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У серпні 1905 року збунтована Російська імперія перебуває на межі 
розпаду. Товариш міністра внутрішніх справ Петро Дурново готує 
провокації і погроми, піп Гапон наближається до зустрічі зі своєю 
жорстокою смертю, страйкує Донбас, бойові групи есерів полюють 
на чиновників найвищого рангу, на Полтавщині біля Миргорода 
банда «сяйливих скелетів» грабує і вбиває купців.

У цей буремний час надзвичайні друзі, детективи-аматори Іван 
Никифорович та Іван Іванович (прямі нащадки персонажів Гоголя, 
знані читачам за книгою «Еліксир багряного кольору») вирушають 
у мандрівку та розплутують на своєму карколомному шляху паву-
тиння змови, зради та злочинів.
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До читальника

Цей роман, як і попередня книга-етюд «Еліксир багряного 
кольору», створена з частини рукопису, що, імовірно, з’явив-
ся десь на початку XX століття (подробиці можна знайти 
у післямові).

У книжці лише була осучаснена орфографія розшиф-
рованих «від коду тліну» аркушів писання та зроблені при-
мітки від імені того, хто виступає у ролі заступника автора, 
які тавруються так: «Прим. заст. авт.: ...». Зіпсовані часом 
і вогкістю місця, які не вдалося відновити, позначені у тек-
сті трьома крапками. 
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І грілася все в казанах,

Живиця, сірка, нефть кипіла;

Палав огонь, великий страх!

І. П. Котляревський

Хто з нас не їздив розбитими курявими шляхами штибу 
Хорол–Миргород?

Зазвичай о гарній порі така мандрівка — це подарунок бо-
гів. На крайнебі плинуть у блакиті легкі хмари, наче отари 
невагомих небесних ягнят. Аж ген до обрію зеленими змія-
ми тягнуться серед квітучого степу й високих могил байраки. 
У ранковому повітрі, насиченому свіжістю, пахощами сте-
пового різнотрав’я та сонячними полисками, бринять пісні 
жайворонків, клекіт сапсана та белькотіння хохітви. Справ-
жня розкіш навкруги!

Цей шлях надихає на приємні роздуми-мрії, за якими 
навіть не дуже й переймаєшся дорожніми ямами й тією ку-
рявою. Утім восени, коли дощі розмиють дорогу в натураль-
ну твань і харциз-вітер спробує видути з вас останні крихти 
тепла, їзда стає прокляттям для кожного мандрівника. 
Навесні замість брички тут інколи більш доречний човен 
на колесах. А взимку подорож заметеним шляхом, матері 
його ковінька, і взагалі може стати неабияким випробуван-
ням на міцність тіла й жаги до життя.
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Ось на такому мінливому, наче буття, шляху в недо-
брий час свого куцого віку шмаркатий Мотл побачив диво. 
Та ба! Справжнісіньке жахливе дивовище, яке коли бодай 
насниться, то сім холодних потів зжене з будь-кого — хоч із 
товстопикого поліцмейстера, хоч із цвинтарного сторожа. 
Однак кволого, завчасно змордованого сутужним життям 
хлопця з рясно подзьобаним віспою кумедним обличчям 
воно заскочило наяву. Діло було таке...

I

1905 рік від Різдва Христова видався незугарним із самого 
початку. Буцімто приречена на блискучу перемогу над «ма-
каками»(як кликали японців навіть найвищі за рангом ро-
сійські сановники) війна несподівано затяглась і вже при-
звела до втрати Порт-Артура. 

Імператор, цар Микола Другий, — якого багато хто вва-
жав трохи недоумкуватим, але не злим, — замість звичного 
щоденникового обліку відстріляних ворон та кішок, а та-
кож вирішення родинних проблем із німкенею-імператри-
цею та дітьми, дозволив дев’ятого січня розстріляти натовп, 
що йшов жалітися «доброму царю» на «поганих бояр» під 
проводом колишнього полтавського семінариста — попа 
Гапона. Війська мали наказ стріляти та переслідувати на ву-
лицях і мостах, а втім не на льоду річки, тому багато поране-
них втікали Невою. І ще довго на ній бачили викривлені 
криваві стежки.

Три сонця, явлені в Петербурзі того нещасливого для 
імперії дня, а також багряний повний місяць, який ввечері 
шкірився над Фінською затокою, змусили людей від Вели-
кого князівства Фінляндського й Царства Польського до 
Камчатки й Жовторосії хреститись і згадувати чотирьох 
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вершників та пророцтва Апокаліпсиса. Дехто навіть про-
мовляв пошепки, що в Росії більше нема царя, бо імператор 
«нєнастоящій». Учені натомість казали, що то були не три 
світила, а лише рідкісне за сяйністю гало — заломлення про-
менів низького зимового сонця в паморозі із глибин неба, — 
однак хто слухав у такі часи тих письменних та друкованих. 

Попа Гапона, це нещасне жертовне ягнятко, «товариші» 
врятували з розстріляного натовпу, у щедро окропленому 
кров’ю поранених підворітті обскубли йому для конспірації 
бороду й довге волосся та згодом переправили розстригу 
за кордон. А він дивувався:

— Звідки в товаришів тоді взялися ножиці, щоб мене 
підстригти? Не інакше, це був Божий промисел.

Ці ж самі «товариші» через рік, одного тьмяного холод-
ного вечора, повісять Гапона на другому поверсі дачі в пе-
редмісті Санкт-Петербурга... 

Після розстрілу тисяч беззбройних людей влада по-
чала метушитися, наче курка з відрубаною головою, чиє 
тіло очманіло бігає двором в останній кривавій нестямі. 
І робила на тлі військових поразок від японців одну дур-
ницю за іншою. 

Що далі, то частіше можна було зустріти на вулицях 
нещасних знайомих, які ще зовсім недавно в шаленому за-
хваті горлали: «За вєру, царя і Отєчєство! Ура! Желторосія 
наша!» — і гордовито показували фотокартки хвацьких синів 
у парадній військовій формі, а тепер жалібно сповіщали, 
що посічений шимозою «Альошенька поґіб под Мукдєном», 
або ж «Аркаша скончался в харбінском ґоспіталє от дізєн-
тєріі», чи «Васєнька утонул на Ослябє прі Цусімє». 

Жодне серце від цього не залишалося байдужим, вірш 
«Біліє парус безродинний» знову став популярний серед 
молоді, особливо рядки «Чого знайти в чужині мріє? 

Чом в ріднім краї він чужий?» Часто-густо в листах із фрон-
ту, які, щоб обминути цензуру, передавалися через друзів, 
офіцери писали таке: 

«Що ж нас жене сюди, до Маньчжурії? Чим хотіли ми 
тут торгувати, яку й кому прищеплювати культу-
ру? Будь-яка китайська фанза більш простора й чи-
ста, ніж наша російська ізба, а чистоті тутешніх 
вулиць можуть позаздрити наші міста»; 

«До кінця третього дня залишилося тільки 
три гармати — інші підбито, — шість чоловік при-
слуги і один офіцер — я. Уже двадцять годин ми не 
спали й нічого не їли, три доби сатанинський гур-
кіт і вереск огортав нас хмарою божевілля, відді-
ляв нас від землі, від неба, від своїх»;

«Які тут мости! Кам›яні, прикрашені старо-
давніми статуями з сірого граніту! Вони, як і ба-
гато інших пам›яток, свідчать про цивілізацію, 
яка налічує не сотні, як наша, а тисячі років»;

«Я вже втрачав сили, відтягуючи поранених, 
і відійшов покурити та відпочити. Від засохлої 
крові руки ніби вдяглися в чорні рукавички, а пальці 
згиналися важко, втрачаючи цигарки й сірники»;

«Жовтий колір маньчжурського пейзажу по-
жвавлюється невеличкими темно-зеленими гая-
ми — китайськими кладовищами. Ці гаї для китай-
ців — найдорожча святиня. Неможливо дивитися 
без обурення й болю, як наші війська безцеремонно 
вирубують їх на дрова».

На вулицях міст з’явилася безліч безруких, безногих калік, 
що просили милостиню, у газетах, за новою модою, їх на-
зивали «ампутованими». Страйки почали охоплювати 
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великі міста безглуздої та нещадної імперії, наче пожежі — 
тайгу в літню спеку. На Чорному морі після слів україн-
ською поліщука Вакуленчука«Та доки ж ми будемо рабами!» 
збунтувався броненосець «Потьомкін». 

Смута нестримно насувалася на третю за площею в іс-
торії людства в’язницю народів. Величезний казан увесь 
двигтів від тиску народної пари, яка, здавалося, ось-ось зір-
ве чавунну кришку царату. Усі відчували — морок згустився 
над Російською імперією.

Люди розділилися, замкнулися у своїх родинах. Підоз-
рілі молодики шастали всіма усюдами і бентежили сірий 
люд. Навіть давні приятелі часто-густо гадали під час зустрі-
чей, дивлячись одне на одного: «Він за тих чи за цих? За цих 
або за інших?»

Далекоглядні — закуповували на роки сіль, сірники, 
свічки та цукор, найбільш далекоглядні — ще й борошно 
з олією, дрова та гас. Відчайдухи діставали й чистили 
зброю, урвиголови — об’єднувалися в загони, уркагани — 
весело розминали руки, передчуваючи поживу. Грошові 
мішки з родинами та прислугою натовпом утікали до Баден- 
Бадена лікувати розхитані нерви, полишивши напризво-
ляще свої вже нікому непотрібні, крім грабіжників, роз-
кішні маєтки та країну. 

Кайзер прислав кузену Ніккі запрошення на евакуацію 
з Санкт-Петербурга до Німеччини. Поки цар серйозно роз-
думував над цією пропозицією, у Фінській затоці помітили 
хижі сірі силуети німецьких крейсерів.

Дивлячись на таке неподобство, представники влади 
здебільшого вичікували. Дійшло до того, що поки деінде 
навіть городові страйкували, невеличкі гурти студентів 
і кримінального вигляду громил ногами відчиняли двері 
владних кабінетів, тицяли якісь мандати від якихось союзів 

і висували зовсім безглузді вимоги на кшталт негайно роз-
дати на площах всі державні гроші.

Почалася «бомбобоязнь». Нікому з сановників не хоті-
лося, щоби дрібні шматки його тіла, розкидані на десятки 
сажнів, зішкрібали з бруківки, стін будинків, афішних тумб 
і вуличних ліхтарів. 

За короткий час «пекельні машини» терористів розірва-
ли дядька імператора, великого князя Сергія Олександрови-
ча. Про це ходив цинічний жарт: «Нарешті великому князю 
довелося розкинути мізками». Така сама доля спіткала і двох 
міністрів внутрішніх справ, декількох генерал-губернаторів 
і багато люду дрібнішого чину, тому навіть чиновники най-
вищих ступенів не почувались у безпеці. 

На велетенську недоладну державу — вайлуватого ко-
лоса на глиняних ногах, із яких одна стояла в Європі, 
а інша — в Азії і частково в могилі, — насувався фатальний 
буревій. І багатьом убачалося, що протистояти йому вже 
нікому та й ні до чого.
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Того року навіть у лагідній Полтаві було на дивно неспо-
кійно. Часом Іван Іванович запитував себе: «Що це за хи-
мерний вертеп на донедавна затишних вулицях? Хто всі 
ці дивні люди?» Газети переповнилися повідомленнями 
про погроми поміщицьких маєтків, масові пограбування, 
підпали. І все частіше писали про вбивства. Ходили чут-
ки — здебільшого від державних службовців — про скорий 
початок і єврейських погромів. Залізничники й телегра-
фісти погрожували страйками, аж кухарки і покоївки 
вийшли на мітинги. 

По всіх закапелках стародавнього міста можна було 
побачити й почути дивні речі, нечувані й небачені ніколи 
раніше. Ось якась суха, жилава товаришка Роза видерлася 
на тумбу для оголошень і кричала натовпу:«Нам треба бо-
ротися, і ми переможемо! Досить уже знущалися над вами 
ваші господині! Хай живе союз робочої прислуги! Покоїв-
ки всіх країн — єднайтесь!»Дебела товаришка Хвеся тим ча-
сом жалілася:«Ні почитати ввечері, бо хазяйка каже не па-
лити світла, ні до церкви чи сінематографа вдень піти ніко-
ли. Роби, як проклята, за три карбованці на місяць, житло 
та харчі, і ніякого тобі особистого життя!»

Огрядний городовий стояв неподалік, тримався за ша-
блю, грізно вирячивши очі й настовбурчивши розкішні вуса, 
мовчав і лише думав, що за часів імператорів Олександрів 
такого неподобства не було, бо не могло бути ніколи.

Усі ці події торкнулись і службових обов’язків Івана 
Івановича, як чиновника з особливих доручень при полтав-
ському губернаторі. Найважливішою справою для такої по-
сади в Полтаві зазвичай була підготовка до щорічного гу-
бернаторського звіту імператору. Десь за півроку треба було 
починати роз’їжджати всіма повітами губернії, напучувати 
і штовхати місцевих князьків і чиновників, щоби вчасно 
підготували всі потрібні відомості, а також заздалегідь вирі-
шувати питання, що могли зіпсувати звіт. 

Іван Іванович влітку отримував на ці поїздки — разом 
із гарними відрядними на проїзд, прожиток і харчування — 
цілий безтурботний місяць, коли можна неспішно мандру-
вати губернією, слухаючи за добрим обідом чи вечерею 
оповідки місцевого панства про всілякі тутешні цікавинки, 
встигати навіть порибалити в найкращих місцях і вусом не 
вести. А втім, усе ж були й деякі недоліки в цієї — зазвичай 
серпневої — синекури.

Звісно, імператор у найкращому разі міг лише пере-
горнути декілька сторінок звіту від однієї з численних гу-
берній, але спочатку документ отримував міністр царського 
двору та розсилав його для відгуків у всі відомства. Ті ре-
тельно порівнювали цей рапорт зі своїми даними з місць 
і залюбки могли перетворити звіт на трутизну для кар’єри 
полтавського губернатора, адже охочих зайняти тихе, тепле 
і хлібне його крісло було в Петербурзі більше, ніж гайворон-
ня в Царському Селі. 

Тож у відрядженнях доводилося розбиратися з усіма 
незугарними вчинками, нехлюйством і помилками місцевої 
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влади, що набули гучного розголосу. Їх було переважно не 
так уже й багато…Утім, не цього буремного року.

У день перед відрядженням Іван Іванович прийшов 
додому зі служби з важкими думками не тільки про зав-
трашню поїздку, але і взагалі про найближче майбутнє, яке 
лякало невідомістю і швидко наближалося до Полтави тем-
ною, загрозливою хмарою. Однак усе ж відчув полегшення, 
коли побачив свою затишну вітальню з химерною ліпни-
ною на високій стелі, квітковими кахлями й мережчатими 
чавунними дверцятами печі та колекцією старовинного 
столового срібла у шафах. 

Чомусь пригадалося, як говорила йому та його давньому 
товаришу тітка Горпина: «Усе холостякуєте, паничі. Оженити-
ся вам треба, багато полтавських панянок за вами давно 
сохнуть». А от виходить, що й правильно холостякують — 
куди ж одружуватись, якщо таке насувається на державу.

Наче наперекір усьому, за високими вікнами з міцної 
модрини буцімто непримиренні вороги — Сірко й рудий 
кіт — грали в якусь дивну гру: кіт скрадався через буяння 
квітів і зелені та сторожко чалився до собачої миски, 
а цюцько вдавав, що ліниво куняє на осонні, утім в остан-
ню мить зненацька підскакував у спробі цапнути довгими 
іклами пухнастого нахабу. Той із коротким вереском хутко 
втікав у бузкові кущі, але через декілька хвилин знову про-
бував повторити зухвалий набіг. Горобці, що покинули зви-
чайні свої сварки та щільно порозсідалися на гілках жер-
дель навкруги сіркової буди, гучно й радісно цвірінькали, 
немовби у щирому захваті від хатньої вистави кудлатого 
й пухнатого розбишак.

Цибатий чиновник перевдягся у свої улюблені хатні 
штані зі штрипками. Шитий золотом та потертий часом си-
ній халат із товстої бавовни лагідно торкнувся шкіри, босі 

ноги гулькнули у старенькі шкіряні капці із загнутими дого-
ри носками. Високе старовинне дзеркало в різьбленій опра-
ві відобразило, як Іван Іванович пригладив темно-русявого 
чуба й полегшено зітхнув, бо відчув, що сумні думки нареш-
ті відступили. Тож на веранду, повиту квітчастими паничами 
й опасистими виногронами, він вийшов у доброму гуморі.

Тітка Горпина вже поставила на стіл самовар, у його 
трубі роздмухала старим чоботом багаття з вишневих гіло-
чок, і ретельно начищений, лискучий мов дзеркало, мід-
ний пузань почав поважно пухкати пахким димом. Біля 
столу, спиною до Івана Івановича, сидів у кріслі-гойдалці 
й курив люльку його вірний приятель і добрий сусіда Іван 
Никифорович, одягнений у хатні шовкові шаровари й до-
вгасту сорочку з конопляного полотна, надзвичайно при-
ємного для тіла. 

Промінчик сонця пробився крізь густе виноградне 
листя і впав на чималеньку лисину невеличкого товстуна та 
руде волосся обабіч неї, яке відразу спалахнуло мідним. 
Тим-то Івану Івановичу здалося на мить, що на веранді 
пихкали два самовари, тільки один стояв на столі, а інший 
сидів у плетеному кріслі та ще й читав газету. 

Іван Никифорович, завдяки знайомствам у пітерській 
друкарні й на залізниці, завжди отримував петербурзьку 
пресу — яка знову почала виходити після тимчасового при-
пинення страйків робітників-друкарів — швидким потягом 
«просто з печі», тобто з типографії, на півдоби раніше, ніж 
навіть полтавський губернатор. Проте іноді, коли велося 
про заборонені й конфісковані урядом наклади, товстун, 
разом із яким Іван Іванович іще майже тридцять років 
тому ходив пішки під стіл, був єдиною у Полтаві людиною, 
що могла прочитати свіженький «конфіскат».
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Газети сповіщали, що на Дурново, товариша міністра вну-
трішніх справ і найбільш жорстокого реакціонера-чорно-
сотенця в імперському уряді, революціонери з різних забо-
ронених партій улаштували справжнє полювання, обклав-
ши його, як вовка, і раз у раз робили спроби застрелити, 
або підірвати, чи навіть заколоти, але все даремно.

Худий, жилавий, із сивим бобриком на голові, пишни-
ми вусами та манерами англійського джентльмена, Петро 
Миколайович був не тільки людиною розумною, хитрою, 
битою життям і надзвичайно цинічною, але ще й мав май-
же звірине чуття небезпеки та неабиякі зв’язки серед петер-
бурзького бомонду.

Це допомогло йому колись пережити ганебний крах 
кар’єри, яка так блискуче починалася. Ще в досить молодому 
віці він, не поділивши з бразильським послом коханку, чарівну 
Барбару з Царства Польського, шукав любовні листи в посоль-
ській квартирі та випадково розкрив дипломатичну пошту, 
чим спричинив до гучного міжнародного скандалу. А ще від 
ревнощів натовк, пардон, пику шляхетній полюбовниці, 
неначе простий мужик, який налигався горілки та ганяє 
жінку навколо хати за те, що колись усміхнулася сусіду. 

За таке неподобство попередній цар вигнав Дурново 
з посади шефа департаменту поліції (до речі, наймолодшо-
го і найпрогресивнішого шефа поліції в російській історії) 
зі словами«Заберіть цю свиню в сенат». І ще довго злі язики 
жартували, що коли в першому Римі Калігула провів у сенат 
улюбленого коня, шляхетного Інцитата, то у третьому Римі 
сенат — це місце для улюблених царських підсвинків або 
таких свинтусів, як Хитрово та Дурново.

Петро Миколайович пережив і того невдячного царя, 
і ще двох міністрів внутрішніх справ, за яких був товаришем 
і «сірим кардиналом», і багато злих язиків. А втім останнім 
часом чуття підказувало, що загибель величезної держави 
йому пережити не вдасться, тим-то довелося Дурново від-
класти улюблені палацові інтриги та зайнятися спасінням 
Російської імперії...

Справи були зовсім кепські. Кузен, бойовий генерал, 
приїхав із Москви і ледь не зі сльозами на очах жалівся, 
як йому довелося чи не плазувати перед натовпом, аби за-
спокоїти чернь, замість того щоби просто розігнати нагаями 
кляте бидло. 

Начальник петербурзької поліції зі свого боку бідкав-
ся, що днями до його кабінету зайшли, відкривши двері бу-
квально чоботами, члени якоїсь делегації, якісь народні де-
путати кримінального вигляду, і затребували від нього, дійс-
ного статського радника імперії, якогось звіту! А також із 
острахом доповідав, що все більше поліційних чинів вияв-
ляють бунтівникам співчуття. 

Товариш міністра часто бував на засіданнях у царя 
і сам бачив, як самодержця деякі впливові вельможі відмов-
ляють від будь-яких насильницьких спроб навести лад в ім-
перії, а той їх слухав, мов дурне ягнятко вовків. Треба було 
з цим щось робити, адже Дурново, досвідчений палацовий 
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інтриган, добре розумів, звідки, куди і проти кого вітер дме, 
навіть підтримував у чомусь ці віяння. Але тепер остаточно 
зрозумів, що з царатом загине й улюблена імперія.

Виходець зі старовинного боярського роду, представ-
ники якого брали участь іще в обранні першого Романова 
на царство, Дурново вчився замолоду небагато, абияк і аби-
чого, і більше витрачав часу на мазурку з гарненькими 
фрейлінами та морські походи, однак був дуже кмітливий.

Він чітко запам’ятав, що тримати в імперській рабській 
узді різні народи можна лише такими простими засобами, 
як римське «розділяй і владарюй», англійське «той, хто не 
продається за гроші, продається за великі гроші» і найулю-
бленіші монгольські «спочатку карай, а потім розбирайся» 
та «менше людей — більше корму для коней». 

За такі погляди хитрий «сивий лис» мав неабияку під-
тримку від могутнього старигана Побєдоносцева. Тож Дур-
ново досить легко вдалося вмовити «таємний синедріон»із 
найвпливовіших людей імперії, що роздумували, чи не час 
почати владарювати самим, без царя, вислухати його. Він 
вважав, що треба починати діяти негайно, адже так можна 
і без імперії залишитися. Через Побєдоносцева товариш 
очільника найважливішого для імперії міністерства пере-
дав секретного листа.

...Занадто широкий розмах фантазії виконавців, 
який не мав під собою ґрунту з одного боку та над-
мірна знервованість Японії, що помилково прийня-
ла ці фантазії за послідовний план Росії, — з іншого 
зрештою викликали війну. Росії насправді не по-
трібна ні Корея, ні навіть Порт-Артур — у нас на 
Далекому Сході немає і довго ще не буде цінностей, 
які вигідно можна продавати за кордон. 

Поки немає миру з Японією, насуваються без-
сумнівний вибух ворожнечі проти нас у Персії, 
імовірні хвилювання серед мусульман на Кавказі 
і в Туркестані; не виключена також можливість 
виступу проти нас, у зв›язку з останніми подіями, 
Афганістану; нарешті, слід передбачити досить 
неприємні ускладнення в Польщі та Фінляндії. 
В останній неминуче спалахне повстання, якщо 
Швеція буде серед наших супротивників. Щодо 
Польщі, то слід очікувати, що ми не будемо в змозі 
під час війни утримувати її в наших руках. 

Абсолютно те саме стосовно Галичини. Нам 
явно невигідно в ім›я ідеї національного сентимен-
талізму приєднувати область, яка втратила 
з нами будь-який зв›язок. Адже на мізерну жменю 
російських за духом галичан, скільки ми отримає-
мо поляків, євреїв, українізованих уніатів? Так зва-
ний український, або мазепинський, рух зараз для 
нас не становить загрози, але не слід давати йому 
розростатися, бо він за сприятливих умов може 
досягти абсолютно несподіваних розмірів.

Але особливо сприятливий ґрунт для соціаль-
них потрясінь представляє зараз Росія, де народні 
маси, безсумнівно, сповідують принципи несвідомо-
го соціалізму. За нашою опозицією нема нікого, 
у неї немає підтримки в російському народі, що не 
бачить ніякої різниці між урядовим чиновником 
та інтелігентом. Російські селянин і робітник од-
наково не шукають політичних прав, їм непотріб-
них і незрозумілих. Темні маси не знають спраги 
правди. Вони хочуть ілюзій, за відсутності яких 
не можуть існувати.
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Селянин мріє про наділення його чужою зем-
лею задарма, робітник — про передачу йому задар-
ма всього капіталу і прибутків фабриканта, і далі 
цього їхні жадання не йдуть. І варто тільки кину-
ти ці гасла населенню (що вже робиться ворогами 
Росії), варто тільки уряду допустити агітацію 
у цьому напряму — Росія, безсумнівно, буде втягну-
та в анархію. Імперія загине... 

Тож благаю, якнайшвидше вживіть найбільш 
енергійні заходи для боротьби з революцією, не зу-
пиняйтеся ні перед чим. Усю відповідальність за 
жорстокість цих заходів я готовий узяти на себе.

Через тиждень Дурново була призначена аудієнція...
— Такі жертви й жахи дарма не минають: якщо уряд не-

гайно не візьме у свої руки контроль над думками населен-
ня, то ми всі загинемо, бо врешті-решт переможе російська, 
особливого роду, комуна, — промовляв Петро Миколайович 
на особливому зібранні у старовинному розкішному маєтку.

— Але ж це потребує припинення війни! — скреготливо 
заперечував йому сухорлявий, із темною від старості 
зморшкуватою шкірою дідуган — вельми велике цабе у вузь-
ких найвищих колах. — А припинення війни сьогодні мож-
ливе лише через визнання ганебної для Російської імперії 
поразки від Японії.

— Так, великий майстре, деякий час після цього ми не 
будемо грати світової ролі, проте з цим потрібно змири-
тися... Головне тепер — це внутрішнє становище. Якщо ми 
не придушимо смуту, то можемо втратити більшість при-
дбань, зроблених за попередні два сторіччя. А також, мож-
ливо, — і всю імперію.

— То що ви пропонуєте?..

У величному будинку, який заховався в болотистому перед-
місті Санкт-Петербурга, принципово не користувалися 
електрикою. Тому, коли білого вечора холодний похмурий 
туман оповив старовинний парк і, здавалося, проник через 
вікна всередину дому, запалені слугами свічки в сивих під-
свічниках зі срібла ледь-ледь освітлювали темну залу, де 
Дурново чекав на відповідь зібрання ложі, раз у раз нервово 
погладжуючи сивий жорсткий бобрик на шляхетній голові. 

Декого з цієї чортової дюжини, що слухала його допо-
відь, сидячи за довгим столом у головній залі, в той час як 
він, товариш міністра, стояв перед ними, неначе гімназист 
на екзамені, Петро Миколайович знав раніше — наприклад, 
обер-прокурора найсвятішого Синоду. Однак більшість, 
як не дивно, побачив уперше. Ще дуже здивувало — ніде не 
побачив портретів імператора, і взагалі було досить мото-
рошно на душі в Дурново в цей сльотавий вечір, адже учас-
ники зібрання нагадували йому мощі мерців із Києво- 
Печерської лаври, з кістками, на яких залишилася лише ви-
сохла, зчорніла шкіра, і щербатими черепами зі жмутами 
сивого волосся, що зіпріло від часу, наче старе листя навес-
ні. Лише в очах цих стариганів жевріло життя — полисками 
жадібного та злого вогню. 

Нарешті Дурново знову покликали до головної зали.
— Ми розглянули ваші пропозиції, порадились і вирі-

шили, що царат іще трохи послужить справі спасіння імпе-
рії, але з деякими обмеженнями. Проте в будь-якому випад-
ку цей цар буде для Росії останнім із роду Романових.

Після цих слів головуючий уп’явся поглядом у лице 
Дурново, однак у того не здригнувся жоден м’яз. 

— Династія Романових остаточно виродилась і стано-
вить загрозу існуванню імперії. Для подальшої розбудови 
імперії — третього Риму — ми повинні знайти нового Петра, 
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як заповідав великий хохлик Феофан Прокопович, утім не 
серед старої царської родини. Очевидно, що продовження 
існування наявного ладу залежить від можливості підтри-
мувати країну в замороженому стані. Найменший теплий 
подих весни — і все завалиться. Тому вам конче необхідно 
передусім зайнятися найскоршим замороженням малоро-
сійських селянських повстань, адже пролетарі не станов-
лять загрози існуванню імперії. Ми завжди придушимо їх 
та їхні родини голодом. 

За цими словами всі старці схвально похитали голо-
вами, Дурново теж шанобливо кивнув.

— А ось бунт селян, із яких здебільшого складаються 
наші війська і які дають імперії їжу та найбільшу частину 
експорту, є великою загрозою. Єврейське населення, яке 
проживає за смугою осілості, більшою частиною в Ма ло-
росії, — друга проблема, але пов’язана з тими-таки бунтами 
малоросів. Тому ви повинні вбити двох зайців одним пострі-
лом, і спочатку бажано пересварити їх, поки до кінця літа 
буде вирішуватися питання з Японією. А потім ми зробимо 
так, що одна третина малоросів і євреїв вимре, одну пересе-
лимо, а ще третину повинні безслідно розчинити в росій-
ському населенні, як колись запорожців на Кубані. Восени 
ви вже почнете отримувати всебічну допомогу від прем’єр-мі-
ністра — поки що це буде граф Вітте. 

— Прем’єр-міністра? — не зміг приховати подиву Дурново.
— Так, восени в Росії буде конституція, зокрема з вашою 

допомогою, і царат буде контролювати Дума та затверджений 
нею уряд, адже, як вже ми казали вам, Дурново, царська сім’я 
становить загрозу своїми безмежними дурістю й жадібністю 
не тільки існуванню цієї імперії, а й нашій великій справі. Тож 
ви повинні накопичувати сили для миттєвого придушення 
бунтів, коли настане час, а поки нехай усе йде, як іде. 

— Але ж ситуація вже критична, ми ходимо по лезу 
ножа, поліція і місцева влада можуть перекинутися на бік 
бунту. Ба вже частково перекидаються, — не втримався від 
вигуку товариш міністра внутрішніх справ.

Старці з осудом подивилися на поважного пещеного 
чоловіка, який стояв перед ними, наче капосний учень пе-
ред директором гімназії та вчителями.

— Дурново, ви завжди вважали себе занадто розумним, 
однак невже досі настільки дурний, щоби думати, наче ми 
ретельно не оцінили та не зважили всіх чинників? — подав 
голос Побєдоносцев. Це був таємний, заздалегідь обумовле-
ний між ними знак, що потрібно закінчити сперечання.

Товариш міністра внутрішніх справ покірно опустив 
очі й не став відповідати на це запитання з явними ознака-
ми риторичності.

— Вважайте, що зараз ми робимо імперії щеплення від 
віспи й цілком розуміємо небезпеку цього плану, але без 
цього вона не виживе. Тому поки особливо ретельно зби-
райте відомості про всіх слабкодухів та зрадників із поліції, 
чиновників, членів уряду, не кажучи вже про ватажків бун-
тівників. Завзято сійте розбрат і ворожнечу серед революці-
онерів. Нехай есери сваряться з єврейським Бундом, мен-
шовики й більшовики — гризуться між собою та анархістами, 
і всі вони повинні ненавидіти мазепинців. 

Поширюйте від їхнього імені всілякі фальшивки, не 
шкодуйте грошей — спокушайте побільше зрадни-
ків-провокаторів серед них, обіцяючи золоті гори. Запу-
стіть єврейські погроми — це завжди відволікає народ. 
І нехай поліція не втручається. Тим часом страйками по-
винна бути паралізована мережа залізниць, але так, 
щоби ви завжди мали змогу швидко відновити її роботу. 
Це призведе до тимчасового колапсу в усій країні, тож 
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залізниця стане тим павутинням, у якому заплутаються 
і цар, і бунтівники. 

Царська родина повинна якнайшвидше добровільно 
віддати владу в наші руки, коли пересвідчиться, що сама 
вже не в змозі врятувати не тільки імперію, але й себе. 
Однак найбільше пильнуйте в ці часи за Малоросією, 
де вже майже три століття Російська імперія все ніяк не мо-
же викорчувати з коренем те прокляте мазепинство та їхню 
бісову говірку. Адже втрата зараз Малоросії відповідає втра-
ті нами цілої імперії.

Петро Миколайович лише поштиво кивнув.
— І запам’ятайте: якщо ви знову провалите завдання 

через якісь жіночі пустощі або власну недолугість, замість 
Сенату цього разу потрапите відразу в пекло...

Отримавши необхідні детальні вказівки, фактично не-
обмежений доступ до грошей у деяких комерційних бан-
ках, паролі та надійно зашифрований список залучених до 
плану людей(у тому числі чиновників і військових найви-
щого рангу), Дурново терміново виїхав екстреним потягом 
до Києва. Кінцевою зупинкою планувався Харків.

IV

На веранді було так затишно й лагідно, що Іван Іванович, 
незважаючи на свої вже не надто юні тридцять років, 
чомусь згадав дитячі часи й пустощі та спробував непоміт-
но підкрастися до товариша, плекаючи надію налякати 
того гучним привітанням, але ще за два сажні до крісла зне-
нацька почув басовитий голос товстуна.

— Любий друже, невже вам не спекотно у вашому 
туркестанському халаті? — не обертаючись, проказав Іван 
Никифорович.

Це сталося так несподівано, що довготелесий пустун-не-
вдаха навіть забув привітатися, мовчки пройшов до столу, на-
магаючись не дивитися на усмішку друга, присів на лавку на-
бурмосений і задумався на хвильку: «Ясно, що він мене почув, 
бо з дитинства має пречудовий слух. Але біс його знає, як він 
побачив мій халат — хіба має кілька очей на потилиці чи на ву-
хах?» Утім, коли почав наливати у склянку окропу, відкрутив-
ши латунний кран за держак із пожовклої від часу слонової 
кістки, то побачив своє відображення на лискучій поверхні 
самовара — і з докором подивився на товстуна. 

Той, зрозумівши, що його не вельми вигадливий фокус 
розгадано, гучно зареготав, відкинувши голову на спинку 
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крісла. Від цього його руді, підкручені догори вуса зробили-
ся схожі на ікла вепра, а невдатний жартівник іще більше 
набурмосився, трохи образившись іще й за цей сміх.

Треба сказати, що двійко друзів були зовсім не схожі 
між собою. Цибатий Іван Іванович завжди був говіркий, лег-
ко сходився з людьми, у будь-якій кумпанії швидко ставав 
своїм хлопцем, приязно поводячи довгим, мов у шпака, 
носом до кожного в товаристві, говорив приємним голо-
сом, додаючи в нього в разі потреби оксамиту, лагідно ди-
вився на співбесідника великими карими очима. Не дивно, 
що всі його любили, а найпаче — жінки. 

Не такий був Іван Никифорович: невеличкий товстун 
здебільшого мовчав і про щось думав, а про що — не знав 
і чорт. Проте якщо починав говорити, то часто розходився 
так, що нікому було його зупинити. 

Рідко хто міг перемогти Івана Никифоровича в супе-
речці. Особливо коли він починав смикати рудого вуса, 
трясти пухкими щоками та морщити на обличчі велику 
сливу, яка слугувала йому за ніс. Із жовтавих оченят завзято-
го товстуна починали пурхати блискавки, а доводи були та-
кими беззаперечними, що співбесідники зазвичай вважали 
за краще швидше погоджуватися, ніж виглядати цілковити-
ми дурнями. Тож рудий вусань мав репутацію людини, яка 
завжди висловлюється остання.

Однак між собою товариші майже не сварилися та завжди 
врешті-решт доходили згоди ще з тих часів, коли бешкетували 
малими в сусідських садах, а потім заснували в Києві студент-
ське товариство «Лицарі Миргородської калюжі», де й привчи-
лися, завдячуючи статуту товариства, що був списаний із серед-
ньовічних романів, з повагою казати один одному «ви».

Тому коли прудкий товстун поцікавився в товариша, 
чи бере той із собою у відрядження новітні англійські снасті 

для риболовлі, Іван Іванович уже не ображався на стародав-
нього приятеля, не дивувався, звідки той знає про його по-
дорож, а лише сумно зітхнув:

— Боюся, мій проникливий друже, що не матиму на це 
ні часу, ні натхнення. А ось пістоль у дорозі зайвим не буде. 
У повітах казна-що діється, по селах із початку року вже ста-
лося кілька вбивств поміщиків, на шляхах украй небез-
печно, адже тільки й чутно скарги про пограбування. Народ 
тепер ремствує і бунтується — тим-то можна на такій 
«риболовлі» і головою накласти під чиюсь гарячу руку. 

Іван Никифорович помацав закрученого під пишною 
щокою рудого вуса, почухав лису потилицю, крекнув і аж 
потому запропонував:

— Ви знаєте, що я завжди мріяв гайнути до Владивосто-
ка, подивитися на Тихий океан і взагалі на Далекий Схід. 
Ось планував цього року, позаяк проїзд раз на рік у заліз-
ничників безоплатний, і я навіть домовився, що квитки 
будуть у перший клас. Але не з моїм щастям. 

Зараз туди не пропхатися, адже Транссибірська заліз-
нична магістраль захаращена військовими поїздами, а па-
сажирські геть зайняті офіцерами, та й обставини не най-
ліпші для розваг після Цусімського погрому всього росій-
ського флоту. Тож давайте, Іване Івановичу, я використаю 
відпустку, щоб поїхати разом із вами й пошукати пригоди 
на Полтавщині. Водночас і другий пістоль теж зайвим не 
буде, еге ж?

Іван Іванович не очікував такої розкішної пропозиції на-
віть від давнього друга, тому почав його відмовляти, але не 
дуже переконливо, бо до біса зрадів можливості мати супут-
ником у цій сумнівній подорожі свого найліпшого товариша. 

— Досить уже заперечень, Іване Івановичу, — розсміявся 
товстун. — Наймемо на двох бричку з м’якими ресорами 
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і здійснимо нарешті подорож Полтавщиною, як колись мрі-
яли. Нумо складати список речей у мандрівку.

Після цих слів у Івана Івановича загорілися очі. Звісно, 
поштовими фаетонами та залізницею було і швидше, і де-
шевше, але ж скільки рибальських снастей можна з собою 
взяти в дорогу, маючи добру бричку!

— Що ж, друже, ліпше погана дорога, ніж поганий су-
путник. Але з добрим супутником, тим паче з вами, і погана 
дорога може стати гарною. Згода. І як казав, якщо мене не 
підводить пам’ять, жюльвернівський Паганель: «На волю, 
в пампаси!»

— Оце по-нашому, по-козацькі, хоч я й не пригадую 
такого, — усміхнувся Іван Никифорович. — Лише заїдемо 
вранці до залізничних майстерень, а потім — гайда у ваші 
пампаси.

Отже, через півгодини, сидячи на заплетеній сма-
рагдовим виноградним листям веранді й розклавши на 
круглому столі велику мапу Полтавської губернії, приятелі 
вже обговорювали різні дрібниці, пов’язані з подорожжю. 
Іван Іванович дістав довгий сувій із переліком усього необ-
хідного, приятель теж видобув клаптик паперу — і вони об-
мінялися списками.

Пихкаючи цупечкою, Іван Никифорович хутко пробіг-
ся очима за списком товариша й аж затряс пишними щока-
ми від подиву:

— Любий друже, рибальська валіза зі срібними блешня-
ми й усяким знаряддям, декілька спінінгів — це зрозуміло, 
хоча ви, мабуть, зібралися переловити всю рибу в річках. 
Але навіщо вам бредень, раколовки, три підсаки й купа ін-
шого? Раків ми й так натягаємо, рибною юшкою, сподіваюся, 
поласуємо завдяки вашим англійським спінінгам, тому 
решту давайте покинемо вдома. 

Інакше так і бричка може розвалитися в дорозі, а наші 
пращури добре знали, що коли віл і мажа пропадуть, то про-
паде й товар.

Іван Іванович засоромлено почухав потилицю, проте 
відразу перейшов у контрнаступ:

— Згоден із вами, але ж степ та воля — то козацька доля, 
наші пращури-козаки завжди подорожували майже без ні-
чого, бо коли є вода, добра жменя пшона, казанок і смужка 
сала, то й дурень смачний куліш може зварити, полин на ніч 
підстелити й небом укритися. Тому нащо нам, друже, цей 
ваш англійський намет? 

Якщо й доведеться інколи заночувати під небом, то 
можна це зробити у бричці з відкидним верхом, який ста-
неться у пригоді, коли піде дощ.

— Звісно, козаки часто-густо ночували в степу просто 
неба, але тоді не було англійських наметів. Це справжнє 
диво, ось подивитесь самі, і місця займає дуже небагато.

— А ось цей примус навіщо? Невже ми не розпалимо 
багаття? Крім того, гасниця «Чемпіон» офіцерського зразка, 
на мою думку, значно краща, адже дозволяє одночасно го-
тувати дві страви.

— Англійський примус взагалі-то важить крихти, як по-
рівняти з гасницею. До того ж надзвичайно економно ви-
трачає гас, проте вода на ньому закипає вдвічі швидше, 
ніж на вашому «Чемпіоні». 

Самі переконаєтеся, коли доведеться готувати ранкову 
каву. Бо як дбаєш, так і маєш, — успішно відбив навалу друга 
товстун, із усмішкою торкаючись рудого вуса й переглядаю-
чи сувій товариша далі.

— А що це ви, Іване Івановичу, хочете в дорогу романи 
взяти? Навіщо нам товстелезні цеглини в дорозі, усі ці беле-
тристи? Хіба в нас бібліотека на колесах?
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— Та невже ви не читаєте романів? У вас уся вітальня 
книжками аж під стелю захаращена.

— Альфа в тому, що не читаю і вам не раджу. Майже всі 
мої книги — це спеціальна література, та й на ту часу, на жаль, 
не вистачає. Крім того, мені здається, нам і так буде чим за-
йнятися в цій подорожі, тим омега говорить: «Романи з возу, 
коням — легше». Краще візьміть більше набоїв до револьвера.

— Усе ж я не розумію, як можна обійтися без літератури, 
художньої прози, поезії. Це ж одна з головних рис, які від-
різняють нас від тварин.

— Добре, розтлумачу свої думки з цього приводу. Зде-
більшого люди вважають, що вони — вінець творіння, най-
розумніші істоти на землі, чи не так?

— А хіба ні?
— Припустимо, що це так. 
— Тобто як «припустимо»? — здивовано вирячився на 

приятеля Іван Іванович.
— Зачекайте хвилинку. Ось пригадайте взаємини 

наших кота та Сірка.
— Що тут пригадувати, недарма ж є прислів’я — «живуть 

як кішка з собакою».
— Добре, з цим навіть можна погодитися, адже скільки 

разів ми бачили, як рудий цупив костомаху в Сірка, а той 
ледь-ледь не розривав пухнастого волоцюгу. Але зверніть 
увагу — завжди в останню мить коту якимось дивом вдава-
лося врятуватися від довгих сіркових іклів, чи не так?

— Це не дивно, адже наш кіт — хитрий і прудкий, як чорт. 
До чого ви ведете, друже? Кажіть уже прямо!

— Подивіться он туди, — вказав пальцем Іван Никифо-
рович у бік Сіркової буди. 

Іван Іванович із неабияким подивом побачив, як гріз-
ний Сірко розвалився на спині, мов цуценя, та грайливо 

крутить головою, висолопивши довгого фіолетового язика, 
а поруч із ним спокійно сидить рудий кіт і бавиться лапкою 
з хижими іклами кудлатого собацюри. 

Волохаті блазні, мабуть, вважали, що поки на веранді 
ведеться жвава суперечка, їхніх витівок ніхто не бачить, але 
помітивши уважні погляди господарів, хутко схаменулися — 
Сірко підскочив і загарчав на рудого, кіт буцімто перепу-
дився і втік під кущі.

