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...треба любити й пишатись найкращою своею 
Mamip'K). I  я, яко син it великого амейства, слу
жу, якщо не ради добра для нього явного, то, 
принаймш, для слави iMeHi Украгни."

Т. Г. Шевченко

1СТОР1Я ПЕРША

орогий друже, поки наий repoi йдуть кр1зь др1мучий 
\  самарський Л1С до Скрипухи, давай-но перенесемося 
} з тобою до ii житла трохи ранше, i познайомимося 
I  ближче з щею дивовижною бабусею.

У яви co6i лкову галявину... У uewrpi галявини 
стоТть невеличкий куршь, зроблений з yci л як их п- 
лок i вкритий зверху шк|'рою якогось 3 B ip a . Поруч з 

куренем —  багаття, над багаттям у казаш булькотить зшля, смачш 
струмочки пару пвдшмаються над казаном. Сама хазяечка сидить 
б1ля багаття на колод! i щось перебирае руками в подоль За кого й 
тшьки на Ci4i не вважали: одга —  за знахарку, шпп —  за вщьму, 
треп —  за лжувальницю, а хтось за все оце разом. Як неможливо 
порахувати роки Кахикала й Базйсала, так неможливо порахувати 
роки Скрипухи. Вона худенька, сухенька, як той вергун. На голов1 
у 6a6yci капелюх лисячий; коричнева хустка на грудях навхрест
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зав’язана; спщниця чорна до п’ят; на ногах постоли; а на вербовому 
пояску гойдаються р1знокольороь! хусточки з вузликами. У вухах 
Скрипухи сережки-жолуд1 з дубовим листям; на ши! намисто чер- 
воне та o6epir —  засушена жаба. Брови у неТ вузыл, Hie широкий, 
трохи приплюснутой, зелеш оченята позолотою вцщають.

—  Ну, ти ба, —  сказала раптом Скрипуха, сплеснувши в долош, —  
юшку ж присолити треба...

Т 1льки-но Скрипуха зникла в куреш, як б1ля багаття з’явилося 
маленьке прудке бкенятко i давай принюхуватися до казана...

—  Ах ти, такий-сякий! А ну геть вщ казана! —  гримнула Скрипу
ха, виходячи з куреня, коли помггила непроханого гостя.

—  А чия це, бабо, юшка у казан! кипить?
—  Моя.
—  А я Ti —  гам!
—  Дктанеш по губам!
—  А я втечу.
—  А я дожену.
—  А я по дор1жщ.
—  А  я —  хвать! —  за р1жки. —  Скрипуха ухопила-таки бкенятка 

за xBicr.
Чортеня почало ще дужче дратувати Скрипуху:
—  Стара бабо, оч1, як у жаби, без верхньоТ губи, як регоче видно 

зуби, на лоб1 сидить муха, руда-руда Скрипуха!
Скрипуха стала накручувати на руку хвкгг чоргеняти, приказуючи:
—  Чортик, чоргик, не розкривай ротик, бо висмикну хвкгг, шдеш 

геть без копит...
—  Ой-йой-йой! Боляче! Вщпусти мене, Скрипухо, а я T o 6 i  за це 

про щось розпов1м.
—  Про що?
—  Про те, що в с в т  за правда була, що курочка бичка привела. А 

той бичок знк яець, та яйця Ti на хмаринку поклав, а безрукий Ti 
яйця вкрав, та голому i'x за пазуху поклав. А слший придивляеться, 
а глухий прислухаеться, а нший "рятуйГ закричав, а безногий до
гнав!

—  Таку правду i  я знаю. Ось здеру з тебе шкуру на барабан, бу- 
деш TOfli знати!

—  Добре, добре, не гшвайся на мене, стара. Ще одну новину 
вщкрию To6i.

—  А про це я i без тебе знаю.
—  Ну i...
—  Госп до мене незваш nocnimaiorb.
—  BipHo. I хто ж?
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—  Летать до мене три голуби: один лисий, другий сивий, а третш —  
soBciM малий. I ось у нього, у голубка, перебита лапка.

—  Неидкаво з тобою, Скрипухо, усе ти знает, —  прко зггхнуло 
бкенятко. —  Ну то хай. Дай меш юшки, я й шду co6i.

—  Бери, —  сказала Скрипуха, —  тшьки з казаном бери.
Закружляло бкенятко навколо казана. I так, i сяк пщнде... Та

xi6a ж його в1зьмеш —  дуже гарячий казан.
—  От скажу я To6i "дякую" —  по спит ломакою.
—  Крути, бюеня, носом, де ковила та просо, бо пригощу тебе за

раз березовою кашею. От я T o 6 i зараз...
Злякалося бкенятко "березовоГ Kami, накивало п’ятами так, що 

аж залопотшо.
—  Агов! Скрипухо! —  почулося з гущавини.
—  Летггь сюди, голуби! Тут я, тут...
На галявину викотилась бричка з Власом, запряжена жовтобрю- 

хами, а слщом вийшли д1ди.
—  Базшало! Кахикало! Оце rocri, так гостШ!
—  Ну ти ба —  жива! —  сяючи усм!шкою, сказав Базжало.
—  А що меш станеться, —  весело ввдповша Скрипуха. —  Скрипу

че колесо довго 1здить.
—  Ну TOfli живи здорова, як корова, будь безмежна, як земля, —  

прохришв Кахикало.
—  Живггь же й ви, не знаючи хвороб, пеньки crapi. А що це з ва

ми за голуб такий? —  звернулась стара до Власа. —  Чого мовчиш, га?
Влас якусь хвилину здивовано дивився на Скрипуху, а п о ™  сказав:
—  Я —  козак, на 1м’я Влас, з’йдаю вола зараз. А як нашся, то вже 

мовчу досхочу.
Скрипуха зареготалася.
—  ОтакоТ! Ха-ха! Маленька пташка, та гострий дзьобик.
—  OraKi ми! —  тдтакнув Базжало.
—  Це добре, —  сказала Скрипуха. —  Ой, пташино, ти пташино, 

лапка ж у тебе перебита! Але це шчого. Одна мить —  i все буде га- 
разд. Навггь оком не встигнеш моргнути, як уже будет здоровий, i 
поб1жиш швидше, шж заець. А зараз послухай, хто я така, —  жва- 
во сказала Скрипуха i, вжнувши хусткою, засп1вала:

Я сивенька веселуха,
Маю за сто рок1в.
Ще я — баба шепотуха.
М1й д1м — степ широкий.
Травоцв1т у Велик1м Луц1 
Шукаю-збираю.
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А п!д веч!р в Базавлуц!
Спатоньки лягаю.

Кольоров! хусточки з вузолками.
Не забуду ан!чого з вами.
Синя хустка -  квасити капусту.
Червона хустина -  ламати калину. 
о1лля наварити з волошками.

Кличуть вс1 мене Скрипуха 
ллопц|-запорожц1.
Дай Тм, Боже, добру вдачу 
На кожному кроцН 
Лиха доля-б1довуха 
Не злама стареньку.
Завжди буде та Скрипуха 
Жива й б1довенька.

^ ь ° Р ° в| ХУСТ0ЧКИ 3 вузолками,
Не забуду ан!чого з вами.
Хусточка жовта — поганяти хорт1в.
№ ™ 3Т Иа ~  назбиРать опеньок,
Напекти смачненьких пироМв.

—  Ну, а тепер, покажи меш свою лапку, голубе 

Руками за н м у  хлопчика i так с м и к н ^ ^ ’^ Г ^ В ^ “ “ * ’'  °б° " а 

че ■ » не Ä  a S S  S S S S T Ä S n r  - Боля-
з за пояса жмутик купячого nin’a „  " витягла
хлопчиком i таемничо шепотгги. ’ ала ВОД*1™  ним над

Св1тла водичка.
Легкий в1терець,
Вмийте хлопцев! личко,
Хаи летить молодець:
Над землею.
Над р!чкою,
Над чистим полем,
Над кв|’тучим лугом!
Хай росте в!н, як колос.
Гучний мае голос;
Хай, що не скаже,
Те й станеться.
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—  Чого сидиш? Б1жи! —  наказала Скрипуха Власику.
Пщв1вся Власик, зробив крок, другий... 1дуть ноги! Що тут ска

ж ет? Чудаая, та й годь1 побйг вш радкний навколо галявини...
—  CnacHÖi T o 6 i ,  бабусю Скрипухо-о!
—  Лггай, пташе, на рад1сть нашу! —  засм1ялася знахарка. —  Да

рую T o 6 i  червону хусточку з вузликом; як потрапиш у бщу, кинь и 
в небо, на пом1ч прийду

—  Навпцо йому твоя хусточка? —  сказав посм1хаючись Базйсало. —  
Доки ми з ним, —  шчого хлопцев1 боятися.

—  Це я вже бачила. —  Врепт, як у вас, козаюв, кажуть? Не ка
жи "гоп”, поки не перескочит.

—  Певно, так. Бери Власику, хусточку, може, ще й знадобиться.
—  Отак буде краще. А тепер, козаки-орлики, сдайте ближче до 

вогню, юшкою вас почастую.
—  Та ми не голодш з учора аж по сьогодш. Тринди-ринди.
—  Ви не голодш, а ось хлопец,ь —  голодний. По очах бачу, т о  го- 

лодний.
—  Чому б i не п овеч еряти ,р ап том  сказав Кахикало, —  коли 

добра людина пригощае. Саме час гаряченького посьорбати. Так- 
таки, так. Кхе, кхе.

Оли вечеряти.
—  Смачна юшка.., —  все гадчвалював юшку дщ Кахикало.
—  Смачна.., —  пщтакував йому Влас.
А Баз1кало все жартував:
—  Ет, Скрипухо, чому ми вже таи  crapi? Скинути б трохи рок1в, 

оженився б я на T o 6 i ,  i жили б ми i3 тобою де-небудь т д  Полтавою в 
свгглш xaii, i любив би я тебе, як голуб свою голубку, й варила б ти 
меш кожного дня таку смачну юшку.

—  А нам i зараз ще не шзно спаруватися, —  сказала якось поваж- 
но Скрипуха. —  Зоставайся жити у мене i буду я To6i готувати Taxi 
страви, щ01-1-1х!..

—  Шзно вже, душе сердешна, шзно. У moi роки меш одна дорога —  в 
монастир. Багато я за життя свое rpixiß наробив, а тепер ось хочу 
насамот1, в покоУ у Господа прощения просити.

Запанувала тиша...
Стар1 думали про свое, м1ряючи внутр1шшм зором нелегкий i 

довгий життевий шлях.
Влас р ивився на дщ в, що булн вже йому як рщш, на Скрипуху, 

чудернацьку, але мудру i веселу бабусю, i не Mir не замилуватися 
тим, як казково сяяли ixHi обличчя* зморшкуват1, але таю ясш, ввд- 
крит! й прости
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—  CnacHÖi T o 6 i,  Скрипухо, за юшку смачну! —  порушив тишу дщ 
Кахикало. —  Жахливо навггь уявити, що колись козаки хотгли те
бе, на зразок конотопськоУ вадьми, в р1чщ втопити.

—  Е-ех! Що минулося, Даниле, те вже не вернеться. Шчого й зга- 
дувати.

Дад Базйсало сховав за халяву ложку, npoeie долонею по лиай го
лов! i так сказав Скрипуск

—  BipHO говорит, Скрипухо. Якщо вже й пригадувати, так тшьки 
добре. Тринди-ривди! 3  того часу, як ти меш кулю з ноги витягла 
та заговорила вщ зброУ, мене вже шчого у бою не чшало. Ось за це 
T o 6 i  превелике спасибь

—  Знай Скрипуху, я така, все зроблю для козака.
Влас зацшавлено слухав дада 1вана, все намагався зрозум1ги, як 

це можна людину вад зброУ заговорити, i вш звернувся з цим запи- 
танням до Скрипухи.

—  Можна, голубе, можна, —  вадповыа та, —  садай ось на колоду, 
я тебе теж зоговорю, то й тзнаеш.

Cie Власик на колоду, як наказала йому Скрипуха. Стара 
падшшла, торкнулася рукою голови хлопчика, i Влас то'У ж мит1 за
снув. BipHime, не заснув, а просто у нього мимовол1 стулилися noei- 
ки, по всьому ттлу розлилося тепло, i кр1зь легку д pi моту Влас по
чув раптом тихе таемниче шемрання Скрипухи...

ЗАГОВ1Р ВЩ В1ЙСБК0В01 ЗБРО '1

А будь мое слово crpiMicime води, вище гори, важче золота, силь- 
шше богатиря. На високш ropi, за р1чкою, стоУть д1виця биюлиця, 
стоУть посм1хаеться, добрим людям вклоняеться. У правищ тримае 
Kyni свинцев1, в л1виц1 —  мадш, а в ногах —  кам’яш. Оберего, крас
на Д1вице, вадбери рушнищ: турецью, татарсыа, всшяких язиюв та 
c y n o c r a T i B ,  зшсуй своею невидимою силою гармати ворожь Хай 
Kyni та стриш минають Власика, хай т1по його буде мщншге вад 61- 
лого каменю. Якщо вже хто кулю пошле в нього, хай паде вона в си
ру землю, в степ широкий. Щоб був хлопець на вшш цший i неуш- 
коджений, i кшь його був цшим i неуппсодженим. Хай жоден меч не 
зачепить хлопчика-смитивця. Слово мое мщне.
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1СТ0Р1Я ДРУГА

ранщ, побажавши Скрипуа довгого внсу i отрима- 
вши вщ не! вузлик з гарячими пампушками, Кахи
кало, Базйсало i Влас помандрували через чар1вний 
дубовий лк  даль з тим, щоб до полудня досягти Са- 
марського Пустельно-МиколаУвського монастиря.

Монастир розкинувся на великому остров!, м1ж р1чками 
Стара Самара та Нова Самара. Цей острив споконвку був 

вкритий дубовим л ком, чи, як казали козаки, "товщею".
На o c rp iB  перебралися по дерев’яному мктку, i ,  заглибившись у 

лкову гущавину, вийшли нарепт до монастиря.
Перше, що побачили вони, коли вийшли з "товщГ на вщкриту га- 

лявину це зелену нову огорожку, а за нею дерев’яну церкву та 
кам’яну, чисто вибшену дзвшицю.

—  Дивись, серце, i3 захопленням говорив Кахикало, —  прийшли 
ми до самоУ високоУ святит запорозькоУ. Це —  рай Божий; це —  
свята Палестина; це —  во!Стину новий 1ерусалим!

—  Xi6a можна без хвилювання дивитися на таку красу! —  втору- 
вав побратимов! Базшало. —  Його грабували поляки, роаяни, тата
ри, —  але шяка вража сила не змогла подолати монастир.

Увшшли до церкви. Як гарно було тут! А надто вражав своею кра
сою дерев’яний р1зьблений iKOHOcrac. BiH складався з чотирьох ря- 
д1в i здшмався так високо угору, що BepxiBKy важко було розглед1- 
ти. У першому ряд1 iKOHOcraca, по обидва боки його, здшмались
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угору два кшарисових хрести у ср1бшй onpaei, a Mix ними розташу- 
вались чотири стату! з липового дерева: Святого Миколая, Д1ви 
Mapii, Iicyca Христа i Покрови Пресвято!' Богородиц!. На стулках 
царських врат була вир1зьблена сцена Блаквдщення, а над нею —  
голуб, символ Святого Духа.

Стали перед (коною Господа-ВСедержителя. На пикш в Господа 
висока Taipa н& плечах —  пурпурова манпя, скшетр вш тримае у 
правищ, а державу —  у л1вш рущ. Погляд Власа зупинився на дер
жавному яблуку: на ньому зображено лю, серед люу озеро, з якого 
випкае р1чка, через р1чку перекинуто мкггок, а ще зображено три 
постат1 запорохщв, один з яких стоггь бшя мосту й ловить рибу, ш- 
ший 1литьс з очерету в качок, що плавають по р1чщ, a третш си- 
дить бшя казан , почепленого на тринозё i варить якусь страву; по
руч спить чумгщький в1з, мажа, а б1ля р!чки —  козацька чайка. 
Майстер, який намалював цю пеону, хотов сказати, що Бог любить 
запорожщв i оппсуеться вама Тхшми заняттями, тому тримае Тх у 
своему державному яблуку.

—  Помолимося, —  стиха мовив Кахикало.
Вони стали перед йсоною навколшки i почали молитву:

"Отче йаш, що еси на небесах! Нехай святиться !м’я Твое, 
нехай прийд царство Твое, нехай буде воля Твоя, як на не- 
6i, так i на земль Хмба нашого насущного дай нам сьогодш. 
I прости нам довги напн, як i ми прощаемо винуватцям на
шим. I не введи нас у випробування, але визволи вщ лука
вого.

Бо Твое е царство, i сила, i слава навжи. Амшь".
Поим перейшли до Чудотворно'1 жони Богоматерь Влас знав таль

ки "Отче наш ...’ , тому молитву Богоматер! повторював за дщами:
L. "Богородице flißo, радуйся, благодатна Mapie, Господь з То

бою благосл венна Ти м!ж жонами, i благословен плщ ут- 
роби TeoeV, бо Ти породила Спаса душ наших.

Твое! ласки припадаемо, Богородице flieo, молитов на
ших в час журби не вщкинь, але з бщ визволяй нас, едина 
Чистая Благословенна.
Преславне! Всед!во, Мати Христа Бога, принеси нашу молит
ву Синов! Твоему i Богу нашому, що спас BiH ради Тебе душ! 

.наши. Г
Усю молитву мою на Тебе покладаю, Мати Божа, збережи 
мене пщ покровом T boim. Ам!нь”. Г*

Коли вийшли з церкви, Кахикало трохи суворо сказав Власу:
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—  Як же ти, серце, молитву сю не знаеш? Так-таки, так. Кхе, 
кхе. Одним i3 найшановашших свят на Ci4i було свято Покрови, 
яке святкували завжди першого (чотирнадцятого) жовтня. На ecix 
С1чах була церква Покрови, i вона вважалась головною. Пщ покро
вом Богоматер1 запорожщ не боялися Hi ворожого вогню, Hi грому, 
Hi морськоТ 6ypi; пщ i'i покровом козаки лишались нежонатими i 
свято виконували головний дев1з свого життя —  захист православ
но! Bipu.

—  Що ж ти так вичитуеш хлопця, Даниле, —  вступився за Власи
ка дщ Базшало. —  Школи BiH не кшчав, один у матер!... Зате вш 
хрещений, як i ми з тобою, i Bipye вш в Отця, Сина i Святого Духа, 
як i ми BipyeM O. I чи не тому ми взяли його з собою, щоб провести 
козацькими дорогами, навчити всьому?

—  Та xi6a ж я вичитую його, брате 1ване, —  почав виправдовува- 
тися дщ Кахикало. —  Я розум ю. Кхе, кхе... "Сине, даждь Mi серце 
твое! —  казав Господь —  А вес шше Я Сам додам тобК"

—  Так i е, брате, так i е! Серце в хлопця дитяче, вщкрите; nocieni 
у ньому добро, добро i виросте.

—  Так-таки, так i е. Кхе, кхе. Старий садить сад, а молодий 
збирае виноград.

—  Ну, чому похнюпився, Власику? —  лапдно спитав дщ 1ван. —  
Зараз ось сядемо на лаву б1ля огорож1 i дщ Кахикало розповщь To6i 
icropiio про те, як одного разу пщ Очаковом зшшла до запорожщв 
Пресвята Богородиця. Розкажеш, Даниле?

—  А що, можна.
Сьли на лав1 бшя огорож!, i дщ Кахикало повшьно почав.

РОЗПОВЩЬ ДЩА КАХИКАЛА 
ПРО ТЕ, ЯК РОКУ 1770-го, ВОСЕНИ, 

В ОДН1Й ВАЖК1Й БИТВ1 ПЩ  ОЧАКОВОМ 
ПРИЙШЛА НА ДО IIО МО ГУ ЗАПОРОЖЦЯМ  

ПРЕСВЯТА БОГОРОДИЦЯ
Це сталося роюв п’ять назад. Йшла тод1 русько-турецька вшна, 

осторонь яко1 не могли лишигися запорожщ. Частина вшська на 
чол! з Калнишевським /останим отаманом ЗапорозькоТ Ci4i/ виру- 
шила пщ проводом московського князя Прозоровського на Очанв. 
Влаштували ми ceift Ta6ip недгшеко вщ фортещ, розпалили багаття 
i почали чекати св{танку, щоб i3 першими сонячними променями 
розпочати штурм. Турки вир1с1или випередити нас. Уноч1 одна час
тина i'xHboro в1йська зайшла пщзем’ним ходом нам у тил, а друга на 
конях приготувалася до нападу б1ля брами фортещ. Бухнула гарма-
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та, аж сонна земля здригнулася. Кхе, кхе... Турки кинулися з двох 
боюв на наш Ta6ip i почали криваву ачу. Стопи, крики. Господи 
Твоя воля! Bei метушаться, кудись розбиаються... I так сталося, що 
в турецьке оточення потрапили ми, запорожцк За командою Кал- 
ниша ми утворили коло i почали вщстршюватися та вщбиватися...

№ч псретворилася на пекло! Козаки набирали в шапки жарини з 
багаття i кидали i'x у турецький гурт... 1скри!... Спалахи руш- 
ниць!.. Вогонь nimoB гуляти по людях... Але турки все тиснуть i 

тиснуть. Вже й напп братики почали один за одним падати пщетре- 
леш на землю. За два кроки вщ мене було вбито куршного отамана 
Якова Воскобойника. Тут кричать: ”1вана Бурноса убили!.." —  Йо
му у вщповщь: "Поранено 1вана й Пилипа Стягайла!" Що робити? 
Як пробитися кр1зь вогняне оточення? Тут вже i ранок настав, зоря 
зачервоньда край неба, а б!й все тривае, i, здаеться, не буде йому 
кшця. А тут, як на лихо, кул1 в нас скшчились i порох... В такому 
бою, серце, нав!ть найхоробршого козака може жах охопити. Коли 
раптом чую я голос кошового Калниша: "Гей, панове-молодщ, у ко
го ще е сила та Bipa, молиъся!" —  "Боже, врятуй i помилуй!" —  
"Врятуй i помилуй нас, Господи!” —  заголосили Bei разом. I тут не
беса розверзлися, i ми побачили Пресвяту Богородицю. Вона 
сходила до нас у супровод1 архангела Михаила i Миколи Чудотвор- 
ця, Навколо Hei' було несгерпне еяйво, мов сонячне свило. Ось Во
на зупинилась, зияла з голови покривало i розгорнула його над 
нами. Що тут почалось, Власику! Мое серце сповнилося раптом 
таким солодким вщчуттям радосп, що й передати не можу. Здава- 
лося, що сам я свггився у ту мить. Поява Пресвято! Богородищ на- 
робила жаху бусурманам, i, бачачи таке заступництво, турки 
кинулися т1кати, i б1гли аж до самого Криму.

В о ви н у  казав Iicyc Христос своТм учням: "Проспъ —  i буде вам 
дано, шукайте —  i знайдете, стукайте —  i вщчинять вам; бо кожен, 
хто просить —  одержуе, хто шукае —  знаходить, а хто стукае —  
вщчинять йому...” Тишки робити це треба щиросердно i з eiporo. 
Так-таки, так. Кхе, кхе...

За вщвагу Запорозького Вшська у цьому поход! цариця Катерина 
пожалувала Калнишевському свою парсуну, обсипану коштовним 
кам1нням, та медаль i3 чистого золота. Багато нагород отримали й 
imni козаки. А ачовий жонописець намалював появу Покрови 
Пресвято1 Богородиц! на iKOHi. Отака-то вона була, та вшна, —  
заюнчив свою розповщь дщ Кахикало.

—  Чи пригадуеш, брате Даниле, —  заговорив жваво дщ Базжало, —  
тих княз1в та графТв i3 Московп, як1, бачачи звичаТ i в1двагу коза- 
цьку, щлою брат!ею забажали записатися до В]йська Запорозького?

12



...’’Врятуй i помилуй нас, Господи!”  -  заголосили sei разом. I 
тут небеса розверзлися, i ми побачили Пресвяту Богородицю” .



—  Ну, то й що?
—  Смшно. Ось що. Чи To6i не запорожщ! У c b o ix  лишних бишх 

перуках, щовкових мсрежаних кафтанах! Кумед1я, та й годь
—  Ну й що ж тут слышного? Князю Потьомкшу за його кудлату 

перуку дали пр1звисько Грицько Нечеса, а той взяв та через де- 
юлька роюв i "причссав” усе Запорожжя. Так-таки, так. Кхе, кхе.

—  Ех-хе, —  тяжко зп-хнув дщ Базжало. —  Що було, то було. I 
коли? Ось, ось...

Тим часом, не прислухаючись до розмови дщ1в, Влас вдивлявся у 
веч1рне небо.

—  Що ти там виглядаеш, серце? —  тихо спитав його дщ Кахика
ло.

—  Д1ву Mapiw... Я зараз у моли™ благав и, щоб вона зшшла до нас.
—  Кхе, кхе... Щире твое бажання, серце, але Богородиця 

з’являеться людям т1льки з милосп Божо1. А нам залишаеться 
BipHTH i терпляче чекати на и появу. Зрозум1в?

—  Зрозум1в.
—  Молодця, серце, молодця.
—  Брате Даниле, засшвай йому ще думу "Про бурю на Чорному 

Mopi". Хай знае Власик, як B ip a  та щире каяття визволяли козаюв 
вщ жахливо! загибсл1 у хвилях морських.

