на одверту агітацію, на гучне озбро-
єння і готування повстання, турецький уряд сидів згорнувши 
руки, і не тільки тому, що був сліпий, а ще й тому, що він за-
надто зневажав ту силу «раї», яка дедалі зростала. «Це заяча 
метушня», — говорили благодушні ефенді. «Це Дажівейлер-
дені»44, — зневажливо посміхалися господарі. Є слова, що ви-
значають цілу епоху. «Дажівейлердені» — це втілення народної 
самосвідомості, що вийшла переможцем з тридцятилітньої бо-
ротьби за церковну незалежність. Але «Дажівейлердені», що 
нили за болгарську екзархію 1870 року, тепер перетворилися 
на революціонерів, які лили кулі і робили гармати в ім я бол-
гарського визволення. 

Турки не розуміли цього перетворення. 
Вони не могли усвідомити знамення часу, прогресу ідей. Про-

те, якби вони й зрозуміли, було вже пізно: вони не мали такої 
великої в'язниці, таких довгих ланцюгів, якими можна було б 
зв 'язати гігантську ідею невидимого й невловимого Марка-Ко-
ролевича, що рухав горами. 

Ми особливо натискуємо на прелюдію боротьби, бо тільки 
вона може служити мірилом надзвичайної сили великої ідеї, що 
попала на сприятливий грунт. Сама боротьба не заслуговує 
цього імені. 

Ми й не маємо на увазі її описувати. Ми змушені будемо 
торкнутися тільки одного епізоду боротьби, — епізоду, який 
ще розповімо, який ілюструє революцію. 
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X X . Л Я П А С 

Другого дня по засіданні комітету кав 'ярня Ганко тремтіла 
від веселого реготу. Причиною сміху був Іванчо Іота; Франгов 
читав у «Праві» статті про австрійську політику на Сході і 
вапнувся на фразі «Вгап£ пасЬ Озіеп»*, а Іванчо Іота пояснив, 
що це значить «Друг наш Остен». 

Серед інших гостей був і Стефчов. 
Його не вбили. Соколов промахнувся, бо Брзобегунек здвиг-

нувся під ним саме в той момент, коли він вистрелив. 
Стефчов приховав, що на нього був замах. Він поширив 

чутку, що з необережності ранив себе, вибиваючи набої з свого 
револьвера. Він зробив так, щоб не перелякати своєї хворої 
дружини, а крім того, щоб не пішли про нього неприємні плітки 
й поголоски. 

Рачко розповідав йому й іншим, що бачив, як Соколов біг 
в двора, але йому ніхто не вірив, бо він добавляв, що Соколов 
біг разом із своєю ведмедицею. Бідний Рачко прийняв Брзобе-
гунека, що рачкував, за ведмедицю, яка недавно перед тим по-
валила його в багно. 

Отже загальний сміх наповнював кав 'ярню. Один Кандов, 
який мовчазно стояв у кутку, не сміявся. Думка його, певно, 
літала десь в іншому світі. По його блідому, задумливому об-
личчю була розлита меланхолія й стурбованість, щось хвороб-
ливе, що являло повний контраст в порівнянні з веселими, ус-
міхненими обличчями присутніх. 

Сміх ущух і всі присутні втопили очі в вікна, дивлячись на 
прибраних чоловіків і жінок, що поверталися з церкви. 

Поміж жінок була й Рада. Вона була одягнена скромно, все 
ще в чорну сукню. Щ о к и її цвіли, немов ті троянди. Вона при-
вернула загальну увагу, але багато з спрямованих на неї по-
глядів було неприхильних: були поміж ними й зневажливі, бо 
останнього часу про Раду ширилася досить неприязна поголоска. 
Пустила її хаджі Ровоама. З монастиря поголоска перекинулася до 
міста. Плетухи й вороги Бойчо заходилися перетирати Раду на 
зубах, щоб хоч таким способом помститися пам'яті Огнянова. 

Одна тільки Рада нічого не знала. 
Вона була зайнята своїм щастям і не помічала ні цікавих 

поглядів кумась, ні хитрих усмішок зустрічних. 
Кандова це страшенно обурювало. 
Коли Рада проходила повз кав'ярню, Стефчов нахилився і з 

злосливою посмішкою шепнув щось Мердвенджієву. Шепіт по-
котився далі; почулося злісне глузування. Торжествуючий 
Стефчов не задовольнився цим, він іронічно продекламував ві-
домий вірш революційної пісні: 

* Похід на схід (нім). 
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«Де ж ти, де ти, до народу любов?» 

і нахабно закашляв. 
Кандов, що досі слухав терпляче, не міг далі стримувати себе. 
— Кого стосується ваше глузування? Матушчиної Ради? — 

спитав він у Стефчова. 
В кав'ярні запанувала тиша. 
— Т о не твоя справа! Так , матушчиної Ради, — а тобі що 

до того? 
— Якщо ти про неї так говориш, то я об'являю, що ти бре-

хун і падлюка! — скрикнув, задихаючись, студент. 
— Чи я падлюка, а чи ти — нехай скажуть люди. Щ о ж д о 

наклепу на матушчину Раду, даруй мені... поспитайся в собак... 
вони й то знають.. . 

— Т и чіпляєшся до беззахисної дівчини... відповідай зра-
зу ж мені! — скрикнув Кандов. 

— Доведи мені насамперед, що вона не приймала на тім 
тижні гостя потай... 

Стефчов не встиг договорити. 
— Цей таємний гість був Бойчо Огнянов, її наоечений, 

паршивцю! — скрикнув Кандов і дав йому ляпаса. Дзвінкий 
удар пролунав у кав'ярні. 

Приголомшений Стефчов спершу поточився від удару, але 
далі кинувся на студента, що підняв свою палицю. 

П рисутні розборонили їх. 
Кав ' ярня загула. Зокола біля вікон стовпилися цікаві. Стеф-

чов вийшов із кав'ярні, скаженіючи з люті. Він попростував до 
конаку, поклавши за одним заходом помститися Кандову й Раді. 
Він хотів підбурити бея тортурами над обома вивідати про Ог-
нянова. 

Страх перед помстою, який раніше змусив його змовчати 
про замах, тепер зник; одна лише страшна злість ображеного 
самолюбства керувала ним. 

Він швидкими кроками наближався до конаку. 
Раптом хтось ззаду гукнув його. 
— Киріяк-ефенді, з тебе могорич. 
Стефчов оглянувся й побачив онбашія. Він машинально при-

клав руку до щоки, ніби для того, щоб закрити її. 
— Вітаю тебе, — промовив з ласкавою усмішкою Шериф-

ага, наблизившись. 
Стефчов, що був ще приголомшений ляпасом, не міг зібра-

тися з думками. Йому здалося, що онбашій сміється з нього. 
-— Н е здогадуєшся? Указ вийшов... Т ільки що бей одер-

жав повідомлення... 
І з крайньої пригніченості, в якій перебував Стефчов, він 

відразу ж перейшов до захоплення. | 
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— Вийшов? — скрикнув він. 
— Вийшов! — губернатором у Гюмюрджин.. . Доброго ус-

піху, цар не забуває своїх вірних і достойних підданих. 
Про цю посаду вже давно клопотали патрони Стефчова в 

Філіппополі... Тепер він, нарешті, добився її. Лице його сяяло 
від задоволення. 

І він швидко завернув додому, щоб обрадувати хвору Л а л к у 
щасливою звісткою. 

X X I . Х В О Р А 

Лалці з кожним днем ставало гірше. Т я ж к а гарячка, що 
прикувала її до ліжка, набрала небезпечного характеру. Хвороба 
діяла швидко, руйнуючи слабкий організм Лалки. З а декілька 
днів вона страшенно змінилася, обличчя її схудло, висохло так, 
що її не можна було впізнати. Щоки її, висушені й бліді, вва-
лилися. Темні круги появилися навколо очей, що глибоко за-
пали. Її сухі й безкровні губи нервово тремтіли від швид-
кого гарячого дихання. Це миловидне раніше й спокійне обличчя 
набрало тепер холодного і суворого характеру. В рідкі хвилини 
забуття, позбавлене будь-якої окраси й руху, воно робилося 
млявим, як обличчя мерця. Тільки очі неспокійно блищали в 
глибоких орбітах, відображаючи внутрішній вогонь, що 
спалював і висушував життєві соки цього молодого тіла. 
Час від часу гаряча кров забарвлювала її сухі щоки 
неприродним рум'янцем, який скоро змінювався восковою 
жовтизною. 

Лалка схожа була тепер на спалену сонцем квітку. Думали, 
що криза ще пройде добре, що хвороба буде переможена. Від 
гарячки не вмирають, кажуть. Але з учорашнього дня Лалка 
втратила голос; лише з великим зусиллям її пошерхлі губи про-
пускали якийсь невиразний сердитий звук; вночі вона марила 
або ж пильно дивилась на стелю і довгий час лежала так заці-
пенівши. її мати і хаджі Ровоама всю ніч сиділи з відкритими 
очима біля її ліжка... Лише на ранок вона заспокоїлась і заснула 
глибоким сном. П У Л Ь С ЇЇ бився правильно, і дихання рівніше 
підіймало груди... Це видиме покращення обрадувало домашніх; 
і Юрданиця замовила черницям нову молитву за здоров'я її 
доньки. 

Двері відчинились, і Стефчов увійшов до кімнати. Його чер-
воне від хвилювання обличчя світилося щастям,—страшний конт-
раст з горем і скорботою, що тут панували. Але побачивши 
Лалку, він змінився — обличчя його стало холодним, таким, як 
завжди; тільки лоб його сумно й болісно нахмурився. Він на-
близився до дружини. 

— Лалко, — покликав він її. 
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Лалка раптом затряслася, подивилася на чоловіка напівроз-
плющеними очима й повернулася в іншу сторону. 

— Бідна, любо їй дивитися на тебе... не може стерпіти від 
жалості... — прошепотіла хаджі Ровоама Стефчову. 

Лалка знову повернулася, немов на пружині. Її мокрі очі 
побачили Стефчова і знову одвернулися до стіни. 

— Киріяк, ти її ще хвилюєш, іди звідсіля, — сказала су-
воро Юрданиця . 

Стефчов вийшов з опущеною головою. 
Домашні погано зрозуміли Лалку. Не жалість виявляла вона 

до чоловіка, а глибоку зневагу й презирство... 
Ці почуття її до чоловіка, що появилися в день, коли вона 

захворіла, і скриті до цього часу в її грудях, вирвалися назовні 
в цей роковий для неї час. Вигляд Стефчова вразив її єство і 
збільшив її муки... І раніше вона ніколи не любила його, але 
тепер вона почувала до нього огиду... Якби вона могла сказати 
йому це словами, вона б сказала: близька смерть добавляла 
їй сміливості, але зав 'язувала язик... 

Поява Стефчова, що викликала гнів її, перенесла її від мрій-
ливих думок V оеальну дійсність. Очі її З У П И Н И Л И С Я на домаш-
ніх з виразом великої муки, немов прощаючись... Страждання 
й любов відбилися в них. З а б л и щ а л и сльози і в очах присутніх; 
мати її тихенько плакала. Старша дочка її Гінка схопила її за 
руку, щоб та замовкла, але сама вона тримала хустинку біля 
очей... Лалка знову почала марити. Сльози в очах її випарились, 
і погляди її перенеслись кудись далеко у простір й зробилися 
нерухомими. 

В цей час усі, що були в кімнаті, мимоволі повернули го-
лови, щоб подивитися, хто відчинив двері. Увійшла Рада. Тіль-
ки сьогодні вона довідалася про хворобу Лалки. 

їй вже давно було заборонено входити в будинок сім'ї Ю р -
дана. Але поява її тепер нікого не здивувала і не роздратувала. 
Вона була Лалчина приятелька. І ніхто не мав права віднімати 
у помираючого останнє «про 'ти» з приятелями й ворогами. 

Там, куди увійшла смерть, замки з дверей спадають. Великі 
й малі, багаті й бідні, всі однаково бажані гості в приюті віч-
ності. Домашні потіснилися й пропустили дівчину до ліжка. 
Одягнена вся в чорне, з сумними, вологими очима, вона мов-
чазно пройшла порз них і прямо опустилася на коліна біля го-
лови Лалки. Вона взяли її суху руку й покрила її поцілунками 
і Лалка здригнулася від її дотику, відвела очі від стелі й вту-
пила їх в Раду... Погляд її прояснішав... Хвилювання трохи 
оживило її напівмертве обличчя... Губи її заворушилися безпо-
мічно, але Рада зрозуміла, що вона хотіла їй сказати... Раптом 
дні великі брильянтові сльозини блиснули, скотилися по щоках 
хворої. Рада відчула, що вона їй стиснула дуку. Вона наблизила 
до неї своє обличчя й прошепотіла уриваним голосом: 
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— Сестро, сестрице!.. Щ о ж ти зробиш, Лалко? Н е сумуй... 
Лалка почула... Вона кивнула заперечливо головою і знову 

стиснула її руку, яку не випускала з своєї. В її нерухомому 
погляді, спрямованому на приятельку, виднілося стільки радо-
сті, вдячно ті, безмежної любові, прощальних слів!.. Вона роз-
лучалася з цим світом. Обличчя її говорило це яскраво. Смерть 
вже схилилася над нею... 

Розлука двох товаришок була німа, роздираюча серце... 

X X I I . К А Н Д О В 

Слова, якими Кандов супроводив ляпас, здивували присут-
ніх. Але найбільше Стефчова. Вони впали, як грім з ясного 
неба. А л е захоплення палкого студента не мало для нього по-
ганих наслідків. 

Між тим деякі догадливі люди зрозуміли, що вчинок Кан-
дова не пояснюється тільки його характером. 

І вони не помилилися. 
Молодий студент був однією з тих пристрасних натур, які 

знаходять смисл життя тільки в служінні ідеалові. Такі натури 
можуть дихати лише в захопленні пристрасною, великою відда-
ністю. 

А л е раніш ніж побачити Болгарію, в душі його оселилося 
інше божество: він побачив Раду... 

Це трапилося скоро після втечі Огнянова з Білої Церкви. 
Захоплення Радою, спочатку слабке, швидко зростало й пе-
ретворювалося в пристрасть. Кандов потроху відривався від 
тих, хто його оточував та від їх інтере"ів, залишався на самоті 
і віддавався мрійливій апатії, яка зникала тільки тоді, коли він 
бачив Раду. Т а к тривало до весни, коли він раптом проснувся, 
струснувся, обурив"я сам проти себе. Ц я пристрасть йому здава-
лася підлою, підлою по відношенню до О г н я н о в а — й о г о прия-
теля злочинною по відношенню до Болгарії, якій він повинен 
був присвятити себе. 

Він злякався сам себе й подумав, що тільки інше захоплення, 
сильніше за це, може врятувати й оновити його. Він вирішив ціл-
ком віддатися боротьбі, яка підготовлювалась, забутися в її небез-
пеках, поринути в її бурні хвилі, наковтатися до оп'яніння гаря-
чою атмосферою безумного захоплення і революційної діяльності. 

Ось тоді, як ми бачили, він і з 'явився раптово до Соколова 
з просьбою прийняти його до членів комітету і з пропозицією 
вбити Стефчова... 

Н а щастя, чи на нещастя, жереб випав Соколову, і план 
Кандова не здійснився. Він був у відчаї... Проте боротьба в його 
душі тривала й мучила його. Незважаючи на пристрасність, з. 
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якою він віддався справі революції, спогади про Раду не за-
лишили його. О б р а з її зрадливо вимальовувався за образом віт-
чизни; він запав у його душу глибше; мав більш самовпевнений 
вигляд і дивився з співчуттям на тимчасового'гостя, що увійшов 
у будинок, де хазяйнує інший... 

Сьогодні, пі ля того, як він дав ляпаса, Кандов відчув, що 
він перебуває в дивному становищі. Він віддався Болгарії, а 
полюбив Раду. І тому в Огнянові він мав товариша по боротьбі, 
противника — в любові. Ідея прив 'язала його до нього, при-
страсть віддаляла... 

Караючи за образу Ради, він мстився також і за Огня-
нова. 

Протиріччя було явне, але боротьба не тривала довго. Серце 
одержало перемогу, тобто п р и р о д а — н а д духовним світом. 

Кандов цілком віддався своїй новій боротьбі. 
Серце Ради не було вільне, і він це знав. Але він не бачив 

цього й продовжував горіти. Кохання — сліпе. Недаремно 
грецьке ми тецтво відображає його, як крилатого бога з зав я-
заними очима. 

Н а протязі того часу, коли Рада вважала Огнянова забитим, 
вона була в такому пригніченому настрої, що не помічала нічого 
підозрілого в Кандові, відвідування якого, між іншим, були ще 
рідкі; потроху вони робилися частіші, як і випадкові (але нав-
мисне ним підготовані) зустрічі з нею. Час спливав, й Рада, з 
властивою їй жіночою догадливістю, помітила небайдуже до 
неї ставлення студента. 

Кожного разу ознаки цього почуття робилися яскравішими, 
в міру зростання самого почуття. 

Вона й далі була привітною з Кандовим, як з приятелем 
Бойчо й людиною благородною. Вона думала, бідолашна, що, 
зустрічаючи його привітно й ласкаючи вогнем своїх чорних очей, 
вона полегшить його муки, про силу яких вона догадувалась. 
Погані ліки! 

X X I I I . В Р А Н І Ш Н І Й В І З И Т 

Після скандалу з Стефчовим Кандов повернувся додому дуже 
схвильований. Він замкнувся в своїй кімнаті і до самісінького 
вечора читав книжку . 'Коли запанувала нічна тиша, він сів до 
столу і почав писати листа. Це тривало до півночі. Потім він 
шов уклався на лаві. З першим сонячним промінням Кандов 

прокинувся, розплющив очі, стомлені й опухлі від неспокійного 
сну. Він підійшов до столу, знов перечитав, дуже схвильований, 
листа, склав його вчетверо, почав шукати конверта, але не знай-
шов; знову розгорнув листа, перечитав періїіі рядки, поклав 
його па стіл. 
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— -Зараз чи потім? Надішлю їй... після того, як я з нею 
побачуся. 

Він мерщій одягся і вийшов. 
Коли він опинився на вулиці, він побачив, що було ще дуже 

рано. Сонце стояло ще низько над горизонтом: будинок, в якому 
жила Рада, кидав тінь на вулицю й на будинок, що стояв на 
іншому боці вулиці. Кандов декілька разів пройшов вулицею 
в кінець, позираючи кожного разу на задню стіну будинку Лі-
ловиці (Рада жила в кімнаті з вікнами у двір) . 

Сонце вже залило своїм світлом всю Стару Планину (Стару 
Гору) , й горби над містом, і черепичні дахи будинків, білі ди-
марі й вікна, що виходили на схід. Ранні кафеджії відчиняли 
свої кав'ярні, торгівці посипали камінчиками землю коло своїх 
крамниць, по вулицях заметушились люди, почався рух і життя, 
місто наповнилось звичайною сумішшю різних звуків. 

Але в ього цього Кандов не помічав. Він попрямував швид-
кими кроками до воріт Ради. Він подивився на цю стару, в 
щілинах, хвіртку, низьку й ковану цвяхами з великими роз-
плющеними голівками, які заржавіли до того, що здавалися 
плямами на хвіртці. 

Із неї вийшли дві жінки: Ліловиця й Рада . Вони швидко 
пішли вгору вулицею. Тільки тепер почув він дзвінкі удари кле-
пала*. Мабуть, свято якесь, — подумав він, — і вони пішли 
удвох до церкви. Він, мов прикутий, зупинився на місці і сте-
жив очима за дівчиною, яка все віддалялася. Вона його не 
бачила, бо ввесь час очі її були спущені. Він помітив, що вона 
була одягнена в своє нове чорне плаття. 

— Куди вона пішла з цією жахливою старухою? Яке це 
дурне клепало! Щ о за вічні свята? 

Такі вигуки зривалися час од часу із вуст Кандова, і він 
все ходив туди й сюди по вулиці. Але Рада не поверталася. 

— Щ о це за безбожне свято! — пирхнув знову розлючено 
студент. 

Але він не намагався дізнатися, що це за свято. Перша 
людина, у якої б він спитав, сказала б йому це. 

Але скоро він одержав відповідь на свої нетерплячі вигуки. 

X X I V . З Д И В У В А Н Н Я К А Н Д О В А З Р О С Т А Є 

Незабаром показалися лави дітей, із смолоскипами, корог-
вами і великими свічками з білого воску, перевитими чорним 
мереживом; далі юрба інших дітей і з ними вчитель співіз 
Мердвенджієв; за ними йшли попи в ризах. В повітрі чувся 
запах ладану. Це наближалась похоронна процесія з труною 
Лалки. 

* Клепало — чавунна дошка, що заміняла у болгарів церковні дзвони. 
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Страдниця померла В Ї Ю Ч Ь І 

Коли процесія досягла площі, на якій, як жердина, стояв 
Кандов, носилки поставили на землю й почали читати молитву 
над труною. Тоді Кандов побачив мертву і відразу впізнав. 
Лалку. 

Бона лежала спокійна, тиха, з красиво опущеними віями йі 
була похожа більше на сплячу, ніж на мертву. Її мармурової-
білизни лице ледь-ледь відрізнялося від пухової подушки, в 
якій потопала її голова, її маленьке тіло- губилося під купою він-^ 
кін і весняних квітів — прощальним дарунком жінок і дівчат, 
І Іо обидва боки її плечей було по букету білих троянд; такі ж 
троянди були ввіткнуті в її волосся; руки її, білі й витончені, 
як руки мармурової статуї Грації, лежали навхрест на її він-
чальному платті, а на грудях лежала ікона успіння пресвятої 
богородиці. Чарівне благоухання, квітів, змішане з запахом лак 
дану, наповнило площу й зворушувало серце. 

Молитва була закінчена. Голос матері пронизав повітря. 
Підняли носилки, й процесія рушила дальше. Кандов майже ма-
шинально приєднався до натовпу. Зворушлива сцена, яку він 
бачив, не розчулила його нітрохи. Навпаки, навіть якась люта 
радість осяяла його лице: він зрозумів, що Рада, подруга Лалки, 
перебуває тут. Тільки цю думку могла пробудити в ньому по-
хоронна процесія. 

Він почав шукати очима в юрбі жінок Раду, але її не було. 
Він вдивлявся в кожен темний одяг, у кожен чорний чепець, 
але Ради не знайшов. Він навмисне зостався позаду, щоб про-
пустити повз себе всіх жінок, що проводжали труну. Раптом він 
побачив бабусю Ліловицю і почав шукати біля неї Раду. Але 
Ради не було... Серце йому стислося. Як? Щ о б не було тут Ради, 
подруги Лалчиної? Неможливо, неможливо! І він знов шукав її, 
але не знаходив дівчини. 

X X V . П О Х О Р О Н Н А В І Д П Р А В А 

Натовп, який все зростав на вулиці, тепер буквально запев-
нив усю церкву. 

Носилки, покладені на чотири мармурові плити з вирізьбле-
ними двохголовими орлами на них, навпроти владичого трону, 
були центром, біля якого змінялися, товпилися люди з свіч-
ками. 

Почався заупокійний молебен. Із кадильниць підіймалися до 
склепіння сині клуби диму; перед вівтарем горіли великі світиль-
ники, світилися також і лампади, і вся церква була наповнена 
світлом... Цей блиск повинен був служити заспокоєнням сім'ї 
Лалки. 
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З цією метою також запросили вчителя Климентія виголо-
сити надгробну промову. Як богослов, він мав здібність витієва-
то промовляти і у бесіді часто користувався цитатами із свя-
щенного письма. Але той, будучи хворим, відмовився. Запро-
сили Франгова. Після деякого вагання він прийняв запрошення 
і піднявся на східці владичого трону. Попи припинили пісні — 
церква замовкла. 

Учитель, дуже хвилюючись, з поглядом, спрямованим на по-
кійницю, почав гучним, але тремтячим голосом: 

«Брати і сестри!» 
Але він відразу ж змушений був замовкнути. Біля дверей 

трапилось щось незвичайне. Л ю д и заметушилися й почали бігати; 
почулося тривожне тупотіння, потім — налякані голоси. Цей пе-
реляк передався дальше і скоро досягнув передніх рядів, що ото-
чували носилки. Кожний питав, кожний озирався і, не знаючи, 
в чому справа, пробирався до вівтаря, збільшуючи натиск на-
товпу. Він рухався вперед, нестримний і несамовитий, як бурна 
хвиля, і ледве не скинув носилки з покійницею. Зчинилися ве-
личезна паніка і хаос. 