— Переконались, що вони пошили нас у дурні та постій-
но розігрують справжні вистави з лютими сценами погоні?

— Отакої! Утім, навіщо, хай їм грець?
— Отож, що «навіщо». На це запитання в мене теж 

немає відповіді. А ви кажете, любий друже, що ми — більш 
розумні істоти, ніж ці два пройдисвіти, неписьменні та не-
друковані. Тому раджу не читати романи, марно витрачаючи 
час, а вивчати життя навкруги себе.

— А як же Гоголь, Микола наш Васильович, чиї твори 
ви обожнюєте ледь не від народження? — зайшов із козиря 
Іван Іванович.

— Виняток лише підтверджує правило, — викрутився 
товстун. — До речі, ось деякі кажуть, що Гоголь у творах вига-
дав Україну. Я вважаю навпаки: це Україна вигадала Гоголя, 
а той, поміж іншим, вимислив сучасну Російську імперію — 
усі ці шинельні мертві душі, тож його книги не порівнюйте 
з вашими пустопорожніми романами.

— Нехай буде гречка, аби не суперечка, — примирливо 
мовив приятель, бо злякався, що Іван Никифорович зараз 
заскочить на свого улюбленого коника, а це тоді надовго. 

— Зрозуміло, до чого ведете, та все ж мене вам не пере-
конати щодо романів. Однак цього разу все ж залишу їх 
удома, бо з таким завзятим сперечальником, як ви, вони 
в подорожі будуть непотрібні. 
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Після припинення дружніх кпинів вони взялися за 
більш ретельне прочісування списків, у результаті чого оби-
два скоротилися майже втричі та об’єдналися в один, який 
усе ж таки містив чимало. Окрім переліку вбрання, були 
в ньому й намет, і примус, сулія з гасом, рибальські причан-
дали, а також великий казан під куліш, юшку й раків, інак-
ший посуд, усілякі харчі та спеції, ліки, зброя з набоями та 
до біса іншого скарбу. 

Недосвідчений мандрівник міг би подумати, побачив-
ши той сувій, що планується поїздка не Полтавщиною, 
а щонайменше подорож до снігових верхівок Кіліманджа-
ро або чагарників Калахарі чи дюн Сахари... 

Із довгих тіней, народжених сонцем, яке смеркало за 
Монастирською горою, виповзли присмерки. Надворі суте-
ніло, коли друзі спакували речі, закінчили збори та запали-
ли на веранді яскраві гасові лампи, і в очікуванні вечері на-
били глиняні, з довжелезними чубуками люльки пахким 
контрабандним тютюном.

У той час як міцна, мов боровик, тітка Горпина почала 
виносити запашні страви на лелійну, червлену по краях 
чудернацькими візерунками скатертину, Іван Іванович 
необачно запитав у приятеля:

— Як міркуєте, візника нам краще найняти сьогодні 
чи завтра вранці?

Тітка повела дебелим, обтягнутим зозулястою плахтою 
стегном у його бік, немов гроза набігла, струснула кінчика-
ми очіпка так, буцімто буревій налетів, глянула, як громови-
цею обпекла:

— Чула, що ви тут балакали, любі мої паничі. І ось вам 
моє слово — поїдете або з моїм зятем Максимом, або ж тіль-
ки через моє тіло. Ляжу попід воротами й не пущу, хоч що 
ви мені робить.

— Тіточко Горпино, нам же треба гарний і швидкий екі-
паж, пристойний із вигляду, бо не розважатися їдемо, а у важ-
ливих державних справах, — спробував віджартуватися дов-
гов’язий неборак. Утім, де там — жінка була з тих, що зазвичай 
розказують: «Які люди злі — від десятьох ледь відбрехалася».

— У мого зятя така бричка, що губернатор позаздрить — сві-
жо пофарбована, ресори м’якенькі, тож їдеш, наче на пір’ї ле-
жиш. Шкіряний верх має, який і все небо закриє, та велика ж 
яка — уся хата в неї поміститься. А що в нього за кінь — з імпера-
торської стайні в Дібрівці! Сам козак Мамай за такого коня 
душу би продав чорту. З будь-якого болота той кінь хоч гору 
витягне, втоми не знає, усякого ворога затопче, наче мишу.

— Дорогенька наша, ми ж не на війну їдемо, — розпа-
чливо промовив Іван Іванович, даремно шукаючи погля-
дом підтримки в Івана Никифоровича, який стиха давився 
сміхом від цієї суперечки.

— І чути нічого не хочу. Зараз такі часи, що недавно на-
віть у Жуках1 пограбували бричку з крамом. До того ж мені 
карти розказали більше про майбутню подорож, ніж ота 
ваша нікчемна мапа. Себе не жалієте, то хоча б стару жінку 
пожалійте, — завзята Горпина почала витирати сльози білим, 
немов крейда, рукавом вишиванки.

— Та годі вже сперечатися. Довіримося, мій друже, 
жіночій інтуїції, тим паче бричка насправді непогана, 
а кінь — просто шедевральний, я їх бачив на власні очі, — по-
клав край цій сцені товстун. 

Приятель підозріло подивився на рудого, йому почало 
здаватися, що це якась заздалегідь запланована змова. 
Але тут знову втрутилася тітка.

1 Прим. заст. авт.: село Жуки — передмістя Полтави — відоме тим, що 

в ньому Самійло Величко написав свій знаменитий козацький літопис.
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Де й поділися ті жіночі сльози — миттю висохли, мов 
роса на сонці. Святкуючи перемогу, Горпина аж заусміхала-
ся та несподівано нанесла додатковий удар:

— І ще, любесенькі мої паничі, Сірка візьмете з со-
бою — собака зовсім на прив’язі занудився, бо ж таким гар-
ним хазяям усе ніколи його вигулювати. І чути нічого не 
хочу! Цюцько такий відданий вам, що навіть дивуюся: 
чим ви таке заслужили, — побачивши, як знову напружив-
ся цибатий сперечальник, поставила крапку в розмові не-
вгамовна жінка.

— Таки ваша правда, — згодом звернувся до товстуна 
Іван Іванович. — Ще з часів Єви якщо жінці щось заманеть-
ся, то так чи інак, але свого вона рано або пізно доб’ється.

Натомість вечеря вдалася нівроку, немов Горпина ще 
задовго здогадалася про мандрівку та добряче підготува-
лась. Під трирічні наливки — вишневу, малинову та перси-
кову, — на які розщедрилася тітка, друзі смачно поласували 
грибною юшкою, стерляддю по-переволочанськи, смаже-
ними до хрускоту маленькими карасями, смаженим у соку 
каплуном, який танув у роті, варениками зі шкварками, 
ожиною та маком(маленькими, наче котяче вушко, — з пше-
ничного борошна та великими, що не вміщалися в макі-
терці, — з гречаного. 

Цього разу традиційний жарт-вареник із сухим борош-
ном трапився і заліпив рота Івану Івановичу, який від того 
мав такий здивований вираз, що, здавалося, навіть рудий кіт 
усміхнувся, насилу відірвавши писок від хвостів стерляді, 
не кажучи вже про Івана Никифоровича, який ледь не лус-
нув зо сміху. Лише Сірко, як бачилося, співчував господарю 
та жалібно скиглив. Утім враження було оманливе — цюцько 
захлинався жадібною слиною від заздрощів до смачної 
котячої їжі.

Вечерю завершили кавунами та динями з мирго-
родського баштану. Співали цвіркуни, кавун перетворю-
вався у роті на райську амброзію, усе милувало затиш-
ком і приязню. 

«Та хай йому грець, тому лихому, що зараз діється нав-
круги. Поки є цей милий серцю закуток — усе буде добре, на-
віть якщо буде навпаки», — подумав у цю мить Іван Іванович. 

Після вечері друзі, зручно вмостившись у плетених 
кріслах-гойдалках, знову розкурили люльки і з відчутним 
задоволенням, серед запашного серпанку з тютюнового 
диму, що кублився під стелю веранди сивими пасмами, уже 
разом продовжили читати петербурзькі газети та обговорю-
вати новини, здебільшого невтішні. Згодом Іван Никифоро-
вич ще й приніс заборонені видання: більшовицьку «Іскру», 
есерівську «Революційну Росію», газету Революційної укра-
їнської партії «Селянин». Іван Іванович із великою увагою 
почав їх гортати.

— Як цікаво! Гапона, виявляється, шпетять не тільки про-
владні газети, але й газети революціонерів. Ото вже він за-
лив їм усім сала за шкуру. А я ж Гапона пам’ятаю, мій батько 
був добре знайомий із його батьком, коли той служив волос-
ним писарем. Тато познайомився з ним, коли часто їздив до 
Біликів у справах закупівлі худоби. Дуже хвалив як порядну 
й мудру людину. Одного разу взяв із собою і мене малого, 
тому пригадую і сина писаря — вразив нас із батьком той гар-
ний парубок своєю лагідністю та добротою. Наче тепер бачу 
теплий позирк його великих красивих очей.

— Від того юнака, друже, схоже, нічого не залишилося, 
бо столиця з’їдає та перетравлює людей, наче шкварки. 
Гапона дійсно шпетять із усіх боків, революціонери — від за-
здрощів, а влада — від страху. Добром це для нещасного 
попа не закінчиться...
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Нарешті приятелі пішли спати, адже їхати завтра в до-
рогу треба було зрання. 

Надворі зовсім стемніло, лише на заході ще ледь світи-
лися химерні багряні хмари, а далеко-далеко на темному 
сході громовиці лискучими гадюками кидалися на чорний 
степ. І потому від глухого заобрійного грому втомленими 
бджолами дзижчали шибки. 

Кіт задоволеним господарем розтягнувся на ґанку — ве-
чірнє полювання вийшло в рудого напрочуд гарним, адже 
пухнастому розбишаці вдалося придушити в кущах не якусь 
маленьку мишу, але здоровецького огидного щура. На знак 
подяки за смачні риб’ячі хвости щасливий мисливець по-
клав голохвосту пацючу тушку на порозі і сподівався вран-
ці отримати від тітки Горпини дещицю смаколиків, а поки 
мружив очі у фісташкових полисках і уважно вдивлявся че-
рез темінь на далечезні зорі, які з-поза розкуйовджених 
хмар підморгували теплими вогниками з іншого краю всес-
віту, ніби зверталися до кота загадковою абеткою Морзе.

V

Гладкий чоловік, що зайняв оцупкуватим задом майже все 
сидіння доладної брички зі шкіряним відкидним верхом, 
зненацька заверещав гучно й тонко: «Пробі! Рятуйте!» 
Хирлявий візник із переляку від такого наглого лементу 
попустив віжки, нажаханий кінь форкнув і раптом поніс. 

Одна чорна постать, заплямована шкелетними ри-
сками, які світилися вночі болотними вогниками, відлетіла 
на узбіччя шляху, не втримавши коня. Інша, що дерлася до 
дебелого панка у бричку, впала від різкого струсу на сухий 
дорожній порох, наче лантух із бульбою.

У цю мить із-за розлогого дуба край дороги вискочило 
щось у химерних плямах зеленувато-блідого полум’я і за-
пихкало з простягнутої кінцівки короткими яскравими спа-
лахами злого, меткого вогню услід бричці. Гуркіт від громо-
виць луною покотився багатовіковою дібровою, що оточу-
вала битий шлях і пам’ятала на ньому ще втікачів-гайдамаків. 

Із брички, що встигла відскочити на декілька сажнів, 
почувся сповнений відчаю зойк:

«Ой вей!» А потім — смертні хрипи. 
Старий місяць, що спроквола лив срібне світло на си-

вий степ, темні луки, річки й байраки, здається, з цікавістю 
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подивився на цей гармидер зі глибокої безодні серпневого 
неба. Крізь мерехтіння дубового листя проглянув олив’яний 
місячний промінь, у якому зблиснула золотою фіксою виш-
кірена посмішка химерної істоти. 

Десь далеко на півночі заскреготав залізяччям поїзд, 
потім у діброву долинув приглушений простором гудок 
його паротяга.

VI

Світанок у Полтаві видався похмурий, усе довкілля дбай-
ливо огорнула сіра поволока, а під двором уже стояла дійс-
но гарна, велика бричка, і зять тітки Горпини, візник Мак-
сим, пакував речі. Це був цибатий русявий поліщук із ви-
трішкуватими очима кольору вицвілого неба, що приїхав 
одного разу на ярмарок із поліських боліт до Полтави фай-
ною бричкою, яка колись належала великому житомир-
ському пану, та так і залишився назавжди, зачарований 
чорними бровами дочки тітки Горпини.

Івану Івановичу відразу впав в очі могутній кінь гні-
дої масті з розкішною чорною гривою і хвостом прикла-
дом. Звали його Хлопчиком, і важко було придумати 
більш кумедне ім’я ставному велету з непростою історією 
народження, яку побіжно розповів зацікавленим ман-
дрівникам Максим.

Колись англійський підстаркуватий чемпіон, що пере-
міг у декількох змаганнях на Альбіоні та був відправлений 
згодом на розплід до імператорських стаєнь у Дібрівці під 
Миргородом, проявив неочікувану спритність і — поки ко-
нюхи схаменулися — устиг покрити коштовним шляхетним 
сім’ям просту, селянську кобилку, яку тримали для підвозу 
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сіна та вівса. Могутній красень бастард, що народився від 
випадкового мезальянсу, був приречений на забій, адже не 
відповідав стандартам породи, а продавати селянам коней, 
які мали хоч трохи блакитної крові, суворо заборонялося. 
Поки він був іще лошам, конюхам вдавалося ховати бастар-
да від очей начальства, утім ріс цей кінь швидко.

І бути невдовзі його м’ясу та крові ковбасою, а копитам 
і кісткам — клеєм, але один старий конюх пожалів богатиря 
та обміняв якось увечері у проїжджих циган на простого ко-
ника, який пожертвував своєю гривою і життям замість 
бастарда. Потім Хлопчика, за підказкою тещі, викупив у ци-
ган Максим...

Між тим, від Івана Никифоровича не заховалося, що 
Максим поклав собі під козли сокиру та обріз мисливської 
рушниці з двома стволами. Утім, на це спостережливий тов-
стун лише схвально кивнув.

— Іноді мені здається, що цей кінь розумніший за 
мене, бо дивиться рідко, та густо бачить. Інколи бувало, 
відвезеш якогось панича хоча б і в Лубни, зайдеш у ши-
нок і перебереш трохи на радощах від заробітку, то Хлоп-
чик мене додому попід самісінькі ворота й довезе, нікого 
близько не підпустить у дорозі, — продовжував вихваляти 
свого коня Максим. 

— Так уже й не підпустить?
— Їй-богу! Він не боїться ні хмари, ні громовиці. Ось од-

ного разу прокинувся я серед глухої діброви від того, що 
бричка страшенно потрусилася і встромилася голоблями 
в небо. Бачу — а це Хлопчик став дибки та вдарив копитами 
у груди якогось волоцюгу, аж той відлетів на десяток сажнів 
кудись за дерева. Потім, розлючений, погнався за іншим 
розбишакою, що спробував накивати п’ятами, догнав, збив 
із ніг і відкусив тому вухо, а за мить переїхав колесами брички 

ноги харциза. До своїх цей кінь ласкавий, наче дитинча, 
а до чужих — злий, немов татарин. Знає, на чім світ стоїть...

Іван Іванович одягнув у дорогу англійський мислив-
ський костюм болотного кольору й натягнув на темно-русяві 
кучери картате кепі, яке дуже пасувало до його довгого носа 
та карих очей, а от Іван Никифорович, начепив чорний шкі-
ряний шолом із великими захисними окулярами на чолі, 
рукавички з чорними крагами, французьку шкіряну куртку 
та штани з чортової шкіри, кінці яких були заправлені в ха-
ляви дебелих черевиків із високою шнурівкою. Він виглядав 
доволі кумедно і навіть нагадував приятелю шкіряний м’яч, 
який той бачив, коли відвідував Юзівку. Шкіряною кулею ба-
вились у дивну гру під назвою «футбол» заводські англійці.

Нарешті бричка була звантажена, мандрівники всі-
лись, а Сірко ліг між хазяйських ніг. Тітка Горпина майже 
силоміць встромила ще один плетений кошик із провізією, 
Максим узявся за віжки, і Хлопчик неквапом повіз. Через 
хвильку Іван Іванович озирнувся — тітка Горпина ще стояла 
біля воріт і махала їм услід, витираючи мокрі очі, а поряд із 
нею сидів похнюплений рудий кіт.

— Була б мені Горпина не тещею, а домогосподаркою, 
я б, може, і не оженився зовсім, — заздрісно глянувши на 
кошик з харчами, промовив Максим. 

Вирішили поїхати трохи довшим шляхом крізь центр завж-
ди порожнього в такий час міста, адже нечасто доводилося 
його бачити безлюдним. Та й ніде правди діти — хотілося 
друзям перед небезпечною подорожжю ще раз подивитися 
на улюблені місця. 

І майже відразу вони запримітили дві постаті, які ман-
дрували Дворянською вулицею в напрямку Білої альтанки. 
Попереду жвавим кроком рухався губернатор у літній парі, 
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позаду, немов великий цюцько на прив’язі, плентався огряд-
ний високий поліцмейстер у парадному мундирі. Іван Іва-
нович шанобливо вклонився, губернатор спочатку підозріло 
роздивився їхню бричку і лише потім ледь кивнув навзаєм. 
Поліцмейстер, у якого аж бакенбарди похнюпились, удав, 
буцім не помітив привітання, і присоромлено дивився вбік.

— Отак кожен день зрання новий губернатор тягає за 
собою поліцмейстера й дивується — чому інші полтавці не 
ходять за ним вервечкою, — розсміявся Іван Іванович, коли 
вони від’їхали від кумедної пари на достатню відстань.

— Авжеж, ці московити звикли до холуїв, які бездумно 
будуть повторювати будь-який панський жест та виконува-
ти всілякі дурні забаганки. Звісно, у нас теж лакиз вистачає, 
навіть як порівняти з Росією, проте ще не народився такий 
губернатор, щоби змусити полтавців виходити гуляти 
досвіту. Ну, крім нещасного поліцмейстера, — не залишився 
осторонь товстун.

Навіть Максим пробуркотів щось своє, але так тихо, 
що за цокотом копит його почули лише Хлопчик та Сірко. 
Тільки деякі слова долинули до вух друзів — на кшталт 
«гірше москалів пасажирів немає», «треба не треба — одна-
ково поганяє, б’є у спину, неначе худобу якусь», «паддай, 
чєлавєк, каже — тьху зарозуміле, а не людина». 

Двійко приятелів роздивлялися навкруги, немов бачили все 
вперше. Іван Іванович, який мав надзвичайно гарну пам’ять 
щодо документів і міг пригадати будь-який циркуляр із точ-
ністю до літери, навіть почав цитувати статтю з якоїсь учо-
рашньої газети щодо архітектурного обличчя Полтави:

— «Жодне з провінційних міст не може дати нічого подіб-
ного до Круглої площі, від якої розбігаються довгі та рівні білі 
вулиці. Жодне не може показати настільки витриманої в ар-

хітектурному сенсі частини. Перебігаючи в думках вулиця-
ми Полтави, якось мимоволі згадуєш прекрасні слова Гоголя. 

Ампірна Полтава стала вдесятеро кращою після того, 
як «по нагромадженій, часто без пуття, праці людини про-
йде остаточним різцем своїм природа, полегшить важкі 
маси, знищить грубовідчутну правильність і злиденні дірки, 
крізь які прозирає неприхований, голий план, і дасть дивну 
теплоту всьому, що утворилось у холоді розміреної чисто-
ти і охайності»».

— Може, і вдесятеро кращою, але я би ще пройшовся 
різцем, бо місто зі своєю малоросійською психікою, що ні-
коли не перелітає навіть через тин, незабаром буде радо 
празнувати двохсотріччя нашої ганьби, після якої Полтава 
не тільки дуже швидко забула попіл Чигирина й Батурина, 
але почала пишатися славою міста московської перемоги 
і смерті української незалежності.

У найвищих петербурзьких колах і досі вважається, що 
полтавська колона з орлом — це кіл у серці України, який за-
била Московія, посіявши український розбрат. Зокрема зав-
дяки єзуїту у православній рясі Феофану Прокоповичу, 
зрадникам Кочубею і Носу, а також корисним дурням шти-
бу Пушкаря та Іскри, ім’я їм усім — легіон, — не змовчав Іван 
Никифорович, додаючи ложку історичного дьогтю.

— Йой, що ви таке кажете, друже! По-перше, не всі 
вони з Полтави. Та й батько Котляревський і безліч справ-
жніх козаків відмолили колишні полтавські гріхи. А по- 
друге, тепер такі часи, що, може, і трапиться випадок щось 
змінити. До того ж і ми з вами народилися не де-небудь, 
а на Полтавщині, — потай радіючи, що на вулиці немає пе-
рехожих, спробував заспокоїти приятеля Іван Іванович. 
Хоч і був прикро вражений занадто дошкульною крити-
кою полтавців. 
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Рудий буркун презирливо пирхнув і проказав: 
— Але ж багато й таких, що славних прадідів великих 

правнуки… ні теплі, ні студені, ні пес, ні видра, — потім мах-
нув правицею в безнадії та відвернувся. 

Сірко піднявся з підлоги брички, поклав волохату го-
лову на коліно Івана Івановича і з докором заглянув йому 
в очі, немовби промовляючи: «Ну чого ти причепився до 
товстуна зі своїм ампіром, невже не бачиш, що він не в гу-
морі зранку? Краще почухай мені за вушком».

Після цього деякий час у бричці панувало ніякове мов-
чання, однак наприкінці Дворянської вулиці поміж будин-
ків раптом проглянув краєвид на Хрестовоздвиженський 
монастир. Та так проглянув, що Іван Іванович ледь не зойк-
нув захоплено, адже доводилося йому бачити монастир із 
різних куточків Полтави у всяку погоду, але такого виду, 
як тепер, ніколи він іще не бачив. Навіть Хлопчик скосив 
праве око на це диво й зачудовано фиркнув, за що отримав 
від Максима декілька незлих тихих слів навпіл із легеньким 
стьобанням віжками.

Легкий ранковий вітерець розігнав кілька хмар на схо-
ді, і звідти виринув сонячний промінь та осяяв золоті маків-
ки семи бань барокового монастиря, які спалахнули від 
того, наче справжнім вогнем… Ввижалося, що цей вогонь 
підсвітив хмари на заході та над Монастирською горою 
ніжним малиновим кольором так, буцімто схід і захід сонця 
відбувались одночасно.

Миттю пригадалось Івану Івановичу, що в цьому мо-
настирі, прекрасному взірці козацького бароко, чистому 
і простому, на відміну від пишноти київських церков, три-
мав свою ставку Карл XII, а з ним був і гетьман Мазепа. 
Промайнула думка, що все могло бути інакше в ті криваві 
тижні, а тоді й наступні двісті років були б зовсім інші. 

З цією думкою прийшла впевненість, що побачив він зараз 
не відблиск минулого, але відсвіт майбутнього країни, яка 
ще прийде на цю землю у своїй волі та великій славі. Дов-
готелесий мрійник глянув скоса на товстуна, який настов-
бурчився, мов горобець, і замислився.

За хвильку вже їхали бруківкою Круглої площі, білі бу-
динки якої теж освітлювалися рожевим промінням, що ли-
нуло від монастиря до хмар, а з хмар — до площі. І навіть на-
бурмосений Іван Никифорович із відчутним задоволенням 
почав роздивлятися навкруги, але побачив насмішкуватий 
позирк приятеля, який наче казав: «А що, друже, ампір 
у полтавському виконанні теж непогана штукенція», — і зу-
мисне відвернувся вбік колони з хижим орлом.

Іван Іванович пригадав вечірні сумніви й запитав ла-
гідно приятеля, мовби й не пробігла між друзями допіру 
чорна кішка:

— Друже, я завжди вважав, що на залізниці найбільший 
порядок і найкраща дисципліна у всій імперії. А втім ось 
бачу, що вам потрібно вже у відпустці доїхати до майсте-
рень, щоб усе проконтролювати. З чого б це так?

— Альфа в тому, що мій заступник буде лише ввечері. 
А омега — що ви собі навіть не уявляєте справжнього стану 
речей на російських залізницях. Якщо в Європі залізниця — 
це дійсно притулок найкращого порядку у світі, то в Росії — 
найбільш зогнила ланка. Ось візьмемо, приміром, таку дріб-
ницю, як прибирання снігу з колії, — залюбки дав відповідь 
непоступливий товстун, наче й не фиркав на товариша ще 
хвилину тому. 

— Що може бути простіше цього, які тут можуть бути 
негаразди? 

— Отож, диявол ховається у дрібницях. Якось, іще до па-
ротягів-снігоприбиральників, які з’явилися на нашій залізниці 
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зовсім недавно і в недостатній кількості, в управлінні зверну-
ли увагу, що кожен рік виставляється однаковий рахунок за 
прибирання снігу — так званий «полопатний», бодай зима 
була майже без снігу. Придумали послати ревізора на паро-
возі, а всіх робітників, залучених до прибирання, зобов’язали 
вишикуватися біля колії, піднявши лопати до гори. Ревізор 
проїхався і нарахував лопат більше, ніж заявлено, — ділки 
з комерційної служби отримали навіть премію.

— Це ж чудово, хіба ні?
— Еге ж, утім насправді робітників було в десять ра-

зів менше.
— А кого тоді порахував ревізор? Йому сунули хабара?
— Ні, його не підкупили, а ввели в оману, бо дали 

завдання кожному робітникові зліпити десять сніговиків, 
натягнути на них драні кожухи та встромити лопати.

— Отакої! Коли б це почув не від вас, мій друже, то й не 
повірив би.

— Ви добре знаєте Акакія Федоровича, начальника 
станції Полтава-Південна, через яку щодень проходять 
мільйони пудів усілякого вантажу, тим-то можете запитати, 
як його цілий місяць мучило головне управління щодо по-
яснювальної записки від винного в тому, що пацюки з’їли 
мішок борошна в товарному вагоні. Бідний Акакій Федоро-
вич довго думав, та й відписався, що провина щурів досте-
менно встановлена, утім «как оні сущєства бєссловєсниє 
і ґрамотє нєобучєнниє, то получіть от ніх докладную нікак 
нє прєдставляєтся возможним». За таку відповідь його поз-
бавили премії з формулюванням «за нєподобающую дісци-
пліну подчіньонних работніков», однак за клятий мішок 
більше не турбували.

— Тепер мені здається, що губернаторська канцеля-
рія — це агнці божі, як порівняти з вашими залізничними 

бюрократами, — витираючи сльози від сміху, промовив 
Іван Іванович.

— Авжеж. До речі, я знаю того чиновника з управління, 
який залишив Акакія Федоровича без премії, — свою резо-
люцію він написав без усякого гумору, цілком серйозно. 
Але я ще не закінчив історійку про лопати. На другий рік 
після перевірки кількості лопат вирішили видавати гроші 
за прибирання снігу під розпис кожного робітника. Шахраї 
з комерційної служби найняли для цього селян із прилег-
лих сіл — ті повинні були просто поставити свої підписи, от-
римати гроші й віддати їх як винагороду цим ділкам. Утім 
зайшла коса на камінь: селяни отримали гроші та відмови-
лися віддавати шахраям.

— Оце ж вони спіймали товстелезного облизня! — роз-
реготався Іван Іванович.

— Для них такі дрібниці — наче з гуски вода. Однак це 
тільки маленька кумедна верхівка височезної гори зловжи-
вань і шахрайства на залізниці. Завжди можна купити в кон-
дукторів квиток у перший клас за ціною другого, а в дру-
гий — за ціною третього. І ніякі ревізори нічого з цим вдіяти 
не можуть уже багато років. Навіть до мене кілька разів під-
ходили високі чини та пропонували стати за короткий час 
багатієм, якщо погоджуся брати для ремонту не те, що тре-
ба, і списувати те, чого не треба. Проте ремонтні майстер-
ні — це ж еліта залізниці, майже святе, від них залежить жит-
тя не лише локомотивів, але й поїздів із пасажирами.

— І що ж ви? — Іван Іванович відзначив про себе, як при-
ятель порівняв свої залізяки з живими істотами й не помі-
тив цього.

— Ввічливо пояснював, що тут буде наче з лікарем 
і важко хворим, бо коли вони чи їхні родичі загинуть від 
вибуху паровоза, то ні мені на каторзі, ні їм на небесах чи 
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в пеклі ті мільйони не знадобляться. Поки це допомагає, 
тим я щасливий, що доводиться працювати із залізяками та 
ремонтниками, а не з комерційною службою. Утім загалом 
виходить — яка грушка, така й юшка, а грушка вже зовсім 
гнила. Тож їдь, кобило, хоч три дні не їла — це древній азіат-
ський принцип новітніх російських залізниць.

— Може, потрібно було спробувати подати скаргу? — 
майже відразу Іван Іванович пригадав губернаторську кан-
целярію і сам здивувався глупству свого запитання.

— Друже мій друже, хіба ви не розумієте, що вся вер-
хівка — це брати, свати й куманці, які смокчуть із одного 
відерця? Після такої скарги мене звільнять за три доби. 
Я цим не переймаюся, бо вже кілька разів запрошували 
на посаду залізничного інженера до Дрездена та Мюнхе-
на, але ж сюди відразу поставлять якогось негідника, а той 
загубить багато невинних життів. Хоча, можливо, це лише 
самовиправдання моїх лінощів, і вже давно треба було 
накивати п’ятами звідси.

— Тоді, як ваш давній друг та частий пасажир залізниці, 
я задоволений з ваших лінощів, однак знову радію, що ми 
їдемо бричкою, а не потягом, — спохмурнів Іван Іванович.

— Доти, поки ще якісно працюють наші майстерні та 
інші служби руху — все не так погано, але з цією війною 
третину моїх робітників відправили на Далекій Схід, най-
няли багато недосвідчених тимчасових працівників, а за-
мовлення на запчастини виконуються вкрай незадовільно, 
на жаль. Тому й доводиться все контролювати значно 
ретельніше, ніж у мирний час, щоби такі, як ви, могли без-
печно їздити залізницею.

Поки точилася ця розмова, вітерець устиг здебільшого 
розігнати хмари і звільнити ранковим променям небо. 
Бричка спускалася з гори. Поруч бігла до Ворскли річка 

Лтава, лишилась позаду велична церква у візантійському 
стилі, промайнув міст через широку в цьому місці Ворсклу. 
Перед друзями відкрився краєвид, у якому Іван Никифоро-
вич нічого романтичного не помітив, адже їздив сюди май-
же кожен день, а ось Івану Івановичу здалося, що замість 
цегляної водонапірної башти бачить сторожову вежу старо-
давньої фортеці — не вокзалу — під нетутешнім небом. 

За хвильку Максим підігнав бричку до заліз нич-
них майстерень, які розташувалися за вокзалом станції 
Пол тава-Південна.
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VII 

На підході до величезної будівлі ремонтного депо з кілько-
ма воротами друзі почули спів, що долинав із будки най-
ближчого паротяга, в якій порпалися кілька робітників. 
Незвична для полтавського вуха мелодія нагадувала відо-
му серед пролетарів нехитру пісеньку про молодого коно-
гона, завезену до Полтави з гірничого Донбасу разом із 
чорними грудками блискучого антрациту:

Залізне серце гуркоті-iло, 
Котел пекельний закипав, 
А молодого кочега-ара
Степовий вітер сповивав,
А молодого кочега-ара
Нестримний потяг колихав.

Хоча й мелодія пісні була недолуга, і прості слова місцями 
лунали неоковирно, але ж раптом Івану Івановичу, який ко-
лись їздив до Юзівки1 Катеринославської губернії за при-
ватним дорученням губернатора, примарилося у просяк-
нутому різким запахом вугільного диму дусі майстерень, 

1 Прим. заст. авт.: у ті часи Юзівкою кликали нинішній Донецьк.

що стоїть він посеред неосяжного, старого як світ Дикого 
поля та вдихає степове повітря, змішане з терпкими пахо-
щами полину, кіпця, ковили й різким чадом вугілля і сірки, 
яким курилися новітні кургани — терикони. 

І бачить потяг із відкритих дощу й вітру вагонів, який 
задкує, за дугою здіймається в самісіньке безмежне й без-
хмарне, вицвіле від степової спеки небо та зупиняється біля 
самої крайки на крутому укосі штучної гори з шахтної по-
роди. На обрії бовваніють теракотові, з домішкою чорного, 
терикони, оповиті серпанком із сірого пилу. Неподалік від 
копра шахти, із кривих, вистелених жужелицею вуличок не-
великого, зануреного в зелень і буяння цвіту абрикос сели-
ща, долинає спів про молодого коногона, якого несуть із 
розбитою головою... 

Однак гострий запах у депо роздражнив довгий ніс 
Івана Івановича — тож він голосно чхнув і за мить очуняв від 
мани. Тоді запитав приятеля, який уже здивовано поглядав 
на його раптове заціпеніння: 

— У газетах пишуть, що на Донбасі шахти страйкують, 
ходять чутки про те, як донські козаки нібито порубали ба-
гато страйкарів десь під Дебальцевим. А серед ваших хлоп-
ців поки тихо?

— Ми всі тепер стаємо до страйку.
— Та невже?! — Іван Іванович аж знову зупинився від 

такої новини, а тоді подумав: «І ти, Бруте?»
— Даруйте, друже, — розсміявся Іван Никифорович. — 

Я пожартував. Насправді в нас скінчилися запчастини, 
а коли будуть нові — ніхто не знає. Тому закінчуємо поточні 
ремонти та байдикуємо. А ви думали, що чого б це мені доз-
волили взяти відпустку в такі часи? 

Півроку залізничні майстерні працювали наче скаже-
ні, з огляду на те, що багато паровозів, команд машиністів, 
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ремонтників відправили на Далекій Схід, а обсяг робіт не 
зменшився. Війна є війна, нічого не поробиш. Утім, тепер, 
схоже, система досягла межі й не може далі працювати 
в авральному порядку. 

— Отакої. А я думав, хоч у вас у майстернях який-такий 
порядок.

— Не та тепер Хорол-річка, на жаль. До того ви маєте ра-
цію щодо Донбасу — це розрите кротячими норами шахт 
споконвічне сивоковильне Дике поле, яке розбурхали гуль-
тяї, розбишаки й нужденні з усієї імперії, ще довго буде мсти-
тися не тільки всім нам, але й нашим далеким нащадкам. 

— Щось ви зовсім не в гуморі, друже, — зауважив Іван 
Іванович. Бо коли приятель починав робити пророцтва, 
то це означало, що настрій у нього зовсім кепський.

— Який там гумор. Уже зараз не минає і тижня, щоб я не 
побачив, як агітатори звідти підбурюють моїх робітників. 
І, чесно кажучи, не знаю, скільки зможу їх стримувати від 
страйків та інших виступів, хоча вони й мають найліпші 
умови на нашій залізниці. То що казати за інших, адже насу-
вається з того зросійщеного краю ошалілий бунт — як завж-
ди, безглуздий, нерозумний і нещадний. І ніякими кордона-
ми від цього не відгородитися, бо це ж наші, давньоукраїн-
ські землі, де колись сталася на річці Калка, що тече 
південніше Юзівки, перша сумнозвісна битва з монголами, 
яка все ж відстрочила на сімнадцять років падіння Києва.

— Ви навмисне мене лякаєте? 
— Не тільки лякаю, але й наполегливо раджу готува-

тися до того, що залізничне сполучення невдовзі може 
перерватися на кілька місяців. Розумно зараз забити під 
зав’язок льох і комору сіллю, цукром, гасом, харчами. 
А втім… то таке — на все життя не напасешся. Ліпше піде-
мо далі — я покажу вам майстерні.

Носи приятелів подразнював дух вугілля та мастила, 
у вуха били грюкіт та пихкання, під височезною, геть почор-
нілою стелею депо кублилися дим і пара. Через подекуди 
розбиті шибки у величезних рамах на друзів лилися соняч-
ні промені, створюючи в димо-парових хмарах химерні 
ефірні покручі. І ввижалося, що з цих хмар під електричні 
громовиці ось-ось з’явиться залізничний бог — новий бог 
нової епохи, — тримаючи в руках важку кувалду та дебе-
лий розвідний ключ. 

Закопченими стінами де-не-де стікали на муровану 
підлогу краплі вологи — на стелі осідав пар. У дальньому 
кутку сяяли снопи іскор і верещали в купах волотей бузко-
вої металевої стружки декілька огрядних токарних та фре-
зерних верстатів.

Але вражало не це. Нечасто доводилося Івану Івано-
вичу бачити разом десятки сталевих суходільних левіафа-
нів, кожен із яких був розміром із невеликий будинок. 
Деякі паротяги були частково розібрані, тим впадали в очі 
й гіпнотично притягували погляд їхні велетенські залізні 
нутрощі — величезні котли, печери-топки, колеса майже зі 
зріст людини, покручі безлічі товстих, міцних димогар-
них і жарових труб, дебелі довготелесі дишлі, тяги, шату-
ни і крейцкопфи-повзуни. 

— Оце товарні паровози серій «О» та «Ш». Вони тягові 
й неквапливі, мов воли, — дають лише верст п’ятдесят на 
годину. А ось наша гордість, кур’єрський паровоз «Н», іноді 
робітники називають його «Новіком». Це — велика дивина 
в наших краях, бо такі здебільшого надходять у імператор-
ський паровозний парк і на столичні залізниці. «Новік» 
може мчати легкий потяг зі швидкістю близько ста верст на 
годину, а без вагонів летить значно швидше, лишень би за-
лізнична колія втримала та вугілля було добре. 
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На бурому чи на дровах прудко не поїдеш, а от вугіль-
на суміш із донецьким антрацитом найкраще підходить 
для завзятих перегонів, хоча, як раптом закінчиться вугілля, 
можна нарубати дров у гаях обабіч дороги і так-сяк дотягти 
до станції, — з гордістю показував товаришу сталеві табуни 
та своє чималеньке ремонтне хазяйство Іван Ники форович, 
а той, задерши голову, дивувався розміру трьох величезних 
коліс локомотива. 

— У «Новіка» чудова парова машина системи компаунд 
із механізмом Вальсхарта, хоч вона і має високу витрату 
пари й часто потребує ремонту після їзди на таких захмар-
них швидкостях.

У красеня з хижо витягнутим тулубом гончака вже гур-
котіло залізне серце. Призначений для кур’єрських перего-
нів, швидкий, як степовий вітер, локомотив стиха пихкав 
парою та димом і збуджено тремтів, мовби скаковий кінь, 
який зачекався у стійлі. «Чи ба, здається, що й не сталевий 
кінь, а вогнедишний дракон!» — подумки захопився Іван Іва-
нович, милуючись хижуватим велетнем, неначе доверше-
ною істотою. А потім запитав із посмішкою:

— Ви так кажете про швидкості, наче самі були на ньому 
машиністом.

— Дарма посміхаєтеся. На практиці працював помічни-
ком машиніста, навіть якось із Астрахані сушеною каспій-
ською воблою довелося триста верст топити — вона там була 
дешевша за вугілля і жар давала непоганий. Крім того, ко-
жен паровоз після ремонту повинен пройти обкатку що-
найменше п’ятдесят верст. Ось я їх майже всі й обкатував 
хоч раз, та ще й на граничній швидкості. 

Під великим секретом скажу вам, що з другою ко-
мандою навіть наввипередки ганяли закритими для ін-
ших перегонами й жалкували, що поблизу Полтави ніде 

нема залізниці з двома коліями. Але то вже в минулому, 
тепер цим не бавлюся.

— Отакої! Виявляється, ви ще той паровозний розбиша-
ка, — щиро здивувався приятель. — Хоч у дитинстві за вами 
щось таке, безперечно, водилось. У всякому разі, без роботи не 
залишитеся, коли раптом інженери будуть непотрібні, еге ж?

— Так, можу й машиністом, і кочегаром. А тепер проба-
чте мені, треба зробити декілька дрібниць, — Іван Никифо-
рович дістав зі свого шкіряного, з мідними застібками, сак-
вояжа стетоскоп, покручений довгими гумовими трубками, 
встромив латунні кінці трубок у вуха й підійшов до крице-
вого богатиря.

Іван Іванович ледь не пирснув зо сміху, побачивши, 
як невеличкий кумедний товстунець походжає навкруги 
вродливця-паротяга, залазить під нього, буцімто миша по-
під слона, та притуляє маленьку голівку стетоскопа до різ-
них місць колосального залізного тіла, яке тремтіло, неначе 
живе, і випускало інколи пару, гейби кашалот зі свого диха-
ла — струмінь води.

Задоволений оглядом, Іван Никифорович обтер руки 
ганчір’ям та жестом запропонував приятелю разом підняти-
ся сходинками до будки машиніста. Блиск начищених ру-
чок із латуні, полиски скелець манометрів і водомірів, купа 
всіляких свіжопофарбованих важелів, вентилів, кранів та 
здоровенна пащека топки, прикрита міцними дверцятами, 
за якими гарцювало потужне полум’я, нагадали Івану Івано-
вичу відвідини броненосця, що будувався на Галерному 
острівці в Петербурзі. Розміри паротяг мав, звісно, значно 
менші, утім удача залізного підкорювача степів нічим не 
поступалася вдачі морського заброньованого гіганта. 
Тендер паротяга був уже повністю засипаний вугіллям і за-
правлений водою — хоч відразу в довгу дорогу. 
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Товстун дістав із кишені білу, мов свіжий сніг, рукави-
чку, натягнув на праву руку й ретельно обмацав прилади. 
Потім уважно роздивився її, задоволено гмикнув-гикнув 
і повернув пальчатку на місце.

— Цей красень зараз, після нашого ремонту, в більш 
гарному стані, аніж коли був новий. Хоча для виходу на 
повну потужність його парової машини треба почекати ще 
біля години, але він майже готовий до подорожей, — сказав 
Іван Никифорович другу, після чого привітався з робітни-
ком, який кидав за кочегара вугілля в багряну залізну паще-
ку, та почав перевіряти стан важелів та показники приладів.

Раптом він спантеличено вилаявся:
— Якась чортівня. Що, до біса, тут скоїлось?!
І, чухаючи лисину та задумливо підкручуючи вуса, 

пояснив:
— Пошкоджено головний манометр, а також інші. Ось 

бачте, за скельцями всіх приладів крапельки води, довго 
тепер прилади не протягнуть, а не знаючи справжнього 
тиску пари в котлі, можна злетіти до небес разом зі шматка-
ми паровоза, якщо котел розірве. Треба негайно міняти. 
Утім, це дуже дивно, бо до ремонту всі прилади були справ-
ні, крім того, я ніколи не бачив, щоби вони виходили з ладу 
одночасно.

Роздратований товстун гукнув робітника у засмальцьо-
ваній чорній куртці на голе тіло та заправлених у важкі, ре-
тельно змащені чоботи штанях із чортової шкіри. Хлопчи-
на, чий русявий чуб пишно куйовдився з-під кепки, зиркнув 
на манометр блакиттю уважних, кмітливих очей. Потім, на-
тягнувши грубі рукавиці, підставив залізний ящик маши-
ніста, заліз та спробував покрутити вентиль, що відключав 
манометр від парової магістралі. За мить Іван Іванович по-
чув ледь не п’ятиповерхову лайку і цього разу зчудувався 

схожості не тільки паротягів із броненосцями, але й заліз-
ничників із моряками.

— Ах ти ж свиняча мордо, кобиляча срако, різницький 
собако, нехрещений хлоп — кувалдою тобі в лоб. Самого 
гаспида ти внук, коріння хрону крюк. Щоб тобі повилазило, 
козолупе проклятий, — лаявся почервонілий від люті ре-
монтник. — Бодай ти з ранку до вечора голим гузном їжака 
давив, клятий плюгавче!