—  Не втомили ми тебе, серце?
—  Аштршечки не втомили, дщусю Даниле.
—  Тод1 засп!ваю. Кхе, кхе. Тримай палю.
Влас узяв у сво'1 руки палю, увшчану головою цапа, дщ Д1'став з-за 

спини кобзу i засшвав

ДУМА ПРО 
ПИРЯТИНСЬКОГО ПОПОВИЧА ОЛЕКС1Я

На синьому мор!, на 61'лому камен1 
Ясненький сокт жал1бно квилить, проквиляе.
Смутно себе мае, на синее море спильна поглядае,
Що на синьому мор! недобре щось починае,
Що на неб! вс1 30pi потьмарило,
Половина м!сяця в хмари вступила;
А 1з низу буйний BiTep noBieae,
А по синьому морю супротивну хвилю п1дн1мае,
Судна козацьк! на три част! розбивае:

Одну часть взяло,
В землю Агарянську занесло;
Другу часть гирло
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Дунайське пожерло;
А третя — де ж ся мае?
В синьому мор! потопае!

При той част! був Грицько Зборовський.
Отаман козацький запорозький.
Той по судну походжае, словами промовляе:
"Хтось м!ж нами, панове, великий гр)х мае,
Щось дуже злая хуртовина на нас налягае;
Слов!дайтесь, брати, милосердному Богов!, 
Синьому Mopeei i мен!, отаманов! кошовому!
В сине море впадайте,
В1йська козацького не губ!те!"

То козаки тее зачували.
Та й вс! замовчали:
Бо в rplxax себе не знавали.
Т!льки об1звався писар в1йськовий,
Козак лейстровий,
Пирятинський попович Олекс!й:
"Добре ви. братця, учин!те,
Мене самого возьм!те,
Мен! чорною китайкою оч! зав'яж!те,
До шиТ б!лий камень причеп!те 
Та й в синее море зопхнгге!
Нехай буду один погибати,
Козацького в!йська не збавляти!"

То козаки тее зачували.
До Олекс!я-поповича словами промовляли:
"Ти ж святее письмо в руки береш, читаеш,
Нас, простих людей, на все добре научаеш:
Як же найб!льше од нас на соб! гр!х!в маеш?”
"Хоча святее письмо я читаю.
Вас, простих людей, на все добре научаю,
А я все сам недобре починаю.
Як я !з города !з Пирятина, панове, виТжджав, 
Опрощения з панотцем ! з пан!маткою не брав;
I на свого старшого брата великий гн!в покладав;
I близьких cyciAie хл1ба й coni безневинно збавляв; 
Д1ти мал и, вдови стар!! стременем у груди штовхав; 
Безпечно по улицях конем гуляв;
Против церкви, дому Божого, проТжджав —
Шапки з себе не зн!мав.
За те, панове, великий гр!х маю,

Тепер погибаю!



Не есть се, панове, по синьому морю хвиля вставав;
А есть се — мене отцевська й материнська молитва карае! 

Коли б мене сяя 
Хуртовина злая 
В мор1 не втопила,
Од смерт! молитва боронила,

То знав би я отця I мат!р шановати. поважати!
То знав би я старшого брата за р1дного батька почитати 
I сестру р1дненьку за неньку у себе матиГ 
То як став попович Олекс1й гр!хи своТ спов!дати,
То стала злая хуртовина по синьому морю стихати;
Судна козацьк1Т догори, як руками, п1д1ймала,
До Тендера-острова прибивала.
То вс! тойд! козаки дивом дивовали;
Що по якому синьому морю, по бистр1й хвил! потопали,
Ан1 одного козака з-межи в1йська не втеряли!
Отже тойд! Олекс1й-попович 1з судна виходжае,
Бере святее письмо в руки, читае 
I вс1х добрих людей на все добре научае.

До козак! в промовляе:
"От тим би то, панове, треба людей поважати,
Панотця I пан1матку шановати!
Бо котрий чолов!к тее уробляе,
Пов1к той щастя соб! мае,
Смертельний меч того минае,
Отцева й матчина молитва зо дна моря виймае.
Од rpixiB смертельних душу одкупляе,
На пол! й на мор! на помоч помагаеГ

—  Як гарно ти сшваеш, брате Даниле, не можу передати, як гар
но. Правда, Власику?

—  Правда, правда. Ще б пак.
—  Хай буде i так. Тьдьки шч уже близько. Кхе, кхе. Довго ж ми 

говорили.
—  Якщо гарна розмова, то й день короткий.
—  Де ми будемо ночувати? —  запитав Влас.
—  Можемо шти у д1м для подорожшх, а можемо заночувати б1ля

pi4K H .
—  Пщемо до pi4KH, —  проказав Кахикало.
Берег Самари пов1льно занурювався у морок. Над землею повисло 

з1ркове мереживо, i здавалося, що розкинули його янголи небесш, 
щоб воно охороняло свят! MicuH. Усе поринало у спокш: i земля, i 
небо. Т1льки pi4KOßi хвшн —  споконв1чш мангдовнищ —  продовжу- 
вали тиху свою розмову в лишних берегах.
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1СТ0Р1Я ТРЕТЯ

иха зоряна шч ошрнула землю, але спати н1хто не 
x o T iß . Сидали навколо багаття i  неквапом вели роз- 
мову. Власу подобалось спостерГгати, як спалахи 
вогню час В|д часу пщкндали ушру блискуч! iocpn, 
схож1 на маленью 31рочки, як вони потам згасали, 
перетворюючись на 6üii попелясп шматочки, що 

повшьно опускалися на землю биш багаття...
— ...1нод1 у M ic ri можна почути, — говорив Кахикало, мабуть, 

продовжуючи давню беседу, — що запорожщ наст1льки здичав1ли, 
живучи за порогами, що стали зовам байдужими до церкви. Навггь 
шеню таку хтось склав...

— Чи й не теня! — пщхопив Баз4кало й сам засп1вав:

"Славн! хлопц! запорожц!
В1к зв!кували —  попа не видали.
Як забачили та й у пол! цапа,
Отаман каже: "Оце, 6ратц1, п1п, п!п!"
Осавул каже: "Що я й причащавсяГ

Славн! хлопц! запорожц!
В!к зв!кували, церкви не видали.
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Як забачили та й у пол! скирту,
Отаман каже: "0то,.братц1. церква!"
Осавул каже: "Я вТй спов1давсяГ

/Народна шсня/

—  Не так воно все було, не так. Так-таки, так. Кхе, кхе.., —  зно
ву заговорив дщ Кахикало. —  Коли читали у церквах Свангслш, Bei 
козаки, стоячи, слухали його, до половини визволивши шабл1 з 
n ix o B ...

—  Цим ми виказували свои) готовшсть зброею захищати слово 
Боже вщ воропв, —  заторохкойв д1д 1ван. —  А вже коли трапляло- 
ся пщняти народ на вшну, —  но всш ВкраУш лунав ачовий заклик: 
"Хто хоче за Bipy християнську бути посадженим на палю, хто хо- 
че бути четвертованим, колессваним, хто готовий витершти вал яй  
муки за святий хрест, хто не (5оУться смерп, —  приставай до нас!” 
Не треба боятися смерп, вщ неУ не втечеш. Таке козацьке життя!

Влас вщрвав погляд вщ папаючого багаття, подивився на дща 
Кахикала i серйозно запитав:

—  Хто такий Бог, дщусю?
—  Скажу по правдё серце, чекав я, коли ти запитаеш мене про 

це. Так-таки, так. Кхе, кхе... —  дщ повшьно вибив пошл 1з люльки, 
заправив новою порщею тютюну, розпалив ТУ, трохи подумав, i так 
промовив: —  Бог е вогонь, що rpie серця i дуил, як, скаж1мо, оце 
вогнище, бшя якого ми rpieMoca .вночь Якщо ж ми вщчуемо в 
серцях своУх холод, який вщ диявола, бо диявол холоднющий, то 
призвемо Господа: BiH прийде i 3irpie напй серця великою любов’ю. 
I будемо ми любити не тшьки його, але й ближшх наших.

—  А де Бог живе, дщусю Даниле?
—  Одного разу, коли я був ще парубком, я теж запитав старого 

козака Дуба: де живе Творець:' Дуб вщшшв меш так: шукай Госпо
да, але не питай, де Вш живе. Де Бог, серце, там немае зла. Все, що 
вщ Бога, те мирне i  корисне i  веде людину до каяття i  покори. Роби- 
мо ми добру справу чи грппимо, Бог виявляе нам Свое людинолюб- 
ство. 3  яким довготерпшням пносить B iH  наше беззакония. I коли 
карае, то вже як милостиво карае!

Затамувавши подих, слухав Влас дща Кахикала. Про що ж дал1 
повщае йому щеУ H04i старий запорожець? Про яку нову правду 
д1знаеться вш вщ старого?
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Трохи понизивши голос, Кахикало продовжував:
—  А ось розшшм я To6i про те, як одного разу свшто Христово! 

вфи ос я ял о Запороги, як були хрещеш запорожщ...

РОЗПОВЩЬ ДЩА КАХИКАЛА ПРО ТЕ, 
ЯК БУЛИ ХРЕЩЕН1 ЗАПОРОЖЩ

1
Усе почалося у давно!-давнини. Iicyc Христос, Син Божий, едино- 

родний, вад Отця роджений перед ycix вшв. Свило вщ Свила, Бог 
ктииний вщ Бога ктинного, роджений, несотворений, единосущ- 
ний з Отцем, що через нього все сталося.

BiH задля нас, людей, i нашого ради спасшня зшшов i3 небес i воп- 
лотився з Духа Святого i Mapii ,Щви, Пречисто! i Пренепорочно!, i 
стався чолов'ком.

Iicyc Христос вчив людей слову правди i любов1, единому святому 
закону. Беззаконш люди не Bi рил и його щирому святому слову, i 
р озт’яли Його на xpecri м1ж розбшниками, як бунпвника i богоху- 
ла.

Iicyc дуже страждав вщ болю, але, дивлячись на людей, що H acM i- 

халися з Нього, промовив: "Отче, вщпусти im  rpixn, —  бо не зна- 
ють, що чинять вони!"

Наближалася шоста година, —  i темрява стала по щлш земл1 аж 
до години дев’ято!... I сонце затьмилось, i в xpaMi зав1са роздерлась 
надвое... I, окрикнувши голосом гучним, промовив Iicyc: "Отче, у 
руки Тво! вщдаю Свого духа!" I це прорйсши, BiH духа вщдав...

Пкля похорон Iicyca первосвященики прийшли до Понтая Питата 
i сказали, що Iicyc общяв воскреснути. Тож Пшат наказав покласти 
величезний кам1нь до гробу, опечатати його, i поставите сторожу: 
"Дивкься пильшше, щоб не вкрали y4Hi його”.

Та здшснилося чудо. На TpeTift день Господь Iicyc Христос воск
рес. На свгганку у неделю друз1 Iicyca прийшли до гробу i побачили, 
що KaMiHb вщсунутий i гроб порожнш. Сторож! не було, бо вона вщ 
жаху розб!глася. Учш здивувались, побачивши там двох янгтипв, 
яи  промовили 1м: "Христа немае тут! B iH  воскрес! Xi6a ви не 
пам’ятаете, що BiH говорив вам?"

Шсля Свого BocKpeciHHH, протягом сорока д т в , Iicyc з’являвся 
CboYm учням. А як минуло сорок д тв , з’явився Одинадцятьом, i ка
зав BiH до них: "Тдпъ по цшому cBiTOBi, та всьому створшню Сван-
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гел1е проповедуйте! Хто yBipye й охреститься, —  буде спасенний, а 
хто не BBipye —  засуджений буде. А  тих, хто BBipye, супроводити 
будуть ознаки таи: у iin ’ a  Мое демошв будуть вигонити, говори- 
тимуть мовами новими, братимуть змш; а коли смертодшне що ви- 
п’ють, —  не буде 1м шкоди; кластимуть руки на хворих, —  i добре 
im  буде!" I благословив ix, i  ще сказав Ум: "Живпъ у M i c r i  Iepyca- 
лим1, аж поки зодягнетесь силою з висоти".

I BiH BHBie за Micro ix аж до В1фанп; здшнявши руки СвоТ, зачав 
вщступати вщ них, i на небо возноситись. А вони поклонились Йо
му, i повернулися до Срусалима з великою радкпо. I постшно вони 
перебували в храм1, прославляючи й хвалячи Бога.

Коли минуло п’ятдесят дшв, зшшов Дух Святий на anocnviiB, i 
розшшлися вони по всьому свпу, i проповщували людям, що Бог 
любить ycix i прощае rpixH, i навчали людей, i хрестили водою в 
1м’я Отця i Сина i Святого Духа".

2.
У сиву давнину, коли ще не було КтвськоУ держави, у  цих mic- 

цях, i нижче по Д н тру, аж до самкшького Чорного моря, знаходи- 
лася держава Сюф1я. Саме сюди, у  Сюфпо, поте Bipy Христову 
апостол Андрш —  перший, кого Христос покликав до себе в y4Hi, i 
тому iM’a йому було —  Первозваний. Йшов BiH знизу, вщ моря, а 
коли досяг Дшпрових поропв i побачив могутшсть i велич цього 
краю, то й повернувся з учнями своУми на ocrpiB Хортицю, де вста- 
новив свш перший Хрест, i так сказав: "Багато води утече повз ост- 
pie прямкшько до моря, коли прийде той день i з’являться тут лю
ди, HKi будуть звати себе козаками —  выьними людьми, i будуть 
вони такими ж дужими i неприборканими, як щ пороги. Слуги 
Даждьбога, Перуна й Волоса, прийдуть вони на Хортицю язични- 
ками, а коли знайдуть цей Хрест, —  зруйнують капища язичесью, 
приймуть хрещення, i почнуть i3 тих nip, не жалкуючи життя сво
го, зброею захищати православну Bipy вщ воропв". I рушив апостол 
Андрш вгору вздовж Дшпра. Через декйлька дн1в мандр1в прийшов i 
став шд горами на 6epe3i. "Чи бачите ви ощ гори? —  запитав вш уч- 
шв. —  На цих горах засяе благодать Божа, стоятиме тут Micro вели
ке. Спорудить Бог багато храм1в, вознесуться до неба золой купо- 
ли, i полинуть вщ них промеш В1ри православно! на Bei кшщ землГ.
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I шднявся B iH  на гори T i ,  благословив i 'x ,  i  встановив другий Хрест, i 

звернувся з молитвою до Бога, i  спустився з гори... Так-таки, так. 
Кхе, кхе... Багато ромв спливло з того часу, аж поки здшснилися 
пророцтва апостола Андр1я. Виникло на цих горах M ic r o  славетне. 
Micro це, Власику, ти знасш, бо пощастило ro6i народитися в ньо- 
му. 1м’я йому —  КИ1В.

3.
КиУвсыа князь змтюючи один одного, змщнювали Micro, i слава 

про нього розносилася на Bei усюди. Коли ж до влади прийшов 
князь Володимир, то й встановив вш на одному з narop6iB б1яя те- 
рсм1в княжих дерев’яного Перуна i3 ср1бною головою i золотими 
вусами, i Хорса, i Даждьбога, i Стрибога, i Мокоша. Називали i'x 
люди богами, i приносили im у жертву своУх сишв i дочок. I окропи- 
лася невинною кров’ю КиУвська земля i пагорбтой.

Прийшов одного разу до Володимира мудрець i так сказав йому: 
"О Володимире, князю КиУвський! Навщо проливает ти кров без- 
винних людей! Чи не знасш ти, що встановив Бог день единий, ко
ли зшде з небес, i буде правити суд над живими i мсртвими, i воз- 
дасть кожному по Д1яннях його: праведникам —  царство небесне i 

безсмертя в1чне, а гршникам —  муку вогненну й безконечну. TaKi 
будуть катування тим, хто не В1рить Богу нашому Iicycy Христу: 
приймуть муки на вогш -п, хто не хреститься". I, сказавши це, муд
рець показав Володимиру полотнище, на якому зображено було Бо
жий суд: праворуч вказав йому на праведних, i3 радклто прямую- 
чих до раю, а л1воруч —  гршншйв, що йшли на муки. Володимир 
придивився у важно, зггхнув i мовив: "Добре тим, хто справа, горе 
тим, що зл1ва". Tofli мудрець сказав: "Якщо бажасш стати з пра
ведниками, то хрестись”. Але князь вадгешв: "Почекаю ще трохи". I 
TOfli Бог покарав його i зробив так, що той ослш. I сказав мудрець 
князю: "Якщо бажасш позбутися цдеУ хвороби, —  прийми хрещення, 
якщо не приймеш Bipn християнськоУ, — до самоУ смерп бути ro6i 
сгппим”.

Почувши таке, Володимир сказав: "Якщо справд! здшсниться це, —  
Болтину великий Бог християнський". I звел1в хрестити себе.

Хрестив князя у Корсуш G niC K on Корсунський, i  коли поклав руку 
на його чоло, Володимир тоУ ж мил прозрев. Вщчувши, що раптом 
зцшився, князь прославив Бога. "Тепер тзнав я 1стинного Бога”.

Повернувшись до Киева, послав пнщв Володимир у Bei куточки 
Micra 3i словами: "Якщо не п'рийде хто завтра вранщ до р1чки, —
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буде меш за ворога". Почувши це, шшли люди до р1чки, раддочи i 
вигукуючи: "Якби не було це велике добро, не прийняли б його 
князь наш i бояри”.

Увшшли кияни у воду, i хрестилися водою. I була рад!сть Аа He6i i 
на земл1, з нагоди стшькох врятованих душ, а диявол, скиглячи, 
казав: "Горе меш! Гонять мене звщсшя!" А з дерев’яними долами, 
що стояли на naropöi, Володимир вчинив ось що: одних звел1в роз- 
бити вщент, а жших спалити у вогнь Перуна ж наказав прив’язати 
до юнських XBOcriB i тягги його з гори до pi4KH, приставивши два- 
надцять муийв, бити його киями. Не тому, що дерево може вщчува- 
ти бьль, але на ганьбу 6icoBi, який обдурював людей у щй подоб!, 
щоб отримав BiH кару вщ людей.

"Всесильний Ти, Господи, i чудодйпп справи ТвоУ!" Вчора ще ша- 
нували Перуна люди, а сьогодш ганьблять.

Коли ж кинули Перуна у  Дшпро, приставив до нього Володимир 
людей, яким наказав: "Якщо пристане де до берега, вщштовхуйте 
його”. Вони виконали княз1в наказ; спровадивши Перуна до поро
пв, повернули назад.

4.
—  Бачиш, Власику, вщ самого Христа тягнеться мотузок до запо- 

рожщв. Але багато BiKiB минуло, поки здшснилося друге пророцтво 
апостола Андр1я. На Хортищ з’явилися козаки —  вшьш люди, i 
були вони ще язичниками. ОдноУ H04i, в п’ятницю, сид1ли вони на- 
вколо багаття, недалеко вщ священого дуба й сп1вали хвалебну 
теню  Перуну. Коли раптом безхмарне шчне небо прокреслила 
блискавка, почувся приглушений гурки грому. Ще дв1 блискавки 
спалахнули серед ноч1, ще дв1ч1 загурконв rpiM. Небо, на якому ще 
хвилину тому гралися 31рки, спалахнуло золотими променями i 
день запанував над Хортицею. "Зд1йснилося! Здшснилося! 
Зд1йснилося..." —  почувся чийсь голос з боку Дшпра.

Побили козаки до берега i побачили дивовижну картину: по склу 
р1чки йшла до них чар1вно1 краси жжка; вона була в биюму довго- 
му одяз!; волосся в неУ було зелене; а в руках вона тримала плку з 
липового дерева, навколо якоУ обкрутився вуж. "Дивггься, дивиься, 
це ж богиня Дана!” —  вирвалося у когось з козак!в. Дана —  богиня 
Bcix p iK  слов’янських. Впали козаки навкол1шки перед богинею i 
давай питати: "Чи то не Перун громовержець трич! прогрим1в у не
бесах?" Так вщповша Ум Дана: "Не B iH , але яншли Господ H i" . Тут
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козаки побачили, як ni,u самюньким берегом, злегка погойдувався 
на хвилях дерев’ яний ктукан i3 cpiÖHoto головою i золотими вуса- 
ми. Тим часом Дана продовжувала: "Здшснилося впцування апос- 
тольське. Вся слов’янська земля восславила Христа з Вицем i 31 
Святим Духом. Вщшшов поганський морок вщ людей, i з’явилася 
зоря правовгр’я, темрява служшня бковського щезла, а слово Сван- 
гельське осяяло нашу землю. Зруйнували каплищ люди, а церкви 
поставили, щол1в розтрощили, a iконам святим вклонилися, бки 
впкали, а хрест освячував мкта. А на доказ цьому лежить перед 
вами Перун Кшвський. Обтруать прах нев)р’я i ввшдпъ у святу 
куп1ль. Бо сказав Господь: "Окроплю вас водою чистою, i очис
титесь вщ щолопоклонства вашого, i вщ r p ix iB ” . —  ” 0  Дана! Свггла i 

промениста! Як можеш казати нам таке? —  ремствували козаки. —  
Чи не тебе ми шанували ршно з Перуном i Волосом? I чи не ти до- 
помагала нам у всьому?" —  "Не вщвернуся вщ вас тколи, —  сказа
ла Дана. —  I буду з вами завжди, але не в образ1 дерев’яного щола, 
а вже живою водою буду з’являтися вам, ткю  водою, яку освятив 
Сам Господь. Багато p o k ib  ви казали дереву: ти мш батько, i  каме- 
ню: ти народив мене. Прийшов час шзнати вам ктинного Творця 
видимого i невидимого. Темрява зникае, а евгг ктини вже евггить 
вам. Тож увшдт> у нове життя через Святе Хрешення i назовп-есь 
християнами —  синами Свгела".

Коли Дана замовкла, уперед вийшов верховний волхв i гонорови
то запитав и: "Чим доведеш нам, що це благо? I чим наш Перун rip- 
ший вщ Бога, Bipy якого ти прийняла?" Н1чого не вщповита Дана, 
лише звела догори cboY бш  руки i раптом ще дужче осяяв небесний 
св1т козак1в, i духовн1 оч! ix розкрилися. Вони побачили двох Янго- 
л1в по обидва боки вщ Дани. Тх руки потяглися до Перуна, i nia- 
нявся ктукан, ставши перед козаками. Ще мить —  i два вогняних 
промеш, що йшли вщ Янгол1в, запалили його. Бк, у дерев’яному 
Перуш, з гучним криком i голосшням утжав: "Горе мен1! Горе меш! 
Куди б1гти мен1 вщ Твого Духа, Боже Небесний, Тв1Й вогонь жене 
мене!” Тшьки-тшьки бкова инь промайнула в noeiTpi, як палаю- 
чий icryKaH швидко / наче гарматне ядро/ пщнявся угору i незаба- 
ром зник у небесному еяйвк Все це так вразило козак1в, шо вони 
звернулися з благанням до Дани: "Вибач нам, служительниця ic- 
тинного Бога! Ми штов1 прийняти Святе Хрещення”. I засшвали 
Янголи: "Щаслива людина, яку благословив Ти, Господи, i навчаеш 
законам T b o im ! "
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3  радгстю шшли козаки у Дншро за Даною. Богиня ix похрестила, 
i зникла пщ водою. I вщкрились 1м небеса, i побачили козаки Духа 
Божого, що сходив, як голуб, на них. I почули козаки голос, що 
йшов з небес: "Блаженш ви, доти поропв Дншрових, щвдривши в 
Мене. Радклъ бувае на He6i i за одного покаянного гршпшка. Вас 
же багато повернулось до Мене. Тож знайте: "Люблю тих, що i Ме
не люблять, а до тих, що шукають Мене, Сам прийду. Якщо будете 
охороняти i виконувати заповда МоТ, то поставлю свгглицю Мою 
серед вас i душа Моя не вщсахнеться вщ вас. I вижену будь-яких 
3Bipiß 13 земл1 вапкй, i будете сильшшими за воропв ваших, i подо- 
лаете ix мечем. П’ятеро з вас проженуть сто, i сто з вас прожене 
тьму. А коли шдете вшною прюти ворога за землю вашу, бийте на 
сполох у лггаври, грайте сурмами: будете почута Мною; обороню i 
врятую вас вщ воропв ваших''..

Вийшли запорожщ з р1чки, вк лонилися Володарю свила 3i словами: 
"Благословен Господь Iicyc Христос,' полюбивший нас i нашу землю. 
Чим зможемо вщдячити To6i за ласку, що дарував нам, гршшим? Бо 
всесильний Ти, i мудр1 д1ла ТвоТ, нема юнця вслич1 Твош".

ГОсля цього святе видшня зникло. Небеса зiмкнyлиcя. Над 
Дншром зачервонша зоря н о е о г о  д н я .  К о л и  повернулися до дуба, 
запорожщ поваляли B cix  щол1в i зруйнували каплицю-жертов- 
ницю. Вчинивши це, —  побачили Хрест, який з давшх-давен уста
новив тут апостол Андрш. I Хреста цього не дано було бачити запо- 
рожцям до дня свого хрещення. На XpecroBi були вир1зьблеш слова 
молитви: "Гряд1ть з миром. Господь i MaTip Божа та будуть завжди 
3 вами, i сьогодш, i повсякчас, i на b ik h  b i4 h i . Амшь".

"Гряд1ть з миром..." Так-таки, так. Кхе, кхе... 3  того дня постано
вили козаки: Bipy святую обороняти i визволяти ближн1х c b o ix  3 не- 
Boni. Не Bei подвиги славетних лицар1в запорозьких записано в 
книгах миру цього, а записано на He6i, бо за них були перед Богом 
молитви тих, котрих вони в и з е о л и л и  з неволь

Яка то була шч для Власа! Hi4 божественна, шч чаруюча! Слуха- 
ючи старого запорожця, вш вичував надзвичайну рад1сть у своему 
серщ, яку н1коли не вщчував раHirne. I був схвильований так, що 
до ранку не M ir  заснути.

Коли його супутники вже поснули бит згасаючого багаття, вш 
nimoB до pi4KH. У передсвгганковш rami Власик ще раз уявив co6i 
картину хрещення запорожщв.