— Ідуть! — вигукували одні. 
— Матінко, ідуть! — верещали жіночі голоси. 
— Х т о йде, га? — відізвались чоловіки з середини церкви. 
— Турки! Турки! 
— Заколють! 
Відразу великі церковні двері шумно зачинилися і хтось зам-

кнув зсередини на ключ. Паніка збільшилась: зойк і вереск, 
уривчасті голоси і вигуки наповнили церкву. Л ю л и бігали, як 
перелякана отара, не знаючи, де знайти захисток. Створився ве-
ликий натовп навколо Юрдана і Стефчова. Біля них, як осіб, 
що, мали вплив на турків, кожний думав знайти захисток і бути 
помилуваним разом із ними. Але більша частина людей бігала 
по церкві, метушила~я, дазила одне одного, хрестилася, круж-
ляла на одному місці. Молоді жінки кричали й падали в непри-
томності, але ніхто не надавав їм ніякої допомоги; декілька жінок 
грюкнулося на східцях вівтаря й були потоптані. Великий жах 
відбився на всіх обличчях. Всі зблідли і здавалися білішими за 
Лалку. 

— Підіймайтеся на гору! — вигукнув хтось. 
І всі, скупчившись, почали підійматися правими й лівими 

східцями, що вели в жіноче відділення, до огороджених ґратами 
галерей —«гінекоону». Всі зрозуміли, що там вони будуть у 
більшій безпеці на випадок, якщо турки почнуть стріляти через 
великі вікна всередину церкви. Люди скупчилися на східцях, 
давлячи одне одного, щоб скоріше піднятися. З а декілька хви-
лин всі люди були в жіночому відділенні, і церква знову 
залишилася майже порожньою. Посередині, перед владичим 
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троном, стояли самотні носилки, оточені світильниками. Трохи 
д а л і , і з схрещеними на грудях руками, стояв Кандов і з смут-
ком дивився на покійницю. Він залишився зовсім байдужим 
до всього, що відбувалося навколо нього. 

Цього ча у почувся з галереї голос Соколова: 
— Н е лякайтеся, нічого нема! 
Він, ще напочатку паніки, виліз на галерею, щоб подивитися 

крізь верхні вікна, що робиться на площі. Але йін там не побачив 
нічого тривожного. Ніяких турків не було; навпаки, він побачив 
Безпортєва і його товаришів, що входили під арку. Він охрип 
від крику, намагаючись звідтіля заспокоїти людей, але в паніці 
ніхто не розібрав його окриків. 

Тепер відізвалися інші: 
— Будьте спокійні, люди, нічого нема! 
— Х т о нас налякав? — крикнув інший. 
— Відчиняйте двері! 
— Х т о обдурив людей? 
Відімкнули двері. Увійшов редактор з товаришами, що за-

дихалися, але зовсім не були налякані; вони почали хреститися, 
нітрохи не підозрюючи, що були причиною паніки. Справа в тому, 
що Рачко, втікаючи від них, влетів до церкви, страшенно пере-
ляканий, і на питання жінок, чому він біг так, відповів: ідуть! 

— Х т о йде? 
— Капасиз * і інші, багато, багато.... 
Тим, що питали, здалося, що він сказав: капасіз... багато, 

багато... 
Цього було до-ить для населення, яке вже більше місяця 

ждало турецької різні! Зв ідси — паніка... 

Х Х У І . Б У Р Я П Е Р Е Д Б У Р Е Ю 

Від'їзд Ради до Клісур стався несподівано. 
Щойно вона повернулася напередодні від хворої Лалки, як до 

неї приїхав клісурець; він сам їхав з Карлова додому. Отож 
Рада швидко зібралася і виїхала до Клісур. 

Рада стала в добродійки Муратлійської, що недавно прибула 
до Клісур. Вона радо погодилася виконати прохання Огнянова 
і прихистити бездомну дівчину. 

Вікнами будинок виходив на схід, і з них видно було все мі-
сто, околичні луки і Стару Планину. Велетенська вершина ри-
бариці, уквітчана ще своєю зимовою корою, з південного боку 
спускалася майже прямовисно; під горою лежало місто Клісури. 
По зелених схилах гори то там, то там рябіли отари, із східного 
боку до міста прилягало ще чимало урвищ і окель, подекуди 

* Капасиз — ім'я Безпортєва і капасіз — розбійник. 
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голих, подекуди вкритих виноградниками і трояндовими садами. 
Звивиста стежка підіймалася до самісінької вершини гори і вела 
на долину З л и й Діл, що з неї слався шлях на Стремську доли-
ну. П о той бік Клісур до них теж прилягали горби; місто схо-
валося в глибокій долині; воно, здавалося, потопало в .зелених 
садках, городах і трояндах, що розливали свої пахощі в повітрі. 

Кандов, після довгих вагань, теж поклав поїхати до Клісур. 
Його від'їзд був такий несподіваний для нього самого, що він 
навіть забув дома листа до Ради, що його почав був писати. 
Листа цього знайшов Неткович і, щоб він не потрапив до чужих 
рук, заховав його до свого гамана. 

Прибувши до Клісур другого дня по Радинім туди приїзді, 
Кандов став в одного свого родича. Того .ж дня він одвідав 
дівчину і застав її в ' ю в сльозах з причини Лалчиної смерті. 
Він відчув, що його відвідини за таких обставин недоречні, але, 
проте, відчув себе якось легше і радісніш. 

Сьогодні Кандов знов прийшов до Ради. Було ще рано. Він 
застав дівчину ще пригніченішою і переляканою. До туги за 
Лалку приєднався ще й страх за Бойчо, бо вона не знала, де 
він і що з ним, а тимчасом пішла поголоска про те, що днями 
почнеться повстання в Копривщині. Рада зраділа Кандову. 

— Скажіть, добродію Кандов, що чувати нового? — запи-
тала вона стурбовано. 

— Гомонять про повстання, — відповів сухо Кандов. 
— Щ о буде тепер, боже мій! І про Бойчо ані вістки, ані — 

слуху... Щ о буде? 
Кандов відповідав неуважно. Але під цією неуважністю, під 

цим байдужим ставленням до подій, що повинні були вирішити 
долю Болгарії, крився цілковитий розпач. А л е ні він, ні Рада 
не помічали цього. 

— А що ви думаєте робити, як почнеться повстання? — 
спитала вона стурбовано. 

— Щ о доведеться. 
— Як то «що доведеться?» Ви не битиметеся? 
— Щ о ж можу я робити, Радко? Тільки й того, що вмер-

ти!.. — відповів Кандов хмуро. 
У хвіртку тричі тихо постукали. 
— Бойчо! — скрикнула Рада, кинувшись до дверей. 
Увійшов Огнянов, переодягнений селянином, стомлений і геть 

чисто запорошений. Він повернувся із Панагюриша. Там він був 
на головних зборах, на яких день повстання призначено було 
на перше травня. Тепер Огнянов поспішав до Білої Церкви, 
щоб ужити за ті кілька днів, що йому лишалися, останніх за-
ходів щодо готування та щоб підняти умовленого дня повстання 
в Білій Церкві. Д о Клі-ур він заїхав, щоб попрощатися з Ра-
дою. Ідучи до неї, він нікого не стрів. 
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Огнянов став на порозі і кинув холодний пронизливий по-
гляд на Кандова, що спокійно стояв біля вікна. 

Рада почала щось говорити, але, завваживши холодне лице 
Огнянова, вмовкла. 

— Пробачте, що я так рано перебив вашу розмову, — мо-
лив Огнянов, гірко всміхнувшись і збліднувши. 

Тільки на цім слові він глянув на Раду. 
— Щ о таке, Бойчо? — спитала вона здавленим 'голосом. 
— Добродійко, годі прикидатись! Сором! — холодно про-

мовив Огнянов. 
Вона кинулася до нього, щоб обняти його. Він відсторо-

нився. 
— Звільніть мене від ваших ніжностей!.. 
Далі, обернувшись до Кандова, Огнянов нервово мовив: 
— Добродію Кандов, не знаю як і дякувати вам, що ви зра-

лу ж таки й приїхали з Білої Церкви на запросини... 
З л о б а душила його і не давала говорити. 
Кандов повернувся до нього. 
— Які запросини? — спитав він сухо. 
— Щ о означають ці слова, Бойчо? — спитала, аж вражена. 

Рада. — Добродій Кандов приїхав у гості до рідних. Він... — 
вона не доказала і заплакала. 

Заплакала Рада тому, що вперше в житті їй довелося збре-
хати. Під час коротенької зустрічі з Бойчо в Білій Церкві вона 
не мала часу та й не здогадалася сказати йому про дивну 
поведінку Кандова, що його вона не зважувалася прогнати. 
А оце зараз Огнянов застав його в неї, та ще так рано. Ма-
буть, до його ушей щось дійшло про ці відвідування, а прокля-
тий випадок тепер зміцнив його підозру раніш, ніж вона могла 
з 'ясувати справу. 

Рада сподівалася, що сам Кандов пояснить, щоб позбавити 
її болісного становища, але він мовчав. 

— Добродію Кандов, скажіть же щось і ви; я хочу пораду-
ватися, — почав злісно Огнянов, метнувши зневажливий погляд 
на свого суперника. 

— Нічого мені вам казати. Я чекаю, що ви скажете, — від-
казав студент спокійно. 

— Це підлота! — скрикнув, не тямлячи себе, Огнянов. 
Кандов зблід. Вражена гордість вивела його з хмурої апатії. 
— Огнянов! — скрикнув він гнівно. 
— Н е кричи, мене не злякаєш! — відказав теж підвищеним 

тоном Огнянов. Він усім тілом тремтів від гніву. 
Рада кинулася до нього, боячись, що він накоїть лиха. Вона 

чнала його запальність. 
— Боже мій! Бойчо! Щ о Т И робиш? П о " Т І Й , я все розповім 

тобі! — скрикнула повним сліз голосом Рада. 
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Огнянов ущипливо глянув на неї. 
— Нема потреби, Радо! Н е принижуй себе сльозами. І я, 

дурень, вірив, що знайшов невинність із невинностей... Виявив 
стільки любові, викинув серце на вулицю... Яке засліплення! 

— Бойчо! — скрикнула з відчаєм Рада, ридаючи. 
— Досить! Між нами нема більше нічого спільного. Маску 

здерто... Яка омана!.. Думати, що ти любиш мене, бродягу, 
якого чекає паля й шибениця, коли ти маєш таких лицарів з 
гучними фразами, високомудрих і благонадійних боягузів... Скіль-
ки підлоти в світі!.. 

І він повернувся, щоб піти. 
— Огнянов, зречись того, що ти сказав! — крикнув Кан-

дов, наздогнавши його. Огнянов став. 
— Я повторюю: підлість і гидота! Це огидне зловживання 

дружньою довірою!.. Невже ти заперечуєш наочність? — ска-
зав Огнянов, втупивши гнівний погляд у студента. 

— А б о зречись того, що ти сказав, або смерть! — закричав 
Кандов, затремтівши від люті. 

— Смерть? Вона може злякати революціонерів, що рятують 
Болгарію, ховаючись під жіночу спідницю. 

Кандов кинувся до Огнянова з піднятим кулаком. Усі його 
довгі страждання й муки обернулися на гнів проти безпосеред-
нього винуватця їх. 

Огнянов схопив його за руку і відштовхнув до стіни, потім 
добув із-за пояса два револьвери. 

— По-хамському не хочу битися, візьми револьвера! — і 
Огнянов подав йому зброю. 

Рада, збожеволіла зо страху і розпачу, відчинила вікно на 
вулицю й кричала. 

Саме на цей момент ударили в дзвони: дзвін цей був три-
вожний. Огнянов, що тримав револьвера в руці, став, задубівши. 
Водночас почулися швидкі кроки і з гуркотом відчинилися двері. 

Увійшло кілька озброєних клгурців . 
— Повстання оголошено! Х а й живе Болгарія! — гукнули 

вони. 
— Д е збирається народ? — тривожно спитав Огнянов. 
— Н а З л о м у Долу... Н е баріться!.. — і повстанці подалися, 

вигукуючи: «хай живе Болгарія!» та співаючи «Бій настає...» 
А в дзвони скажено били. 
Огнянов звернувся до Кандова: 
— Бачиш, я маю йти... Якщо зостануся живим, поквитає-

мось... А тепер побудь у товаристві цієї добродійки, щоб їй не 
страшно було, — і він мерщій вийшов. 

Рада, підтята новим лихом, знепритомніла. Добродійка Му-
ратлійська, почувши її крик, ускочила в кімнату і заходилась 
приводити дівчину до пам'яті. 
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Кандов, немов у півзабутті, дослухався до дзвону. Потім він 
нахилився і підняв зім'ятого листа, що випав із рук Огнянова. 
Він прочитав от що: 

«Графе! Н е погано мати приятелів: твого Кандова не ку-
пити й мішком золота. З н а й , що він, коли був тут, ні на 
хвилинку не відходив від матушчиної Ради — від твого вірного 
ангела-хранителя і невинної голубки! Вчора Кандов подався до 
Клісур: він дістав записку від голубки — дуже вона вже за-
нудьгувала за тобою, то покликала його, щоб розважитися. 
Славна в тебе Радка, та й приятель твій хороший. Х а й лиш 
визволиться Болгарія і матушчина Рада стане за ним царицею». 

Лист прийшов учора невідомим шляхом. Він був без під-
пису. 

Кандов подер його на шматочки. Потім він вийшов. 

X X V I I . П О В С Т А Н Н Я 

П ' я т ь днів уже, як Клісури охопило полум'я революції. Усі 
справи стали; про всі інші інтереси забули, незвичайне підне-
сення світилося з усіх облич. Місто було наповнене захоплен-
нями, турботами, тривогами; одна оп'яняюча атмосфера панувала 
всюди... З а ці п 'ять днів Клісури пережили не одне життя, не 
один вік страху, захоплення, відчаю. 

20 квітня клісурський представник на головних зборах під 
Мечкою прибув із Копривщиці, що цього дня повстала, обняв 
своїх сім'ян і об 'явив їм, що час повстання настав... Одразу ж 
у школі зібралися головні змовники, і Караджов виголо~ив палку 
промову; після того, як усі проспівали хором «Бій настає, серце 
б 'ється», місто під завзяті вигуки і під дзвони оголосило себе 
повсталим. Негайно відрядили кур'єрів до комітетів інших бал-
канських міст, щоб і там зняти прапора повстання; призначено 
десятників і начальників сторож, озброєно всіх, хто хотів стати 
до зброї, гналися, але марно, за поліцаями, що рятувалися, вті-
каючи горами. 

Всіх чоловіків покликано до міста і розташовано по гірських 
вершинах. По всіх цих стратегічних пунктах була розставлена 
сторожа по 15—20 душ на кожному, для захисту міста, й були 
викопані для них ОКОІПИ. Н а цих сторожових пунктах було роз-
міщено майже все чоловіче населення міста, від 18 до 50-річ-
ного віку. 

Нікого вже не пускали назад до міста; дано наказ, щоб кож-
ному повстанцеві домашні його принесли всі потрібні припаси 
й харч. 

Другого дня, коли попи й жінки, — чоловіки були на укріп-
леннях, — молились у церкві про визволення Болгарії із рабства. 
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міські старшини з радістю приєдналися до руху, обрали війсь-
кову раду, а так само головного командувача повстання. Після 
обіду на вершину З л о г о Долу дуже врочисто поклали прапора 
з левом і передали його оборонцям. Решта дня пішла на те, щоб 
постачати набої вершникам, призначити начальників окремих 
укріплених пунктів та на різні розпорядження щодо оборони 
міста. Але чутки, що приходили з інших міст, були невеселі: 
крім Середньої Гори, жодні інші пункти про повстання не знали. 
Ніч застала повстанців дуже засмученими. 

22 квітня повстанці забили двох турків, що їхали повз них. 
Кров пролили і жереб рішуче кинули, але марно дивилися вони 
з верховин на Стремську долину, щоб побачити там пожежу в 
турецьких селах, — умовне гасло, що Каблешков підняв там бол-
гарські села. Тоді вони знайшли захист у горах для родин і 
відрядили до Копривщиці на допомогу. 

Повстанці стали хмурі і підупали духом. Н а Юрія , 23 квітня, 
ніхто не радів, і дзвін, що скликав богомільців до церкви, дзво-
нив меланхолійно; його дзвін скидався на похоронний. А л е рап-
том він став жвавіший і радісніший, і на обличчях з 'явилася 
надія. 

Волов привів з Копривщиці підмогу з п'ятдесяти чоловік, 
здебільшого селян із середньогірських сел. Вони прийшли просто 
до церкви, де був відслужений урочистий молебен. Дзвони за-
гули, як у свято. Потім Волов, з попом і селянами, пішов до 
укріплень. Там були засуджені, як шпигуни, декілька впійма-
них циган і турків. Волов сам відрубав шаблею голову одному 
з них. Після екзекуції Волов вернувся в Копривщицю. Останній 
-час було використано на закінчення окопів. 

Другого дня знов запанував смуток. Марно далекозора сторо-
жа цілими годинами вдивлялася в далечінь, сподіваючись поба-
чити нарешті жадану пожежу на долині. Експедиція Каблешкова 
повернулась назад до Копривщиці, не досягши жодних наслідків. 
Рідкі подорожні, що проїжджали тут у перші дні повстання, го-
ворили, що в долині все спокійно і що нема ніяких ознак близь-
кого повстання... З учорашнього дня й подорожні перестали по-
являтися.. . Замість них вдалині на горбу показалося декілька 
турків; вони вистрелили з рушниць і зникли... Занепад духу все 
посилювався. Н е допомагали ні умовляння більш мужніх, число 
яких в~е зменшувало"я, ні обдурювання, ні суворі напучення. 

Цей сумний настрій клісурців ще більше посилився 25 квітня. 
Вони бачили, що їх покинули напризволяще, себто на неминучу за-
гибель... Вона була очевидна. Жмені оборонців, що їх могло дати 
місто, всього тільки двісті п'ятдесят чоловік, розпорошених по 
багатьох пунктах, — цього було замало, щоб відбити страшну 
навалу башибузуків, які мали налетіти із сходу і заходу... Н а 
нову підмогу з Копривщиці годі було сподіватися: там самі 
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потребують допомоги. Занепад духом заражав всі укріплення. 
Ди ципліна слабшала і ремствування, дезертирство — авангарди 
деморалізації — заступили ентузіазм перших днів повстання. 

Ворога ще не було видно, але його відчували, близького, гріз-
ного, неминучого. Бунтівники були уже схожі на розбиту армію, 
розбиту ще до битви, на тремтячий табун сарн, загнаних у не-
вихідний куток, що чують рев звірів. Небагато зберігало при-
сутність духу, ще менше число зберігало іскру надії на вдале 
закінчення. Д о моральних мук приєдналися й фізичні: холод-
ний вітер дув усю ніч із Балкана, й захисники окопів, змушені 
ночувати на вологій землі, не розводячи вогонь, зовсім заклякли. 
Ці бідні чоботарі, що провели весь вік свій у мирному труді, 
з голкою в руках, перетворені тепер у бунтівників, озброєні з 
ніг до голови, мали дуже жалюгідний вигляд. Приглушені зіт-
хання й стогони чулися вночі в окопах, де ніхто не стуляв очей 
через холоднечу і неспокій. 

— Вітаю тебе! — здоровкалося першого дня повстання жі-
ноцтво на вулиці. 

— Пропали ми, загинули, — перешіптувалися тепер змов-
ники, що до~і були найпалкіші. 

Відчай зростав. Це виразно проступало в переляканих очах 
і на обличчях повстанців. Проте, мови, щоб тікати, щоб по-
кинути укріплення і зброю, ще не чути було ніде, хоч про це 
вже всі думали. 

Такий був у цей день стан духу на всіх висотах. Таким же 
він був і на З л і м Долу, найважливішому пункті оборони. 

Х Х У І П . „ Б А Т А Р Е Я " Н А З Л І М Д О Л У 

Вершина З л о г о Долу, що височів на північний схід від міста, 
являла прекрасний стратегічний пункт. Вона панувала над усією 
околицею і являла центр шляху, що слався з Клісур до Стрем-
ської долини... Зв ідси було видно горби, що тяглися на схід, 
по яких виставлено чуйну сторожу, передові загони клісурського 
війська. 

Сторожа на Зл ім Долу була найчисленніша; там таки були й 
середньогірці Волова, і звідси гадали стрінути кулями й першу 
ворожу навалу. 

Сьогодні там куди жвавіше. Очі повстанців сяяли бадьоріш. 
А л е погляди в~іх були обернені не на схід, звідки чекали во-
рога, а на долину, де гніздилися Клісури. Всі напружено диви-
лися на стежку, що зміїлася кручами і вела на вершину. Там 
один повстанець велетен ького зросту ніс на плечах що ь біле й 
довге, циліндричне. Позад нього повна висока жінка, якщо су-
дити з одягу — селянка, йшла зігнувшись під якоюсь ношею, 
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очевидно, дуже важкою. З цих ото двох людей і не зводили, 
очей. І от чому: вони несли артилерію на З л и й Діл... 

Її складав один-однісінький стовбур черешні. Цей стовбур-
ніс на своїх плечах велетень. Набої , що за них правили шматки, 
заліза, гир, величезні цвяхи тощо, несла селянка. 

Очі повстанцям запалали; загальне піднесення опанувало1 

З л и й Діл. 
Нарешті велетень, що його заливав піт, виволік на гору гар-

мату. 
— Ох, хай їй! — простогнав він, кинувши на землю смерто-

носну гармату. 
Всі збилися докупи і з цікавістю дивилися на гармату... 
Мали ще десятків зо два таких гармат, призначених д л я 

інших укріплень, але вони були ще в місті. Цю приволокли, щ о б 
вивірити її силу і далекобійність. Гармату поставили на самі-
сінькій вершині, звідки можна було обстрілювати шлях, заклали 
до неї путній набій, забили з землю кілля і прикріпили, до нього 
гармату. Нарешті викопали позаду гармати заглибину для з а -
хисту артилеристів... 

Повстанці горіли нетерпінням почути перший гарматний по-
стріл болгарів. Дитяча радість і безмежний захват опанували 
всіх. Дехто плакав... 

— Слухайте, хлопці, як зареве балканський лев, голос його 
розхитає султанський трон і оголосить на цілий світ, що Стара 
Планина вільна! — мовив начальник злодільських повстанців. 

— Цей грім збудить і інших наших братів на Стремській до-
лині і нагадає їм про їхній обов'язок: вони стануть до зброГ 
і вирушать проти спільного ворога, — додав хтось. 

— Звідси ми запануємо над усією долиною... Нехай тільки 
поткнуться турки: рознесемо їх на шматки. 

— Жодного не лишимо живим! — заревів Боримечка, про-
довжуючи витирати шапкою мокре розчервоніле обличчя. 

Велетень, що виволік гармату, був наш старий знайомий Іван 
Боримечка; набій принесла дружина його Стайка. Вони ще 
місяць тому перебралися до Клісур у своїх справах, але їх 
швидко захопила революція. 

Підпальник лагодився запалити ґнота. 
— Постій, Делчо! Діти й жінки поперелякуються, треба по-

передити їх спершу, — мовив швець Нягул. 
— А так, — обізвалися й інші, — треба відрядити коґось 

до міста, щоб повідомив, — там є вагітні жінки. 
— Чого посилати, тільки час гаяти? Зв ідс іля хтсинебудь 

крикне, у кого голос дужий, всяк почує. 
— Боримечка! Боримечка! — скрикнули деякі, що знали ве-

лику силу його горла. 
Боричемка з радістю в з я в на себе нову місію. Він спитав,. 
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що треба об'явити, добре завчив і зійшов на іншу верховину, 
що ближче до міста. Т а м він випрямився на весь свій велетен-
ський зріст, набрав більше повітря в легені, закинув трохи го-
лову, широко розкрив рот і закричав: 

— Ей, люди! Знайте , ми вистрелимо із болгарської гармати, 
щоб випробувати її... Т о нехай жінки й діти не лякаються, а 
.радіють! Турків нема ще... Н е видно поганих... 

Він повторив це оповіщення декілька разів підряд, з перер-
вою в одну хвилину. Балканська луна відповіла на цей сильний 
голос. Він проник у всі будинки в місті. 