— Що трапилось, Андрію? — начебто спокійно запитав 
Іван Никифорович, пропустивши повз вуха лайливі епітети.

— Даруйте, Іване Никифоровичу, але ж якийсь люципера 
брат, цур йому пек, вивів із ладу вентиль. Тепер треба гасити 
машину, випускати пару й тоді міняти прилади та вентиль. 
Стільки часу та праці козі під хвіст, трясця його матері, — ви-
дихнувши, уже спокійно відповів робітник. — До речі, вас го-
дину тому шукав отой патлатий дивак зі служби руху, його 
Павло Кривоніс супроводжував, тож знає більше — навіщо.

— Хлопче, де ти навчився так лаятись? — запитав, вити-
раючи білою хустинкою сльози від сміху, почервонілий 
обличчям Іван Іванович.

— Коли я був іще шмаркатим хлоп’ям, дід мій ховав 
у шухляді якийсь старий пергамен, що дістався від його 
прадіда з боку матері, славетного козака Ревивовка, якого 
цар Петро свого часу наказав настромити на палю в Бату-
рині, адже пращур підтримав гетьмана Мазепу.

Багато разів прохав дати подивитися на цей пергамен, 
однак мій дід завжди відповідав одне: «Я твій дід, але ти 
якийсь циган, бо не відчепишся. Але поки не виростеш — не 
дам». Тож я за нагоди поцупив у діда ключ від шухляди та 
прочитав і запам’ятав дещицю з того пергамену. Ось жал-
кую тепер, що не все, бо дідова хата згодом згоріла, а з нею 
і пергамен. Крім лайливих слів пам’ятаю лише підпис — 
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«Іван Сірко, отаман кошовий з усім Війська низового Запо-
різького товариством».

Тим часом зовнішньо незворушний товстун мовчки 
смикнув гудок, який переривчасто свиснув так, що аж вуха 
позакладало. Від натиску на довгий важіль розчинилися 
дверцята топки. Рудий вусань узяв лопату з чорним від утер-
того пилу держаком і почав зосереджено кидати вугілля 
в розпечене жерло. 

За довгі роки приятелювання Іван Іванович добре 
взнав свого товариша і тому подумав, що зараз у на вигляд 
спокійного приятеля все кипить усередині, наче вулканічна 
лава, жару якої позаздрив би й пекельний вогонь у паровоз-
ній топці. Здогадався про це й Андрій, тож, не гаючи часу, 
позадкував до драбини і швиденько накивав п’ятами з буди, 
подалі від тепер гарячої в усіх сенсах руки свого начальника.

Іван Никифорович припинив закидати вугілля в нена-
жерливу топку, знову смикнув за мотузку, до чогось уважно 
прислухаючись. Викинувши догори стовпчик пари, гудок заве-
рещав трохи іншим тоном. Після цього впертий товстун підки-
нув іще декілька лопат блискучого вугілля в багряний отвір.

— Друже, я не надто добре розуміюся на паровозних 
справах, однак навіщо ще більше розтоплювати котел? 
Ви ж казали, що треба навпаки зупиняти парову маши-
ну? — здивувався Іван Іванович.

— Так, будемо згодом зупиняти машину, проте, коли 
вже її запустили, можна багато чого перевірити, щоби потім 
не витрачати час.

— Це ж, мабуть, без манометра небезпечно? — трохи за-
непокоєно перепитав приятель замисленого товстуна, який 
саме притуляв свій стетоскоп до якоїсь труби.

— Коли б ви були за машиніста, то так. Але я можу за різ-
ницею звуків гудка та за допомогою стетоскопа досить точно 

вирахувати тиск пари в котлі. Ось у цього котла є ще запас 
у три атмосфери, — заспокоїв товариша Іван Никифорович. 

— Зазвичай на залізницю без справного манометра 
паровоз суворо заборонено випускати, утім на території 
майстерень він цілком безпечно трохи походить для пе-
ревірки відремонтованих вузлів, а головний манометр 
йому замінять уже завтра.

— Звісно, я — повний профан у ваших залізничних спра-
вах, тож не дуже смійтеся, друже, з мого запитання, але коли 
в казані закипає вода, то кришка починає підскакувати 
й випускати пару. Невже паровоз не має такого приладу?

— Браво, з вас вийшов би гарний інженер. Котел дійсно 
оснащений запобіжними клапанами, утім вони спрацьову-
ють лише тоді, коли тиск пари стає більшим за максималь-
но допустимий. На манометрі — це край червоного сектора. 
Тиск у котлі постійно коливається в залежності, наприклад, 
від рельєфу місцевості, якою рухається паровоз, і може так 
скластися, що тиск швидко і набагато перевищить дозволе-
ний — тоді в залізі котла може з’явитися малесенька шпа-
рина. Далі буде наче з повітряною кулькою, коли її про-
штрикнути тоненькою голкою, — так гахне, що й за версту 
вуха позакладає. Ось чому стрілка манометра сливе ніколи 
не повинна заходити в червоний сектор.

Раптом Іван Никифорович перервав розповідь і ку-
дись втупив хитрі жовтуваті очиці. Іван Іванович прослідку-
вав за поглядом друга і побачив, як до їхнього паротяга вай-
лувато біжить якийсь чоловік.

— Іване Никифоровичу, вас терміново запрошує 
начальник служби колії. Надзвичайно терміново! — вигукнув, 
підбігши до буди, підстаркуватий службовець у світлому 
залізничному мундирі.
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VIII

Уранішній туман низько кублився обабіч залізничного по-
лотна, яке турецьким ятаганом вигулькувало з гаю за сто 
сажнів від буди на переїзді. Ось-ось мали вистрибнути з-за 
вагітного сонцем небокраю перші промені. 

Сторож, похилого віку худорлявий чоловік у завеликій 
на нього чорній тужурці, зазвичай не зачиняв замком по-
фарбований чорно-білими смугами шлагбаум. Але цього 
разу, з огляду на те що зараз у сторожці сидів вартовий, як то 
завжди повинно бути під час слідування екстреного поїзда, 
вирішив усе зробити за інструкцією: повісив замок, а потім 
швиденько повернувся в буду, бо ранок перед сходом завж-
ди свіжив найбільше.

У кутку теплої буди на табуреті, притуливши до себе 
рушницю і спиною спершись на стіну, куняв солдат, кумед-
но брижачи побите віспою лице. Сторож насмішкувато 
щось тихо мугикнув собі під ніс, націдив окропу з самовару 
у склянку в олов’яному підскляннику з імперським двоголо-
вим орлом, долив чаю із заварника.

Потім узяв новеньке синє блюдце, розмальоване золота-
вими вензелями Києво-Полтавської залізниці, і непоспіхом 
наповнив його зі склянки, адже полюбляв саме так, уприкуску, 

відставивши мізинець на третю годину, сьорбати чай. Кинув 
погляд на часомір — до прибуття екстреного потяга залишало-
ся ще десять хвилин, утім сторож подумав, що треба вийти заз-
далегідь, мимоволі глянув у віконце й отетерів: у пасмах тума-
ну вздовж рейок попід будою сливе нечутно промайнув кінь, 
за ним — на великих колесах, обтягнутих гумою, бричка з під-
нятим шкіряним верхом. Вражало, що віжки ніхто не тримав, 
наче візком керувала примара, зіткана з імли.

Сторож штовхнув вартового у плече, і поки той очма-
ніло кліпав очима, усунув йому прапорця у мляву після ку-
няння руку та прокричав, щоби солдат негайно вийшов 
і показав той прапорець, якщо підійде поїзд, а сам, маючи 
думку наздогнати якимось чином бричку і встигнути при-
брати її із залізничного полотна, щодуху вискочив надвір. 
Вискочив і закляк від жаху: почув, що, випереджаючи гра-
фік, із-за гаю до переїзду швидко наближається поїзд.

Ось із білястого туману стрімко вилетіло темне пасмо, 
момент — і чорною блискавкою промайнув біля сторожки па-
ротяг, вереском гудка спробував розігнати туман та за якісь се-
кунди наздогнав бричку, що втікала у світанкову імлу. 

Пролунали тріск, гуркіт і схожий на гучний розпачли-
вий вереск дитини, сповнений болю та відчаю передсмерт-
ний зойк конячки. Скрегіт гальм полоснув по вухах, наче 
бритва. Із пробитого залізною віссю брички черева паротя-
га зі свистом ударив струмінь пару й застрибав у карколом-
ному, несамовитому танці. 

Проте громада швидкого потяга протягла за інерцією кри-
ваве місиво, яке було за мить до того бричкою, конем та тілами 
двох пасажирів, яких не розгледів сторож, іще з сотню сажнів.

На сході зійшло червоне сонце й наслало багряні про-
мені до зелених лук і гаїв. Біло-рожеві пасма імли заструме-
ніли вгору й танули десь високо в ясному небі.
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— Іване Никифоровичу, вчора ви давали заявку на іспити 
відремонтованого «Новіка». Маршрут якраз збігається з по-
трібним для того, щоб відтягнути клятий поштовик, який 
під Миргородом тепер встав на рейках, а мені потрібен 
швидкий паровоз, щоби встигнути забрати його з колії до 
підходу екстреного поїзда, — відразу прийняв друзів у своє-
му кабінеті начальник служби колії.

— А навіщо швидкий? Хіба на дистанції нема маневро-
вих поблизу Миргорода, хоча б у Яреськах чи Ромодані? 
Та й пара швидких локомотивів у вас і в Полтаві є.

— Біда, справжня біда сьогодні з вільними паровозами 
на дистанції. Усе вишкребли на війну, а що не вишкребли — 
тепер у ремонті. На всіх моїх хтось уночі пошкодив мано-
метри, анхизове насіння, сто чортів йому в печінку. Виру-
чайте, голубчику, Христом-богом прошу, бо ж війна — не 
тільки звільнять мене, але й під суд віддадуть за зупинку екс-
треного потяга, — майже плачучи, почав благати начальник 
служби колії.

— Навіщо ви мені розказуєте ці байки, Григорію Мико-
лайовичу? Адже ви можете зняти паровоз із якогось товар-
няка, якщо так уже припекло.

— Від вас нічого не сховаєш. Так, цей поштовик віз важ-
ливий вантаж, за інструкцією його треба доставити швид-
ким потягом. Маневровий тут аж ніяк не підійде. Крім того, 
поліція вимагає якнайшвидше відвезти з Полтави своїх 
агентів до місця аварії, поки не прибрали потяг. Там щось 
нечисте, бо поштовик зупинила якась бричка. Кажуть, 
що є загиблі, утім це надзвичайно секретно, саме цим зараз 
займається поліція.

— Григорію Миколайовичу, а покажіть мені хоча б 
один локомотив, де виведений з ладу манометр. 

— Добре, ходімо. Тим часом і поговоримо, тільки часу 
замало, екстрений уже вийшов із Києва, треба швидко звіль-
няти колію, а до того ще губернська поліція хоче роздиви-
тися місце аварії. 

— Хіба миргородський повітовий справник цього не 
може зробити?

— Мені під великим секретом сказали, що екстреним 
потягом їде до Харкова у справах надзвичайної держав-
ної важливості член імператорської родини чи якийсь мі-
ністр. Поліція вважає, що аварія з поштовиком якось 
пов’язана з цим, тому розслідувати будуть губернські полі-
ціянти. Як я вже казав, їх теж треба доставити до місця 
аварії якнайшвидше.

— Зрозуміло. Тоді в мене тільки таке прохання. Ось мій 
давній друг, Іван Іванович, уже давно просив мене показати 
та розказати, як працює залізниця. Може, хтось із ваших 
його просвітить?

— Авжеж! Немає нічого легшого цього дня. Федоре Ми-
хайловичу, — звернувся начальник служби колії до диспет-
чера з розкуйовдженою чуприною, що саме закінчив свою 
чотирнадцятигодинну зміну й пив чай біля великого само-
вара, перед тим як піти додому, виспатися і встигнути через 
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десять годин заступити на нову зміну, — покажіть Івану Іва-
новичу детально, як працює служба колії.

Той рвучко підвівся з-за столу й улесливо посміхнувся 
начальнику, стрельнувши на його супутників швидкими 
колючими очицями.

— Зробимо в найкращому вигляді, Григорію Мико ла-
йовичу, не турбуйтесь.

Коли товстун пішов із начальником служби, від Івана 
Івановича не сховалось, як Федір Михайлович сумно зітх-
нув. Допитливому хочу-всезнайку стало соромно, що дове-
деться відволікати службовця від відпочинку після важкої 
довгої зміни, тим-то він дістав срібного рубля, карбованого 
двоголовим орлом, і поклав на стіл поруч із портсигаром, 
який мав на кришці напис «Феодору на згадку»:

— Будь ласка, прийміть подяку.
— Та не треба, ласкавий пане, — для Григорія Мико-

лайовича ми й так усе зробимо залюбки в найкращому ви-
гляді, хоча тут потрібна не одна розмова, а щонайменше 
півтори, — спробував пожартувати диспетчер. Утім монету, 
вдаючи, що доливає кип’яток у склянку, з помітною радістю 
швидким рухом прибрав у кишеню. Це становило його 
майже денний заробіток, тож помітно покращило настрій 
патлатого чоловічка. Він запропонував чай Івану Івановичу, 
і вони всілися за стіл.

Цибатий чиновник, як людина з юридичною освітою, 
був далекий від деталей технічного прогресу, але одна річ 
його вельми цікавила —як залізничні потяги примудряють-
ся не зіштовхуватися один із одним. Адже доводилось йому 
у службових потребах досить часто користуватися послуга-
ми залізниці, а також їздити залізними конями у відпустки. 
Іван Никифорович на це питання завжди посміхався в руді 
вуса та казав: «Не беріть дурного в голову. Менше знаєш — 

краще їдеш». Тому Іван Іванович відразу почав розпитувати 
Федора Михайловича саме за це.

— От ви кажете, п’ять хвилин — це ніщо, — промовив диспет-
чер і помацав довгими, схожими на павучі лапки, пальцями ве-
лику брунатну бородавку, що гніздилася на кінчику його носа.

— Даруйте, шановний, однак я нічого такого не казав.
— Ну добре, не кажете, то думаєте, а не думаєте, то мо-

жете думати, тому що більшість пасажирів навіть не помі-
тить запізнення потягу на п’ять хвилин. Проте для залізниці 
таке запізнення — ніби каміння з неба чи початок апокаліп-
сиса. І щорічно через це відбувається кілька жахливих 
залізничних катастроф.

— Та ви що?! — в Івана Івановича аж мурашки поповзли 
поза спиною.

— Так-так, шановний. На нашій залізниці після ката-
строфи з царським потягом біля Бірків, дякувати Богові, 
уже багато років нічого такого не бувало, але по всій імпе-
рії трапляється кілька катастроф на рік. То потяг лусне нав-
піл в кінці підйому й частина вагонів самі по собі котяться 
з гори до сходження з рейок, то зіткнуться лоб у лоб два 
паровози, то хтось когось наздожене й торохне у хвіст… 
А кінець завжди один — купа почавлених покрученими за-
лізяками людей(якщо потяг, звісно, пасажирський).

— Чому ж таке виходить, чому залізничники не дадуть 
собі ради? — здивовано похитав головою Іван Іванович.

— Ось послухайте мене, я все доросле життя на заліз-
ниці прожив, — із насолодою сьорбаючи міцний чорний 
чай, промовив Федір Михайлович. — Усі залізничні ката-
строфи можна розділити на дві категорії: зіткнення потя-
гів — хоч у лоб, хоч ззаду-спереду, — і схід з рейок. Зіткнення 
поїздів може відбутися тільки тоді, коли порушуються мі-
ністерські постанови ще від 1874 року. 
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Для залізниць із одним рейковим шляхом, яких у нас — 
більшість, головна сутність постанов полягає в тому, що між 
двома станціями поспіль може перебувати в русі тільки 
один поїзд, в якому б то не було напрямку. Начальник стан-
ції повинен своєчасно прочитувати депеші сусідніх стан-
цій, а також своєчасно і власноруч записувати свої депеші 
до журналу. Він у жодному разі не має права передавати 
свої обов’язки, щоб не вийшло так, наче сама баба сметану 
злизала, а на кота сказала.

— Дуже нагадує губернську канцелярію.
— Це вона і є, тільки за недбалість на залізниці платять 

чиєюсь кров’ю, а не чорнилом. Телеграфіст зобов’язаний, 
відкинувши всяку іншу роботу, негайно прийняти й записа-
ти в журнал кожну депешу. Йому суворо забороняється бра-
ти на себе обов’язки начальника станції, інакше може бути 
таке, що писар завинив, а шевця повісили. 

Обер-кондуктор і машиніст потяга також повинні зна-
ти й виконувати твердо, мов «Отче наш», особливі правила. 
Їм суворо заборонено вирушати з поїздом у подальший 
шлях без колійних депеш. 

— А це вже нагадує мені армійські маневри, — підмітив 
Іван Іванович, якому довелося після закінчення університе-
ту рік прослужити в армії піхотним офіцером.

— Так точно, але такі маневри, які, на відміну від військо-
вих, проходять кожен день і кожну ніч, навіть кожну хвилину, 
у зливу й хуртовину, бодай у таку погоду, коли й на печі страш-
но, і все це протягом багатьох років, — залюбки згодився опо-
відач, який, вочевидь, сам був у захопленні від намальованої 
картини й пишався причетністю до залізничної справи.

— Спробуємо уявити приклад неможливості зіткнення 
поїздів унаслідок однієї тільки помилки, а не внаслідок 
неточного виконання міністерських постанов.

— Цікаво, дуже цікаво, — кивнув Іван Іванович, дивую-
чись, як чітко та впевнено почав говорити, розправивши 
плечі, цей похилого віку і, здавалося, затюканий долею 
службовець.

— Припустимо, на станції Абикуди зі станції Нізвідки 
отримана телеграма такого змісту: «Абикуди, начальнику 
станції. 12 г. 21 хв. №1 вирушив». Через п’ять-десять хвилин 
начальник станції забуває про цю депешу і вважає шлях між 
станціями Нізвідки та Абикуди вільним, унаслідок чого 
знаходить можливим відправити другий потяг.

Для цього нечупарі потрібно під забутою ним депе-
шею написати свою телеграму: «Нізвідки, начальнику стан-
ції. Можу відправити поїзд №2». Далі бовдур-телеграфіст та-
кож забуває депешу про вихід першого поїзда й передає 
у Нізвідки запит на відправку другого.

Тим часом у Нізвідки очікують не запиту, а найперше 
депешу «Поїзд №1 прибув». Отже, помилка надійшла вже 
у треті руки. Якщо й цього разу вона залишиться непоміче-
ною, то переходить далі — в четверті руки, а саме до началь-
ника станції Нізвідки.

— Було б дуже дивно, Федоре Михайловичу, якщо й на-
чальник станції в такому випадку не помічає помилки. 
Це можливо, мабуть, тільки коли б він раптом осліп, а всі 
попередні службовці зненацька з’їхали з глузду? 

— Випадки, шановний Іване Івановичу, різні бувають, 
утім знову припустимо, що ще один недбайло теж робить 
помилку і пише відповідь: «Так, чекаю на поїзд №2». Ця де-
пеша знову проходить через кілька рук, але щоб відправити 
поїзд зі станції, начальник, бодай він тричі кеп, повинен 
вручити машиністу розписку в тому, що схрещування пер-
шого поїзда з другим поїздом не відбулися на станції Аби-
куди з таких-то причин. 
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Тут, здається, не можна вже не згадати навіть бевзю про 
прямування першого поїзда.

— Бачу, такого не може бути, навіть якщо на якійсь стан-
ції всі понапиваються горілки, — задоволено промовив Іван 
Іванович, думаючи тепер, що з системою повідомлень на 
залізниці все гаразд.

— Авжеж, за умови хоч трохи точного дотримання мі-
ністерських постанов нам цього не вдалося. 

— Так, не вийшло, — радісно підтвердив слухач.
— Тим часом зіткнення поїздів між станціями або на 

станціях далеко не рідкісне явище, і постає питання: де ж 
причина? А причина дуже проста — вона в тому, що мініс-
терські правила — мертва буква.

— Це не новина, шановний. Скрізь таке.
— Таке, та трохи не таке — якщо в канцелярії хтось втра-

тить документ, то навряд чи буде від того катастрофа. Отже, 
багато залізничників, замість того щоб точно і сумлінно до-
тримуватися порядку, встановлюють свої власні порядки, 
намагаючись якомога більше виграти вільного часу від служ-
би. Хай хоч світ загине, але власна вигода завжди попереду.

— Невже таке може бути? Це ж відразу каторга, якщо 
щось станеться?

— Я, ласкавий пане, почав працювати на залізниці ще 
тоді, коли вона звалася чавункою. Починав на богом забу-
тій станції, де козам роги правлять. Спочатку помічником 
машиніста, потім телеграфістом другого класу з окладом 
у десять рублів на місяць, — Іван Іванович аж присвиснув, 
адже це були не гроші, а злидні. —Працював шістнадцять 
годин на добу. Бувало, не те що відпочити, а навіть поїсти 
не встигав, а грошей усе ж не вистачало й на нові черевики. 
Усе пройшов, тому і знаю все про залізницю — як воно було 
і як воно є тепер.

Так, наприклад, начальник станції, щоби користувати-
ся максимальним дозвіллям, особливо в нічний час або ж 
для того, щоби впоратися з купою різних обов’язків, на ньо-
го покладених, передає завідування обміном поїзними де-
пешами телеграфісту, який ніколи не наважиться не послу-
хатися, бо повністю залежить від свого начальника. Книгу, 
яка називається поїзним журналом, телеграфіст відкладає 
до здачі чергування і керує поїздами, покладаючись єдино 
на свою пам’ять. 

Водночас і начальникам станції, і телеграфістам дово-
диться працювати чотирнадцять-шістнадцять годин майже 
без вихідних і свят. Добре залізниці, коли робітники не ма-
ють родин, як ото я, — тоді вона стає їхньою й сім’єю, і до-
мівкою, і долею, а іноді й домовиною. Люди є люди — одна-
ково не витримують. Тому з такими порушеннями ката-
строфи неминучі. Взагалі, на всіх щаблях, не виключаючи 
пасажирів, панує суцільний безлад і неподобства, якщо 
придивитись уважно.

— Отакої! — вигукнув украй здивований Іван Іванович, 
подумки згадавши слова друга про те, що як менше знаєш 
про залізницю, то краще їдеш. 

— Я вам зараз зачитаю уривки зі скарг пасажирів, які 
збирав багато років по всіх станціях, де довелося працюва-
ти. Прецікаве вийшло, як на мене, чтиво, — дістав із кишені 
заяложену записну книжку Федір Михайлович. — Ось моє 
найулюбленіше: «Під’їжджаючи до станції, у вікно залетів 
горобець, який напаскудив мені на капелюха… Висадили, 
валіза з коштовностями поїхала далі, квитка не дають, вря-
туйте!.. У поїзді №13 у вагон були допущені персіани й же-
браки… Я знайшла свій вагон в жахливому стані, повно єв-
реїв і взагалі пасажирів другого класу… Їду так званим швид-
ким поїздом із дивовижною швидкістю — двадцять верст на 
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годину, примудрилися вже до Олександрівська запізнитися 
на п’ятдесят хвилин. Кажуть, причиною є вітер (у головах?)… 
У буфеті для першого класу на їжі повзають таргани… 
Першокласним пасажирам доводиться їхати у третьому 
класі, піддаватися непристойним образам… Прошу захисти-
ти від настирливих утисків з боку залізничних сторожів, 
які виселяють пасажирів із чоловічої вбиральні глупої 
ночі… Роздивляючись із вікна поїзда вокзал станції Нижні 
Упирі, я зненацька уздрів на пероні фізіономію її начальни-
ка і залишився нею вельми незадоволений».

— Я так і не зрозумів, чи то горобець під’їхав до станції, 
чи то власник капелюха. Досить, шановний, дуже прошу, 
бо від такого чтива й луснути навпіл можна, — віддихавшись 
од сміху, попросив Іван Іванович. — Невже зовсім нічого 
на залізниці не змінюється на краще?

— Чому ж не змінюється. Зараз, коли почалося об’єд-
нання двох залізниць у Південну й вирішили спробувати 
роботу з диспетчерською службою, від начальників станцій 
уже майже нічого не залежить. Ось так можна навіть імпе-
рією керувати! 

«Ти ба! — подумав зачудований слухач. —На копійчину 
живе, а мріє державою правити. Оце так дивина!»

Федір Михайлович відставив підсклянник, звівся на 
ноги, змовницькі підморгнув і жестом запросив співбесід-
ника до дверей, на яких висіла табличка з написом «Сто-
роннім вхід суворо заборонений». За товстими, зсередини 
обшитими повстю дверима ховалася невелика темна кім-
ната із заштореними вікнами, через які не проходив жоден 
промінь сонячного світла. 

На величезному дебелому столі світила електрична 
лампа під зеленим абажуром, безупинно стрекотали де-
кілька телеграфних апаратів на дерев’яних підставках зі 

скриньками і мідними табличками з написами «СИМЕНСЪ 
и ГАЛЬСКЕ 1904», виблискуючи латунню коліщаток і крутя-
чи великі бобіни з тоненькою білою стрічкою. Також поруч 
стояли три високих рогатих телефони, по двох із яких змін-
ник Федора Михайловича, маленький лисий молодик, 
саме розмовляв, кумедно затиснувши слухавки плечима 
і встигаючи водночас щось писати однією рукою, а іншою 
тримати телеграфні стрічки, швидко перебігаючи по них 
очицями, закутими в товсті скельця окулярів. 

У центрі вільна поверхня столу була зайнята розграфле-
ними листами паперу, на яких лежали гостро заточені 
з обох кінців червоно-сині хімічні олівці. Задзвонив третій 
телефон, Іван Іванович із цікавістю очікував, що ж буде ро-
бити диспетчер, але чоловічок лише в розпачі дивився на 
верескливий апарат, не в змозі звільнити для його рурки 
жодне з вух.

— Тут завжди ніч і повсякчас гамір, — пошепки сказав 
Федір Михайлович на вухо Івану Івановичу, навшпиньки 
підійшов до столу(хоча в такому гармидері це здавалося 
зовсім зайвим), узяв зі стосу один аркуш паперу й махнув 
рукою, вказуючи на вихід із цього потаємного притулку за-
лізничних богів…

— Бачили ви коли-небудь диспетчерський графік? На-
вряд чи, еге ж? Ось він — це сітка на аркуші, вся покреслена 
справа наліво і зліва направо косими червоними й синіми 
лініями. Червоні лінії — пасажирські потяги, сині — товарні. 

На верхівці аркуша —жирна риса і підпис проти риси: 
«Полтава Південна». Внизу — інша риса, це «Лубни». А між 
ними — ще шістнадцять станцій: Полтава-Київська, Абазівка, 
Решетилівка, Сагайдак, Яреськи, Гоголево, Миргород, Ромо-
дан тощо. Вісімнадцять станцій і роз’їздів у мене на ділянці — 
значить, вісімнадцять горизонтальних ліній на аркуші. 
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А перетинають їх вертикальні лінії: на кожні п’ять хвилин — 
одна лінія. Живуть ці лінії з потягами, наче риба з водою.

— Цікава система, — гмикнув Іван Іванович, якому по-
первах довелося працювати в канцелярії. — Як же заповнює 
цей графік диспетчер?

— Осьо-сьо дивіться: вийшов, приміром, поїзд із Полтави- 
Київської в ікс годин, ігрек хвилин — одразу ставиш олівцем 
крапку на сітці й чекаєш. Через п’ятнадцять хвилин, скажі-
мо, потяг в Абазівці повинен бути. Дивишся на годинник 
і тримаєш олівець напоготові. 

Стукає телеграф — прийшов ріднесенький. Тягнеш 
олівець із Полтави на Абазівку і знову чекаєш. Ще через 
сім хвилин поїзд повинен роз’їзд проскочити, тому біжить 
червоний або синій олівець від Абазівки до роз’їзду, потім 
на Решетилівку і так далі. Якщо поїзд добре йде, то й лінія 
під олівцем виходить рівна, аж серце радіє. А коли почне 
збиватися з ходу — лінія теж ламається, щоб на таке й очі 
не дивились, адже час не віл, його не налигаєш. Ось так 
я і без телескопа бачу, де поїзд іде, де Крим, де Рим, а де 
попова груша. Хоч він за сто верст пішов, а від диспетче-
ра не сховається. 

— Нарешті зрозумів, — задоволено кивнув слухач.
— А втім, легке в мене було б життя з одним потягом. 

Поїздів десятки, кожному за графіком треба колію про-
класти, не окремі ниточки на сітці, а цілі волоті. Правильно 
йдуть потяги — і в мене на сітці нитка до нитки. А то рап-
том ніби вітер вихопить якусь із них та й підкине її у бік. 
Значить, збився поїзд із ходу, поперек дороги іншим стає. 
Я відразу за ключ або телефон. 

Кричу в слухавку чи відстукую ключем: «Прибрати 
п’ятий номер на запасну колію. Випустити вперед двадцять 
п’ятий». Знову вирівнялися поїзди, знову нитка до нитки. 

Тільки ось із п’ятим як мені бути — з тим, що я на запасну ко-
лію прибрав? Адже в мене точне завдання: прогнати за чер-
гування стільки-то десятків поїздів через ділянку. Однак 
я один поїзд викинув, він місце займає на роз’їзді, маши-
ністу штраф іде. А куди ж його всунеш, коли все вже зайня-
то у графіку? Ось тут і завдання! Ні, на запасну колію стави-
ти — це крайній випадок, дурню сміх — розумному сльози.

— А буває таке, що потяг треба притримати?
— Аякже, гарячі машиністи найбільше бруднять гра-

фік. Вийде з Полтави — і ну гнати, ну гнати! Думаєш, він іще 
на перегоні — куди там! Накажеш наступній станції на за-
пасний шлях йому стрілки зробити. Він і влетить, немов 
у пастку. Витримаєш належний час і пускаєш його, голуба, 
далі за розкладом. 

— Виходить, що повільний поїзд — погано, квапливий — 
теж погано. Які ж тоді поїзди найкращі? 

— Дотримання графіку — хитра справа, бо багато що тут 
від машиніста залежить — хороший машиніст ногами відчу-
ває, як іде його поїзд. Якщо почне здавати машина хоч на 
півхвилини, машиністу відразу ноги скажуть. Рвоне він руч-
ку регулятора — і виправить хід. Йому навіть на годинник 
дивитися не потрібно. Якщо ж не відчуваєш своєї машини — 
і годинник тебе не врятує.

— З машиністами зрозуміло, а які найкращі паровози?
— Бачили ви «Новік»? Красунчик! Його за голосом ві-

дразу впізнаєш, не гудок — цілий оркестр. Вісімдесят-сто 
верст на годину дає паровоз. У топці рев, висунеш голову 
у вікно — не те що кашкет, а волосся, здається, з голови зірве. 
А хід рівний, плавний, не рве машина, не кидає. Машиніст 
налив собі склянку чаю, примостив на котел — і не розплес-
кується. Оце так хід! Коли «Новіка» на графік приймеш, 
то й дивитися на лінію приємно!
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Зі швидкими потягами справу мати одне задово-
лення. Ці не підведуть. Якщо й затримується десь у дорозі 
швидкий — за один перегін свій час наздожене. Але «Новік» 
не всякі поїзди водить. Під який-небудь товарний його 
не поставлять. А з іншими поїздами клопоту диспетчеру 
набагато більше. 

Особливо з товарними. А в кожному купа вагонів. 
Мало не з півверсти кожен поїзд. Не всякий паровоз таку 
чудасію потягне, а ось паровоз із літерою «Ш» на тендері — 
витягує, бо це ваговоз, і кричить він басом, хоча це не надто 
велика машина і ходить зовсім не швидко — у цьому до 
«Новіка» йому наче до Києва рачки. Колеса в нього як зуби — 
дрібні, чіпкі, на відміну від коліс «Новіка», який як повер-
не — відразу вперед піде на півдесятка сажнів. А «Ш» не по-
спішає, натомість яку махину витягує. 

— Взимку, мабуть, важко і «Щуці»?
— Так, особливо коли лютий мороз. Трохи сніжок потя-

гу припорошив колеса — дивишся, а він уже на стоянці до 
рейок примерз. Терміново шукай йому робітників із лопа-
тами, жени із сусідньої станції штовхача. Нічого гірше не-
має, якщо затримка на перегоні сталася, коли товарні один 
до одного в потилицю йдуть. Почнуть гальмувати, зупиня-
тися абиде — пропадеш тут із ними. Стане який-небудь со-
тий номер — п’ятдесят тисяч пудів на колесах — його потім 
і з місця не зрушиш. 

Ніде правди діти, марудна справа товарні потяги води-
ти за графіком, але вони у справжнього диспетчера на пер-
шому місці бути повинні. Завдяки їм їде вугілля та хліб у ве-
ликі міста, а з міст до села їдуть товари, ліки, плуги. 

А ще є в нас сортувальна станція, ви можете самі її 
з вікна побачити — он вона тягнеться на п’ять верст. Паса-
жирські поїзди на сортувальній не зупиняються, ні вокзалу 

там не побачите, ні перонів — саме чисте поле, і в ньому про-
кладені колії. І на всіх стоять вагони, бо сортувальна стан-
ція — як торба: з ранку до вечора, з вечора до ранку набива-
ють її завантаженими вагонами. Водять вагони сортуваль-
ною станцією особливі паровози — «Овечки», називаються 
так тому, що в них літера «О» на тендері. Ото вже крикливий 
паровоз, ніби та Одарка, яка від усього села відбрехалася. 
Пронизливий голос в «Овечки», тож коли зберуться вони 
у стадо на сортувальній, то такий концерт учинять, що ву-
хам стане боляче…

Іван Іванович, поки слухав говіркого диспетчера, навіть 
забув про чай, який давно охолонув. Виразно, мов наяву, 
постала перед очима мапа з тоненькими лініями-паву-
тинками та десятками іграшкових потягів, що пихкали 
димом і парою, — подорожуючи ними, ніколи він про це 
так не думав. 

А ще вразило, що, виявляється, не гордовиті началь-
ники станцій або важні обер-кондуктори й вусаті браві ма-
шиністи головні на залізниці. І не директори-генерали, 
а ось ці два непоказних сутулих чоловічка, які працюють за 
жалюгідні гроші ледь не цілодобово, — досвідчений Федір 
Михайлович та його молодий змінник, яких майже ніхто 
й не бачить у їхній маленькій задушливій кімнаті, де завж-
ди царює ніч і гамір.
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Повернулися начальник служби колії і насуплений Іван 
Никифорович. Начальник одразу звернувся до Федора Ми-
хайловича й наказав тому залишатися в диспетчерській, 
щоби допомогти молодшому колезі в разі чого:

— Потім буде час відпочити, бо служба є служба, не на 
базарі працюємо.

Поки верталися до майстерень, Іван Іванович телень-
кав, наче маленький хлопчик, захоплено розповідаючи 
другові все почуте від диспетчера, особливо думки того про 
керування імперією, мов рухом потягів. Але Іван Ники-
форович спочатку скептично, як здалося зачарованому за-
лізницею новачку, поглядав на приятеля, а трохи згодом 
м’яко проказав:

— Вибачте, друже. Обговоримо це пізніше, бо зараз 
багато клопоту.

Його цибатий супутник подумки скартав себе — як він 
міг так забутись, захопитися, немов хлопчисько, коли у дру-
га вочевидь величезні турботи, та винувато перепитав:

— Мабуть, і нині не судилося з нашою мандрівкою? 
Давайте я вже поїду з Максимом, а ви залишайтеся і займай-
теся нагальними справами. З’їздимо вдвох якось згодом.

— У жодному разі! Ми домовились із начальником 
станції, що він дасть наказ негайно причепити до нашого 
паровоза вагон, і вже не Максим повезе нас на бричці, 
а я буду за машиніста й повезу вас усіх на «Новіку» до Мир-
города, — розсміявся той на неприйнятну пропозицію. — 
А звідти вже на бричці доїдемо до Хорола вчасно, як плану-
вали, та ще й порибалити встигнемо.

— Як же так? Ви самі казали, експлуатація паровоза 
з пошкодженим манометром суворо заборонена за ворота-
ми майстерень.

— Дійсно, втім тепер надзвичайна ситуація, а я так само, 
як добрий лікар без усіляких аналізів розуміє стан пацієнта, 
відчуваю стан паровоза й можу визначити тиск пари не згір-
ше за манометр, — лукаво усміхнувся хитромудрий товстун, 
ледь встигаючи за довгим кроком Івана Івановича.

Знічев’я з будки «Новіка», до якої залишалося з десяток 
сажнів, повалила густа пара. Друзі швидко підбігли до паро-
тяга, Івану Івановичу спершу здалося, буцім у будці порпа-
ється кудлатий арктичний ведмідь. Через мить стало зрозу-
міло, що це людина в баранячому кожусі, одягненому за-
дом наперед, з коміром на обличчі та у грубих брезентових 
рукавицях, якими вона охопила патрубки до манометра 
і під струменями пари, що били в кожух білими розлючени-
ми зміями, міняла прилад.

Товстун ошелешено завмер і дочекався закінчення 
роботи, однак потім розгорланився так, як Іван Іванович 
іще ніколи не чув від приятеля. Рудий вусань декілька 
хвилин кричав на Андрія, який мовчки стовбичив у бара-
нячому кожусі, а потім уже стиха сказав похнюпленому 
хлопцю:

— За порушення правил безпеки тобі сувора догана 
та штраф на півзарплати, — а потім, коли за хвильку 
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віддихався, додав: — А за винахідливість та сміливість — 
премія в розмірі місячної зарплати. Поїдеш зараз із нами 
на «Новіку».

На виїзді з депо Іван Никифорович пригальмував па-
ротяг поряд із купкою робітників, які поралися біля знятого 
з «Овечки» величезного котла. Іван Іванович побачив, 
як один із них раптом пересмикнувся, наче від подиву, та 
зробив рух у бік їхнього паротяга, але товариш притримав 
його за руку і щось почав гаряче промовляти. Товстун теж 
це помітив і гукнув із віконця машиніста:

— Кривоніс, а йди-но до мене на хвилинку.
До будки миттю заліз ставний, високий і широкопле-

чий хлопець років двадцяти п’яти. Його сміливе вольове об-
личчя годилося для карбування на камені. Іван Іванович 
навіть подумав, що Рєпін багато втратив для своїх портретів 
запорожців, не бачивши цього лиця. Великі карі очі парубка 
кілька секунд із якимось злим викликом дивилися у при-
мружені жовтаві оченята рудого товстуна, а тоді він вигук-
нув, мовби через силу:

— Не їдьте, Іване Никифоровичу. У вас манометр не 
працює до ладу.

— А ти звідки знаєш?
— Чув, як Андрій казав.
— Не бреши, Кривоніс. Я знаю, що ти працював надворі 

й не заходив у депо увесь час, поки я тут. Не міг ти просто 
так знати про манометр.

Не відводячи уважного спокійного погляду від очей 
робітника, товстун відкрив паровий інжектор, від чого пара 
зашуміла трубами так, що ніхто зовні не зміг би почути роз-
мови в будці, і з якимось сумом у голосі запитав:

— А тепер скажи мені, Павле, чи пам’ятаєш, хто тебе ще 
шмаркатим хлоп’ям, узяв до майстерень, коли тобі, голод-

ному та босому, який тільки те й умів, що теля за хвіст сми-
кати, відмовили в будь-якій роботі на залізниці?

Виклик поволі згас в очах Павла і він глухо, мовби 
знехотя, відповів:

— Пам’ятаю.
— А пам’ятаєш, хто тебе влаштував у вечірню робітничу 

школу й відпускав на заняття раніше з роботи?
— Пам’ятаю і ніколи вашого добра не забуду, Іване 

Никифоровичу, — опустив очі долу неборак.
Дивлячись уважно на парубка, Іван Іванович здиву-

вався миттєвій зміні. Зараз перед ними був вже не гордий 
козак, а знічена постать дитини, яка просить вибачення 
в батька за те, що нашкодила.

— Так чого ж ти женеш нас на вірну смерть, Павле?
Кривоніс здригнувся, наче вражений громовицею, зля-

кано подивився в очі свого начальника і швидко заговорив:
— Та ніколи такого не буде, хоч би різали мене живцем 

на шматки.
— Добре, потім поговоримо. А поки стережися своїх 

нових товаришів — вони не з тих, хто легко пробачить непо-
кору.

Локомотив прибув до станції, де до нього причепили 
напіввагон — відкритий вагон із куцими стінками і без даху. 
Потім у цей вагон по відкинутих до самої колії дверях за-
їхав Максим на бричці, заскочили полтавські поліціянти, 
і потяг, не гаючи часу, рушив. Хлопчик здивовано пряв вуха-
ми й поводив головою, буцімто хотів сказати: «Чудасія яка — 
вперше не я везу, а світ мене везе». Максим тримав його за 
вуздечку та щось ласкаво шепотів на вухо.
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XI

Поїзд пересмикнуло; за вікном спочатку повільно, а потім 
усе швидше побіг на захід київський вокзал. Занурений 
у важкі думки, Дурново втомлено дивився на київське 
передмістя, яке мальовниче плинуло по той бік вагон-
ної шибки…

Предки, предки… Ну чому, чому вони, кинувши свої 
міста, своїх князів та земляків напризволяще, втекли від та-
тарської навали до Залісся, у чортів Суздаль під залізну п’яту 
монголів? У сімейних хроніках була згадка, як родичі з су-
міжної гілки залишилися боронити свій край від навали. 
Здебільшого загинули в бою, а над деким татари настелили 
дошки й танцювали, доки не затоптали до смерті. Але ж ті, 
хто вижив, із чистою совістю помандрували на захід, хоч 
і нелегко їм там було попервах. 

А рід Дурново змінив прізвище на те, що тепер, та про-
вів довгі століття у плазуванні разом із володимиро-суздаль-
ськими князями в ханському сараї навіть не перед ханом, 
а перед найницішими попихачами ханських мурз. Зате от-
римав багато кріпаків із покірної чуді й мокші, яких і людь-
ми ніхто тоді не вважав. І майже безмежні угіддя на болотах, 
де, щоправда, крім морошки нічого не родило. «Добра 

і справедлива платня скоморохам від князів», — гірко по-
сміхнувся до себе.

Петру Миколайовичу якось потрапила на очі біогра-
фія знаменитого композитора-італійця. Виявилося, це його 
далекий родич із часів Київської Русі, чиї предки втекли 
від шалених монголів спочатку до Валахії, а частина з них 
потім розселилася на землях чорногорців і хорватів. І вже 
звідти одинак із цієї родини перетнув на судні контрабан-
дистів Адріатичне море й оселився в Італії, у Бергамо, 
де й заснував родину з тепер уже знаменитим прізвищем. 
«Нехай так, усе ж не Дурново. Що ж поробиш, деякою мі-
рою моє прізвище — це справедлива назва або кара моє-
му родові», — безпристрасно віддав належне пращурам 
Петро Миколайович.

«Інколи здається, наче є вибір, є можливість побудува-
ти своє життя незалежно від історії та гріхів предків, утім це 
омана. Ми всі приречені ходити замкненим колом, навіть 
коли розуміємо всю мерзенність свого шляху», — продовжу-
вали штрикати мозок товариша міністра внутрішніх справ 
крамольні думки. 

Приміром, от Петро Миколайович із самого дитин-
ства захоплювався Великобританією, мріяв бути справжнім 
англійським джентльменом, але довелося на всіх рівнях бо-
ротися з Англією, підтримувати палацову камарилью, яка 
вважала цю країну найнебезпечнішим ворогом Російської 
імперії. Дурново прекрасно розумів справжню сутність 
Росії, яка була тюрмою багатьох народів та існувала тільки 
завдяки насильству, а втім усе життя вирішив присвятити 
боротьбі за її спасіння.