Раптом десь здалеку долинув крик пугача. I тб и  у вщповщь на 
сигнал пролунало щось у л а ,  заухкало, почувся тркк ломаччя, i 
знову запанувала тиша...
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IСТОРМ ЧЕТВЕРТА

ано-вранщ попрощалися Hanii repoi з Самарським 
Пустельно-МиколаУвським монастирем i шшли co6i 
дал1, маючи надпо до тсмряви лютатися корчми 
кривого Василя Макухи. Його корчма спить на 
шляху Mix селами Очероватим та Спаським, поруч 
i3 Великою Могилою. А це найбшьший курган на 
всю Украшу.

Стояла нестерпна спека, та шчого робити, треба йти. 1дуть Hauii 

Д1ДИ i Власик, та ще й теню ствають:

Гом1н ходе по д1бров1,
Туман поле покривае,
Туман поле покривае,
Мати сина проганяе.

"1ди, сину, геть в!д мене,
Нехай тебе орда в1зьме!”
— Мене, мамо, орда знае,
В чист1м пол! об'Тжджае.

”1ди, сину, геть в!д мене,
Нехай тебе турчин в!зьмеГ
— Мене, мамо, турчин знае,
CpifvioM, златом над!ляе.
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"1ди, сину, геть в!д мене,
Нехай тебе ляхи в!зьмуть!"

Мене, мамо, ляхи знають.
Пивом, медом напувають.
”1ди, сину, геть в!д мене,
Нехай тебе москаль в1зьме!"
— Мене, мамо, москаль знае,
Жить до себе гНдмовляе.

' Вернись, сину, додомоньку.
Змию тоб! головоньку!"

Мен1, мамо, змиють дощ1,
A po3BiioTb буйн! Birpn,
А розчешуть густ! терни.

/Народна тен я /.

—  Власику-Ласику-Викрутасику, —  почав розмову дщ Баз*кало, 
коли скшчили сшвати, —  як вважаеш, чи кличе тебе твоя матуся, 
чи не благае в молитвах, щоб повернувся ти додому? Чого мовчиш? 
Та i ти, я гадаю, скучив за нею?

Звкно, скучив, тихо вщшэдв Власик, понуривши голову.
Я так гадаю, брате Даниле, —  звернувся щц Базжало до побратима, —

а давай-но щеУ ж мил повернемо у зворотню путь, акурат на Кшв.
тт—  Та Hi! Не треб3 Н|'куди повертати, —  почав благати Влас —  
Навщо ж... не треба...

Тринди-ринди з маком борщ! Мати мкця не знаходить, а йому 
"не треба". Hi, Hi, йдемо на КиТв!

—  Не посшшай, брате 1ване, —  спокшно сказав дщ Кахикало, —  
BiK за плечима, а гарячкуеш. 1нше маю запропонувати. Сторчакову 
могилу бачите?..

—  Ну...
—  А бтя неУ груша стоУть...
—  Невже я слшко який, —  образливо сказав дщ Баз1кало, — 

звичайно ж, бачу.

—  Бачимо, бачимо, —  падтакнув i co6i Власик, вщчуваючи, що дщ 
Кахикало пщтримуе його.

—  От i чудово. Пвд грушею зупинимося i все гарненько обговори- 
мо. Так-таки, так, —  i пустив з -П 1д  сивого вуса к1льце диму...

Д1йсно, при самкшыпй дороз1, бйпя СторчаковоУ могили, стояла 
дуже старезна груша; вона була висока та крислата, товста, з вели- 
чезною танню.
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Слли пщ грушею, почали розмову.
—  Тут, брате 1ване, така справа, —  почав розлнрковувати дщ Ка

хикало, —  ото як погодилися ми взяти хлопця з собою, то й повинн1 
пройти з ним коз цькими шляхами до К1нця. —  Дщ на якусь мить 
замовк. —  Щодс MiiTepi його, теж, вважаю дшо сурйозне... Тому 
зробимо ось що...

Дщ Кахикало притулився щокою до rpytni, щось прошепотав, i че
рез якусь мить злет1да з дерева дика горличка й, швидко замахав
ши крилами, с!ла на його плече.

—  Мила птахо-горлице, —  лагщно почав сивовусий дщ, —  злггай, 
будь ласка, у Micro Кшв, вщшукай там ма-rip цього бшявого 
хлопчини, Власа Зернини, й передай, що дитина н жива-здорова. 
Скажи, що мандрус хлопчик зараз казацькою прикметою з двома 
ачовими козаками-дубами. I ще передай, що повернеться вш додо- 
му о Tift nopi, коли на деревах ще не пожовкне листя.

Заговорила горлиця людською мовою:
—  Все зроблю, як просиш, Даниле. Хай лише скаже Власик, як 

звуть його матусю i де вона живе?
—  Кажи, Власик.
—  Звуть i'i Варвара. А живемо ми в ста pi й xaTi пщ соломою, що 

сто1ть навпроти Подитьського базару.
—  Все зроблю. Даниле, —  ще раз промовила горличка, змахнула 

крильцями i полетша...
—  А як ми д13насмося, чи бачила горличка мою маму? —  спанте- 

личено запитав Влас. —  Невже ми будемо еншти тут i чекати, поки 
вона прилетить?

—  Кумед1я, та й год!! —  посм1хнувся дщ 1ван, —  про це, голубе, 
не турбуйся; це пташка вчена, сама нас розшукае...

...Саме тут, пщ грушею, пообщали. Дщ Базжало ib, як завжди, з 
апетитом, приказуючи:

—  JliTOM сякий-такий бур’янець, ще й хл1ба буханець, та й ситий 
чолов(к. А вщобщавши, пожартував: —  Чому козак гладенький, бо 
полежати теля общу ласенький. —  Та й л1г на траву пщ грушею.

—  Так-таки, так. Jlir козак пщ грушечку, знайшов подушечку,—  
почав глузувати з побратима дщ Кахикало. —  Йти нам треба, брате 
1ванс, путь-дор!Жка неблизька.

—  Почекай трохи, брате Даниле. Ось розтш м про Сторчакову 
могилу, TOfli й пщемо. Не дуже MeHi кортить сонцю маювку 
пщетавляти.
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РОЗПОВЩЬ ДЩА БА31КАЛА 
ПРО СТОРЧАКОВУ МОГИЛУ

Був на Ci4i козак на ш ’я Сторчак. Козак, яких на с в т  мало. Лихий 
був козарлюга, гарячкуватий. 1з будь-якого приводу за шаблюку ха- 
пався. А вже в бою —  тринди-ринди —  як той 3Bip дикий на кош л!тав.

Якось трапилося, набридли Сторчаку ci4oei закони i подався BiH 
за чортовим BirpoM на розбш. П ер есов чумак1в, що поверталися з 
Криму, потрошив Ум вози, вщбрав rpomi та ще й хлопщв нагайкою 
поганяв. За такий злочин суворо карали на Ci4i. Спшмали Сторча- 
ка, закули у зал1зо, а вранщ судили i впрок винесли: " Щоб не кор- 
тию шшим козакам у розбш кидатися, наказуемо козака Сторчака 
noßicHTH привселюдно".

Вирок е вирок, треба виконувати. Шщо вже не могло врятувати козака, 
xi6a що... Був м1ж запорожцями такий звичай, який звшьняв того вщ 
смертноУ кари, на котрога яка-небудь незам1жня жшка на кине хустку 
перед стратою засудженош. Це було знаком илюбов1, за яку врятований 
повинен був платити зпвдою на одруження. Згоден йти з д1вчиною пщ 
вшець, —  живи, дбай дгпж, a Hi —  прощайся, козак, з життям.

Зшшовся люд. Юрба проводжала вродливого запорожця Сторчака 
до' шибенищ. 3  похиленою головою i опущеними вниз очима, але 
твердою ходою, йшов BiH на смерть. Вона тепер здавалась стра- 
шшшою, шж в розгшн rpi3Horo бою, який часто i з радклто вш зуст- 
р1чав. Пов1льно наближалася виршальна хвилина... I, щоб умерти, 
заспокоУвши душевну тугу, Сторчак став читати тихо, я н  знав, 
молитви.

Аж раптом юрба розступилася, i до могили вийшла баба Христя, 
"стара д1вка", як називали ГУ cnacieui. Не знайшлося у cyctjHix селах 
молодоУ Д1вчини , котра б забажала врятувати козака вщ смерп. Вона 
пщшшла до Сторчака й покрила його голову квггчастою хусткою.

Пожвав1шав хрещений люд. Хтось з юрби кричить: "От To6i й баба 
Христя! Знайшла-таки свое щастячко ж1ноче!..” Отаман TOfli й ка
же: " Сторчак, вражий сину, бодай милую тебе. 1ди дбай дружину!” 
А козаки за отаманом: "Готуйся, козачс, до весил я! Принесем To6i 
перину —  пуховее шр’я! Ой, i погуляемо ж ми, братщ-молодц1!"

Пщняв Сторчак голову, скинув хустку, подивився на бабу. Перед 
ним стояла його рят1вниця: старенька, руденька жшочка, з поби- 
тим Bicnora лицем. I сказав тод1 Сторчак: "Ой ви, хлопщ BipHi брати 
мо'У! Не думав, не гадав, що прийде до мене моя ряпвниця. Тйпьки 
не треба M eH i дружини: H i староУ, h i  молодоУ! Согршив я перед Бо
гом i людьми, тепер суд1ть мене по закону...”
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Отак воно було. Був вшьним козак Сторчак i  смерть свою прий- 
няв, як справжнш запорожець. На згадку про нього i  назвали цю 
могилу —  Сторчакова.

—  Страшний час, страшний i суд, —  сказав дщ Кахикало. —  I хо- 
ча не було на C i4i писаних закошв, зате завжди шанували 
дщ1вський звичай, батьювське слово й здоровий глузд товариства.

—  А яю ще покарання були у запорожщв? —  запитав Влас дща 
Данила.

—  Нав1що To6i це знати, серце?
—  Як це —  нав1що?! —  дщ Базжало навнъ пщскочив вщ здиву- 

вання. —  Як це —  нав1що! Сам же казав, сивий вус, раз виршшв 
хлопсць пройти школу козацького життя, нехай все знае.

—  Може, й так, —  сказав дщ Кахикало. —  Може, й так... Тодё 
серце, слухай...

РОЗПОВЩЬ ДЩА КАХИКАЛА 
ПРО ТЕ, ЯК1 СУДИ, ПОКАРАННЯ ТА СТРАТИ 

БУЛИ У ЗАПОРОЖЩВ
Всяке бувало, та найбЬчыпе ось як. Коли, скаж1мо, один козак 

вчинив крад1жку, вкрав у товарища свого яку-небудь др1бницю, а 
пот1м це вщкривалося, то його приковували на три дш до ганебнош 
стовпа. Ганебний стовп стояв на йчовому майдаш, i б1ля нього зав
жди лежав оберемок сухих дубових палиць 3 гол!вками на кшцях, 
HKi ще з давшх-давен називалися киями. Хто б не проходив повз 
прив’язаного до стовпа козака, обов’язково повинен був вдарити 
його кием по cnHHi. I так школи траплялося, що вже теля першо'У 
доби злочинця забивали насмерть.

Так карали i тих, хто см1в пщняти руку на товариша свого, чи то 
до боягуз1в, що вщ переляку тжали з поля бою. Було ще й так. Як
що, скаж!мо, ти, Власику, не заплатив дщу 1вану борг, брав rpomi i 
вчасно не вщдав, тебе могли прикувати ланцюгами до гармати i 
тримати так до тих nip, поки хто-небудь i3 товариш1в не йшов на 
те, щоб дати за тебе викуп i  заплати™ дщу 1вану T B ift борг. Отакеч- 
ки, о. Але найстрашншою карою м1ж козаками була кара за 
вбивство: злочинця живим закопували у землю. Так чинили з тим, 
хто вбивав свого товариша. Убивцю клали живим у домовину разом 
з убитим, i обох засипали землею. Жахливо нав1ть уявити co6i та
ке! А  тепер я тебе запитаю: хопв би ти, знаючи всю сувор1сть за- 
KOHiB запорозьких, niTH на Ci4? Не поспйпай вщповщати, подумай. 
Так-таки, так. Кхе, кхе...
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Влас трохи подумав i твердо сказав:
—  Xotib би, i навпъ дуже. Я ж на Ci4 не за тим йшов, щоб закони 

порушувати. Але йшов, щоб Укра'шу вш воропв захишати, та ще, 
щоб силу свою випробувати.

—  Це вщповщь справжнього козака. Молодця, ссрце, молодця, —  
дщ Кахикало ласкаво посм1хнувся i по-батьшвськи обняв Власа. —  
Чуеш, 1ване? Що скажет?

—  Я тшьки-но побачив його, одразу сказав: Власик —  нашого хл1ба 
окраець. Але що це ти, брате Даниле, про суди та закони запорозый 
pi4 зав1в, а про дуель козацьку —  хоча б словечко. Забув, чи що?

—  Забув.
—  Ось я розпов1м.
I дщ Баз1кало почав свою розповщь.
—  1нколи, якщо М1ж двома козаками виникала суперечка, i вже HixTo 

не Mir Ix розсудити, дозволявся двобш. У нас на Ci4i ще казали: стати на 
герць. Брате Даниле, давай-но покажемо Власику, як то бувало...

Дщ Кахикало вщ клав y6ix свою палю, став проти дща Баз1кала, 
i... Влас нав1ть не галитив, як з’явилися в руках у запорожщв rocrpi 
козацыа шабль

—  Ну, брате, —  сказав дщ Баз1кало, —  не бажасш меш мое вщда- 
ти, будемо з тобою битися.

—  Кха, кха, кха! —  зареготав дщ Кахикало. —  От 1ще чудайя! 
Чуеш, серце, вш хоче 3i мною битися! Куряча твоя голова, брате 
1ване. Нехай же буде меш за пана кривий дщько, якщо я не поачу 
тебе шабелькою, мов ту капусту.

—  Нехай же нас Господь розсудить, —  сказав -куц дщ 1ван, —  а 
мен1 простить, що пщшмаю руку на козака!

—  Що ж це ти, горе-чолов1че, не нападаеш на мене7 —  глузливо 
говорив дщ Кахикало, перекидаючи шаблюку з одноУ руки у другу. —  
Твое дию нападати, а мое —  захищатися.

—  Ну тримайсь! —  гшвно вигукнув дщ Баз1кало. I розпочався ко- 
зацький герць!

Забряжчали, зацокали шабль Як1 лспа та спритн1 були наш1 дщи! 
Здавалося, не було в них за плечима довгих тяжких життевих 
рок1в; що один рубне, то другий од1б’е, аж icxpu летять.

Тим часом Власика охоплював жах, бо спостсриав BiH за лютим 
дщ|вським боем. Важко було пов1рити йому, що вони це роблять не 
по-справжньому. Кожен випад, кожен замах шаблею, котра шуга
ла, як блискавка над старими козацькими головами, —  все це жа- 
хом вщгукувалося в хлопчиков1м серщ. А дщи все б’ються, все ско- 
piine, все з бшьшим натиском дають один одному вщс1ч. I так же-то
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обидва знають тую справу, що Hi той того, Hi той того не може за- 
чепити. А  вже б’ють дщи напропаще, ккри сиплються густо, i от-от 
комусь погибель! Аж раптом —  черк! Наполовину обида шабл!. За- 
порожц1 в розпач1 покидали об землю й хрести.

А д1а Базжало i каже гарячкувато:
—  Як же нам сюнчити наш двобш? —  I тут же сам запропонував: —  

Давай боротись.
—  До нечистого з боронням! —  важко дихаючи, каже дщ Кахика

ло. —  Боротися —  це забавка для Власа. Та й xi6a кинеш ти мене об 
землю так, щоб вийшов i3 мене дух!

—  Добре, —  сказав тод1 дщ 1ван, —  не бажасш боротись, давай на 
шстолях стршятись.

—  Давай.
Витяг дщ Баз i кал о i3 cboix шаровар1в овечу бурку i два шстоль 

Стали вони по краях бурки, стрельнули один в одного. Але й тут у 
них щось не виходить. Обпдв1 Kyni не полет иди у цшь, як тсе 
годиться, а мов перелякаш мухи знялися кудись угору.

До 6ica й тстолП
—  Що робити будемо, Даниле? —  спитав розгублено дщ Базшало. —  

Звкно, що, —  знайшовся дщ Кахикало, —  ось у мене е турецьк1 за- 
поясники, кинджали, однаков1 по довжиш i одного майстра. Бери 
ти один, а я другий в!зьму. Вхопимося, по-стародавньому звичаю, 
та й нехай нам Господь милосердний одпускае наип rpixn!

—  Щ ож, давай!
Ще раз перезирнулися вони й почали зближатися... Ось схопи- 

лися за руки, замахнулися, блиснула на сонщ гостра сталь, i майже 
одночасно вдарили один одному в груди так щиро, що й повалилися 
обидва, як снопи.

Влас зойкнув вщ болю, наче в його дитяче серденько вв1йшов 
кинджал, кинувся до одного дща, до другого, i вже готовий був у 
розпач! вдатися до плачу, як раптом ожили ураз дуелянти, i давай 
навперебивки просити у нього пробачення.

—  Не ображайся, серце, на нас, старих дуриндир1в. Кхе, кхе... 
Жартували ми. Дивись, осьде в нас кинджали, пщ пахвами.

—  Кумед!я, та й годь Просто ми x o t ü i h  показати T o 6 i справжнш 
козацький герць. А ти й пов1рив. Пробач нас, добра душа.

—  Ну що, не пнваешся?
—  Hi, не гшваюсь, —  добродушно, по-дитячому, сказав Влас i 

посм1хнувся запорожцям.
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—  Добрий ти, це гарно.
—  Молодець, Власику. Ось добсремося увечер до корчми кривого Василя 

Макухи, i я куплю xo6i медову пампушку. Зпзда? А зараз —  у путь?
—  У путь!
Ось як1 niCHi про козацыа суди ствас дщ Кахикало:

СТОРЧАКОВА МОГИЛА
Ой як жив козак Сторчак,
То й не мав спокою.
Як набридла йому С1ч. — 
Подавсь до розбою.

Чумаченьк1в перестр!в, 
Потрощив Тм воза;
Надрав ср!бла з гаманц!в. 
Лишив хлопцям сльози.

Та не довго BiH гуляв...
У корчмаря Хмиза 
1зловили Сторчака,
Закули в зал1за.

А як сонечко з)йшло.
То й суд учинили;
"До шибениц! йогоГ —
В голос присудили.

Зробив вчинок — не барись, 
Молися, небоже.
Яка сила у ц1м св!т1 
Тоб! допоможе?

Ведуть ciporo на страту,
31йшли на могилу.
СтоТть Сторчак помарн!лий,
Чуба долу хиле...

Раптом що це? Баба суне 
Шука co6i пари.
Вона одна козаченька 
Врятуе в!д кари.
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П1д1йшла до козарлюги, 
Хустку !зн!мае,
I т!ею хусткою 
Його покривае.

Пожвав!шав люд хрещений. 
Д1д Латка регоче: 
"Знайшла-таки наша Христя 
Щастячко ж!ноче!"

Гучно мовить отаман: 
"Сторчак, вражий сину, 
Бодай, милую тебе,
!ди дбай дружину."

Загукали козаченьки: 
"Готуйсь до вес1лля! 
Принесем тоб! перину — 
Пуховее п!р’я!.."

Подививсь Сторчак на бабу, 
Та й сплюнув сердито... 
Худа, руда, косоока,
В!спою побита...

"Ой ви хлопц!, ви молодц), 
Як мать таку дзюбу,
Краще вже на шибениц! 
Мен! дати дубу!..”

! пов!сили сердегу 
На т!й, на могил!:
В козаченька шаровари.
Як те небо, син!...

ТЯЖКЕ ПРОБУ ДЖЕНН Я
Спить козак — душа блукае, 
П!шла по балц1 до води.
Кого душа вноч! шукае?
Зач!м вона прийшла сюди?



Учора, ввечер!, в крамнищ' 
Набрався вельми той козак,
Та й розшшовся.. В п’ян!й б йц! 
Убив товариша...

Шяк не вернеш тоТ mhtL.
Tpixa проставлена печать.
Бува й таке на бЫм ceiTi.
Вертай, душа, niBHi кричать.

Прокинувсь BiH очумашлий,
Очима тюрмище o 6 b ib .
— Нав1'що я на св!т1 бМм! - 
Козак, як лев той, зарев1в.

— Що наробив я! Що я вкоТв!
Не хочу жити... Гей, брати!
1д1ть сюди, та заспокойте 
Мене шаблкжою. Брати!..

Це ж, по закону, кинуть в яму,
Мене й товариша мого...
Та й закопать?.. Р1дна, мамо! 
Рятуйте орлика свого!..

Жахливо. Як те зрозум1ти?
В земл! — живий i мертвий, вдвох... 
Hi, я не хочу!.. Вбийте! Вбийте 
Мене скор!ше! Тяжко... Ох!..

А вт1м, ну що ж, коли бажае 
Того Господь... приймаю суд. 
Гор1лки ж дайте, випить маю,
Бо то! кари не знесу...



1СТОР1Я П ’ЯТА

|д вечф дочвалали до корчми кривого Василя Ма
кухи. Ще здалску вони побачили жердину, а на нш 
порожню пляшку, бублик i жмут сша; все це свщ- 
чило про те, що тут можна було випити, полсти i на- 
годувати худобу.

Кругленыа Bi <ондя будинку дивилися на шлях; на 
протилежному бощ бшя дорэги стояв колодязь-”журавель". На 
noflBip’i' була звичайжешька картина: тут i там —  чумацыа вози, а 
бшя них розляглися велик! cipi воли i повшьно ремигали траву.

Hanii repoi ВВ1ЙШЛИ до корчми i  nodдали  в куточку бшя вшьного 
столу. Поки д1д Базшало замовляв у Макухи очикувану вечерю, 
Влас мав змогу оглсд1ти примицення. Вони знаходилися у великш 
ймнат! з широкою побшеною лелею; етши й були гол!, i титьки на 
одшй, тш, що була праворуч нйд хлопця, висша стара картина. На 
шй було зображено запорожца, вш сщцв, схрестивши ноги, i грав 
на кобз1, а бшя нього стояв вороний кшь, прив’язаний до встромле- 
ного у землю списа. Обличчя у запорожця було кругле, наче той 
кавун чи повний мгсяць; при голову як годиться, були вуса, люлька 
i оселсдець" А кшь, хоч i стояв поруч i3 запорожцем, був втрич1 
менший за козака.
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На якусь мить сюсний промшь сонця, що вже ховалося за o6pi й, 
пройшовши кр1зь зеленкувате скло вйсонця, освоив картину i 
пщпис на полотш.

—  Хто ж цей запорожець, дщусю Даниле? —  запитав Влас, не 
вщводячи очей вщ намальованого запорожця —  Я в Киев! вже 
бачив таю малюнки, а от хто вш, цей козак, я не знаю.

—  Кхе, кхе... А  ти прочитай, —  выкашлявшись у кулак, сказав 
дщ Кахикало.

—  А я не B M iio .

—  Чув, брате 1ване, —  звернувся дщ Кахикало до свого поб
ратима, який аж сяяв вщ задоволення, бо наближався до столу i  H ie  

в однш рущ таршку 13 смаженою куркою, а в другш полумисок з 
галушками.

—  Кумегця, та й года! Як же ти, Власику, читати не вшеш! Йой-йой-йой!
—  Нжоли мен1 було вчитися, ось i не bmiio, —  сердито вщ тш в 

Влас на кепкування дща.
—  Не бща, Власику, не бша! —  скоромовкою заговорив ма

ленький дщ. —  Грамота вщ нас не втече, а ось вечеря холоне. "Ко
зак Сошка, де твоя ложка? Завжди 3i мною, ршненька!" Всш чеенш 
громад1 —  смачного.

—  СпасибП
1ли 3i смаком i з неповторним задоволенням. Суворе йчове життя 

дуже рщко дозволяло козаковй ось так досхочу попоУсти. A Hami д1- 
ди, до того ж, були з Полтавщини i по праву називали Себе "полтав- 
ськими галушками", тому 1жа ця була для них yaBi4i смачшша.

Повечерявши, ди Баз1кало розпов«в Власу про те, як вш навчився 
читати:

—  Сплю я це, якось, вл1тку у  куреш, тринди-ринди, а вже спека 
така, що й дихати шчим. На ката i хата —  i на двор1 тепло.

Вийшов я TOfli на подв!р’я, ли co6i пи копицю та й лежу. Аж ось 
раптом невщомо звщки з’явилася пташка; сша на голову i дзьобну- 
ла мене в Т1м ’я. Кров i3 ранки так i поб1гла... Але почав я з тих nip 
все знати i книжки читати.

—  Та не слухай ти OTi побрехеньки, серце, —  сказав ди Кахика
ло. —  Наш Баз1кало як не брехне, то й не дихне! Так-таки, так.

—  Не BipuiiJ, не треба. А читати я все одно вм1Ю. Дивись, Власику!
I дщ 1ван почав читати Bipma год картиною:

Тхав козак полем та й отакувався,
Cie BiH п!д дубочком та й розперезався:
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... В Украш  кожен знае В нього коник вороненький,
Невмнраху-невмирая. В нього шабелька гостренька.



t

Хоч дивись, не дивись, та ба, не вгадаеш:
В'дкшь я та як звали — шчичирк не взнаеш!
Кому ж траплялось хоч раз у степу бувати,
Той може пр1звище мое угадати.
А ти як хоч називай. на все позволяю,
Аби крамарем не звав, бо за те полаю.
А я кого я роду, то вся к про те знае,
Хто по св1ту ходить-блукае та дол1 шукае.
Я, козак-запорожець. Hi об 4iM не тужу.
Як е люлька й тютюнець, то меш й байдуже!
Над|'ю маю на мушкет, на ту cipoMaxy,
Що не ржав1е жколи, на шаблю на сваху.
Як натягну ж лука, брязну тятивою,
То вщ мене i хан кримський утка з ордою.
Ж то к в Ci4i немае,
Всяк те добре знае,
Xi6a скажеш — i3 риби родом,
Або з пугача дщ мш плодом.
Не в TiM себе милиш i накриво ц!лиш.
У нас сайгаюв ттьки сл1ди,
А дию кон1 нам суади,
А Днтрове стрем’я — то наше плем’я.
Правда, як кть  в степов1й вол1.
То так козак не без Дол1;
Куди схоче, туди скаче,
За козаком шхто не заплаче.