Сповістивши городян, заходилися коло гармати. Делчо викре-
сав огню, запалив великий жмут бавовни, намотав його на дов-
гий прут і підніс до гармати. Бавовна розгорілася й куріла... 
Пов танці, з тремтінням чекаючи пострілу, відбігли геть далі; 
дехто вже сховався в шанці, щоб нічого не бачити, дехто заткнув 
пальцями вуха і заплющив очі. Минуло кілька секунд жахливого, 
невимовного напруження... Синій дим вився над ґнотом, але ще 
не встиг його запалити. Серця билися так, що, здавалося, вони 
от-от повискакують. Це болісне чекання ставало нестерпним... 
Нарешті , ґнотом перебігло біле полум'я; задимів і він, і раптом 
гармата видала якийсь немічний, сердитий звук, що скидався на 
тріск перебитої сухої дошки, — щось, що нагадувало сухий 
кашель, -—• і зникло в густих хмарах диму... 

Від цього кашлю гармата харкнула, і набій упав тільки за 
кілька кроків... Багато хто з повстанців навіть не почув 
пострілу. 

Виявилися хиби артилерії. З а в д я к и цьому заходилися лаго-
дити інші гармати. Набили на них залізні обручі, а деякі навіть 
усередині обкували бляхою. Цього дня приволокли по дві гар-
мати на кожне укріплення, забили їх сильнішими набоями, при-
кріпили гарненько до землі і викопали заглибини позад них для 
підпальників. Кожну гармату можна було використати тільки на 
один постріл в одному якомусь напрямку. 

X X I X . П О Л О Н Е Н И Й 

Між тим, увага захисників З л о г о Долу була відвернена в 
інший бік. Багато з них дивили~я на схід, де біля бугра було 
видко трьох чоловік. Два із них були озброєні повстанці, мабуть, 
із дальньої сторожі, а третій, якого вони вели поперед себе, 
нічим не схожий був на воїна. Мабуть, вони вели полоненого. 

Цікавість злодольців була збільшена, і вони всі пильно слідку-
вали за цими людьми. 

Скоро ці троє вилізли по схилу і пройшли в укріплення. 
Всі оточили приведеного полоненого. Це був болгарин, ма-

237" 



ленький на зріст, з тупим, переляканим обличчям, в приношених 
штанах і сорочці, з пом'ятою фескою на голові. Н а спині висів 
мішок з .обрізками сукна та іншою матерією, з нитками, ножиця-
ми і іншим шматтям та знаряддям кравецького ремесла. 

— Шпигун, — рознеслося серед захисників З л о г о Долу. 
— Т а ще болгарин! — говорили інші зі злобою. 
— Н а щ о ви його привели, треба було забити цю собаку на 

місці! — вигукнув інший. 
— Ні, може, він розповість нам дещо, нехай скаже, хто його' 

послав, а кулю він з'їсть у свій час, — відізвались інші. 
Підійшов начальник укріплення, він же був і головнокоман-

дуючим. 
— Де ви його впіймали? 
— У долині, біля річки, він там ховався в кущах, — від-

повідали двоє повстанців із дальньої сторожі. 
— Щ о в нього в мішку? Подивилися ви? 
— Обрізки сукна, нічого більше. 
— Він навмисне носить їх, щоб здаватися невинним, якщо» 

його впіймають, — зауважив хтось. 
— Це шпигун, — повторили знову інші. 
— Підісланий турками, щоб вивчити позицію, дивіться, як 

він перелякав я й вирячив очі, як жаба в болоті. 
І дійсно, полонений обезумів від страху. Він безглуздо ози-

рався на озброєних повстанців і тремтів. Він мав вигляд люди-
ни, яка не чула й не розуміла нічого, що говорили навколо неї. 

Головнокомандуючий подивився на нього випробовуючим пог-
лядом. 

— Звідкіля ваша милість? 
Невідомий мовчав. 

— Я питаю тебе, звідкіля ти? — повторив сердито головно-
командуючий. 

Полонений поворушив губами, немов бажаючи сказати щось, 
але нічого не сказав. 

— Він німий, — сказав хтось. 
— Як німий? Як він запищав, коли ми його схопили! Він 

з голосом, але перелякався, — пояснив один із тих, що впій-
мали його. 

— Слухай-но, якщо ти й тепер не відповіси, звідкіля йдеш 
і чого шукаєш, я накажу тебе застрелити, як собаку! — скрик-
нув головнокомандуючий. 

— Ну, говори! Кулі нам потрібні для інших, — закричав 
Іван Боримечка, якого охопило нетерпіння. 

Головнокомандуючий суворо подивився на Івана. 
Тут почуття великої небезпеки перемогло дію жаху, що ску-

вав язик полоненого, і він великим зусиллям незв 'язно сказав: 
— Я... я... з Білої Церкви. 
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— Із Білої Церкви він.. — сказав головнокомандуючий. — 
Якщо з Білої Церкви, то це важливо. 

— Так , уже три дні немає вістей звідти. 
— Х т о його може впізнати? 
— Покличте Недельчева. 
— Дияконе! Дияконе! — закричали в напрямі одного кутка 

укріплень, де кілька повстанців щось копали. 
Відразу ж підійшов молодий повстанець у легкому револю-

ційному одягу і з позолоченою рукояткою шаблі. 
Це був наш знайомий, диякон Викентій. 
Тепер він носив своє ім'я Недельчев. 
— Недельчев, чи знаєш ти його милість? — спитав началь-

ник. 
Викентій подивився на полоненого і сказав: 
—- З д а є т ь с я мені, що я бачив його милість у Білій Церкві. 
— Щ о він за людина? 
— Я його близько не знаю. 
— Як його звати? 
— Н е знаю. 
— Як тебе звати, чуєш? 
А л е у полоненого знову відняло мову. Він нічого не міг 

сказати. 
— Н а щ о губити час з цією твариною? Він шпигував тут. 

Нехай відведуть його в сторону та прикінчать з ним. 
— А л е нам важливо знати, що робиться у Білій Церкві, — 

завважив головнокомандуючий; вийнявши ніж, він приставив 
його до шиї нещасного, скрикнув сердито: 

— Будеш ти говорити? 
— Графе... графе... графе... — забелькотав полонений. 
— Щ о він белькоче? 
— Розібрав, підождіть, — сказав Викентій і підійшов до 

білоцерківчанина. 
— Граф, граф... 
— Х т о цей граф? — спитав головнокомандуючий. 
— Огнянова кличуть у Білій Церкві графом, це лишилося 

за ним після вистави Геновеви, — пояснив диякон; потім він 
звернув~я до полоненого: 

— Т а к ти знаєш графа? А він тебе знає? 
— З н а є , знає, граф, — сказав уже чіткіше цього разу по-

лонений. 
— Тоді одведіть його до Огнянова, в його укріплення, —• 

сказав начальник. — Боримечка, відведіть цю тварюку до Огня-
нова: нехай його допитає, а потім нехай зробить із ним, що 
захоче. 

При цих словах на обличчі полоненого відобразилося подвій-
не почуття — заспокоєння і жаху. 



— Щ о ти робиш, Боримечка? — спитав один, побачивши, 
що Іван риється в мішку полоненого. 

— Ці ножниці хіба не потрібні, чи я — віл? — сказав 
Іван, виймаючи з мішка одні великі ножиці, одні маленькі й 
залізний аршин. 

— Щ о ж ти зробиш з ними? Вуха йому обріжеш? 
— А для гармати хіба не потрібні заряди? — і Боримечка 

розняв руками ножиці на дві половини. Потім кожну половину 
він надавив коліном, залізо сухо дзвякнуло і в кожній руці за-
лишилося по шматку від половини. Аршин він просто поламав на 
частини рукою, як ламають лозину. Потім, звернувшись до по-
лоненого, він сказав: 

— Пам'ятай, якщо вийдеш нечистою людиною, і твою го-
лову я так само одірву і заб 'ю нею гармату, — і він сердито 
подивився на маленьку голову полоненого, яка легко влізла б 
у жерло гармати. 

Хвилин через п 'ятнадцять Боримечка привів полоненого на 
одне східне укріплення, яким командував Огнянов. 

X X X . Н О В И Й Д О П И Т 

Це укріплення було розташовано на горбу між З л и м Долом 
і Старою Рікою і мало в стратегічному відношенні таке ж значен-
ня, як і Злодільське, але більш того, воно володіло ще тією пе-
ревагою, що з нього була видна і частина Стремської долини, що 
зеленіла далеко на сході за голими горбами. Захисники цього 
укріплення, в кількості тридцяти чоловік, бродили туди-сюди, 
з понурими, заклопотаними обличчями. Смуток панував і тут, 
як і на інших укріпленнях. 

Огнянов, одягнений у селянський одяг, із двома, як і завжди, 
револьверами за поясом, стояв на насипу шанців і дивився в 
бінокль на долину. Він спостерігав якийсь синій димок, що його 
дехто прийняв за ТУ пожежу, якої чекали. 

Але от рука Огнянову з біноклем упала, він зліз із насипу 
і хмуро пробурмотів: 

— Ні, це палять вугілля на Середній горі. 
В цей момент він помітив Боримечку з полоненим. 
Усмішка мимохіть заграла на його лиці. 
Він пізнав Рачко Пердлето. 
Рачко вчора вийшов із Білої Церкви і подався до Рохманла-

рів, щоб «пошити» на турків, — це було зайняття, що давало 
скупий заробіток і деяким іншим бідакам із Білої Церкви. 

З простоти своєї він не розумів того, що творилося в Білій 
Церкві та по інших мі цях; тому він аж диву дався, коли в 
Рохманларах, замість того, щоб дістати замовлення на пошиття 
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одягу він дістав кілька стусанів у спину від роздратованих тур-
ків, що з грубою лайкою витурили його. 

Щ о б не вертатися додому з порожніми руками, він вирішив 
зайти до Клісур, що були поблизу. Але зустріч із кінним турець-
ким загоном перелякала його, і він подався на Стару Ріку, щоб 
звідти пробратися до Клісур. Таким способом він попав до рук 
передової сторожі. 

Боримечка сумлінно доповів. 
Огнянов насупився і звернувся до Рачка: 
— Чого ти тут шукаєш? 
Рачко вже трохи підбадьорився. Хоч у нього лишилася 

прикра таки згадка про Огнянова, але поміж стількох незнайо-
мих озброєних людей, що вороже на нього позирали (Рачко вва-
жав їх за розбійників), Огнянов видався йому своєю людиною, 
майже приятелем... Язик Рачкові розв 'язався, і він через п'яте-
десяте розповів про свої пригоди. 

Бойчо зрадів, коли почув, що Рачко тільки вчора з Білої 
Церкви. 

— Щ о чувати в Білій Церкві? 
— Нічого, нічого, хвалити бога, нічого... 
Це «нічого» вразило Огнянова, немов громом ударило. 
— Н е бреши, кажи правду! 
— Нічого нема, можеш бути спокійний, нічого нема. 
— Як, нічого не трапилося? 
— Вір мені, нічого... Хочеш, дам клятву? 
«Цей осел нічого не знає, — подумав Бойчо з обуренням,—• 

але чи правду він говорить, чи не підіслали його турки? Як це 
він пробрався сюди, а інші не можуть!» 

І він пронизав його своїм огненним поглядом. 
— Слухай-но, кажи правду, бо я накажу розтрощити твою 

голову об камінь... — скрикнув Огнянов, спалахнувши гінівом. 
— Все, все розповім... — промимрив переляканий Рачко. 
— Пам'ятай, шо я сказав тобі, — за теріг Огнянов. 
— Пам'ятаю, пам'ятаю, я говорю тобі те, що пам'ятаю... 
— Це правда,- що ти вчора вийшов із Білої Церкви? 
— Вчора, вчора. Сонце було он там. 
— Щ о там чути? 
— Нічого, нічого, будь певен. 
— Чого ти покинув Стефчова? 4 

— Він прогнав мене, нехай господь скарає його! 
— З а що він прогнав тебе? 
— А в нього стріляли з рушниці, то ото він тоді й прогнав 

мене... Хіба не знаєш, що в Стефчова стріляли з рушниці? Я 
уже спав, повісь мене, якщо брешу, раптом щось зробило урр! — 
я й прокинувся... Хочеш, щоб я тобі сказав, хто стріляв? Я для 
одної честі живу. 
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— Х т о ? 
— Лікар. 
— Лікар Соколов? 
— Соколов, він! 
— Мовчи, бовдуре!.. 
— Так , я тобі говорю, що Соколов: нехай мене не звуть 

Рачко Пердлето... Людина тільки для честі на цьому світі... Т о 
був Соколов, я його пізнав по вигляду і по його ведмедиці. 

— Яка ведмедиця? 
— Хіба не знаєш? й о г о ведмедиця, він її знову впіймав... 

Вона бігла попереду, він позаду... 
Огнянов махнув йому рукою, щоб замовкнув. 
— Т и вчора, перше як іти, кого бачив в Білій Церкві?. . Т и 

Соколова бачив? 
— Бачив його, але не вчора, а позавчора, він ішов додому 

з німцем. 
— Н е чути там якої тривоги? 
— Нічого нема. 
— Може чекають на турків? 
— Жодного собаки нема. 
— Чи не кинув кого бей до тюрми? 
— Н е чув. 
— Т о все тихо? 
— Кажу ж тобі, вір мені... 
— Щ о говорять там люди? 
— Добре говорять люди... 
— Як добре? 
— Кожний за своїм ділом... наприклад, я... людина сімейна... 

взяв мішок і гайда за роботою, в села... Чи ти скажеш, що 
сором -—• не соромно, графе, Рачко Пердлето все той же, з своєю 
честю... Бо людина для чого живе? Щ о б мати добре ім'я на 
цьому світі... 

Огнянов знову обірвав його. 
— Т и великий пустомеля; слухай, редактор там? 
Рачко витріщив очі в здивуванні. 
— Безпортєв, — пояснив Бойчо. 
— Х т о ? 
— Капасиз! 
— Бачив я і його... 
— Де ти його бачив? 
— Ішли з Ганчо попа Ністора та з Странджевим по Гуле-

балевій вулиці... Я, як виходив, зустрів їх. 
— Щ о ж вони робили? Чи були стурбовані? — спитав не-

спокійно Бойчо, що прагнув витягнути з вуст цього простака 
хоч наймізерніші відомості про який-небудь близький рух у 
Білій Церкві. 

242" 



Але Рачко не знав, що відповісти. 
— Як вони йшли, швидко чи повільно? — змінив своє ПИ--

тання Огнянов, щоб зробити його більш зрозумілим для Рачко,-
— Ішли, як всі люди... Х т о їх жене? 
Бойчо злісно стис руки. 
Поставивши ще одне марне питання, Бойчо переконався, що 

йому нічого не пощастить узнати з тієї простої причини, що 
Рачко сам нічого не знає, та ще тому, що в Білій Церкві чогось 
надзвичайного і справді нема. 

— Як накажеш, учителю, з ним? — спитав Іван Боримечка. 
— Іване, ти йди собі на З л и й Діл, а він лишиться тут. Це 

не шпигун, він просто великий осел... 
Почувши, що страшного Боримечку відсилають, Рачко 

зітхнув вільніше. 
— Я, графе, пробач мене, можу й пошити на цих бродяг.. . 

Я, якщо буде робота... від роботи сорому нема, і людина, коли 
в неї є честь... 

— Які такі бродяги? — суворо спитав Огнянов. 
Рачко понизив голос. 
— Ось ці розбійники, боронь боже, вони хотіли випити моєї 

крові... — і він очима показав на захисників укріплень... 
-— Дайте йому роботу на окопах! — гукнув Огнянов і пішов. 

X X X I . Н А С Т Р І Й Н А У К Р І П Л Е Н Н Я Х 

Д о Огнянова підійшов десятник. 
— Чого тобі, Марчев? 
— Діло недобре, — прошепотів десятник, — в укріплення 

проникає деморалізація. 
Огнянов нахмурився. 
— Той, хто позбавляє бадьорості інших, буде покараний 

смертю тієї ж хвилини... — сказав він роздратовано. — Кого 
ти помітив, Марчев? 

Десятник назвав йому чотири імені. \ 
— Поклич їх! 
Обвинувачені з 'явилися. Це були літні вже люди — ремісни-

ки й торгівці. 
Огнянов спрямував на них очі, спитав: 
— Це ви, добродії, розмагнічуєте людей? 
— Нікого ми не розмагнічуємо, — відповів один із них 

сердито. 
— Чи відомо вам, як карається подібна поведінка в такий 

критичний час? 
Т і нічого не відповіли, але це мовчання говорило скоріше 

про впертість, ніж переляк. 
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Обличчя Огнянова раптом запалилося гнівом, але він стримав 
себе і сказав спокійно: 

— Йдіть на місця, добродії... М и підняли революцію, і тепер 
вже пізно каятися... Ми зустрінемо ворога тут і нехай ніхто не 
дивиться в напрямку до Клісур... Ви захистите будинки ваші і 
сім'ї не тим, що вернетесь туди, а коли будете твердо стояти 
тут! Прошу вас, не ставте мене в скрутне становище. 

Повстанці не йшли. 
Огнянов подивився на них із здивуванням. Мабуть, це був 

протест. 
— Щ о ще скажете? 
Повстанці переглянулися, потім один із них сказав: 
— М и не були за це. 
— Я за все життя своє рушниці не тримав, — додав інший. 
— Х т о ж її тримав? 
— Ми не вміємо кров проливати... 
— Перелякалися? — спитав Огнянов, думаючи засоромити. 
— Перелякалися! Так! — сказав сердито перший. 
— У нас жінки й діти... 
— Ми цінуємо наше життя, — додав майже гнівно один із 

них, більш сміливий. 
— Ваше життя, і ваші діти, і ваші будинки нічого не варті 

перед визволенням Болгарії, а головне, перед честю Болгарії! — 
скрикнув Огнянов тремтячим голосом. — Я вас знову прошу, 
не виявляйте малодушності і не змушуйте мене вдаватися до 
крайності проти вас. 

— М и рушницями й бунтами не займалися. 
— Чого ви хочете? 
— Щ о б ти нас відпустив. 
— Ми у людей не стріляли, не наше це діло. 
Огнянов побачив, що добрим словом він не переможе цієї 

впертості... Гнів закипів у ньому, але він переборював себе. 
Із смутком впевнився він, що один тільки глибокий відчай і жах 
перед боротьбою могли надати малодушним цю сміливгть при-
знатися голосно перед своїм начальником у боягузтві, не черво-
ніючи від сорому. 

Від такого признання до панічного страху лишається один 
крок. Він вирішив діяти нещадно. 

Треба зупинити заразу, раніш ніж вона охопила всіх. 
Дисципліна перш за все. 

— Добродії, ви скоритеся своєму обов'язку чи ні? — спитав 
він рішуче. 

І він чекав з похмурим поглядом і тремтячим серцем їх від-
повіді. 

В цей момент позад нього П О Ч У Л И С Я раптові вигуки. 
Він повернувся й побачив Боримечку, який недалеко на 
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галявині гнався за циганом. Інші повстанці скупчилися й дивили-
ся, підбадьорюючи окриками Боримечку, який, не дивлячись 
на свої велетенські ноги, не встигав наздогнати легкого, босого 
цигана... Деякі націлилися рушницями, але Огнянов їх зупинив. 
Мабуть, втікач до цього часу ховався у Клісурах і тепер хотів 
втечею врятуватися в якомусь турецькому селі. Цигани, що вте-
кли в перші дні, перші принесли туркам вістку про повстання 
в Клісурах, а також і детальне розташування сил повстанців, 
їх інтереси й походження спонукали їх зробитися вірними спіль-
никами турків... 

Боримечка продовжував гнатися за циганом, робив велетен-
ські стрибки й летів, як стихія... Але циган все більше й більше 
віддалявся від укріплення... Тепер вже й кулею було трудно 
дістати його. Але раптом він зупинився в нерішучості: попереду 
його, появилися два повстанці з дальньої сторожі, і він опинився 
між двома вогнями. Цієї ж хвилини Боримечка добіг до нього, 
схопив його руками й повалив на землю. З укріплення почулися 
веселі вигуки... Йому закричали: 

— Сюди! Сюди! 
Боримечка, розлючений і сердитий, підганяв цигана, так 

лаючи його, що навіть чутно було на укріпленні. 
Скоро привели втікача. Повстанці оточили його. Сердиті 

почуття оживили їх сумні обличчя. Цього цигана знали всі. Він 
вже два рази намагався втекти із Клісур, — перший раз з 
якимсь таємним дорученням, яке йому дав затриманий у місті 
турок із конака, — і тепер він перебував в суворому ув'язненні. 
Цього разу на користь його помилування не можна було нічого 
сказати. 

Начальник укріплення повернувся до десятника і деякий час 
тихо з ним розмовляв. 

— Так , так, — закінчив Огнянов, — будь-яке помилування 
зараз немислиме. Можливо, смерть навчить малодушних дивити-
ся на неї сміливіше. Але вирок повинен виходити із воєнної 
ради. Марчев, іди зараз у З л и й Діл і розкажи про діло... Моя 
думка Й прохання — смертна кара. Скоріше... 

Десятник пішов. 
Огнянов з суворим виглядом сказав одному з повстанців, 

старому: 
— Діду Марине, візьміть цього цигана під охорону. 
Потім звернувся до двох молодих повстанців: 
— Хлопці, відведіть їх милості, цих боягузів, в ТОЙ кінець, 

відберіть у них рушниці й тримайте під охороною до наступного 
наказу., 

Чотири обурених повстанці зблідли, але підкорилися й ру-
шили до місця їх арешту, 
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X X X I I . Х Р Е Щ Е Н Н Я 

Огнянов, дуже схвильований, ходив туди й сюди окопами. 
Обличчя його, схудле й бліде, виражало глибоке горе й задум-
ливість. 

Він підійшов до однієї групи повстанців, що зайнята була 
копанням нових окопів, машинально подивився на них і, не помі-
тивши дружньої усмішки Рачко, вибрався знову на насип, по-
дивився у бінокль на схід, із ще більш холодними рисами об-
личчя зліз і відійшов на своє попереднє місце. 

— Щ о за люди! Щ о за люди! — бурмотів він. 
Повернувся Марчев. 
— Смертний вирок! — сказав він. 
— Воєнна рада винесла? 
— Так , смерть! — додав голосно Марчев, потім він щось 

тихо прошепотів Огнянову. Огнянов кивнув головою. 
Слово «смерть» почули й інші, пішов навколо шепіт і досяг-

нув того кутка, де стояли заарештовані. 
Раніш бліді, вони тепер побіліли, як стіна. 
Вони зрозуміли, що тут не шуткують. Воєнна рада зразу ви-

росла у щось жахливе, грандіозне, невблаганне, як доля. Хіба 
що один бог здавався їм ще грандіознішим. 

Один повстанець підійшов до Огнянова: 
— Заарештовані каються і просять помилування. 
Огнянов сухо відповів: 
— Вирок винесений, тепер уже пізно... 
Потім він додав владно: 
— Брайков, візьми ще Нягула , Благоя і Іскрова й одведіть 

цих чотирьох до того яру, щоб там виконати вирок воєнної 
ради. 

Брайков, досить здивований і збентежений всім цим, пішов 
виконувати наказ начальника. 

Жодного голоса не почулося більше на захист засуджених... 
Ніхто не хотів, щоб його вважали солідарним з ними. Кожний 
почував, що життя його тепер залежить від волі воєнної ради, 
єдиного і безапеляційного судді. 

Засуджені повстанці, що їх вело чотири інших, вийшли із 
укріплення і спустилися по схилу в яр. 

— Приведіть і цигана туди! — вигукнув Огнянов. 
Потім він тихо віддав якийсь наказ десятнику, який потім 

спустився також в яр. 
Місце страти являло собою вологий зелений лужок, по якому 

пробігав невеличкий струмок. Майже з усіх боків його підніма-
лися схили і скелі. Укріплення Огнянова було на горі із захід-
ного боку. Повстанці скупчились над схилом і спостерігали екзе-
куцію. 

246" 



З лівого боку струмка стояв дуб, до половини спалений блис-
кавкою. 

Д в а повстанці підвели передусім до дуба цигана, розв 'язали 
його червоний пояс і прив 'язали його ним до дуба. 

Жах скував уста нещасного. Кров побігла з його порепаних 
губ. 

Недалеко від нього стояли інші четверо засуджених: вони 
ждали своєї черги. Великий жах спотворив їх обличчя. 

Марчев скрикнув: 
— Приведіть сюди й тих! 
Засуджені рушили вперед. 
А л е троє з них ледве тягнули ноги; прийшлося взяти їх під 

руки і привести на місце, куди наказав десятник. 
Марчев вишикував їх в ряд на десять кроків від зв 'язаного 

цигана... мабуть, для того, щоб вони бачили краще страшне 
видовище, яке вони, в свою чергу, незабаром являтимуть това-
ришам, що скупчилися там, вгорі. 