Від Києва на небокраї залишилися лише маківки Лаври. 
Змахнув сльозу й подумав: «Старію, чи що?» — ніколи ж бо 
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не мокріли очі від суздальських та володимирських храмів. 
Навіщо дуже розумний — а втім усе ж дурний — Прокопо-
вич, таємний єзуїт, продав у московське духовне рабство 
цю веселу, хоч і безладну країну? Проте з Прокоповича, 
сина купця, і не могло вийти справжнього пастиря свого 
народу. Такі все будуть задивлятися на чуже, заздрити, маю-
чи своє, у стократ ліпше. 

Ну, то й на краще вийшло для родини Дурново, хоча 
й непогано було б мати можливість утекти, як колись Курб-
ські, до насправді руської, більш вільної країни, ніж Росія. 

А втім ці наївні малороси, у яких перший Петро та дру-
га Катерина геніально придумали вкрасти не тільки історію, 
але й мову, усе ніяк не заспокояться у своїй історичній до-
мовині. Завжди серед бунтівників будь-якої народності 
знайдеться якийсь ватажок-хохлик, узяти хоча б цього кля-
того попа Гапона, що раптом зірвався з коштовного ланцю-
га й повів сіромах до царя вимагати якусь справедливість. 
Повсякчас із Малоросії, хоч як її придушуй, долинає сичан-
ня і скиглення про волю та незалежність, спогади про ко-
заччину, про те, що це їхня Україна — справжня Русь. 

Можливо, радше й чесніше було проголосити Російську 
імперію не нащадком Київської Русі та Візантії, але імперії ве-
ликого Чингіза. Та хто б тоді були росіяни? Для азіатів — одна-
ково північні варвари, якими гидують, а велика ідея злитися 
з Європою в алхімічному, чаклунському союзі — примарна, 
наче петербурзькі тумани, і не мала б жодних шансів будь- 
коли втілитися. На Росію в цьому разі чекала повна самітність 
на сотні років, хоча, можливо, все ще попереду й так. 

Раптом пригадалися рядки з написаного колись у юна-
цтві вірша, присвяченого недоладній вітчизні:

Зі станції Нізвідки прийшли в Абикуди ҆
Примарні та химерні облуди-поїзди.

На переїзді Дурново побачив валку: підводи тягли воли, 
яких поганяли малоросіяни з довгими вусами. «Усе, хлопці, 
не буде вже волів, та й не буде вас. Усі підете в імперський 
народ, навіть духу українського не залишиться. І це буде як-
найкраще для імперії, але не для вас». Звісно, уся ця чудь, 
мордва, мокша — непоганий матеріал для будування імперії, 
слухняний, покірний, утім без іскри божої. А ось ці хохлики 
не такі. Здається, замордовані, темні, забиті, уся їхня шляхта 
перекуплена та продала їх, наче худобу, проте вже майже 
три століття все ніяк не скоряться, усе тліють якісь вогники 
спротиву деінде, нібито на торфовищах у спекотні дні.

Навіть він, нащадок роду, який обирав Романових на 
царство, лише раб імперії, об якого витер ноги та й викинув, 
наче плюгаве кошеня, цар, урятований від замахів терорис-
тів кілька разів саме завдяки наймолодшому в історії Росії 
шефу поліції. А деякі з малоросів усе ще пам’ятають вільні 
часи, коли прадіди їхні були козаками, українцями. Уже 
й кісток їхніх не залишилось, а дивись, як воно виходить — 
спогади про них іще живуть. 

Усе ж таки шкода, що Малоросія, яку назвали так по-
дібно до Малої Греції, тобто Матері-Греції, і звідки пішла 
вся Русь, виродилася на посміховисько, або точніше — її 
примусили виродитися. Але що вже про це бідувати, осо-
бливо йому, боярському нащадку. Предки зробили помил-
ку, зрадили свою справжню вітчизну, промінявши на холод-
ні болота й ханську ласку. Він цю помилку не збирається 
повторювати й буде служити імперії до останнього подиху, 
бодай це найбільше зло у світі. 

А з Романовими ще розберемось. Як поставили на цар-
ство, так і знімемо. Ризиковано, звісно, але тут або хан, або 
пропав, а зараз треба терміново дописати листа київському 
генерал-губернатору:
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«Сьогодні у місцевості Кагарлик Київської губернії, 
в маєтку Чорткова, заарештований агітатор. Натовп із по-
грозами вимагає його звільнення. Місцева збройна сила 
недостатня. Зважаючи на це, наполегливо пропоную як 
у цьому випадку, так і в усіх подібних, наказати негайно 
винищити бунтівників до ноги, а в разі опору спалювати 
їхнє житло. У цю хвилину необхідно раз і назавжди вико-
рінити самоуправство. Арешти не досягають мети — швид-
ко судити сотні тисяч людей неможливо. Нині єдино не-
обхідно, щоб війська перейнялися вищевикладеними 
вказівками. П. Дурново»1.

1 Прим. заст. авт.: текст листа Дурново справжній — перевірено.

XII

Поїзд, що складався з паротяга, тендер якого був до країв 
заповнений вугіллям, та напіввагона, у якому ошелешено 
озиралися кілька поліційних чинів, Максим і Хлопчик, 
а бідолашний Сірко сховався під бричку й заплющив очі 
з переляку, стрімко мчав колією через устелений до не-
бокраю буйним різнотрав’ям зі стоколоса, пирію та сон- 
трави степ. 

Також квітнула жовтим і фіолетовим дивина, височів 
пурпурний залізняк, деінде хизувалася ніжна блакить дико-
го льону, а на її тлі скромно біліли рідкі волоті полину та 
хвилювалася ковила. Зеленими манівцями в байраках гу-
ляв пустотливий, просякнутий степовими трунками вітер. 
Інколи пробував наздогнати швидкий потяг, а потім бавив-
ся з його довжелезним димовим хвостом. 

Іван Іванович, замріяно роздивляючись рідний степ, 
пригадав, як товариш розповідав йому, що в більшості кра-
їн Європи степ називають «step» або «steppe», навіть лати-
ною, і лише валлійці та фіни говорять інакше. Та доводив 
походження цього слова ледь не від самих кіммерійців, ста-
родавніх мешканців місць, які тяглися зараз обабіч заліз-
ниці. Іван Іванович пам’ятав, що кіммерійців згадував іще 
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Гомер, а батько історії Геродот називав їх дивними козодо-
ями. «Колись і вони милувалися цим степом, а в наш час 
лише саме слово від них залишилося», — промайнула думка 
в цибатого мрійника.

Тим часом товстун упевнено тримав регулятор і, натяг-
нувши захисні окуляри, час од часу виглядав із віконця буди 
паротяга та з насолодою ловив обличчям шалений стру-
мінь зустрічного повітря. Іван Іванович згадав, як ледь не 
пирснув зо сміху, побачивши вранці приятеля в чудернаць-
кому одязі, і зрадів, що не почав тоді кепкувати з друга. 
І знову здивувався проникливості товариша — тепер цей 
одяг пасував найкраще: «Як він, чортяка такий, передбачив, 
що нам доведеться їхати в будці паровоза? Гідний, їй-богу, 
нащадок Череватого Пацюка».

— Друже, чому ви вирішили, що манометр пошкодив 
Максим? — не втримав цікавості Іван Іванович, говорячи 
майже у вухо Івана Никифоровича, щоби не перекрикувати 
гуркіт паротяга й посвист вітру.

— Для мене щербини на металі, який був пошкоджений 
зловмисником, — це наче відбиток пальця або ж підпис. 
Зазуби були занадто охайні, немов чоловік дуже не бажав 
завдавати паровозу шкоди. До того ж так вправно вивести 
з ладу манометр і вентиль міг тільки надзвичайно кваліфі-
кований робітник. Залізо в місцях щербин не встигло заір-
жавіти, а в насиченому водяною парою повітрі депо це від-
бувається швидко. Цебто вищерби зробив хтось із нічної 
зміни — ось вам альфа.

— Ну то й що? Я бачив, що у зміні багатенько людей. 
Чому саме Кривоніс?

— А тут черга омеги. У нічну зміну я зазвичай ставлю 
дуже мало кваліфікованих робітників, особливо зараз, коли 
бракує фахових людей і вони мені більше потрібні вдень. 

У цій зміні таких було всього троє — двійко старих майстрів 
і Кривоніс. Старі майстри надзвичайно вмілі, але зробити 
щось швидко й непомітно не в змозі, вони лише свій інстру-
мент, ретельно помічений, розкладають так довго, що мож-
на встигнути випити кілька горняток кави й викурити люль-
ку, а складають знаряддя, дбайливо протираючи, ще довше. 
Крім того, я не уявляю, щоб у них піднялася рука зламати 
щось у паровозі, бо вони люблять ці залізяки, як своїх ону-
ків, чи навіть більше...

Патлатий диспетчер знав свою справу відмінно. На всьо-
му шляху товарні поїзди вчасно втягували свої хвости на за-
пасні колії перед самим носом швидкого паротяга, і «Новік» 
прудко наближався до Миргорода. Нарешті минули красень 
Псел неподалік від місця з дивним лівим берегом, який був 
вищий за правий, на відміну від берегів інших річок.

Далі залізниця степовою гадюкою заповзала на дов-
гий зелений схил, біля якого Іван Никифорович почав сти-
шувати хід, щоби запастися парою перед тривалим підйо-
мом. Іван Іванович задивився навкруги, тож ледь устиг ухо-
питися за поручень, коли поїзд почав різко гальмувати, 
і нарешті кинув погляд уперед. Із верхівки схилу на них по-
вільно, утім швидко прискорюючись, котився відкритий 
вагон із сяйним на сонці антрацитовими полисками чор-
ним вугіллям.

— Чортів Федір Михайлович, щоб його підняло та геп-
нуло! Не міг загнати товарняк на запасну колію перед го-
рою? — вилаявся товстун-машиніст, що прикипів соколи-
ним поглядом до смертельно небезпечного вагона. Учепив-
шись у важіль, він повільно гальмував потяг, пам’ятаючи 
про бричку, Максима, Хлопчика та Сірка.

— Треба попередити Максима, щоби плигав, — перекри-
куючи рев топки та виск від гальмування, звернувся до 
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товариша Іван Іванович. Стало зрозуміло, що тільки-но 
потяг уповільнить хід, треба плигати з нього, адже чорний 
вагон нестримно насувався з гори.

— Заждіть, друже, я вчасно дам команду, якщо буде по-
треба, — прокричав приятель у відповідь. — Спочатку спробу-
ємо врятуватися гуртом.

Івану Івановичу нічого не залишалось, як безпорадно 
чекати, хоча здавалося, ситуація безвихідна — катастрофа 
неминуча. Живіт його стягнувся в макове зернятко, мальов-
ничий степ обабіч залізниці не щез, а немов укрився сірою 
пеленою, і лише по центру зору чітко бовваніло залізне одо-
робло з чорною лискучою верхівкою, яке стрімко наближа-
лось саме і наближало їхню смерть. 

Аж раптом він відчув, як громада потяга після миттєвої 
зупинки, від якої все здригнулося, спочатку повільно, а по-
тім усе швидше почала рух у зворотному напрямку. 

Це здалося йому безглуздим, і він здивовано глянув 
у бік товариша — невже Іван Никифорович справді споді-
вався втекти від величезної металевої туші, яка невідворот-
но летіла до них, або ж це тільки відчай, наче мертвому 
кадило, і вони на волосині від залізної смерті?

Однак паротяг швидко набирав задній хід, скажений 
вагон наближався вже не так загрозливо і, як ввижалося, 
стишував свою смертельну ходу, хоча розум підказував, що 
це пришвидшується паротяг. Через декілька хвилин легкий 
поштовх пробіг потягом — то тицьнувся в буфер локомоти-
ва, буцім ласкаве кошеня в ногу господаря, відірваний від 
товарняка вагон. Згодом, зачепивши його поперед себе, уже 
заспокоєного й покірного, потяг знову рушив угору. 

Тільки тепер довготелесий чиновник відчув, як затрем-
тіли ноги й запаморочилася голова від пережитого жаху, 
і знову вхопився за поручень, щоби не впасти, однак його 

приятель продовжував незворушно керувати паротягом, 
начебто нічого особливого й не сталося. 

І тільки завдяки скам’янілим пишним щокам, під яки-
ми стирчали, наче ікла, кінчики рудих вусів, та щілинам 
жовтавих оченят Івану Івановичу стало зрозуміло, що в його 
друга після бездоганно виконаного надскладного маневру, 
під час якого найменша помилка призвела б до їхньої заги-
белі, нерви зараз наче відтягнута до самого краю сталева 
пружина. «Отакої, до Бога шлях кручений, а до пекла — пря-
месенький», — сяйнула думка. Приборканий вагон невдовзі 
залишили на запасній колії чергової станції і знову рушили 
вперед, надолужуючи втрачений час.

Поки друзі оговтувалися від неочікуваної пригоди, обидва 
дивлячись кудись у далечінь, за небокрай, чимало часу 
минуло в тиші, якщо не рахувати посвисту вітру і стукоту 
коліс, до яких долучалися шурхотіння Андрієвої лопати 
та клацання й рев топки. Нарешті Іван Іванович очуняв та 
роздивився навкруги. 

І аж ахнув — залізниця розрізала, як ножем, поле з чер-
воними маками. На ньому під пестливою небесною бла-
киттю пасся невеличкий табунець коней: гнідих, золоти-
сто-буланих, ігреневих мастей. На обрії гуртувалися годо-
вані вологою хмари — бути грозі. Жар від топки та різкі 
запахи мастила й вугілля на мить розігнав солодкий аро-
мат квітучих маків.

— Щоби таку красу побачити — варто було ще трохи по-
жити. Усе недарма, еге ж? — підморгнув приятелю товстун зі 
сталевими нервами.

— Так, друже. Ваша майстерність урятувала нам усім жит-
тя. Діло майстра величає, — з усмішкою відказав на те довготе-
лесий романтик. І знову задивився замріяно обабіч залізниці, 
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а згодом поринув у думки, чомусь пригадавши вчорашню 
вечірню розмову, за якою вони встигли обговорити статтю 
літератора Поссе про закордонну зустріч із Гапоном:

 — На що ж ви розраховували, — запитав я, — коли дев’ятого 
січня вели робочих на Двірцеву площу до царя?

— На що? А ось на що! Якби цар прийняв делегацію, я впав 
би перед ним на коліна і переконав би його підписати указ 
про амністію всіх політичних. Ми б вийшли з царем на бал-
кон, я прочитав би народу указ. Загальна радість. З цього мо-
менту я — перший радник царя і фактичний правитель Росії. 
Почав би будувати Царство Боже на землі.

— Ну, а якби цар не погодився? 
— Погодився б. Ви знаєте, я вмію передавати іншим свої 

бажання. 
— Ну а все-таки — якби не погодився? 
— Що ж, тоді було б те саме, що і за відмови прийняти 

делегацію. Загальне повстання, і я на чолі його. 
Трохи помовчавши, він лукаво посміхнувся і сказав:
— Чим династія Романових краще династії Гапонів? 

Романови — династія Шлезвіґ-Голиптінська1, Гапони — хох-
ляцька. Пора вже в Росії бути мужицькому царю, а в мені 
тече кров виключно мужицька, притому хохляцька.

Після цього друзі подивувалися тому, як змінив Петербург 
їхнього земляка. На додаток рудий вусань уголос прочитав 
тези Гапона з якоїсь емігрантської газетки вкрай поганої ти-
пографської якості:

1 Прим. заст. авт.: Гапон через недостатню вченість міг дещо наплута-

ти та, імовірно, мав на увазі Шлезвіґ-Гольштейнську династію.

Тільки жертва собою для серйозної і наполегливої праці на 
благо і для душевного спокою найближчих і ближніх мо-
жуть принести людині так зване умовне щастя, якесь 
задоволення собою...

Наше духовенство є не служителями церкви, а в повно-
му розумінні чиновництвом, тією самою бюрократією, тіль-
ки в іншому мундирі...

Завдання священика не в тому полягають, щоб стояти 
на амвоні в золотій ризі і читати нікому незрозумілі вислови 
зі Святого Письма... Завдання священика — бути попереду 
пригнобленої народної маси і, якщо буде потрібно, прийняти 
і смерть за прикладом Христа — за народ...

Слухайте, товариші, уся сила в тому, що ви повинні 
бути без зброї. У кого є навіть ніж, відкиньте його. Чи даєте 
слово? Що може бути краще смерті за Батьківщину?

Тут може пролитися кров. Пам›ятайте: це буде священ-
на кров. Кров мучеників ніколи не пропадає — вона дає парост-
ки свободи.

Для нашої справи, для потреб голодного, знедоленого ро-
бітничого класу я спокійно спущуся в пекло і там не затьма-
рю своєї совісті...

Якби мені довелося заради досягнення моїх цілей у ро-
бітничому русі зробитися не тільки попом, але й повією, я, ні 
хвилини не замислюючись, вийшов би на Невський...

Ніяких урядових грошей немає, а є тільки народні гроші, 
і чим більше їх можна забрати від уряду, тим краще...

На плечах уряду треба робити революцію!..

— Звісно, кожного можна багном закидати, та й чому ми по-
винні вірити газетам, особливо цьому Поссе? Проте вже ві-
домі дії Гапона частково підтверджують оце все, що ви за-
раз мені прочитали, — задумливо промовив Іван Іванович.
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— Як на мою думку, справа ще цікавіша. Декілька років 
тому надвірний радник Зубатов, голова особливого відділу 
департаменту поліції, при заступництві товариша міністра 
внутрішніх справ Дурново придумав дуже хитру штукен-
цію — поліційний соціалізм. Суть придумки, яку згодом про-
звали «зубатовщиною», полягала в тому, щоб під контролем 
поліції створювати робітничі організації, так звані «товари-
ства взаємодопомоги», які би відвертали робітників від 
будь-якої боротьби за свої права. 

На зборах цих товариств робітникам прищеплювали 
думки про те, як про них піклується царат, що вони нібито 
як рідні діти уряду і таке інше. Жодне з прохань чи жодна зі 
скарг цих товариств до влади щодо дій роботодавців ніко-
ли не були задоволені. Але до останнього часу ярмо, приду-
мане хитромудрим жандармським полковником Зубато-
вим, діяло безвідмовно. Простим людям хотілося вірити, 
що в них є заступники у владі.

Поки не з’явився в Петербурзі, завдяки протекції само-
го Побєдоносцева, піп Гапон, який своїм харизматичним 
виглядом та полум’яними промовами до робітників, слова-
ми, близькими за змістом до Нагірної проповіді, буквально 
закохав у себе робочий люд. І робітники цих «зубатовських» 
товариств безвідмовно пішли за Гапоном на свою Голгофу 
тої злощасної кривавої неділі, дев’ятого січня. 

Треба ще підкреслити — піп Гапон ішов у перших рядах 
і був готовий до смерті разом зі своєю паствою, бо ж на лю-
дях і смерть красна, — трохи розкрив підступні секрети та 
ігрища сильних світу цього Іван Никифорович. На що його 
приятель жахнувся, ожививши в пам’яті яскраве враження 
в дитинстві від обличчя молодого Гапона, яке нагадувало 
лики Христа з ікон, і схопився рукою за кінчик довгого носа, 
чого завжди намагався уникати, а згодом проказав:

— Ви завжди дивитесь у самісінький корінь, утім інколи 
ловлю себе на думці, що краще б ви іноді дивились у якийсь 
інший бік.

На це товстун із відчутним сумом відказав:
— А я ловлю себе на думці, що сам би бажав повірити 

у щирість цієї людини, а втім ви знаєте, я за переконання-
ми — агностик, а за практикою — інженер, і йму віри тільки 
справам. Поки я бачу лише те, що Гапон — другий після 
Феофана Прокоповича малоросійський священик, який 
учинив такий величезний вплив на історію Російської імпе-
рії. Тільки перший створив російський імперський дух 
і міф, а другий — його знищив.

— Здається мені, друже, саме такі люди, як наш земляк 
Гапон, можуть стати або найпалкішими святими-мученика-
ми штибу Савонароли, які ведуть людські маси до своїх іде-
алів добра і часто, навіть не роздумуючи, жертвують своїм 
життям. Або ж найзухвалішими негідниками в історії люд-
ства на кшталт Герострата. Це люди моменту, стихії, яка ви-
носить їх із самих глибин народу на поверхню в потрібний 
історії час, тим-то їхні головні якості — це недоумство й від-
вага, але такі недоумство й відвага, від яких навіть рай та пе-
кло здригнуться, коли вони проявляться на повну силу!

Ця емоційна, гаряча тирада дещо спантеличила Івана 
Никифоровича, тож він незвично довго чухав потилицю, 
збираючись із думками, і лише за хвильку відповів:

— Браво! Ви перевершили цією промовою самого себе 
і хоча не випромінюєте світло, але те, що ви є його щирим 
провідником у цей світ, — безсумнівно. Однак мене в цій 
ситуації найбільше тривожить не доля Гапона, адже оче-
видно, ця фігура вже приречена: його слави і любові до 
нього робітників йому не подарують ані царат, ані револю-
ціонери, ані так звана прогресивна російська інтелігенція. 
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А те, наскільки цинічною, облудливою, жадібною, безвід-
повідальною та нерозумною щодо робітників, яких вона ж 
і приручила, виявила себе владна верхівка включно з ца-
рем Миколою Другим. Це, безсумнівно, моральна ката-
строфа для імперії, страшніша за військову. Можливо, імпе-
рія зараз і встоїть на своїх глиняних ногах, утім не маю сум-
нівів — ненадовго...

Іван Іванович очуняв від спогадів, пригадав, як товариш 
припускав, що екстреним потягом їде або родич царя, або 
міністр, і раптом подумав: «А якщо і цей вагон, який ледь 
не погубив нас, — теж не випадковість, а ланка злочинного 
плану, і, можливо, проти нас тепер теж таємно діють мо-
гутні, дуже наполегливі сили?»

У цю мить на крайнебі показався Миргород, потяг 
стрімкою кулею летів до нього на всіх парах. Незабаром на 
станції вже відчепили вагон із бричкою, паротяг заправили 
водою, двійко полтавських поліціянтів перейшли до буди 
локомотива, він розвернувся на додатковій колії та рушив 
задньою ходою до місця катастрофи, залишивши Максима, 
Хлопчика та Сірка чекати.

Картина, яку дещо згодом побачили друзі з будки, вра-
жала. Біля колії валялися по кущах залишки розтрощеної 
брички та пошматований конячий труп, далі серед черво-
них плям на траві лежали білі простирадла. З-під одного, 
неприродно скоцюрблена, простяглася чиясь рука. Паротяг 
поштовика стояв похнюплений у калюжі, яка натекла з його 
пробитого віссю брички черева, трава обабіч пожовкла 
і вся була в маленьких багряних цяточках.

— Невже якійсь добродій, п’яний наче чіп, виїхав брич-
кою на рейки й так їхав кілька верст? — голосно дивувався 
Іван Іванович, але відповіді від приятеля не почув.

Поки Андрій із бригадою поштовика перевіряли й чі-
пляли до «Новіка» постраждалий потяг, Іван Никифорович, 
трішки понишпоривши навкруги страшного місця, запро-
понував приятелю швиденько прогулятися до повороту 
колії. А коли той здивовано підняв брови, пояснив:

— Сторож сказав, що там є просіка, якою іноді їздять се-
ляни. Можливо, нещасна бричка потрапила на колію звід-
ти. Нумо ж, Іване Івановичу, треба поспішати.

Трохи захекавшись, приятелі були на місці вже за кіль-
ка хвилин. Товстун хутко спустився з колії на галявину, 
до якої підходив вузький піщаний шлях зі свіжими сліда-
ми від коліс, і з величезним завзяттям, ставши навколіш-
ки, занурився в дослідження. Іван Іванович ледь стриму-
вав посмішку — вельми вже його приятель нагадував кота 
на мишкуванні. Опісля, почувши декілька радісних вигу-
ків, не стримався:

— Щось важливе знайшли?
— Так, саме тут четверо чоловіків очікували прибуття 

поштового потяга.
— Чому ж саме четверо, адже на траві я не бачу чітких 

слідів? — засумнівався Іван Іванович.
— Альфа така. Я знайшов свіжі недопалки від папірос 

двох марок — дорогих «Сальве» і найдешевших «Дюшес». 
Недопалків від останніх утричі більше. Зловмисники чека-
ли тут не одну годину, і було їх, судячи з кількості недопал-
ків та марок папірос, щонайменше четверо.

— Може, хтось із них курив частіше?
— Не думаю, бо коли чоловіки чекають, вони зазвичай 

курять одночасно. Також була не одна бричка, яку вони по-
ставили на рейки, щоб її пізніше розтрощив поштовик, 
а дві. Але найцікавіше те, що друга бричка приїхала сюди 
теж просікою, та назад не повернулась. І це омега.
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— Куди ж вона могла подітися?
— Вони перетягнули свою бричку через залізничну ко-

лію. І це свідчить, що зловмисники повернулися, найімовір-
ніше, до Миргорода. А ось іще дуже цікава річ…— рудий 
вусань зробив паузу і кілька секунд чекав, поки сонце зату-
лила велика чорна хмара. — Дивиться отут, біля куща.

Іван Іванович уважно приглянувся, побачив дивне 
ледь помітне білясте світіння від трави й лише здивовано 
похитав головою:

— Отакої! Що це за диво?
— Я спочатку подумав, що це залишки якоїсь речови-

ни на основі білого фосфору, але тоді вона повинна тхнути 
тухлою рибою, проте не тхне. І це дійсно дуже дивно та по-
требує для розуміння розкурити не одну люльку. Усе ж нам 
уже час повертатися, поки на наш поїзд не налетів екстре-
ний потяг. Двох, а якщо згадати ще нашу пригоду зі скаже-
ним вагоном, то й трьох спроб утворити катастрофу на 
сьогодні буде, мабуть, забагато.

Піднявшись насипом до залізниці, товстун показав на 
ледь помітний у траві шлях, який вів у бік Миргорода:

— Ось цією дорогою вони повернулися до міста. Я ду-
маю, що в Миргороді не так уже й багато бричок із таким 
малюнком на гумі коліс. До того ж шипи, розташовані на 
кінцях гілок лівої передньої підкови, відобразилися у ви-
гляді літери «П», на відміну від інших, тому ця прикмета теж 
згодиться для пошуку зловмисників.

Темні хмари вже закрили півнеба. Коли друзі наближа-
лися до потягів, раптом із буди вискочив сторож і заволав, 
що екстрений поїзд уже проскочив останній семафор 
і мчить на всіх парах сюди.

— Трясця їхній матері, кляті сановні дурні! Усе думають, 
що в них дев’ять життів, немов у кішки. А ці рабські підла-

бузники, що пропустили потяг, — це ж лукаве бісове насіння, 
яке краще занапастить і саме начальство, і навіть себе, аніж 
скаже неприємну для вуха начальника правду, — спересердя 
вилаявся Іван Никифорович та побіг до робітників, що на-
магалися причепити поштовий потяг до його локомо-
тива. — Нумо, хлопці, робіть якомога швидше. Андрію, треба 
піддати пари!..

Гроза накрила потяг, який прямував у бік Миргорода, 
утім міст через Хорол іще залишався залитий яскравим соняч-
ним світлом. Іван Іванович милувався контрастом, аж раптом 
побачив, як із-за пагорба на міст вискакує залізна змія…

— У нас є щонайбільше десять хвилин, аби встигнути 
пройти затяжний підйом. Інакше екстрений з ходу влетить 
нам у хвіст, адже має переваги в тиску пари і розгоні. Вони 
ж бо нічого не бачать, крім зливи попереду. Іване Івановичу, 
допоможіть, будь ласка, Андрію.

Кидаючи вугілля в топку й намагаючись копіювати 
вправні рухи Андрія, Іван Іванович інколи встигав кинути 
погляд на маленького машиніста. У грозових сутінках лише 
полиск із топки іноді освітлював обличчя Івана Никифоро-
вича, незвично суворе, немовби висічене з каменю. Його 
очі дивилися тільки вперед, крізь суцільні потоки й вихрі 
зливи на лобовому склі. Ввижалося, що товстун зараз є чут-
ливим подовженням залізного велета-паротяга, його розу-
мом і душею.

Підйом закінчився, потяг набрав чималеньку швид-
кість, утім невдовзі знову почав збавляти хід. Іван Іванович 
на мить визирнув із буди, і йому здалося, що екстрений ось-
ось вискочить зі стіни дощу за ними, тож він кинув розпа-
чливий погляд на товстуна, але той був незворушний мов 
кремінь, і, не відводячи очей від колії попереду, лише за-
спокоїв друга:
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— Треба скинути хід перед стрілкою.
Ось уже й миргородський вокзал. Під гуркіт громо-

виць їхній потяг важко, на останніх залишках пари заїхав 
на запасну колію. Через якусь мить повз них пронісся у клу-
бах диму екстрений поїзд, розсікаючи, немов кашалот — 
поверхню океану, водяну стіну зі струменів дощу.

Зачудовано дивлячись на нього, Іван Іванович краєм 
ока побачив, як у незворушного до цього часу товстуна за-
тремтіли руки й заблищав піт на чолі. Приятель перехопив 
позирк і замучено проказав:

— Здається, друже, досить із мене цих шалених перего-
нів. Був кінь, та з’їздився.

Тим часом Андрій витяг із залізного ящика жерстяні, 
з пом’ятими боками кухлі, у яких за мить закрутились у вирі 
налитого з відкритого патрубка крутого окропу дрібки де-
шевого чорного чаю. За хвильку чай був готовий, і більш 
смачного напою, незважаючи на металевий присмак, Іван 
Іванович у своєму житті ще не пив.

XIII

Екстрений поїзд прибув до Полтави відразу після грози 
і встав на запасну колію. Дурново піднявся з-за письмового 
столу червоного дерева та відчинив вікно розкішного купе. 
Увірвалося свіже повітря, змішане з різким запахом креозо-
ту, Петро Миколайович із задоволенням вдихнув на повні 
груди. Незважаючи на те що він вважався в уряді найбіль-
шим консерватором, ба навіть реакціонером, Дурново 
обожнював залізницю, паровози, телеграф, усю цю швид-
кість і комфорт промислової ери.

У місто товариш міністра внутрішніх справ не поїхав, 
призначивши зустрічі всім потрібним чиновникам — від гу-
бернатора й поліцмейстера до начальника станції, а також 
делегаціям учителів та священиків, — у своєму потязі. 
Старий лис, який стільки разів рятував своє життя від зама-
хів у Петербурзі, не бажав ризикувати без особливої потре-
би. Тим паче, що в Полтаві багато політичних засланців, 
потенційних терористів. 

Крім того, і будинок губернатора не міг зрівнятися роз-
кішшю з екстреним потягом, яким подорожували навіть ве-
ликі князі. Петро Миколайович дуже полюбив цей палац на 
колесах, імператорський поїзд-дублер, який мав лише на 
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кілька вагонів менше головного (не було вагона-церкви, 
дамського вагона для почту, дитячого вагона тощо).

Уздовж усього поїзда вже виставили три кільця охоро-
ни, зв’язківці встигли під’єднати телеграфний та електрич-
ний дроти, хоча потяг мав і власний вагон-електростанцію, 
від якого працювали лампи розжарення. На випадок псу-
вання динамо-машини у вагоні-кухні була розташована 
акумуляторна батарея, щоб забезпечити поїзд світлом про-
тягом кількох годин. Удень світло в головний вагон потра-
пляло через десять розкішних вікон із двоголовими орла-
ми та стельові віконця-ліхтарі.

Для зв’язку між усіма вагонами була змонтована теле-
фонна мережа, обладнана апаратами власної системи фір-
ми Сіменса і Гальске, з приймальною раковиною. Також іс-
нувала електрична сигналізація, якою під час прямування 
поїзда на автоматичних гальмах користувалися для регу-
лювання швидкості руху, а при застосуванні ручних гальм 
призначення її було те саме, що й сигнальної мотузки — 
негайна зупинка.

Усі вагони мали однакове забарвлення — шляхетний 
темно-синій глянець із тонкими золотими штапиками, які 
закривали шви на залізі, — і світло-сірий дах — для захисту 
від нагрівання сонячними променями.

Стіни кабінету, в якому мешкав Дурново, хизувалися 
шкірою темно-оливкового кольору в стяжку, а стеля бундю-
чилася дошками червоного полірованого дерева. Підлога 
поверх повсті у три шари була покрита однотонним окса-
митовим килимом оливкового кольору з візерунком у клі-
тинку. Великий диван зі знімним матрацом слугував уночі 
постіллю та відділявся від дверей скляною ширмою з фі-
ранкою. Для зупинки поїзда в голові дивана була ручка від 
стоп-кранів автоматичних гальм. Меблювання складалося 

з письмового столу, трьох шкіряних крісел, шафи та ета-
жерки для паперів. 

Дверцята поруч зі столом вели до вбиральні, де був по-
ставлений умивальник і вся бронза вихвалялася позоло-
тою. Особливо полюбилася Дурново ванна, виготовлена 
в Парижі з біметалу. Зовнішня сторона її була зроблена з ли-
стів міді, а інша, звернена всередину, — зі срібла. Над ванною 
був установлений душ, під струменями якого так добре ду-
малось у дорозі. Поруч із вбиральнею — приміщення камер-
динера, там-таки розміщувались усі потрібні речі.

Кабінет висвітлювався п’ятьма електричними лампоч-
ками на цілих двадцять п’ять свічок кожна! Вентиляція 
здійснювалася двома вентиляторами системи Коршунова, 
а ще на стінах висіли кенкети, годинники, барометри 
і портбукети. Крім того, над дзеркалом, були закріплені 
манометр і вакуумметр від гальмівних циліндрів системи 
Вестінгауза й Гарді. 

Їдальня, вона ж зала для засідань, наслідувала англій-
ський ренесанс. Петру Миколайовичу припав до душі її 
досить строгий і вельми простий стиль: стіни оббиті тис-
неною французької шкірою, валиками коричневого ко-
льору, панель — шагреневою шкірою, обідній стіл за ба-
жанням розбирався на три окремих ломберних столи, 
довга буфетна шафа мала відкидну дошку для сервіруван-
ня заїдків. Дерево для обробки обрали червоне, зі встав-
ками з американського горіха — двері, столи, віконні кар-
низи мали чудові інкрустації. У цьому вагоні Дурново і при-
ймав зараз по черзі відвідувачів...

— План передбачав, що після успішного виконання вами 
завдання уся російська преса мала б уже публікувати статті 
штибу «Катастрофа на залізниці! Аварія поштового потяга», 
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«Усього три години врятували екстрений потяг товариша 
міністра», «Ціллю терористів був Дурново!», «Народний 
бунт перетнув межу — потрібні суворі заходи»чи інші подіб-
ні корисні дурниці. Також ми домовлялися, що в цій справі 
буде єврейський слід для преси.

Але тепер лише містечкові газети напишуть щось на 
кшталт «Бричка з п’яницями затримала екстрений потяг».
Курям на сміх! — роздратовано проказав Дурново, сидячи 
у кріслі за столом і смакуючи медову кубинську сигару.

— Ми зробили все можливе, ваша високородносте, але 
динаміт, викрадений із військового поїзда, що прямував до 
нашої армії у Маньчжурії, виявився вкрай поганої якості. 
Не дивно, що японці перемагають наші війська і на морі, 
і на суші.

— Облиште, це не вашого розуму справи, — розізлився 
товариш міністра. — Дивіться, щоб я не розсердився на 
вашу братію.

— А що ви зробите, ваша високородносте? Зааре-
штуєте нас?

— Навіщо? Помста особливо смакує холодна. Якщо вас 
узяти зараз, то це зробити подарунок, адже отримаєте п’ять 
років заслання, відпочинете на сибірських курортах, поки 
тут буде справжній макабр. Або ні, включу вас і ваших това-
ришів до списків особливо небезпечних бунтівників — і во-
сени, коли почнуться розстріли та повішення без суду та 
слідства, ви швиденько потрапите на небеса чи в пекло. 
Або видам вашій же партії як зрадників.

— У вас немає жодного письмового доказу. Не забувай-
те, пане, що ми з вами тимчасові попутники, але потрібні 
вам зараз не менше, ніж ви нам.

 — Добре-добре, пожартували й досить. Скажіть ліпше, 
чому хоча б не вдалося затримати мій поїзд, адже це дало 

би змогу привернути увагу суспільства до розгулу терориз-
му? — примирливо проказав Дурново, подумавши: «Як гар-
но було б і справді включити восени цих каналій до роз-
стрільних списків». — Утім, що і в кого я питаю, якщо й за-
лізничники не виконали прямого наказу забезпечити 
максимальну безпеку екстреному потягу і в жодному разі 
не ризикувати. Кляті дурні так боялися зупинити потяг на-
чальства, хоча б йому потім прийшлося падати у прірву, 
що самі були готові полягати на колію замість рейок. У цій 
країні через азіатську дурість неможлива реалізація жодно-
го витонченого плану. Нещасна Росія, вона приречена! 
Навкруги тільки чистоплюї, нездари та боягузи, покластися 
абсолютно нема на кого.

— Ваша високородносте, дозволю собі зауважити, це 
Малоросія, і тут бодай встигли звільнити вам шлях. Десь під 
Рязанню перепудилися б від самої думки затримати екстре-
ний потяг із великим цабе і пропустили ваш потяг аж у пе-
кло, палець об палець не вдаривши, щоб щось там розчи-
стити чи хоча б попередити.

— Дійсно, — трохи випустив пар Дурново. — Можливо, 
ви маєте рацію, але все ж — що стало на заваді задумові не 
допустити звільнення шляху і хоч частково, проте вико-
нати план?

— Ми швидко дізнались, що динаміт не спрацював, 
тому мої люди вивели з ладу всі паровози, які би змогли 
вчасно відбуксувати пошкоджений поштовий потяг, але 
старшому інженеру полтавських залізничних майстерень 
вдалося-таки один швидко полагодити. Разом зі своїм това-
ришем, чиновником із особливих доручень при полтав-
ському губернаторі, він же й виїхав на ньому до місця аварії. 
Ми намагалися затримати їхній паровоз, однак цьому чор-
ту вдалося оминути всі небезпеки.
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— Гм, такі дієві люди нам сьогодні достобіса потрібні. 
Ми можемо надалі залучити їх до наших справ?

— На жаль, ці люди помічені в симпатіях до мазепин-
ства. До того ж вони можуть здогадатися про справжні при-
чини псування паровозів.

— Це погано, і вельми погано, особливо тепер. Зробіть 
усе, щоби знешкодити будь-який їхній вплив на подальші 
наші дії. Даю вам на це повний карт-бланш, Фе. Останній… 
До речі, чому ви взяли таке дивне псевдо? Виказуєте так 
презирство до «кривавих посіпак царату»?

— Ви дуже проникливі, ваша високородносте, але за-
уважте, не я, а ви це сказали.

— Облиште ваші муки совісті, адже ви знаєте, що ця 
операція погоджена з вашим найвищим керівництвом як 
тимчасова угода. Після її успішного завершення ми ви-
пустимо з тюрем кількох ваших товаришів, яким зараз 
загрожує шибениця. Пан Азеф1 особисто запевнив мене, 
що партійна дисципліна для кожного члена вашої пар-
тії — понад усе.

1 Прим. заст. авт.: Азеф Євно Фішелевич — один із визначних ватажків 

партії есерів, легендарний керівник її бойової організації, був пу-

блічно викритий як агент-провокатор царської охранки через три 

роки після описуваних тут подій.

Частина 2.  
ОЖИЛІ СКЕЛЕТИ
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Віють вітри, віють буйні,

Аж дерева гнуться...

Маруся Чурай

Зі звіту справника Миргородського повіту, колезького рад-
ника С. П. Кроковського: 

…усе вказує на те, що в підвладному мені повіті діє протя-
гом щонайменше місяця не кримінальна банда так званих 
«сяйливих скелетів», а бойова група революціонерів-теро-
ристів, імовірно зі столиці. Повітова поліційна управа не 
має в достатній кількості досвідчених службовців для по-
передження терактів і ліквідації цих терористів, тому 
змушений просити допомоги…
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Гроза зникла так швидко, як і налетіла, залишивши після 
себе величезні калюжі, смарагдовий полиск трави й осві-
жене повітря. Поки Андрій уперше в житті приймав потяг 
під керування в якості машиніста й готувався відтягнути 
поштовик до Полтави, друзі встигли помитися й переодяг-
тися у звичайні костюми, а також замовити у вокзальному 
буфеті обід. Іван Никифорович запрошував хлопця пообі-
дати разом, однак той навідріз відмовився. 

Андрія охопила нетерплячка відчути себе машині-
стом, тому він, придбавши у бабусь на станції десяток вели-
чезних яєць, смужку сала та зелене пір’я цибулі, задоволь-
нився яєчнею з бурштиновими жовтками та вугільним аро-
матом, яку приготував менш ніж за хвилину в розжареній 
топці локомотива.

А ось буфет пропонував відвідувачам не тільки звичай-
ні наїдки, але й, завдяки знайомому друзям кухарю з трак-
тиру неподалік, «блюда мєстной кухні», скуштувати які Іван 
Никифорович зі щирим серцем завжди рекомендував по-
дорожнім приятелям.

Тож Іван Іванович сидів у невеличкій буфетній залі 
першого класу, знову переглядав меню й очікував на обід та 

друга, які за своєю звичкою десь забарилися. Сьогодні в бу-
феті можна було придбати: ростбіф за п’ятдесят копійок, 
телятину за сорок, шинку і язик за тридцять п’ять, птицю за 
полтину, бутерброди з кав’яром за гривеник. Також у нудно-
му асортименті були води: зельтерська та содова за п’ятнад-
цять, лимонна коштувала на п’ять копійок більше, фруктові 
йшли за четвертак, наливали чай за п’ятак і каву зі склянкою 
молока за ціною вдвічі дорожче від чаю. 

Проте назви місцевих страв одразу зачаровували: зеле-
ний, зимовий та грушевий борщі, борщ до шпундрів з буря-
ками (як же без нього), борщі зі щуки, з чорносливом та 
з в’юнами, юшка зі стерляді — так званий «ерємітаж», юшка 
з пиріжками, юшка з потрухом і галушками.

Розкішна келебердянська осетрина з підливою, пелюст-
ки до смальцю з сухарями, галушки з перепілкою в горщику, 
смажені у сметані карасі, смажений дрохвич із артишоками, 
запечене на березовому вугіллі молочне порося під яблуч-
но-гірчичним соусом, дриглі з дичини, утрібка з пташиних 
потрухів, налисники з безліччю начинок. Лише своїми най-
меннями — наче чаклунськими замовляннями — викликали 
нетерпляче тремтіння тіла в будь-якого мандрівника.

Спокушали, мов відьмине зілля, витримані горілка та 
мед подільський, вишнівка, мадейра, шампань. На десерт, 
ніби солодкою бабусиною казкою, вабили морозиво з мир-
городських вершків, заморожена молочна каша з київськи-
ми смаженими горіхами, полтавські пундики та мнишки зі 
сметанковим кремом, пиріг із калиною. Очі подорожнього 
жадібно ковтали таке меню разом із ажурними написами 
на цупкому папері, вимагаючи забути про ціну, а спраглий 
шлунок негайно починав голодний бунт.

У змаганнях з обідом першим устиг Іван Никифоро-
вич, що з надзвичайно задоволеним виглядом поспіхом сів 
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за стіл, на якому трохи згодом уже виблискував шляхетною 
сивиною ретельно начищений посуд, сліпив очі грайливи-
ми промінчиками кришталь і стояли горщики із замазани-
ми кришками, щоби занадто рано не випустити запаху ста-
росвітської кухні.