—  Ну що, брате Даниле, хто "бреше"? Вм*е д!д Баз1кало читати —  
i край!

Якщо ви так багато знаете, —  Власик звернувся до дщ1в, —  то, 
певне, знаете i цього козака? Можливо, зустр1чалися з ним?

Дщ Баз(кало не забарився is вщповидю i, як завжди, заговорив 
весело, майже скоромовкою:

В УкраТн1 кожен знае 
Невмираху-невмирая.
В нього коник вороненький.
В нього шабелька гостренька.
BMie лицар воювати.
BMie й ш'сню засп1вати 
Хто в1н е? В1дповщай...
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Влас знизав плечима, бо не знав вщповщ на загадку старого коза- 
ка, та Базжало одразу ж випалив розгадку:

—  Звкно хто —  Козак Мамай!!
—  Козак Мамай?
—  Мамай, а хто ж щ е.
—  А хто вш такий? Ви його знали?
—  Кумед1я, та й годИ Звкно, що знали. Чисткшька правда, що 

в1н син Хортицького Дуба, i шо був в1н спочатку маленьким жолу- 
дем, а вже гатм , коли вирк, иеретворився на справжнього козака! 
Батько Бардадима, Хортицький Дуб..

—  Стривайте, стривайте, дщусю 1ване, я щось не зрозум«ю. У 
Хортицького Дуба було два сини чи один?

—  Один,
—  А чому ж ви назвали ще одне (м’я —  Бардадим?
—  Та-ак, Бардадим. А!...Це його перше 1м’я. I називали його так 

доти, доки не прийшов йому час назватися Мамаем. А як це 
трапилося, To6i розкаже дщ Данило. А я розпов1м To6i про те, як 
одного разу ми зустрши Мамая у степу...

Тут в1н урвав розповщь i звернувся прямо до Василя Макухи:
—  Василю!
—  Га’
—  А йди-но сюди...
До Ухнього столу, припадаю -ш на одну ногу, наближався здоро- 

венний, схожий на ведмедя, корчмар. Цю схожкть пщкреслювали 
кошлато чорн1 брови, товстий, злегка приплюснутий, H ie , вузький 
лоб i  коротенька, Чжачком", зачкка. Вш зупинився бшя столу ман- 
ApiBHHKiB, чухаючи великим пальцем право! руки долоню л!во1, 
уважно дивлячись на дща 1вана.

—  Василю, ну де?
—  Там.
— е?
—  Аякже.
—  Так неси!
Пкля uiei незрозумшо! н»ком\' коротенькоУ розмови кривий корчмар 

сплеснув у долон1 i л а ск а в о  not м!хнувся гостям. Toi' митч з-за стойки 
в и ск о ч и л а  к р у г л ен ь к а , з довгяю рудою косою д1вчина, П1дб]гла до 
столу, поставила перед Власом тарьпку, на т а й  красувалася 
р у м ’я н ен ь к а  п у х к ен ь к а  медова п а м п у ш к а , й знов забкла за стойку.
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—  Тжте на здор-р-ров’я, —  насилу вимовивши букву "р", корчмар 
ще раз гахлнхнувся до Власа i, шкутильгаючи, вщшшов вщ столу.

—  Ану, Власику, не барися! Як я i общяв, ця медова пампушка 
To6i. Ти покуштуй, а ми будемо розповиати.

РОЗПОВЩЬ Д1ДА КАХИКАЛА ПРО ТЕ, 
ЯК КОЗАК БАР ДАДИМ 

МАМ ACM СТАВ

"Сидить козак, на кобз! грае,
Що замислив —  то те мае.”

Так воно було, так воно е i так буде завжди. Батько Козака, мо- 
гутнш священний Дуб, наситив сина богатирською силою i подару- 
вав йому свое безсмертя. Зустр1чали цього характерника-запорож- 
ця i в зовам давш часи, i в наин в1ки. Бачили його в дружин! князя 
Святослава, бачили в походах з Байдою, з Сагайдачним, рубався 
B1H поруч з Хмелем та Орком. Минають стор1ччя, але не crapie Ко
зак, та й год]!

Хоч як було тяжко, але школи наш Мамай не в1шав носа i завжди 
виходив переможцем з будь-якого бою. А воював b ih  проти горя 
людського; i коли приходила на Украшу нова бда, BiH завжди був 
поруч 3i CBOiM народом.

Дш Кахикало схилив голову до кобзи, шдтягнув струну, 
вщкашлявся i засп1вав:

" Чорний леб1дь. Такий чорний.
Аж 1скра по п1р'ю.
Зав1тай до нас у гост!
На наше подв1р'я.
Де ти л1тав? Що.ти бачив?
Под1лись i3 нами —
Очовими козаками,
ТвоТми братами".

"Розпов1м вам, люб1 браття.
Про шлях лебединий.
Прилете сюди до вас я 
1з самого Криму.
Бачив море, бачив гори,
Кружляв суходолом.
Цв1те земля. Маком вкрите 
Все Дикее Поле."
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"В1льний в1тер — в1льна й птиця,
Обл1та усюди.
А чи скажеш, красень-леб1дь,
Як1 в степу люди?"

"Люди р1зн1. Чимчикують 
Хто в Крим, а хто з Криму.
Часто Тздять чумаченьки 
Волами своТми.
А учора в Базавлуз),
Я зустр1в Мамая.
Сидить соб1 коло гаю,
Та на кобз! грае.
Сумна п1сня, невесела 
1з уст його лине:
"Будем битись з ворогами,
Браття, до загину!.."

"Кепськ! справи, раз Мамай наш 
Cnieae сумноТ.
Знов в1йнонька. Яка шкода...
Готуймось до бою!
А тоб1 спасиб!, птахо,
За вчасную зв1стку.
Ми To6i за це даруем 
Червоне намисто.
Лети co6i, лети з Богом,
Корол1вська птиця.
Нехай стр!лоньки минають 
ТвоТ чорн! крильцяГ

Заздалепдь знав Козак, що наближаеться б'та, i завжди вчасно 
спов1щав про те Украшу. Але почну я свою розповщь про Козака 
Мамая з чаав б1льш давшх. I ти сам зрозумкш чому. Кхе, кхе... 
Були Taxi часи, коли квгсувала Руська земля, хороше й прившьно 
жили на нж люди й звалися вони слов’янами. Та ось одного дня 
величезна чорна хмара закрила сонцс вщ слов’ян. Як незл!ченна 
сарана, налет1ла монголо-татарська Орда на княз!вства PycbKi, i bib 
ix жорстокий, хитрий i пщступний Чинпз Хан. Запалали Micra, вся 
земля вкрилася чорним попелом. День i шч плакали люди над 
згарищами, над загиблими...

41

I



3 того часу майже двкгп роив знемагали слов’янсый земл1 пщ 
монголо-татарським iroM. Уяви coöi, Власику, майже двкгп p o k ib !  I 

був це жахливий сон, а не життя.
Одного разу великий князь Дмитро виршив дати вщач татарам. 

На чолi татарськоУ Орди стояв тод1 кровожерливий та лютий хан 
Мамай. Нечестивий хан кинув на Русь все свое незл1ченне в1Йсько. 
BiH xoTiB винищити на Pyci нав1ть православну Bipy. Не раз 3 гне
вом BIH казав cboüm вельможам: "Вязьму Руську землю, спустошу 
церкви i переб’ю княз1в руських!” 1з тюрськоУ мови, серце, слово 
"мамай" перекладасться як "страховигце". I не випадково. Його 
!м’ям слов’янськ1 жшки лякали своУх д!тей. А вся сила гоноровитого 
хана мктнлася в 4apiBHtö нагайщ, яка була сплетена з жил трьох 
шестиголових дракон! в. Уперпцить, скаж1мо, хан Мамай нагайкою 
по ropi —  гора розсипаеться, цвьохне нею над лгсом —  дерева попа- 
дають, а вже як nine гуляти нагайкою у бою —  жах, жах! Так-таки, 
так. Кхе, кхе...

Розклав князь Дмитро гшщв в y ci юнид земл1 РуськоУ 31 словами: 
"Браття-християни! Сдина в нас Bipa i ворог у нас один! Кому наб- 
ридло бути пщкореним, хто не бажае знемагати в ярм! ненажери- 
ворога, приставайте до нас. Йдемо ми на Дон дати бш безбожному 
татарину!” Почувши цей заклик, увесь хрещений люд, хто тшьки 
Mir, подався на Дш.

А сам Дмитро, перед тим, як вирушити у похщ, вщвщав монастир 
ЖиттетворящоУ Tpiftui, щоб вклонитися Господу i просити благо
словения на цей noxw у святого 1гумена цього приходу —  отця 
Серия. Старанно помолившись перед жоною Пресвято! Tpifiui, 
Дмитро сказав преподобному Серпю: "Ти знаеш, отче, яке велике 
горе засмучуе мене i b c i x  православних. Безбожний хан Мамай ще з 
Ордою, щоб зруйнувати святс церкви i знишити людей Божих. По- 
молися ж, отче, щоб Бог захистив нас вщ uiei велико! бщи." По
чувши це, преподобний окропив свяченою водою великого князя i 
так сказав: "Ворога чекае поразка, а тебе, князю, мшпсть, пом1ч i 
слава Божа. Надшся ж на Господа та на Пречисту Богородицю.” 
Потам, благословивши князя чесним хрестом, Серпй пророкував: 
”1ди, господарю, без страху, Господь допоможе To6i проти без- 
божних: переможеш воропв своУх.”

I от два вшська, одне —  на чол1 з Дмитром, друге —  на чол! з Ма
маем, зустришся на Кулшкшм полк1 таке вже велике бажання бу
ло у православних визволити нареит свою землю вш татарськоУ 
неволе що не допомогла Мамаю навпъ його чар1вна нагайка. ВоУни 
Дмитра Донського /названого так на честь перемоги на Дону/, як1 
отримали благословения вщ самого Серпя Радонежського, розбили-
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таки ординц!в мамаевих. Упк хан i3 своею нагайкою. Здшснилося 
пророкування святого. I так розсудила доля, що опинилася та на
гайка через дек!лька столпъ у Кримського хана Язлий-Герея. Як то 
воно сталося, одному тшьки Богу вщомо. Язлий-Герей знав про 
v ap iB H y силу нагайки i чекав тьльки нагоди скористатися нею. I ось, 
напередодш свого дня народження закортию йому шти на ВкраУну, 
щоб пошмагати мамаевою нагайкою люд хрещсний, пограбувати 
i'xHi ocelli i, найголовшше, взяти якомога йльше ясиру.

Д|знавшись про теемничмй нам!р кримського хана, наш Козак 
Бардадим розпов1в все запорожцям. 1 було виршено на Вшськовш 
Pafli дати бш Язлий-Герею. Знову, як колись у часи Дмитра, роз- 
шсся заклик по всш У краУш йти в Запороги i зустр^ти там ворога. 
Bei, хто Mir тримати зброю, подалися на Ci4. "Пщу на Низ, щоб 
кримчак голову не згриз", —  казали люди.

Вийшли у степ, аж ось i татари пщетупають... I бойовище поча- 
лось. Ллеться кров християнська. Котяться голови козацью пщ ноги 
KiHCbKi. А татар удв1ч> бьльше лягае в траву криваву. Гаряче було у 
бою. Та не ткльки вщ зброУ гинули люди, але й один об одного роз- 
бивалися, вщ  ткноти великоУ задихалися, багато людей пщ ногами 
кшськими смерть свою знайшли... Так тривало декшька годин. 
Спочатку напирали татари, потш ми... Перемога переходила то до 
н и х ,  то до нас. Та ось почали брати верх ми, i нам вдалося далеко у 
степ пспснити татар. Раптом, як по команд!, татари почали розб1- 
гатися в pi3Hi боки, утворюючи широкий прохщ, в кшщ якого стояв 
самотшй вершник. Це був Язлий-Герей. Вш щось гр1зно гаркнув, 
П 1дняв дибки коня, засвиспла над головою чар!вна нагайка й, зда- 
валося, розс1Кла навпй! небесну блакить. Злякалися наш! хлопu.i. 
Та що й казати, i мене, й 1вана жахом пройняло. I тут уперед виле- 
TiB на своему вороному k o h i Козак Бардадим i 3 такими словами 
звернувся до нас: "Брати-товариий, чого ви злякалися! Сьогодн4 ми 
тш ли на б1й з ворогом нашим, та не знесиляться серця ваин; не 
6iftTecH, не губиться i не жахайтеся! Дужий наш ворог. Та ж i наш 
Бог —  не вбог. Як кажуть, i ми, Химко, люди. Тальки BipTe, що Гос
подь наш ще з нами, щоб воювати за нас i3 ворогом нашим i уряту- 
вати нас. Хто боязкий i легкодухий, той нехай повертаеться додо- 
му, щоб не поаяй зерна остраху у серця 6paTiB своУх. Молкься, i Bi
pa наша допоможе нам! "Шеля молитви в1н став обличчям до татар, 
простяг уперед своУ руки i npopiK так1 слова: "Я —  Козак Бардадим,’ 
куди гляну —  степ, як дим." Тишки bih  це промовив, —  опустилася 
з неба на землю величезна б1ла хмара i накрила собою вшсько Яз- 
лий-Герея. Шчого не бачачи, почав хан вщ лют1 шмагати направо й 
налшо rpi3Horo нагайкою, вщ чого чимало поклав своУх людей. А
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Козак Бардадим, не гаячи часу, прожогом вскочив у цю хмару /бо 
ж eiH усе бачив у тому диму/, приловчився, вхопив одшею рукою у 
Язлий-Герея нагайку, а другою вибив його з с1дла. Як тыьки нагай
ка опинилася в Козака, дим вмить розв1явся по степу, i хмари —  як 
не було. Побачили татари, що гр1зна нагайка Мамая в руках Бар- 
дадима, i давай утжати, волаючи на весь степ: "Мамай! Мамай! Ма
май!" Що означало: "Страховисько! Страховисько! Страховисько!" 
Отак наш Козак i'x налякав. BiH тод1 й каже: "Бач, бусурмани без- 
божш охрестили мене Мамаем! Називайте ж мене хоч 6icoM, хоч 
бкювим ддаком, тыьки, щоб ви завжди отак упкали i тремтига вщ 
одного лише iMeHi козацького! Так наш Козак Бардадим став Ма
маем. А в народ1 тшло: "В1зьмс Мамай нагаю, Bcix вороженыйв 
поганяе". А нагайку Мамаеву, щоб знищити Ti сатанинську силу, 
кинули у вогонь на три дш й три ноч1, доки не перетворичася вона 
на жменьку попелу. Так-таки, так. Кхе, кхе...

—  А чи не шти нам, друз1, на дв1р? —  сказав Базжало, встаючи з-за 
столу, —  бо Bin чумацького тютюну вже дихати шчим. —  Дщ 
чхнув. —  Там, Власику, ми влаштуемо жшвлю, i я розпов1м To6i 
ще одну icropira про Козака, Мамая...



1СТОР1Я ШОСТА

ийшли на вулицю. Навколо корчми стояла тепла ти
ха шч. Пов^ря було насичене солодкими пахощами 
засинаючого степу. Гарно, як було гарно!

Раптом почувся якийсь шарварок. Низенька бщо- 
венька жшочка виводила з корчми свого велетня- 
чоловжа, що був добряче нашдпитку.

—  Я пак того, жшка та тае, так вже й ну! —  чулася його невираз- 
на мова.

—  Е! E L . Чи тебе бува кури оствали! —  лаяла його жшка.
—  Мовчи, Уляно, мовчи!..
—  Ось я тебе помовчу! Та я To6i вуса пообсмикую! Дудлик! Лобу- 

ряко! 1ди вже, иди!..
Рипнула хв1ртка. I знову тиша.
Друз1 С1ли навколо згасаючош вогнища, поблизу чумацьких маж, 

i дщ Базйсало, як i 0 61Ц Я В , почав свою розповщь про Козака Мамая.

РОЗПОВЩЬ ДЩА БА31КАЛА 
ПРО КОЗАКА МАМАЯ

Ох-хо-хо! Вже того, що було, не буде. А  було ось що. Якось 
влггку, д1знавшись про те, що майже все Вшсько Низове Запорозь- 
ке подалося в похщ на Молдавш, налетши на ВкраУну кримчаки.
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Багато добра награбували вони, та, головне, взяли чималий ясир: 
все больше хлопщв та Д1вчат.

Коли 3BicTKa про це докотилася до CÜ4i, з1брали ми яку тшьки 
змогли ватагу i пустилися навздопн. А що було робити? Не сидки ж 
склавши руки, коли твоих сесте р та братов женуть у неволю.

Татари, треба сказати, дуже хитрюпй вояки, i в цьому випадку 
зробили ось що: одна частина вшська з полоненими повним ходом 
шшла на Крим, у Micro Кафу; а друга, яка складалася з легких воУ- 
н1в на прудких конях, зосталася в степу прикривати i'x вщступ. 
Хитрюпц, що й казати, —  тринди-ринди! — Ось на цих бусурман 
ми i натрапили. Така оказ1я. В нас шабель з триста-чотириста, a ix —  
до 6ica й бшыые! Утворили ми коло, приготувалися вщбивати ата
ку. A щ песиголовц!, зметикувавши, що помоч1 нам не буде, i що 
перевага, безумовно, на Тхньому бощ, вигукуючи свое гр!зне "Алла! 
Алла!", —  з двох 6 o k ib  зайшли нам у тил i замкнули коло.

—  А що, панове-молодц!, оч1 поопускали, як та д1вка перед свата
ми?!—  звернувся до нас отаман. —  Злякалися?

—  Hi, батьку, h ü  —  в один голос загукали ми.
—  Не дамо зганьбити козацько? слави?
—  Не дамо!
—  Проб’емося чи загинемо?
—  Проб’емося чи загинемо, батьку!
От приготувалися ми до бою.
"Добридень вам, пани-бусурмани!" I тшьки —  бах, бах, бах! —  

перший залп. Мерщш повернули вщстршяш мушкети козакам у 
коль а вони нам HOBi, roToei до постршу. Тод» —  другий залп. Тре- 
т т .  А пот1м —  iuje, й ще, й ще! Выступили татари —  ухопи ix запу- 
пина! —  не чекали тако! в1дач1. Та ж paflira було ще рано. Вони бу
ли roTOBi на все, щоб тшьки зр1вняти нас i3 землею! Чекаемо ми на 
нову атаку, коли це чую я, гомш тш ов по колу: "Мамай! Мамай!". 
Дивлюся я —  точно, вж! Летить на своему чорному, наче гава, ко
нику. Копита Воронька розакають пов^ря, не торкаючись земл1. 
Зупинився инь.

—  Будьте здоров1, та короткими словами, браття! —  каже нам 
Мамай.

—  Здоров!
—  Як справи, хлопщ?
—  Сам бачиш, —  каже отаман, —  облшили нас татари, як 

р е п ’я х и  ц у ц и ю в  XBicT.
—  Це не бща, —  усм!хаеться. —  Зробимо от що. Ви сид^ь тут на- 

noroTOBi, а я гайну до них. Дасть Бог, якось порозум1емося.
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Сказав так Мамай та й подайся гарцювати конем перед татарами. 
Corai стрш полетши у нього, та Hi одна влучити не може. Повер- 
нувся Мамай у T a6 ip  цший i неушкоджений.

—  Еге, —  каже, —  кепсыа справи Та шчого. 3  велико1 хмари ма- 
лий дощ бувае. Постережпъ-но мого Воронька, а я пщу й побала
каю з беем. Здаеться меш, я вже з ним зустр1чався.

Сказав так i знову ж туди.
Приходить до Ух нього бея та ii каже:
—  Вггаю тебе, вельмиповажний бей Взуббей.
—  Чого To6i? —  питае той.
—  Облиш лютувати, давай-но миру шукати.
Бей Взуббей зцшив зуби, люго прошитв, мов гадюка:
—  Слухай сюди, Мамае... Миру не бути. Я не пщу звщси, поки ос- 

таннш з вас не пще з цього свпу до вашого Бога.
—  Що ж, роби як знаеш, —  сказав тод> Козак. —  Тшьки, чи не 

буде краще, коли ви перед атакою потанцюете трохи.
"Як заграю, всяк поскаче,
А шсля не один вражий син ззплаче!"
Дктав Козак з-за спини свою чар1вну кобзу, заграв. A ipae вш 

так, що жоден татарин встояти не 3Mir. "Там музика не вмовка, Bei 
танцюють гопака!" HixTO Мамая зупинити не може; попадали тата
ри вщ утоми на землю i почали дригати ногами у такт музищ.

—  Хватить, Мамай, хва-ттъ!.. —  почав благати бей Взуббей. —  
Дай i меш пограти на твош чар|вшй кобзк /Взуббею, бач, забажа- 
лося заставити танцювати Мамая/.

—  Чи меш жалко, —  тримай, — сказав Мамай i протяг кобзу бею.
Та не встиг Взуббей торкнутися до не*, як кобза зробила в пов1тр1

оберт, перетворилася на степоку орлицю /чим дуже налякала бея/, 
зфвала з його полови шапку i пслетша co6i геть у 6iK козацького кола.

—  Чув я про тво1 чари, Мамае, —  прийшовши до тями, сказав 
бей. —  I, признаюся, не хопв би я мати свари з тобою. Чув я i про 
те, що начебто ти, що не намгшюеш, перетворюеться на справжш- 
сшьку pi4. Це правда7

—  Читстйпнька правда.
Bqx, вах, вах, —  каже тод1 бей. —  Намалюй мен! величезну 

скриню з золотом! Як викона€1п прохання, я зн1му оточення i пщу в 
Рщш улуси. А якщо H i...

Ч(эму б i не намалювать, —  Н1тр1шечки не розм1рковуючи, по- 
годився Мамай. —  Намалюю. Звели принести мен1 волячу шкфу.



Ддстав Мамай чарвний пензляк, почав малювати. Стоггь бей поруч, 
зробив останнш штрих, i —  о, диво! —  ожив малюнок! Засяяла 
скриня золотим промшням!

—  Готово. Ось To6i скриня, а в нш золота доверху.
—  Ай, Мамай, гарна чоловйс. Козак, що й казати, козак!
Змружив бей оч1, трохи вщчкнив кришку, сунув руку у скриню...
—  Теплий золото, —  каже, —  яка радость... —  А поим раптом я-як 

заверещить, наче його хто pi*e!
Висмикнув Взуббей обпечену руку, застрибав вщ болю навколо 

скриш. Та так cmihiho! Кумед1я, та й годк Як ти вже здогадався, 
Власику, Мамай намалював у скриш зам1сть золота палю жарини з 
багаття.

—  Вай! Вай! Вай! —  заволав несамовито бей. —  Вш надурив мене! 
Хапайте його!

А Козаку навггь на думку не спало чинити onip, дозволив бусур- 
манам себе зв’язати.

—  Не будеш бшьше малювати, козаче, —  зловтшався бей. —  
Слуги мо! BipHi, ану, вадрубайте Козаку Мамаю обидвй руки!

Почали рубати, тшьки дарма. Вщкакуе булатне лезо од тша ко- 
задького, як вщ каменя, тшыси ккри летять та козацький жупан 
поачено...

—  Ану, до стовпа його, —  наказав бей. —  Будемо палити нев1р- 
ного.

Почали палити.
А козаку й байдуже.
—  Тепло, —  каже, —  як влггку в Криму.
Вже 3ropiB стовп, а Мамаю хоч би що, стопъ co6i та насм1хаеться 

над беем:
—  Спасиб1 To6i, бей Взуббей, за добру послугу. Розумюш, весь день 

дрижамв ловив, все якось хсшодиу вато меш було, а тепер, бач, з1гр1вся.
Ще бшьше розлютився бей, от-от лусне eia злость Аж тут сама 

Паш Смерть з косою. Звериувся до не! татарський ватажок з 
такими словами:

—  Чи ж не час To6i, Панно Смерть, косу гострити. Допоможи ме- 
H i, бею Взуббею, Козака Мамая занапастити. А вже з його товарис- 
твом я й сам порозум1юся.

Смерть йому й вщказуе:
—  Як гарно, що я саме цим степом блукала, кров1 людсько1 жада- 

ла. Меш запорожщ —  що Kicn:a в горл!. А за Мамаем я вже не одну 
сотню poxiB ганяюся i все шяк сп!Ймати не можу. Але ж тепер вш 
вщ мене не втече...
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I звелыа Смерть вирити глибоку яму, та над Tieio ямою Мамая 
поставити. Коли все було зроблено, Смерть пщшшла до Козака, цо- 
каючи зубами, i сказала: "Тут T o 6 i й смерть!” I почала шарпати ко
сою, намагаючись вщтяти йому голову, або шдкосити ноги. Мамай —  
то шдстрибував, то приседав, щоб уникнути смертоносного леза, та 
ще й глузував над старою:

—  Зупинись, рщненька, дай меш, Козаку Мамаю, перед смертю 
люльку запалнти.

—  На tim свш палитимеш, —  гадюкою шипию Смерть i все роз- 
махувала своею гострющою косою.

Мамаю набридло пщстрибувати та присщати, i вш прожогом 
стрибнув у яму.

—  Засипайте його землею! —  радгсно заволала Смерть. —  Туди 
йому й дорога, в домовину!

Татари враз засипали яму, i щоб краще утрамбувати землю, по
чали гарцювати на конях. Взуббей несамовито стрибав на тому 
Micui, де щойно стояв Мамай i тр1умфально вигукував: "Ось to6ü 
Ось тобП Ось To6i!.."