їх лишили не зв 'язаними. Але жах паралізував їх тіла, і їм 
і думки не було про втечу. Т а втекти і справді було неможливо. 

Минула хвилина могильного мовчання. 
— Підійдіть, — наказав Марчев шести озброєним повстан-

цям, що привели засуджених. 
Т і струнко наблизились. 
Марчев голосно і врочисто сказав: 
— Циган Махмед, із Клісур, звинувачений в тому, що тричі 

утікав із в 'язниці, з підлою метою стати на службу до ворогів 
Болгарії, засуджується Верховною Радою до смертної кари, щоб 
бачили інші подібні зрадники. 

Потім він повернувся до засуджених повстанців: 
— Панове, станьте обличчями до Махмеда! 
Т і виконали наказ, як автомати. 
— Дайте по рушниці кожному із них... 
Повстанці, схвильовані, дали їм рушниці. Засуджені взяли їх 

з обличчями, отупілими від непорозуміння. 
— Застрельте тепер цього за моєю командою': раз, два, три!.. 
Постріл гримнув і хмара диму окутала чотирьох засуджених. 
Циган стояв прямо, прив'язаний до дерева. Жодна куля не 

зачепила його. Стрільці, мабуть, не цілилися, але він був схожий 
на мерця. 

— Соромно, панове! — вигукнув Марчев сердито. — Щ е раз! 
І він повторив команду. Рушниці знову гримнули... Циган 

схилився набік, його руки звисли донизу. 
Нагорі заплескали в долоні. 
— Ваше покарання на цей раз полягало в тому, щоб ви були 

охрещені в крові, панове. Дякуйте великодушності Огнянова і 
милості воєнної ради. 
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Коли засуджені зрозуміли, що вони врятовані, вони якось 
налякано і дивно подивилися, як люди, що тільки проснулися 
від тяжкого сну. Скоро, проте, посмішка щастя появилася на їх 
блідожовтих обличчях. 

Нові радісні оплески почулися на укріпленні. 

X X X I I I . С Т Р Е М С Ь К А Д О Л И Н А З А П А Л А Л А 

«Дивно, дивно... Незрозуміло.. . Жахливо! Досі нічогісінько. 
Щ о вони роблять? Щ о там у Білій Церкві? Мовчать, неначе 
мертві... Жахлива мовчанка, страшна... Я не припускаю думки, 
що вони згорнули руки, віддавши перевагу розважливості, але 
хіба не говорив правди, тільки правди, цей ідіот? А д ж е там Со-
колов, там Попов, там редактор... Там мої соколи... досвідчені й 
певні хлопці, завзяті голови. Кого вони чекають? Невже мене? 
Але якщо я не прийду, якщо я провалився, хіба вони повинні 
сидіти, згорнувши руки?.. Чи вони глухі й сліпі й нічого не ба-
чать? Клісури повстали, Копривщиця повстала, Панагюриш па-
лає, Середня Гора в огні! Сама тільки Стремська долина спить! 
Чи може трапилось якесь нещастя, якась незвичайна перешкода? 
Але ж це неможливо! Якщо Біла Церква не може повстати, вона б 
могла відрядити на допомогу загін, принаймні з десяти чоло-
вік... Це б підбадьорило інших... Але вона стоїть і ані руш... 
Усі відомості потверджують це... А яке було піднесення!.. Як 
готувалися! Т а й по інших місцях таке саме! Прокляття тяжить 
над Болгарією!..» 

З такими невеселими думками Огнянов, переодягнений тур-
ком, обережно пробирався з міжгір'я Старої ріки на Стремську 
долину. 

Було опівдні, коли Огнянов спустився в долину. Вона вся 
тонула в тіні дерев. Кристальні струмочки вилися в траві серед 
густих дубових гаїв. ПоЕІтря було насичене пахощами троянд. 

Блакитне небо й радісне сіяння сонця робили долину привіт-
ною й чарівною, як земний рай. Але все це не приваблювало 
уваги подорожнього, він нічого цього не бачив. 

Ш л я х слався турецьким селом Рахманларі, найближчим до 
Клісур. Він сміливо вступив до нього. Коли він переходив тро-
яндові сади, розкидані на околиці, його спинило кілька озброє-
них турків: то була сторожа. 

— Зв ідки йдеш? 
— З Алтинового. 
— А куди? 
— Д о Ахієвого... Чи тихо там? 
Ахієво — найближче до Білої Церкви турецьке село. 
— Хвалити бога, там тихо. 
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Огнянову серце стислося з болю. 
— Т и краще лишися в селі. Вранці ми вдаримо на Клісури. 
— Побачу... з богом! 
І Огнянов увійшов у село. 
Н а вулицях було незвичайне піднесення. Ю р б и турків, оз-

броєних з голови до п'ят, снували ними. Кав 'ярні були повні-
сінькі народу; бакалійні крамниці, корчми теж повні. Очевидно, 
сюди сходилися з околишніх сіл сотні турків, щоб взяти участь в 
тім нападі на Клісури, що мав статися. Рахманларі були їхнім 
збірним пунктом. Охоплений страшним передчуттям, Огнянов 
намагався добути найпевніші відомості про Білу Церкву. Д л я 
цього він зайшов до корчми, що її держав один білоцерківчанин. 
Але він швидко пішов із неї, побоюючись викриття. Він пішов 
далі, шукаючи очима натовп турків, що з ними міг би злитися 
і де міг би довідатися про все, що йому було потрібне. Випадково 
він помітив мечеть, повну народу. 

В її дверях теж товпився народ, і все нові групи богомільціз 
прибували туди. Очевидно, готувалось щось незвичайне. Огнянов 
зрозумів, що «ходжа» буде говорити проповідь, щоб ще більше 
розпалити фанатизм лютого натовпу. Надзвичайна цікавість ово-
лоділа ним, і він загубився серед богомільців. Він не помилився: 
через хвилину проповідник виліз на дерев'яні підмостки, які в 
турецьких храмах мають значення амвона. Але Огнянов поба-
чив, що це не був звичайний сільський ходжа, а константино-
польський «софта», що приїхав, мабуть, спеціально з Карлова. 

Відразу встановила-ь тиша. 
Софта урочисто почав: 
— Правовірні! Був час, у славне царювання наших вели-

ких султанів, коли світ трепетав при самому згадуванні імені 
Османлія. Схід і захід йому кланялись, моря посилали йому дари, 
королі й королеви падали ниць і лизали священний прах перед 
троном каліфа. Великий був тоді аллах і святий його пророк 
Магомет. Як видно, багато ми грішили перед богом, братаємося 
з нечестивими й приймаємо їх закони... І от бог лишив нас на 
ганьбу зганьбленим, на потоптання потоптаним... Гей, аллах, 
аллах! Пошли нам вогненного меча ангела Азраїла , і обіллємо 
ми Схід і Зах ід кров'ю ворогів твоїх! І забарвимо море і про-
славимо небо... Ось моє слово, правовірні! Нагостріть ножі, при-
готуйте з молитвою всю зброю і будьте готові, бо настав 
час, і змиємо ганьбу, нашу кров'ю гяурів перед єдиним і великим 
богом іслама... 

В такому дусі і за допомогою такого витієватого способу по-
чав оратор промову свою... Він говорив довго і сотні богомільців 
слухали його з напруженою увагою й палаючими поглядами. 

Ось що тут готовиться, — сказав Огнянов і, не діждавшись 
кінця проповіді, вийшов на вулицю; отже, чутки про цих пропо-
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відників вірні: ми проповідуємо повстання проти турецького уря-
ду; їх апостоли проповідують винищення болгарського народу! 
Отже, боротьба чекає нас жахлива, боротьба народу з народом... 
З е м л я болгарська тісна для двох народів... 

Молитва кінчилася, і богомольці виходили з мечеті. Турки 
товпилися невеличкими групами і розмовляли про проповідь. 
Огнянов підійшов до одного 5 них і почав прислухатися. Стано-
вище стало ясне для нього. Клісурське повстання спершу пере-
лякало турецьку людність околишніх сіл: турки думали, що до 
Клісур прибуло російське військо... Під впливом цього страху 
вони почали пакувати своє манаття і тікати з родинами. Незаба-
ром, проте, вони довідалися, що мають справу з самими тільки 
«раями», здебільшого кравцями і кількома вчителями, і це по-
вернуло їм усе їхнє зухвальство та самовпевненість. Вони по-
клали, .не чекаючи військової підмоги, упоратися самим із клі-
сурцями. Огнянов дізнався ще, що рахманларці робили сприт-
ні вилазки, і що розташування укріплень та сили повстанців 
приблизно відомі ворогові. Турки чекали прибуття другого дня 
Тосун-бея з Карлова з великою силою башибузуків, спільними 
силами вони повинні були вдарити на повстале місто. Це від-
криття привело в жах Огнянова. Щ е виразніш постала перед 
Огняновим потреба прискорити повстання й інших болгарських 
міст. Він подався до Білої Церкви. 

З р а з у за селом, що його допіру він лишив, шлях спускався 
до холоднуватого долу, що перетинав рівнину. Раптом до Огня-
нова долинули звуки музики. Він вибрався знов на височину 
і з жахом відсахнувся — рівнина перед ним геть чисто вся чор-
ніла турками, що сунули під музику просто на нього. Кілька 
червоних прапорів із золотими півмісяцями маяло під вітром. 
Весь цей натовп посувався гамірно, без жодного ладу, врозтіч. 
Рушниці, серпи, списи виблискували проти сонця. Більшість ба-
шибузуків була напівроздягнена, бо була: велика полуднева 
спека. Турецькі села, що їх переходила ця хвиля, враз пустіли, 
всі чоловіки приєднувалися до цієї орди. Ніякої дисципліни не 
було в цих лавах, але одна мета, люта, дика, сковувала їх, штов-
хаючи вперед і додаючи духу: кров і здобич. Рушниці й сокири 
несли вони, щоб лити кров; цілі валки посувалися за ними, щоб 
забрати здобич... Попереду верхи конем їхав їхній ватажок, ху-
дий, чорний, високий. 

Він махнув циганам, щоб вони змовкли. 
— Ей, мусульманине, а йди лишень сюди! — гукнув він до 

Огнянова. 
Огнянов низько вклонився, наблизився. 
— Зв ідки йдеш? 
— З Текії. 
— Як там? 
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— Нічого.. . все гаразд , хвалити бога. 
— Т и куди йдеш? 
— Д о Карлова . 
— Вертайся з нами... 
Огнянов мимохіть зблід. 
— Бай ефенді, дай волю... 
— Н а з а д ! — гримнув Тосун-бей, ударивши острогами коня, 

й рушив вперед. 
О р д а знов посунула. М у з и к а й барабани загриміли. 

X X X I V . Щ Е О Д Н А С П Р О Б А 

Того ж вечора орда Тосун-бея дісталася Рахманларів ; посу-
ваючись, вона кількістю ще побільшала і ще сильніший_ став її 
фанатизм. У Рахманларах вона з ' єдналася з т ією ордою, що че-
кала там її. Отже , другого дня на клісурців мало вдарити понад 
дві тисячі турків. 

Село було повне-повнісіньке народу. Воно ледве вміщувало 
нових гостей. Н іч була ясна, і чимало народу вклалося спати 
під голим небом. 

Т е саме мусив зробити й Огнянов . 
Він лежав сам, я к р а з навпроти корчми, що її держав біло-

церківчанин. . 
У вікнах корчми ще світилося. Всередині було повно народу. 

О г н я н о в вирішив не спати. Він повинен був цієї ж ночі вирватися 
звідси, з автра вже буде пізно. І він напружено думав, як йому 
прохопитися кр ізь густу сторожу, що охороняла царини села. 

Він добре знав мову і турецькі звичаї і міг це зробити, та 
яка користь із того, що він урятує себе, що він повернеться ж и -
вий і здоровий до своїх? 

Біла Церква не підніме повстання, а Клісури неминуче заги-
нуть. Спробувати тієї ж ночі пробратися до Білої Церкви годі 
було й думати. Сторожа східної околиці села дістала наказ ні-
кого не пропускати: цей наказ мав на меті перешкодити дезер-
тирству. . . Чекати завтрашнього дня — мало ще менше рації. 
А л е ж Огнянов не міг не вернутися до Клісур, не міг не бути 
серед оборонців такого рішучого для міста дня. Його відсутність 
вважали б за втечу, за підлість. Ні , це неможлива річ! А л е 
яким же способом з в ' я з а т и с я з Білою Церквою? Чи не зробити 
ще однієї, останньої спроби? 

І Огнянов дуже напружував свою голову. 
Н а р е ш т і Огнянову спала щаслива думка. Х о ч здійснити її 

було досить важко, але вага завдання заслуговувала на зусилля 
і на риск, — так, на великий риск, бо, насамперед, доводилося 
іиірити долю ненадійному корчмареві . Бойчо вирішив просити 
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корчмаря, щоб він відрядив завтра вранці одного з своїх синів 
до Білої Церкви. 

Н а щастя, Огнянов був знайомий з цим корчмарем і його 
родиною, бо був за вчителя старшому його синові. 

Він встав, крізь хвіртку зайшов на подвір'я і наблизився 
до невеличкого віконечка в хатинці, що була в глибині двору. 

Випадок допоміг йому. Двері відчинилися і на порозі пока-
залася жіноча постать. 

Огнянов пізнав господиню дому. Вона йшла до стайні з ноч-
вами ячменю в руках. У темряві вона його або зовсім не помі-
тила, або прийняла за турка, що вийшов глянути на свого коня. 

Огнянов підійшов до неї і промовив по-болгарському: 
— Добривечір, тітко Авраамице! 
Т а обернулася здивовано, злякана. 
— Н е пізнаєте мене? — додав Огнянов ласкавим голосом, 

щоб заспокоїти її і назвався: — вчитель вашого Нанка. . . Ог-
нянов... 

— Хто , граф? — спитала вона, вражена, поставивши ночви 
на землю. — Чого ти тут? 

А л е враз вона схаменулася. 
— Ходім, ходім до хати... Постій, ось тільки висиплю ячмінь 

коневі, і тоді підемо до нас... 
Через кілька хвилин Авраамиця і Огнянов, перейшовши тіс-

ний передпокій, вступили до невеличкої темної кімнати. 
Господарка черкнула сірником і засвітила бляшану гасову 

лампу, що освітила кімнату й гостя. 
— Цими дверцятами вийдеш до нашого саду, а звідти через 

тин на вулицю... З а т я м це про всякий випадок, — шепнула Ав-
раамиця і показала Огнянову невеличкі і дуже низенькі дверця-
та, що ними можна було пройти, тільки низько нахилившись... 

— А що тобі тут треба? — спитала вона. 
— Я йшов із Клісур до Білої Церкви... Тосун-бей мене стрів 

і завернув назад. 
Н а її привітну зустріч Огнянов вважав за свій обов'язок 

відповісти цілком щиро й одверто. А д ж е без допомоги цієї жінки 
він не міг би нічого вдіяти. 

— Чи не відрядила б ти кого, Нанка чи Кузьмана, до Білої 
Церкви завтра вранці? 

Авраамиця глянула на нього здивовано і тривожно. 
— А нащо відряджати його туди? 
— Він тільки однесе листа одній там людині, а потім 

зразу ж повернеться назад. З а в т р а опівдні буде дома. 
Тут Авраамиця пригадала перші слова Бойчо і здогадалася, 

з яким дорученням він має на думці послати до Білої Церкви 
її сина. Н а лиці їй з 'явився вираз неспокою. 

— Треба, вчителю, поспитатися про це батька. 
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— Прошу тебе, тітко Авраамице, не кажи про це бай Авра -
амові. Чи не покликала б ти нишком Нанко до мене? 

Огнянов знав, що колишній його учень дуже любить його 
і зробить усе, про що б він не попросив. 

Але господарка відказала суворим тоном: 
— Ні, нічого не можна зробити без Авраамової волі. 
Час плинув, а треба було встигнути до світанку вибратися 

з цього села. Огнянов вирішив якомога швидше з 'ясувати пи-
тання. 

— Тітко Авраамице, поклич бай Авраама сюди на хвилинку, 
я з ним поговорю. 

Х Х Х Т . А В Р А А М 

Огнянов лишився сам. Він вирішив говорити з Авраамом 
одверто. 

Двері одчинилися, і корчмар увійшов. Н а його гладкому ши-
рокому обличчі розпливлася усмішка. 

— О, вітаю, графе, вітаю! Чи здужаєш, як живеш? Добре 
зробив, що зайшов побачитися, побалакати... 

Радісні привітання корчмаря були нескінченні. Підбадьоре-
ний такою зустріччю, Огнянов сміливо почав про справу; він 
коротенько виклав Авраамові, як з повстанням, і своє прохання. 

Лице Авраама дедалі ясніло з задоволення й щастя. 
— Добре, добре, а якже? І говорити нічого. Х т о ж не хоче 

допомогти народові? Нанко піде. Він хитріший, бо старший. 
Корчмар^ видобув з кишені зім'ятий аркушик паперу, по-

ставив перед Огняиовим каламар і мовив: 
— Т и пиши листа, а я збігаю до крамниці: ці собаки, знаєш, 

які пройдисвіти. 
Огнянов швиденько написав записку: 

«Повстання в розпалі! Не баріться й хвилини: оголосіть пов-
стання негайно ж. Один загін нехай ударить у тил Тосун-беєві, 
другий — піднімає села. Бадьорість і віра!.. Незабаром я прийду 
до вас, щоб полягти за Болгарію. Х а й живе революція! 

Огнянов». 

Він поздоровив себе з удачею; ніколи не припускав він такої 
готовності й патріотизму в Авраамові. Він тепер нетерпляче 
дослухався, чекаючи батька з сином. 

Раптом у сусідній • кімнаті почувся одчайдушний жіночий 
плач. 

Огнянов здригнувся. Він пізнав голос Авраамиці і мимовіль-
ний страх опанував його. 

Він знов прислухався; до нього долинули з коридору чиїсь 
притишені кроки. 
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Тоді він підійшов до низеньких дверцят і штовхнув їх. Двері 
не відчинилися. Він штовхнув їх дужче. А л е вони не піддава-
лися. Ж а х пойняв його, по тілу пробіг дрож. 

— З р а д и л и мене, — простогнав він. 
Саме тоді він почув за дверцятами якесь шарудіння, немов 

просували ключа. Раптом дверцята відчинилися, і в просвіт 
повіяв нічний вітрець. Огнянов уп 'явся очима в темну діру. В 
ній показалася голова. Т о була Авраамиця . 

— Виходь, — шепнула вона тихо. Х о ч як слабо світила 
лампочка, Огнянов, проте, помітив, що на очах жінки блищали 
сльози. 

Він вийшов і опинився в садочку. 
— Ось сюди, — мовила тихо Авраамиця , вказуючи йому на 

тин, і одразу ж зникла в темряві. 

X X X V I . Н І Ч 

Було вже далеко за північ, коли Огнянов дістався нарешті 
свого укріплення. 

Оборонці його не спали, вони лежали на килимах і на рого-
жах, принесених з дому. Позагортавшися в бурки, вони тихо 
розмовляли. Огнянов нишком пробрався поміж них і, розбитий 
фізично й морально, впав, мов мертвий, на землю. 

«Боже мій, — думав він, загортаючись від холоду в свою 
бурку. — Який збіг обставин! Яке розчарування. Яка зрада! 1 
після цього дбай про своє життя, бережи себе!.. З а в т р а в бій, 
і я вже передбачаю кінець його...» 

Холодний вітер сумно обвівав заснулу землю, завиваючи по 
околишніх горах; через це темрява видавалася ще зловіснішою. 
Здавалося , що всі гори, і скелі, і долини стогнали з жаху. 

З і р к и на небі лякливо й неспокійно мигтіли. Час від часу 
нічний птах стрепенеться в кущах, і знову настане мертва тиша. 
Тільки гірський вітер глухо, сумно, як далекий стогін, шумів 
над головами повстанців, що лежали в окопах. Цей стогін бо-
лісно відкликався в душі їх, і вони лякливо схоплювалися й 
оглядалися в нічному мороці. І знову охоплювала їх неспокійна 
дрімота, сповнена блідими привидами жаху, переривана льодя-
ними цілунками вітру й холодним дрожем. 

X X X V I I . Р А Н О К 

Незважаючи на тривожний стан, Огнянов проспав години з о 
дві глибоким сном. Таким сном, кажуть, засипають і засуджені 
напередодні страти. Н а зорі він прокинувся і глянув навколо. 
Природа прокидалася. Світало. В блідосиньому небі зникла ос-
тання зірка... 

254" 



Огнянов підвівся, глянув на повстанців, що лежали закутані 
в козячі хутра та бурки, і подався до З л о г о Долу. Він ішов, 
щоб обміркувати становище на військовій раді. 

Настав ранок. Блиснуло сонце. 
Н а укріпленні всі повстанці були вже на ногах і заходилися, 

під доглядом десятника, коло роботи; вони копали нові шанці, 
бо число повстанців збільшилося на один невеличкий загін, що 
прибув цієї ночі. Повстанці вигляділи сьогодні бадьорішими. 
Марчев шепнув їм, що Огнянов зробив розвідку по той бік Та -
кії і дізнався, що сьогодні вже напевно повстане й Біла Церква.. . 
Ц я чутка трохи підбадьорила засмучених повстанців, і обличчя 
їх повеселішали, дехто навіть заспівав різних втішних пісень. 
Властивий болгарам гумор негайно ж проявився. 

Тимчасом дальня сторожа подала повстанцям умовний сиг-
нал, що ворог показався. Двоє з цього боку пішли до З л о г о 
Долу, щоб доповісти докладно військовій раді. Тільки вони ді-
сталися Злого Долу, як од Рахманларів показалися два кінні 
турецькі загони по двадцять чоловік в кожнім. Один їхав шля-
хом, другий лісом. Повстанці з хвилюванням стежили, чи не 
покажуться нові сили слідом за кіннотою. А л е нікого не видно 
було. 

Одразу ж два піших загони, кількістю більші за турецькі, 
спустилися з укріплень, щоб зустріти турків, третій загін спу-
стився із Злого Долу. 

Турки зупинилися, побачивши болгарські загони, і відсту-
пили. 

— Душно стало їм, — завважив дехто, радіючи. 
— І сьогодні не буде бою... 
— Мені здається, що Біла Церква завдала їм клопоту. 
І на укріпленні знов закипіла робота і залунали веселі роз-

мови. 

* X X X V I I I . Б І Й 

Сонце припікало. Праворуч від батареї Огнянов та ще кілька 
інших повстанців, обливаючись потом, поспішали закінчити 
новий шанець. Щ е вночі військова рада відрядила до них 
підмогу в десять чоловік, і шанець через те треба було прокопати 
довший. ' 

-—• Учителю! — гукнув на нього п'ятдесятилітній селянин. 
Огнянов обернувся. 
— Чого ти, діду Марине? 
ВериГовчанин подав папір, згорнений вчетверо. 
— Лист тобі. 
— Х т о його приніс? — спитав Бойчо, перш ніж розгорнути 

листа. 
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— Іван Боримечка. Він ще вночі шукав тебе, але не знайшов, 
то ото й дав мені, просив передати тобі, як прийдеш. 

— Він не казав, від кого лист? 
— Від учительки. 
Серце Огнянову стислося з болю. Він з ім 'яв конвульсивно 

листа з наміром викинути його, але згадав, що всі дивляться, 
і сховав папірця до кишені. Далі він запопадливо заходився 
працювати, щоб затамувати пекучий біль усередині. 

«І звідки ця Рада в такий час?.. Н а щ о вона пише, чого їй 
треба від мене?... Хіба я не битимуся, не стрінуся віч-на-віч із 
ворогами, не знайду собі смерті?.. Хіба для мене вже не кінець 
усьому?..» 

Н а р а з лави повстанців змішалися. Всі скупчилися на на-
сипу і тривожно дивилися на схід. 