Апетиту додавали пружні на дотик, прозорі кубики 
дриглів з тоненькими прожилками м’яса дичини, які з осо-
бливим смаком танули в роті й викликали у Івана Іванови-
ча спогади про полювання: човен серед очерету, холодна 
тиша ясного ранку, чиста озерна глибина зі смарагдовими 
волотями водоростей на дні. І раптом високий посвист кри-
лець крижня, що радісно бентежить серце будь-якого мис-
ливця, а за мить — громовиці пострілів і полиск перших 
сонячних променів.

Іван Никифорович тим часом із голодним завзят-
тям узявся за грушевий борщ. Судячи з блаженної мар-
мизи товстуна, борщ був зварений саме так, як робила 
колись бабуся Івана Івановича, яка часто пригощала різ-
ними смаколиками улюбленого довготелесого онука та 
його прудкого товариша-товстунчика. На свинячих ре-
берцях, із додаванням сушених у печі грушок, тоненьки-
ми смужками нарізаної моркви, квашеного буряку й кух-
ля бурякового квасу, засмажений наприкінці миргород-
ським — найкращим у світі — салом із цибулею, цей борщ 
мав чаклунський аромат і незабутній присмак. Присмак 
дитинства…

Після усього пережитого за день і келиха витриманої 
мадейри кольору міцного чаю, що так приємно паморочи-
ла голову, Івана Івановича потягло на одкровення.

— Пам’ятаєте, як мені спала на думку не дуже розумна 
ідея витратити частину грошей від продажу батьківського 
будинку на мандри до Європи? 

Рудий товариш, що завзято й зі смаком боровся з обі-
дом, лише ледь кивнув і продовжив ласий бій.

— Так ось, у тих мандрах я куштував найсвіжіші устри-
ці з білим рейнським і видом на Кельнський собор, насо-
лоджувався краєвидами Неаполітанської затоки під не-
перевершену пасту al dente з пармезаном під червоне іта-
лійське, пив ранкову каву на Ейфелевій вежі під незабутню 
панораму Парижа і споглядав, смакуючи чудову паелью 
з морськими гадами, вечірній океан із іспанського берега. 
Якщо всі ці задоволення об’єднати, то вони, можливо, 
могли би зрівнятися з сьогоднішнім обідом, хоч і маю 
деякі сумніви. 

Але я не розумію — задля чого наші пращури все це, — 
Іван Іванович вказав правицею на стіл і стиха продовжив, 
щоб не почули чужі вуха, — проміняли на прокислі москов-
ські щі з погнилої капусти? Як втратили волю та Гетьманщи-
ну через чвари, дурість і жадібність — розумію, а таке — ні.

— Подейкують, що навіть мури Єрихона впали руїною 
від галасу, що долинав не ззовні, а зсередини, проте краще 
спробуйте особливої, анхизової чикилдихи від нашого при-
ятеля-кухаря, і все нарешті зрозумієте, — хитро усміхнувся 
рудий товстун.

— А що воно таке, та анхизова чикилдиха? Бо проста — 
ще той шмурдяк.

— Це справжня українська аква віта, або ж оковита, утім 
її треба пити з великою обережністю. Ще стародавні чаклу-
ни навчали лікувати подібне подібним, тож іноді навіть 
правильна дрібка цикути лікує. Японці споживають рибу 
фуґу, яка, коли кухар трохи помилиться в її приготуванні, 
вбиває людину краще за будь-яку отруту. Анхизова чикил-
диха не така страшна, але, як і всякий інший цілющий елік-
сир, її потрібно вживати в дозованій кількості залежно від 
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часу дня, настрою, кількості поглинутих наїдків та статури. 
Зараз я раджу скуштувати лише по одній чарці...

Друзі хильнули по чарчині, і спочатку здалося Івану 
Івановичу, що до горлянки потрапив розплавлений свинець, 
потім відчув жар печі, в якій грілася годинами чикилдиха, 
опісля — могильний холод льоху, де доходила місяцями. 
Смаки жерделі, груш, яблук, вишень та слив із миргород-
ських садів відчулися за мить і вгамували вогонь у горлянці. 
І згодом учувався вже трунок степових трав. Аж раптом щось 
шубовснуло у голові, наче старий сом біля човна, і перед 
внутрішнім позіром вихором пронеслися століття…

…Квітучий травень причепурив ледь відбудовану піс-
ля шведського погрому Варшаву. На сейм, де мали бути ви-
рішені питання створення Речі Посполитої Трьох Народів, 
у потенції наймогутнішої держави Європи, та війни з Мос-
ковським царством, прибули в пишному вбранні кількасот 
козаків на чолі з канцлером новоствореного Великого кня-
зівства Руського Юрієм Немиричем і генеральним обоз-
ним Війська Запорозького Тимофієм Носачем. Варшавські 
панянки в захваті вітали майоріння строкатих прапорів 
і таку велику кількість знову союзних довгих чубів та хи-
жих шаблюк.

Проте не захотіла гоноровита шляхта визнати козаків 
рівнею собі. Гетьман Виговський, який допіру блискуче 
розгромив найкращі війська московитів під Конотопом, 
отримавши спаплюжені сеймом статті Гадяцького трактату, 
не втримав сльози і проказав польському гінцеві: «Ти зі 
смертю приїхав, та смерть і нам, і вам привіз...»

…На Сербинській могилі, що поблизу Диканьки колись 
приспала навіки кількасот сербських вояків, стоїть славний 
гетьман Дорошенко, лицар-красень, єдина надія України. 
Зеленими зміями тягнуться серед безмежного степу байраки. 

У червневому повітрі бринять пісні жайворонків, із ясного 
неба чутно клекіт сапсана. 

Але не помічає Дорошенко цієї розкоші навкруги. 
Скам’янів, прикипів поглядом до страшної картини. Пиль-
но дивиться, як тягнуть скривавленого лівобережного геть-
мана Брюховецького на люту смерть. І раптом чутно серед 
гамору останній крик-прокляття страдника: «Петре, Петре! 
Ти ж обіцяв мені життя?!» Аж ген до обрію тягнуться степом 
крізь лихі століття байраки, прокляті за гріхи гетьманські. 
За байраком байрак…

...У селі Жуки, передмісті Полтави, в убогій хатинці, 
що похилилася до самого тину, вже напівсліпий Самійло 
Величко, літописець козацький, у тьмяному світлі каганця 
виводить скрипучим гусячим пером каліграфічні літери 
на пергамені — слова Богдана Зіновія Хмельницького: 
«Навіть Стародавній Рим у давні віки взяла й чотирнад-
цять літ тримала далеко менша проти згаданої збірна бо-
йова сила русів із Ругії, від Балтицького або Німецького 
помор’я, на чолі яких стояв тоді князь Одонацер... Отож 
ми йдемо за прикладом наших давніх предків, отих ста-
робутніх русів, і хто може заборонити нам бути воїнами 
і зменшити нашу лицарську відвагу!..»

Із забуття дегустатора химородного зілля визволив голос 
приятеля:

— І як вам анхизова чикилдиха?
Іван Іванович одхекався і прохрипів:
— Чародійний запридух, трясця його матері!
Після цього кілька хвилин друзі їли мовчки, зосере-

джено смакуючи страви, і про щось напружено думали. 
Через високі вікна буфету було видно, як Максим, що теж 
відмовився обідати в першому класі (бо «кусень хліба до 
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рота не пролізе, щойно пани почнуть зиркати на простого 
ваньку») і обійшовся пиріжками, які придбав у бабці на 
вокзалі, уже підігнав бричку та про щось розказував Хлоп-
чику, підтягуючи попругу. Сірко сидів поруч із ними та 
уважно прислухався, нашорошивши волохаті вуха.

— Я довідався прізвище господаря розтрощеної 
брички, — нарешті проказав товстун, випивши склянку 
зельтерської.

— Яким же чином це вам вдалося? — зробив буцім зди-
вований вигляд Іван Іванович.

— Очевидно, бричка їхала до Миргорода з Хорола. 
Постає питання — навіщо в таку рань у такі тривожні часи? 
Імовірна відповідь — якісь комерційні оборудки. Найімо-
вірніше, хтось квапився забрати товар із поїзда, щоби не 
платити за зберігання. У цей час проходив через Миргород 
тільки харківський потяг, тому я дізнався на вокзалі — кому 
з Хорола мав надійти товар.

— Дайте вгадати: це володар якоїсь галантерейної крам-
ниці, мабуть, єврей? — хитро примружився Іван Іванович.

Іван Никифорович розреготався і схвально подивився 
на приятеля.

— Ти ба! Добре, друже, дуже добре, прецінь мені зрозу-
мілий хід ваших думок, утім я в захваті від вашої проникли-
вості. Це дійсно був хорольський комерсант, Абрам Шмуль, 
власник дамської крамниці, бо який же ще товар важить так 
мало, а займає так багато місця і, звісно, зберігання якого 
коштує найдорожче. Також очевидно, що саме серед євреїв 
маленьких містечок найбільше таких гарних комерсантів, 
яких ніщо не зупинить на шляху до економії та зиску.

— Усе значно простіше — я чув, як офіціанти перемовля-
лися між собою, що під потягом загинув один хорольський 
єврей, який часто тут снідав після зустрічі зі своїм галанте-

рейним товаром, — розсміявся вже Іван Іванович, щиро по-
тішаючись із приятеля.

— Добре, нехай гречка, аби не суперечка, — погодився 
товстун, подумавши, що на всякого мудреця достатньо про-
стоти. — Я встиг поспілкуватися з миргородським справни-
ком і дізнався необхідні деталі як про огляд місця аварії, так 
і про деякі цікаві попередні події. Приміром, поліції теж 
вдалося швидко встановити особи загиблих за скривавле-
ними залишками документів. Також довідався, що вже кіль-
ка місяців у повіті діє банда так званих «сяйливих скелетів», 
яка грабує вечорами, жорстоко вбиваючи за будь-яку непо-
кору, проїжджих купців. Усі місцеві дуже настрахані, тому 
що через одежі харцизів уночі начебто просвічують обриси 
їхніх кісток. 

— Уявляю собі, адже нашим людям одразу спливають 
на думку чаклуни, мерці та вовкулаки.

— Але що здається по-справжньому дивним, то це 
знахідка у розтрощеній бричці саморобної бомби та за-
лишків скляного детонатору оригінальної, як сказали екс-
перти, конструкції. Бомба лише якимось дивом не вибух-
нула — кажуть, детонатор спрацював відмінно, однак 
динаміт виявився, на щастя людей із поштового потягу, 
вкрай поганої якості.

— Бомба? Отакої! — Іван Іванович навіть змінився об-
личчям від несподіванки. — Невже ці комерсанти насправді 
були терористами та ще й самогубцями? Маячня якась.

— Більшість людей залюбки повірять у будь-яку надру-
ковану нісенітницю, якщо вона найхимерніша серед 
інших, — незворушно проказав товстун і, торкнувшись 
рудого вуса, почав викладати своє бачення трагічних по-
дій. — Мабуть, діло було таке...
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…У містечку Хорол, на березі миловидної річки Рудки 
(а не звивистого Хоролу, як можна подумати), стояв буди-
нок щасливого комівояжера. Щасливого, бо мав веселу 
дружину Рахіль, старшого сина Мотла, шість доньок та до-
хід, що діставався великим клопотом, але був достатній 
для забезпечення чималенької родини. 

Комівояжер два або три рази на тиждень виїжджав на 
повній краму бричці у комерційних справах і завжди по-
вертався радісний, хоч і притрушений пилом утоми і степу, 
адже знав, що під старою грушею вже чекає накритий стіл, 
за яким його з нетерпінням дожидають улюблені дружина, 
син і шість доньок. Вони очікують на радісні обійми, поці-
лунки з присмаком степового полину та гостинці, а знико-
ме сонце ласкаво підсвічує багряним променем кошерне 
червоне вино з власної маленької винниці. І потім, після 
бурхливої зустрічі й затишної родинної вечері, син заграє 
на скрипочці веселі мелодії, а батько буде танцювати по 
черзі з дружиною та доньками, а після — відпочивати на лав-
ці понад Рудкою, милуватися чудовими рожевими кольора-
ми на заході й ніжно обіймати Рахіль.

Проте все колись закінчується в цьому світі. Одної чор-
ної п’ятниці прийшла страшна звістка, що комівояжера 
знайшли у придорожній канаві з перерізаною горлянкою. 
Звісно, без брички й товару, який був узятий у борг.

Весела Рахіль, оплакавши чоловіка, хапалася за будь-
яку брудну роботу, щоби прогодувати дітей, і вже ніхто не 
називав її веселою. Довелося й недоладному Мотлу, ще сли-
ве хлопчику, покинути заняття в хедері, закинути скрипочку 
та піти працювати у трактир до брата комівояжера. Спочат-
ку юнак був подавальником, утім після того, як Мотл пере-
чепився на рівному місці та вилив таріль гарячого борщу на 
відвідувача, невдаху перевели на кухню. Там незграба не 

припав до серця кухарці, тож його взяв помічником до своєї 
дамської крамниці вже двоюрідний брат комівояжера, 
Абрам Шмуль. Не без труднощів, але справи в Мотла поча-
ли потроху налагоджуватись, і за столом під грушею він уже 
сідав на батьківське місце...

— Абрам Шмуль, власник крамниці у Хоролі, та його поміч-
ник, хлопчина-сирота Мотл, часто їздили на миргород-
ський залізничний вокзал, щоби отримувати вантажі з хар-
ківського поїзда. Виїжджали зазвичай уночі.

— Хіба не можна їздити в такі неспокійні часи завидна?
— Тоді вони не встигали забрати товар із поїзда і треба 

було би платити якусь копійчину ще й за зберігання ванта-
жу — з цим жоден єврей-комерсант ніколи не змириться, бо 
люди вміють вести комерцію. Тож сьогодні вночі їх пере-
стріли «сяйливі скелети» і, маю думку, учинили навмисне 
вбивство, щоб підкласти трупи у бричку, яка повинна була 
підірвати потяг. Ніякого опору не було, бо самий вигляд ске-
летів завжди жахало і паралізувало волю жертв цієї банди.

— Навіщо ж такі складнощі? Я не розуміюся на вибухів-
ці, але невже неможливо підкласти бомбу просто на рейки?

— Альфа в тому, що під час проходження екстрених по-
тягів завчасно виставляються караули, які обходять колію за 
всім маршрутом поїзда. Бета — підозрюю, була потреба ще 
й у провокації: «Євреї збиралися підірвати потяг з великим 
цабе». Тому терористи придумали, як усе зробити зухвало 
і швидко та вбити декількох зайців одним пострілом — ось 
це, на мою думку, омега. Хоча визнаю, справа цих «сяйли-
вих скелетів»іще досить темна для мене.

— Стривайте, але чому ви вирішили, що ці так звані 
«сяйливі скелети» мають хоч якийсь стосунок до аварії 
поштовика?
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— А з чого б я витратив увесь запас своїх носовиків? — 
хитро усміхнувся товстун. — Мені довелося загорнути в них 
зразки флуоресцентного пилу, який ми знайшли неподалік 
від місця аварії, пам’ятаєте? А також використати для зняття 
малюнку шин брички, бо поліція після нас там нічого не 
знайшла — гроза все знищила. Упевнений, усе це доведе 
причетність банди «сяйливих скелетів».

— Хвилиночку, друже. Невже ви нічого поки не розка-
зали поліції?

— Так, поки ще нічого. Ви знаєте, я люблю вірші Кобза-
ря та не люблю царат. Так званим російським революціоне-
рам я теж не довіряю — вважаю, що вони лише хочуть зайня-
ти місце царату, а не принести народу визволення від ярма. 
Тому волів би залишатися осторонь, якби не брутальні спро-
би пошкодити паровози в мене в майстернях, погубити 
нас із вами та не це жахливе вбивство нещасних Абрама 
й Мотла, — задумливо проказав Іван Никифорович.

— Усе ж мені не зрозуміло: якщо це буцімто революціо-
нери, серед яких багато єврейської молоді, то чому вони так 
цинічно вбили своїх одноплемінників?

— Правильне запитання — це половина успіху в роз-
критті справи. Другу половину нам іще доведеться знай-
ти. До речі, в екстреному поїзді, від якого ми ледь-ледь 
утекли, їхав товариш міністра внутрішніх справ Дурново. 
Зараз він зупинився в Полтаві і шпетить усіх підряд, почи-
наючи з губернатора.

— Нічого собі, — тільки й покивав Іван Іванович, потай 
радіючи, що перебуває у відрядженні, подалі від громів та 
блискавок високого начальства.

Раптом до буфету заскочив начальник станції:
— Ось ви де! Іване Никифоровичу, вам термінова 

телеграма!

Іван Іванович трохи посунувся ближче до приятеля 
і встиг прочитати головне: «ТЕРМІНОВО МАЙСТЕРНІ ТЧК 
НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК ТЧК ВПАВ КОТЕЛ ТЧК ПІД НИМ 
ЗАГИНУВ КРИВОНІС». Йому миттєво пригадалось, як ко-
лись він бачив розчавленого жорном робітника млина. 
Мимоволі від цього кривавого спогаду все тіло здригнулось 
і стало млосно на душі.

Рудий із помітною злістю зім’яв сірий аркуш, до якого 
була приклеєна стрічка з телеграфного апарату, і на хвильку 
задумався. Потім дістав з нагрудної кишені маленький олі-
вець і на серветці, не ховаючись від приятеля, написав від-
повідь: «ТЕРМІНОВО ПЕРЕДАТИ ЗАСТУПНИКУ ТЧК ТРЕБА 
РЕТЕЛЬНІШЕ НАВЧАТИ НОВАЧКІВ».

— Як таке могло трапитися? Ви ж казали, що Кривоніс — 
дуже досвідчений працівник…

— Вони вбили його за розмову зі мною перед виїздом.
— Хто «вони»?!
— Ті, хто бажав і нашої смерті. Я переконаний — випа-

док із вагоном, що відчепився від поїзда, який ішов попе-
ред нас, — не випадковість. Ці люди вже місяць підбурюють 
моїх робітників на страйк, а тепер ще й почали вбивати.

— У вас уже є здогадки щодо них?
— Там справжнє кубло. І так, я маю припущення, хто 

ним верховодить, а втім поки це просто припущення.
Товаришам довелося закінчити славний обід, бо піс-

ля таких новин кусень хліба не ліз у горло. Коли вони 
допивали каву, знову принесли телеграму: «ТЕРМІНОВО 
МАЙСТЕРНІ ТЧК ЗНОВУ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК ТЧК 
ПАРОЮ ОБПЕЧЕНІ ДВОЄ НОВАЧКІВ ТЧК НЕВДОВЗІ 
ПОМРУТЬ».

Іван Іванович вражено глянув на друга, мов бачив його 
вперше.
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— Друже, ваша телеграма-відповідь — це ж був наказ на 
помсту щодо тих «новачків», які вбили Кривоноса, чи не так?

— Альфа — не я це почав, бета — поліція зараз повністю 
деморалізована і не допоможе нам. Невже ви хочете просто 
сидіти, чекати й бути зарізаним, наче беззахисна курка? 
І омега — навіщо пастирю сторожовий пес, якщо він не рве 
вовків? Тож приготуйтеся: можливо, на нас розпочне полю-
вання ціла зграя цих безжалісних хижаків, — сказав, наче 
відрізав, товстун і набурмосився, поринувши в роздуми.

II

До Миргорода від вокзалу їхали мовчки, навіть говіркий 
Максим не проронив ані пари з вуст, Хлопчик не крутив 
головою, а зазвичай грайливий Сірко лише тихесенько 
дивився на нові краєвиди, поклавши писок межі лап.

— Туди, туди! У Миргород! У старовинний, чудесний 
Миргород! Він наш, він не їхній, чи не так? — дивлячись 
у даль, раптом вигукнув рудий вусань. Аж Максим переля-
кано озирнувся, подумавши, що комусь стало зовсім зле.

— Друже, дам вам пораду — ніколи не тягайтеся з чи-
новниками у цитуванні, вони неодмінно вас перемо-
жуть, — не забарився з відповіддю Іван Іванович і навмис-
но одноманітно почав бубоніти, як це зазвичай роблять 
деякі актори у провінційних театрах: —Років із п’ять тому 
я проїжджав через місто Миргород. Я їхав у недобрий час. 
Тоді стояла осінь зі своєю сумно-вологою погодою, баг-
нюкою і туманом. Та, незважаючи на це, коли я став під’їж-
джати до Миргорода, то відчув, як серце в мене тьохкає. 
Боже, скільки спогадів, я дванадцять років не бачив Мир-
города. Я виїхав на головну вулицю. Скрізь стояли жерди-
ни з прив’язаним згори жмуттям соломи: провадилось 
якесь нове планування.
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— А й дійсно, знову нове планування, — роздивляючись 
будівлі обабіч шляху, проказав товстун. — І хоча погода, 
на відміну від гоголівської, напрочуд гарна, чомусь мені 
сумно. Нема вже тої Миргородської калюжі, що тяглася аж 
до самого Сорочинського тракту, нема безлічі людей, із яки-
ми зналися з дитинства…

Треба сказати, що багато років тому, коли друзі ще на-
вчалися в Києві, поблизу Миргорода сталася холера. Літні 
батьки обох заразилися, допомагаючи хворим, і померли 
від цієї страшної хвороби. Приятелі важко це пережили, 
тому вирішили продати батьківські будинки, щоб не краяти 
серця тяжкими спогадами, і після того довго не відвідували 
малу батьківщину. Аж поки Івану Івановичу не довелося по-
їхати туди у службових потребах. З того часу настало при-
мирення з містечком дитинства, і Миргород завжди зустрі-
чав друзів проблиском сонця. Навіть восени, коли навкруги 
паслися лише низькі свинцеві хмари.

Тож коли бричка в’їхала в містечко, серця в «лицарів 
миргородської калюжі» затьохкали зовсім не від суму. Осяйне 
повітря, просочене веселими сонячними променями, осві-
жало легені. Яскрава зелень бавила очі й шурхотіла від пе-
стливого легкого вітру, наче ласкава кішка терлася біля 
ноги. Тіло пружилося від щастя, відчувши рідні місця.

А втім, із часів дитинства друзів багато що змінилося 
навкруги. Дійсно, майже зовсім щезла оспівана Гоголем ми-
ргородська калюжа, а колись навесні вона так розливалася 
від самого Хоролу до вулиці Сорочинської — тобто на кіль-
касот сажнів навсібіч, що городяни, бувало, не ходили в гос-
ті, а плавали на човнах численними порослими осокою 
і ряскою рукавами величезної ковбані. У дужі повені вже 
все місто перетворювалося на превелику калюжу. І тоді на 
городах заросла зеленим жабуринням вода стояла аж до 

липня-серпня, дошкуляючи миргородцям жаб’ячими співа-
ми і дзижчанням комарів. 

Утім хлопчаки, бувало, навіть рибалили на цих бака-
ях та виловлювали багацько дрібних карасів, що потім 
вишкварювалися на розжареній пательні аж до хрусту 
і вельми смакували дітлахам. Але п’ять років тому пись-
менник Короленко, у якого тут була літня дача, підбив ми-
ргородців на добру справу — осушити ковбаню. Тож за рік 
сливе зникла найславетніша калюжа, яку тільки вам мог-
ло пощастити коли-небудь побачити!..

І спливло на язиці Івана Івановича щось чудернацьке 
римоване з дитинства:

— Маленька рибинка, смажений карась, де твоя шку-
ринка? Чути лише хрясь. 

На це товстун із посмішкою відказав:
— Сік транзит, друже, миргородської калюжі слава, сік 

транзит1. Залишається сподіватися на мінеральну воду, 
за яку лікар Зубківський б’є себе п’ятою в груди і запевняє, 
що вона буде краща за баден-баденську.

— Так, немає вже калюжі, лише лицарі ще залишили-
ся, — розреготався Іван Іванович, пригадавши їхнє студент-
ське товариство «Лицарів калюжі», таємний притулок кар-
бонаріїв-провінціалів.

Праворуч із буйної зелені визирнув дах хати, де наро-
дився Панас Мирний, подвійний земляк друзів. Більшість 
миргородців і полтавців —навіть запеклі монархісти, чор-
носотенці та полтавська поліція — знали, що казначейський 
генерал Рудченко і Панас — це більше, ніж сіамські близ-
нюки. Любили і навіть жаліли письменника через дружину, 

1 Прим. заст. авт: мається на увазі латинський вислів sic transit gloria 

mundi — так проходить мирська слава.
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яка була трохи несповна розуму, але коли з Петербурга над-
ходили запити на розшук хазяїна волів, що ревуть, — завж-
ди робили круглі очі й відповідали, що про такого не чули 
і то, мабуть, якийсь заїжджий москаль.

Головна вулиця Миргорода — звісно, імені Гоголя, 
кого ж іще, — вкрилася бруківкою, на ній з’явилося багаць-
ко кам’яних будинків, крамниць, декілька готелів, зокрема 
з помпезною назвою «Гранд-Отель», фотосалон Фроґа, дру-
карня і навіть електротеатр-ілюзіон «Люкс». На Базарній 
площі ще товклася сила-силенна народу, праворуч бавив 
око Успенський собор, який перебудували з дерев’яної цер-
кви ще тоді, коли друзі бігали голопузою малечею по сусід-
ських садах. На місці, де колись стояли доми їхніх пращу-
рів — і той, до якого з усіх боків було прибудовано сіни та 
сінці, і тим він дуже скидався на тарілку, повну млинців, 
і той, біля якого чепурився ґанок із дашком на двох дубо-
вих стовпах, — закладався фундамент будинку майбутньої 
міської Думи. 

За хвильку проїхали міст через блискучий Хорол, далі 
за вказівками Івана Никифоровича минули триповерхову, 
доволі гарну будівлю чоловічої гімназії і звернули перед 
«курячим морем» — низовинним болотистим пустирем — 
на Озерну вулицю, а потім на провулок без назви, такий 
вузенький, що ледь-ледь не чіплялися колесами брички за 
тини обабіч. 

Нарешті вперлися в міцні дубові ворота, перед якими 
в баюрі, що залишилася після грози, розвалилася бура сви-
ня, задоволено рохкаючи час од часу, а навкруги калюжі, 
наче палацова челядь біля цариці, топталися кури та гуси. 

Сірко за мовчазної згоди господарів зірвався з місця 
і з голосним гарчанням погнав свиню, яка почала зляка-
но верещати, аж до сусідського тину та водночас кусав 

бідолашну за довгі, рожево-прозорі на сонці вуха. Під тим 
тином, повитим розкішним гарбузовим листям, свиня 
і застрягла, немов корок у пляшці витриманої мадейри, 
ні в тин ні в ворота. Пташине військо від такого ґвалту 
теж розбіглося хто-куди, покинувши напризволяще свою 
товсту, брудну царицю, на яку ще й упав із тину старий 
горщик і розлетівся обабіч глиняними уламками, наче 
друзками корони. 

Під свиняче розпачливе кувікання кудлатий цюцько 
з переможним виглядом хутко повернувся до брички — 
шлях до подвір’я був звільнений.

Поки Максим вивантажував із брички чималенький 
багаж, друзі роздивлялися чудову старосвітську садибу, яка 
належала їхньому приятелю дитинства. Приятель давно пе-
реїхав до Києва, тож у товаришів завжди була можливість 
зупинятися в його миргородському домі.

Батьки приятеля стверджували, що добре пам’ятають, 
як у цьому будинку, що колись належав дідові приятеля, 
Федору Тарасовичу Короленку, засідателю повітового суду, 
«зупинявся сам Тарас Шевченко і дуже багата пані, з якою 
він хотів побратися. Та пані була стара дівка і трохи горба-
тенька, але дуже любила Тараса Григоровича, навіть готувала 
йому завжди сама. Начебто її батьки потім відмовилися дати 
згоду на їхній шлюб». У короленківській родині саме з цією 
жінкою пов’язували вірш поета «Не женися на багатій». 

На біду, те ж саме стверджували їхні родичі з сім’ї коза-
ка Коробки, проте вже про свою хату. І через це родини по-
сварилися так, що навіть не здоровкались одне з одним дов-
гі роки. Дід Івана Никифоровича, якому Короленки і Короб-
ки доводилися далекими родичами, десята вода на киселі, 
бувало, жартував із цих, як він їх охрестив, «Монтекків 
і Капулеттів», і казав, що «то такі люди, яким нудно живеться 
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на білому світі. Якби не миргородські приїзди Кобзаря, 
то вони б тоді через Гоголя пересварились. Але чим би дитя 
не бавилось, аби не плакало».

Усе ж приятель вважав саме свою садибу історичною 
цінністю, тому не став будувати щось новітнє та модне за-
мість батьківської хати. Натомість він здійснив великий ре-
монт: дах укрили справним ґонтом, стіни обшили дубом, 
зовні охайно поштукатурили й побілили, поставили лако-
вані віконниці й рами з модрини, які й через сто років на-
віть не чхнуть. 

Усередині зробили дерев’яну підлогу, встановили білі 
фарбовані двері з різними прикрасами у стилі ампір. Лише 
під стелею залишили самобутній сволок із написом часу 
спорудження. Картинка, а не хата вийшла, така знатна, хоч 
музей відкривай.

Навколо хати зеленів розкішний сад, у якому чого тіль-
ки не було. Яблуні, груші, вишні, сливи, абрикоси, горіхи, 
калина, тільки відчинити вікно — так гілля саме і вдирається 
до кімнати. Під вікнами — синіє цвіт кручених паничів, буя-
ють чародійний любисток, приворотна рута-м’ята, махрова 
красоля, лоскоче ніс сарацинський мускус кануперу. За до-
мом на чималенькому городі — соняшники, огірки, дині, 
гарбузи, стручки, а ще і клуня та хлів із конюшнею.

У домі залишили п’ять невеликих кімнат. Кабінет обза-
вівся шкіряним диваном, кріслом, столом і книжковою ша-
фою. У вітальні розмістилися ампірний стіл, дубові різьбле-
ні стільці з високими спинками та вигнутими ніжками, 
шафа з посудом і жардиньєрка. Просто з вітальні був вихід 
на балкончик із балюстрадою. Опочивальня містила ліжко, 
ломберний столик, люстерко, комод для білизни. Кімна-
ту-світлицю прикрашали невеликі столи, канапа, шкіряні 
крісла, а на стіні висіли старовинний годинник, на цифер-

блаті якого був зображений біблійний мотив першого гріха, 
і картина невідомого фламандського художника XVII сто-
ліття з дивною для будь-кого, крім рибалок, назвою «Гишпа-
нець спіймав облизня». 

Кухня була заповнена піччю, обкладеною квітковими 
кахлями та старовинними речами: стіл, лава, мисник, 
вишивані рушники — усе ще часів Гетьманщини. Усюди на 
підвіконнях стояли добре доглянуті квіти у глиняних гор-
щиках. За чистотою і порядком у садибі наглядала сусід-
ська бабця, і наглядала, треба віддати належне, відмінно. 

Друзі залишилися цілком задоволені оглядом, лише 
Іван Никифорович, подивившись на сволок із написом 
«Створення дому в ім’я батька, і сина, і Святого Духа. Амінь. 
Року 1705 місяця серпня 1», дуже здивувався:

— І бувають же такі збіги!
— А що таке, друже?
— Саме такий напис у будинку Івана Петровича нашого 

Котляревського. Невже ви, Іване Івановичу, не пам’ятаєте?
Іван Іванович засоромився, але вдав, що недочув то-

вариша, і вийшов із вітальні на балкончик, щоб оглянути 
краєвиди.

—Тут навкруги все немов у нашому дитинстві! — за мить 
почувся його захоплений голос. — Дивна річ: те, що здавало-
ся малечі чудовим і величним, у юнацтві вже виглядало не-
припустимою провінціальністю, затхлим хуторянством, 
а зараз мені знову все дуже подобається, навіть ота бура сви-
ня, що зустріла нас перед воротами, і — в це важко повіри-
ти — ота калюжа, у якій льоха рохкала.

— Діалектика, друже мій, миргородська діалектика, — 
усміхнувся у вуса рудий товстун. 

— До біса вашу діалектику, — розсміявся цибатий поці-
новувач миргородських краєвидів, вдихнув на повні груди 
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рідного повітря і почав, роздивляючись замріяно навкруги, 
голосно декламувати віршик, який запам’ятав із дитинства:

— Ой, чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові?..
Обізвався старий біб:
— Я піддержав увесь рід!
— Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Раптом прокинувся часомір, який фіксував зображення 
першого гріха людства, вказав годинниковою стрілкою на 
фігове листячко Єви і відбив четверту годину пополудні.

— Поки Максим розбирає багаж, давайте заскочи-
мо в художньо-промислову школу, — запропонував Іван 
Никифорович.

— Добре, але навіщо?
— Там єдина в Миргороді хімічна лабораторія. Можли-

во, когось іще застанемо та спробуємо вмовити зробити 
аналіз отого флуоресцентного пилу.

Щонайбільше за десять хвилин друзі вже сиділи в кабі-
неті директора, на другому поверсі добротної світлої будівлі 
з височезними вікнами і двома статуями в нішах обабіч 
входу. Директор, сухорлявий рухомий чоловічок із цап’я-
чою борідкою, на якого справила велике враження посада 
Івана Івановича при полтавському губернаторі, був сама 
люб’язність, частував добрим чаєм і співав соловейком про 
успіхи школи, хвалився, що викладачем у них працює 
навіть відомий художник Опанас Сластіон.

Також виявилося, що й тарілки власного виробництва 
царській родині дарували, і золоті медалі від виставкового 
комітету Міжнародної художньо-промислової виставки ке-
рамічних виробів у Санкт-Петербурзі отримували, і навіть 

Його Імператорська Величність Государ Імператор Микола 
Олександрович надіслав у школу копії скульптур Імпера-
торського порцелянового заводу, виконані в бісквіті.

— І де ж ті копії скульптур? — гмикнув Іван Іванович.
— Так учні з’їли, — здивувався директор школи.
— Це досить прогресивний метод вивчення прекрасно-

го, — спробував пожартувати довготелесий дотепник, але 
маленький чоловічок цей жарт не зрозумів, і його обличчя 
почало набувати ображеного виразу.

Добре, що Іван Никифорович прийшов на допомогу 
та делікатно перевів розмову в бік хімічної лабораторії, 
поцікавившись тим, як робляться аналізи глин. Що тут по-
чалося! Директор розсипався дифірамбами хімічній лабо-
раторії, доброму її оснащенню та завідувачці лабораторією 
і за сумісництвом — викладачці хімії та фізики.

Тут уже здивувався Іван Іванович:
— Та невже? Наскільки мені відомо, жінкам заборонено 

щось викладати у старших класах гімназій, а хімію — і поготів.
Директор трохи перепудився — чи не бовкнув зайвого, 

утім швиденько знайшов і прочитав уголос листа від Мініс-
терства народної освіти, яким «Миргородській художньо- 
промисловій школі імені Гоголя через брак чоловіків — 
викладачів фізики та хімії — дозволяється як виняток при-
йняти на посаду випускницю Санкт-Петербурзьких вищих 
жіночих курсів...»

— Федра Миколаївна така в нас розумниця, з такими 
чудовими рекомендаціями... Навчалася в самих Мен-
делєєва та Бутлерова, можете собі уявити? Я її дивом витяг-
нув у нашу провінцію з лабораторії Юзівського металургій-
ного заводу тільки завдяки особистому знайомству, адже 
працював того часу на Донбасі гірничим інженером і мав 
щастя познайомитись. 
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— Юзівка не набагато більша за Миргород, зате брудніша 
у сто разів. Бував я в тих краях, — скривився Іван Іванович.

— Однак і багатша у сто разів. Шахти, заводи — це золо-
те дно. Хоча й не для простих робітників, — не погодився 
директор. — А втім, головне, що пані Федра зголосилась, 
і тепер ми проводимо чудові дослідження місцевих глин. 
Приміром, завдяки їм учні засвоїли роботу з кристалічною 
поливою, яка тільки впроваджується не лише у вітчизня-
ній, але й у європейській керамічній промисловості. 
Уявляєте, навіть у Європі тільки-но впроваджується?!

Інші наші проведені досліди засвідчили, що на колір 
випаленої глиняної продукції впливає вміст окислів залі-
за, які забарвлюють керамічні вироби в червоний колір. 
Якщо ж у газовому середовищі кисню надлишок — то 
в темно-коричневий, або коли кисню брак — у чорний. 
Розумієте, яке це має важливе значення? Якщо глина 
містить вапняк у дрібнодисперсному стані, то інтенсив-
ність забарвлення виробів...

— Усе це дійсно дуже цікаво, але, можливо, ви покажете 
нам хімічну лабораторію? — перервав директора Іван Івано-
вич, пом’якшивши свої слова приязною усмішкою.

— Вибачте, шановне панство, я дійсно можу годинами 
розповідати про успіхи школи. Один інспектор, який при-
був із перевіркою, ледь не помер від голоду, поки я так про-
сторікував. Звісно, зараз покажу й лабораторію, і познайом-
лю з нашою чарівною — утім одразу попереджаю, суворою, 
хоча учні її обожнюють, — Федрою, — розсміявся чолові-
чок. — Вона якраз тільки повернулася з Полтави київським 
вечірнім поїздом і відразу заскочила до школи, привезла 
купу хімічних склянок і реактивів. Прошу за мною.

Він розчинив двері, трохи накульгуючи хутко виско-
чив, немов краплина ртуті, і здивовано вигукнув:

— Про вовка помовка, а він уже в хаті!
У приймальні друзі побачили чорняву струнку панян-

ку років двадцяти п’яти з пишною високою зачіскою, у стро-
гому, темного кольору платті простого фасону з довгими ру-
кавами та високим коміром, що підкреслював витончену, 
лебедину шию. Панянка, яка стояла до них упівоберта й де-
монструвала довершений грецький профіль, утворений 
ледь зігнутою лінією чола та носа і плавною округлістю під-
боріддя, сміливо звернулася до директора грудним, навди-
вовижу приємним оксамитовим голосом:

— Шановний Андрію Михайловичу, по-перше, дякую 
за сумнівний комплімент щодо вовка. По-друге, я знову до 
вас щодо додаткових коштів на обладнання лабораторії 
та хімічного класу…

— Люба Федро Миколаївно, для вас що завгодно, але 
трохи згодом, — перебив її директор. — Дозвольте вам пред-
ставити наших гостей із Полтави…

Івана Івановича здивувало, що Федра лише ковзнула 
по ньому байдужим поглядом і всю увагу зосередила на 
рудому товстуні. Не те щоб це була якась заздрість, але за-
звичай усе виходило навпаки, тому й дивно. Зате нарешті 
він достеменно розгледів її очі, які міняли свій колір за-
лежно від освітлення, неначе морська вода, і про себе наз-
вав їх аквамариновими.

Коли ще тільки підходили до хімічної лабораторії, 
Іван Іванович відчув незвичайні запахи. За високими біли-
ми дверима на друзів очікувала велика кімната, заставлена 
довгими столами, на яких блищали хитромудрі скляні по-
судини дивного вигляду, великі банки й бутлі, наповнені ко-
льоровими рідинами, сплетіння вигнутих скляних трубок 
і гумових шлангів над пузатими прозорими склянками, під 
якими світилися сині вогники на пальниках. У кутку кілька 
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практикантів схилилися над столом, щось вивчаючи та 
роблячи записи в зошити.

— Тут наші учні мають усі можливості для подальшого 
розвитку своїх здібностей у керамічному виробництві. 
Зокрема займаються замішуванням різного роду полив, 
плавленням і подрібненням їх, нанесенням на палітру та 
випаленням, — натхненно почала розповідь Федра. — Також 
ми проводимо практичне випробування якості полив. 
Приміром, довели, що свинець, який використовувався ра-
ніше для поливи, не становив хімічного з’єднання, а лише 
механічне. Через те полива діяла шкідливо на людський 
організм, оскільки легко розчинялась у слабких кислотах, 
таких як оцет або кисле молоко.

Іван Никифорович звернув увагу на велику скляну 
ємність, по вінця наповнену річковими мушлями:

— А скажіть, будь ласка, навіщо тут це?
— Ми випробуємо різні домішки у фарбуванні глини: 

ось досліджуємо й мушлі з Хоролу…
Директор залишився задоволений враженнями гостей 

від лабораторії і поспішив відкланятися:
— Федро Миколаївно, я вас дуже прошу допомогти 

в деякому питанні нашим шановним гостям від самого гу-
бернатора. Вони зараз усе розкажуть, а мені вже треба бігти 
в невідкладних справах.

Коли сухорлявий чоловічок затупав коридором, куль-
гаючи, наче давньогрецький покровитель гончарства Гефест, 
дівчина подивилася прямо в очі товстуну, мовби зовсім не 
помічаючи його довготелесого супутника, і проказала:

— Уважно слухаю вас, добродії. І вельми прошу не нази-
вати мене по батькові.

— Пані Федро, нам дуже важливо зрозуміти хімічний 
склад ось цієї речовини, — відразу взяв бика за роги Іван 

Никифорович і розгорнув хустку. Федра з цікавістю про-
стягнула руку до неї. У цей мент рукав її плаття підтягнувся 
й оголив шрам, який вужем тягнувся вгору сніжно-білим 
передпліччям. Іван Іванович спочатку подумав, що ру-
бець — наслідок якогось хімічного опіку, але потім здога-
дався — це слід від нагая, такі рубці він бачив у Юзівці на ба-
гатьох робітниках, яким довелося зіткнутися з донськими 
козачими сотнями.

— Цікава речовина. Сподіваюся, що вже завтра я зможу 
повідомити вам її склад. Ви можете знайти мене або тут, 
у лабораторії чи класах, або там, де я наймаю житло, — Федра 
швидко написала карбованим округлим почерком на клап-
тику розлінованого паперу адресу «вул. Воскресінська, буд. 
18» і віддала товстуну. — У мене там окремий вхід, хвіртка 
наліво від воріт…

Коли друзі нарешті повернулися до хати, уже вечоріло 
й від звивистого Хоролу та його численних рукавів насува-
лася прохолода. Максим уже повечеряв залишками розкіш-
ного обіду, які друзям у буфеті загорнули з собою, і сидів на 
призьбі, чухаючи Сірка. Поряд із ними розташувався сивий 
товстезний — ширший більше, ніж довший, — кіт, який заві-
тав із двору сусідів, мабуть, познайомитися. Він чемно нявк-
нув-привітався, побачивши приятелів. 

— Ото диво, — усміхнувся Іван Іванович, роздивляю-
чись розкішного кота. — На такого гідного та ввічливого 
пана Коцького й Сірко не гарчить.

— Чи скучив, можливо, за нашим рудим, — додав іще 
одну гіпотезу Іван Никифорович.

— Максиме, іди до хати спати, кімнат вистачає на всіх, — 
запропонував Іван Іванович.

— Дякую, однак я краще у бричці. Неподалік від Хлоп-
чика посплю та й повартую.
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— Це ж Миргород, тут у крамницях навіть замки не 
продаються, бо нікому купувати. Не бійся — не пограбують.

— Так то воно так, та трішечки не так. Тепер такі часи 
настають, що береженого Бог береже, — не погодився впер-
тий Максим.

Друзі сіли у вітальні, де Максим до того розігрів само-
вар, та вирішили ще випити чаю з сиром, перед тим як піти 
спати. Тільки почали різати сир, як через поріг прочинених 
дверей не без труднощів перетягнув своє дебеле пухнасте 
тіло пан Коцький і скромно всівся неподалік від столу на 
домотканий килимок. За хвильку тихенько нявкнув, при-
вертаючи увагу, і з великою гідністю підняв праву лапку. 
Після такої вистави Іван Іванович не втримався і пригостив 
гостя добрячим куснем сиру, який той акуратно з’їв, не зали-
шивши ані крихти, потім плигнув на лаву біля стіни, зручно 
розташувався, як уміють тільки коти, і почав дослухатися до 
розмови господарів, мружачись на світло гасової лампи.