Власику, що з тобою? Ти чомусь посмутшшав? От смйпний. Не 
треба. Це ще не вся оповщь! Ха-ха!.. Слухай-но що було даль.. 
Поки татари чинили розправу над Мамаем, надтшла шч. Це вря- 
тувало нас вщ останным атаки, яко! ми вже б i не стримали. А так, 
шч попереду, е час гарненько все обм1ркувати. Татари ж, вир1- 
шили, що головна справа зроблена i повкладалися спати. Сидимо 
ми у кол1, поминаемо BipHoro товариша. Скшьки славних походив, 
баталш прийшло на згадку, коли шйч-о-шйч з Мамаем йшли ми на 
ворога. Тшьки один атаман Фед1р Лутай не в1рив у смерть Козака i 
все правив свое:

—  Не може того бути, щоб безславною смертю за гинув такий козак!
Раптом... Ну, не noBipmn меш, Власику! А те що я бачив це на

власш оч1, —  рви меш вуха, як той бур’ян на гряд ui, якщо я брешу, —  
прям1С1нько перед нами виргс з-пщ земл1 молоденький паросток ду
ба, i через мить перетворився вш на Мамая. Ми спочатку кину лися 
урозт1ч, як вщ мари. /Не кожного дня таке примариться/. А  попм 
придивилися i руки, i ноги, й голова —  ну точшсшько To6i Ма
май... Тринди-ринди. А вш, чортяка, всм!хаеться на всю свою сот
ню зуб!в i таке нам каже:

—  А чи не рано ви, брати-товарипл, ховати мене надумали? Обду
рив я Смерть! I котрий раз обдурив. Та нам yciM ще треба з цього 
пекла вибратися, наших брапв та сестер 13 невол! визволити. С  в 
мене одна думка... —  При цих словах в очах його заблищав хитру- 
ватий вогник
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Oeflip Лутай обняв Козака, як брата, та й мовив:
—  Знае тшьки наш Мамай де початок, а де край! Моя булава, 

твоя голова, кажи що треба, Мамае.
Свиснув Козак, i  на свист його звщусшь почали зл1татися C T e n o e i 

комар!. I очолював Yx король-Гнус; вш був завбшьшки з горобця, а 
на голов1 в нього красувалася невеличка золота корона.

3-з-з-звав нас, Мамай? —  запитав король-Гнус людською мовою. 
Звав, BunoßiB Козак. —  Хочу просити вас, дорогеньи, нам, 

козакам, стати в пригодк
—  Кажи, Коз-з-зак. Якщо справа не складна, все з-з-зробимо як треба. 

Все дуже просто, —  сказав Мамай. —  Татари нас оточили, а са-
M1 спати повлягалися. Чи не M ir  би ти, король-Гнус, та 31  своим 
вШськом зробити im  веселу Н1Ч , щоб пам’ятали вони нашого брата 
скшьки будугь жити.

Це що, вщповйв король-Гнус, —  нам, комарям, тшьки дай 
кого-небудь з-з-закусати. Дивись, Коз-з-заче, як KOMapi ве- 
селитися вм1ють!

Що тут почалося! Кумед1я, та й годь Розлетшися комар! по окру31 
i давай кусати бусурмашв. A Ti бщолашт, знай, лаються та лупцю- 
ють себе куди попало. Всю шч вщбивалися татари вщ комах, i 
тшьки вранщ, покусан!, запухлц втомлеш, вони знайшли спокш i 
поснули мщно. Навкь варта i та спала без задшх Hin Ну от. Гнуси 
зробили свое дшо, але й ми часу марно не витрачали. По команд! 
Мамая, ми почали зносити у купу Bei горшки, як! тшьки були в нас, 
роздшили ix на чотири частини /вийшло десь по двадцять горщиюв 
у кожшй/, а попм утворили з них такий co6i чималий квадрат —  
акурат на чотири к1нщ св!ту.

Мамай усе жартував:
Зачекайте, зачекайте, друз1, одвщають татари на снщанок на- 

шо! K y x H i. К л а д т  же, братики, у  горщик побшьше квасолц 
засипайте квасолю бшим борошном, а зверху окропом притрус1ть.

Тут треба сказати, Власику, що квасолею ми, козаки, називали 
MiflHi кул1, бшим борошном —  порох, а окропом —  суху траву. Здо- 
гадуешся, яку страву приготував im  Мамай?! Але найкумедтше бу
ло дал1, коли Мамай наказав нам вщдати йому Hami пояси. Ха! Як 
же козаку без пояса! Зшми пояс —  шаровари спадуть. Я й кажу 
Мамаю:

Може, якось без цього общдемося? Що то за козак у сднш сорочщ.
А вш мен1:
—  1ване, хочеш жити, i голим в атаку пщеш.
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От так дотепник! Ну й жарпвник! Що тут скажет? Зосталися ми 
в одних сорочках. Поясами ж нашими зв’ язаш горшки з "на
чинкою". I от, вранц!, саме коли татари повлягалися спати, восьме
ро вершниыв /по два на кожну низку/, подалися у степ, зу- 
пинились перед ворожими лавами, тдпалили суху траву, розгойда- 
ли низки з горщиками... Мамай стрельнув з мушкета, i... полет1в 
"наперчений" снщанок у сплячих татар. Як почали наип горщики 
бахкати та бухкати —  тйпьки тримайся! Попщскакували татари, 
спросоння второпати шчого не можуть. Пашка —  друго! такоУ я ще 
не бачив! А кугп Ti, як скажет мухи —  туди-сюди, туди-сюди, 
"зуть-зуть, зуть-зуть, зуть-зуть!.." Одним словом, розсипалися та
тари по степу, як горох по KOMopi 3 драного лантуха... А тут —  
невщомо з яко'1 причини —  буревш налет1в. Пщхопилися наш! ша- 
ровари i полетши у 6iK моря. Мамай кричить:

—  Сщаймо мерщш на коней i гайда за шароварами!
Коники летши так швидко, що вже десь пщ общ були ми биш M ic-  

та Кафи. Тут в1тер почав ущухати. Haini червош шаровари, як ве- 
личезш вогнян! птахи, закружляли над Кафою. А тут i ми —  ге-ге- 
гей! Тринди-ринди...

У степу перед Microм паслася чимала отара овець та барашв. По- 
бачила худоба нашу ватагу i я-як дасть драла... Прямцем на Micro... 
Жах охопив серця жител!в мкта; вщ страху вони сприйняли 
очманшу отару овець за козацьке вшсько! Ха-ха! BipHO кажуть, що 
у страху оч1 великк В отакш-то метушш i кружляюч1 в n o e i T p i  ша
ровари можуть здатися Божою карою! Вмить обезлюдншо Micro: 
n a r a i ,  6e'i, мурзи, i 'x H i слуги i  e ap T O B i поховалися, де тшьки могли. 
Ми C K o p in ie  на базар, де мали бути невшьники, приведен! татарами 
з Укра'ши. I справдь Рщш ви нашН Хто стоТть, хто сидить, хто плаче...

—  Люди добр1, —  звернувся до них отаман, —  не та зараз година, 
щоб до плачу вдаватися! Гей, брати по неволь розбирайте зброю, 
хто до яко! здатний /татари ж, бач, покидали свою зброю/, садовпъ 
на татарських коней c b o ix  сестер та жшок i  гайда на Вкрашу! А ви, 
хлопщ, —  сказав вш нам, —  миттю шаровари над1ньте. А  то ж —  
срам один.

Ми мерщш за шаровари... Bei надьли, a m o i'x  немае. Я туди, я сю- 
ди, хоч ти плач, —  немае! Чи то вггер у море закинув, чи то пере- 
ляканий баран на рогах десь занк. Смштеся, смштеся. П1сля цього 
випадку ще poKie з двадцять називали мене на Ci4i —  Безштань- 
ком. KyMefliH, та й год1. Хе... ге... Ну от... Пустилися ми в зворотнш 
путь, на ясш 3opi, на t h x i  води... Мамай пом!ж нас на конику скаче,



на бандур1 чар1вшй грае та теню  голосно витинае: "Краще нашого 
Мамая, HixTO теню  не cniBae!..” Гей-гей! Який то ст в ! Чар1вний. 
Е-ех! Гарна теня у Козака. Така теня, що душу звеселяе, а коням 
сили тдбавляе...

Вже скшьки poKiB минуло з тих nip, а я все думаю: не було б тод1 
пом1ж нас Мамая, скуштували б ми кухш татарськок i ми, i ясир- 
ники, що в Кафу потрапили...

Власик, натхнений розповвддю дща, пщекочив, бщовим твником 
злепв на чумацьку мажу i щосили заствав: "Краще Козака Мамая 
HixTO теню  не ствае!.." Але, як тшьки вш почав ствати, щось у 
маж1 заворушилося, буркнуло i сердито промовило:

—  Ану, 6icoBa дитина, цить! Бо зараз батогом пригощу!..
Власик, явно не бажаючи такого гостинця, замовк i швиденько

чкурнув з воза.
Ця ситуащя роземшила старих.
—  Отакий-то, наш Мамай...
— ... як хто гаркне —  утжай! Ха-ха!
Але тут з маж! хтось гаркнув баском i на д1д!в:
—  А ви чого регочете, халамидники cTapi! Казна-що в е в т  

робиться! Спати ж не даете!..
—  Тс-с-с!..
—  Ч-ш-ш-ш!..
Дщ Кахикало заговорив пошепки:
—  Ходi мо ляжемо пщ тином, хлопщ, там i заночуемо.
—  Ходiмо, —  погодивея Баз^кало. —  У козака л1жко завжди з со

бою, де став, там i лп, де л1г, там i заснув.
—  Ну чого сто1ш, серце? Ход(мо спати. Кхе, кхе...



1СТОР1Я СЬОМА

ix-го не пом1тив, як небом оволодша цариця-шч. За
снув степ, заколисаний чар1вним фосфоричним сяй- 
вом повного м1сяця. U,iei ноч1 вш так низенько завис 
над землею, що, здавалося, був набагато бшьшим i 
величшшим, шж звичайно.

Поснули crapi дщи. Спокшними були ixHi об- 
личчя. Нав1ть дщ Кахикало, який не M ir  спати без 

хропоту, у цю шч дихав рквно i  легко, мов немовля. Все поринуло в 
сон. Тишки Влас нав!ть i не думав склшати очей. BiH лежав м1ж fli- 
д1в, дивився на 31рки i думав про щось свое. Аж раптом почув глу- 
хий розм!рений туп1т к1нських копит. Влас миттю вщшукав у тиш 
ицлину i подивився на дорогу.

Те, що в1н там побачив, було под1бно до сну! Повз корчму 1хав на 
вороному Koni кремезний широкоплечий козак. Влас пильшше 
придивився до нього —  i злякався, i здивувався, i замилувався ним. 
То був —  H i, H i, вш не M ir  помилитися! —  той самий Козак Мамай, 
про якого розповши йому crapi запорожц1.

А тим часом вершник пщ’Ухав до тину, зупинив коня, подивився 
зверху на Власа, добродушно усм1хнувшись йому. Hi4oro не промо- 
вив, а тальки тидьнув каблуками Воронька, i слухняний юнь, пе- 
рейшовшн через дорогу, поважно попрямував углиб степу. Влас,
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сам не розумточи чому, тихенько пщв1вся, перел1з через тин i 
швиденько майнув за вершником.

Красень-инь зрвдка косився оком на хлопчину, фиркав i кивав го
ловою. Але господар коня навпъ i не думав оглядатися, начебто вш 
точно знав, що Власик крокус за ним. За спиною у козака висша на 
ремшщ кобза. "Це вона i е —  чар1вна кобза Козака Мамая, —  поду- 
малося Власиков), —  яка примусила танцювати бея Взуббея i його 
вшсько".

Та ось к1нь перейшов на чвал i, немов вихор, злстов на високу сте- 
пову могилу. Це був той найбшьший курган на всю Украшу, який 
називався в народ! Великою Могилою.

Величним був чорний силует вершника i коня на Могил! пщ каз- 
ковим свплом Мкяця! Козак зняв з голови шапку, п!дняв правицю 
вгору i торкнувся долонею Мкяця. В ту ж мить з-nin його руки 
зааявся ср1бний дощ, шби тисяч! ср1бних монет часто-часто поси- 
палися з неба на землю. Але це тривало недовго. Мкяць пщнявся 
угору i вщшшов трохи BÖiK в!д Могили. А козак i вороний к!нь... 
Поки Власик спостеркав за Мкяцем, вони безслщно зникли. Вла
сик хот!в був пщнятися на Могилу, спод!ваючись побачити i'x на ш- 
шому бощ, але раптом зупинився й завмер. Вш побачив як перед 
ним вщчинилися двер1, а там, всередиш, заблищав яскравий вог- 
ник. Якась невщома сила падштовхнула його до земляно!' печери. 
Хлопчик боязко ввшшов туди i оглед1вся. Бачить Влас —  стоять три 
барильця: в одному —  мщь, у другому —  ср!бло, а в третьему —  золо
то. А бшя них сидить прикутий ланцюгами до стши молодий козак.

—  Як добре, козаче-юначе, що зав^ав ти сюди, —  звернувся BiH 
до Власа. —  Вже piB H O  мкяць, як я сиджу тут прикутий. I так мен! 
хочеться пити, що несила Tepnira. Бачиш —  там, за барильцем з 
золотом, сто1ть д!жа з водою, а в шй корячок плавае?

—  Бачу, —  тремтячим голосом сказав Влас.
—  Будь же ласкавий, набери корячком водички i дай меш 

напитися. Та ти не бшся...
—  А я i не боюсь...
BiH дотягнувся до д!ж! з водою, набрав у корячок води, пщ нк до 

вуст козака.
—  Cnacnöi To6i, козаче-юначе, пов!к тебе не забуду, —  сказав 

той, i на пошерхлих устах його пробкла лукава усм!шка. —  Нахили 
ж корячок, ну!..

Раптом —  грюк, жух! бух!..
Корячок 3 водою полетов додолу, а сам хлопець миттю опинився 

бшя зал!зних дверей. Все це трапилося так швидко, що Влас н!чого 
не встиг усвщомити. А сталося ось що. Це його B ip m  супутники д1д
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Кахикало i дщ Базжало вчасно прийшли на допомогу. Дщ Данило 
своею палею вибив i3 рук хлопчика корячок, а дщ 1ван, ухопивши 
дитину за KOMip, мщно i рвучко потяг на себе.

На змшу одному переляку прийшов шший, та такий, що Власу 
стало недобре. Але ще бшьше вжахнувся BiH, коли знову подивився 
на прикутого козака. Перед ним сид1в вже не козак, а старезний- 
престарезний дщ з чорним довгим волоссям на голов1 i червоним, як 
вишня, лицем. На пальцях обох рук у нього з’явилися довп, шби 
нож1, K ir r i .

—  Звщкшя вас сюди принесло!'— гшвно кинув BiH старим; його 
пика при цьому спотворилася страшною гримасою, а з рота визир- 
нули чотири пожовклих imia. —  Мен1 достатньо було зробити всьо- 
го один ковток води, щоб вийти звщси на волю i щоб це молоденьке 
дурненьке курча, —  Kini страхггливоУ потвори потяглися до Власа, —  
зосталося тут замкть мене стерегти цей скарб цишх сто ромв!

—  Цур to6ü Цур to6ü Цур тобП —  трич1 npopix дщ Кахикало. —  
Не вийшло по-твоему, лукавий. Сиди ж тут, лютуючи, аж до Суд
ного Дня!

Як тшьки вони опинилися пщ тихим тчним небом, св1тло в мо- 
гшй зникло, 3i скрипом зачинилися зал1зш двер«, i Tie’i ж m h t i  
зникли, a HaTOMicTb, як тому i треба бути, знову зшшла трава.

—  Власику, Власику, —  сказав дщ Базжало, з1тхнувши, —  чи до 
тями T o 6 i, що могло трапитися, не з’явися ми вчасно?

—  До тями, —  понуривши голову, буркнув Влас.
—  Шчого вш не po3yMie! —  суворо сказав дщ Кахикало. —  Hi, 

брате 1ване, що не кажи, а таки настав час дата йому гарненького 
прочухана. Так-таки, так. —  Дщ помовчав, TOfli додав: —  Шяк не 
второпаю, чия-то невидима рука розплющила меш оч1 i хто 
впустив у мою стару голову думку 6ir™ саме сюди? —  i ще помов
чав i знизав плечима.

—  Не гшвайтеся на мене, дуже прошу, —  сором’язливо сказав 
Влас. —  Та ж я бачив його!

—  Кого?
—  Козака Мамая!
—  Та ну?!
—  Ось вам хрест, не брешу! —  Влас перехрестився. —  Я бачив 

його! Бачив!..
—  3 якоУ тако1 причини бути йому тут? —  насмшкувато запитав 

дщ Базжало.
—  Xi6a я знаю. До тину на BopoHbKoei своему пщ’Ухав, подивився 

на мене i подався у степ. Я за ним...
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—  "За ним..." —  передражнив його дщ 1ван. —  А чому нас не роз- 
будив? Мовчиш, тринди-ринди. Ну й куди ж BiH поД1вся твш Козак 
Мамай?

—  Туди. —  сказав Влас i швиденько зби на могилу. —  А потом —  
туди, —  показав вш убж темшючого за могилою лку.

Дщи посшшили за Власом.
—  Тут BiH стояв, —  збудженс продовжував Влас. —  А коли Мамай 

торкнувся долонею Мкяця, —  з-nin його руки niuiOB ср1бний дощ.
—  Егеж, —  сказав спантеличено дщ Данило.
—  Схоже на Мамая, —  сказав дщ 1ван. —  Як гадаеш, брате 

Даниле?
—  Таке наче, що вш. Кке, кхе... А може, все це Власу 

примарилося? Га?.. Hi. Не вш го був. Точно. Нечиста сила привела 
тебе сюди. Так-таки, так i е.

—  Нечиста сила?! —  здивовано перепитав Влас.
—  A xi6a що! Лукавий, вш на що завгодно здатний. На те вш i лу- 

кавий, серце. Де заховано скарб, тут тшьки дивись, щоб дщько тебе 
не поплутав.

Дщ Кахикало с!в, сладом сши Влас i дщ Баз1кало.
—  Так вже в людей здавна ведеться, —  продовжував дщ Данило, —  

де багатство, там i rpixn, —  там нечиста сила.
—  Розкажггь м ет, будь ласка, про скарби, —  попрохав дадв 

хлопчина.
—  Ти xi6a мало натершвся жаху? Ще забажалося? —  усм1хнувся 

дщ Кахикало. —  Чи, як кажуть: молодому лихо —  швлиха. —  За- 
був, у я к у  ти халепу трохи не е с к о ч и в ?

Влас як води в рота набрав.
—  Про скарби To6i краще вщ ycix розказав би Карпо Тритузий, 

що залншився на Новш Ci4i В1Йськову Скарбницю охороняти. Але, 
що не кажи, i ми про скарби дещо знаемо. Чи в1рно я кажу, брате 
Тване?

—  BipHO, брате Даниле.
—  Слухай, серце, розкажсмо T o 6 i про скарби.

ПЕРША РОЗПОВЩЬ 
Д1ДА КАХИКАЛА ПРО СКАРБИ

Не з достатку почали люди закопувати скарби. CaMi вщ бусурман 
ховалися i багатство свое ховали. Хто пересид1в бщу —  той взяв 
свое. Хто попав у неволю —  залишив скарб у земл1 та ще й закляв 
його, щоб HixTo взяти не змй\ I, дшсно, брати i'x страшно: одн1 за
клят! надовго, а друп —  на вжи...
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Найчаспше скарби закопували в землю. Багато i'x збер1гаеться в 
степових могилах. Ось як, иаприклад, у Великш Могил!, на якш ми 
зараз сидимо.

Д|зиатися про те, де заховано скарб, можна по палаючш св1чць 
Побачиш вноч! шби св1чка горить —  щи на вогник. Якщо згасне —  
не Tooi rpomi судилися, а як Hi —  краще не бери.

1нод1 скарб показуеться у вигляд1 бшого козеняти, чи то червоного 
коня, чи то золотого козака з шаблею на ср1бному кош... Тшьки 
скарб на те й скарб —  показуеться та не всякому.

Частенько rpouii ховали в дуплах дерев. Так... Ось що меш роз- 
noeiB колись козак Олекай Св!чка:

"1ду я якось дорогою, коли дивлюся, назустр!ч меш дщ з цшком.
—  Мир по дорозй, —  каже.
—  Мир i вам.
—  А де ти живеш? —  питаеться у Олекая.
—  Бшя pi4KH Кушугум у Балабишй бал ui, —  вщповщае той.
—  Це навпроти Великого Лугу? Знаю: колись i ми там жили. А 

що, з ваших козак1в шхто не знаходив грошей?
—  Я Hi, —  вщповщае Св!чка, —  а за шших, ш бо, не ручаюсь.
—  А старих дуб1в не рубали? —  допитуеться дщ.
—  Hi, стоять.
Tofli дщ i каже:
—  Там у плавнях е старий дуб в обхват чотири чоловнси, а в ду- 

6oBi дятел видовбав дупло; в те дупло запорожщ насипали 
черв1нщв, забили чопом i зр1зали, щоб шхто не помггив.

Св1чка його й питае:
—  Це що ж —  можна 'ix забрати?
—  To6i можна, —  каже дщ, —  а меш ю.
—  Чому?
—  А тому, —  каже, —  що нема вже на б«лому с в т  m o ix  т о -  

вариш1в. Tpomi заш ит на срок, т ш ь к и  я до сроку не доживу.”
А то ще один випадок знаю. Жив у Кодацькш паланщ дщ 1ван 

Ласий. Одного разу crepir вш баштан. Побудував куршь на мо- 
гилщ, вл1з у середину та й спить. А  шч була ясна, мгсячна, як за
раз. Прокину вс я BiH 0niBH04i, коли це з могили стара баба: сама 
стара, а обличчя 6uie, як крейда. Стала вона перед дщом, вит- 
р^щила o4i й каже:

—  Навщо ти, 1ване, поставив куршь на могилщ: тут йому не 
мкце!

—  Чому це? —  питае BiH.
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—  А тому, що тут запорозький скарб зарито.
—  А чи можна взяти?
—  Бери, —  каже, —  для тебе й берегла.
Сказала це баба, та й плигиула знову в ямину. Злякався дщ Ласий 

i персик свш куршь на друге мкце. Але з toi ноч! не покидала його 
одна думка: як той скарб узяти? Думав вш, думав, а гад Возд- 
виження таки насм1лився: одноУ Howi взяв лопату i шшов до могили. 
Копнув вш раз, другий, третш... Як почало його вертки та тиснути 
до земш, як почало —  так вш, бщолашний, до ранку Богу душу вщ- 
дав! Баба з б1лим обличчям —  була сама Смерть. Ге-е... BipHo ка- 
жуть: птахи гинуть —  корм шукають, люди —  багатство. Так-таки, 
так i е. Кхе, кхе...

—  Гарно ти, брате Даниле, розповщь свою ведеш, —  сказав дщ 
Базжало шсля того, як його побратим замовк. —  Скшьки мудрих 
речей у головi сво'Уй тримаеш.

—  Чого б то я прибщнявся, брате 1ване? Сам будь-якому "фшозо- 
пу" носа утреш. Давай краще розкажи i ти що-небудь Власику про 
скарби.

—  А що, i po3noBiM. Подобаеться To6i, Власику, слухати про pi3Hi 
пригоди з грошима?

—  Ще й як подобаеться!
—  А спати не бажаеш?
— Анккшечки.
—  Тод1, слухай.

ПЕРША РОЗПОВЩЬ 
Д1ДА БА31КАЛА ПРО СКАРБИ

Скшьки тих балачок про скарби ходить, скшьки загадок: де та як 
ix шукати. Воно й не дивно, багатьом хочеться легко та просто, без 
пращ тяжкоУ розбагатгги. Та мало кому Ti скарби дктаються. Ма- 
буть, лише там, кому на роду написано.

Ще коли я був хлопцем i вже збирався гайнути на Ci4, змовився 
мш батько з товаришем c b o i m  Миколою 3aßipyxoro, у якого було 
одинадцять сишв i Hi одно? доньки, шти викопати скарб. А було це 
саме на Петр1вку, якраз тодь коли люди траву косять.

От д1ждалися вони вечора, щоб шкого в пол! не було, та й майну- 
ли в Суничну балку, а я, значиться, за ними... Дшшли до мкця,
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почали копати, а мене змусили Богу молитися. Став я навколшки, 
склав долош i читаю "Отче наш...". Читати молитву треба доти, до
ки скарб не в1зьмуть у руки.

Батько каже:
—  Молись, синку, молись ретельно i, головне, шчого не бшся, що 

б не трапилось!
Що вд|ртп —  молюсь. Я молюсь —  вони копають. Коли це я-я-к 

вискочать з ноч1 запорожщ, та з рушниць —  бах! бах! бах! nocrpi- 
ляли i хто його зна де й подпись. Лячно меш стало, серце в грудях 
хох-хох, хох-хох, от-от вистрибне. Вони копають, а я молюсь. Десь 
за годину оточили нас вовки i як почали вити, як почали —  так, 
цур im! Я молюсь, язик HiMic: у pari, немовби зеленого терну пожу- 
вав. Дивлюся, вискочила з-пщ лопати квочка —  i до батька. "Ку- 
дах-кудах, кудах-кудах” —  намагаеться дзьобнути в самгсшый o4i. 
Батько якось уже вщбиваеться, продовжуючи копати, я ж молюсь: 
"Отче наш, що е на небесах..." Тут i квочка зникла. Докопалися во
ни до каменя, а пщ ним казан, накритий эал13ним листом... Титьки 
вони за камшь, як раптом —  Господи, Твоя воля! —  завирувала у 
HMi вода, a nariM шшла через верх. Я молюсь. Вода вже по колша... 
по пояс... по груди... Тут я не витримав та як заволаю: "Ой, Боже ж 
мш, Боже, — рятуйте!" I кинувся т!кати. Батько i 3aBipyxa за мною — 
так нас водою й винесло.