Огнянов звів голову і почав вдивлятися в далекі горби. 
Зв ідти дальня сторожа подавала тривожні сигнали. Незабаром 
пролунало кілька пострілів із рушниць — умовний сигнал, що 
показався ворог, — а далі сторожа почала швидко відступати з 
вигуками: 

— Турки. Багато-багато турків! 
Повстанці сторопіли і кинулися врозтіч. 
— Н а місця! — гримнув Огнянов. 
Почувши цей покрик, повстанці отямилися, вони почали роз-

ташовуватися по шляхах. 
Прибігли, захекавшись, і вартові з передових сторож. Огня-

нов спитав у них: 
— Кого ви бачили? 
— Силу-силенну турків!.. Ідуть на нас... їх тисяча... Увесь 

шлях почорнів від башибузуків... 
Огнянов кивнув їм, щоб замовкли. 
— Н а місця! До зброї! — владно наказував Бойчо. 
Всі розташувалися по шанцях. Справді, далеко на шляху 

показалася голова густої колони. Вона Виповзала і витягалася 
далі й далі, немов безкрая гусениця... Це була орда Тосун-бея. 
Щ о дужче вона наближалася, то виразніше помітна була її 
численність... Турки йшли по чотири чоловіка вряд, із два-
дцятьма малими і трьома великими прапорами, білого, червоного, 
зеленого та інших кольорів. Незабаром вони вкрили ввесь шлях 
від Кули до Білої Води, приблизно кілометрів зо два завдов-
жки. 

У лавах повстанців знову зчинився переполох. Вони вже не 
могли далі лишатися спокійно на місці, схоплювалися і злякано 
озиралися на товаришів і на ворогів. Тільки лютий погляд Ог-
нянова трохи стримував їх. 

Чорна колона посувалася шляхом і вже наближалася до ко-
лодязя, що був не далі від укріплень, як на постріл із рушниці. 
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Тоді з З л о г о Долу пролунало кілька пострілів із далеко-
бійних рушниць; одразу ж на команду Огнянова вдарило і 
їхнє укріплення. Густий дим оповив шанці, а голосна луна про-
котилася околицями. 

Кілька чоловік впало в передніх лавах колони... 
В цей час Огнянов помітив трьох чоловік, що опускалися в 

долину Старої Ріки. Це були дезертири, що скористалися пер-
шою метушнею і димом. 

Кількома стрибками добіг він до схилу, під яким була до-
лина. Втікачі пішли один за одним тісною стежкою, що вилася 
поміж вибоїнами. 

— Н а з а д ! Верніться, або я вас розстріляю! — крикнув він 
і прицілився в них. 

Втікачі оглянулись і зупинились, як окам'янілі. Вони лишили 
свої рушниці на горі. Огнянов пізнав в одному з них диякона 
Викентія, поголеного і у матерчатому одязі повстанців. Бідний 
хлопець почервонів до ушей. 

Вони машинально повернулись назад. 
— Діду Марине, приведи сюди цих боягузів і поклади в 

окопи... Якщо хтось скрикне, даю тобі право розколоти йому 
голову, — і Огнянов поквапно зайняв своє місце. 

Ц я вражаюча поведінка начальника вплинула на інших пов-
станців. Вони зробили зусилля над собою, щоб скрити прояви 
страху; губи в багатьох були скусані до крові... 

Турки не зробили жодного пострілу. Загибель деяких із 
них від першого залпу з укріплень внесла хвилинне замішання 
в передніх рядах. Поранених віднесли до огорож трояндових 
садів, і турки поквапно відступили назад. Цей перший успіх під-
бадьорив повстанців, і вони продовжували підтримувати енергій-
ний вогонь проти ворога. Від безперестанних пострілів всі гори 
й горби здригалися. Білі хмари, що огортали верховини горбіз, 
виявляли укріплення. Стрілянина не вщухла й тоді, коли турки 
відступили за лінію вогню. 

Н а чималій відстані позад піхоти видно було кінних. Т о був 
головний штаб Тосун-бея. Орда відступила до нього і роз-
ташувалася навкруги. Там вона щільним натовпом стояла дов-
генько. Видно було, що там відбувалася нарада і що план нападу 
змінили. Орда , нарешті, знов заворушилася і розбилася на 
кілька гуртів. Н а дане гасло всі ці загони із скаженими вигука-
ми навально кинулися вперед. Одні мчали до голих горбів, 

інші — до Старої Ріки, що відкривала шлях на Клі ури, треті — 
до З л о г о Долу, четверті — до укріплення клісурців. Повстанці 
стріли їх залпами ще здалеку, але турки почали стріляти тільки 
тоді, коли наблизилися на відстань рушничного пострілу. Х м а р а 
диму зовсім закрила від турків укріплення; проте, число тих. 
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що стріляли, дедалі зменшувалося. Огнянов, з лицем, забрудне-
ним болотом і пороховим димом, залитий потом, сп'янілий від 
запаху крові і приголомшений свистом куль, що літали над його 
головою, то випростовувався і випускав набій із своєї рушниці, то 
знов зникав у шанцях. Час од часу він гукав, не озираючись: 

— Брати, сміливіш! Бийте, стріляйте! 
Раптом він почув поруч голос діда Марина, що говорив ко-

мусь: 
— Хлопче, нижче, нижче стань! Щ е влучать у тебе! 
Огнянов мимохіть обернувся праворуч і в розвіяному вітром 

димі побачив повстанця, що, стоячи просто, не нахиляючись, 
стріляв на ворога, зов ім відкритий для ворожих куль. Ц я смі-
ливість межувала з безумством. 

Огнянов, здивований, впізнав Кандова. 
Вражений, він машинально підійшов до нього, в диму про-

стяг йому руку і мовив: 
— Брате, дай руку. 
Студент обернувся, холодно глянув на "Огнянова, проте міцно 

стис йому руку. 
Струмочок крові збігав на руку Огнянова, коли він тримав 

руку Кандова. Цей струмочок біг із рукава студентового. Огня-
нов помітив кров, але це його не здивувало, він навіть не зро-
зумів значення цього струмочка теплої крові, його куди дужче 
вразило те, що він побачив тут Кандова. Справді, студента, 
відрядженого сюди цієї ночі разом з іншими з військового комі-
тету, не помітив Бойчо, що цілий ранок був заклопотаний сво-
їми укріпленнями. 

Огнянов відійшов і глянув навколо себе. Він завважив, що 
шанці були майже порожні. Повстанці зникали з укріплень. 
Тільки п'ять-шість чоловік ще лишилося в шанцях і підтриму-
вали огонь, що вже завмирав. Постріли рідшали і по інших 
укріпленнях, що їх теж покинули їхні оборонці. А тимчасом 
ворожі кулі сипалися дедалі рясніш і вже небезпечно було лиша-
тися в шанцях. 

Огнянов, що скаженів од люті, повний відчаю, підтримував 
з кількома, що ще лишилися тут, смільчаками нерівну боротьбу, 
поклавши полягти на місці. Отже, це укріплення, єдине поміж 
усіх, ще курилося. 

— Матінко... — простогнав хтось поруч Бойчо. 
Огнянов здригнувся від цього стогону і обернувся. 
В окопи впав горілиць Викентій. Струмок крові біг із його 

шиї, забарвлював червоним землю. Його було смертельно по-
ранено. Ця кров змила його ганьбу. 

Дід Марин відніс його вбік, щоб хтось випровадив його до 
міста. Але вже нікого не було на укріпленні. Вершина гори 
обезлюділа. 
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Спустілі шанці оніміли. Тільки поодинокі йостріли з інший 
вершин, на північ і захід від міста, прилучалися до пострілів1 

з укріплення Огнянова, що на ньому зосередив тепер ворог увесь" 
свій огонь. Турки наступали і невпинно стріляли. Вони ховалися® 
за випадкові заслони, інстинктивно лягали, коли тільки поміча-" 
ли, що яке ь укріплення куриться. Вони брали шанці оДЙН по' 
одному, замість повстанців чи їхніх трупів, знаходили там збро/б', 
одяг, припаси та різну здобич. Знайшли вони й черешневі 
гармати, по дві, по три на кожнім укріпленні. Гармати стояли 
ще не розряджені, бо нікому й на думку не спало запалити 
ґноти, та й не зважувався ніхто. Теж саме було і з батареєю 
Огнянова. 

Турки показалися на висотах Шайковця і над самісіньким 
містом. З вулиць його пролунали постріли, збивши турецького 
хорунжого та ще одного башибузука. А доля бою й міста вже 
була вирішена на користь Тосун-бея та його орди. 

X X X I X . Р А Д А 

З р а з у ж, як тільки перші постріли повідомили місто, що 
фатальний бій почав я, люди, охоплені панікою, кинулися тікати 
до Копривщиці через Вермишницю, вузьке міжгір'я Середньої 
Гори, що з нього випливає річка тієї ж назви і вливається в 
Стару на південний захід від мі та. 

Добродійка Муратлійська, що в неї Рада гостювала, похап-
цем зібрала своїх дітей і цінніші речі, щоб тікати з іншими. Вона 
йшла по Раду. Але, незважаючи на всі її благання, Рада не 
хотіла йти з Муратлійською: вона вирішила лишитися тут... 
Добра пані Муратлійська з сльозами на очах благала її ру-
шити разом, вона не могла лишити Раду на таку жахливу 
долю. Турки вже показалися на висотах, кожна хвилина була 
дорога. 

— Іди, йди, Анніце, відведи дітей... прошу тебе, лиши 
мене, — проказувала Рада і штовхала до дверей Муратлійську, 
що з жахом дивилася на неї і ламала в розпачі руки. З вікон 
було видно, як турки спускали я до м г т а . Вона не знала, що 
їй робити. Очевидно, тільки розпач міг довести Раду до такої 
впертості. 

Єдину втіху давали їй побачення з Стайкою, дружиною 
Боримечки, її сусідкою. Боримечка разів зо три спускався до 
мі<?га з різними дорученнями і по дорозі заходив до дружини. 
Між іншим, він розповів дещо про Огнянова. Таким способом 
від Стайки Рада довідалася про Огнянова, що він живий і 
здоровий, що він дуже заклопотаний, але нічого іншого не знала. 

Вчора вона вперше побачила Івана Боримечку, дала волю 
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своєму почутю і плакала перед ним гарячими сльозами. Добрий 
Іван утішав її, як умів, обіцяв негайно передати Бойчо її листа, 

"написаного нашвидку олівцем. А л е вона не дістала ні словечка 
на відповідь. 

В цей час на вулиці почувся крик. Муратлій~ька глянула 
у вікно; то були повстанці. Вона спитала в одного з них: 

•— Бай Христо, що там на горі? Д е Огнянов? Куди ти 
біжиш? 

Повстанець похапцем відповів: 
— Прах, різанина, Анічко! Огнянов, бідолашний, на горі 

лишився... Тікайте мерщій на Вермишниці! 
І повстанці зникли. Очевидно, бай Христо тікав з укріплен-

ня Огнянова. 
Рада заридала, як безумна. Добродійка Муратлійська, після 

нових марних зусиль забрати її, покинула свою хату. 
Незабаром Рада почула одчайдушні жіночі зойки, які линули 

з північного боку міста, яке вже захопили турки. Пригнічена 
горем і безсила, стояла вона біля вікна; юрба башибузуків про-
мчала-повз, наздогнала двох болгарів і відтяла їм голови... Вона 
виразно бачила їхню смерть, і безумний страх опанував її... 
Почуття самоохорони, бажання жити прокинулися з стихійною си-
лою в молодій дівчині і приглушили всі інші почуття, паралі-
зували її бажання вмерти, народжене недавнім розпачем. Тікати, 
мерщій тікати від смерті чи від наруги, неминучих, якщо її за-
хоплять ці похітливі розбійники... 

Вона відчинила двері, щоб спуститися східцями, але ворота 
раптом із грюкотом відчинилися і крізь галуззя дерев Рада 
побачила озброєного башибузука і за ним ще когось. Вони 
швидко пррстували до східців, де вона стояла. Рада прийшла 
до пам'яті, кинулася назад до кімнати, причинила за собою 
двері, замкнула їх на ключ і, в жаху, забилася в найдальший 
куточок. Ледве встигла вона це зробити, як почали стукати й 
ламатися в двері, почулися звірячі вигуки... Двері не відчиня-
ли ь, і ті, що стояли по той бік, заходилися розбивати їх. 

Тоді невимовний жах охопив Раду і затуманив їй розум. 
Смерть видалася їй в тисячу разів бажанішою, аніж те, що її 
чекало... Вона підбігла до лампадки, запалила скіпку і мерщій 
кинулася в куток. Т а м на столі лежав цілий мішок порОху, що, 
мабуть, забули повстанці. Рада підбігла до нього, взяла в ліву 
руку палаючу скіпку, а вказівним пальцем правої заходилася 
колупати зав 'язаний мішок, щоб проколупати дірочку, через 
яку можна було б запалити порох. З а р а з же утворилася дірка. 

В цю мить двері з страшенним гуркотом упали, і л ю д и н а -
велетен'ького зросту ввірвалася до кімнати... 

Це був Іван Боримечка. Він кинувся до Ради. З а ним бігла 
Стайка. Рада їх не бачила і піднесла огонь до пороху. 
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Х Ь . Д В І Р І К И 

А тимчасом Огнянов був уже далеко в горах. 
Він останній відступав від свого укріплення, коли турки вже 

видиралися на насип, а другий їхній загін уже захопив сусіднє 
укріплення і почав звідти бити. Заюшений кров'ю, заболочений, 
чорний від порохового диму, він дивом якимсь урятувався від 
ворожої руки й кулі. 

Тепер він був на Вермишниці, на лівому її схилі, біля під-
гір'я якої текла річка. Лицем його, вкритим кров'ю, кіптявою, 
потом і порохом, текли сльози. Огнянов плакав. Він стояв 
простоволосий і дивився на картину поразки революції. 

Внизу, на долині, безладна юрба чоловіків, жінок і дітей, 
охоплена божевільним страхом, шукала порятунку в горах. їхні 
зойки й крики виразно долітали до нього. Там, далеко, бовваніли 
Клісури, охоплені полум'ям. 

Раптом погляд його впав на праву руку, заюшену кров'ю. 
Він зрозумів, що то була кров Кандова. І в ту ж мить думкою 
він вернув-я до Ради... Його потяв жах. Огнянов простяг руку 
до кишені, вийняв зім'ятого Радиного листа, розгорнув його і 
прочитав от які рядки, написані олівцем, рукою слабою і трем-
тячою: 

«Бойчо! Т и з зневагою відвернувся від мене. Без тебе мені 
життя не миле. Благаю тебе, напиши мені хоч одно словечко... 
Якщо звелиш, я житиму... Я не винна... Напиши мені, Бойчо, я 
переживаю страшні хвилини... Якщо ні, прощавай, прощавай, 
любий, я поховаю себе під руїнами Клісур... Рада». 

Невимовна скорбота наповнила душу Огнянова; він утопив 
очі в палаюче місто. Пожежа швидко розросталася. Кривава 
заграва відбивалася на урвищах скель Рибариці і в хвилях 
Старої ріки... Огнянов почав шукати очима двоповерховий буди-
нок, де жила Муратлійська. Він швидко знайшов його і з трем-
тінням пізнав двоє вікон Радиної кімнати. Будинок ще не 
охопило полум я, але навколо вже все палало, і огонь швидко 
перекидався до нього. 

— Ох, вона, бідна, ще там!.. Жахливо! Жахливо! 
І він кинувся вниз схилом у долину. Він опустився чи, вір-

ніше, скотився з гори й пішов назад, до гирла ріки, в напрямку 
Клісурів. 

Міжгір 'я Вермишниці було переповнено втікачами — ж і н к а м и 
іі чоловіками, різного віку й стану. Ц я налякана маса людей, 
що розтягнулася вздовж ріки, схожа була на ріку, що протікала 
и протилежному першій напрямкові, Л ю д и в паніці лишили 
Клісури й заповнили це Міжгір'я. Всі бігли, всі мчали, збожево-
лімши від жаху й задихаючись, як люди, за якими женуться 
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слідом. Одні втекли в тому, в чому були, інші — обтяжені різ-
ними торбинами, домашнім скарбом і різним шматтям, часто із 
зовсім непотрібними речами, взятими під час метушні. Місцями 
це доходило до комізму. Так , один заможний господар ніс з 
собою стінний годинник — все, що він захопив дома. В іншому 
м г ц і одна жінка носила з собою сито, яке їй дуже заважало 
тікати. Трохи дальше Огнянов наткнувся на маленьку дитину, 
що посиніла від плачу, яку мати кинула, мабуть, щоб їй легше 
було бігти... Бабусі, молоді чоловіки й жінки проходили повз це 
нещасне створіння, але ніхто не звертав на нього уваги. Кожний 
думав тільки про себе... Страх озлобив серце, ця найвища, най-
більш потворна форма егоїзму... Огнянов мимохіть нагнувся, 
взяв дитину й побіг далі... Немов доповнюючи ці нещастя, 
линув, як із відра, дощ. Він ударив над головами змучених 
біженців і наповнив дикою луною гори. Погода гіршала кожної 
хвилини; із схилів збігали мутні потоки до річки й заливали 
міжгір'я. Нещасні біженці, що промокли до нитки, задубіли від 
холоду, продовжували свою втечу по густій грязюці.. . Плач і 
голосіння ще більше посилилися... 

Скелі повторювали дикі зойки страждання й грім бурі, до 
яких ще приєднав-я шум ріки. Раптом Огнянов впізнав одну 
жінку — першу людину, яку він впізнав серед цієї метушні. Це 
була добродійка Муратлійська; вона тримала маленьку дитину 
на руках, троє останніх дітей ішли за нею. Огнянов перейшов 
через М У Т Н У річку й звернувся до змученої жінки з словами: 

— Де Рада? 
Вона розтулила рот, щоб відповісти, але від втоми нічого 

не змогла сказати. Вона йому тільки показала пальцем на місто. 
— У вас? 
— Там, там, скоріше... — пробурмотіла вона. 
Іншим часом добродійка Муратлійська, жінка дуже кволого 

здоров'я, навряд чи змогла б подужати таку дорогу. А л е тепер 
енергія заміняла силу... І її енергія запалювала її чудових, як 
ангелів, дітей. 

— Куди несеш ти дитину? — спитала вона слабим голосом, 
який заглушував дощ. 

Огнянов подивився на неї. Він лише тепер побачив, що 
десь узяв дитину й ніс, не знаючи куди; тепер він відчув її, 
почув її писклявий плач. 

Він із здивуванням подивився на Муратлійську. 
— Дай її, дай мені... 
І вона взяла дитину, притиснула її до лівого боку грудей, 

а до правого свою власну і пішла далі. 
Була вже ніч, коли Огнянов прийшов до гирла ріки Верми-

шниці. Зв ідти було видно все місто. Д о щ потушив пожежу; 
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тільки подекуди блищали з-під покрівель вогники; вони крізь 
вікна кидали на почорніле місто червонасті відблиски... 

Час од часу чувся гуркіт: то завалювалися будівлі... 
Незабаром огонь знову почав розгорятися, і пожежа охопила 

нові будівлі. Раптом Огнянов завважив нову пожежу в південній 
частині міста. Полум'я з тріском вихоплювалося з будівлі і сно-
пами розсипало іскри. Огнянов знав, що на тому місці стояв 
будинок Муратлійської... Так , то він горів... В ту ж мить зва-
лився горішній поверх, він упав у море вогню. Н а цьому поверсі 
була Радина кімната. 

Огнянов кинувся, немов безумний, на палаючі вулиці, повні-
повнісінькі розлючених турків, і загубився поміж них. 



ЕПІЛОГ 

І . П І С Л Я П О В С Т А Н Н Я 

З а кілька днів повстання скрізь було придушено. Воно 
вмерло перше, ніж почало жити. 

Це повстання не має навіть історії, так швидко його придушено. 
Золоті надії, глибока віра, величезна сила й ентузіазм — 

наслідок кількох століть страждань — усе це загинуло в хаосі 
за одну хвилину! 

Страшне пробудження! 
Якби цей рух зі своїми нещасними наслідками не створив виз-

вольної війни, невмолимий осуд висів би над ним, здоровий глузд 
назвав би його безумним, народи — ганебним, історія — злочин-
ним. Н а жаль, тому що історія схиляється тільки перед успіхом. 

Одна тільки поезія простила б йому й увінчала б його геро-
їчними лаврами — за той порив піднесення, який привів цих 
лагідних анадольських кравців на вершини Середньої Гори з 
гарматами з черешневого дерева. 

Поетичне безумство. 
Тому-то молоді народи, як і молоді люди, поети. 
Т р и дні і три ночі вже спливло, як Огнянов почав блукати 

Старою Планиною. Він ішов увесь час на схід, щоб спуститися до 
Білої Церкви, що про неї не мав жодних відомостей. Від Клісур 
до Білої Церкви шість годин ходи мирному громадянинові, але 
як на бунтівника, що рятується від шибениці, мало й шістдесяти. 

Часто в присмерках, стоячи на вершині гори, Бойчо бачив 
криваву заграву. Ц я заграва дуже скидалася на заграву захід-
ного сонця. А л е в міру того, як ніч огортала землю, вона 
ставала дедалі яскравіша. Це була заграва пожеж, що повернула 
на попіл багато квітучих сел. Видовисько страшне й грандіозне. 
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Цієї ночі з вершини Балкан Огнянов із жахом побачив таку 
заграву і по всій Середній Горі. Вона скидалася на вулкан, що 
вивертав огонь з десятків кратерів. 

Огнянов рвав на собі волосся. 
— Гине, гине Болгарія! — говорив він у відчаї, з очима, 

спрямованими на заграву. — Ось плід наших святих зусиль. 
Ось чим кінчилися наші горді надії: кров і полум'я. Боже, боже! 
А там, — додав він, показуючи на Клісури, — там загинуло 
і моє серце... Д в а ідеали провалилися в один час, два куміри, 
в які я вірив. Один провалився в паніці, другий в ганьбі зради. 
Тепер я не більше, як блукаючий привид, що не може знайти 
своєї могили!.. 

Якщо він і не скидався на привид, то скидався на скелет. 
Всім пастухам і болгарам-горянам турецькі власті наказали 

не давати їжі і захисту підозрілим людям. 
Болгари робили більше: вони їх проганяли і виказували їх 

турецькій поліції; часто жорстокість їх доходила до того, що вони 
прикінчували кулею якого-небудь пораненого чи напівживого від 
голоду повстанця. 

Щ е два тижні тому болгари стрівали апостолів, як жаданих 
гостей, тепер же зачиняли двері перед кожним незнайомим подо-
рожнім. Стара Планина стала не легендарною доброю матір'ю 
завзятим головам, а лукавою мачухою... 

I I . Б І Л А Х Л І Б И Н А 

Цього дня Огнянов прокинувся в невеличкім гайочку, що 
вкривав північний схил горба, під яким вилася річка Осима. 

Він охляв з голоду і втоми. Трава , що нею він живився, 
тільки дратувала його голод. А за сотню кроків від нього був 
пастухів курінь, де було багато хліба, сиру, молока. Вовк ніколи 
спокійно не вмирає з голоду, якщо бачить близько отару овець. 
З у б и псів не ку-ають так жор-токо, як зуби голоду. 

Бойчо зважився вчинити, як той вовк. Лишивши гай, він пе-
ребрів річку і з рішучим виразом вступив до пастухового куреня. 
Всередині були дві жінки, стара й молода, вони шили; двоє 
дівчаток щось плели, сторожові собаки були при отарі, мабуть, 
десь близько. 

Коли жінки побачили цього незнайомого чоловіка, обдертого 
і брудного, простоволосого, вони злякано закричали. 

— Чого тобі треба? — почувся знадвору чийсь голос, і зра-
зу ж показався старий згорблений македонець із рушницею 
напоготові. 

Огнянов пізнав діда Яна, що часто бував у Білій Церкві, 
продаючи там масло. Вони пізнали один одного. 
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— Доброго ранку, кір Яне! Дай мені шматок хліба, — похо-
пився сказати Бойчо, щоб виявити свої миролюбні наміри. 

Кір Ян уважно глянув на нього. Пізнав він його чи ні, але 
він насупився, відкраяв півхлібини і щось шепнув одній із дівчат. 

— Н а , та йди собі мерщій звідси, щоб чогось не сталось. 
Т у т тебе побачать, християнине, — мовив він суворо, подаючи 
Огнянову хліб. 

Огнянов подякував йому і мерщій пішов; він подався на до-
лину. щоб дістатися того гайочка, де він перебував ніч. 

«Боже, — думав він, — цей напівдикун-грек зглянувся наді 
мною, а болгари вчора прогнали мене з прокляттям і цькували 
собаками, немов того звіра». 

На долині Бойчо напився води з річки й перебрів на той бік, 
щоб звідти податися до гаю. Він почував, що після того, як він 
поїв хліба, сили повернулися до нього. Коли Огнянов наближав-
ся до горба, він почув десь там далеко крик і обернувся. З 
горба, де стояв греків курінь, спускалися черкеси. Поперед них 
бігли гончаки. 