— Ось уже й у друзі записався, — усміхнувся котячий 
годувальник. 

— А ви, Іване Івановичу, як вважаєте: хто може вважати-
ся справжнім другом?

Довготелесий на якусь мить задумався і твердо відповів:
— Справжній друг може майже на все мати протилежні 

від ваших погляди. Крім одного — коли вас прийдуть, примі-
ром, убивати, він повинен вам допомогти, навіть ризикую-
чи своїм життям. І теж саме заради нього повинні зробити 
ви. Оце я вважаю справжньою дружбою, все інше — це лише 
знайомство.

— Добре сказано, друже, а зараз давайте підіб’ємо під-
сумки цього навіженого дня, — запропонував рудий товстун 
і сьорбнув із глиняного кухля міцний чорний чай. Його ци-
батий товариш, який уже потроху куняв, усе ж схвально 

кивнув і раптом побачив, що кіт широко розплющив зелені 
очі, нашорошив вуха й напружено вдивляється кудись за ві-
кно. Напрямок погляду приятеля — а потім кота — миттєво 
перехопив товстун, швидко дістав із кишені електричний 
ліхтарик (технологічна новинка, яку Іван Никифорович ді-
став через знайомих із самої Америки), рвучко обернувся та 
направив промінь у темряву за відчиненим вікном. 

Конус світла вихопив поміж яблуневих гілок чоловіче 
вилицювате обличчя, яке вразило Івана Івановича низьким 
лобом і злим поглядом маленьких очиць. Тіні так лягли на 
огидну пику, що здалося, ніби вона — породження самого 
пекла. З чорного провалля ощиреного рота зблиснула золо-
та фікса, людина кинулася навтьоки, і відразу залунало люте 
гарчання Сірка. Пролунав голосний зойк, а потім почулася 
лайка Максима: «Стій, бісове кодло! Стріляти буду!»

Вискочивши на подвір’я, друзі побачили візницю з ліх-
тарем в одній руці та обрізом у іншій. За мить почулося, як 
хтось із гуркотом перелазив через паркан під шалений гав-
кіт цюцька, потім щось лунко тріснуло, наче роздерли тка-
нину, швидкі кроки затупотіли за тином й затихли вдалині.

— Не так сталося, як гадалося, авжеж? — насмішкувато 
запитав Максим. — Не той уже Миргород, якщо волоцюги 
по садибах шастають?

Друзі пішли оглянути місце під вікном, де перехову-
вався та підслуховував їхню розмову непроханий гість.

— Дивіться, який гарний на цій вологій грядці відбиток 
підошви чобота з характерними слідами від цвяхів. Дуже 
шкода, що поліція не встигла до зливи вивчити відбитки на 
місці аварії поштовика, — з жалем проказав Іван Іванович, 
підсвічуючи ліхтариком.

— Поліція, можливо, не встигла, а ось я цей відбиток до-
бре пам’ятаю. Його господар має досить посередній зріст, 
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десь два аршини й три або чотири вершки, та й розташуван-
ня цвяхів дійсно особливе, не кажучи вже про те, що малю-
нок підошви не надто характерний для нашої місцевості. 
Такі чоботи зараз носять у Петербурзі та Москві, — навко-
лішках роздивлявся відбиток Іван Никифорович, і його 
приятель нарешті зрозумів, навіщо товстун отримував так 
багато листів-пропозицій від петербурзьких крамниць одя-
гу та взуття.

Прибіг захеканий, але вельми задоволений, Сірко 
і раптом поклав під ноги господарів трофей.

— Цікаво, надзвичайно цікаво. Молодець Сірко, гар-
ний хлопчик! — присвітив ліхтариком товстун, розглядаю-
чи шмат тканини. — Це частина фабричного піджака з лі-
вою кишенею, немісцевого крою. А в кишені, на жаль, лише 
біла хустка. Проте давайте роздивимося здобич більш 
уважно у вітальні.

У хаті рудий вусань дістав лупу і почав прискіпливо роздив-
лятися здобутий Сірком трофей.

— Ось є, дякувати Богові, ярлик із написом «Петровъ і Ко. 
СПб». Значить, я мав рацію і цей піджак пошитий у столиці. 
Стривайте! А хустка, на наше щастя, зберегла таємницю свого 
господаря: дивіться — на ній відбитки якихось літер. 

Товстун підніс хустку до дзеркала, попросив прияте-
ля посвітити на неї ліхтариком і прочитав уголос: «...КУЙТЕ 
ЗА ДОВГОТЕЛЕСИМ ТА ТОВСТУНОМ ТЧК ОСОБЛИВО 
ТОВСТУНОМ ТЧК ФЕ».

— Нічого собі пощастило. Що це, до біса означає? — зди-
вувався Іван Іванович.

— Схоже на відбиток телеграми. Мабуть, наш злодій 
саму телеграму знищив, але деякий час тримав її у кишені 
поруч із білосніжним носовиком, на якому й відбилися 

літери. Про інше давайте, любий друже, поміркуємо завтра, 
бо в мене вже очі стуляються від утоми.

— Ваша правда, на сьогодні нам пригод напевно вистачить.
Іван Никифорович ліг у кабінеті на дивані, Іван Івано-

вич розташувався в опочивальні. І тільки торкнувся голо-
вою високої подушки, добряче набитої курячим пером, 
як одразу заснув, ніби кудись провалився.

А за відчиненими вікнами в нічній темряві, серед 
яблучно-трав’яних пахощів і миготливих зірок, стояла про-
холодна миргородська тиша. 

Лише зрідка по землі, де низенько кублився напівпро-
зорий серпанок туману, гупали спілі яблука або груші, поки-
нувши назавжди рідні гілки. Іноді десь високо на стрісі про-
кидався цвіркун, діставав крихітну скрипицю та пробував 
ушкварити веселу гучну мелодію, але смичок, либонь, випа-
дав із кінцівки комашиного скрипаля. Усе куняло. І тільки 
невтомні їжаки інколи шурхотіли попід деревами в рясній 
вологій траві, сп’янілі від хмільних трунків падалиці.
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III

Глупої ночі Іван Іванович нашорошився крізь сон від див-
них звуків. В огорненій оксамитовою тишею опочивальні 
зненацька почулися чиїсь дрібні кроки. Вони то наближа-
лися до ліжка, то віддалялись, затихаючи. Ввижалося, бу-
цімто дубовими дошками підлоги товчуться чиїсь копитця, 
наче їхній рогатий володар або володарка когось шукає. 

«Чорт забирай, треба встати та запалити свічку, але так 
не хочеться зовсім прокидатись», — майнула спроквола ле-
дача думка в довготелесого сонька. Раптом невидимі копит-
ця заскочили спочатку на стіну, а невдовзі застукали по сте-
лі, повільно і страшно наближаючись до сплячого. 

Не встигнувши перелякатись, Іван Іванович зробив- 
таки спробу встати. І ось уже після цього дев’ятий вал жаху 
накрив його з головою — він не зміг поворушити не те що но-
гою або рукою, навіть жоден палець не слухався свого влас-
ника! Стукіт уже чувся десь над ліжком, неборак спробував 
покликати на допомогу, але де там— і рота не зміг розтулити. 

У відчаї він лише глухо мугикав. Знічев’я під стелею 
з темряви з’явився сивий серпанок, який швидко набув об-
рисів прекрасно-блідого жіночого обличчя, яке струмилося 
сріблом в обрамленні довгого розкуйовдженого волосся 

кольору місячного сяйва. Очі дівчини розплющилися та по-
лихнули малахітовим вогнем — і миттю закоханий страдник 
нарешті впізнав її. Це була Федра...

Прокинувся Іван Іванович від задухи, бо востаннє нас-
нилося йому, як щось важке впало на груди зі стелі й ось-ось 
задушить. Перше, що він побачив, продерши заспані очі, — 
це добродушну котячу мармизу, яка приязно вибалушила 
зелений погляд за три вершки від його обличчя. Сивий пух-
натий черевань мить тому плигнув на сплячого. Певно, зби-
рався нявчанням побажати доброго ранку й вициганити 
собі смаколиків на котячий сніданок, та ледь не задушив.

— Коцький, іди до біса! — так грізно гаркнув страдник, 
що опасистий кіт несподівано швидко, майже блискавкою, 
зіскочив на підлогу — від чого добряче гупнуло — і налякано 
сховався попід ліжко.

Незважаючи на таке нагле пробудження, Іван Івано-
вич почувався пречудово. Йому навіть захотілося негайно 
зістрибнути з ліжка і, в самісінькій лише сорочці, ушква-
рити гопака. У вікно зазирнув перший промінь, починав-
ся бадьорий миргородський ранок, тож спати далі не було 
сенсу, хоча його приятель, схоже, мав іншу думку. Від бо-
гатирського хропіння за стіною в опочивальні часом на-
віть тремтіли шибки.

На дворі теж усе ще спало, тільки невтомний Сірко був 
заклопотаний — він позначав нові володіння, раз по раз за-
дираючи задню лапу по всіх кутах. Іван Іванович узяв спі-
нінг, відерце й шанцеву лопатку, щоби накопати черву, 
та помандрував у бік Хоролу, над яким іще клубочився 
рожевий туман…

Риболовля вийшла гарна — Іван Іванович давно не от-
римував такого задоволення, хоча улову вистачило тільки 
на сніданок пану Коцькому, який радісно зустрів цибатого 
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рибалку ще попід воротами й, задоволено муркочучи, 
накинувся на дрібних окунів і пліток.

На столі у вітальні стояв горщик іще теплого молока та 
лежав великий коровай, спечений гостинною сусідкою вдо-
світа. Затишно пихкав на столі самовар, поруч із яким сьор-
бав чай із розписного кухлика Іван Никифорович і правив 
теревені з Максимом.

— Ви в Бога вірите, Іване Никифоровичу?
— Я вірю, Максиме, що Бог або є, або його немає.
— Невже може бути, що нема?
— Я не казав «нема», я сказав — «немає».
— Стривайте, та невже є різниця?
— Звісно, є. Ось його начебто нема, а ось він начебто і є. 

Нема-є.
— Але ж коли нема, то дозволене все, як каже наш піп. 

А такого бути аж ніяк не може, щоби все-все?
— Послухай, про «але» достеменно можна дізнатися 

у цьому світі не раніше, ніж тоді, коли назавжди згаснуть 
усі зорі на небі, — це альфа. А омега така: невже ти думаєш, 
що коли ми надовго поїхали зі своїх домівок, то тітка Гор-
пина все там розкраде та спалить наші хати, бо ніхто ж не 
стане їй на заваді?

— Боронь Боже, щоб я таке хоч на мить подумав. Ніко-
ли теща такого не вдіє!

— Отже, виходить, дарма шукати Бога навкруги, коли 
він уже є в нас самих? Бо й без знання Бога деякі з нас мають 
Божі заповіді та закони в собі?

— Здається, так, — замислився Максим, а потім ошелеше-
но вигукнув: — То що ж це тоді виходить?! Церкви й попи — 
непотрібні, а я сам можу спілкуватися з Богом у самому собі?

— З цієї миті — так, тобі церкви й попи вже непотріб-
ні, — задоволено відказав товстун. — Тільки попам не кажи, 

бо дуже образяться на тебе, і не забувай поглядати на зоряне 
небо — раптом там Бога все ж побачиш.

Зголоднілий рибалка, не звертаючи на доморощених 
філософів уваги, із задоволенням узявся за сніданок. Жадіб-
но наминаючи духмяний хліб із хрусткою скоринкою і за-
пиваючи молоком, яке хоч і пахло коровою, але здавалося 
найсмачнішим у світі, Іван Іванович із переможним вигля-
дом урочисто оголосив:

— Здається, я розгадав, поки рибалив, хто саме надіслав 
зловісну телеграму і сплів усю цю змову.

— Вельми цікаво, і хто ж це міг бути, на вашу думку?
— Начальник миргородської залізничної станції! При-

гадайте, як ви самі розказували, що його колись заслали до 
Полтави за студентські заворушення, він улаштувався пра-
цювати в конторі на залізниці, потім отримав підвищення 
і вже кілька років працює у Миргороді. 

— Заслання не є доказом змови.
— Так, але ж аварія була саме під Миргородом, по-пер-

ше. По-друге, нас із вами планували поховати під диким ва-
гоном із вугіллям. Хто перший міг дізнатися, що ми уникну-
ли смертельної небезпеки? Безперечно, він. По-третє, хто міг 
дати телеграму зі станції до міського телеграфу? Тільки він. 

— А чому не станційний телеграфіст? 
— Навряд чи в телеграфіста може бути такий наказовий 

тон. Крім того, лише начальник станції підходив до нас за 
обідом і міг почути нашу розмову про знахідки біля місця 
аварії. То що скажете, друже?

— Загалом непогано, утім у когось із німців — здається, 
у Ніцше чи Шопенгауера — я вичитав гарну фразу, яка чудо-
во відповідає вашій так званій гіпотезі.

— Я б ніколи не забув автора, — гмикнув Іван Іванович, 
передчуваючи кпини від друга. — І що ж то за фраза?
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Товстун на мить замислився, пригадуючи колись про-
читане, та урочисто проказав:

— У статті автора N безліч нових думок і багато пра-
вильних. На жаль, правильні думки не нові, а нові — не-
правильні.

— Ви ще Сковороду сюди приплетіть, — відповів Іван 
Іванович, відчуваючи, як починає пекти раків.

— Будь ласка, ось вам Сковорода, — посміхнувся уїдли-
вий рудий кепкун. — Дякую тобі, Господи, що все потрібне ти 
зробив простим, а все складне — непотрібним.

Довготелесий Пінкертон подумав, що товстун зараз, 
як і майже завжди, правий, але про всяк випадок вирішив 
мовчки набурмоситись.

— Годі, друже, годі. Нема чого ображатися, ви ж мене 
знаєте. Поки ви насолоджувалися хорольським туманом 
і новим спінінгом, я встиг побувати в поштово-телеграфній 
конторі, де працює мій добрий знайомий іще з дитинства, 
Петро Непийпиво. Пригадуєте такого? 

— Петрика? Авжеж, колись іще дітлахами я з ним до-
бряче побився через мою кузину Оксану, яку ви теж, мабуть, 
пригадуєте?

— Звісно, — дещо спантеличено відповів самовпевне-
ний до того товстун, а Іван Іванович зловтішно відзначив, 
що його пухкенькі щоки теж трохи почервоніли. — Так от, 
Петрик, порушуючи службові інструкції, запевнив мене, 
що телеграма прийшла вчора з Полтави. Отримувача він, 
на жаль, добре не запам’ятав, але це точно був не наш ве-
чірній знайомий. Бачите, як дощенту руйнуються підва-
лини вашої версії?

— Цього разу переконали, визнаю, хоч іноді розмовля-
ти з вами — це однаково, що нюхати розрізану навпіл ци-
булю. Нічого, крім сліз, не отримаєш. 

— От і добре, нюхати цибулю — корисно для здоров’я. 
Інші деталі я, з вашого дозволу, розкажу ввечері, а зараз від-
кланяюся, щоб зайнятися нагальними справами. Гарного 
дня! — проказав рудий та хутко накивав п’ятами, а Іван Іва-
нович почав збиратись у міську управу.
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Уже понад годину чиновник із особливих доручень чекав 
на прийом у міського старости. Староста був іще та птиця. 
Безмежно ласий до грошей і влади, він навіть поміняв своє 
старовинне, але «нєпрілічноє в общєствє» козацьке прізви-
ще на «блаґозвучноє» прізвище дружини і перетворився 
з Козолупенка на Козлодоєва. Також усіх, хоч трохи розум-
ніших за нього, він називав дурнями та потайки заздрів. 

Збагнувши, що влада у країні хитається, староста ви-
рішив трохи провчити представника губернатора, щоб 
перевіряльник менше копирсався в паперах і менше за-
питував, тому дав наказ секретарю не пускати до себе ві-
дразу: «Нехай знудиться, голубчик, та зрозуміє, хто тут 
тепер головний».

Івану Івановичу вже почав уриватися терпець, коли 
до приймальні дуже доречно зайшов справник, із яким 
неодноразово перетиналися на нарадах у губернатора.

— Пане справнику, дозвольте одне службове запи-
тання? — радо звернувся Іван Іванович до поліціянта.

Той упізнав губернаторського чиновника з особливих 
доручень і люб’язно відповів:

— Завжди до ваших послуг, шановний.

— Ось у мене є такий лист від губернатора щодо пере-
шкоджання збиранню відомостей. Зараз я вже годину че-
каю на прийом і починаю міркувати: чи не є це перешкод-
жанням. А ви як думаєте?

Справник уважно прочитав листа, у якому було на-
писано таке: «Повітовим справникам. Наказую будь-кого, 
хто перешкоджає у ці важкі для імперії часи збору відо-
мостей моїм представником, негайно брати під варту та 
утримувати до моїх подальших вказівок. Князь Урусов».
Потім мовчки рушив до дверей у кабінет. Секретар пере-
лякано зойкнув: 

— Пан староста зайнятий, веліли нікого не пускати до себе.
Справник люто зиркнув на молодика і стиха прогарчав:
— Цить, дурню, — та рішуче зайшов до кабінету.
Через щонайбільше три хвилини із дверей прожогом 

вискочив Козлодоєв і голосно вигукнув:
— Ба! Любий Іване Івановичу! Який же я радий вас бачи-

ти, земляче! — і закричав на секретаря: — Що ж ти, мерзотни-
ку, мені нічого не доповів? Підеш, сволото, зараз у холодну!

Після цього випадку все пішло наче по маслу, усі по-
трібні звіти та відомості надавалися вельми швидко, служ-
бовці зі шкіри пнулися, щоби догодити перевірнику, хоча 
роботи цього разу і справді вийшло багацько. Приміром, 
були потрібні цифри щодо кількості повітових євреїв в роз-
різі сіл і містечок, що раніше нікого особливо не цікавило. 

Зі свіжої довідки можна було дізнатися таке:

У Миргороді проживають 203 чоловіки та 296 жінок єврей-
ської національності, або 4,5 відсотка від населення міста, 
працюють змішаний (тобто чоловічий і жіночий) зразковий 
хедер, де викладають загальноосвітні предмети, а також 
Товариство заохочення землеробства і ремесел серед євреїв. 
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Із шістнадцяти купців Миргорода десятеро належать 
до єврейської національності, зокрема Рувім Гершович Дубин-
ський, Абрам Аронович Повзнер, а також Голосовкери, 
Ривкінди, Гершко Златківський, Зельман Давидович Станіс-
лавський, Ісай Рогачевський. Купець Ліпа Маневич Виноградов 
є власником великого парового вальцьового млина в Мирго-
роді, а також головою Миргородського єврейського благодій-
ного комітету. Гершко Шендер і Гершун Світ утримують 
поштові станції з невеликою кількістю коней; діють при-
ватні друкарні, власниками яких є міщани Шифра Шик і Яків 
Худоминський. Зельман Ширин має заїжджий двір. У місті 
є кілька синагог, найбільша з них стоїть на розі вулиць Соро-
чинської і Дворянської.

До окремої кімнати, у якій працював над звітом Іван Івано-
вич, раптом заглянув справник. Хвиля внутрішнього борін-
ня пробігла його лицем, і, підійшовши до столу, поліціянт 
дістав телеграму:

— Ось, Іване Івановичу, подивиться на це. Навіть не 
знаю — що тепер і робити. 

Іван Іванович уважно прочитав телеграму: «ПОЛІЦІЇ 
ОХОРОНЯТИ ТІЛЬКИ ПОШТУ КАЗНАЧЕЙСТВО ТЧК ПРИ-
ДУШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПОГРОМІВ ОБЛИШИТИ ТЧК 
КНЯЗЬ УРУСОВ», зачудовано похитав головою, а потім ска-
зав справнику:

— Моя вам порада така: робіть те, що вважаєте за по-
трібне, але пам’ятайте — відповідати й далі жити з цими 
людьми доведеться вам, а не губернатору…

V

Тим часом Іван Никифорович устиг побувати в поліційній 
управі, перемовитися із прибулими на вчорашню аварію 
потяга полтавськими поліціянтами, передати носовичок, 
який він прикладав до відбитків колеса брички зловмис-
ників, розказати прикмети вчорашнього незваного гостя 
та ще й почаювати. 

На виході з управи товстун почув лемент — на ґанку ла-
ялися один з миргородських приставів та огрядна жінка.

— Що тут коїться? — втрутився у сварку Іван Никифоро-
вич. Поки пристав відхекувався від запальної лайки і зби-
рався з думками, жінка(на вигляд — справжня єврейська 
матуся), подумавши, що то питає якесь велике цабе, пере-
хопила почин:

— Ласкавий пане, я — Хася Рабинович, мене тут усюди 
знають. Мій малюк любить бавитися он біля тої панської 
садиби на горбочку, яку навіть звідси можна побачити. І не-
щодавно я помітила, як старий пан слідкує цілий день у ве-
лику підзорну трубу з балкону садиби(щоб той балкон геп-
нувся на цю грішну землю!) за моїм малюком. Звісно, мате-
ринське серце підказало мені, що це все недаремно і діло 
нечисте, тож я одразу побігла до поліції. А цей пристав, 
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такий хам, вислухав мене трохи та як заверещить, наче бе-
резневий кіт: «Оце але! Чув, ваше плем’я кров православ-
них немовлят у мацу замішує, але щоб навпаки — дивина 
ще не бачена. Мало вам, анахтемському насінню, того, 
що Христа розіп’яли, то ви ще й наклепи на поважне пан-
ство зводите! Іди геть звідси, хвойдо, поки канчуків не ску-
штувала! І пельку свою чорну стули, інакше пожалкуєш, 
що на світ божий народилася». Ой вей! Одскочила я від 
нього, ніби тендітна лань із левових пазурів, уся геть у сльо-
зах, і якби не ви, то би зовсім втратила розум.

І на мить дебела Хася сумно застигла, із жахом уявив-
ши себе субтильною кізочкою в пазурах поліціянта. Іван 
Никифорович ледь стримав посмішку й заспокійливо 
відказав:

— Чепельнішт, пані Рабинович, чепельнішт1, не звер-
тайте уваги на дурниці. Ми обов’язково розберемося в цій 
справі якнайшвидше.

Хася зиркнула на нього поглядом, сповненим віковіч-
ного смутку, втерла хусточкою сльозу, яка встигла покотити-
ся в улоговині між пухкою щокою і видатним носом, та з на-
дією проказала:

— Вірю, пане, ви не скривдите бідну жінку та її малюка, 
як оцей товстий шлемазл у мундирі, хай його підніме та 
гепне, якщо він іще буде так лаятися на мене.

— Щоб не мали сумнівів, піду з вами зараз до того пана.
Пристав провів товстуна вдячним поглядом, а пані 

Рабинович усю дорогу вихваляла свого сина і так надоку-
чила, що рудий товстун полегшено зітхнув, коли Хася, яка 
дуже боялася підходити навіть до воріт панської садиби, 
залишилася на розі ветхого дощатого паркану.

1 Прим. заст. авт.: «заспокойтеся» мовою їдиш.

Старий панський будинок стояв на горбку біля річки 
і зблизька виглядав химерним покручем. Довгий надмірно, 
місцями був він на один поверх, місцями — на два, деінде 
навіть на два з гаком. Темний дах, що не вельми надійно за-
хищав його від злив, прикрашали зі сходу й заходу два вже 
похилені часом та облуплені дощами бельведери-близню-
ки, єдина відмінність між якими була в тому, що на східно-
му стовбичила на міцній тринозі довжелезна підзорна 
труба. Стіни дому де-не-де хизувалися голою штукатурною 
решіткою, наче стара маркітантка армії Наполеона — своїми 
всохлими принадами. Більшість вікон були заставлені ві-
конницями, і лише двоє відчинені, до того ж на одному 
з них, мов більмо на оці, був наліплений жовтавий про-
маслений папір. 

Просторий сад тягся позад будинку і за плотом від-
межувався від річки цілим лісом бур’янів, густою терни-
ною та кількома високорослими осокорами, які тримали 
на своїх верхів’ях сорочі кубла, звідки сороки робили хар-
цизькі нальоти на гнізда горлиць — часом із того виходи-
ли справжні пташині битви. Далебі, це був мальовничий 
у своєму запустінні, геть здичавілий лаштунок, гідний для 
втілення будь-яких зловісних намірів. Його прорізала лиш 
одна стежина, а решту навколо закривали густо розбуялі 
яблуні, сливи, вишні, бузина, чистотіл та лопухи, створю-
ючи мереживо з сонячних малахітових галявин і темних 
пащ рослинних гротів. 

Дві колосальні старі груші, кремезні гілки яких були 
щедро поцятковані жовтавими медовими плодами, підні-
малися з цієї смарагдової гущавини тріумфальною аркою, 
адже хміль укривав, мов неводом, їхні верховіття і сплітав 
покрівлю, що насувалася також на дах будинку, а далі звиса-
ла з нього, коливаючись за вітром, мов зелений водограй. 
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Усе було вдивовижу пустинно-гарне. Івану Никифорови-
чу, якого ця садиба страхала й одночасно приваблювала ще 
з дитинства, аж здалося, що зараз зненацька об’явиться Явтух 
із «Вія» і скаже: «Ну що ж, погуляли добряче, пора й додому...» 

Хоч як товстун стукав у головні, зачинені наглухо воро-
та, але пуття було катма. Проте незабаром він помітив по-
стать, яка сварила кішку за придушене курча, і довго не міг 
розпізнати, якої статі та химера. Одяг на ній був дуже схо-
жий на жіночий, на голові щось подібне до очіпка, тільки 
голос здавався занадто грубим для жінки. По ключах, які 
висіли в баби-яги за поясом, і з того, як вона лаяла кішку 
досить крутими словами, Іван Никифорович зробив висно-
вок, що це, певно, прислуга.

— Тіточко, — гукнув він через паркан. — А господар?..
— Немає дома, — перебила прислуга. — А навіщо він вам 

треба?
— Я приїхав до нього з Полтави у нагальній справі, — 

трохи схитрив рудий.
— Тоді проходьте в кімнати! — хвильку подумавши, про-

казала химера і відчинила хвіртку.
Товстун зайшов у темний передпокій, із нього потрапив 

у кімнату, також темну, ледь не перечепився через щось, ми-
моволі розчахнув наступні двері й вивалився у світлу кімнату, 
яка вражала безладом, що панував у ній. На одному столі на-
віть стояв поламаний стілець, і поряд із ним височів геть опо-
витий старим, наче столітнім, павутинням годинник із зупи-
неним хитуном та без стрілок. Циферблат часоміра замість 
годин показував грубо намальованих вершників Апокаліп-
сиса, смертні гріхи й Авеля у братніх обіймах Каїна.

Позаду рипнули двері й у кімнату зайшла прислуга.
— А де ж господар, тіточко? — не обертаючись, запи-

тав гість.

— Вам повилазило, дядечку, чи що? Адже господар я!
Нарешті Іван Никифорович зрозумів свою помилку, 

обернувся і роздивився господаря уважніше. Худорлявий 
старигань постав уже без очіпка —який виявився заяложе-
ною хусткою, — утім одягнений у такий довгополий і за-
кошланий халат, що неважко було й помилитися щодо ста-
ті. Дідуган блимав на товстуна хитрими очицями, які бігали 
з-під кущистих брів, наче таргани від капця, та кривив губи 
в єхидній посмішці. 

«Як же всох, бідолаха!» — упізнав його гість, пригадав-
ши похмурого, відлюдькуватого пана, який здавався дітла-
хам справжнім злим чаклуном. Люди тоді подейкували, 
що пан утратив родину під час війни з турками — сини заги-
нули в боях, а дружина не пережила горя.

— Іван Никифорович, до ваших послуг. Приїхав із Пол-
тави разом із давнім товаришем на кілька днів у справах 
і раптом почув про вас таке-е-е... Кажуть, шановний, це вам 
повилазило, — одразу взяв бика за роги трохи ображений 
кпинами товстун. — Чого ви годинами роздивляєтеся чужих 
дітей у підзорну трубу? Людей це непокоїть, повзуть різні 
не вельми гарні чутки щодо вас...

У стариганя відвисла щелепа, і обличчя набуло такого 
здивовано-розпачливого виразу, який буває лише в ображе-
них дітей, коли в них відбирають цукерку.

— Так мені і треба, старому дурню, бо прадідів великих 
правнук я поганий. За гріхи мої це на схилі віку мені... 
Не подумайте нічого дурного, пане. Давайте піднімемося 
на східний бельведер, і я вам усе поясню.

— Залюбки, — тільки й знайшовся що сказати товстун, 
уже шкодуючи, що завітав до садиби.

Напрочуд швидко старий виліз сходами нагору, підвів Іва-
на Никифоровича до підзорної труби й почав свою розповідь.
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— Мені вже дев’яносто років, і хоча, дякувати Богові, 
є ще порох у порохівницях, почав страждати на безсоння. 
Деякий час пригадував минувшину, бо спілкувався, ось як із 
вами, ще зі знаменитим у свій час поетом, самим Василем 
Васильовичем Капністом, який єдиний зі всієї великої стар-
шини не побоявся хоч слово мовити проти руйнації Геть-
манщини й закріпачення селянства. Він часто гостював 
у нас на шляху до свого маєтку і любив мене, тоді ще хлоп-
чика, майже як рідного сина. 

Також я знався з багатьма його родичами та друзями, які 
теж завжди на декілька днів зупинялися в моїх батьків, подо-
рожуючи Миргородщиною. Микола Васильович Гоголь у ві-
зитах до нашого благословенного краю полюбляв почаювати 
на бельведері, але тільки не на цьому, а на західному. 

Боже ж мій! Кого тільки не довелося зустріти на життє-
вому шляху, однак усе часом надокучує, тож і мені надоку-
чили ці спогади. Вирішив придбати велику підзорну трубу 
й роздивлятися зоряне небо, адже зірок на ньому безліч — 
вистачить, мабуть, старому до кінця життя. І дійсно, ніч я зай-
няв, утім постало питання — що робити вдень? 

Сплило на думку роздивлятися людей, адже вони 
не менш цікаві, ніж зірки. До речі, вчора вас я теж бачив, 
ішли з якимось цибатим паном до художньо-промисло-
вої школи. Ох і кумедна пара з вас вийшла!

— Гм, — промимрив спантеличений товстун.
— Пробачте старому, заради Бога, зовсім балакучий 

став, наче жаба у травні, язик не тримається за зубами, — 
одразу вибачився господар. — Але найбільше я полюбляю 
дивитись, як грають сусідські хлопчаки. Що за кипуча енер-
гія, яка веселість і вигадливість! Почуваюся тоді й сам мо-
лодшим, пригадую, як оце все навкруги теж було молодим, 
охайним та яскравим…

Він задумався, на очах з’явилась якась пелена, наче 
ряска вкрила ставок. Тим часом тримасна кішка, яку він 
лаяв на подвір’ї, забралася до бельведеру і почала тертись 
об штані Івана Никифоровича. У неї була чепурна грудка, 
ніби біла манишка, і білі лапки, пласка розумна мордочка 
з дуже виразними очима, пухнатий хвіст і хутро, яке міни-
лося від чорного до рудого. 

Стариган прокинувся зі задуми, нахилився й засюсю-
кав до кішки. Та, кокетуючи, ще хвильку потерлася біля тов-
стуна, потім плигнула на загривок старому, який у ту саму 
мить випростався і став схожий на Довгого Джона Сільвера 
з папугою на рамені. Тільки замість скреготливого крику 
«Піастри, піастри, піастри!» було чутно тільки муркотіння 
кішки, яке, можливо, означало «Курчата, курчата, курчата!»

— Тепер мені нарешті все зрозуміло. Я спробую заспо-
коїти людей, щоб не верзли всякі нісенітниці щодо вас, — 
усміхнувшись, проказав товстун. 

— Дякую, пане Іване, бо, як бачите, навряд чи в мене ви-
стачить сил бути людожером, та ще й маленьких хлопчиків. 
Вони ж такі моторні, наче, пардон, миші. Куди вже мені, 
старому цурпалку, їх упіймати, — пожартував господар.

— Пане, а скажіть, будь ласка, чи не помічали ви остан-
нім часом чогось підозрілого на вулицях?

— Дещо помічав. Я не такий уже анахорет, щоб нічого 
не знати про місцеві новини. Тож, звісно, чув, про що гомо-
нить і чого жахається весь Миргород не перший місяць. 
Банда «сяйливих скелетів» — це вас цікавить, чи не так?

— Еге ж, ви немов у воду дивилися, — зробив спробу під-
леститися рудий, подумавши, що старий — вельми непро-
стий чолов’яга.

— Отож, — задоволено проказав він. — Але перед тим 
як розкажу, що бачив, прошу вислухати й мій секрет, який 
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не дає мені спокою вже сімдесят років, адже боюся забра-
ти його з собою в могилу.

— Звісно, бо я люблю чужі таємниці. Будь ласка, — з ве-
ликою цікавістю погодився рудий і аж несвідомо підкрутив 
лівого вуса від задоволення.

Старий усівся на дзиґлик біля підзорної труби і вказав 
на кульгавий, пошарпаний стілець поруч:

— Тоді присядьте, будь ласка, і слухайте уважно…

VI

У цей час Іван Іванович закінчив справи і з помітним за-
доволенням прогулювався головною миргородською ву-
лицею, поводячи довгим носом по сторонах. Йому все 
ще не вірилося, що так погарнішала дорога, посеред якої 
не надто давно плавали в калюжах, наче баркаси в морі, 
димчасті гуси, спритно оминаючи рябі острівці брудних 
угодованих льох.

Стояла тиха серпнева погода, коли день був іще по-літ-
ньому теплий, але з підступної тіні підкрадається на м’яких 
лапах не зовсім літня прохолода, і вже не вельми високе 
сонце разом із особливим відтінком глибокого неба про-
зоро натякають, що осінь — не за горами. 

Між нечисленними — утім на диво модними — крамни-
цями, які виблискували склом величезних вітрин, походжа-
ли зграйки панянок уже у вечірніх убраннях, але ще під ко-
кетливими парасольками від сонця. 

Погляд довготелесого чиновника відразу привернула 
вишукано зодягнена брюнетка, яка з холодною цікавістю 
роздивлялася вітрину з дамським одягом, наче лікар, що 
роз дивляється хворого пацієнта, або хімік, який робить ана-
ліз невідомої речовини. Цибатий жіночий шанувальник 
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упізнав цю дівчину зі шляхетною поставою, підійшов і смі-
ливо звернувся, адже ще ніколи не отримував від жінок 
одкоша відразу.

— Вітаю, пані Федро! Що вам говорять хімічні аналізи 
сучасної моди?

Панночка повільно обернулась і глянула таким погля-
дом, який змусив зухвальця пригадати купання в ополонці. 
Сама Федра натомість нагадувала крижаним виразом об-
личчя снігову королеву. Іван Іванович уже пожалкував про 
своє нахабство і збирався вибачитися та порачкувати назад, 
але раптом крига почала скресати — дівчина впізнала його 
й навіть ледь усміхнулась.

— Аналізи, пане, якщо не помиляюсь, Іване, говорять 
мені, що такі фасони носила ще моя бабуся. Уся жіноча 
мода ходить по колу, наче кінь на шахтному підйомнику.

— Чоловіча, до речі, теж. Ви бували у Юзівці?
— А звідки ви знаєте? — підозріло спитала дівчина, 

і ледь скресла крига знову нагадала про себе, тож довготеле-
сий залицяльник поспішив виправдатись.

— Ваш директор учора розповідав нам, як ледь-ледь 
умовив одну чудесну хімічку переїхати звідти до Миргорода.

— Ото вже старий базіка, — усміхнулася Федра.
— Мені теж довелося провести деякий час у тих краях, 

тому ми, можна сказати, подвійні земляки, і я надзвичайно 
радий мати таку чарівну землячку.

— Облиште це, шановний, — суворо обірвала його зали-
цяння панянка, утім досвідчений ловелас відчув, що не 
вельми вдалий комплімент усе ж якщо й не влучив у ціль, 
то хоча б не зашкодив. 

— У мене до вас, пане Іване, є прохання. Передайте, 
будь ласка, своєму товаришу результати аналізів, які проси-
ли вчора зробити, — Федра простягнула конверт.

— Звісно, передам. Але й у мене до вас є важлива спра-
ва. Мрію пригостити вас кавою. Будь ласочка, — промовив 
хитрун і так жалісно-лагідно подивився, що тільки людина 
без серця могла йому відмовити.

— Ви мені нагадали улюбленого цюцька з дитинства. 
Він завжди так дивився, коли просив смаколиків, — дзвінко 
розсміялася дівчина, показавши рівні ряди невеличких 
сніжно-білих зубів. — Доведеться погодитись.

Зайшли в цукерню замовити каву, і від уважного по-
гляду Івана Івановича не сховалося, як Федра глянула на 
розсипи різноманітних цукерок, утім від пропозиції ску-
штувати ці дива навідріз відмовилася. 

Потім між ними сталося багато тих милих і веселих 
балачок та жартів, які стороннім людям здалися б пустопо-
рожніми й не надто смішними. Іван Іванович відчував, що 
не тільки крига остаточно скресла, але й оболонка Федри 
під льодом, міцніша за горіхову шкаралупу, трохи луснула 
й через маленьку шпарину починають виблискувати теплі 
сердечні промені.

Вони пройшли вулицею раз, іще один, потім заскочи-
ли випити чаю у ресторанчик при «Гранд-Отелі». І Федра 
вже не відмовилася від спокусливого тістечка з легким, 
повітряним кремом. Опісля з мосту дивилися на захід 
сонця, і як засвічувалися вогники на верандах дач. Слухали, 
як дзеркалом Хорол-річки плинули грамофонні хвилі по-
пулярного вальсу.

Невдовзі скуштували газовані прохолодні напої 
в електротеатрі, пройшлися ще і ще, весело щебечучи, наче 
горобці навесні. І потому обом почало здаватися, що зна-
ють одне одного все життя. Де й поділася сувора снігова 
королева, від погляду якої усе навкруги перетворювалося 
на кригу…
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...Федра походила з давнього роду. Засновник родини 
Мінос Ставрос народився у Греції в місті Літохоро біля 
підніжжя гори Олімп. 

Його праправнук і прапрадід Федри прибув до Мико-
лаєва десь наприкінці XVIII століття, коли місто-порт, 
засноване на землях стародавнього Міста людей кіммерій-
ських або Кіммерії, ще тільки-но розбудовувалося. Тут він 
став викладачем історії та античних мов у новозасновано-
му штурманському училищі, одружився з дочкою колиш-
нього запорозького курінного отамана та назавжди зали-
шився в новітній Кіммерії. 

Його син став уже адміралом, якому усміхнулася 
доля у битвах проти турків на Чорному морі та заснуван-
ні пароплавства на Каспійському. Адмірал оженився на 
дочці урядовця високого рангу, яка все ж ніколи не забу-
вала, що її пращури належали до гетьманської старшини. 
Згодом вийшов у відставку й оселився, як і батько, у місті 
корабелів, де до кінця свого життя займався античною 
археологією Причорномор’я. 

Адміральський син у студентські часи близько позна-
йомився з майбутнім ватажком народовольців Желябовим, 
але став генералом і батьком Федри, брав участь у росій-
сько-турецькій війні й був одним із героїв оборони Шипки. 
Вийшовши у відставку, теж оселився в Миколаєві, не забув 
материнських оповідок про часи Гетьманщини й зайнявся 
українською історією від часів Київської Русі.

А ось Федру минуле не цікавило. Сучасність, у якій жін-
кам заборонялося навчатися в університетах і викладати 
в гімназіях, викликала огиду. Місто пращурів Миколаїв вона 
вважала нудною провінційною дірою, тож одна надія була на 
майбутнє та Бестужевські курси в Петербурзі, на які ще треба 
було потрапити. Батько пропонував їхати навчатися в Німеч-

чину, але Федра з патріотичних міркувань навідріз відмови-
лася, бо хто ж змінить цю безглузду і нещадну імперію, допо-
може емансипації жінок, побореться за щастя народне, якщо 
вся молодь вирушить закордон? Точно не старі бевзі, якими 
вона вважала майже всіх чоловіків віком після тридцяти.

Бестужевські курси користувалися неабиякою славою 
серед шляхетних дівчат — не в останню чергу тому, що це 
гарантувало залицяння найкращих петербурзьких студен-
тів з аристократичних родів. Однак чарівна чорноволоса 
бестужевка з точеним античним профілем і манливим ма-
лахітом очей української відьми не звертала на залицяль-
ників, від яких не було відбою, щонайменшої уваги, а осо-
бливо нестерпним уміло демонструвала, як може хвилюва-
тися Чорне море. 

На той час її ідеалом чоловіка, та й узагалі людини, був 
Рахметов, герой роману про нових людей «Що робити?» ста-
рого політкаторжанина Чернишевського. Не один раз у снах 
вона відчувала себе в міцних товариських обіймах героя. 
Щоправда, спати на цвяхах, як полюбляла її літературна іко-
на, так і не призвичаїлась, утім інші елементи йоги й силової 
гімнастики для дам навчилася виконувати досить вправно.

На курсах викладали видатні вчені: Бутлеров, Сєченов, 
Менделєєв тощо. Особливо запам’яталася Федрі оповідка 
про те, як Менделєєв розкрив таємницю французького — 
найкращого на той час — пороху, після чого її серце назавж-
ди було віддано хімії. Не враховуючи Рахметова, звісно. 
Дмитро Іванович, хитро посміхаючись, розповідав жіночій 
аудиторії байки:

— Секрет виготовлення французького пороху я швидко 
розкрив, скориставшись особливо тим, що пороховий завод 
стояв на окремій залізничній гілці. Узявши річний звіт заліз-
ничної компанії про рух вантажів, я знайшов потрібні мені 



166   ОЛЕКСА ДОНІЧ.  З а л і З н е  п а в у т и н н я Ч а с т и н а  д р у г а .  ОЖИЛІ СКЕЛЕТИ   167

співвідношення вхідних у виробництві пороху речовин. 
Усе інше вже було для мене звичайною хімічною забавкою...

Саме завдяки пораді й рекомендаціям Менделєєва, — 
бо жінок категорично не хотіли приймати на таку роботу, — 
Федра влаштувалася до хімічної лабораторії металургійно-
го заводу в Юзівці. «На Донбасі кується не личакова, а мо-
дернова Росія, її велике майбутнє. Недавня пустеля ожила, 
результат очевидний, успіх повний, можливість доведена 
справами», — напучував Федру Дмитро Іванович. 

Якось, іще до від’їзду з Юзівки до Миргорода та вже 
після початку війни з японцями, Федра написала листа до 
знайомого асистента великого хіміка. У листі між іншим 
поцікавилася долею порохової диво-зброї, яка, безпереч-
но, повинна була допомогти загнати японців назад на їх-
ній острів, де їм самісіньке й місце. Відповідь приголом-
шила, адже, як писав асистент, іще кілька років тому під 
керівництвом Менделєєва була розроблена технологія пі-
роколодію — основи бездимного пороху, який за своїми 
якостями начебто перевершив французький. 

За участю головного інспектора артилерії морського 
флоту адмірала Макарова був випробуваний піроколодій-
ний порох. Адмірал та інші військові фахівці нібито були 
в захваті, а втім далі цього справи не пішли. Буцімто замов-
лення військового відомства на виготовлення пороху, за 
вказівкою царського родича, великого князя, віддали на 
багато років уперед заводам дуже шанованих людей, які не 
збиралися витрачати зайві кошти на модернізацію облад-
нання під новий порох1. «О темпора! О морес!» — писав на-
прикінці асистент. 