Ходив я отеля i3 щкавосп до ями. Казана з грошима вже не було, 
неначе кр1зь землю провалився. Один тшьки камень зостався.

Виходить, Власику, кому призначено скарб, той може його взяти. 
А спробуй хто другий, —  бщи не обберешея...

Хопв дщ Базжало ще щось розпов1сти, та раптом як щдскочить, 
наче його бджола вкусила. За ним шдскочили i дщ Кахикало, i 
Влас...

Аж чують вони щось у Monuii завило, заухкало, загуло! А папм 
хтось невидимий поруч з ними як закричить: "Не вам скарб судив- 
ся! Не вам!". "Не вам! Не вам! Не вам!" —  тш ла луна по окрузк 
Тыьки-но стихла луна, як звщуаль щось лиховкно застогнало: ”га- 
ла-гала, гоп! гоп! гоп! гала-гала-гала, гоп! гоп! гоп!.." i  c M ix ,  i 

репт!..
Раптом здшнявся в1тер, та такий шалений, що от-от змете наших 

MaHflpiBHHKie з кургану.
—  Тйсаймо, т1каймо звщеи! —  майже закричав дщ Баз1кало. —  

Чуеш, Власику, вкшець розлютився лукавий!
Кулею збнли вони вниз, а коли озирнулися, то побачили на вер- 

шечку могили трьох красешв-коней: один —  золотий, другий —
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ср1бний, а третш —  мщний. Як забачили вони людей, —  заТржали 
несамовито i шдхопилися, як Ti птахи! Добили до лку, стали дибки 
i знову полетит уперед, збиваючи копитами верх1вки дерев: ш-шух! 
ш-шу! ш-шу!..

—  Тжаймо, ткаймо мерщш! Хай im  лихая година! Тринди- 
ринди...



1СТОР1Я ВОСЬМА

овернулися на подв1р’я корчми, де й floci панувала 
тиша й спокш, де все знаходилося ще пщ владою 
сну, де н1кому не було д1ла до того, що трапилося 
Urei H04i з трьома мандр1вниками у степу. Деякий 
час знадобився 1м, щоб прийти до тями.

—  Ну й тчка, —  MypMOTie у своТ сив1 вуса дщ 
Кахикало, марно намагаючись пщпалити люльку- 

3iHKiBKy. —  Ось To6i i лукавий. Так зробив, проклятущий, що 
люльщ моТй три дш не куритися тютюном. Що ж тепер робити? 
Тьфу ти! —  сплюнув спересердя.

—  I слава Богу, —  усм1хнувся дщ Базжало. —  Уявити тшьки —  
щлкшьких три доби я не побачу в зубах у Данила його люльку. Ку- 
мед1я, та й годП

—  А ти й радий-радесенький!
—  A xi6a що?
—  Е... —  вусатий характерник сховав люльку за околицю шапки. —  

Давайте ж хоч часинку заснемо перед зорею. Скоро вже розвид- 
нятиметься, а там знову в дорогу.

Дщ Базжало потягнувся.
—  Тут я з тобою, брате Даниле, згоден. На в’ял1 ноги не в радмггь 

дорога. Спати, спати, спати...
—  А ти чого? —  дщ Кахикало звернувся до Зерна, який, здавало- 

ся, i гадки не мав вкладатися, —  мало того, що шч нам таку влаш-
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тував, так ще й тее... як його? Кхе, кхе... Знову за Мамаем в степ 
поб1жиш?

—  Hi, ni, дщусю Даниле, —  вщ тш в Влас, —  просто меш зовам 
не хочеться спати.

—  Не дивно, —  поз1хаючи зауважив дщ 1ван. —  Шсля такси 
пригоди сон не приходить.

—  А що буде з тим скарбом, що в могши залишився? —  спитав 
раптом Влас.

—  Слухай, серденько, не зараз... кхе, кхе...
—  Ну що?! —  наполягав хлопчина.
—  От ти горе! Що за дитина! Здаеться меш, брате 1ване, нам i iyei 

H04i не спати.
—  Мабуть, що так, брате Даниле. Чи нам до цього звикати, а от 

вш... Ну, то хай. —  Дщ Базйсало гадйв до Власа, пригорнув до себе. —  
Ти питаеш, що було 3i скарбом? А чув ти як загуло, загуркотига в 
могши?

—  Чув.
—  А що це означае, знаеш?
—  Hi.
—  У-у! Отож-то воно i е, що трнув той скарб глибоко пщ землю.
—  Аж у самкшьке пекло! Так-таки, так, —  уточнив дщ Кахика

ло. —  I вже не взяти його жодшй живш дупл!
—  MeHi б лише один золотий!
—  Ге-ге! Це ж для чого?
—  Повернувся б у Кшв, мам1 корову купив. Ось для чого.
—  Молоко любиш?
—  Ще б пак. I я, i матуся.
Дщи перезирнулися.
—  Яким же таким промислом ви з ненею на хл1б co6i заробляете? —  

спитав дщ Кахикало.
—  Я за те, що нагодують, сусщських Kopie пас, а матуся вишиван- 

кою rpoini заробляе.
—  Важко траплялося?
—  Так. Саме через це я i на Ci4 подався. Чув я на 6a3api начебто 

козаки вщ походив велик rpomi мають.
—  TinyH тому на язик, хто так каже, —  ще бшьше пожвавившись, 

вщказав дщ Кахикало. —  Не вщ грошей козак щастя мае, H i. Чи е 
ще де на 3eMii такий порядок, який був у запорожщв, яю не роз- 
мшювали правду, братство i волю на золото! lex! Летимо, було, на 
чайках через Чорне море до чужих берепв визволяти братов та сес
тер i3 турецько'1 неволь Темно! H04i вихором наскочимо на Micro,
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поб’смо-поачемо воропв. Повщчиняемо eci тсмницц порвемо Bei 
кайдани: "Радште, брати та сестри, вйльнш воленьцП Не збиткува- 
тиметься больше над вами турецька нагайка!" Полонених, тее, виз- 
волимо, та ще й обшукаемо Bei скарбнищ. Було, багато золота на- 
беремо, бо добряче-таки наживалися тамтешш багати на кривавш 
пращ та сльозах нев1льнимв. A noriM pafli та весел! посшшали 
хутч1ш додому.

3 i скарбом обходилися так: одна частина йшла на розбудову зруй- 
нованих храм1в та на монастирц друга —  на поповнення зброТ та 
пров1зп, третя дишлася пом1ж куренями на ix потреби. Коли 
залишалася остання, четверга частина, отаман, за звичаем, звер- 
тався до нас з такими словами:

—  Азщеючастиноющоробитибудемо?Може, под1лемом1жсобою? 
А хто-небудь 3i старих козамв е й з ь м с  та й вилас його за таку про-

позицно.
—  Що ж це ти, батько-отамане, нам, запорозьким козакам, таке 

пропонуеш? Золото дишти —  душу козацьку загубите. Чи в1рно я 
кажу, брати-товариии?

—  BipHo! Bipno! —  вигукував гурт.
Потому, останню частину скарбу ховали до Вшськово1 Скарбнищ, 

мкцезнаходження якоУ знали лише отаман та ще декыька вфних 
людей. Брехати не буду, школи знаходилися i Taxi, що казали: 
Вщдайте нам нашу частину”. 1м вщраховували по тридцять 

ср1бляник1в, як тим iy f la M , що душу козацьку продали, i  гнали i'x 
геть з очей.

Тут заговорив дщ Кахикало:
—  BipHo говорит, брате 1ване, так i було. А все чому? Пщ Богом 

ходили, Бога боялися, любили, Бож1 заповщ шанували. Господь 
Iicyc Христос чому нас через апосишв, учн1в c b o i 'x  навчав? BiH ка
зав: "Не складайте скарб1в co6i на земл1, де нищить i'x м!ль та ip«a, 
i де злодп пщкопуються й викрадають. Складайте ж co6i скарби на 
He6i, де Hi м1ль, Hi !ржа ix не нищить i де злодп до них не 
пщкопуються та не крадуть. Бо де скарб твж, —  там буде i серце 
твое!" I ще: "Добра людина з доброго добре виносить, а лукава лю- 
дина з скарбу лихого виносить лихе”. Добрий скарб, серце, це —  
Бог, а злий скарб —  багатство. Одного разу багатий юнак наб- 
лизився до Iicyca i сказав Йому: "Учителю Добрий, —  що робити 
меш, щоб Bi4He життя вспадкувати?" Iicyc же йому вщказав: 
"Знаеш заповщк "Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свщчи 
неправдиво, не кривди, шануй свою батька та MaTip". А вш
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вщказав Йому: "Учителю, — це все виконав я ще змалку". Iicyc же 
поглянув на нього з любов’ю i промовив йому: "Одного бракуе To6i: 
щи розпродай що маеш, та вбогим роздан, — i матимеш скарб ти 
на небП Потому приходь та i йди вслщ за мною, узявши хреста". А 
вш засмутився тим словом, i шшов, зажурившись, — бо велти 
маетки вш мав! I поглянув довкола Iicyc, та й сказав Cboim учням: 
"Як тяжко отим, хто мае багатство, увшти в Царство Боже!" 
Бачиш, як воно, серце... "Як тяжко отим, хто мае багатство, увИгги 
в Царство Боже!" Сказано: "Дружба й братство — дорожч1 всякого 
багатства. Тшо в золото, а душа в мерзото". Так-таки, так i е. Кхе, 
кхе. Як гадаеш?

— Правда, правда, дщусю Даниле! — теплотою (асвггилися оче- 
нята Власика. — Одного разу я зуспйвся з вами i полюбив вас, як 
CBoi'x дщуав. I дружбу нашу не змшяю Hi на яке багатство.

Дщ Базжало за козацьким звичаем, трич1 поцшував Власа.
— От орел! О!..
А дщ Кахикало, приховуючи свое хвилювання, тшьки й сказав:
— Кепсько, що люлечка моя не димить... Кхе, кхе...
— Розкажпъ меш, будь ласка, ще щось про скарби, — попрохав 

Влас.
— То слухай, — сказав дщ Кахикало.

ДРУГА РОЗПОВЩЬ 
ДЩА КАХИКАЛА ПРО СКАРБИ

Був колись на Запорожж! бщний козак Голяк. Тшьки й багатства 
в нього було, що кшь, кресало та люлька. I такий вш був смшивий 
чоловйс, що завжди, було, блукае то по степу, то по балках, то в 
лю: день чи юч, лгго чи зима — йому все одно.

От одного разу, взимку, вшхав вш уноч1 в Запорожжя в Гетьман- 
щину. Коли ниТжджав, погода була гарна, а потом пщнялася така 
хуртеча, що Боже мш! I свггу Божого не видно! Одно курить, одно 
курить та чим дал!, то все дужче, то все дужче. А козак усе ще. 
Тхав-Ёхав та й збився з дороги. Сюди-туди, сюди-туди — нема до
роги! Прийшлося так, що хоч Boroei душу вщдавай...

— Ну, що ж тепер робити? Пущу коня, нехай вш сам ще, куди знае.
Пустив коня i знову ще. Тхав-1хав, аж раптом кшь тиць — i став.

Що таке? Дивиться козак: огорожа, а за огорожею церква.
— А, слава Богу! Мабуть, тут же десь i осела.
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Прив’язав козак коня до огорож, а сам шшов шукати xyrip. Шу- 
кав-шукав — немае, та й года! XoriB було повернутися до коня, але 
й тут бща: слщ загубив.

— Ось коли вже моя смерть! Що ж його тепер робити?.. А дай 
покличу коня.

Покликав коня — кшь задежав десь далеко. Козак i шшов на 
1ржання та якось уже й добрався до коня.

— Hi, тепер я ось що зроблю: коня заведу шд дзвшицю, сам сяду 
ПЩ  церковними дверима, запатю люльку та й буду сидгги до ранку. 
Хоч rpix палити пщ церквою, а все ж нехай Бог простить: не буду 
палити — засну, а засну — замерзну...

От зав1в вш коня гад дзвшицю, сам ciB спиною до церковних две
рей та й палить люлечку. Сидить co6i i сидить, i3 люльки попихкуе. 
Аж раптом чуе: в церкв1 шби щось упало i3 етши i вдарилося об шд- 
логу. Так по веш церкв1 й загуло...

Козак здригнувся i став прислухатися. Не чути шчого: все тихо.
— Це я, мабуть, задомав, то в щпмап й почувся якийсь стук...
Поправив козак на голов1 шапку, помацав чуприну, шдйслав тю

тюну в люльку, придавив його пальцем, накрив кришечкою та й 
знову сидить i попихкуе. Але раптом здаеться йому, що шби хтось 
по церкв1 ходить... Тихо так ще, не noenimae: шам-шам-шам...

— Що ж це таке? Hi, це вже не yBi си...
Козак схопився з мкця i став оглядати церковш двер1. Бачить: у 

дверях стйрчить ключ.
— Еге, тут щось негаразд!
Зараз же д1став i3 чобота солом’яну уетшку, викресав вогню, 

приклав трут до усплки, помахав нею, щоб запалити, илька раз1в 
у рущ, попм о д ч и н и в  двер1, выйшов у церкву, намацав там св1чку, 
заевггив и i став оглядати церкву. Бачить: посеред церкви стоггь до
мовина, а б1ля неТ на пщлоз1 лежить кришка. Козак пуййтпи до 
труни, заглянув у неТ. В трую лежить мрець, лежить так, як i треба 
йому лежати.

— Так то, бач, не вш стукав... Хто це воно такий?..
Шшов козак по церкву заглянув у кутки — нема шкого. На одно

му крилаа — шкого немае, на другому — теж немае. Пшов у Bie- 
тар, заглянув пщ жертовник — шкого немае.

Пщняв од1яння на престол!, дивиться пщ престол — а там сидить 
якась жшка!

— Чого ти сюди зашзла? А вилазь та скажи, хто ти така i чого ти 
> зайшла вноч1 до церкви?

Вшйзла та жшка з-пщ престола i — бух у ноги козаковк
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— Голубчику, не губи мене! Я To6i все розкажу... Я прийшла сю- 
ди, щоб вирвати у мерця зуб, бо таким зубом можна одмикати зам
ки, дкггавати i3 земл1 скарби, привертати дйвчат. То я вкрала в попа 
ключ1, пробралася в церкву, де стояв покшник, i вже все було при- 
готувала, щоб вирвати в нього зуб, як тут раптом почула, шби 
хтось ще в церкву. Я побила у в1втар i сховалася там пщ престолом. 
Тепер, якщо хочеш, я дкггану для тебе зуб — будеш ти багатирем 
на цший csiT: чого хочеш, того й попросит...

— Бог з тобою i з TBOiM зубом! Був я аромахою та й помру таким, а 
ти виходь i3 церкви. Я тоб! покажу, як займатись таким ремеслом!..

Тут Голяк витяг i3 церкви жшку. А то i не жшка була зовам, а 
тамтешня вщьма! Перекинулася вона на руду лисицю, вирвалася i3 
його рук i тшьки — чух! — по кучугурах. Кинувся було козак, щоб 
порубати и на др1бш шматочки, та куди там — вщ вщьмн вже й 
слщу не лишилося. Замкнув BiH TOfli церкву, сам ciß на коня i псй'хав 
на Гетьманщину. Цю icropiro вш меш потом i розказав. Так-таки, 
так. Кхе, кхе.

От чим добували скарби з землН Не cxoTie козак покористатися, а 
був би й багатим, i щасливим. А чому не покористався? Боявся, ма- 
буть, закляття. Як закопували люди скарби, то клали на них во- 
гонь, а на вогонь — баранчика, зв’язаного дротом. Смажили того 
баранчика i приказували:

— Отак, як цьому баранцю, зв’язаному дротом, тяжко та нудно 
лежати на вогш, так нехай буде тяжко й нудно тому, хто 
насмшиться взяти з-пщ нього закопаш rpomi.

— А я не втримаюсь, — почав дщ Базжало, — щоб не розповкти 
ще одну, тшьки вже веселу, icropiro, пов’язану 3i скарбами...

ДРУГА РОЗПОВЩЬ 
ДЩА БА31КАЛА ПРО СКАРБИ

Коли я ще був на Ci4i джурою, старий козак-дуб Володимир По
жар розказав меш одну icropbo, яка трапилася з ним, коли вш був 
ще молодим та бщним козаком- ромою. Так от, жив в ту пору в 
Самарськш паланщ старий, одинокий i дуже багатий козак Василь 
Загр1байло. I такий вже вш був жаднюга, той дщ Василь, що й пере- 
дати не можна; проси в нього CHiry взимку — не дасть, ще й лома
кою по спиш orpie.
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Одного разу задумав той дщ Василь помирати, бо дуже вже був 
старий. Помер i год, а що з багатством робити, коли рщш немае? 
Звкно що —  неси rpoini закопувати, або в Великий Луг, або в степ.

Закопав вш rpomi та й заклинае: "Хто положить тридев’ять пш в, 
то й в1зьме rpomi!” Пожар сидить у кущах, луною озиваеться: "По
ложу, та часииковН” Защбайло крикнув трич1, а той трич1 
од1звався й перекричав дща. Дщ Василь подумав, що то мара 
з’явилася йому, i каже: "Цур To6i, пек: хай буде по-твоему!”, —  i 
шшов co6i дещому. А козак Пожар, не гаячи часу, пришс тридев’ ять 
пш вок часнику, поклав i'x у яму, a rpomi забрав та й розбагатйв co6i 
на здоров’я. От як. Кумед1я, та й годП 

Воно здебыыпого так i бувае: хто про багатство печеться, той у 
дурнях зостаеться.



1СТОР1Я ДЕВ’ЯТА

1льки-но просшвав перший швень, одразу ожило, 
заворушилося подв1р’я б'тя корчми. ГНсля вра- 
ншшьоТ молитви чумаки почали готуватися в доро
гу: наносили колодязно1 води, щоб напогги своТх во- 
лиюв, понад1вали i m  на ш т  ярма, запрягли в чу- 
мацый вози —  мажь Хтось стиха заствав:

"Чумак воли запрягае.
Да в дорогу вшжджае..."

Згасли на He6i з1рки. Блщий мкяць вщйшов y 6 iK , зв1пьняючи не
бо зорЬзорянищ.

Вдруге закукур1кав швень.
Дщ Баз1кало тдшшов до гурту чумаыв, вв1чливо вклонився i m :

—  Бог у пом1ч, добр1 люди. Чи не в1зьмете i нас з собою?
—  То ви з козаюв будете? —  запитав його литой чумак, у якого 

не було правого вуха, а в л1вому красувалася золота сережка.
—  3  козаюв.
—  Вас трое?
—  Трое.
—  I куди ж вам?
—  До Кодака.



—  Що ж, це можна, —  об1звався молодий кремезний чумак, i рап
том кликнув на iM*H Власа: — Вла-сик!

Влас р1зко обернув голову i з дитячих вуст його мимовол1 
з1рвалося слово "тато"!

Молодий чумак якийсь час дивився хлопцев1 в оч1, а ш т м  знову 
перевйв свш погляд на дща 1вана, подморгнув йому, над1в со- 
лом’яного бриля i сказав:

—  До Кодака я вас пщвезу. Сщайте на мою мажу.
Втрете закукуржав швень.
—  Що трапилося, серце? —  запитав Власика дщ Кахикало.
—  Не знаю, —  розгублено вимовив Влас, а т т м ,  шби очунявся, i 

ледве чутно сказав:
—  Дщусю Даниле, цей чумак дуже схожий на мого покшного та- 

та. Все: i лице, i голос...
—  Ну то й що? Тю! —  почав заспокоювати його старий козак. —  

У с в т  й таке бувае: р1зних батьюв дети, а схож1, як дв1 копшки.
—  А звщкьля BiH знае мое iM*H? —  дивувався Влас.
—  Е-е... О!.. Може, BiH чув, як дщ 1ван або я обзивалися до тебе 

вночь Добре, добре, бачиш: дщ 1ван знаки нам подае. Час 1*хати. 
Так-таки, так. Кхе, кхе...

Довгою низкою простяглася по дороз1 чумацька валка. Ближче до 
общу небо одягнулося в 6üiy хмаринкову сорочку, захищаючи тим 
самим подорожшх вщ пекучого сонця.

Bi3, в якому Ухали игчи repo'i, котився останшм. Два дужих cipnx 
воли звично чвалали битим шляхом, монотонно скритли колеса. 
Влас i дщ Кахикало мщно спали теля безсонноТ, повно1 пригод но- 
4i. Не спав поки дщ Баз1кало; зручно зл1гши на 6ix маж1, вш роз- 
мовляв i3 молодим чумаком.

—  Давай розберемося, кажу я йому, а той чумак та й скажи: "Не 
хочу я з вами козаками, справу мати i  все тут. У козака спльки 
ласки, як на сишм M opi ряски...” Ну, що ти тут скажет?

—  А чи варто було, вельмишановий пане-козаче, розпочинати з 
тим чумаком суперечку? Люди pi3Hi бувають на с в т :  одному 
скажи —  зрозум1е, а другому —  хоть ти тркни. Я так скажу: чумак 
за роботою —  селянин, а духом —  козак, i йому на козаюв rpix 
скаржитися. Наведу один приклад. У балщ Осоко]х»в1Й при дороз1 
жив один запорозький ватажок i3 цигою сотнею козаюв. На могил1, 
було, поперем1нно сто1ть козак. Ото як помггить валку чуманв, то 
одразу —  на дорогу i встромляе в землю ратище. Б1ля ратища на 
ряднин1 кладе шматок эийба, рибу, др1бку eewi, пшоно, цибулю й 
шше, чого вони потребую т Покладе —  i гайда в терн до ватага...
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Сидять там та й дивляться. ГНд’Ъкджае чумак до ратища —  та й 
тпррр-р-у!.. Хто кладе на рядно типб, хто рибу, хто цибулю, сало, 
хто сипле пшоно, борошно, ешь. Накладемо харч1в аромам та й з 
Богом даль.. Та й чому б i не дати?!

Чумацька ж валка: паровиць сто, двкгп, триста!.. По жмеш бо
рошно з воза, по шматку хл1бэ, сала —  та й от етшьки стане! Для 
людей добре д1ло зробиш, i сам себе не зобщиш.

Hi разу не чув я, щоб запорожщ зачшали чумака, я скорш стаю у 
пригхуц вщ усяко'1 Hanacri в степу. В1рно я кажу, пане-козаче?

Поки чумак sie свою розповщь, дща 1вана встиг зморити сон. 
Його лиса голова то откидалася назад, то падала на груди... Вш 
спав, хоча вуста його зрщка промовляли коротеньке "так, так...” , i 
це виглядало так, шбито вш погоджувався з тим, про що казав його 
ствбесщник.

—  CniTb, —  без зайвого шкодування сказав чумак. —  Сшть, пани 
козаки, а я вам ще й колисковоТ засшваю.

I молодий чумак стиха заствав:

Сине небо вкрили та й чорн1Т хмари, —
Блука козак лугом, шука с об! пари.
"Чорн! брови маю та не оженюся:
П1ду до р!ченьки, з жалю утоплюся".
Ой, по т!м боц! моря об!звалась Доля:
"Не топись, козаче, бо душу загубиш;
Ход1м пов!нчаймось, коли в!рно любиш!"
П1шли в!нчатися —  нема попа дома:
"Чи твое нещастя, чи моя недоля.
Запрягай, козаче, коня вороного.
П1демо в1нчатися до попа чужого".
Тхали ми поле, Тхали I друге,
На трете поле стали повертаться —
Став к!нь спотикаться.
"НеТдьмо, козаче, не будем в1нчаться".
П1шов козак яром, д!вка долиною;
Зацв1в козак маком, д1вкг калиною.

/Народна теня/
Скшчивши ствати, чумак ще раз подивився на сплячих 

манщйвниюв.
—  CniTb, cniTb, пани-козаки, а меш треба поговорити з хлопцем. 

Зернятко, вставай! —  шжно покликав вш Власа.

70



Власик розплющив o 4 i ,  пщняв голову, прислухався. Але, o x p iM  

скрипу колк, шчого не почув. "Здаеться, меш приснилося, що тато 
кличе мене”, —  подумав вш, i  вже ладен був знову лягти, щоб 
поринути у сон, як раптом четко почув:

—  Здоров був, Зернятко!..
Влас подивився на господаря чумацыми маж1, i... так, так, вш не 

помилився, до нього звертався молодий чумак!
—  Х-хто ви? —  боязко спитав хлопчик. —  Ви так схожь..
Влас не договорив, а чумак шби чекав вщ нього цього запитання, 

вщпов1в йому змшивши голос, який став дуже схожий на голос дща 
Кахикала /такий же хрипкуватий/:

—  "У с в т  бувае: р1зних батыйв дети, а схож1 так, як дв1 
кошйки..."

Деякий час вони мовчки розглядали один одного. У волошкових 
очах чумака Власик не приметив шчого лякаючого, зловкного /BiH 
згадав страхггтя минуло!' H04i, коли на його очах молодий козак пе- 
ретворився враз на жахливого потворного дщугана/, навпаки, o4i 
чумака св1тилися добротою та спокоем, як светились колись добро
тою i спокоем 04i його батька. Сонячний промшь, який виглянув 
Kpi3b тканину бйшх хмарин, упав прямкшько на лице чумака. Вщ 
цього воио здалося Власику ще добршим, a o4i почали випро- 
мшювати якесь особливе тепло, та таке, що Влас вщчув його на 
своему обличчь

Першим заговорив чумак.
—  Ти наче 601'шся мене, Зернятко? —  ласкаво спитав вш Уласа? —  

Чому? У нас же з тобою одна дорога, i живемо ми пщ одним Богом.
—  Xi6a я боюся?
—  А що, не бо'ппся?
—  Hi. Можна меш волами поправити?
—  Авжеж. Сщай бьля мене.
Влас пщав до чумака i взяй в1жки.
—  Е-ет, е-ет, ледащИ —  гримнув чумак на вол1в. —  Гей, гей, Бун- 

дило! Давай, давай, Каюк! Рось! Рось! Рось!
—  А ви давно чумакуете? —  спитав Влас.
—  Ох, давно, Зернятко, дуже давно. Ще, як-то кажуть, за царя 

Панька. А мш Чумацький Шлях розпочався там. —  Чумак вказав 
рукою на небо. —  Та ось прийшов час народитися тобь В ту мить, 
коли ти з’явився на свет Божий, я сказав co6i "Гоп!”, i як бачиш, чу 
макую тепер на Вкрздш.