Огнянов побачив близьку загибель, але з властивим йому спо-
коєм відразу збагнув становище. 

Поміж ним і його переслідувачами лежала невеличка висо-
чина, що могла сховати його на хвилину-дві. З а той коротень-
кий проміжок він міг дістатися гаю, але це нічого б не дало 
йому: його все одно наздогнали б. Втечею врятуватися від куль 
і гончаків неможливо. А л е й чагарник не міг його сховати: якщо 
він обдурить погоню, гончаки все рівно знайдуть втікача. Скрізь 
загибель. 

Бойчо не мав часу на роздум, треба було негайно щось ви-
брати. Він інстинктивно віддав перевагу долині і стрілою помчав 
униз горбом. З а хвилину він дістався чагарника. Під кручею 
зяяли ями, неначе вона вся була підмита. Т а м вирішив він чекати 
на погоню, щоб не дешево продати своє життя. 

Кілька секунд, з револьвером у руці, Огнянов вдивлявся в 
далечінь. Ці секунди видалися йому за століття. Спершу собаче 
гавкання наближалося, потім віддалилося, нарешті, вмовкло. Він . 
чекав. В чім справа? Мабуть, погоня загубила його слід, але 
ненадовго. Огнянов зрозумів, що його шукають у гаю; коли 
переслідувачі не знайдуть його там, вони згадають про долину, 
якщо собаки не приведуть їх туди раніш. Скільки часу тривало 
це напружене чекання, він не знає. Очі він втупив у долину, 
в низенький чагарник, що тихо шелестів над струмочком. Що-
хвилини він думав побачити морду гончака — цієї фатальної для 
нього тварини, що зазирне до його нори, — чи почути її гав-
кання. Раптом почулося гавкання. Очі Огнянову широко роз-
плющилися, волосся стало дибом. Він конвульсивно стиснув ре-
вольвера, готовий на все. 
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I I I . Н А П І В Н І Ч 

Собаче гавкання, що його почув Огнянов, не повторилося 
^більше. Замість нього він почув інше — шарудіння людських 
кроків. Так, сюди йшли люди, вони спускалися з урвища, бо з 
гори сипався пісок. Невдовзі дві ноги в царвулях показа-
лися перед ямою і зникли; показалися ще дві ноги і теж прой-
шли повз нього; появилася ще одна людина і тихо, мовчки 
пішла собі. Нарешті , немов із-під землі, виріс четвертий. 
Він не йшов. 

Огнянов побачив у профіль розкудлану голову, голову го-
рили. Той, кому належала голова, заходився зв 'язувати шворку 
біля онучі. 

Огнянов з націленим револьвером закам'янів. 
Голова зазирнула до ями. 
Вона одразу ж звелася, почулося гостре с-с-с. 
Це був умовний знак, щоб вернулися товариші. 
Голова знов нахилилася і зазирнула до ями. Огнянов приці-

лився. 
— Щ о ти за людина? — спитав громовий голос. 
— Бай Іване! — скрикнув Огнянов. 
Справді, це був Іван Боримечка. 
— Вчителю! — скрикнули інші, нахилившись над лігвом. 

Боримечка перший, не чекаючи на запрошення, вліз до лігва 
і потис Огнянову руку, з очима повними сліз. Влізли й ті троє. 
Це були клісурці. 

Перше питання Бойчо було: 
— Щ о то за собака гавкає? 
Клісурці відповіли: 
— Н е собака, а Боримечка гавкав. 

Огнянов усміхнувся. Він пригадав, який мастак був на це 
велетень, і розумів, що цього разу він урятувався. Потім він 
засипав товаришів питаннями. 

— Куди ви тепер ідете? 
— Пробираємося до Румунії. А ти? 
— Т а от уже три дні, як іду до Білої Церкви. Бачите, як 

далеко відійшов. 
Один із клісурців обізвався: 
— Хитр і хлопці ці білоцерківчани: спокійно сидять собі 

по хатах. 
Ці слова він вимовив гнівно. 
І навіть не стільки гнівно, що Біла Церква не піднялася, 

стільки з досадою, що й вона не загинула, як інші. Така вже 
природа людська. Легше перенести нещастя, коли ми знаємо, що 
й інші, хоч би й близькі нам, теж горюють від нього. 
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— Щ о ж ви взнали про Білу Церкву? — спитав Огнянов. 
— Т а кажу ж тобі... хитро зробили.. . Т ільки ми й пішли 

визволяти Болгарію. 
— А яке ж піднесення було в Білій Церкві! — промовив 

задумливо Огнянов. 
— Т а воно й краще, що вона заціліла.. . яка була б користь, 

коли б вона згоріла? 
— Скільки сел обернулося на попіл, — обізвався другий. — 

Т и бачив уночі заграву на небі? 
— Бачив, — обізвався хмуро Огнянов. 
— Багато народу загинуло... Але хіба це повстання? Це — 

ганьба. І ми, старі осли, сподівалися. Дадуть перед богом від-
повідь ті, що підбурили народ. Якщо не все ще було підго-
товлено, чого вони не сиділи тихо? 

Огнянов мовчки слухав ці докори. 
Вони його засмутили, але не гнівилч, бо якщо вони були не 

цілком справедливі, то цілком природні в устах розореного люду. 
Він сам не раз докоряв у душі свій народ, як вони докоряли 
своїм ватажкам. Це сумні й логічні наслідки невдачі. 

— Е, та чого ви розкисли та плачете, немов бог знає що 
трапилося. Від бога й святої богородиці було так написано. 

— Якщо Клісури й загинули, то це не значить, що загинула 
Болгарія, — намагав я втішити їх Боримечка. 

— Бай Іване, що з твоєю господинею? Куди ти її відпро-
вадив? — спитав Бойчо. 

— Стайкою? Вона жива... Я одвіз її до Алтинового, а звід-
ти... еге, я й забувся розповісти тобі, що трапилося з учитель-
кою. 

Огнянов здригнувся. Він догадався, що трапилося з Радою, 
але боявся почути потвердження своїх жахливих здогадів. Він 
бачив уночі, як горів і звалив я будинок, де жила Рада; він 
бачив пожежу, що' охопила руїну, під якою загинула дівчина, 
якщо тільки вона не наклала на себе руки раніш. Він кинувся 
рятувати її надто пізно. І ця думка страшним тягарем лягла на 
його душу. Щ е й інше почуття, в якому він не хотів розбиратися, 
хвилювало й мучило його. 

— Мало не загинула нещасна дівчина. 
— Як, хіба вона жива? — скрикнув Бойчо. 
— Жива, жива, вчителю... Коли б не Боримечка... 
— Де ж вона? — перебив вражений Бойчо, намагаючись 

вмить усе прочитати на великому, вкритому віспинками добро-
душному обличчі Івана. 

— Н е тужи, я віддав її в добрі руки, — заспокоїв його Бо-
римечка. 

Бойчо відчув раптову полегкість. Обличчя йому просяяло, і 
він мовив розчулено до велетня: 
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— Дякую, бай Іване. Т и позбавив мене страшних мук. . 
— Але, — підхопив Іван, — добре, що наша Стайка вчасно 

попередила мене... бо Анічка, господиня, як кинула я тікати, 
бачила нашу Стайку, сказала ій: «Стайко, скажи Іванові, тобто 
мені, що Рада не хоче втікати, вже як я її не благала; то не 
покиньте вчительки, а заберіть її з собою, хоч силоміць...» 
Я, як почув це, кинувся до неї. Прибіг, а вона замкнула две-
рі... Стукаю, кричу, — не відчиняє; виважую, вхожу до кім-
нати... А ж зирк — вона стоїть біля столу, в руках — огонь, 
а на столі — мішок... 

— Мішок з порохом! — скрикнув Огнянов, похололий, бо 
зрозумів, яку смерть готувала собі Рада. 

— Еге. Виваживши двері, я вскочив у кімнату, а вітер за-
гасив її свічку. « Щ о ти робиш тут, учителько? Всі тікають, а ти 
що робиш тут?» Схопив я її і гайда до Балкану; Стайка за 
нами, втішає її, а вона плаче, охкає... Ох, учителю, скільки тих 
сліз вона пролила за тобою!.. Я гадав, що тебе вбито, але їй 
брехав (адже треба хитрувати!) . Я казав їй: «Учитель живий 
і здоровий, учителько, не сумуй...» Ми спізнили я... коло Верми-
шниці вже були турки, не пройти. Ех, що його робити? Тоді ви-
дерлися ми на гори і вночі прокрали я до нашого села... Передав 
я вчительку і Стайку нашому Вовкові, шурякові, і знов подрався 
на Стару Планину... Т о ти живий, га? 

Огнянов мовчки потис руку Боримечці. 
— Я лишив їх у Алтиновім, але вони тепер уже, мабуть, у 

Білій Церкві. Вовк мав відвезти їх туди другого ранку переодяг-
неними туркенями... В Алтиновім страшно, — надто вже багато 
там турків... А в Білій Церкві, кажуть, тихо. Ти, вчителю, якщо 
йдеш туди, одвідай і нашу Стайку, господиню; вклонися їй від 
мене і скажи, що бачив мене живим і здоровим... Перекажи їй, 
що їм печених зайців і сметану з цукром; хай не думає... 

— Я, бай Іване, навряд чи піду до Білої Церкви. 
Боримечка глянув на нього здивовано. 
— Хіба ти не туди йдеш? 
— Ні, не хочу більше. 
— Т о куди ж ти? 
— Побачу... 
— Давай, проберемося до Румунії. 
— Ні, ви йдіть без мене і розбийтеся на групки, — небез-

печно ходити гуртом... 
Огнянов подивився на північ. Небо захмарніло. Темрява по-

вила гори і їхні глухі хащі. Всю ніч ішов Огнянов горами й до-
линами. Вдосвіта він дістався вершини однієї гори. З цієї гори 
видно було південь і прекра-ну зелену долину. Він пізнав Стрем-
ську долину. Біла Церква лежала під горою. 

Доля його повинна була восторжествувати. 
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I V . П Р А П О Р 

Огнянов, що немов прокинувся від тяжкого сну, зрозумів, ЩО. 
він заблудив, але було пізно. 

Опинившись над Білою Церквою, серед білого дня, далеко, 
від будь-якого гаю чи іншого місця, де б можна було сховатися,, 
він зрозумів, що було б безумством повертатися назад. Єдине, 
що залишалося йому зробити, — це спуститися в долину Мона-
стирської ріки, що була доброю схованкою, а звідти пройти до 
Білої Церкви, йому доводилося коритися своїй долі, і він вирі-
шив іти в те саме місце, від якого він намагався вночі по можли-
вості дальше відійти. 

Огнянов, як і Кандов, перший раз кохав. Його сердечна рана 
була йому зроблена його уявою, але не зрадою Ради. Перше ро-
зумне пояснення зуміло б припинити його муки. Випадок пови-
нен прийти на допомогу. 

Цей випадок прийшов. 
А л е Огнянов бачив у ньому одне лукавство долі. 
Тому, коли спустився в долину, туди, де повертає Монастир-

ська ріка, і коли він побачив рідкий ялинковий гай, він раптом, 
змінив своє рішення. 

— Ні , — сказав він, — у цьому лісі я сховаюся вдень, а вве-
чері піду назад... У якомусь балканському селі переодягнуся і 
потім — до Румунії... Ніколи, ніколи — з Радою. 

І він сховався між корінням дерев, що були покриті сухим 
листям і дикими травами, які зробили його непомітним, коли вію 
ліг. Багато годин пролежав він терпляче, дожидаючи ночі. 

Коли почало темніти, на протилежному горбі Огнянов помі-
тив щось чорне, що рухалося й махало в повітрі. Воно схоже було-
на якогось велетенського птаха, що розмахував крилами й не 
рухався з мі ця. 

Огнянов здивовано вдивлявся. 
— Прапор! — сказав він здивовано. Він пізнав червоний 

прапор, встромлений у скелю на верховині горба. Вітер тихо< 
гойдав цей прапор, який було видно з Білої Церкви. 

Біля прапора нікого не було. Х т о його підійняв? І з якою 
метою? Може, це сигнал до бунту? Огнянов прийняв його за 
останнє. Не могло бути іншого розумного пояснення присутності 
цього прапора... 

Огнянов не стерпів. Він залишив будь-яку обережність, вий-
шов із свого захистку й швидко виліз на верховину, з якої спу-
стився, щоб звідтіля подивитися на Білу Церкву. Тепер йому 
здалося, що він чує 'рушничні постріли... Зв ідк іля йшли вони?.. 
Він пильно придивлявся до міста... Раптом, завдяки надзвичайно, 
чистому й прозорому повітрю, |ВІН помітив і якийсь білий димок,, 
слід пострілу, на околиці міста. 
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— Бунт, бунт у Білій Церкві! — вигукнув він радісно. — 
Вірні мої друзі, Соколов, Попов, редактор, бай Мічо не склали 
рук... Мабуть, повстання спалахнуло тепер і в інших місцях... 1 
цей прапор є умовний знак!.. Згасла пожежа знову розгорілася... 
Повстання боже ,— надії не втрачено!. .— І він, немов на крилах, 
спустився слизькою травою з стрімкого схилу. 

V. К Л А Д О В И Щ Е 

Зробилося вже зовсім темно, коли Огнянов знову опинився 
в долині Монастирської ріки. 

Він пройшов біля монастиря, але не вважав за потрібне за-
глянути до отця Нафанаїла: він і без того загубив багато до-
рогоцінного часу. Думка, що в Білій Церкві — повстання, галь-
ванізувала його й повернула йому всі його фізичні й моральні 
сили. 

Він пішов великою дорогою і через декілька хвилин побачив 
похмурі контури міських будинків, димарів, садів. Тоді він звер-
нув з дороги й виліз на підвищення, на якому стоїть міська 
школа. Воно височіло з півночі над Білою Церквою. 

З цього підвищення він почав вдивлятися в місто. Мі-то 
спало. Ніде не було світла... Нічого не було такого, що говори-
ло б про повстання в мі ті. Було чути тільки звичайне гавкання 
собак. Це здивувало Огнянова. Щ о робити? Спуститися до мі та 
й постукати до когось із приятелів він вважав нерозумним. 
Він вирішив зайти в чоловічу школу: вона була недалеко. Там 
він дізнається від сторожихи, що робиться в Білій Церкві. 
І він перестрибнув через тин школи. Коли він оглядівся, 
він побачив, що перебуває на кладовищі, яке займає значну ча-
стину шкільного двору. Посередині стояла стара церква, мовчазна 
й похмура, що нагадувала собою велетенський могильний па-
м'ятник. В глибині двору чорніли шкільні будівлі, мовчазні й 
окутані мороком. Якимсь холодом віяло й від страшної тиші, й 
від мороку цієї місцевості. Цей мертвий морок, який зустрів 
Огнянова, замість гамору й метушні, що бувають в місті під час 
повстання, здивував його й викликав найчорніші думки. Ці 
могили з своїми химерними формами, які їм надавала ніч, стояли 
перед ним мовчазно, як мерці, що вилізли до половини з домо-
вин. Він не міг стримати мимовільного сердечного тремтіння й 
потайного бажання скоріше вибратися з цього холодного цар-
ства мороку й невідомості... 

Раптом у мороці, до якого звикли його очі, Огнянов помітив 
слабку непорушну точку, що світилася в низькому вікні церкви. 
Безсумнівно, це повинен був бути світ лампадки чи вощаної свіч-
ки... Ц я червона точка була приємним дисонансом, єдиною оз-
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накою життя серед загальної тиші міста, вона світилася привітно 
й дружньо, майже весело. Огнянов, якого штовхала цікавість, 
обережно пройшов біля могили, підійшов до вікна й заглянув 
всередину. Біля однієї з колон церкви, у великому мідному свіч-
нику горіла вощана свічка. Жовте полум'я ледве освічувало не-
велике коло на підлозі. Поза цим колом церква знаходилася 
в таємничому мороці. Н а ледве освіченій підлозі Огнянов помітив 
якісь дивні розпростерті тіла. Щ о б це було? Він припав облич-
ччм до шибки й почав вдивлятися. І він зрозумів, що це таке. 
Т а м на рядні лежало три чоловіка. Цих троє людей були трупи. 
Блискучі калюжі крові видніли я біля них. Полум'я кидало трем-
тяче, несміливе світло на цю картину. Обличчя, скривавлені й з 
відкритими ротами, були дуже змучені. Очі одного з них, ши-
роко відкриті, дивилися суворо і вперто. П о тілу Огнянова про-
бігли мурашки; він не міг відійти від вікна: погляд мерця прику-
вав його до місця. 

Раптом він пізнав Кандова. Н а його шиї була чорна дірка. 
Він був зарізаний. 

Огнянов відвернувся від цієї жахливої картини й поквапно 
пішов назад. 

V I . М А Р І Й К А 

Огнянов перебув ніч у порожнім млині на 
він видерся на кручу, всіяну скелями, і ^ахо- лині. Рано вдосвіта 

вався так, щоб бачити все, що робиться на долині, а щоб його 
ніхто не помітив. 

Н а долині нікого не було. 
Але от погляд Огнянова просяяв. Двері в млині відчинилися 

і вийшла дівчина; вона приступила до джерела і почала вмивати 
лице. 

— Марійка! — радісно скрикнуз Огнянов, гострі очі якого 
пізнали в дівчині дідову Стоянову сироту. Він здогадався, що 
вона по батьковій смерті жила в свого дядька. 

Огнянов спустився мерщій до річки і, сховавши"ь за каменем, 
тихенько гукнув її на ім'я. Вона обернулася і, пізнавши Бойчо, 
кинулася до нього. 

— Дядько Бойчо, це ти? 
— Сюди, Марійко, сюди! — покликав її Бойчо до самого за-

хистку. 
Дівчина широко розплющеними, радісно-здивованими очима 

дивилася на Огнянова. Його страшенно схудле лице, його одяг, 
забруднений кров'ю і болотом, те, що він був простоволосий, — 
усе це могло б злякати дівчину при зу трічі з кимсь незнайомим, 
але це був Огнянов, а до нього вона почувала незвичайну при-
хильність і довіру. 

Монастирській до-
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— Щ о чувати, Мар ійко, в місті? — перше, про що запитав Т"Ч о 
Ьоичо. 

— Турки, дядю Бойчо. 
— А що то за стрілянина була вчора? Щ о трапилося? 
— Вчора, дядю Бойчо? Н е знаю, дядю Бойчо. 
— Хіба ти не чула пострілів? 
— Я вчора не була в Білій Церкві, дядю Бойчо. 
Мірійка не знала, що відповісти, але Бойчо вже здога-

дувався про правду: знов була спроба зняти повстання, але тур-
ки відразу придушили його. Біла Церква в їхніх руках. Отже 
він пізно прийшов. Щ е дві години тому Огнянов може дав би 
інший напрямок справі. 

По деякім роздумі він запитав: 
— Марійко, в тебе є хто дома? 
— Дядько Манчо; він ше спить. 
— Т и знаєш, де живе лікар Соколов? 
— З н а ю ; в бабусі Якимчиної. 
— А де живе Брзобегунек, німець, з отакою бородою? 
— Той, що робить чорних чоловіків? 
— Той, той. Марійко, — мовив Огнянов, усміхнувшись на 

наївну характеристику невдахи-фотографа .— Чи не віднесла б 
ти, голубко, дещо їм від мене? 

— Однесу, дядю Бойчо, — відповіла радісно Марійка. 
Огнянов пошукав у кишені і добув олівець та клаптик паперу, 

дуже зім'ятий. Т о був Радин лист. Тремтячою рукою одірвав 
він чисту частинку паперу, написав кілька слів і згорнув цидулку. 

— Марійко, ось цього папірця ти віднесеш лікареві Соколову, 
а якщо його нема, віднеси його німцеві, тільки сховай його гар-
ненько. 

— Добре. 
— Якщо вони спитають, де я ховаюся, ти їм скажи; але кажи 

тільки їм, чуєш? Скажеш, що я в старім млині-за Хамбаровим 
млином. 

В своїй записці Огнянов не написав ні свого імені, ні за-
хистку, побоюючись, що лист може потрапити до інших рук. 
Він певний був за Марійку, але боявся, щоб вона з простоти 
своєї не накоїла лиха. 

Щ о б довести Марійці серйозність становища, він тихо додав: 
— Бо, Марійко, якщо ти загубиш листа чи помилишся і ска-

жеш комусь іншому, що ти бачила мене та де я переховуюсь, 
прийдуть турки і заколють мене... Обержно, моя голубко! 

Н а цих словах Марійчине лице враз споважніло; на ньому 
проступив страх, і руки її мймохіть помацали те місце, де вона 
під одягом сховала цидулку Бойчо. 

— Я скажу дядькові, що піду по хліб, — відказала Марійка. 
— Добре, Марійко. Тільки затям усе те, що я тобі сказав. 
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V I I . М А Р Ш Ч И Н А Н Е В Д А Ч А 

Н а галявині перед монастирем Марійка стала і стурбовано 
глянула навкруги. Побачивши, що нікого нема, вона знов пода-
лася шляхом. Д о самісінького мі.та вона не стріла жодної живої 
душі; околиці були безлюдні; нікого не видно було й на вулиці, 
що нею вона прямувала до міста. А л е ледве вона зробила кілька 
кроків, як почула позад себе в полі невиразний кінський тупіт. 
Т о була орда Тосун-бея. Вона повертала розбурхана й весела по 
трьох днях грабунків і вбивств. 

Щойно показалася орда, Марійка чимдужче помчала вули-
цею, потім звернула на інші, досі пусті й мовчазні. Нарешті вона 
прибігла до воріт Соколова. Дівчина постукала, їй не відчинили. 
Вона постукала ще й ще. 

— Х т о там? — нарешті почувся старечий голос з-середини. 
— Бабусю Якимице, відчини, — ледве вимовила задихана 

Марійка. 
— Чого тобі? 
— Я до лікаря Соколова... Т а одчиняй-но хутчіш! — скрик-

нула Марійка з сльозами в голосі. 
Стара щось сердито пробурмотіла, проте відчинила. 
— Чого тобі треба? Нема його! — пробубоніла вона. 
— А де ж він? 
— Н е знаю... Вчора його шукали, та й досі нема... Ну , йди 

собі, йди! — і стара причинила хвіртку. 
Розгублена Марійка лишилася на вулиці. Будинок фотографа 

був близько; вона подалася туди. 
— Чого тобі, дівчино? — спитала в неї бліда, згорблена 

жінка в рам'ї. 
— Я до німця. 
— Н а щ о він тобі? 
— Пусти мене до німця, — мовила Марійка, відсторонюючи 

жінку, щоб зайти на подвір'я. 
— Чи ти з глузду не з'їхала, дівчино! Хіба німця не зарі-

зали? — відповіла розлючена жінка і виштовхнула Марійку на 
вулицю. 

Бідолашну дівчину опанував жах. їй спало раптом на думку, 
що, мабуть, і її дядька Бойчо заріжуть; що того ото й турки 
прийшли, і що листа в неї перехоплять. Щ о його робити? Вона 
заплакала. Стоячи в нерішучості біля негостинного двору, вона 
раптом почула позад себе якийсь мірний стукіт. Обернувши~ь, 
вона побачила Колчо. Він сам ішов вулицею і постукував своїм 
костуром об брук. Лице в нього було сумне й замріяне. 

— Чого ти плачеш, дівчино? — спитав сліпий, втупивши 
свої білі зіниці в Марійку, немов силкуючись пізнати її. 

Коли б Марійка краще знала- Колчо, вона б порушила наказ 
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Бойчо, розповіла 6 сліпому, в чім справа, і він би все зробив* 
за Соколова. А л е вона злякалася цієї чужої людини і втекла* 
від сліпого. 

— Дівчинко! Марійко! — вигукнув Колчо, який, завдяки 
своїй чудовій здібності, упізнав тільки з самого плачу сироту 
діда Стояна. Він тільки що стукав у ворота Соколова, щоб роз-
питати стару про лікаря, і та йому повідомила, що недавно сту-
кала якась дівчина. Передчуття говорило йому, що Марійка і є 
та дівчина, яка шукала лікаря, що у неї до нього була якась 
важлива справа, і що плаче вона внаслідок своєї невдачі... Х т о 
міг її послати до Соколова в такий час? Хто-небудь, хто не знає, 
що тут робиться, хто тільки що сюди прибув... Чи не він? Щ е 
вночі розповсюдилась чутка, що Бойчо не загинув, що він вря-
тувався в горах і блукає там. Чи не Бойчо послав її до Соколова? 
Так , так, ця Марійка є зброя провидіння! Він почав кричати, 
йдучи вперед: 

— Дівчино! Марійко! Марійко! Люба! 
Але ніхто йому не відповідав. Колчо застогнав безнадійно. 