1 Прим. заст. авт.: яка іронія долі — адмірал, один із небагатьох не ви-

датних, але непоганих російських флотоводців, загинув разом із 

панцирником «Петропавловськ» на початку російсько-японської 

«Знову те саме: «передайте царю, щоби ружжа цеглою 
не чистили» або черговий «пароліт Можайського». Царат, 
звісно, недолугий, але зовсім не дурний. Якби порох був 
дійсно кращий за французький або хоч не гірший, ніхто б 
від такого напевно не відмовився, адже Росія завжди полю-
бляла диво-зброю — Цар-пушку задля залякування супро-
тивника, Цар-дзвін проти вух та мізків тощо», — промайнули 
саркастичні думки, й Федра зіжмакала лист та зі злістю 
жбурнула у сміттєвий кошик. 

Мабуть, видатного вченого ще довго мучила гикавка 
і за диво-зброю, і за «велике майбутнє імперії на Донбасі», 
адже дівчина раптом усвідомила, що старого хіміка бу-
дуть пам’ятати лише завдяки не дуже гарного стилю мне-
монічній таблиці — жахіттю безлічі школярів — та познач-
ці«40°» на пляшці казенки. «Не цим треба змінювати світ, 
добродію, не цим!» — подумки зверталася до колишнього 
кумира Федра.

Але це було вже згодом, а після закінчення курсів із 
відзнакою, незважаючи на заперечення, умовляння і бла-
гання батьків, вона з найсвітлішими сподіваннями сміливо 
вирушила наприкінці березня до кузні й кочегарки імперії.

До станції Юзово потяг прибув увечері. Федра з попут-
ником із сусіднього купе, який відрекомендувався редакто-
ром петербурзького журналу «Світ божий», найняли на 
двох екіпаж і, коли через півгодини побачили металургій-
ний завод, присохли очима до неймовірного видовища: 
удалині в нічній темряві жеврів безліччю куп і раз у раз 
спалахував блакитними та зеленими сірчаними вогнями 
розлогий простір. 

війни; однією з вагомих причин розгромної поразки російського 

флоту в тій війні вважається неякісний, застарілого складу порох, 

яким начинялися снаряди для корабельних гармат.
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Півнеба палало кривавою загравою, на тлі якої чітко 
вирізнялися довжелезні темні труби, немовби вирослі з си-
во-тьмяного туману. З них безупинно вивергалися різноко-
льорові клуби диму, стрімко здіймалися до спаплюжених 
брудом небес, змішуючись у бридкого кольору хмару. 
Стрункі, довготелесі газовідводи тріпотіли яскравими смо-
лоскипами, і повзли навкруги дивні і грізні велетенські тіні. 

Час од часу з гирла колосальної — висотою в десятки 
сажнів — домни виривався у височінь стовп полум’я і кіп-
тяви. Тоді на мить увесь завод різко виступав із мороку, чор-
ні його будівлі здавалися стінами та вежами химерного зам-
ку велетня-людожера, а гучне відлуння — ображеним ревом 
циклопів. Іноді якась із коксових печей, що тяглися похму-
рими рядами на туманний схід, у бік станції Рутченково, 
зненацька спалахувала величезним червоним оком, наче 
завод дуже хотів роздивитися панночку та її супутника…

Містечко зустріло Федру холодним і вогким туманом 
(чи смогом — лише пізніше вона навчилася розрізняти їх). 
У повітрі з домішками сірки й вугільного пилу, які подраз-
нювали очі й легені, дихалося важко. Уперше в дорослому 
житті дівчина подумала, що у своїх умовляннях батьки, 
можливо, мали рацію.

Місцеві рекомендували зупинитися в найкращому го-
телі міста «Грейт Брітн», і Федра зрозуміла помилку занадто 
пізно, адже ніколи, ніколи не треба розпитувати місцевих 
про готелі в їхньому місті. Це однаково, що слухати оповід-
ки ескімосів про пальми. 

Стіни готелю хизувалися декадентським розписом — 
білими та фіялковими ірисами і кокетливими жіночими 
голівками, які визирали з водяних лілій. Від готельного рес-
торану долинали звуки дамського оркестру й відлуння 
п’яного вереску. Запахи дешевої пудри, табаки, кухонного 

чаду і чомусь ліків стояли всюди. Електрика горіла тьмяно. 
На другому поверсі дівчині зустрівся п’яний як чіп чоловік, 
що прийняв Федру за жрицю кохання і почав брудно зали-
цятись. Якби не втрутився її залізничний попутник, що теж 
оселився в цьому готелі — чи борделі? — справа могла набути 
зовсім неприємного присмаку. 

За ніч кілька разів гучно стукали у двері й лаялись, 
у номері було доволі зимно, тому зрання Федра швидко зі-
бралась і вирушила на пошуки житла. Це було дуже вчасно, 
бо у вестибюлі готелю товклася поліція — письменника- 
початківця з дивним прізвищем Сагайдак-Павустоцький 
ледь не зарізала вночі налигана повія, переплутавши з клі-
єнтом-кривдником.

Батьки у листуванні пропонували найняти дочці через 
своїх знайомих найкраще житло. Навіть благали, адже гро-
шей у родини вистачало, але Федра принципово відмови-
лася, воліючи бути ближче до народу. Тим-то оселилась 
у маленькій, досить пошарпаній квартирі на другому повер-
сі недоладного, колись пофарбованого в жовтавий колір, 
будинку з «чудовим» видом на занедбаний двір, де весь день 
борсалися замурзані дітлахи та поралися жінки робітників 
заводу та гірників, які жили на першому поверсі, певніше, 
у напівпідвалі. 

На теплі свята мешканці цього вертепу накривали ве-
ликий стіл посеред двору, сідали всіма родинами, пили 
найдешевшу казенку під дещицю заїдків і співали частівки. 
Жіночий голос зачинав:

Матусю, я пропала — 
З шахтарем жити мала.
Шахтар чорний, шахтар хмарний,
Завжди п’ яний, незугарний.
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Тут інші підхоплювали захмеленим хором:
У неділю пінну п’є,
З понеділка жінку б’є...

Увечері вже геть сп’янілі чолов’яги били один одному мар-
мизи або тягали своїх підпитих дружин за коси. Зазвичай 
цей страшний гармидер тривав до глупої ночі, тому не-
вдовзі Федра знову спіймала себе на думці, що батьківські 
поради зробилися значно мудрішими від того часу, як їй 
виповнилося сімнадцять років.

Одного дня Федра почула нестерпне котяче виття. 
Старий статечний сивий кіт, за яким їй подобалося спосте-
рігати з вікна, заліз до когось у квартиру і сховався в печі, 
а стара бабця не помітила та запалила вогонь. Кіт сильно 
обгорів, заліг у дворовому сараї поміж дров і страшенно 
звідти вив півдня, поки його не дістали дітлахи й не потяг-
ли за обпечену, червоно-чорну задню лапу через увесь двір, 
збираючись прикінчити — хто з милосердя, хто з цікавості 
або заради помсти за колишні подряпини. 

Дівчина не витримала видовища, вискочила на двір 
і забрала кота, який увесь час пронизливо верещав, до себе. 
Погорільцю пощастило, бо дівчині вдалося виходити його 
мазями, приготованими власноруч, але котячий бік зали-
шився в огидних рубцях, права задня лапа всохла, і страд-
ник став кульгавий. Тим-то віднині довелося Федрі догляда-
ти за котом-інвалідом.

Якось до неї у відчинене вікно долинуло п’яне базікан-
ня кількох чоловіків.

— Є в нас штейгер один1, ну просто порятунку від нього 
ніякого. Маленький такий, ніякий із себе, але шкідливий, 

1 Прим. заст. авт.: гірничий майстер.

аж диво. Знаєш, у шахті спати народ любить — часом прито-
мився чоловік, ну й заснув. Ось він таких і ловив, хто при-
кемарив. І що робив — накриє курткою людині голову, 
потім кине грудкою вугілля, копняка піддасть і кричить: 
«Уставай мерщій, обвал!» Тож в одного неборака серце від 
того й розірвалось — із переляку, як сказав потім лікар. 
Їй-богу, не брешу, я того самовидець.

— Убити його треба, того штейгера... Га, Миколо, треба 
його вбити?! — стрепенувся один.

— Ти зачекай-но, я розповім далі, — перебив його това-
риш. — Я все розповім, ти, будь ласка, не хвилюйся, ось зараз 
усе розповім. Звичайно, вирішили його винищити. Що тіль-
ки не робили, навіть лаву завалили, самі ледь не пропали, 
а він виліз, паскуда. Інструмент кидали зверху на голову — 
нічого йому, злидню. І все зліше робиться, їй-богу, озвірів 
прямо, бо вже все розумів, звичайно.

Після цього оповідач, сусід Федри, брудно вилаявся 
і продовжив:

— Ось був у нас там квершлаг2, вузький-вузький. А кру-
тий квершлаг і вузький — це біда! Іде вагончик — прямо за 
стійки чіпляє. Тут, звичайно, домовились: як піде штейгер 
знизу, на корінну, хлопці відразу сигнал дадуть — і зверху від 
лебідки пустять орла — це вагон дикий, без каната — зірвався, 
і все. Орлу зі штейгером не розминутися ніяк.

— Спритно, — загули п’яні голоси.
— Звісно, спритно, та ви слухайте далі! Дочекались, сигна-

лять знизу: пішов штейгер по квершлагу. Переглянулись, під-
водимо вагончик, пішов він спершу тихо, потім як загуде — 
стійки рве! Ми стоїмо, слухаємо. Потім стихло. Підійшли 

2 Прим. заст. авт.: горизонтальна або похила гірнича виробка, яка не 

має безпосереднього виходу на денну поверхню.
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до квершлагу, дивимось — чорний-пречорний, ну, знаєш, 
шахта! Стоїмо, мовчимо. Слухали, слухали, та й уже перехрес-
тилися: «Ну, слава Богу, винищили». І тільки це пролунало, 
чуємо, шумить у квершлагу — іде людина вгору. Я думав, помру, 
так злякався: іде небіжчик, а може, й сам Добрий Шубін1!.

Заклякли всі, трясемося, чекаємо. І, розумієш, виліз, 
сучий син: страшний, губи тремтять, руки трясуться, очі ви-
балушені. Подивився на нас, дикий такий увесь, і пішов до 
корінного штреку. А ми все стоїмо й мовчимо. Він, виявля-
ється, як почув орла, за верхні стійки вчепився руками, 
ногами і підтягнувся, тож орел під ним пролетів, тільки сід-
ниці йому обдер так, що той штейгер довго не мав змоги 
присісти. Ось яке діло...

«Винищити — це ж так про пацюків кажуть, не про лю-
дей», — жахнулася від такої розповіді Федра. А через тиждень 
побачила посеред двору труну з оповідачем — того розчави-
ла в шахті вагонетка, начебто випадково. «Не ти — то тебе», — 
штрикнула дівчину страшна здогадка.

1 Прим. заст. авт.: розповідають, що у XIX столітті жив жорстокий гір-

ничий майстер Шубін, який забивав на смерть робочих під землею 

і був за це вбитий гірниками. Його примара тиняється підземними 

ходами і зазвичай показується людям у подобі згорбленого старця 

в дірявій шубі й валянках. Вважається, що той, хто побачить 

Доброго Шубіна, навряд чи залишиться в живих.

     Також розказують, що колись давно у пошуках роботи заблукав 

до однієї шахти безземельний селянин. Шахтарі жорстоко з нього 

поглузували, начебто для перевірки сміливості доручили пройти 

штреком, одягли на простака шубу (збрехали, що такий підземний 

однострій) і дали смолоскип. Насправді ж вони хотіли перевірити 

наявність метану. Газ спалахнув, пролунав вибух і селянин загинув. 

З того часу блукає підземеллями привид в обпаленій шубі, шукає 

своїх кривдників та іноді влаштовує страшні аварії, проте інколи 

допомагає простодушним і чесним гірникам.

Жорстокість на тлі смороду, бруду, чорного пилу — саме 
такою, як пересвідчилася Федра, була головна риса всіх ща-
блів юзівського суспільства, здебільшого збіговиська людей, 
яким нічого вже втрачати або нічого їсти та нікуди подітися 
в цілому світі. Ці люди вражали — ані релігія, ані виховання 
і побут не залишили жодної іскри в їхніх темних душах, 
що жили більше чуттям, аніж розумом. 

Усе нужденне, темне, зле, кримінальне — голодні селя-
ни з усіх куточків імперії, хулігани, повії, злодії, сутенери, 
шахраї, аферисти — стягнулося сюди. Уночі було небезпеч-
но — а часом і геть неможливо — вийти в місто.

Коли десь починалася бійка, то часто-густо вся вулиця 
приєднувалася до неї. З маленьких дворів урослих по ві-
конця в землю хатинок вибігали чоловіки — хто з батогом, 
хто з кастетами. Навіть жінки часто вплутувалися в бійку. 
Розбивалися носи, підбивалися або вибивалися очі, прола-
мувалися голови, текла водицею кров. Потім із району, де 
жили керівники шахт і заводу, виїжджав патруль із донських 
козаків і розганяв натовп, хльостаючи нагаями на всі боки... 

У хімічній лабораторії заводу Федру спочатку при-
йняли дуже холодно, але коли на «Як ся маєте?» дівчина 
відповіла:

— Наче таблиця Менделєєва.
— Тобто?!
— Періодично, — то отримала жартівливе прізвисько 

«Таблиця» і радо була прийнята за свою. Особливо Федра 
потоваришувала зі старим каторжанином Василем Семено-
вичем Гладкоманом, який потрапив на Сибір зі студентів, 
іще після вбивства Олександра Другого, коли хапали всіх 
підряд, а потім був засланий на Донбас, де й залишився до-
живати свій вік. Гладкоман на дозвіллі вирізав дерев’яні 
скульптури й називав своє захоплення дивним англійським 
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словом «хобі», не менш чудним, ніж «футбол».Проте Федра 
назавжди запам’ятала ще й такі його слова:

— Я нечасто використовую місцеву деревину, адже клі-
мат тут препаскудний. Улітку спека, яка конкурує з тур-
кестанською. Взимку, навіть коли відлига, дме такий різкий 
степовий вітер, що сибіряки, звиклі до страшних морозів, 
мерзнуть, наче негри в тайзі. Тож дерево росте з сучками, 
то тверде, то м’яке, погане для різьблення. Утім інколи вда-
ється натрапити на деревину, яка встояла проти всіх нега-
раздів — ось із неї виходять найкращі скульптури.

Тому запам’ятайте, дівчинко. Такої кількості паскудних 
людей я не зустрічав і на каторзі. Причому вдень їх не мен-
ше серед усіляких управителів і штейгерів, ніж уночі — на 
вулицях робітничих селищ серед злодіїв. Але ж і такої кіль-
кості справжніх людей я не зустрічав більше ніде. Нехай їх 
менше, ніж покидьків, адже золото — це рідкісний метал, 
проте пустої породи повні терикони навкруги. Однак, якщо 
вам потрібні справжні Прометеї, Геракли або Ікари, то пер-
шим чином шукайте їх у донецькому краї.

Часто обговорювали вони з Гладкоманом програми 
різних революційних партій. Василь Семенович, який того 
року остаточно навернувся до анархізму, ущипливо шпи-
няв російських соціалістів.

— Есери немов діти малі, ніяк не награються у револю-
ційний терор. А соціал-демократи зробили культ зі своїх бо-
родатих класиків, лицемірно заперечуючи, але насправді 
наслідуючи приклад церкви. Зараз із заздрощів шпетять 
попа Гапона, та невдовзі самі червоним вином причащати-
ся будуть, а може,і кров’ю. 

Тепер навіть гуляє анекдот, як потрапили на безлюд-
ний острів Маркс, Енгельс та Володимир Ульянов, нова зір-
ка сучасної російської соціал-демократії. Розпалили багаття 

і розійшлися в пошуках їжі. Володенька нічого не знайшов, 
утім апетит нагуляв, повернувся до вогнища страшенно го-
лодний, а там Фрідріх Енгельс м’ясну юшку зварив. Посіда-
ли їсти, молодик уминає, аж за вухами тріщить, і лає Марк-
са, бо десь напевно жере наодинці свою здобич і чвакає. 
Фрідріх стиха й каже у густу сиву бороду: «Камраде, якщо 
не подобається Карл — не їж його». 

— Отакої! — розсміялася дівчина.
— Пом’яніть мої слова: з цих російських молодих обда-

рувань нічого, крім людожерів, не вийде. Не щастя трудя-
щим масам, а влади вони хочуть, безмежної та безжалісної.

Після таких слів анекдот видався Федрі вже зовсім не 
смішним, навіть згадалися з дитинства оповідки Геродота 
і Плінія Старшого про страшне плем’я андрофагів, які меш-
кали у двох тижнях їзди на північ від Борисфена та мали 
звичку пити з людських черепів і притуляти скальпи з во-
лоссям до грудей.

Гладкоман заохотив її до проведення додаткових до-
сліджень місцевих мінералів. Це вони робили в лабораторії 
разом після роботи, поки якось увечері не зайшов директор 
заводу. Він спитав, що вони тут роблять, Федра радісно роз-
повідала, показувала зразки породи, навіть сподівалася на 
схвалення, але директор байдуже її вислухав і заборонив за-
лишатися вечорами в лабораторії — «інакше я буду думати, 
що ви погані працівники і не встигаєте виконувати свою 
роботу» — під загрозою негайного звільнення.

Тому через тиждень вона відчула дивне задоволення, 
коли побачила з вікна лабораторії, як пихатий директор за-
воду біг від доменної печі заввишки з чималий пагорб, 
наче пацюк від кішки, а чавун, що зненацька прорвав клад-
ку, хлинув сяйливим потоком на ливарний двір. Добігши 
до штабелів руди, директор зупинився, немов відганяючи 
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переляк, розчесав довгими білими пальцями бороду і три-
вожно й зіщулено озирався на людей навкруги, що бачили, 
як він «злякався домни». 

Далі було найцікавіше для Федри. Перший горновий, 
Степан Кольчуга, єдиний не пішов із ливарного двору. Він 
ходив між вогняними потоками у хмарі диму та іскор, наче 
демон полум’я у своїй стихії, скидав униз інструменти, зна-
ючи, що чавун незабаром застигне і все, що залишили на 
ливарному дворі, «вмерзне» в охололий метал назавжди. 
Федра прикипіла поглядом до постаті горнового, їй здава-
лося, якщо він буде ходити серед цієї розпеченої лави віч-
но, то й вона буде дивитися на нього до скінчення світу.

Але за хвильку, спритно й ліниво стрибаючи через 
червоні струмки і закриваючи обличчя від їхнього пекель-
ного жару, горновий впевнено спустився донизу, весь пар-
кий, із чорним від бруду й кіптяви обличчям, зі злими вов-
чими очима, що дивилися хижо і страшно, яріючи білками. 
Захопленій Федрі ввижалося, що він — справжній титан із 
Тартару і з’явився на цій землі саме зараз із вогняного лона 
домни завдяки розжареному металу і розпеченому коксу...

Дослідження донецьких мінералів довелося замінити 
краєзнавством, бо що ще було робити у вільний час у цьому 
полишеному будь-яких культурних розваг робітничому 
містечку? Гладкоман багато й цікаво розказував про кімме-
рійців, скіфів, сарматів, булгарів, печенігів, половців та бе-
рендеїв, які залишили після себе безліч могил і курганів 
у цих краях, а також про чорних клобуків і Кальміуську 
паланку Війська Запорозького. 

Якось під час чергового краєзнавчого походу Федра 
разом із Гладкоманом потрапила в передмістя Юзівки, село 
Семенівку, яке заснував колишній запорозький козак іще 
в ті часи, коли Юзівкою тут і не пахло — в буквальному сенсі. 

Бідні, утім охайно побілені хати під солом’яними стріхами, 
з чепурними квітниками з мальв, чорнобривців, довготеле-
сих паничів дуже бавили око, проте на всьому був помітний 
наліт вугільного пороху, аповітря тхнуло сіркою.

Мандрівники пройшли до річки Кальміус, щоб узяти 
проби води, і зустріли на березі діда з вудкою. З усього було 
видно, що риболовля в нього вийшла незугарна, тож поздо-
ровкавшись, дід почав одразу жалітись, як жилося добре 
раніше, яка ж була чиста —«набирай у долоні та пий» — і про-
зора вода в річці, на двох сажнях рибу видно, а тепер — «кол-
добашта». Та який же степ був щедрий до людей, зайці та 
фазани зграями з байраків під хату прибігали...

— А що, діду, приїжджих багато в селі? — запитав Василь 
Семенович, щоб відвернути дідугана від спогадів.

—Тавже більше половини тої шахтарні. Як понапива-
ються — а це після кожної зміни на шахті буває, поки гроші 
не проп’ють, — то так ідуть стіною, харцизяки, по вулиці, 
що наші парубки, наче когути, відлітають за тини. Сам на сам 
чи навіть на трьох іще б упорались, але з таким натовпом — ні. 
Чую, всіх дівок наших потопчуть невдовзі, бісове насіння. 

— Діду, та вони кожен день життям ризикують у шахті, 
тож і заливають страх горілкою. Ви б їх ліпше пожаліли.

— То намалюй із них ікону, постав у кутку та жалій і мо-
лися досхочу, як такий розумний. Людина повинна залиша-
тися людиною хоча б і в шахті.Я теж там устиг попрацю-
вати. Ех, пропало село! Буде всім нам чорна кара за те, 
що розрили Дике поле. Не вибачить воно нам, що віддали 
на поталу й допустили таку наругу над ним.

Коли поверталися до Юзівки, Гладкоман раптом сказав:
— А взагалі-то не слухайте ні діда, ні мене. Здебільшого 

люди тут такі, як і скрізь, тільки життя в них паскудніше. 
І що можна знати про світло, не побувавши в темряві?
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Іншого разу відвідали шахту, де працював гірничим 
інженером давній знайомий Василя Семеновича. На дворі 
біля копра Федрі впав у очі охлялий кінь, вона дістала 
залишки хліба з маслом і хотіла почастувати старого ски-
бочкою, але той не зміг підійти до неї — усе його заносило 
кудись убік.

— Цей старий буцефал відпрацював у шахті на гірничо-
му підйомнику щонайменше десять років. Але йому пощас-
тило, що вагонеток не тягав, інакше не дожив би до цього 
віку, — пояснив Гладкоман. — Таких коней на цій шахті за 
рік-два до смерті випускають на поверхню — доживати на 
сонечку. Віддавали б на ковбасу, як на більшості шахт, але 
робочі дуже проти цього. Гірники самі скидаються по ко-
пійчині коням на сіно, адже ті вже безсилі й не годяться для 
роботи, а вміють ходити лише по колу.

Уже спускаючись у кліті разом із Василем Семенови-
чем у тьмяну безодню, Федра все ще думала про людей і ко-
ней, які ніколи не бачать сонячного світла, ходять усе життя 
по колу і загрузли в темряві, немов комахи в павутинні. 
Кліть тим часом із брязканням мчала вниз стволом, доща-
тими стінами якого струменіла, тьмяно блищала, освітлена 
шахтарськими лампами, і мчала швидше за кліть підземна 
вода. Увижалося, що кліть не провалюється донизу, а не-
сеться кудись угору, і від усієї цієї плутанини починала па-
морочиться голова, робилося страшно, але Федрі стали 
в пригоді заняття фізичними вправами, тим вона швидко 
опанувала панічний страх.

Потім їх із Гладкоманом залишили самих у боковому 
штреку десь на чверть години, і вони відчули величну тишу 
шахти, ні з чим незрівнянну, бо ніколи раніше Федру не 
огортав такий спокій. Здавалось, у цій тиші, дуже глибоко 
під землею, час зупинився. Проте згодом дівчина почула, 

що і тут є звуки та шуми: тихенько посвистувало повітря, 
стукали краплі підземної води, іноді з шурхотом десь валив-
ся шматок породи, інколи жалібно стогнали стійки кріплен-
ня під вагою всієї товщі землі над ними. 

Чомусь пригадалася почута допіру розповідь про Білу 
королеву, неймовірно красиву жінку з білосніжною шкі-
рою. Потойбічна красуня з’являлася голою з темного штре-
ку перед враженими шахтарями й намагалася звабити їх. 
Але всі, хто її бачив, не витримували пекельної краси і пов-
ністю втрачали розум. «Якби ж побачити зараз ту Білу ко-
ролеву… На мене її чари точно не подіють. Однак Василя 
Семеновича шкода, тож краще не треба», — усміхнулася 
сама до себе Федра1.

Восени, ледь не втопившись посеред вулиці у бурій 
багнюці, дівчина згадувала незлим, тихим словом рядки пе-
тербурзького поета-декадента: «Через чотири роки тут буде 
місто-сад». І дійсно, товариш Джона Юза, Арчибальд Баль-
фур, побудував на «чистому» лівому березі Кальміусу за-
мість лікарень чи гімназій справжнє місто-сад із англій-
ським парком, тисячу сажнів завдовжки в будь-який бік. 
Обніс його стіною з баштами, якій позаздрив би й москов-
ський Кремль, посадив у ті башти дагестанців-охоронців 
із рушницями й гостював там один-два рази по кілька днів 
на рік, у які приїздив із Лондона рахувати прибуток.

Особливо важкою для Федри видалась юзівська зима. 
Коли випадав сніг, то за годину вже сірів, а за добу снігова 
поверхня ставала рясно поцяткованою маленькими чорни-
ми грудочками. Часто з північного сходу, із Сальських сте-
пів, задували нестерпні вітри, які піднімали з териконів 

1 Прим. заст. авт.: легенда про Білу королеву дотепер поширена серед 

гірників Довжанська, найбільшого осередку видобутку антрациту.
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пилюку і жбурляли її чорною завірюхою у вікна так, що кож-
ного ранку доводилося витирати на підвіконні товстий шар 
пилу, від якого не рятували і подвійні рами,додатково за-
клеєні стрічками паперу. 

Таким само нестерпним було Федрі видовище, коли 
жінки й діти під цими лютими вітрами, яких боялися навіть 
загартовані суворими морозами сибіряки, копирсалися по 
териконах, наче ґави на смітнику, шукаючи серед породи 
грудки дрібного вугілля.

Якось Федра зайшла до сусідів із першого поверху, 
занесла дорогі ліки захворілій дитині. Той вечір дівчина 
запам’ятала надовго. 

На дворі сніжний грудень, вечірня стужа. Крижане 
небо над темним обрієм — у багряних відблисках давно вже 
згаслого сонця. Тьмяний холодний напівпідвал. Через ма-
ленькі віконця попід стелею чутно, як гавкають сусідські 
цюцьки та грюкає в чиїсь ворота п’яниця. Дешевий каганець 
ледь-ледь світить, цегляною стіною холодними краплями 
стікає роса. 

Декілька людей зібралися в кімнаті, мов азовська кіль-
ка — у бляшанці, їхнє дихання є вагомим додатковим джере-
лом тепла. У маленькій кухні з невеличкою грубою, де ледь 
жевріє зібране з териконів вугілля, на застеленому лахміт-
тям тапчані мається від людожерної лихоманки хлопчик 
років десяти… 

Зранку знизу було чутно жіночий плач, а сусід повер-
нув Федрі залишок уже непотрібних ліків.

Часто на тлі зникомого сонця пломеніли дивовижні 
заграви. Тьмяно-червоні, з фіялковими та темно-синіми 
небесними розводами навкруги верхівок темних терико-
нів, копрів і заводських труб. Якісь потойбічні, неймовір-
но прекрасні...

Минула зима, а отже минув повний юзівський рік 
Федри, і вона потроху звикла до донецького краю. Ба й по-
любила цю землю, не полишену часом суворої, а часом — 
особливо навесні та ранньої осені — вельми ніжної, ніби 
цвіт акації, зворушливо-витонченої краси, якої ніде більше 
не зустріти. Але все перервалося в один день.

Тоді Федра підходила до заводоуправління й побачи-
ла натовп робітників, які щось вигукували. Раптом із вузької 
вулиці вискочили з десяток донських козаків на розлютова-
них конях і почали періщити робочих нагаями. Хлопчак 
років чотирнадцяти побіг у бік Федри, за ним скакав козак, 
швидко наздоганяючи, тому дівчина кинулася на захист 
хлопчика, перерізала шлях коню, і вершник від плеча упе-
ріщив її нагаєм. 

На щастя, вона встигла захистити обличчя рукою, але 
від нестримного болю втратила свідомість і почала падати 
горілиць. Розкішна грива вороного волосся пом’якшила 
удар буйної голови о бруківку раніше, ніж упала з кучерів 
панночки під копита козачого коня модна смарагдова фе-
дора, тож у лікарні дівчина зі струсом мозку провела не так 
уже й багато часу. Однак багряний, глибокий і кручений 
рубець, що простягнувся огидною гадюкою від ніжного 
дівочого плеча до тонкого зап’ястя, залишився назавжди. 

Федра дуже змінилася після одужання, щось інакше з’яви-
лося в її очах, усмішці, навіть у ході.

А згодом вона пристала на пропозицію директора 
Миргородської художньо-промислової школи стати однією 
з перших у Російській імперії викладачок фізики та хімії...
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— І слухайте уважно, — почав свою розповідь дивний стари-
гань, поки Іван Никифорович оглядав із бельведеру ма-
льовничі околиці. — Дід мій дружив із батьком Василя Васи-
льовича Капніста, тодішнім миргородським полковником, 
греком за походженням. Навіть колись урятував того при 
взятті Очакова. А мій батько з дитинства і до останніх своїх 
днів дружив із самим Василем.

Якось уже при смерті покликав мене отець, передав 
скриньку з якимись старими листами і повідав одну істо-
рію, взявши перед тим клятву, що нікому не розкажу її 
доти, доки не буду певен, що вона точно не зашкодить 
мені чи моїм нащадкам або нащадкам Капніста. Історія 
була така...

Василь Васильович із молодих років користувався не-
абияким авторитетом серед колишньої гетьманської стар-
шини. На початку 1782 року його обрали предводителем 
дворянства Миргородського повіту, а через три роки — пре-
дводителем дворянства Київського намісництва. Тобто, 
за рангом усього лише на один щабель нижче губернатора, 
хоча він, іще сливе шмаркач у ті часи, не мав потрібних 
для цієї посади тридцяти років віку. Того ж року він став 

членом Російської Академії наук, а для заробітку завідував 
у ранзі двірського радника шовковим заводом у Києві.

У ті роки стара німкеня, ненаситна хвойда Катерина, 
продовжувала лютувати проти України. Мало їй було, клятій 
курві, понищеної Січі, задушеної Гетьманщини, так вона, 
лярва, ще й розігнала останні малоросійські полки, щоб оста-
точно приспати рештки козацької і гетьманської старшини.

Щоби цвинтарна тиша залягла над Україною, і тишу 
ту порушували хіба лише звуки музики на панських балах 
та ще п’яний гомін мочеморд, чиє життя звузилося до 
їдження та пиття.

Але вже майже нежива Гетьманщина зробила останню 
спробу. Після остаточного скасування козацьких малоро-
сійських полків Капніст написав і поширював у рукопис-
них копіях «Оду на рабство», в якій виступав проти понево-
лення України. Стара шляхта й молоде малоросійське дво-
рянство з великою цікавістю і прихильністю це читали 
і слухали, адже ще пам’ятали його батька, і прозвали нашого 
юного поета Ваською Пугачовим — на честь відомого бун-
тівника з роду Пугачів, про якого царські посіпаки писали: 
«Мєсто, гдє сєй ізвєрґ на свєт проізнік, єсть казачья малорос-
сійская Зімовєйская станіца». Я навіть думаю, чи не через 
того Омеляна Пугачова товста шльондра-імператриця зне-
навиділа все українське, бо дуже вже тоді перепудилася 
та аж самісінького фельдмаршала-ката Суворова наслала 
на тих бунтівників?

— Далебі, цікава думка. Дійсно, із Січчю росіяни покін-
чили відразу після придушення повстання Пугачова, тільки 
тоді Суворов іще не був фельдмаршалом, — зауважив тов-
стун і приготувався слухати далі.

— Отже, невдовзі розпочалася чергова затяжна росій-
сько-турецька війна, яка висмоктувала всі соки з селянства 
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та козаків. Європа поділилася на два ворожі табори: коалі-
цію з англійців, прусаків, голландців та шведів, яка під-
тримала турків, та москалів і австріяків, що намагалися 
відторгнути від Туреччини частину її земель. 

Хвилювання охопило українську шляхту й козаків, які 
дуже відчували тягар війни. Ті, хто мав хоч якусь клепку 
в голові, розуміли, що ця війна — остання нагода для Украї-
ни, але духу самостійно почати боротьбу не вистачало, тож 
вирішили відправити наймолодшого, найосвіченішого 
й найгарячішого з пропозицією до прусаків. 

Прусський двір не приймав людей з вулиці, якими б 
титулами вони себе не прикрашали, тому протекцію зробив 
польський консул, якому довелося тривалий час тримати 
своє консульство в Миргороді. Поляки тоді теж підтримува-
ли протиросійську коаліцію.

 — Не вперше чую цю історійку, років десять тому поль-
ські вчені у Львові навіть щось надрукували з цього приводу. 
Утім читав, що деякі знавці вважають, начебто в Берліні діяв 
самозванець і ошуканець, якого прусаки й на поріг не допу-
стили, — не змовчав Іван Никифорович.

— Брехня, підла брехня. І ви зараз в цьому маєте змо-
гу пересвідчитися, — з такими словами старигань підій-
шов до стіни, крекчучи встав на коліна і натиснув прави-
цею цеглину, яка зовні нічим не відрізнялася від інших. 
Після цього частина стіни зі скреготом посунулась, і пока-
залася маленька ніша, з якої старий пан дістав скриньку, 
багато інкрустовану слоновою кісткою і прикрашену пре-
красним портретом молодого шляхетного чоловіка з на-
прочуд розумним поглядом. 

Іван Никифорович відзначив про себе, що схованка 
непогано придумана, навряд чи хтось буде шукати її зовні, 
а ось внутрішні стіни завжди простукують при обшуках.

— Ось, — кивнув на портрет старий, — робота теж миргород-
ця, славетного портретиста Боровиковського, який колись коли-
хав мене на своєму коліні. А скринька — подарунок Капніста мо-
єму батькові. У неї він поклав чернетку листа прусському коро-
лю Фрідріху-Вільгельму Другому, а також відповідь від канцлера 
графа Герцберґа. Переховувати в себе побоювався, а втім хотів, 
щоби про цей лист дізналися нащадки й довідались, що не всі 
козаки в ті часи поставали мочемордами. Тому й передав при-
ятелю на зберігання. Читайте, якщо добре розумієте німецьку.

Іван Никифорович уважно переглянув пожовклі листи1 
та з якоюсь незвичною тугою пригадав рядки «Все йде, все 
минає — і краю немає... зав’яло, навіки зав’яло… І листя по-
жовкле вітри рознесли». 

— Капніст зустрівся у Берлині спочатку з канцлером, 
а потім із королем, але пропозиція залишків гетьманської 
старшини, яка мріяла не про автономію, а вже про повер-
нення повної незалежності від Росії, та готова була підняти 
двадцять вісім кінних полків, не знайшла підтримки. Віль-
гельм-кнур, як кликали того нерозумного короля, поставив-
ся до справи надто прохолодно. У нього були тісні стосунки, 
зокрема масонські, з російським престолонаступником, 
великим князем Павлом Петровичем. 

Також на той час король ненавидів свого колишнього 
фаворита, канцлера Герцберґа, відставка якого вже була ви-
рішена. Відповідь прусського уряду гетьманцям була ціл-
ком ясна: «Ідіть до біса», бо прусаки тоді теж почали страж-
дати на хворобу онуків-плюгавців.

— Безсумнівно, Фрідріх Перший поставився би до цієї 
можливості зовсім інакше, якщо би був іще живий, — пого-

1 Прим. заст. авт.: зміст деяких листів щодо берлінської місії Капніста 

наведено у додатку.
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дився зі старим рудий товстун. — Проте Олександр Безбо-
родько, мабуть, передбачав таку відповідь прусаків?

— Звідки ви знаєте про участь князя?! — вибалушив 
очі стариган.

— Це лише дуже просте припущення. Альфа — якби 
в Петербурзі дізналися про зустріч із прусаками, то Кап-
ніста жорстоко стратили би після страшних тортур. З ог-
ляду на, як ви сказали, тісні стосунки Вільгельма і Павла, 
таке було ймовірно. Хтось із найвищих кіл імперії був 
покровителем цієї оборудки та мав ї ї прикривати. 
Омега — найбільше підходить для цієї ролі Безбородько, 
улюбленець Катерини Другої, вірогідний таємний автор 
«Історії русів» та управитель Колегії іноземних справ. 
Зараз відомо, що він завжди співчував колишній козаць-
кій старшині та, либонь, мав далекоглядні секретні пла-
ни щодо нової Гетьманщини, а не тільки співав дифірам-
би імператриці.

— Господи! Про те, що він написав «Історію русів» — цей 
не так літопис, як політичний памфлет, — хто вам розказав?

— Ви чули про дактилоскопію?
— Авжеж, навіть читав про це статтю якогось аноніма 

у «Петербурзькому листку».
— Так ось, як і відбитки пальців людини унікальні, так 

і тексти, що вона написала, теж мають унікальні властиво-
сті, за якими можна довести, хто є автором того чи іншого 
тексту. Я проаналізував декілька праць князя Безбородька 
та «Історію русів» псевдо-Кониського, і майже впевнений, 
що всі ці тексти мають одного автора. До речі, ту статтю 
щодо дактилоскопії написав я1.

1 Прим. заст. авт.: текст цієї статті наведений у книзі «Еліксир баг ря-

ного кольору», у розділі «Справа братів».

— Отакої! Дійсно, якби на той час була підтримка 
Вільгельма, то майбутній канцлер Російської імперії, без-
перечно, зіграв у свою гру й поборовся за автономію 
України. Проте сталося те, що сталося, на жаль…А ви зараз 
блискуче здогадалися про таємну участь Безбородька. 
Я думав, що чутки про ваші здібності дещо перебільшені, 
однак бачу, що ні.

— Але чому ж ви, добродію, наче той Плюшкін, перехо-
вували ці документи так довго від світу? Адже частину їх із 
секретних архівів прусської канцелярії надрукували ще де-
сять років тому, проте без листа, що підтверджує авторство 
саме Василя Капніста. А також чому вирішили довіритися 
саме зараз і саме мені, якого бачите чи то вперше, чи то 
вдруге, якщо рахувати підзорну трубу?

— Сини мої загинули: перший — при обороні Шипки, 
другий — при облозі Плевни, а дружина моя, бідна Пульхе-
рія Іванівна, ненадовго пережила страшну звістку. Нащад-
ки Капніста отримали графський титул і давно вже забули, 
за що боролися їхні пращури. А мені на цьому світі навряд 
чи щось зашкодить, недовго вже лишилося небо коптити. 
Тому з чистим сумлінням усе вам розказав, не порушивши 
клятви батьку. 

Вас мені Бог послав, напевно відчуваю, бо довго живу, 
занадто довго, і відразу розумію, яка переді мною людина. 
До того ж знаю про вас значно більше, ніж ви про мене. 
Учора ввечері забігав директор художньо-промислової 
школи, знову канючив гроші на школу та розказав про вас 
та вашого приятеля Івана Івановича. А про ваші полтавські 
справи я начуваний від тамтешніх давніх друзів.

Іван Никифорович неабияк здивувався такій своїй 
славі та обізнаності дідугана, утім виду не подав.

— Але ж, мабуть, ще є якісь ваші родичі?
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— Так, животіють під Рязанню, серед твані, де навіть 
гриби з очима — їх їдять, вони глядять. Тьху, гидота ж яка! 
Кожен рік родичі надсилають листа, перевіряють, чи не 
здох іще старий пес та скиглять щодо грошей. Ніколи до 
мене не вибралися, забули рідний край і стали справжніми 
москалями, тож хай їм грець. 

Я зробив заповіт, щоб після моєї смерті будинок цей 
розібрали, а всі мої землі, яких чималенько розкидано по 
Миргородському та Хорольському повітах, продали і відда-
ли кошти на деякі справи та художньо-промисловій школі. 
До речі, хоча це і гріх, але похвалюся, що моїм коштом по-
будована й утримується в цій школі хімічна лабораторія.

— Меценатство, звісно, справа велика, але ж навіщо 
будинок трощити?

— Нехай уже зі мною щезне й усе те, що зберігає пам’ять 
про стару Гетьманщину. Ніде правди діти, стара шляхта не 
виправдала народних сподівань, програла свою останню 
битву, навіть не почавши її. Задушив імперський павук 
у своєму залізному павутинні грізного гетьманського джме-
ля, перетворив його на безпечного мочеморду. У мене тіль-
ки й надія, що з народних глибин знову з’являться якимось 
дивом нові захисники українства. Настає час для нового…

Раптом із прочиненого вікна на другому поверсі, яке 
було заліплене папером, долинув голосний чмих, наче хтось 
захотів перервати старого, щоб не бовкнув зайвого.

— Хто це там? — нашорошився товстун, у якого промай-
нула шалена думка: а чи не збирається господар садиби 
підставити його поліції.

— Не бійтеся, мій друже. У мене то густо, то пусто, оце 
сьогодні вийшов справжній день відвідин. Саме перед 
вами завітав один молодий чоловік, із тих, на кого покла-
даю надії. До речі, теж із Полтави. У нього тепер не дуже 

гарні взаємини з поліціянтами, тому вирішив не показува-
тися вам на очі, але бачу, даремно. Симоне, ідіть до нас, 
я ручаюся за цього пана, — гукнув старий.

Заскрипіли сходи, і за хвильку до них приєднався не-
високий молодик у світлому костюмі. Мав він продовгувате 
обличчя з рудуватою борідкою, пласке чоло, сірі блискучі 
очі та світло-русяве волосся.

Іван Никифорович упізнав Симона і був щиро враже-
ний, подумавши: «Невже це той малий, сутулий шмаркач 
Семенко, син Василя Петлюри, що, допомагаючи батьку 
у візницьких справах, інколи підвозив мене до майстерень 
і завжди був у руденькій куртці зі стоячим коміром? Змуж-
нів. Якби не ці ясні очі — і не впізнати його».

Симон, короткозоро мружачись, теж признав товсту-
на, радісно усміхнувся, і вони міцно потиснули один одно-
му руки.

— Симон міг бути попом, проте кинув семінарію, утік 
від поліції майже три роки тому з Полтави на Кубань, під 
крило мого давнього приятеля, гідного нащадка козаків- 
чорноморців Федора Щербини. Був заарештований у Кате-
ринодарі, дивом і допомогою друзів звільнився і перебрав-
ся за кордон. Зараз Симон прибув сюди нелегально зі Льво-
ва, тож розумієте, чим він ризикує, — проказав старий, діста-
ючи з кишені пожмаканий аркуш паперу. — Вірю в його 
харизму і допомагаю у справах чим можу. Ось почитайте, 
теж пише гарні листи, утім уже не до королів, а до нашого 
народу, бо ніхто, ніякі турки, поляки, німці, французи чи 
американці не звільнять українців, крім них самих.

Іван Никифорович швидко пробіг очима текст на 
листівці невисокої якості — мабуть, дев’яноста чи навіть 
сота копія на гектографі:
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Гарно живеться багачам — та не так бідним робітникам. 
У них землі або стільки, що не стає прокормитися єю, або 
й зовсім немає. У кожного на руках жінка, купа малих дітей, 
котрих треба прогодувати, кожному треба платити різні 
податки в казну...

А фабриканти, бачучи, що робітникам більш нікуди 
йти, платять їм мало грошей за тяжку роботу і нажива-
ють цілі мілійони з праці нещасних робітників. Хіба можна 
терпіти таку неправду далі?

Спогадайте, — може забули — хто ви і чиї ви діти. Ваші 
діди — то було вільне Запорожське військо і славилось на цілий 
світ надзвичайною боротьбою за волю України. Славними були 
ваші діди і чим же стали ви? Холопами московського царя.