—  Хто ви? —  здивовано запитав Влас.
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Замкггь вщповщ! чумак пщморгнув Власу i почав читати якогось 
дивного Bipiua:

3 щастя та з горя скувалася Доля;
Я свою планиду знаю;
Яке Бог уродив, таке треба жати;
Вся к свого щастя коваль.

—  Хто ви? —  питания хлопчика пролунало наполегливше.
—  Я —  твоя Доля.
—  Хто, хто?!
—  Доля, —  стиха повторив чумак i подивився на сплячик дццв. —  

Слухай i не перебивай. —  Вш поклав свою долоню хлопцев1 на го
лову. —  Не бшся мене, Зернятко. Ти потрапив на добрий грунт. I 
твоему колосочку прнзначено зшти. Недоля тебе не торкнеться. Тй 
не дано стати на твое коло. В усьому слухай cboix cynyTHHKie, вщ 
них ти ддзнасшся про все, що маеш знати. Залишаю тоб! с в о ю  д о -  
рожню торбу. В нш ти знайдеш торбинку з аллю, жменьку тютю
ну i гхшвку часнику. Вони знадобляться To6i у дорозь А тепер 
прийшов час прощатися. Миру To6i i багато, багато добрих людей 
по дороз! життя. I, головне, пам’ятай, Сам Господь тримае тебе у 
Свош oniui.

Ледве BiH договорив, як десь над Тхшми головами шжно задзе- 
ленькав ср1бний дзв1ночок. Налетов легкий степовий вггерець. Чу- 
мацьк) маж1, воли, чумаки —  все вмить зникло, а спляч! запорожцд 
i Власик пов!Льно опустилися на дорогу...

...Недовго пояснював Улас дадам, що з ними трапилося, i  ким 
врешто-решт виявився чумак, щ о  згодився i'x пщвезти.

—  BipHo кажуть люди, —  зауважив дщ Базжало, —  дае Бог Долю 
i в чист1м полк

—  Поталанило To6i, серце, —  сказав дйд Кахикало. —  1нший чо- 
лов1к усе життя свою Долю шукае i н1як не може знайти, а твоя, 
бачиш, сама до тебе з’явилася.

—  Як гадаеш, брате Даниле, обшшла нас з тобою наша Доля ч и  H i?
—  Думаю, що H i, брате 1ване, раз вона пщ кшець нашого життя 

такого сокола нам подарувала.
—  Це точно! Кумед1я, та й годЛ Одне погано, Власику, твоя Доля 

общяла нас до самого Кодацького порога пщкинути, а слова свого 
не дотримала.

—  A T o 6 i щ о ,  брате 1ване?
—  Як це що? Шшки йти доведеться.
—  Диюв! До Кодака вже рукою подати. Якось д1йдсмо. А от... 

Меш вщ другого прикро —  люлечки закурити не можу. Кхе, кхе...
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1СТОР1Я ДЕСЯТА

оли землю почали огортати сутшки, вони досягли 
Кодака. Це Miene було пустельним, i тшьки землян! 
вали, вкрип травою, нагадували про те, що колись 
тут стояла пйзна польська фортеця.

Десь поруч взл1в щось ревло i стогнало, немов на- 
сувалася грозоьа хмара, хоча небо було ясне, тихе i 
безхмарне.

—  Що це так гуде? —  здивовано запитав Влас, прислухаючись i 
озираючись довкола.

—  Ну й хлопче! —  засм1явся дщ Баз1кало. —  A o4i To6i для чого? 
Пщшмись на вал, сам все i побзчиш.

Власик чкурнув на вал i  завмер вщ захоплення. Там, унизу, ши
рокою лавиною мчалася p iK a ; перший i3  дев’яти Дншрових поропв —  
Ксщацький —  увесь був перед очима, вщ берега до берега. Гр1зно 
над водою пщшмалися r o c r p i  :кел1-острови, вода, шале но б’ючись 
об них, здшмалася високо вгеру, a n o T iM  з шумом i  ревом падала 
вниз.

Влас вдихнув на повш груди повггря i щосили заволав:
—  О-го-го-го! От здорово! Пс-ро-ги-и!!
—  Агов, Власику!
—  Що, дщусю Даниле?!
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—  Чи, бува, не бажаеш ближче розгледати цього велетня?
—  Бажаю!
—  То xofliMo!..
—  Тшьки люльку свою залиш, —  сказав дщ Базшало, —  вона To6i 

все р1вно поки що Hi до чого. А я окунщв наловлю, на вечерю юшки 
наварю.

Дщ Кахикало вщдав побратиму люльку i, взявши за руку Власа, 
noBiB до pi4KH.

Вже бшя води, коли вони присши на одну з кам’яних брил, дщ 
замислено промовив:

—  Багато pa3iB бував я у цих илсцях i завжди любив слухати як 
шумить Дншро на порогах. Яка велика перепона, i не одна, сто'пъ 
перед ним, а вш, як той козак, долаючи буд -яю перешкоди, все 
рветься i рветься на crenoBi простори.

—  Так, —  сказав Власик, жбурляючи невеличм камшщ в бурх- 
ливий поток, —  це BipHo, що жодному богатирев1 не пщ силу здо- 
лати пороги.

—  Вгору проти течи, це точно. Кхе, кхе... А от униз... Якщо е ба- 
жання, ми можемо пройти з тобою через yci пороги.

—  Через yci пороги? —  перепитав Влас.
—  Через Bei дев’ять поропв, аж до самого острова Хортищ!
—  Але... пройти... чим?
—  Чим, чим, TBOiM перечим! —  передражнив його дщ. —  Трохи 

вище Кодацького порога, навпроти каменя Сщлач, затопив я якось 
бшя caMiciHbKoro берега байдак. Якщо BiH все ще там, то завтра десь 
пщ общ i пщемо водою через пороги...

—  Звкне дшо, пщемо! —  радкно погодився Влас.
—  Не злякаешея?
—  Не злякаюсь!
—  Це ми ще побачим. А зараз давай нап’емося водички i пщемо 

до дща 1вана. Чуе мш Hie —  гарну вечерю вш нам готуе.
Влас шдшшов до p i4 K H , пршнг на каменющ i ,  припавши до води, 

почав жад1бно пити.
—  Як же ти, серце, лежачи воду п’еш! —  зупинив його запоро- 

жець. —  Не дшо так пити, ой, не дшо.
—  Чому це не дшо? —  здивовано запитав Влас, обертаючись.
—  Лежачи п’ють воду тшьки татари.
—  А як же 'и пити, коли шчим набрати?
—  Пий жменею, по-козацькому. Як я.
—  Зголоднши? —  ще здаля 3ycrpiB Yx поемшкою дщ 1ван.
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—  Не знаю, як Власик, а я голодний, як той цуцик, —  сказав дщ 
Кахикало, сщаючи бита багаття. —  Брате 1ване, невже юшки нам 
наварив?!

А Базйсало у вц ловщь приказкою:

Ой чук, чук, чук,
Наловив дщ щук!
Та iaje карасикв 
Годувати Власика,
Та iuje i окунця
Годувати Кахикала-молодця!

—  Як не любити такого побратима, Власику! Ну молодець, 1ван!
Тли як завжди з превеликим апетитом, а, скшчивши вечеряти,

помолилися на схщ, заховали пров1з1ю, й дщ Баз1кало запропону- 
вав Власу походити з ним на жаринах i3 вогнища.

—  Це ще навщо?! —  вщ тако! пропозицп Власу стало якось не по 
co6i. BiH раптом пригадав, як дщи вже кидали його головою в коло- 
дязь i як noriM опинився вш на дш р1чки. Але це...

—  Ти Власику, не бшся, —  г аспокоював йогодщ Базжало, —  во- 
гонь —  такий же живий, як i ми, люди. Для когось BiH злий, а для 
когось —  добрий. У вогт е i д>ша, i розум. I, якщо його не боятися, 
BiH лиха не зробить, а навпаки, допоможе людиш перемогти в co6i 
жах, хвороби, завжди бути веселим i радкним, як я.

Влас подивився на дща Кахикала, маючи над!ю знайти в його 
очах незгоду з тим, що каз<1В дщ 1ван, але Кахикало ствердно 
закивав головою.

—  Точно, точно. Не було т е  такого козака, серце, який хоча б 
один раз у жито не ходив босошж по жаринах. Степ —  це To6i не 
хата. У холодш вечори, козак. було, походить по жаринах, а попм 
взуе cyxi постоли та пщ кожух —  жух! —  i спить co6i до ранку, як 
на теплш neui.

—  Не BipnTb BiH нам, брате Даниле. Ось дивись, —  жваво сказав 
дщ 1ван, вистрибнув i3 чобет, i шшов, посм1хаючись, по жаринах. 
Дщ Данило за ним.

Скинув Улас чоботи, набрався духу, зробив по жаринах крок, 
другий, але не вщчув при цьому Hi болю, Hi жару... Навпаки, якось 
весело йому одразу стало i доб]>е.
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—  Давай, давай, Власик! —  пщбадьорював його дщ 1ван. —  За
втра, коли через пороги пщемо, ти вже шчого боятися не будеш. 
Слово даю, тринди-ринди!

—  ...Тепер вщпочивати, —  скомандував Кахикало звеселитм су- 
путникам. —  Минуло! ноч1 не спали, треба хоч u,iei вщпочити.

—  Дщусю Даниле, ви ж меж общяли розгашсти про гетьмана 
Сулиму, про Кодацьку фортецю...

—  Розкажу, серце, та, мабуть, не сьогодш. Поганий з мене 
оповщач без люльки.

—  А хочеш, брате Даниле, я йому розтшм?
—  А спати ж коли? Hi4 пщступае.
—  Хай пщступа. На том с в т  виспимося.
—  Дитину б пожал1в.
—  А що йому. Захоче спати, засне. BipHo я кажу, Власику7
— BipHo.
—  Тод1 слухай...

РОЗПОВЩЬ ß l ДА БА31КАЛА 
ПРО ТЕ, ЯК СЛАВНИИ ГЕТЬМАН IB АН СУЛИМА 

ВЗЯВ ФОРТЕЦЮ КОДАК
Слухай же, як було дЬто. Ще до Богдана Хмельницького, а саме 

1635 року, був на Ci4i запорозьким кошовим отаманом 1ван Сули
ма. Рубака то був славнозвкний, смыивий, як сто лицар1в, хитрий, 
як лис, а дужий, як дикий кшь. Тринди-ринди. Бурхлив1 роки ви- 
пали на його долю, в щор1чних походах по Чорному морю мщнша 
його молодецька вдача. Брав i Кафу в Криму, i Трапезонт; палив 
вогнем окра'ши самого Царгорода.

Слава про нього розшшлася далеко поза межами Укра'ши, i ,  на- 
решто, стала всесв1тньою теля того, як в1н̂  захопивши у M o p i на ту- 
рецьк1й ranepi багато бранщв, триста з них послав у подарунок 
римському n a n i ,  який того часу теж воював з турками. Серед коза- 
Kie, як1 супроводжували бранщв, були i ми з Данилом. Таких чудес 
надивилися, Власику, що будь-будь. Бачили, скаж1мо, в M o p i ле- 
тючих риб. Вони вискакують цЬлими косяками з моря i  летять ми
лю або й б1льше, а потом знову п1рнають у море. Чи пригадуеш, Да
ниле, як одна така рибина стрибнула в корячок Бурляю, коли той
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вже пщнк його до рота, щоб напитися води? От було C M ix y ! Куме- 
Д1я, та й год)! Про що я? Ага!... Незадовго до того, як стати Сулил« 
кошовим отаманом, поляки почали будувати тут, над Кодацьким 
порогом, мщну фортецю. От e iH  —  n o p i r ,  а тут, де ми сидимо, була 
фортеця. Цим поляки хотига вщр1зати Запорожжя од Укра'ши з 
тим, щоб перешкоджати поневоленому укра'шському людов1 тйсати 
вщ пашв на Ci4, а запорожцям виходити з Ci4i на Украшу нагаду- 
вати нещасним братам про те, що на с в т  кнуе воля.

—  Ану, заграй на Ko63i, брате Даниле, пкню йому застваю. I 
Базйсало заствав:

Не хот1ли пани-ляхи 
Попустити й трохи,
Щоб Тздили в С1ч бурлаки 
Та й через пороги, —
Спорудили над Кодаком 
Г ород-кр1посницю,
Ще й прислали в Кодак в!йсько 
Чужу-чужаницю.
1де бурлак чи комишник 
Порогом-водою,
Його лове чуже в1йсько 
Й оддае в неволю.
Зажурились запорожц!,
Що нема Тм вол!
Hi на Дн1пр1,
Hi на Poci,
Hi в чистому пол!...

/Народна теня/

—  Тут я тебе спитаю, Власику, чи ж могли ми, вольт козаки, 
стертти таку образу? Звкно, H i. Скликав кошовий отаман 
Вшськову раду:

—  А що, панове товариство, славне Вшсько Запорозьке Низове, чи 
погсщимося ми з тим, щоб на наппй зсмл! ляхи фортецю будували?

—  Шзащо в с в т ,  батьку! Тй Богу, h ü

—  Тож, дети мо1, —  сказав TOfli Сулима, —  ось вам мое 
батьывське слово: повисмикуете m c h i m o i c n e i  вуса, з коренем вир-
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вете мш оселедець, якщо не рознесу я  вщент t o i  незборимо'1 буд1влП 
Пригадуеться мен!, Богдан Хмельницький любив казати: "Що 
рукою будуеться —  рукою i руйнуеться". I в1рно. Як не намагався 
француз Боплан побудувати нгскориму фортецю, як не нахвалявся 
'и мщцю коронний польський гетьман Конецпольський, аж, H i, не 
витримала вона, не встояла пщ козацьким тиском.

Фортеця та, скажу я To6i, була не проста. Тшьки уяви: глибою, 
мов провалля, навколо Кодака р1вчаки; за р1вчаками —  вали, а по 
тих валах —  висока дубова заака з вжнами й дфками для гармат та 
рушниць. Брама у Кодака була тшьки одна i та дуже мщна, зал!зом 
кована, a o6a6i4 не\' стояли цв1 башти, з б т -i з мщних дубових 
кряж1в. 3 i сходу й з швдня фортеця була захищена кручами 
Дншра, з п1вноч —  глибоким байраком, з заходу ж був чистий 
степ, на якому можна було далеко бачити воропв, i з цього боку 
фортеця мала найглибпй р!вчаки, найвищ! вали i найбшыпе по 
спнах гармат.

За два тижш до того дня, як рушити в похщ на Кодацьку фор
тецю, обрали ми Сулиму нашим гетьманом. У нас на Ci4i казали: 
"До булави треба ще й голови”. А вже в тому, що у новообраного 
гетьмана була голова, Власику, шхто не мав сумшву.

Три тшзпп козаюв взяв Сулима з собою на Кодак. Сам гетьман в 
розвщку nimoB. I коли зрозум!в, що наблизитись до замчища непо- 
м1тно з боку степу неможливо, то дав наказ пщходити з одного боку 
глибоким байраком, а з другого попщ скелями Дшпра. Доки Сули
ма ходив у розвщку, ми майстрували драбини та рубали чагарники 
й гтлля дерев, щоб в’язати з того в’язки. Надвеч1р, коли в кожного 
козака була за плечима в’язанка хмизу, а на кожш швеотш козак1в 
була драбина, все вшсько руш1шо до ворожо! фортещ.

Як зараз пам’ятаю ту шч. На H e 6 i аш 3 ipo4K H . BiTep гуляе над сте
пом. Ще гучнппе реве сердити л Дтпро. А  нам, козакам, це й на ру
ку. За густою штьмою H04i та через голосшня порога вартов1 не ба- 
чать i не чують, що запорожц1 вже облягли Кодак з ycix боыв i 
пщетупають пщ caMi окопи.

Без гомону, без галасу, то дрипаючись на скел1, то припадаючи до 
землц наближалися козаки до окошв з боку Дшпра i з боку байра- 
ку; з поля Сулима тшьки вщдаля поставив три сотш вершник iB, 
щоб переймати впкач1в.
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Чують польськ! вартов«, що за окопами почали погукувати сич1, 
та дивуються, зв1дк1ля ix така сила налетит, а проте й гадки не ма- 
ють, що то не CH4i, а сигнал передавайся од куреня до куреня на- 
вкруг OKoniB.

Враз по тому сигналу у р1вчаки полет1ли в язанки хмизу, i  

кожний куршь почав накидати co6i через р|вчак греблю, щоб нею 
перейти до валу. ТЬтьки тепер зрозумши вартов1, що за окопами 
д^еться щось непевне, а що саме, того за темрявою вони не бачили. I 
поки вибухнув з польського боку перший nocrpui, ми вже бурхли- 
вим потоком посунули на окопи. Критися, сам розум1еш, 
можливосп вже не було. У таку хвилину тыьки тримайся. "Ану, 
давай, давай хлопщ!" Одш стрьляли у вартових, друп тягли до c r iH  

драбини й орлами злетали на фортецю. Гоп —  i вже там! Отак, 
отак! Тринди-ринди з маком борщ!

Зчинився raMip i всередиш Кодака. Польсью жовшри були гад ко
мандою французького полковника Марюна. Та поки в!н роз- 
MipKOByeaB, що i як робити, було вже шзно. "Не вийти вам, пани- 
ляхи, з бщи, як камню з води!"

А тим часом nimoB гуляти фортецею вогонь. Запалали заики й бу- 
динки, зайнялися й башти по стшах, i  велике полум’я осветило кри- 
ваву ci4y. Щохвилини меншало поляюв, козаки ж все прибували й 
прибували... Нарешт! поляки :}розум1ли, що намагання ix H i  M ap H i i 
попросили милосердя.

—  Дотримав-таки я свого батьк1вського слова, —  сказав шсля бою 
Сулима. —  Тож зостануться при мен! мо! cHBi вуса й оселедець. А 
тепер, пани-брати, —  суворо сказав отаман, —  зр1вняти з землею 
залишки цього замчища, щоб i духу польського не лишилося бшя 
наших Дншрових поропв!

Т ак i зробили,
—  А що було дал1? —  спитав Влас.
—  Дал!... —  дщ замислився —  Дал!, Власику, прким буде мое 

оповщання. Коли до Конецпсльського д1йшла зв!стка про те, що 
Сулима зруйнував Кодак, у непоборимосп якого гетьман так пох- 
валявся, то й заповзявся вш звести 3i свету непоюрного лицаря. Але 
вш розум!в, що Сулиму так просто не взяти i тому вдався до хитро-
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пив. Bin подговорив лестощамн та общянками корол1вськоУ мил ост! 
ппсть козаив i3 козацько! старшини знешкодити Гвана. I вони, як 
1уда, що продав Христа, зрадили Сулиму; уночь коли той спав, за
ткнули йому рота, зв’ язали руки i одвели до Конецпольського, а 
той зразу ж пщ великою вартсю вирядив його до Варшави —  поль- 
ськоУ столищ. А там... що й казати... на нього вже чекали кати... 
Кажуть, перед стратою нескор ;нний гетьман таке npopiK:

Прощавайте, п.ани-ляхи,
Вам смерть моя —  вт1ха.
Бог все баче. Спод1вайтесь 
На скорее лихо.
Кров козацького гетьмана 
Дурно не минегься.
Зачекайте, С1ч повстане.
Вся Польща здригнеться.

Пророчими були слова 1вана. Кров Сулими справд! не минулася 
полякам дарма. На борню прети жорстокосп польських пашв уже 
через двадцять рок iß пщнявся новий богатир —  Богдан Хмель- 
ницький, i почав у ci4Hi 1648 рюку Визвольну вшну за права i волю 
укра'шського народу.

Поки Баз1кало розповщав У ласу про гетьмана Сулиму, дщ Ка
хикало робив спробу за спробою пщпалити люльку, котру, як при- 
гадуете, зачарував лукавий is Велико! Могили. Та ось, на преве- 
лику paflicTb запорожця, тютюн у люльщ спалахнув вогником i Ка
хикало, примруживши вщ задоволення 04i, задим1в.

—  Гарно, —  -ильки й м1гсказати старий козак.
—  Бачиш, брате Даниле, — дщ Базжало перехрестився, —  вщ- 

пустила C Boi сатанинськ чари нечиста сила. —  I nceiхнув лисий дщ. —  
Тепер можна i вщпочити. А то вчора —  без сну, сьогодш —  без сну. 
Hi, так не годиться. Тринди-ринди...

Дщ 1ван i Власик повкладапися на животи i, сховавши носи в 
шапки, тоТ ж мито поснули. А дщ Кахикало... Той розл1'гся об- 
личчям до неба, дивився на :»рки, все глибше i глибше занурю- 
ючись у сво! fliqiBCbKi думи.
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На вщсташ гарматного постр1лу вщ того м!сця, де зупинилися на 
ноч1влю нанп мандр1вники, тужно стогнав Кодацький nopir. Чи не 
про те була його туга, що не будуть вже за Дншровими порогами 
гуляти безкраТми степами запорозьк1 козаки? Хто зна...
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1СТ0Р1Я ОДИНАДЦЯТА

олотився теплий ранок. Червоний диск сонця пома
лу шдшмався над Дншром, а внизу все peeiB пер
ший nopir —  Кодацький.

I Власа розбудили звуки тужноУ мелодп. Це д1д 
Кахикало грав на кобз1 i ствав:

Ой не сам я 1ду слободою, —
Ведуть мене громадою,
Називають бурлакою,
Мого брата —  розбишакою,
А мого коня —  проб1якою.
Горе ж мен! на чужин!,
Що не bmIctI брати моТ:
Що один в С1ч1 отаманом,
А другий десь ще й ватагом.
Сам я молод понад Дн1пром ходжу.
Дев’ятеро коней воджу,
На десятому, вороному, роз’Тжджаю,
Дн)пра братом називаю.
"Скажи, Дн1пре, скажи, брате.
Скажи мен! усю правду:
Скажи броди бурлацькИ,
Ще й переводи козацькИ!"
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3 устя моря до вершини 
CImcot р1чок, ще й чотири,
Та Bei вони в Дн1пр упали.
Дн1пра правди не питали;
Одна р!чка Синявочка 
Днтра правди все питала,
Р1дним батьком називала:
"Ой ти, Дн1пре, чим ти ясен,
Чим ти ясен, чим ти красен:
Чи своею довжиною,
Глибиною, шириною,
Чи крутими берегами,
Чи жовтими все п!сками,
А чи темними лугами?"
"Ой ясен я козаками,
Козаками..."

/Народна шсня/

Об1рвалася глсня i по щощ дща Данила скотилася сльоза.
—  Що з вами, дщусю Даниле? —  обережно i разом з тим ласкаво, 

запитав Улас.
—  Шчого, серце, шчого, —  вщшдав дщ, трохи заспокошшись, —  

щи до Днтра, вмийся, а там вирйшимо, що дал1 робити будемо.
—  А де дщусь 1ван?
—  Теж до р1чки шшов. 1ди, серце, щи i хутчщ  повергайтесь.
Сидячи колом, мов на козацькш pafli, виршили мандр^вники

вчинити ось що: дщ Кахикало мав гати вздовж Дншра трохи вище 
порога до мкця, що навпроти камсня Сщлач, i приготувати для 
проходження через пороги старий байдак, ним же колись потопле
ний коло берега, а дщ 1ван i Влас... Вони тим часом мали пщнятися 
в небо i  з висоти пташиного польоту обдивитися B ei пороги.

—  Як же ми полетимо? —  здивувався Влас.
—  А я ось зараз перекинусь на орла, —  сказав дщ 1ван, та так, що 

Влас не зрозум1в: жартував BiH чи говорив серйозно.
—  Haeiiyo на орла? —  заперечив йому дщ Данило. —  Берггь мою 

люльку i лет!ть.
—  Як же ти без люльки свое! обйщешея?
—  Довга штука облетгги пороги, —  вщпов!в старий характерник. —  

Поки я байдак з-пщ води пщн!му, ви й повернетесь.
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На тому й nopinimm.
Дщ Кахикало дктав свою люльку, потер ’й об шапку, щось про- 

мовив пошепки i люлька, випурхнувши з шорстких долонь дща, 
декшька pa3iB перевернулась у noeiTpi i плавно приземлилась. I, о 
чудо! Вона стала такою величезною, що з не! M ir  би вже запалити 
не козак, а який-небудь велетень.

—  Ну, що дивитеся, —  сказав дщ Кахикало, —  сщайте в люльку i 
летпъ з Богом.

Козацька люлька злетша аж до хмар. Вщ тако'У височини у Власа 
мимовол1 захопило подих. Унизу звивистою стачкою голуб|в 
старий Дншро, а л*воруч i праворуч нього розкинувся смарагдовий 
степ. Славна i могутня piKa сягала обрйо, едналась з небом, 
ашсктьки не поступаючись йому в синяв1 i величь 3  пташиноУ 
високосп було добре видно Bei дев’ять поропв. Focrpi камеш, наче 
imia страшенного 3Bipa, хижо вгризалися в живе тию ржи, рвали i 
шматували воду, здшмаючи вгору 6üii шняв1 хвшп.