Зупинився він в цей час на площі. 
Гамір, людські голоси, кінський тупіт чулися на ній. Говір 

був турецький. Колчо в здивуванні зупинився біля кав'ярні і 
почав дослухатися. Один голос кричав по-болгарському: 

— А , ось як вони вирішили! Віддати місто наше вогню!.. 
Мало не побили нас, як собак, і не перетворили в попіл усе! 
Де вони, питаю вас, ці злодії, що хотіли підняти бунт?.. При-
ведіть їх сюди, щоб я їм сказав... Бунтувати! Проти кого? Проти 
царя, проти батька свого і доброзичливця, який охороняє нас, 
як зіницю ока, щоб волос не упав з нашої голови... Стільки 
сотень років були ми під захистом султанового трону і благо-
денствували, і діди наші, і батьки наші, і внуки наші нічого кра-
щого не знайдуть... Кому не подобається тут, нехай ідуть до 
Московщини... нам тут добре... 

— Хай живе його величність султан! — вигукнув хтось. 
Колчо пізнав голоси Ф р а т ю і Юрдана . 
Квітнева катастрофа не стідьки страшна своєю жахливою 

різнею, скільки ганьбою падіння... Колчо глибоко зітхнув. 

У I I I . Н А Г А Л Я В И Н І 

Опівдні на чудовій долині недалечко від міста сиділа в хо-
лодку зелених дерев біля галявини одна родина. 

Ц я галявина й сад належали чорбаджієві Юрданові; під де-
ревами сиділи його домашні. Ніхто, крім Юрданової родини, 
ІІС зважувався вийти за місто, незважаючи на те, що в місті 
було вже зовсім тихо. Дружина Юрданова по смерті Лалкн 
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т я ж к о захворіла і не зводилася з постелі. Н а вимогу лікаря, 
її вивезли сьогодні за місто, щоб вона подихала чистим повітрям. 

Осторонь сидів поліцай і охороняв чорбаджієву родину. 
Тут було й двоє чужих: одна — здорова товста селянка, 

друга — Рада. 
Селянка була Стайка, дружина Боримечки, що її Гінка взяла 

вчора до себе за служницю. Вона ж таки прихистила й Раду. 
Присутність Ради, улюбленої подруги небіжчиці, давала їм со-
лодку й сумну втіху; колишні зневаги і ненависть заступили 
людяніші почуття. 

М и знаємо, що Стайка й Рада познайомилися ще в Клісу-
рах; вони обидві являли жертву розгрому. З а в д я к и Стайці Іван 
устиг вчасно врятувати Раду. Своїм простим безпосереднім сер-
цем вона зрозуміла тяжке Радине становище і взяла жваву 
участь в її муках. Коли зайшла мова про Огнянова, хаджі Ро-
воама почала запевняти, що його забито в бою. Стайка бачила, 
як враз змінилося і зблідло Радине обличчя, і зненавиділа чер-
ницю. 

- Т а чи вона на власні очі бачила, як загинув учитель? 
Чого ж радіє ця зозуля? — сердито шепнула Стайка Раді. 

—- Мовчи, мовчи, — відповіла їй тихо Рада. 
Т р о х и згодом Стайка знов шепнула: 
— Радо, в цієї чорної — вуса... чом вона їх не голить? 
Рада мимохіть усміхнулася. 
Н а щастя, ніхто не чув Стайчиного глузування: всі оберну-

лися до Стефчова, що наближався до гурту. 
Коли він підійшов, усі з роззявленими ротами витріщилися 

на нього. Він гаряче розповів про подвиг, що його зробила де-
путація з Стефчовим та Юрданом Діямандієвим на чолі, відря-
джена сьогодні назустріч Тосун-беєві, який рушив на Білу Цер-
кву. Делегація з великими зусиллями врятувала місто від тієї 
долі, що спіткала Клісури, але от на яких умовах: 

Місто зобов'язане, по-перше, негайно відлічити Тосун-беєві 
тисячу золотих лір, щоб задовольнити військо, що йому Тосун-
бей обіцяв віддати Білу Церкву на пограбування; по-друге — 
віддати всю зброю, до складаних ножів включно, і, по-третє, — 
видати до рук властей усіх підозрілих людей. 

Ц я капітуляція врятувала Білу Церкву. Тосун-бей вступив 
тільки частиною своєї орди до міста, щоб забрати зброю. Т а -
ким чином, чорбаджій Ю р д а н і, почасти, Стефчов відіграли 
роль рятівників міста. Розповідаючи з самозадоволенням і гор-
дістю про переговори з Тосун-беєм, Стефчов час од часу злісно 
зиркав на Раду. Рада ні разу не обернулась, але вона відчувала 
страшенний тягар при цій ненависній людині. Зухвалий тон 
його впливав їй на нерви, і кожне слово його болісно віддавало 
в її серці. Ц я людина видалася їй прокляттям, що пересліду-
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вало її щастя; вона навівала на неї безмежний страх і ненависть. 
Раптом Рада обернулася до Стефчова, очі їй загорілися: він го-
ворив про Бойчо, і те, що він говорив, було їй надзвичайно 
радісно чути. 

— Т о живий цей прокажений? — обізвалася, прикро вра-
жена, хаджі Равоама. 

— Був живий і втік у гори, — відповів Стефчов, — але чи 
живий він ще й досі, не знаю. Може його клюють уже десь 
орли. 

У Ради серце стислося від болісного хвилювання. 
— Я вам кажу, що граф живий, граф не вмирає, — відізвався 

хаджі Сміон. — Він стільки разів помирав і все-таки зали-
шився живий. Я не вірю. 

— Тільки б не прийшов сюди прокажений, ще спалить і 
нас, як Клісури. 

— Нехай тільки посміє! Н е пощастило схопити проводиря, 
а то і йому дісталося б, як Кандову й іншим, — сказав Стефчов. 

— Жаль, але нічого не зробиш, треба пожертвувати невели-
ким, щоб врятувати тисячі, — сказав хтось. 

— Т о чого ці бродяги йдуть до нас? 
— Чого йдуть? Прийшли, щоб сховатися, — відгукнулася 

Гінка. 
Стефчов подивився на неї здивовано. 
— Гіно, на твою думку, дід Ю р д а н погано зробив? 
— Добре зробив... мов цигани чи турки, а не болгари. Ч и 

подумали ви, чому й за кого йдуть помирати ці люди? — Об-
личчя Гінки запалало й очі заблищали. 

— Збожеволіла ти, збожеволіла, — простогнала її хвора мати. 
— Цим твоїм людям. — відізвався сердито Стефчов, — 

цим, по-твоєму, патріотам, яким захотілося нас провідати, ми 
повинні б вислати дітей з піснями назустріч, відчинити наші 
будинки й спекти їм пиріг, як їм інші пекли сухарі. 

— З н а ю , знаю, — перебила його гнівно Гінка, — викажіть їх 
туркам, заколіть їх, розріжте на шматки, напийтеся їхньої крові, 
як з учорашніх хлопців. Бачили ви матір Кандова, як вона мета-
лася на вулиці!.. Ох, сестро моя, оз£, Лалко.. . Ох, боже, боже... 
Боже, боже! 

Гінка прихилилася до дерева й затулила хустиною очі, з 
яких полився потік сліз. Вона голосно заридала. Рада з сльо-
зами на очах підсіла до неї й почала її заспокоювати. 

Ц я скорбота викликала лють у Стефчова. 
Поліцай, що розумів, про що йшла мова, підійшов до Стеф-

чова і тихо шепнув: 
— Ви чули? В Монастирську долину знов спустився якийсь 

бунтівник. 
— Х т о тобі сказав це? — швидко спитав Стефчов. 
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— Аравія , циганка. Вона його бачила, коли збирала зілля. 
— Треба мерщій оголосити, — промимрив Стефчов, беручи 

з трави свою феску. — Мало не загинули ми сьогодні, тепер 
іншого якогось зайду принесло. 

— Це — він самий, — несподівано сказав хаджі Сміон. 
— Х т о ? — спитав Стефчов. 
— Граф. Хіба я не говорив, що він живий. 
— Т и м краще: буде знову бійка. 
І, не попрощавшись із родиною, Стефчов подався до міста 

разом з поліцаєм, що з ним вони, тихо йдучи, про щось роз-
мовляли. 

I X . С П І Л Ь Н И К И 

Більшість не помітила навіть відсутності Стефчова. Всі були 
зайняті схвильованою Юрданицею і всіляко старалися її за-
спокоїти. Стайка сильно стисла Радину руку і мовила їй: 

— Радо, чула? Вчитель живий! 
Але Рада нічого не відповіла; серце її краяли нові побою-

вання. Серце підказувало їй, що ця нова жертва клісурської 
катастрофи, яка спустилася сьогодні з Балкан і яку Стефчов так 
сміливо йшов виказувати туркам, не була їй чужа; що це, може, 
саме він, і серце їй завмирало з невимовної тривоги й страху. 

— Куди вона біжить? — спитала Стайка, ставши і вказавши 
на дівчину, що бігла, перетинаючи галявину. 

Т о була Марійка. Вона поверталася тепер назад, кілька го-
дин марно проблукавши містом, шукаючи Соколова. Побачивши 
Раду, єдину рідну Бойчо людину, вона зраділа. Незважаючи 
на всі накази Бойчо, Марійка почула, що Раді вона може зві-
ритися що дядя Бойчо забувся вказати їй на Раду, і ,що їй 
Марійка може все розповісти. 

Рада пішла їй назустріч. 
— Сюди, сюди, Марійко! Як поживаєш? 
Дівчина стала, глянула на неї і несміливо спитала: 
— Радко, ти не знаєш, де лікар? 
— Соколов? Н е знаю... хіба хто захворів? 
Марійка зніяковіла. 
— Хто послав тебе по лікаря? Хтось хворий? — спитала 

Рада. 
— Ні , Радко, послав мене... дядько^.. Бой... 
Голос Марійці урвався на півслові. 
А л е Рада зрозуміла. Вона відчула, що непритомніє, і зля-

кай© оглянулася. 
В цю хвилину показався Стефчов і. втупив свої яструбині 

очі в Марійку. Він помітив її й вернувся. 
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— Дівчино, що в тебе в руці? — спитав він. 
Марійка пополотніла. Вона злякано відступила і заховала 

руки назад. 
— Дай цього папірця сюди! — наказав Стефчов, підсту-

паючи до неї. 
Дівчина закричала, немов божевільна, і кинулася галявиною 

до троянських садів. 
Темна підозра зародилася в голові Стефчова. Він зрозумів, 

що та цидулка заховує якусь важливу таємницю. Н а щ о б Стоя-
нова донька шукала Раду, і від кого вона несла цю цидулку 
в таку годину? Чи не від Огнянова часом? Від такої думки 
лице йому спалахнуло зловісною радістю: чи не граф цей бун-
тівник, що спустився з Балкан? І він кинувся за Марійкою. 

Рада з острахом стежила за Марійкою, що, побачивши па-
стуха, який спав на землі під кущами троянди, подалася іншим 
напрямком. Отже вона сама йшла Стефчову до рук, що біг їй 
назустріч. Помітивши нову небезпеку, Марійка почала кричати, 
немов просила допомоги. Стайка з великим здивуванням стежила 
за тим, що творилося перед її очима. Вона не могла зрозуміти, 
нащо ото такий потрібний був Стефчову папірець, але з Ради-
ного обличчя збагнула, що папірець не повинен потрапити до рук 
цієї людини. І Стайка помчала галявиною, немов та сарна, наз-
догнала Стефчова, схопила його за сюртук і затримала, щоб 
дати змогу Марійці втекти. 

Стефчов обернувся, глянув на селянку. Він сам собі не вірив. 
— Дядечку, чого ги ганяєшся за дівчиною? — спитала 

Стайка сердито, не випускаючи його. 
— Пусти мене, свиня! — скрикнув гнівно Стефчов і вир-

вався від неї. — А ! це тебе посилає та! З н а ю , знаю... Косте, 
Косте, перейми її, — гукнув він до пастуха, що прокинувся від 
Марійчиного крику. 

Пастух перетнув їй дорогу. Бідолашна дівчина стала, мов 
зацькована лань, кинулася назад і сховалася поміж буйволів, 
немов шукаючи в них захисту від людей. 

Стайка, що в ній прокинулася її дика вдача, хотіла кинутися 
на Стефчова і на пастуха, але, завваживши, що Рада розпач-
ливо махає на неї рукою, вернулась назад. З болем в серці диви-
лась вона, як напівжива від страху дівчина кинулася в траву 
біля буйволів і завмерла там. Після страшної ночі в млині з 
Марійкою траплялися істеричні припадки, якщо вона чогось 
сильно лякалась. Один із буйволів схилив до дівчини свою 
величезну голову, смирно і співчутливо обнюхав її лице і знов 
звів свою вогку морду, спокійно ремиґаючи і байдуже дивлячись 
своїми величезними синіми очима. 

Стефчов підскочив до дівчини і мерщій почав шукати цидул-
ку, яку, він бачив, вона сховала, тікаючи, за пазуху. Але він 
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1(|0ІЇ не знайшов; шукав під нею і б іля неї, але цидулка зникла, 
.(В провалилася крізь землю. 

Г (дефчов оскаженів. 
Чи не цей часом її з ж е р ? — мовив він і суворо глянув на 

0 $ія не міг пояснити собі, де дівся папірець. 
^Мабуть ця поганка, — нарешті подумав він, — загубила 
•мя десь на галявині», — і разом з Костею він пішов назад, 

^ ^ а р і й к а скоро прийшла до пам'яті . Вона одразу ж лапнула 
л)о за пазуху. Потім, не знайшовши там нічого, вона підвелася 
(іпаючи, пішла з галявини. Стефчов і пастух довго шукали. 

еЛіті Стефчов мерщій подався до міста. Мабуть , він знайшов 
ску. й д у ч и повз Раду, він промовив із зв ірячим поглядом: 

Щ е сьогодні ми побачимо його голову на палі, 
зда стала, немов укопана. Стайка підійшла до буйволів, 
не могла зрозуміти, чому Р а д а не дозволила їй допомогти 

#ці, люто дивилася вона в тім напрямці, де зник Стефчов, 
инально гладила кучерявий лоб буйволів, 
йвол обнюхав руку незнайомки, поворухнувся і переставив 

{«о ногу. 

К 

скрикнула селянка, підіймаючи 

№ 
б/ 

Радо, от твій папірець! 
з ім 'яту цидулку, 

ли Марійка впала в припадку на траву, вона випустила 
я, буйвол наступив на нього, обнюхуючи дівчину, 

да схопила записку тремтячою рукою, розгорнула її і про-
те, що там було написано. 

ойчо! — скрикнула вона, 
^ а п и с ц і було всього кілька слів. 

' У * л і з із Балкан. Принеси чи пришли мені одяг і відомості. 
Уу^не». 

З' ^Лгіпису не було. 
^ , / ^ д а прочитала її двічі, тричі й помітила, що ці слова 
> н а п и с а н і на білій половинці того самого листка, який 

^ і д і с л а л а Бойчо з Боримечкою. Н а цьому клаптику був 
написаний олівцем. Із очей її потекли 

•АГ 

> 

підпис «Рада», 

Щ о написано на цьому папірці, Р а д о ? спитала 

№ 
ф 

А 

,1Ґ "> 

Г 0і 

і / 

Живий, живий, сестро, — відказала тремтячим голосом 

рійка засміялась від щастя. 
Учитель живий, Р а д о ? Я ж казала, що ця чорна не знає, 
и базікає. 
Живий Бойчо, живий, сестро, скажи Гінці, щ о я хвора й 

( І р о записку не говори нічого. 
С н а пішла в напрямку до садів. 



X . Л Ю Б О В - Г Е Р О Ї З М 

Раді треба було насамперед зібратися з думками і вирішити, 
що робити. Вона сіла на траві під одним деревом, що прихо-
вувало її від чужих очей, і почала обмірковувати становище. А 
воно було критичне. Життя Бойчо висіло на волосинці, а вона й 
не знала нічого: той незнайомець, що його бачила циганка, без-
перечно, Бойчо... Так , так, він. Отже, треба якомога швидше 
попередити його, дати йому все потрібне, щоб він урятувався. 
Д л я Ради це було не легке завдання: в околицях блукали баши-
бузуки, шукаючи здобичі. Вона затремтіла на саму думку, що 
може стрітися з ними. Але справа йде про порятунок Бойчо, 
отже, годі боятися чого-ь... Він просить одяг, простий, звичайно, 
одяг мирної людини, щоб не викликати підозри... Переодягне-
ний. він міг би ввійти до Білої Церкви. Але де тепер дістати 
одя'г, і хто схоче наражатися на таку небезпеку, віддавши йо-
го? Т а й коли його шукати, цей одяг, адже кожна хвилина до-
рога? Щ е одно питання, що про нього вона забулася раніш, 
де переховується Огнянов? У цидулці про це нічого не сказано; 
очевидно, він з обережності звірив цю таємницю Марійці, 
щоб та усно переказала її Соколову... А Марійка вже пішла... 
як це їй раніш не спало на думку спитати, де Бойчо? Щ е 
добре, що вона знає — він у Монастирській долині. 

Всі ці думки й міркування блискавично промайнули в го-
лові Ради. Вона поклала негайно піти в Монастирську долину. 
Але • спершу вона уважно глянула крізь галуззя дерев, в на-
прямку до саду. Вона запримітила біля воріт якогось чоловіка в 
великій фесці і в європейській одежі з сірого шевіоту. Вона прий-
няла була його за Стефчова, але ні, цей нижчий на зріст і 
зовнішньо не схожий. 

Нарешті вона пізнала Колчо. Серце її забилося з радості. 
Х о ч Колчо, сліпий, мало чим міг бути корисний їй, але все ж 
таки є з ким порадитися. Сам бог по"лав сюди Колчо. 

Раптом вона, злякана, побачила, що Колчо, відчинивши 
хвіртку, заходить до саду. 

— Бай Колчо, бай Колчо! З а ж д и ! — і помчала до нього. 
Колчо почув шелест і став. Рада в одну мить була біля нього. 
— Бай Колчо! 
— Радко! Я тебе шукав, — мовив сліпий. 
Потім, наблизившись до неї, він шепнув: 
— Живий Бойчо? 
— Живий, живий, бай Колчо, — відповіла, хвилюючись, Рада. 
— Він у горах? 
— Ні , Колчо, він спустився в Монастирську долину... 
Колчо захвилювався: 
— Щ о ти кажеш, Радко? 
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— Там, там, бай Колчо! Він там тепер, я дістала від нього 
листа... Просить одяг; йому конче потрібний одяг,' бай Колчо... 
Турки знають, де він, цигани бачили його... А л е я побіжу ска-
зати йому... Він утече, й о г о не піймають, але йому потрібний 
одяг... Боже, боже... А час іде... 

Доки Рада, з слізьми в голосі, розповідала через десяте-
п'яте Колчо, в чім справа, він уже знайшов вихід. 

— Одяг є, Радко, — мовив він. 
— Ой, бай Колчо, скажи!.. Де ми його візьмемо? 
— Т у т близько, в приятелевім домі... 
— Бай Колчо, тільки швидше. 
— Почекай тут хвилину. 
І Колчо подався. 
Незабаром показалася дівчина з клунком у руці. Сліпий 

поклав у клунок феску, довгий сюртук і сірі сукняні штани. Все 
це дві-три хвилини тому було на самому Колчо. 

Його добре серце підказало йому покласти ще дещо, про що 
Рада, кваплячись, не згадала: то була хлібина і сто грошів, 
покладені у кишеню сюртука. 

Рада взяла в дівчини клунок і подалася в напрямі на пів-
ніч, пробираючись садами. 

— Боже мій, — говорила вона гірко, — він не хоче навіть 
бачити мене. Чим я завинила? А я люблю його... 

X I . „ Б А Ш И Б У З У К " 

Сховавшись у пустому млині, Огнянов чекав, що прийде 
хтось із друзів чи повернеться Марійка, але години спливали, 
сонце звернуло з полудня, а в долині ніхто не показувався. 

Він сушив собі голову, шукаючи пояснення цієї забарності; 
гадав, що Марійка не знайшла ні лікаря, ні Брзобегунека, які 
може мусили переховуватися. Бойчо й на думку не спадала 
страшна небезпека, що загрожувала йому. Він не знав, що про 
його присутність уже знають і друзі його, і вороги, і що доля 
його висить на волосинці: хто встигне р а н і ш — в о р о г и чи друзі. 

Несподівано на шляху показався турок; він дуже збенте-
жив Огнянова. 

Один турок. 
Він був високий на зріст, огрядний, з зеленою чалмою на 

голові, за поясом у нього стирчав довгий ятаган і всяка інша 
зброя; за плечима висіла торба. 

Мабуть, це був один із тих турків, що про них говорила 
йому Марійка, — башибузук. Щ о йому тут треба? Огнянов 
з револьвером у руці стежив за ним... 

Башибузук йшов, широко ступаючи, вгору стежкою. Він по-
рівнявся з млином, але не обернувся, пішов далі. 
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Огнянов нічого не розумів. Але він був засуджений на ціл-
ковиту бездіяльність і непорушність. Він міг тільки спостері-
гати й чекати. 

А турок йшов собі вгору стежкою. 
Він перейшов по камінню річку, подався в дикі бур'яни, що 

зеленіли біля самісінької кручі, і там став. 
Огнянов завважив, що турок став саме на тому мкці , де 

починалася стежка, яка вела в гори. Кручі були неприступні в 
інших місцях. Чи не загородили йому часом дороги навмисне? 
Чи не йдуть за цим турком ще й інші? 

А ж ось турок скинув чалму, щоб поправити її край, що 
розгорнувся був, і Огнянов побачив молоде прекрасне лице з 
відкритим білим чолом, з густим русим волоссям, що кучерями 
падало на чоло. Мимохіть скрикнувши з подиву, він кинувся 
до вікна, приклав два пальці до рота і свиснув. 

Башибузук подивився на млин, звідки почувся свист, і, по-
бачивши Огнянова, помчав до нього. Це був Соколов. 

Приятелі гаряче обнялися. 
— Бойчо, Бойчо, ти ще живий, брате? Щ о ти тут робиш? — 

скрикнув Соколов, зворушений до сліз... 
— А ти, докторе, в такому одягу! 
— Щ о ти робиш тут? Коли ти прийшов? 
— Сю ніч... Чого ти так довго? 
— Я ? — спитав здивовано Соколов. 
— Марійка пізно тебе розшукала? 
— Яка Марійка? 
— Як? Вона не знайшла тебе? — скрикнув Огнянов. — 

Я послав її до тебе сьогодні вранці з листом... 
— Ніхто мене не знайшов, та й не міг знайти, — відповів 

Соколов. 
Огнянов здивовано глянув на нього. 
— Але як же ти потрапив сюди? Куди ти йдеш? 
— Я ? Я тікаю. 
— Т и тікаєш? 
— Так , хіба не видно по моєму одягові? 
— І допіру вийшов із Білої Церкви? 
•— Щ е вночі я вийшов із Білої Церкви і ввесь час перехо-

вувався в Хамбаровім млині... 
— Я к ? Ми були поруч і не знали! Дивно, дивно!.. Де ж 

поділася Марійка?. . — мовив Огнянов, якого це дуже турбу-
вало. — А тепер куди ти йдеш? 

— У гори. Я чекав на паспорт та гроші. Але тепер ми вже 
не розлучимось... Н а життя й смерть — укупі... Ох, Бойчо, Бой-
чо! Д о якого жіахливого нещастя дожила наша батьківщина, 
хто б міг сказати! 

— Сідай, сідай, поговоримо. 
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X I I . І С Т О Р І Я О Д Н О Г О Н Е П О В С Т А Л О Г О М І С Т А 

Посідавши на долівці в кутку, обидва приятелі обміркову-
вали все, що трапилося в Білій Церкві та в Клісурах протягом 
останніх десятьох днів. 

Все стало ясно Огнянову після того, як Соколов розповів 
йому... Біла Церква, справді, не повстала зразу за Хлісурами. 
Вона не повстала, як і інші міста та села, так само, та навіть 
краще за неї, підготовані до повстання. Завчасний початок по-
губив усе... 