—  Ось вони, Власику, Bei дев’ятеро, —  голосно сказав дщ Ба- 
з1кало. —  Що за краса, тринди-ринди! Ондечки там ми ночували... 
Замков! вали бачиш?.. Ось вш, nopir Кодацький... А  далк.. Це Сур- 
ський... А це Лоханський... Ось Дзвонецький. M ix Дзвонецьким i 
BoBHiroBCbKHM найстрашн1ший порог —  Ненаситецький. А назвали 
ми його так тому, що мае ненаситну утробу. Це найпмзшший i най- 
небезпечн1ший вщ ycix поропв. Багато смшивщв знайшли тут 
смерть свою. А йому все мало й мало! №як не може насититися: все 
реве й реве голодний, просить Усти.

—  Дщусю, як же В1н може "Усти", вш же порог, а не людина! —  
дивувався Влас.

—  Ненаситний вш у тому розумшш, що людей багато губить. 
Зрозум1в? —  Влас кивнув головою. —  Ото ж то й воно. За Вовшпв- 
ським щуть один за одним пороги Будильський, Лишнш i, нарепгп, 
Вшьний. To6i, я гадаю, не завадить знати звщкшя пйпли пороги...

Hiei MHTi невщомо звщки набила хмарина, зависла над порогами i 
линув дощ.

—  Давай-но провщаемо Чортову Хату, —  запропонував дщ Ба- 
з4кало, —  пересидимо дощ i  я розпов1м T o 6 i давню-давню легенду 
про пороги.

—  А що таке "чортова хата"? —  запитав Влас.
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—  Печера така. Вона знаходиться нижче Лантух1вського острова, 
в балц( BüibHiif. Тримайся!..

Люлька швидко полетыа вниз. За деюлька метр1в вщ земл1 вона 
припинила свое crp iM K e  падшня i грацюзно, як пташине перо, при- 
землилася б1ля печери, що знаходилася на вищому берез! балки. 
ВвШшли у печеру; це була наветь i не печера, а заглиблення, зроб- 
лене самою природою в скелястому боц! балки. Чимось вона нага- 
дувала просту укра'шську шч. Стояти тут можна було т1льки 3ir- 
нувшись, от тому Влас i дщ 1ван сши.

РОЗПОВЩЬ ДЩА БА31КАЛА ПРО ТЕ, 
ЗВ1ДКИ П1ШЛИ ДН1ПРОВ1 ПОРОГИ

3  давшх-давен стояла в цих мкцях недалеко вщ берега Дншра ве- 
личезна кам’яна гора. Жив у тш r o p i  старий богатир на 1м’я Роксо
лан, i  було в нього восьмеро сгапв-близнкшв. День у день, piK  у p iK , 

не бачачи H i сонця, H i биюго свету, щось палили вони у вогнянш пе- 
4i. А  що саме палили, того брати не вщали, один т1пьки батько знав.

От виросли сини, стали справжшми орлами. I так вже im  осто- 
гидла одномаштна ця робота, що вир!шили вони викрасти у  батька 
ключ вщ зал1зних дверей i вийти, нарешта, на волю.

Одного разу, коли батько спав, брати зняли з його ши'1 заповетний 
ключ. Але тьльки-но вони спробували вадмкнути ним двери щось 3 i 

страшенною силою загуркотыо, здригнулася земля, i ,  коли б брати 
не встигли вщскочити углиб печери, на i'xH i голови впала б 
величезна кам’яна брила, вихщ 13 печери був остаточно зачинений.

—  Що ж ви наробили, сини мой —  у вщча? вигукнув розбуджений 
гуркотом батько. —  Лише три дш i  три ноч1 зосталося нам бути у 
щй ropi, щоб до останньоУ шщинки спалити те, що звел1в нам Гос
подь. Ви не витримали ic n H T y , i  тепер нам не уникнути БожоУ кари.

Наперед вийшов один i3 сишв.
—  Скажи, батьку, що палили ми Bei щ довп роки у ne4i?
—  Добре, —  промовив Роксолан, —  все розпов1м вам.
I сивий богатир розказав синам сумну i стор^ю свого життя.
—  Був у мене старший брат на !м’я Полун, —  почав BiH свою роз

повщь. —  Наша хатина стояла на галявиш др1мучого Л1су. Л к нас
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годував, одягав; ми були молодими, повносилими, шанували Бога i 
рад1ли життю.

Одного разу, на полюванш, ми зустрши чар1вноТ краси золотово- 
лосу Д1вчину. Тй загрожувала смертельна небезпека. Д1вчина за- 
дкувала до р1чки, а на Hei', гркмо ревучи i ставши на задш лапища, 
сунув величезний ведьмщь. Ми з братом блискавично кинулись на 
лютого 3 B ip a ; два удари мечем —  i  вш мертвий упав до шг переля- 
каноТ д1вчини.

—  Хто ти? —  запитав брат, коли минула небезпека.
—  Я дочка царя Дадая, у вслодшш якого знаходиться вся земля 

округи, —  вщповша вона. —  Сьогодш вранщ я тш ла до л к у  за гри
бами i заблукала. I коли б не ви... —  д1вчина стихла.

—  Як тебе звуть?
—  Веселина.
Вона була така ж свггла й гарна, як i i'i iM’a. Неважко здогадатися, 

дгги Moi', що ми обидва закохал ися в неТ.
—  Веселина —  наша мати? —  раптом запитав молодший син.
—  Так, —  спокшно сказав батько i трохи згодом продовжив свою 

оповщь синам. —  Коли ми ос вщчилися Тй в своТх почуттях, Весе
лина сказала, що Тй бшьше до серця Полун i що вона згодна стати 
його дружиною. Наступного дня ми вшхали до замку Дадая. Ста
рий цар дуже зрад1в, доведавшись, що ми врятували життя його 
дочщ i без зайвих вагань дав згоду на шлюб Полуна i Веселини. Не- 
забаром зйрали й весшля. Я зажадав знову повернутися до лку, 
але цар запропонував меш лишитися в замку i  стати його вошом. Я 
погодився. Але з то! пори втрагив спокш i сон, а в моему cepui осе- 
лилися таемна образа i  заздргл'ь. Я не M ir  бачити сяюч1 вщ щастя 
обличчя закоханих, i незабг1ром твердо вир1шив викрасти Ве- 
селину.

Одно! H04i Meni вдалося здшснити задумане; за вечерею пщсипав 
у келихи з вином сон-зыля i ,  коли у замку B e i поснули, я викрав 
красуню. Зав1з и  в далеку степову крашу, щоб брат не 3M ir  нас 
вщнайти. Веселина довго лилг1 сльози, сумуючи за чоловшом, та з 
часом змирилася з долею i  подарувала меш восьмеро сишв... Вас, 
дйи моТ. О ту пору я був щасливий як школи в жито. Але щастя 
мое тривало недовго. Зла чаклунка Явдоха пщказала Полуну шлях
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до мого житла. B iH  прийшов як во'ш, щоб убити мене i повернута 
co6i Веселину. Бачить Бог, я не хотав битися з братом! Та що було 
д1яти? Ми вийшли в дике поле. Наш бш тривав довго: з ранку i до 
ранку наступного дня. Але щастя було на моему бощ. Я спром^гся 
нанести йому декшька тяжких ран. Брат стакав кров’ю, але битися 
не припиняв. Вранщ, коли зоря cnoBicmna про наближення нового 
дня, я завдав йому останнього смертельного удару. Ледь я приав, 
щоб обггерти закривав ений меч об траву, коли раптом побачив се
ред зеленого листа червош ягоди. Тх було дуже багато, i з’явилися 
вони на тому мкщ, де пролилася кров брата мого —  Полуна...

—  Так з’явилися на земл1 полунищ... —  додав вщ себе дщ 1ван.
—  Що було дал!? —  нетерпляче запитав Влас.
—  Не посшшай. Слухай. Веселина, довщавшись про смерть Полу

на, вибила в поле. Та тальки вона доторкнулася до мертвого т1ла 
богатиря, як два невидимих ангела взяли п пщ руки, пщняли висо- 
ко в небо, i перетворилася вона на барвисту веселку.

Всевидячий Господь у raiBi C b o im  звернувся до Роксолана:
—  Дв1ч1, Роксолане, ти порушив Mo'i заповщь Спочатку ти заба- 

жав дружину брата свого, а потам убив його. Я M ir  би покарати тебе 
вогнем. Але якщо я це зроблю, t b o i  сини залишаться сиротами i 

загинуть.
—  Дозволь меш, Господи, спокутувати мш rpix! —  став благати 

Роксолан.
—  Хай буде так, —  сказав Творець.
—  Великий Боже, що я маю зробити?
—  Ти повинен 31брати все зло земл1, зачинитися з синами в 

кам’яшй r o p i  б1ля Дншра i  тридцять три роки палити те зло у вог- 
няшй печь Жоден з сишв не повинен знати про це. Виконаеш Мою 
волю —  позбудешся c b o ix  r p ix iB .  A Hi —  не минута T o 6 i  i  синами 
TBOiM Moei' люто! кари!

Сердешн1 брати прко заплакали, коли д1зналися, якого лиха вони 
запод1яли своею кваплив1стю. Але вже шхто не M ir  i'x врятувати. 
Декшька блискавок разом улучили в кам’яну гору. Величезн1 ка- 
менюки, наче nip’я, розлеталися по степу. А старий богатир i вось 
меро його син1в пов1тряною хвилею були пщкинута вгору, з висоти 
один за одним попадали в Дшпро i в ту ж мить перетворилися на
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rp i3 H i кам’яш пороги. Вщ ix  стогону й ревшня закипала вода. Та 
найстрашшше вщ ycix peeie i скажешв старий Роксолан, бо не 
виконав вш БожоТ вол1 i зло, лукаве зло, знову розповзлося по 
земли

Коли дщ Базшало i Влас вийшли з-пщ кам яного склетння Чор- 
TOBoi' Хати, дощу вже не було. Знову сяяло ясне сонечко, а над 
Дншром р!знокольоровою дугою стояла веселка.

—  В1таю тебе, Веселино! —  криконув дщ 1ван. А потом сказав 
Уласу: —  3  того часу, Власику, кожного разу шсля дощу вона 
з’являеться над Дншром, щоб тужним поглядом приголубити c b o i 'x  

сишв.



ICTOPM ДВАНАДЦЯТА

оли байдак був готовий, щоб вирушити в небезпечну 
мандр1вку, подорожш стали на колша i помолилися 
Святому Духу.

МОЛИТВА ДО СВЯТОГО ДУХА

Царю Небесний, Ут1шителю, Душе правди, що всюди е 
i все наповнюеш, Скарбе добра i життя Подателю, 
прийди 1 вселися в нас, I очисти нас в1д усякоТ 
скверни, i спаси, Добрий, душ! наш!. Ам1нь.

Ледве човен вщшшов вщ берега, дщ Баз1кало пщморгнув Власу i 
якось стурбовано сказав:

—  Hi4oro, Власику, шчого. Як кажуть: жив1 будемо, не помремо. 
А дщ Кахикало, тримаючи мщно бабайку, —  так називали у за-

порожщв правильне весло, —  npoxprniie:
—  Раз народила мати, раз i вмирати.
"Ну й жарти у цих дщ в, —  думав Влас. —  Меш кажуть не бШся, а 

самим он як страшно.”
Весь день стояла тепла тиха погода, Дншро-Славута був 

спокШний i гладенький, наче скло, i все навкруги було залито со-
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нячним светлом. Це заспокоювало Власа, надавало лому впевне- 
Hocri.

—  Там, в Чортовш XaTi, Власику, я той не все розпов!в про по
роги. —  Так казав дщ Базшало, зачерпуючи долонею воду i по- 
ливаючи нею свою загорыу лисину. —  Нжоли запорожщ не бо- 
ялися небезпечного мгсця на flmnpi, не раз вщважувалися плавати 
чайками у бурхливому Mopi. Козак знав Bei пороги, як свою власну 
кишеню; вш знав Bei лави кожного порога i Bei скел1 коло нього, i 
Bei ходи пом1ж скелями. I все це було за кратки козаковь Його ля- 
кало шше. Легенда розповщае, що коли старий богатир Роксолан 
впав у Дншро, то й пробив своши ногами вхщ у самюньке пекло. 
"Попав у пекло, буде To6i i холодно i тепло", —  казали козаки, до- 
лаючи Ненаситець. Так воно i е. I ти, Власику, сам у цьому переко- 
насшся. 3  того часу у вод1 бшя кожного порога живуть чорти. 
Сидять вони там i тьчьки й чекають, щоб який-небудь човен 
з’явився: у ту ж мить перевернуть його, а людей потоплять.

—  Слухаю я тебе, брате 1ване, —  сказав дщ Кахикало, —  i так со-
6i M ip K y io : якщо бЪм кожного порога дшсно сидять чорти, то як же 
ми будемо вщ них вщбиватася?

—  A xi6a що?
—  Як це що? Ми ж з тобою будемо стояти за бабайкою...
- И у . . .
—  Ось T o 6 i i  ну! Хто, по-твоему, цих самих чортав вщганяти буде, 

коли вони надумають наш байдак перекинута?
—  Та-ак... ну й загадку та загадав, брате Даниле.
—  А що тут думати, —  сказав раптом Влас. —  Я знаю!
—  Хто ж?
—  Я! Дайте-но мен! вашу палю з головою цапа, дщусю Даниле.
—  Навйцо?
—  TüibKH чорт ухопиться за човен, щоб перекинута, а я його па

лею по голов! —  бамць!
—  Ix-xa, ix-xa, ix-xa! —  зайшовся C M ixoM  дщ Базжало. —  От To6i i  

Власик!
—  Бери, серце, палю, —  сказав дщ Кахикало. —  Бий чорпв по 

Ч1м улучиш! —  А дщ Баз1кало зауважив: —  Зрозумию To6i, брате 
1ване, що таке светла голова?

—  Ще б пак.
—  Недарма кажуть: прислухайся до розумних думок, наветь коли 

i'x дети кажуть.
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Тим часом наближалися пороги.
—  Чуете, друз1? Кодак вже близенько, —  сказав дщ Базжало.
—  Чуемо, чуеь о, —  сказав рад Кахикало. Tofli дктав люльку, за

палив. —  Тшьки '  люлька не згасла. Так-таки, так. Кхе, кхе.
—  Боже, поможи! —  сказан дщ Базжало, зв1вши 04i до неба i 

перехрестився.
Обидва дади, як за командою, налягли на бабайку i  повернули чо- 

вен на самий стрижень р1чки.
—  Ну, брате 1ване, полетыи!
—  Тринди-ринди з маком борщ! ГpeöiM O , брате Даниле!
Байдак полет1в, наче птах.
У Власа закалатало серце. Bin перелякано дивився то на весляр!в, 

то вперед —  туди, де вже стогнав перший nopir —  Кодацький. 
Тихий привтш й Дншро перетворився раптом на страшного роз- 
люченого 3Bipa, який потрапиь у пастку i скажешв вщ болю i вщ то
го, що шяк не M ir  знову о п и н и ” и с я  на вол!

Дщ Базйсало щось заствав, але що саме, Влас не M ir  розчути че
рез рев та гул ржи.

Вдало проскочивши через ворота, утвореш двома гостроверхими 
каменями, байдак crpiMKo з л т в  на бший водяний гребшь. Власу 
здалося, що човен от-от ввдрветься вщ води i силою хвил! буде пщ- 
кинутий угору. Але сталося як раз навпаки. На самкшькш BepxiBui 
гребеня байдак на якусь ми-ъ застиг, поим жалкно заскришв, 
колихнувся i з ще бшыпою швидкктю пoлeтiв униз.

—  Ма-а!.. —  тшьки i встиг внгукнути Влас.
На щастя, все обшшлося. При падшш човна на воду ддав i Власа 

пообливало водяною курявою i бризками. Теч1я стала бшьш 
спокшною. Гр1зний Кодак вже був за спиною у вщважних 
мандр1вниюв.

Влас не встиг оглед1тися, як байдак проскочив менш небезпечш 
пороги: Сурський, Лоханський, Дзвонецький. Спритно, красиво 
поралися дщи з бабайкою! Правильне весло пщкорялося im , я к  

вшськовий спис у запал! бою.
Чотири пороги лишилися вже поз аду, та розслаблятися було аж 

шяк не можна. Пороги не вибачають безпечносп. Пройшли чотири, 
а попереду ще п’ять, i найстрашшший з них —  Ненаситець.

Ще було чутно стогш BepxHix поропв, а попереду вже з’явилися 
imiacri скел!, що низкою тягнулися вщ одного берега Дншра до дру-
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того. Вода, наштовхуючись на кам’яш брили, рвалася i кип1ла, щоб 
знову, ще з бшьшою швидюсгю, ринути з висоти у безодню. Над 
самим порогом стояв водяний пар, а над ним казково зор1ла весел
ка.

Раптом збоку подув сильний рвучкий в1тер. Зелена бурхлива вода 
в одну мить стала чорною, як шч.

—  Будь обережшшим, Власику! —  крикнув дщ Кахикало. —  Чуе 
мое серце, то чорти пщ байдаком гуляють.

Тшьки-но вш це сказав, як раптом виринув з-пщ води чорний 
кудлатий 6ic, ухопився за борт човна i вже був готовий налягти, 
щоб перевернута байдак, але... Той не розгубився i  з силою вдарив 
чудовисько палею по лапах. Чорт несамовито заверещав вщ болю, 
од1рвав лапи, чудернацько скину вся над водою, а гошм шубовснув 
у воду так, що хлопчину i  дщн; накрила велика хвиля. Влас швидко 
протер 0 4 i ,  i коли чорт удруге з’явився над водою, pi3K O  тицьнув 
його палею межи очь Той знову зник пщ водою... I... t o i  ж  м и л  

здригнувся байдак, об1рвався, полетав кудись; величезна маса води 
накрила мандр^вниюв. Влас мщно заплющив 04i, йому здалося, що 
вони починають потопати, що човен вже школи не з’явиться над 
водою... Але тут долинув до нього такий знайомий хрипкуватий го
лос дща Кахикала:

—  Можеш дивитися, серце. Найстрашшше вже позаду. Кхе, кхе.
Влас, долаючи жах, вщкрив оч1. Б1ла водяна гора тнилася i

ревша далеко позаду. А  в He6i, як i раньше, свггило сонце i круж- 
ляли бшокршп чайки...

...Почали проходите довгий остр1в Дубовий.
—  На цьому Дубовому острову —  говорив дщ Кахикало, —  жили 

колись запорожщ. Тут вони кохалися на бджолах i випасали коней. 
Запорозьк1 KOHi були, як змдоки! Тх переганяли р1чищем на ocrpie й 
назад для того, щоб умили добре плавати. Як перепливають було за
порожщ через увесь Дншро, то тальки й видно голови козацыа та
KiHCbKi.

Пройшли Вовн1говський nopir, потам Будильський. За Будиль- 
ським порогом невдовз1 з’явився невеликий, але дуже високий, ске- 
лястий славний своею назвою o c r p i B  Перун.

—  Подивись на цей ocrpie Перун та й скажи, на кого вш схожий, —  
звернувся до Власика дщ Базшало.
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... Будь обережним, Власику! -  крикнув двд Кахикало. -  Чуе 
мое серце, то чорти шд байдаком гуляють.

1



—  Та на кого ж?
—  На зм1я. Оце, де найвшца його частина, голова; оце посередине 

де перепояска, його стан; а оце, де його кшець, —  хвют.
I справдё як подивится на ocrpiB Перун трохи оддаля, то повста- 

не перед очима немовби якссь величезне чудовисько, що простяг- 
лось вздовж л1вого берега Дншра головою на швшч, а хвостом на 
твдень з перехватом на середин!.

—  Колись, кажуть, —  продовжував лисенький дщ, —  був на He6i 
змш-цар i3 трьома головами i л1тав Bin по всьому свп-у; його Bei бо
ялись, a iHuii то й поклонялись йому. Як д1знався про те Бог, взяв та 
й поодтинав йому крильця, упав змш 13 неба в Днтро та й поплив, 
приплив до острова, i показалася йому глибока нора i Bin туди й 
пропав.

—  Змш?
—  Та змш же ж. Чи пригадуеш ти, Власику, хто M ir  дати назву 

цьому острову?
—  Чи не той, бува, язичеський щол Перун, в якому ховався 6ic? —  

в|дпов1в запитанням на запитання Власик.
—  Ти диви, пам’ятаеш. Слуги Володимира, спровадивши Дншром 

дерев’яного щола до поропв, кинули його, бо така була воля самого 
князя. Той Перун, пройшов майже вй пороги, потрапив на цей ост- 
piB i, мабуть, саме у ту нору, де пройав змш. Пролежав BiH у тш но- 
pi довго —  декшька впав... А  коли прийшов час хреститися запо- 
рожцям, слуги Господт, Небесш Ангели, i пригнали його до 
Хортиш перед o4i козацью...

—  На остров! Перун теж жили запорожцу —  додав до розповцц 
побратима дщ Кахикало, —  тут козаки добували co6i так звану 
слюду, або лисняк, який замшяв нам у куренях скло...

Пройшли nopir Лишнш. BiH був значно менший вщ ycix поперед- 
Hix. Але на i'x вже чатувала нова небезпека. Дщи зосередили пог
ляди на однш точщ. Це —  Вовче горло, небезпечний прохщ, 
страхйлива паща м!ж кам’яними зубищами: треба було спряму- 
вати байдак у цю пащу, в сам!сшьку Н середину, щоб не лизнути об 
rocrpi боков1 камеш двох остров(в: Крячка та Шварчка.

—  Е-е-ех-ех! Проскочили!..
—  У-у-ух-ух! Пронесло!..
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—  Hi, брате 1ване, не доведеться нам згадувати Bcix i все: i гребоч- 
ку, i дригалочку!

—  Не доведеться, брате Даниле! Кумед1я, та й rofli! ГНсля Вовчого 
горла мандр!вники вдало пройшли i останнш nopir —  Вшьний. А 
дал!... дaлi йшов найголовшший татарський перев1з через pixy: 
Ючкас. Дншро в цьому Micui був такий вузький, що стрша, 
випущена з лука, могла спокшно перелетгги з одного берега на 
другий. Тут crpiMKicTb piKH значно зменшувалася, i наш байдак 
шшов pißHo i легко.

Нижче переправи Ючкас дщи виршили зробити зупинку. I 
мкцем для цього обрали три скел1, що звуться Стовпами.

Наш! мандр!вники поднялись на вершину одного з! Стовп!в i перед 
ними постав чарйвно! краси краевид. Гучний шалений Дншро, з йо
го ревучими порогами, водокручами, гострошпилястими скелями й 
островами, лишився десь у недосяжнш для зору людини далечиш. 
A наин repoi’ побачили шби шшу piKy: велику, могутню, з чистою 
та прозорою, як той кришталь, водою, в якш ввдзеркалюеться 
високе, голубе, бездонне небо, а вкуш з ним переливаеться 
швденне, гаряче, слшуче сонце.

PiKa, подолавши rpi3Hi пороги, тут, бшя Стовшв, заспокоювалася, 
розливалася, розходилася на дв1 велик! течи: на, так званий, Новий 
Дншро, який круто звертав i йшов л!воруч, i, на так званий, Ста
рий Дншро, котрий йшов прямо, праворуч, повз гордий величний 
ocrpiB Хортицю.

Стовп, на якому зупинилися напй repoi, звався Диваном. I не ви- 
падково. Своею формою був схожий на диван. Середня скеля Сто- 
впа коло свого п1дн1жжя мае камшь, який пщнкся трохи вище piB- 
ня води, а в камеш —  заглиблення, яке запорожщ назвали ясно i 
просто —  Запорозька миска. Третя скеля Стовшв чимось нагадуе 
козацьке сщло.

Дуд Баз1кало приставив до вуст долон! й голосно та протяжно 
крикнув:

—  Ди-ва-ан!
—  "Ди-ва-ан!!" —  4iTKo i голосно долинуло вщлуння.
—  Чи не хочеш i ти, серце, поговорити з луною? —  запитав 

Власика дщ Кахикало.
—  Звичайно, хочу.
I Влас щосили заволав:
—  Я —  Влас Зерно!
—  "Я —  Влас Зерно!" —  вщгукнулася луна.
—  Ми здолали пороги!
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—  "Ми здолали пороги!" —  пронеслося над ржою.
—  От здорово! —  з захопленням висловив Влас.
—  Нема чого казати, дшсно здорово. —  Дщ 1ван посьихнувся. — 

Яка краса! Позаду —  пороги, попереду —  Хортиця...
—  А над нами горлиця, —  сказав дщ Данило; BiH першим побачив 

у He6i птаху.
—  Ба! Та це ж наша горлиця, яку ми вщправили з вкточкою до 

Власиково'1 MaTyci, —  вигукнув дщ 1ван. —  Що скажеш нам, вшьна 
птиця?

Горлиця cüia на камшь i заговорила, як i тод1 бшя rpymi, людсь- 
кою мовою:

—  Заспокошось серце матер!, коли вона довщалася, що син и 
живий i здоровий. Варвара Семешвна буде просити Бога, щоб Bin 
дарував вам щасливу путь-дор1жку. А ще вона просила передати, 
що на початку вересня мае надйо побачити вас у Киевь

—  Cnacnöi T o 6 i, горлице, за добру звктку!
—  Спасибо за пом!ч!
—  Ясного T o6i неба, мудра птиця!
—  Обер1гайте Власика. I хай лише добр1 люди зустр^чаються вам 

на дороз1 життя! —  так мовивши, горлиця злетша вгору i невдовз1 
сховалася за гран1тними скелями острова Хортищ...

Тут, мШ любий читачу, з твою дозволу я закшчую свое 
оповщання. Друга частина "ICTopfi..." пшйшла до кшця. Але, перш 
н1ж поставити крапку, я хочу побажати T o 6 i, приеднавшись до 
побажання моТх героТв:

Бувайте, пане, здоров!, як воли та корови! Бубликом xßicr завер- 
тайте, Господа нашош Iicyca Христа прославляйте, злих людей 
обминайте, бщному чим можете допомагайте, нас, Божих людей, 
не забувайте.

На третю частину 
чекайте!