По першій же звістці про клісурський рух комітет поді-
лився на дві групи: одна стояла за те, щоб д о д е р ж у т т и с ь 
виключно оборонної політики і тільки на випадок допомоги від 
когось перейти на одверте повстання; друга група ібстоювала 
думку про те, що треба зняти прапор повстання негайно, а 
там — що буде те й буде. Але була ще й третя група, най-
сильніша; вона стояла за капітуляцію. Ц я партія схопила най-
завзятіших членів комітету — Соколова, Попова і редактора, 
замкнула їх на замок у хаті попа Ставрі; потім лона відрядила 
депутацію з Юрданом на чолі до Карлова й заявила про по-
кору і вірнопідданські почуття Білої Церкви. 

Уряд, дуже тоді занепокоєний, радо прийняв заяву і негайно 
відрядив до Білої Церкви п'ятдесят чоловік башибузуків. щоб-
вони прийняли зброю і охороняли місто. Скоро посеред поліцей-
ського двору була споруджена ціла гора з рушниць, пістолів 
і ятаганів. Між тим, у горах щось показалось. Каблешков стіль-
ки разів говорив про таємничі армії, готові прилетіти на крилах 
в умовлений час, що наймаловірніші почали вірити. Всі по-
гляди були радісно спрямовані на верховину Балкана, до пра-
пора... Декому здалося навіть, що вони бачать на схилі Балкана 
війська — вони прийняли кущі за людей. Інші, з ще більш 
гострим зором, бачили навіть московитів у великих шкіряних 
ковпаках. Тоді піп Ставрі відчинив свою хату й сказав ув 'яз -
неним: 

— Грішно, діти, тримати вас далі під замками... Мічо був 
правий: підіть подивіться, що тепер видно в горах!.. 

Т р и в 'язні відразу ж вискочили з хати попа Ставрі; за пів-
години, ставши на чолі двох десятків однодумців, вони захо-
пили конак, разом із беєм, властями і зброєю. Місто несказано 
раділо: Біла Церква повстала! Біла Церква повстала! Але от 
жахлива чутка приголомшила всіх: із Балкан спустився пастух 
і сказав, що в горах не видно тієї допомоги, що її чекали. А 
Тосун-бей уже наближається до Білої Церкви, щоб стерти її на 
порох. Щ е одна чутка посилила страх. Т р и чоловіка клісур-
ських повстанців, серед яких був і Кандов, спустилися з гір 
і заховалися в школі на околиці міста. Сторожиха прийняла їх, 
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«сховала на горищі і нагодувала, бо вони два дні нічого не їли; 
потім вона з їхнього доручення повідомила Брзобегунека, щоб 
приніс їм одяг і тютюн. Але не встигли вони викурити й по 
цигарці, як помітили крізь щілину в даху, що школу оточують 
турки. Брзобегунек теж був ще на горищі. Н е було жодної надії 
на втечу. Гурки заходилися стріляти з двору в вікно на горище. 
Обох клісурців швидко було поранено. Тоді вони спустилися 
вниз і здалися. їх на місці й порубали. Брзобегунек скочив з гори-
ща і двічі вистрелив; він поранив одного турка, але одразу ж упав 
сам, пронизаний десятком куль. Порубали й його. Тільки Кан-
дов не злазив. Башибузуки націлили рушниці на те місце, звід-
ки він мав показатися. Але він не показувався. Раптом прогнила 
стеля завалилася, Кандов упав у коридор. Він враз схопився 
на рівні ноги, підійшов до поруччя, схрестив руки і крикнув: 

— Я готовий, стріляйте! 
Замість відповіді гримнуло враз тридцять рушниць у цю 

недалеку ціль. А л е жодна куля не влучила. Він подався кори-
дором, збіг сходами і кинувся подвір'ям до церкви, що саме була 
відчинена. Турки стріляли, але дарма. Т а щойно Кандов сту-
пив на поріг церкви, як дві кулі влучили в нього і він упав... 
З а р і з а л и й його... Потім почали шукати лікаря. По всіх цари-
ці ах стояла сторожа. Врятуватися можна було тільки заховав-
ш и й за чиїмись дружніми дверима. Н а щастя, поблизу був 
будинок попа Дімча. Він підбіг до нього і стукнув у ворота. 

— Дімчо, сховчй мене, — сказав лікар. 
— Н е можу, не можу, лікаре! Бачили тебе, як ти біг сюди, 

і для мене буде погано, — і він делікатно випровадив його з 
двора... 

Розгублений Соколов чув галас погоні; він кинувся і повер-
нув на одну глуху вулицю, на краю якої жив один його родич, 
Нічо. Він постукав у ворота і попросив переховати його. 

Нічо враз зважив на момент. 
— Чи ти не збожеволів, хочеш загубити мене? В мене жін-

ка, діти. — Гак мовивши, він узяв його за руку і вивів за 
ворота. 

Соколов кинувся мерщій на іншу вулицю і подався далі. 
— Якщо не зупинишся, ми вистрелимо, підожди, лікаре! — 

кричав йому позаду один із міських сторожів. Соколов спи-
нився, але не там, де йому пропонував ретельний сторож-бол-
гарин, а трохи далі, перед ворітьми Сарафова. Соколов, як до-
машній лікар і приятель Сарафова, здумав спробувати ще раз 
щастя й постукав. 

— Х т о стукає? — спитав Сарафов. 
Лікар назвав себе. Він зараз же почув, що Сафаров, замість 

того, щоб відкрити ворота, замкнув за собою й двері будинку; 
потім усе стихло. 
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X I I I . П Р О Д О В Ж Е Н Н Я І С Т О Р І Ї 

— Яка ганьба, боже мій! — простогнав Огнянов. 
— У місті паніка, голубе, зрада й падлюцтво... Біла Церква 

зовсім інша тепер, — хмуро промовив Соколов. 
— Так , тепер усі дбають тільки про свою шкуру, — додав 

Бойчо. 
— Приятелі й товариші по змові мене безцеремонно вигнали, 

як я говорив тобі. — казав далі лікар, — усі позачиняли пе-
реді мною двері... Погоня наближалася, а я був уже на околиці 
міста. Тоді мені спала в голову одчайдушна думка: спробувати 
пробігти під кулями сторожі і вибрати"я на великий шлях. Т іль-
ки це й лишалося мені... Коли я був біля Велчового муру, 
тільки за три-чотири кроки від сторожі, нараз я почув, що 
стукнула хвіртка... Я став... Глянув і впізнав будинок Милки 
Тудурчиної. Біля хвіртки стояла сама дівчина. Я підійшов до 
неї і мовив: «Милко, за мною женуться турки, можеш ти за-
ховати мене?» «Ввійдіть, пане докторе», відказала вона, і я 
ввійшов. З а хвилину погоня промчала повз будинок і подалася 
далі. 

— І вона тебе врятувала? — скрикнув Огнянов. 
— Так , Бойчо, Милка!. . Бідолашна! їй нічого боятися за 

себе, нічого губити, нічого жаліти... 
— Щ о ж ти тепер думаєш робити? Куди йдеш? 
— Д о Румунії, розуміється. 
— Так , я теж збираюся туди, але ось прапор змусив мене 

спуститися з гори... 
— Як і мене — бігти до нього... Але в тебе нема шапки... 

а в цьому дранті? 
— Т и м я ото й послав Марійку до тебе з листом, щоб ти 

все чисто приніс мені... Дивно, що її нема й досі... 
— Тепер у цьому нема потреби, — мовив лікар. — Поночі 

ми зайдемо на Хамбарів млин, і бай Лило тобі все дасть. Н а 
мені, на щастя, аж два сурдути... Один саме на тебе... є в мене 
в торбі й хліб. 

— Чудесно. А л е я не того прийшов сюди... Я мав на думці 
зняти повстання... 

— А вийшла каша! — гнівно скрикнув лікар. — І тільки 
ми й варили її... 

— Чи є які відомості з інших місць? 
— Тільки лихі чутки: скрізь таке саме прокляття.. . Пов-

стання не може поширитися... Тільки катастрофи... Т и повинен 
знати більше... 

— Так , я бачив з гори, як палали пожежі у двадцятьох 
місцях, — відказав Огнянов. 

— Н е доріс, голубе, ще народ до цього! Помилилися ми 
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страшенно, — мовив лікар. — Жахливі жертви тепер терпить 
Болгарія, і дурно... 

— Щ о ми помилилися, це правда... але революція буде, і 
жертви неминучі. Я навіть хотів би, щоб вони були більші й 
жахливіші... 

— Огнянов, — мовив лікар по коротенькій мовчанці, — 
мені здається, що тільки ми й думаємо так: вся Болгарія кляне 
нас за свої нещастя... йди-но послухай: тепер усяк вважає, що 
правда на боці Стефчова... 

Почувши ім'я Стефчова, Огнянов насупився. 
-— Як, ця огидна тварюка ще дише? 
— Огидна тварюка? — відказав лікар. — Стефчов тепер, 

на думку городян, найрозумніший, найсправедливіший... Він 
радіє вкупі з чербаджієм Юрданом. їх вважають тепер за рятів-
ників міста. А нас повбивають, немов тих собак, якщо поба-
чать... 

— Все одно, підла тварюка.. . Бідна Лалка, вона повинна 
бути дуже нещасна... 

— Як, ти не знаєш, що Лалка померла? 
— Померла? Щ о ти кажеш? 
— Померла вісімнадцятого квітня, — прошепотів лікар. 
— Скільки лиха в такий короткий час... Він убив її, цей 

мерзотник! — скрикнув Огнянов. 
— Так , він убив її. » 
І лікар, з сльозами на очах, розповів йому причину її смерті. 
Огнянов, розчулений, узяв його руку: 
— Брат, ми тепер рівно нещасливі. 
Соколов подивився на нього запитливо. 
— Лалка, любима тобою істота, в труні, інша жінка, жінка, 

яку я так любив... теж у труні... загублена для мене... 
— Ні, твоя Рада жива, вона в Білій Ц е р к в і ! ' — :крикнув 

жваво лікар. 
— Жива? . . Жива, так, але вона вмерла для мене. 
Лікар здивовано глянув на Огнянова. 
— Так , умерла назавжди, — хмуро переказав Бойчо. — Не-

щасний Кандов. Даруй йому, боже! Н а щ о судилося мені пере-
жити його? 

Подив лікаря зростав. 
— Бойчо, ти не мав сутички з Кандовим у Клісуркх? 
— Мав, на життя і на смерть. 
— З а Раду? 
Огнянов насупився. 
— Давай краше не говорити про це. 
— Т а чи ти не з'їхав з глузду, Бойчо? Підозра на Раду? 

Це просто гидко! Т и помилився. Рада вірно любила тебе і тепер 
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любить, тільки вона дуже нещасна, і ти звів на неї наклеп пер-
ший, — обурено скрикнув лікар. 

Огнянов докірливо глянув на нього. 
— Докторе, заради пам'яті бідолашного Кандова, прошу 

тебе, давай не говорити про цю сумну історію. 
— Саме з пам'яті Кандова я й хочу зняти твою підозру... 

Т и не повинен думати, що він зробив щось ганебне... Він справ-
ді був закоханий у Раду; ти ж знаєш, він мрійник, і до нестями 
захоплювався... Ц я нез'ясована пристрасть була причиною й 
того, що він уникав і товариства, і комітету... Але зін не обра-
зив Ради жодним брудним словом чи натяком... Ось читай 
листа. Мені передав його Неткович. 

І Соколов добув листа Кандова і дав Огнянову. 
Т о й прочитав цього листа і щастя бризнуло йому з лиця. 
— Дякую, брате! Т и відновив мою душу. 
— Бідолашна Рада, яка вона буде щаслива, коли почує це! 

Вона в розпачі... Мабуть, через тебе; вона, як і всі, вважає, що 
тебе забито. 

Лікар припав оком до щілини.0 
— Хтось іде... Марійка, — мовив він. 
Огнянов теж глянув на долину. 
— Ні , не Марійка. Марійка менша і в синій спідниці. 
— Це в чорній сукні і з клунком. 
— Рада! — скрикнув Огнянов, схопившись на ноги. Лікар 

теж схопився. Огнянов підбіг до дверей і замахав обома ру-
ками. Рада, що досить довго блукала на долині, тепер його по-
мітила. Вона кинулася до млина і за момент була біля нього. 

— Радко! 
— Бойчо! Бойчо! — плакала вона, пригортаючи й цілуючи 

його голову. Лікар, глибоко зворушений, мовчки спостерігав цю 
сцену. 

— Як ти потрапила сюди? — нарешті спитав Огнянов, отя-
мившись. 

— Записку твою до лікаря Марійка передала мені... Ох, 
Бойчо, як ти вимучив мене! — говорила Рада з сльозами щастя 
на очах. 

— Т и вже не гніваєшся?.. Т и не маєш права гніватися; ти ж 
знаєш — нема причин... Пробач мені, пташко, пробач мені, — і 
Бойчо цілував їй руки. — Моя помилка і мене страшенно ви-
мучила. 

А л е раптом Рада пополотніла і скрикнула: 
— Тікай, Бойчо! Я забулася сказати вам... Тікайте! Т у р к и 

йдуть. Тебе бачила ТУТ циганка і виказала, перше аніж по-
бачила я Марійку... Коли я пішла сюди, юрма башітбузуків 
подала-я шляхом слідом за мною... Вони йдуть на тебе, Бойчо! 
Ох, лишенько! Я забулася одразу ж сказати... Цілу годину 
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згаяла, шукала тебе на долині... іншим разом побачимося... Те-
пер мерщій тікайте. 

— Ні, — мовив рішуче Огнянов, — я не можу лишити 
тебе в такий момент... Якщо ці варвари прийдуть сюди і поба-
чать тебе саму тут на безлюдді?. . Ці звірі... Ні , краще я помру 
тут, обороняючи тебе. 

Але він раптом зрозумів усе безглуздя такого наміру і 
скрикнув: 

— Радо, ти пішла б із нами? 
Рада, сяючи від щастя, відповіла: 
— Так , так, Бойчо, я піду з вами на край світа... Тікаймо, 

тікаймо... 
— Д о гори! — гукнув, майже наказав, Огнянов і перший 

ступив на поріг, метнувши погляд на долину. 

X I V . Н А В А Л А 

Але було вже пізно. Н а кручі навпроти, поміж гоггрих 
скель, показалися турки. Огнянов і лікар побачили, що їх ото-
чили, і облишили думку про втечу. Вона була неможлива. Тур-
ки обережно спускалися з гори. їх було чоловік з сто. Огчя' 
нов і Соколов полічили свої набої. 

— Вісімнадцять пострілів є, — промовив лікар. 
— Досить, щоб чесно померти, — тихо додав Огнянов. 
Тосун-бей привів свою орду і сам нею командував. Перше 

ніж почати стрілянину, він наказав гукнути по-турецькому: 
— Здавайся , консуле-бунтівнику! 
Т а тільки сама луна озвалася на цю вимогу. Огнянов і Со-

колов під захистом стіни стояли напоготові з револьверами в 
руках. Пролинула хвилина; очевидно, то був строк, що дав То-
сун-бей. Потім гримнули постріли. Обложені чули, як кулі сви-
стіли крізь щілини даху й стін, і падали, розплюснуті, до їх ніг. 

Раптом стрілянина стихла. 
Хоч який старий був млин, та він, проте, захищав трьох 

товаришів, що їх оточили вороги. Жодна куля не влучила когось 
із них. Тільки Рада знепритомніла і впала на землю. Хустка 
впала їй з голови, і хвилі чорного волосся розлипалися по пле-
чах і по землі. Огнянов нахилився, взяв її на руки і відніс у 
найбізпечніший куток; у голови він поклав їй клунок із 
одягом. 

Т урки насувалися. Кулі, немов той град, сипалися на млин. 
Момент наближався — турки були вже близько. Огнянов (.тав 
коло вікна, лікар біля дверей. 

Друзі перезирнулися і розрядили револьвери в щільну во-
рожу юрбу. Цей несподіваний залп повалив на землю трьох 
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турків і виявив сили в млині. Турки побачили, що оборонців, 
було кілька чоловік. 

Це трохи збентежило їх, але тільки на одну мить. 1 Іереможці 
Клісур з ревом кинулися до млина. Навала почалася. 

— Докторе, ми зараз помремо, прощавай навіки, брате, — 
мовив Бойчо. 

— Прощавай, брате! 
—• Докторе, ніхто живим не повинен потрапити до їхніх рук! 
—- Ніхто, Бойчо! Я маю. ще чотири набої, один я лишу для 

себе... 
— Я лишу два, докторе. 
І Огнянов обернувся до Ради. Вона лежала в тій самій позі , 

лице їй пополотніло; з грудей їй стікала червоним струмочком 
кров... Куля рикошетом забила її. Вона була мертва. Огнянов 
кинувся до неї. 

X V . З А Г И Н 

Протягом цього останнього німого прощання, що тривало 
може з півхвилини всього, Соколов сам витримував натиск сотні 
ворогів. Раптом він обернувся і побачив Раду... Очі йому запа-
лали; він, немов той тигр, кинувся до виходу, наче на зло ку-
лям, і гукнув турецькою мовою: 

— Собаки кляті! Дорого ви заплатите за кожну краплю 
болгарської крові! — І він розрядив свій револьвер. 

Турки з новою люттю ринули на неприступну фортецю. Ди-
кий рев, перемішаний з громом пострілів, сповнив повітря. 

— Ох! — простогнав лікар і випустив револьвер. К у л я 
пронизала йому праву руку. Невимовний жах і відчай відбилися 
на його обличчі. Заюшений кров'ю Огнянов, що стріляв у юрму, 
побачив це і спитав: 

— Тяжко , брате? 
—• Ні, але я випустив останній набій, забувся... 
— Є ще два в моїм револьвері... — мовив Огнянов і подав 

свою зброю Соколову. — Тепер нехай бачать, як помирає бол-
гарський апостол! — І, добувши великого ятагана з-за лікаре-
вого пояса, він вискочив із млина і кинувся на ворогів, зав-
даючи вдарів туди й сюди... 

З а годину весела орда повертала з долини з головою Ог-
нянова на палі. Лікарів череп, розтрощений на шмаття вдарами 
ножів (першу рану — кулею — зробив собі сам лікар) , не 
міг являти трофею. 

З а ними везли на возі забитих і поранених баши-
бузуків. 

З дикими вигуками ввалила орда до міста, але воно було 
пустіше й мовчазніше за гробовище. 
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Трофеї виставили на майдані. 
Тільки одна людина блукала там, немов той привид. Т о 

був Мунчо. 
Пізнавши голову свого улюбленого «русіяна», він уп явся 

в неї безумними очима, і страшна лавина прокльонів розсипа-
лася на Магомета. 

Башибузуки схопили його й повісили на гаку в м'ясній крам-
ниці. 

Цей божевільний був єдиною людиною, що зважилась про-
тестувати. 
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П О Я С Н Е Н Н Я Д О Д Е Я К И Х СЛІВ 

1 Чорбаджій (від турецького слова «чорба» — юшка) — людина сига, 
що об'їдається, чи заможна; часто це куркуль чи турецький поплічник. 
Турки величають чорбаджієм (чи чорбаджі) кожного заможного, щоб від-
значити його від бідноти. 

2 Хамса — захисток із виноградної лози, що скидається на альтанку 
3 Чешма (турецьке слово) — кам'яне водоймище, щось подібне до 

фонтану. 
4 Хаджі, хаджійка (тур. слово) — так величають на Сході всіх хри-

стиян, що побували на прощі в Єрусалимі, а турків, що побували в Мецці. 
5 Бай, байо, бате — так звергаються в болгарів молодші до старших, 

знак пошани; так звергаються молодші брати до старших. І чужі, якщо 
хочуть віддати шану, незважаючи навіть на вік, називають один одного 
«бай». 

й Конак — місцева управа громади, що в ній брали участь і обрані 
від болгарів, як ратники-перекладачі; обирали, звичайно, болгарів замож-
ник — болгарський збирач податків. Кмет — болгарський сільський ста-
арештний дім. 

7 Давранма (тур. сл.) — не чини опору, марна річ. 
8 Діярбекір — місто з фортецею в Малій Аз ; ї , місце заслання ту-

рецьких злочинців з болгарів проти Турції. 
а Онбашій — десятник, начальник десяти жандармів чи солдатів (від 

тур. мон. в 10 пар, тобто 2 коп. 
ю Сукман — болгарська безрукавка. 
И Пехліван (тур, сл.) — велетень, борець, силач. Е м е к с и с чи 

е м е к с и т — людина не хлібосольна. 
12 Ага (тур. сл.) — пан, доброд ;й. А г а л а р (множина від ага) — 

панове, добродії. і 
13 Челябі (тур. сл.) — добродію. 
14 Топал (тур. сл.) — кривий. Х а с а н — їм я. 
1Г" Яевський Василь — диякон, один з перших поборників визво-

лення/Болгарії з турецького ярма (Заг. 1873 року). 
10 Табор (по-тур.) — полк. 
17 Герцотовінське повстання 1875 р., що стало ніби за гасло до пов-

стання болгарської людності на південних схилах Балкан і Середньої Гори. 
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ІВ Вей або бег — турецький шляхтич, поміщик, управитель — 4йЙ 
«благородного» походження. 

19 Ефенді (тур. сл.) — добродій, пан. 
20 Кафеджій — господар кав'ярні, що готує гостям каву, а так само 

виконує обов'язки голяра. 
21 Шеляг —• турецька монета в сорок пер, тобто 7—8 коп. Руп — 

тур. сл. «он» — десять, і «баші» — начальник). 
22 Русіян — по-турецькому — росіянин. 
23 Кадій — турецький суддя. 
24 «Зорниця» —- протестантська релігійна газета. 
25 Державін Г. Р. ( 1 7 4 3 — 1 8 1 6 ) — російський поет. Хомяков О. С. 

( 1 8 0 4 — 8 6 0 ) — російський поет, один із ватажків слав'янофільства, при-
хильник об'єднання балканських слов'ян під протекторатом Росії. 

26 Гяур — так турецькі селяни називають усіх християн, а так само 
й чужоземців. 

27 Мезе — закуска з гострих овочів і прованської олії. 
28 Читак — босяк. 
29 Чалма — завій поверх фески — ознака мусульманства. 
30 Хан — заїзд. 
31 Чобан — чабан. 
32 Врев — стрічка, з золотими нашитими на неї монетами — дукатами. 

Дають їх за донькою як посаг заможні батьки, чи являють собою весіль-
ний дарунок молодого під час заручин. 

33 Клепало — те саме, що й по-українському клепало чи калатало. 
Турецька влада заборонила в Болгарії церковні дзвони, тому вдавалися до 
калатала. У будень били в дерев'яне калатало, а в свята — в металічне. 

34 Н а сході померлих ховають того ж дня. 
35 Ліра —- золота монета, червінець (турецький фунт). 
36 Дід Іван — мається на увазі Росія. 
87 Порта — чи висока .блискуча Порта — вища державна влада в 

Турції (рада міністрів). 
38 Арда — річка, притока Мариці, що вливається в неї біля Адріа-

нополю.' Мариця ж уливається в Егейське море. 
40 Царвулі — шкіряні сандалі. 
41 Мюджіде — нагорода за приємну звістку. 
42 Кір (грецьке слово) — добродій. Апостол — ім'я. 
43 Вікіл — представник турецьких властей по болгарських селах. Бір-

них — угодних туркам. Конак являв водночас і поліційний участок і 
роста чи міський голова. 

44 Дажівейлердені — (хай живе — по-болгарському) — глузлива на-
зва, що її дали турки болгарським воякам. 

т 



З М І С Т 

Стор. 
Іван Вазов. Павло Тичина 5 

Ч а с т и н а п е р ш а 

І. Гість 
II. Буря 16 

III. Монастир 23 
IV. Знов у Марковій господі . . . . . . 26 
V . Арешт 29 

V I . Лист 33 
VII . Краличів намір 35 

VIII . У чорбаджія Юрдана 39 
IX . Пояснення 44 

X . Жіночий монастир 47 
X I . Радине хвилювання 51 

XII . Бойчо Огнянов 56 
XII I . Любовне побачення 60 
X I V . Силістрійський лужок 62 
X V . Несподівана зустріч 67 

X V I . Мертві заговорили 72 
X V I I . Вистава 77 

X V I I I . Політика й театр 85 
X I X . Тривога 94 
X X . Каверз* 97 

X X I . В гостях у попа Ставрі 99 
X X I I . Інший вскочив у пастку 102 

X X I I I . Два привиди Ю5 
X X I V . Місія сліпого Ю9 
X X V . Некликані гості 112 

X X V I . Блукач 114 
X X V I I . У Вериговім 11» 

X X V I I I . Тривожний відпочинок 121 
X X I X . Люб'язний знайомий 123 
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