Прокиньтесь ж і ви! Хай розкриються ж ваші засліплені 
очі, і як настане та година, коли наш народ підніметься про-
ти царя і його міністрів й захоче собі волі, і собі ставайте до 
боротьби за святу правду. Хай згинуть вороги нашої Украї-
ни і нашого люду — цар з його прислужниками. Тоді настане 
краще життя.

Настане час, коли всі роз’єднані сили української землі 
радісно обіймуться і, об’єднані в одне національне тіло і душу, 
скажуть: від Кубані по Сян — лиш один буде лан; а власником 
його — цілий український народ.

Революційна Українська Партія

За хвильку дочитавши до кінця, товстун здивовано виря-
чився на старого:

— Я перепрошую, шановний господарю, але ви, мабуть, 
із глузду з’їхали! Як таке можна тримати в себе вдома, та ще 
й у такі часи?

— По-перше, у поліції вже двадцять років вважають, 
що я божевільний, тож ніщо мені не загрожує, адже дурнів 

у нас полюбляють, їм усе дозволено. По-друге, як колись 
і Кобзарю, мені однаково в будь-якому разі. По-третє, нічо-
го вони не знайдуть, — із цими словами старий забрав лис-
тівку, дістав із іншої кишені халату дрібку якогось порошку, 
насипав на аркуш, наче посолив, і листівка в ту ж таки мить 
зотліла без вогню.

Рудий вусань на це схвально кивнув і звернувся до 
автора листівки.

— Коли би справа була лише в цараті. Частина україн-
ської шляхти та українські ж священики зробили більше 
для покріпачення селянства, аніж усі царі разом узяті, а бай-
дужий до долі своєї країни народ наробив собі горя ще біль-
ше за ту погану шляхту.

— Так, справа не тільки в царях. Однак кожен, хто хоч 
трохи розуміється на економіці, повинен визнати, що 
Україна відіграє для Росії ту саму роль, яку відіграє Індія 
для Англії, і фінансова політика російського уряду не-
щадно витягає з українських губерній усі «платіжні» соки, 
не повертаючи їм назад часто-густо й половини того, що во-
ни віддали центрові. 

— І що ж ви думаєте з цим робити?
— Зараз конче необхідна політична організація, яка б 

давала можливість Україні боронити свої економічні, куль-
турні й національні інтереси, — завзято відказав молодик, 
а старигань хитро підморгнув Івану Никифоровичу, мов-
ляв,«знай наших».

— Невже всі ці соціал-революціонери й соціал-демо-
крати не годяться для цієї справи? Я достеменно знаю, 
що навіть у Миргороді є нелегальні гуртки обох цих партій.

— Як показав живий досвід із вимогою автономії Поль-
щі, російських соціал-демократів і наших дурнів, що загля-
дають їм до рота, можна переконати у справі незалежності 
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України лише тоді, коли вони побачать, що й без їхньої до-
помоги вона буде здобута. О, тоді вони за хвилину змінять 
свою тактику і чорним по білому пропишуть і дадуть свою 
високу санкцію на це «шовіністичне й націоналістичне» 
домагання українського народу.

— Добре вас розумію, Симоне, адже задурені царями 
росіяни нагадують оскаженілого ведмедя-шатуна, якого 
підняли з барлогу лютою зимою. І який бродить голодний, 
кидається на всіх, не розуміючи ні хто він, ні що робить 
у крижаній пустелі, і де врешті-решт малина та мед. Доки 
вони всі — і чорносотенці, і ліберали, і соціал-демократи — 
вірять висмоктаній із ведмежої лапи нікчемній історії влас-
ної фальшивої величі, доти будуть прокляттям і для себе, 
і для довколишніх їм народів, по-дикунськи ламаючи їхні 
національні мрії і традиції через коліно. 

Але щодо України: навіть у Полтаві тепер кожен п’ятий — 
єврей, а ще багато росіян, поляків тощо. Здебільшого це 
люди працьовиті, корисні будь-якому суспільству. Ба більше, 
народилися на цій землі та вважають, що теж мають на неї 
право. Важко буде переконати їх усіх щодо створення неза-
лежної України, коли вже й серед своїх це важко зробити.

— Так, вельми важко, — погодився Петлюра. — З одним 
моїм товаришем я свого часу вів довгі суперечки, і врешті- 
решт ми дійшли згоди щодо сучасного українського насе-
лення, яке поділяється, наприклад, на малоросів, які зовсім 
забули коріння і повністю зросійщилися; далі — на хохлів, 
які лише носять вишиванки і співають про садок вишневий, 
утім їх влаштовує бути рабами;та на свідомих українців, 
що готові боротися різними засобами за відновлення са-
мостійної України. Їх поки меншість, тому наша мета — 
зробити цю частку більшістю. Не сумніваюся — коли так 
станеться, то й інші національності підтримають демокра-

тичну українську самостійність, як це сталось у США понад 
сто років тому.

— Мета добра, однак її буде дуже важко досягти, адже 
й у американців не все відразу вийшло — погодився товстун, 
подумавши, що «дай Боже нашому теляті вовка з’їсти».

— Без надії сподіваюсь, тож будемо лупати цю скелю, 
поки не розіб’ємо. Коли ми діждемося Вашингтона з новим 
і праведним законом? А діждемось-таки колись, — відповів 
цитатами спохмурнілий молодик. — Але хочу ще запитати 
вас, пане Іване, про ситуацію в Полтаві. Товариші попере-
дили мене, що уряд має наміри нацькувати простий люд на 
євреїв, тому збираюся допомогти організувати загони робіт-
ничої та єврейської самооборони1.

— Полтавська поліція отримала наказ поки сидіти 
тихо, тому якщо будете поводитися обережно — вам на-
вряд щось буде загрожувати з їхнього боку. Щодо самоо-
борони — це вельми гарна справа, можете розраховувати 
й на мою допомогу, — відказав товстун, у якого промайну-
ла думка, що харизма в Симона таки неабияка і син візни-
ці далеко піде.

Старигань увесь час, поки точилася розмова молодиків, 
дивився на них із замріяною усмішкою, а потім, коли Пет-
люра вже пішов, знову розговорився:

— Коли б таких дієвих і розумних парубків, як ото ви 
з Симоном, було більше в мої часи, то зараз би Україна вже 
не була Малоросією, розірвавши залізні пута неволі. 

1 Прим. заст. авт.: цей факт підтверджує Російська єврейська енци-

клопедія у статті про Полтаву: «Під час рев-ції 1905-07 у П. не було 

погромів завдяки діям загонів єврейської самооборони і висту-

пам В. Г. Короленка. Один із загонів самооборони очолював 

С. В. Петлюра».
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Але, пане Іване, я обіцяв розказати деякі дрібниці, які 
можуть бути вам цікаві. Ось подивіться, будь ласка, у підзор-
ну трубу — бачите он той двір, біля двох високих тополь?

— Так, бачу. А що з тим двором не те?
— Уночі, споглядаючи зірки, я раптом краєчком ока 

побачив якесь тьмяне світло, навів на нього трубу й розди-
вився бричку, в яку декілька чоловіків щось вантажили, 
а потім поїхали. А зранку бричка вже знову стоїть на по-
двір’ї, під отим кремезним горіхом. Звісно, одразу згадав 
про банду «скелетів», однак із поліцією принципово не маю 
справ, та й вони вважають мене давно божевільним стари-
ганом і однаково не послухали б, тому зараз розповідаю 
вам першому.

— Дякую, пане, за дуже цікаві відомості.
Старий простягнув скриньку з листами товстуну і по-

просив наостанок:
— Збережіть, будь ласка, для нащадків. І прощавайте, 

навряд чи коли ще побачимось...

VIII

У садибу біля «курячого моря» приятелі повернулися сливе 
одночасно, коли зникоме сонце вже ховалося багряним 
краєм до густого очерету. Іван Іванович мав піднесений на-
стрій і час од часу замріяно всміхався якимось своїм дум-
кам, натомість Іван Никифорович був незвично неговіркий 
навіть для своєї слави мовчуна. 

Цибатий мрійник одразу передав похмурому товстуну 
лист Федри з результатами аналізу променистої речовини, 
утім рудий, швидко пробігши лист очима, лише незадово-
лено гмикнув, зіжмакав папір, наче якийсь непотріб, і роз-
дратовано й водночас кумедно кинув до кошика зі сміттям.

Товариші повечеряли добряче засмаженою яєчнею, 
помаранчеві жовтки якої були рясно притрушені дрібно по-
різаними кропом і петрушкою з городу за вікном, та випили 
чорного індійського чаю, промовивши один до одного під 
час вечері щонайбільше двійко слів. 

Опісля, коли вигулькнули на небо перші, ще тьмяні 
зорі, друзі зібралися викурити люльок на балконі. Тютюн із 
присмаком чорносливу вже жеврів червоним оком у де-
рев’яних повіках, останнє світло встигло згаснути на заході, 
а товстун усе ще мовчав, поринувши у важкі роздуми. Його 
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приятель добре знав, що до рудого в такому стані безнадій-
но чіплятися з будь-яким запитанням, тому вважав за краще 
теж мовчки курити. Нарешті, випустивши добряче кільце 
духмяного диму, Іван Никифорович порушив німоту:

— Знаєте, ще три години тому я сподівався, що знайшов 
і керівника залізничних терористів, і місце розташування 
їхньої банди так званих «сяйливих скелетів». А тепер наді 
мною, мабуть, сміється не тільки справник, але й пристави.

— Отакої! — тільки і знайшовся сказати Іван Іванович. 
А потім співчутливо запитав: — Що ж трапилося, друже?

— Я вважав, що керівник угруповання перебуває 
в Миргороді, а втім сьогодні ввечері отримав повідом-
лення від свого заступника, якого прислали з Харкова на 
час моєї відпустки. Виявляється, він колись працював ра-
зом із тим диспетчером, Федором Михайловичем, якого 
ви мені так вихваляли.

— Ну то й що?
— Ви не помітили в диспетчера горб?
— Звісно, я не дуже його роздивлявся під час нашої 

бесіди, але горба напевно не було.
— Отож. А в справжнього Федора Михайловича горб 

був. Пригадайте, з ким вештався, зі слів Андрія, покійний 
Кривонос зранку, коли був виведений із ладу манометр? 
Хто забезпечував особливий графік нашому паровозу і чому 
відчепився та поїхав на нас лише один вагон, хоча зазви-
чай — коли таке раптом виходить — потяг на високому пагор-
бі ламається навпіл? І хто, наче той павук на павутинні, має 
всі відомості про рух поїздів та зв’язок із усіма станціями?

— Невже той загадковий Фе з телеграми — це він?! — ви-
гукнув вражений приятель.

— Питання — хто «він»? Адже тепер ми знаємо: це не 
справжній Федір Михайлович, а якийсь біс, що влаштувався 

на роботу за документами горбаня. А щодо Фе в мене є сум-
ніви, бо якщо це фальшивий Федір, то навіщо тоді йому так 
підписувати таємні телеграми до спільників.

— Пригадав! Я бачив у нього срібний портсигар із напи-
сом «Феодору» на кришці, — блискавкою осяяла Івана Івано-
вича згадка.

— Тоді він тезка горбаня, і все на диво сходиться… Або 
цей портсигар теж крадений, як і ім’я, хоча навряд чи, адже 
справжній Федір був людиною малоосвіченою, тож годі по-
вірити, що хтось назвав його Феодором у грецькій манері.

Щодо місцезнаходження банди, то один поважний 
миргородський дідич, великий любитель астрономії, роз-
казав мені, що бачив уночі біля однієї хати підозрілу 
бричку та кількох людей, які щось перевозили. Я звернув-
ся до справника, і поліція провела обшук. Однак вияви-
лося, то бричка самогонників, які поночі перевозили сулії 
зі своєю чикилдихою. Тож поліція, звісно, дуже рада вилу-
ченій дармовій горілці. Пристави, мабуть, уже встигли її 
скуштувати, утім я спіймав облизня, наче той гишпа-
нець, — тицьнув пальцем товстун, указавши на старовинну 
картину, і сумно посміхнувся. 

— Поліція також перевірила миргородських візників на 
відбитки коліс і не знайшла малюнка, подібного до того, що 
я їм передав зранку. Ще ми знаємо, що принаймні один із 
членів банди — немісцевий і має фіксу, а втім зараз до Мир-
города під ярмарок понаїхала сила-силенна нетутешніх 
людей. Крім того, до місцевого чорносотенця Кулікова заві-
тали з Петербурга й Москви десятки його товаришів — полі-
ціянти до Покрови будуть нашого волоцюгу шукати.

— Може, й зовсім не будуть, — посміхнувся Іван Іва-
нович і розказав про телеграму губернатора, отриману 
справником.
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— Значить, урядові провокації почнуться вже скоро, 
а поліція буде сидіти тишком-нишком і лише споглядати 
безчинства.

— Але кого ви підозрювали в Миргороді в якості керів-
ника терористів?

— Плин моєї думки був такий: зрозуміло, що цілком 
можливо переплутати потяги, поштовий та екстрений. 
Припустимо, що терористів ввели в оману. Чого я поки не 
розумію — навіщо заважати потім, псувати манометри, 
пробувати погубити наш паровоз. Невже вони сподівались 
атакувати, коли екстрений потяг зупиниться біля пошкод-
женого поштовика?

— Цілковите безумство, їм не вистачило би навіть добре 
озброєного взводу, щоби захопити екстрений поїзд, який 
має добірну охорону, — проказав Іван Іванович, колишній 
піхотний офіцер.

— Отож. Здається мені, все це схоже на підступи старо-
го лиса Дурново, бо свого часу я непогано вивчив його ме-
тоди. Для чогось він це затіяв, і щоб знайти джерело цієї 
історії, нам доведеться пливти проти течії. Можливо, бурх-
ливої, — задумливо мовив Іван Никифорович. Іншого разу 
його приятель скептично посміхнувся б і покепкував із тео-
рій змови, але після телеграми князя Урусова така думка 
вже не ввижалася чимось неймовірним.

— Утім очевидно, що «сяйливі скелети» — це лише од-
на ланка. До того ж бойовики, вочевидь, немісцеві, судячи 
з одежі нашого нічного знайомця, а також приїхали сюди 
нещодавно, не більше місяця-двох тому. Я подумав, 
що хтось ними керує: ланцюг тягнеться від Полтави до 
Миргорода, або з Миргорода до Полтави. І переконав 
мене в цьому скляний детонатор оригінальної, підкрес-
люю, конструкції. Вочевидь, таку крихку та небезпечну 

річ зробили або зібрали десь тут, тобто в Миргороді, але 
така справа потребує неабиякого хисту і знань у хімії.

— Господи, я нарешті зрозумів! — вигукнув Іван Івано-
вич. — Невже ви думали, що загадковий Фе — це вона? І увесь 
цей час підозрювали Федру?!

— Негарно підозрювати, коли є впевненість, — посміх-
нувся в руді вуса товстун. —Вона їздила в той день до Полта-
ви, як розказав директор школи, і цілком могла надіслати 
телеграму звідти. Крім того, я відразу зрозумів, що флуорес-
центний пил зроблено за старовинним — але суттєво вдо-
сконаленим — рецептом із мушель, тож передав із Андрієм 
зразок до Полтави і сьогодні вранці отримав підтвердження 
своїй здогадці. Ось вам знову хімія, до речі. Тому коли ще 
й побачив мушлі в лабораторії, то майже не сумнівався, 
що дичина потрапить у пастку.

— Яким же чином?
— Директор художньо-промислової школи представив 

нас обох як посланців губернатора, тож навряд чи пані Фе-
дра могла подумати, що ми розуміємося на хімії.

— Щодо мене, тут і думати нема про що — нічого в ній 
не тямлю, — розреготався Іван Іванович.

— От бачите. Тому якщо би Федра справді виготовила 
променисту фарбу банді «сяйливих скелетів», ніщо не зава-
жало хімічці спробувати ввести нас в оману з аналізом, щоб 
відвести підозру. Але не так сталося, як гадалося, — вона пе-
редала точний аналіз.

— Тепер зрозуміло, чому ви були такі невдоволені та 
жбурнули той аналіз у кошик, наче якесь паскудне сміття.

— Так, утім це вже не має ніякого значення після ви-
криття фальшивого Федора Михайловича. Здається, я по-
милився спочатку, бо він і є справжній Фе, — із сумом про-
мовив рудий. — Але головне — це знайти банду, поки вона ще 
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чогось не накоїла, далебі з цим теж величезна проблема. 
Поліція, судячи з усього, зараз буде не дуже перейматися 
пошуками.

— Не засмучуйтеся, друже, адже кінь на чотирьох ногах, 
та й то спотикається. До того ж невтішний початок краще, 
ніж невдалий кінець, — пожалів нещасного товстуна довго-
телесий товариш, насправді радіючи, що відтепер мила 
його серцю Федра залишається поза підозрою. — Чорносо-
тенці, бандити, терористи-революціонери… Коли вже 
й у Миргороді таке почалося, то кінець світу насправді на-
ближається.

— На мою думку, апокаліпсис не відбудеться миттєво, 
тому що він розтягнутий у часі на віки. Ще поживемо, лю-
бий друже.

— Ваші слова, та Богу б у вуха. Що ж, мої справи в упра-
ві майже закінчені, залишилося завтра після полудня за-
брати останній звіт, і ніщо не заважає їхати до славного мі-
стечка Хорола. Можемо ввечері зупинитися десь у гарному 
місці біля річки, порибалити, зварити юшку та й заночувати, 
як збирались, у вашому англійському наметі.

— От і чудово, а зараз вибачте мені. Піду спати, бо набі-
гався сьогодні, немов той цуцик.

Іван Іванович теж не забарився до свого ліжка і за 
хвильку гулькнув у солодкий сон. Наснилася йому тої ночі 
кінна прогулянка вдвох із Федрою. Панна була в амазонці, 
в жовтих шкіряних рукавичках із крагами, у низенькому 
блискучому чорному циліндрі на голові й сиділа на воро-
ній молодій кобилиці. Він їхав слідом за нею на великому 
білому коні й милувався, як упевнено і красиво Федра си-
дить у сідлі, як розвівається її довга темно-зелена спідниця. 
Струнка лошиця йшла під нею пружною, широкою риссю, 
круто вигнувши шию і високо піднімаючи тонкі, сухі ноги.

Раптом панянка пустила кобилицю в галоп. Зустріч-
ний вітер змушував дівчину притримувати правою рукою 
циліндр і нахиляти голову. Іван Іванович одразу відстав 
і намагався, швидко рухаючи ліктями, трясучись і горбля-
чись, зловити носком правого чобота втрачене стремено.

Обабіч вершників швидко пролітали гаї та радісні 
луки, поруч звивався на сонці величезною лискучою змією 
Хорол. Убачалося, що з ясно-синього неба химерні обличчя 
білих хмарин допитливо спостерігають зі своєї прохолод-
ної висоти за гарячим змаганням.

Порівнявшись із розлогим дубом, що розкинув на межі 
степового схилу широку крону, Федра в її тіні відразу осади-
ла кобилицю, і та різко зупинилася. Нетерпляче переступа-
ючи ногами, вона роздувала широкі, чистопородні ніздрі 
і дзвінко перебирала зубами вудила, з яких пузирчастими 
грудками спадала рожева піна. У самої дівчини від прудкої 
їзди розпашілось обличчя, а чорне волосся, що вискочило 
на скронях з-під циліндра, розкуйовдилося назад довгими 
тонкими завитками. 

Нарешті Іван Іванович наздогнав її, так круто осадив 
змиленого жеребця, що коні на мить торкнулися спітніли-
ми боками, і глянув їй прямо в очі, які з-під довгих вій пу-
скали в його бік веселих смарагдових бісенят. Панночка 
дзвінко й радісно розсміялася манливим сміхом, принад-
ливі рожеві вуста її прочинились і вона...
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IX

Іван Іванович прокинувся від грюкоту у ворота. Тоді почув 
із двору голоси, а за мить у двері хати постукав Максим 
і покликав Івана Никифоровича. Той сьогодні встав раніше 
за приятеля і навіть устиг поголитися. Сонце вже заглядало 
у віконце — пора підводитися з постелі, хоча зранку й не 
треба вже йти до управи...

Маленький сухорлявий єврей в окулярах, що, здавало-
ся, зачепилися за густі сиві брови, із приязним блиском 
в очах урочисто, ретельно перед тим розгладивши прави-
цею срібну бороду, звернувся до товстуна:

— Наша громада щиро дякує вам, Іване Никифоровичу, 
за допомогу Хасі Рабинович. Якби ж усі українці були таки-
ми добрими та чуйними до євреїв як ви, а не той Хмель-
ницький, кара наша небесна.

Товстун хмарно подивився на нежданого гостя, від 
чого той аж зіщулився. Так дивиться на суперника жовта-
вим поглядом березневий кіт або тигр — на сарну.

— Це велика помилка — судити ті часи тепер, адже тоді єв-
реї опинилися на шляху між шаблею й панциром, польська 
шляхта не бажала жити у своїх українських маєтках і призна-
чала управителями здебільшого євреїв та вимагала від них 

все більше грошей, а ті драли з селян три шкури — одну пану, 
а дві — собі. То з чого б це українцям тих управителів любити, — 
проказав Іван Никифорович, зачеплений за живе.

— Але ж ребе Ганновер у своїй хроніці оповідає про 
справжні жахи Хмельниччини. «Із декого живцем здирали 
шкіру, а тіло кидали собакам; декого, відрубуючи руки 
й ноги, кидали на дорогу та переїжджали возами і топтали 
кіньми … смажили на вогні; ...іноді з єврейських дітей роби-
ли міст і переїжджали по ньому».

— Якщо не помиляюся, книжка вийшла у Венеції десь 
у середині сімнадцятого століття. Як то кажуть, «по гарячих 
слідах», на чутках від біженців, де один перетворюється на 
тисячу, єрихонські труби руйнують кам’яні мури, а цар Ірод 
так убиває всіх єврейських немовлят, що незрозуміло, як ось 
ви й ваші пращури, приміром, на світ з’явились. У страху очі 
великі, а чутки в такі непевні часи перебільшуються в десят-
ки разів, хоча, звісно, нелюди й покидьки були завжди 
і в будь-якого народу, але це точно не гетьман Зиновій. 

Крім того, ребе Ганновер зашифрував у своїй хроніці 
символи з П’ятикнижжя і не мав на меті безпристрасно описа-
ти справжню історію, з якою його хроніка має не дуже багато 
спільного. Ваші мудреці завжди полюбляли напускати містич-
ного туману й поетичних перебільшень у своїх книжках. Бага-
то хто цього не розуміє, тому й виходить так: глухий чув, коли 
німий розповідав, що сліпий бачив, як кульгавий побіг.

— Наш народ багато настраждався в середні віки в усіх 
цих Франціях та Німеччинах, не кажучи вже про старозавіт-
ну історію, тому ребе Ганновер, звісно, фарби не жалкував, 
адже хто опарився на окропі, той і холодну воду студить. 
Щодо шифрів теж правда. Але ж диму без вогню не буває.

— Утім, шановний, ще там було в Ганновера таке: «Біднота 
православного народу була поневолена магнатами і панами, 
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вони затьмарювали їхнє життя тягарями і всякими роботами 
вдома і в полі. І наклали на них пани великі податки, а деякі 
пани піддавали їх тяжким і гірким мукам, змушуючи їх пере-
ходити до папської віри. І так вони були принижені, що сли-
ве всі народи, і навіть той народ, який стоїть нижче всіх, 
володарювали над ними», — витягши з бездонної кишені 
піджака потертий нотатник і швидко знайшовши потрібну 
сторінку, прочитав Іван Никифорович.

Іван Іванович у цей час пив чай у вітальні, усе чув че-
рез прочинене віконце і дуже злився: «Матері його ковінька! 
Навіщо зрання вести пустопорожні балачки про те, що від-
булося сотні років тому, хіба на це не буде дня? Краще би 
дали почути, що хотіла сказати мені Федра уві сні!»

— Як приємно вести розмову з таким начитаним па-
ном. Так, таке теж є в Ганновера, однак усе ж ті козаки й пов-
сталий люд були занадто жорстокі до євреїв, бодай і казав 
цар Соломон, що немає мудрості, ані розуму, ані ради насу-
проти Господа, — з повагою дивлячись на записник товстуна, 
парирував ребе.

— Звісно, часи були жорстокі. Якщо й маєток Хмель-
ницького, якого сам король не тільки добре знав, але 
й подарував золоту шаблю як винагороду за своє спасін-
ня від московського полону, був пограбований, сина 
Хмельницького вбито, а дружину забрано, то ви уявляєте, 
що робили з простим людом, коли на нього скаржився 
пану управитель? 

Той-таки Ярема-лютий Вишневецький, якого славить 
Ганновер, іще до повстання давав накази за несплату подат-
ків буквально здирати з боржників шкіру, настромлювати їх 
на палю, забивати батьків на очах їхніх дітей, бо ж його за-
мок, красуня-дружина, шляхетна Гризельда, і монастир бер-
нардинів у Лубнах потребували багато грошей, які Яремині 

служники добували майже з крові темного люду. Яремі та 
його управителям — до речі, євреям, — було начхати, що діти 
селян гинули від голоду. І такі були сливе всі шляхтичі, 
які тримали маєтки в Україні.

«Знову за рибу гроші, — жахнувся Іван Іванович. — Зараз 
ребе у відповідь пригадає облогу Хмелем Львова, і це ще 
щонайменше на годину суперечок». 

На щастя, його побоювання не справдилися.
— Ми, як і кожен інший народ, теж маємо право мати 

своїх мерзотників. Однак більшість єврейського народу — 
прості торговці та ремісники, адже поганеньке ремесло 
завжди ліпше доброго злодійства. За що ж їх брутально вби-
вали, топтали, мов мурашок? Вони ж бо невинні вівці, хоча, 
звісно, розсудливий бачить біду й ховається, а недосвідчені 
йдуть уперед і караються.

— Так, нізащо, їх дуже шкода, як і селян до них і після 
них. Багатії-управителі втекли разом із панами, а простому 
люду, як завжди, довелося відповідати за їхні гріхи. А втім 
іще раз наголошую — це була війна всіх проти всіх, і ми не 
жили в ті часи і не можемо судити, адже доведеться судити 
за плітками та легендами. Єдине, що можу сказати, — у май-
бутньому нашим народам треба бути більш мудрими й не 
давати нацьковувати себе одне на одне, бо «розділяй і во-
лодарюй» — це давній принцип кожної імперської шляхти. 
І всі розділені програли — в України вирвали язика та пере-
творили на Малоросію, славна Польща «zginęła», а ваш на-
род і досі в Російській імперії, крім наших країв, за людей 
не вважають1.

1 Прим. заст. авт.: можливо, малася на увазі смуга осілості, яка прохо-

дила трохи північніше Києва й Полтави та на сході через Юзівку по 

річці Кальміус. Без спеціального дозволу перетинати смугу євреям 

було суворо заборонено.
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— Здається зараз мені, таки ваша правда, шановний 
пане Іване. Можливо, і справді настали часи, коли не «око 
за око», а «хто старе згадає — тому око геть», бо ж людина, 
поки ще живчик б’ється в її тілі, не повинна втрачати надії.

Рудий товстун сумно посміхнувся:
— Головне, щоби не «хто старе забуде — тому два ока 

геть». Однак око бачить далеко, а розум —іще далі, тож на 
нього тільки сподівання.

— Головне, пане, — це здоров’я, а втратити не тільки очі, 
але й голову, завжди час знайдеться, — розсміявся ребе. — 
Чули ми, що збираєтеся бути і в Хоролі, а втім я вам таки 
скажу: немає там пристойного готелю, проте є пристойні 
євреї, які мають надзвичайно пристойні будинки. Тож, якщо 
буде ваше бажання, вони з радістю нададуть вам найкра-
щий притулок, наче найліпшим друзям. 

Ой вей! Зовсім забув, що збирався вам розказати, 
до чого цей малий дощ із великої хмари (як же минає час 
у приємній бесіді з розумною людиною), — ваша сусідка 
вчора базікала з вашим візницею щодо катавасії вночі, коли 
якийсь шлемазл заліз до вашого саду та був подертий соба-
кою. Про це вона розказала згодом у крамниці Сарі Пейса-
хович, Сара розповіла все своєму чоловікові Хаїму, а той — 
батьку, старому Мойші, який їздить усіма вулицями на возі, 
запряженому такою худою шкапою, що люди починають 
плакати, побачивши її, і збирає всіляке лахміття, щоб із ньо-
го на паперовій фабриці зробили щось путнє. Старий Мойша, 
коли з двору Кукубенків викинули майже новий піджак із 
брутально відірваною кишенею, одразу зметикував — де ця 
кишеня втрачена — і розказав синові, який розказав Сарі, 
яка вже розказала мені. А я ось прийшов до вас.

Іван Никифорович нашорошився, наче гончак, і з га-
рячим блиском у жовтавих оченятах швидко запитав:

— А де цей двір?
— У Кукубенків недавно померла бабуся й залишила 

хатину, свої діти в них іще малі, тож вони здають ту хату 
приїжджим. Стоїть вона близько до рогу вулиць Гоголя та 
Сорочинської…

Іван Іванович уже почав голитися, коли в хату забіг товстун, 
збуджений, наче спанієль на полюванні.

— Бачите, друже, жодний найпрекрасніший дедуктив-
ний метод нічого не вартий без щасливого випадку й усміш-
ки долі, тим-то годиться лише як гімнастика для розуму. 
Зараз я швиденько зберу свої речі й побіжу брати реванш 
у справника за вчорашні його кпини. Сьогодні банда 
«сяйливих скелетів» перестане існувати. А ви тоді з Макси-
мом після полудня підберете мене біля управи?

— Звісно. Бажаю вам, Іване Никифоровичу, щоби все 
вийшло найкращим чином. Ні риби, ні луски!

— До біса! І, до речі, ви ж оце йдете до панни Федри?
— Так, а як ви здогадались? — навіть злегка почервонів 

Іван Іванович.
— Це вже моя вдача — придивлятися до інших, вистежу-

вати, вишукувати, — розсміявся товстун, сходив приніс зі 
своєї кімнати і простягнув запечатаний конверт. — Але після 
ваших учорашніх дифірамбів цій прекрасній у всіх відно-
шеннях дамі, про те, що сьогодні підете прощатися з нею 
перед від’їздом, неважко здогадатися без усякої дедукції. 
Я вас дуже прошу, передайте їй цього листа від мене, тут 
моя подяка за точно і швидко зроблені аналізи.

Тільки моторний товстун хутко завіявся, Іван Іванович 
надів білосніжну сорочку, досконало — дякуючи сусідці — 
випрасувану важенною чавунною праскою, яка пихкала 
димом від деревного вугілля, наче паровозик. Потім одягся 
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у світлу льняну пару і взув сірі легкі черевики, пов’язав на 
шию темно-бордовий шовковий аскот, що гарно пасував до 
його федори, і поїхав із Максимом у садибу знайомого 
поміщика. Той жив під Миргородом і вирощував справж-
ній трояндовий рай. Росли в нього і сорти блискучої, колю-
чої, зморшкуватої, горіхоплідної троянд, і деякі різновиди 
троянди жовтої, або капуцинської, впадали в очі кущі лю-
тесценс і спінозіссіма.

Але особливою гордістю господаря були виведені ним 
сорти: квітка з червонувато-синьо-аспідним забарвленням 
трояндових бутонів, а також так звана синя троянда, адже 
синій колір троянд вважався віками недосяжною мрією 
всіх садівників світу. 

Повагавшись, Іван Іванович вибрав «синю» троянду, 
яка, звісно, мала не синій, а модний того року фіялковий 
колір, і ледь розмістився у бричці з величезним букетом. 
На зворотному шляху цибатий залицяльник попросив 
Максима заїхати в цукерню і взяв декілька жерстяних, 
яскраво пофарбованих коробок із величезними цукерками 
«Л. Н. Толстой» від столичного кондитера Філіппова, хар-
ківськими солодощами «М. Горький» від парової шоко-
ладної фабрики «Прогрессъ» та особливо модними цукер-
ками «Мрія» від товариства Абрікосова.

«Цікаво, вона відразу жбурне мені в обличчя ці цукер-
ки чи спершу щось скаже про буржуазні пережитки та еман-
сипацію? Відповім, що цукерки — це відзнака для найліп-
ших її учнів, а від такого букету троянд навряд чи відмо-
виться бодай найемансипованіша жінка, або я нічого не 
розумію в цьому світі», — дорогою переймався бентежними 
думками залицяльник.

Прощальна зустріч вийшла напрочуд яскравою. Коли 
Іван Іванович розчинив двері лабораторії та вельми ефектно 

зайшов зі своїм букетом, Федра саме нахилилася над бунзе-
нівською горілкою і підігрівала якусь речовину. Дівчина зди-
вовано підняла голову, і в саме цей момент речовина спалах-
нула маленьким феєрверком, який відвернув усю увагу 
Федри. Утім закоханець устиг помітити за великими скельця-
ми її захисних окулярів, як на мить розширилися в неї очі, як 
у них промайнув радісно-приязний аквамариновий полиск.

Поки Федра прибирала наслідки феєрверку, Іван Іва-
нович милувався її ще небаченим образом. У лабораторно-
му халаті, захисних окулярах, із зібраним у кінський хвіст 
волоссям красуня здавалася такою юною і беззахисною, що 
в нього аж защеміло серце. Нарешті він зібрався з духом 
і дещо офіційно промовив:

— Чарівна пані Федро, дозвольте вручити цей букет 
у вдячність за вашу допомогу в дослідженні променистої 
речовини. Ваш аналіз дуже стався у пригоді мені й моєму 
другові. Про це він, мабуть, пише у листі, який просив, 
навіть благав передати вам.

— Оці пречудові троянди — теж подарунок від вашого 
друга? — лукаво усміхнулася зеленоока.

— Ні, троянди вже від мене, як і ось, — після цих слів за-
йшов Максим, поставив на стіл біля входу стос коробок із 
цукерками, перев’язаних широкими рожевими стрічками, 
і хутко зник.

— А це що таке?! — спантеличено вигукнула Федра, по-
чавши хмурити тонкі, мовби виточені, чорні брови. Але 
довготелесий дамський шанувальник на своє щастя встиг 
вчасно пояснити:

— А це подарунок вашим найкращим учням, хоча їм 
і так пощастило з прекрасною вчителькою.

— Який же ви, Іване, хитрун, — розсміялася панночка тим 
сміхом, який залицяльник уже встиг полюбити. Він зараз 
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був на сьомому небі від того, що Федра звернулася до нього 
лише на ім’я.

— А де ж цукерки під маркою Достоєвського?
— На жаль, із такою назвою є тільки опіум в аптеках.
Далі все склалося найкращим чином. Зненацька загля-

нув пан директор, надзвичайно здивувався кількості троянд 
і жартівливо запитав, чи скоро запросять його на весілля. 
Поки дівчина мовчки іронічно спостерігала, Івану Івановичу 
довелося довго пояснювати, що це лише вдячність за доско-
нало виконані аналізи. Потім пили чай утрьох із дирек-
тором і скуштували цукерки-толстовки. Коли директор на-
решті пішов, випили під гіркувато-солодких «Горьких» 
міцнющої чорної кави з лабораторних склянок, прецінь 
«Мрії» залишили учням, а під час прощання Федра поцілу-
вала Івана Івановича. Поки лише в щоку.

X

Незважаючи на те, що Іван Іванович не міг ні про що ду-
мати, крім своєї ранкової зустрічі з Федрою, зібралися 
друзі вчасно і виїхали з гостинної садиби на «курячому 
морі» після полудня, як і збиралися. За якихось п’ятнад-
цять-двадцять хвилин уже під’їхали до управи, де на них 
чекав Іван Никифорович. Ще здалеку було видно, що з тов-
стуном щось не теє, бо такого пригніченого вигляду 
в приятеля Іван Іванович не пам’ятав. Навіть завжди під-
кручені догори руді вуса товстуна тепер, здавалося, диви-
лися кінчиками униз.

— Що трапилося? 
— Прошу як друга прослідкувати, щоб на моїй могилі 

обов’язково написали: «Тут спочиває зухвалий дурень, який 
вважав себе розумнішим за всіх», — сумно відповів рудий 
і важко зітхнув.

— Та годі вже оцих ваших жартів, ще голову попелом 
посипте. Кажіть, що сталося! — спересердя гримнув занепо-
коєний приятель, але за мить роздумав. — Проте почекайте, 
поки я заберу останній звіт, тоді поїдемо до Хорола і доро-
гою все розкажете. Тільки без такого паскудного настрою, 
бо в дорогу з ним вирушати не годиться.
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В управі Іван Іванович відразу зайшов до старости отрима-
ти звіт із підписом. У кабінеті Козлодоєва сидів відомий на 
весь Миргород купець Ліпа Маневич Виноградов, голова 
єврейського благодійного комітету, і бідкався:

— Прийшли селяни з Біликів під двір Ривкінда і кажуть 
йому: «Наказали нам, пане, вас громити, тож не майте на 
нас зла». Він їм кричить, що зараз викличе поліцію, а ті дур-
ні відповідають, що сам справник наказав. Тут я, на щастя, 
їхав повз та їх зупинив.

Виявляється, приїхали до них у село якісь поважні пани 
й наказують іти грабувати миргородських євреїв. Селяни ні 
в яку, бо грабувати — це ж великий гріх. Тоді один із тих по-
кидьків показує якийсь папір із якоюсь печаткою, каже, що 
це урядовий наказ, і обіцяє, що за його невиконання приїде 
справник із козаками і всіх, навіть старих і малих, будуть по-
роти нагаями. Після такого, звісно, знайшлося багато охочих 
до чужого майна.

А ви знаєте, панове, що старенькому лікарю Зельману Да-
видовичу, з якого вже порохно сиплеться, якась бабця сьогодні 
на базарі плюнула в очі. «За що, шановна?» — лише лагідно пи-
тає, а та кричить: «Люди сказали, ти Христа розіп’яв, паскудо!» 
Зробіть щось із цим масовим безумством, ви ж бо влада. 
Інакше й вас рано чи пізно зачепить, пом’янете тоді мої слова.

Коли купець пішов, староста розвів руками:
— Ось бачте, що відбувається. Справник, звісно, наказу 

не давав, це все пан Куліков зі своїми заїжджими друзяка-
ми-чорносотенцями бешкетує.

— То нехай справник заарештує його разом із тими дру-
зями. Посидять, сволота, у холодній, трохи охолонуть від 
любові до небезпечних пустощів.

— Не можемо, ви ж самі бачили наказ губернатора, ва-
шого прямого начальника, до речі. Сидіти тихо, ні у що не 

втручатись, охороняти пошту з повітовим казначейством, 
телеграф, вокзал. Та й говорять, що той Куліков велику про-
текцію у столиці має. Тому нам на місцях залишається тіль-
ки вмити руки.

— Знаєте, пане Козлодоєв, вам дуже личить ваше нове 
прізвище, — сказав старості на прощання Іван Іванович і на 
виході з управи подумав: «Невже почалось?»

Іван Никифорович чекав у бричці і мав уже трохи кра-
щий вигляд, тож поки прямували на виїзд із Миргорода, 
встиг спокійно розказати про невдале полювання на банду 
«сяйливих скелетів».

Він прийшов зранку до справника і затребував, щоб 
поліціянти провели обшук у хаті Кукубенків. Справник, 
почувши, що там може бути банда, яка вбила декількох 
людей та ще й збиралася підірвати потяг, навідріз відмо-
вився посилати своїх людей на цю справу.

— Помилуйте, Іване Никифоровичу, в мене й так поліці-
янтів можна перерахувати на пальцях двох рук. Із ким я за-
лишуся в такі часи? Адже якщо буде перестрілка, а може, ще 
й бомбу кинуть, то недорахуюся багатьох ні за понюх табаки.

Домовилися, що справник поки пошле спостерігача за 
підозрілим подвір’ям, а тим часом поїде по допомогу до пів-
сотні донських козаків, які квартирували в Миргороді. Тов-
стун теж ув’язався за ним. Сотника не було на місці, і ніхто 
з козаків не хотів казати, де їхній командир, але після скан-
далу, який учинили справник разом із Іваном Никифорови-
чем (розлютований товстун навіть погрожував доповісти са-
мому чиновникові з особливих доручень при губернаторові, 
що саме перебуває в Миргороді у надзвичайних державних 
справах), виявилося, що сотник наклюкався вчора з кохан-
кою чикилдихи і ще досі, мабуть, не прочунявся.
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Справник знав, де він квартирує, тому поїхали туди, 
зайшли в прочинені двері до сотникового помешкання 
і побачили мальовничу картину: на ліжку хропіла ледь 
прикрита простирадлом гола жінка, а напіводягнений 
сотник схилив вороного чуба над шахівницею, біля якої 
стояла порожня сулія, і догрався до того, що поставив мат 
обом королям. 

Чубатого сотника не без деяких труднощів привели до 
тями, утім після цього він навідріз відмовився допомагати 
поліції, посилаючись на суворий наказ лише охороняти 
державні установи і в жодному разі не втручатися в місцеві 
справи. Довелося рудому хитруну знову погрожувати роз-
повісти все про нічні пригоди сотника грізному чиновнику 
з надзвичайних державних справ, а справнику — підігрувати 
в цій виставі. Нарешті, через три години після ранкової 
зустрічі Івана Никифоровича з ребе, півтора десятка дон-
ських козаків виїхали галопом до кукубенківської хати, 
але було вже запізно.

Спостерігач доповів, як годину тому п’ять чоловіків 
від’їхали з двору на бричці в хорольському напрямку. Затри-
мувати їх він не ризикнув, бо «дуже вже бандитські морди 
в них були». При обшуку в хаті знайшли багато цікавого, зо-
крема забуті в поспіху чорні маски, накидки, розмальовані 
наче кістками, які світилися в темряві. Погоня після такої 
втрати часу, звісно, була невдалою.

— Ось і виходить, любий друже: на годину спізнився — за рік 
не доженеш. З-під носа втекли, навіть не втекли, а відсту-
пили, бо відступ і втеча — це різні речі. Якщо ж вони відсту-
пили, то обов’язково зроблять спробу повернутись і поч-
нуть знову вбивати та грабувати, — усе бідкався Іван Ни-
кифорович, а приятель його втішав, як міг, хоч і здалося 

Івану Івановичу, що хитрий товстун намагався приховати 
від нього своїм бідканням якусь дещицю. 

Тим часом проїхали селітряний завод, який колись 
забезпечував порохом усю Гетьманщину, потім — паровий 
млин купця Виноградова і виїхали незабаром на шлях 
до Хорола.
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XI

Їхали, милуючись луками, які перемежалися з байраками 
і клаптиками ковилового степу. На північному обрії кублили-
ся хмари, інколи вітрець навіть доносив дощову прохолоду, 
але на шляху курився за бричкою сухий пил і лягали довгі 
тіні від струнких тополь. Кожному про щось думалося, кожен 
у цей теплий і приємний час був зайнятий чимось своїм.

Максим тримав віжки, іноді тихенько розмовляв із Хлоп-
чиком, говорив щось на кшталт «добрий коник», або «додай 
трошки», чи «нагодую тебе вівсом, а не батогом», а той косив 
веселим чорним оком і приязно пряв вухом у відповідь. 
Ввижалося, що цим двом ніхто у світі більше й не потрібен, 
і можуть вони так їхати світом без нудьги цілу вічність.

Іван Никифорович сидів похмурий і глибоко замисле-
ний, занурений поглядом ген за обрій. Події та розчаруван-
ня дня, здавалося, геть його виснажили. Іван Іванович ду-
мав собі, споглядаючи за Максимом, що дарма сперечався 
з тіткою Горпиною, бо з її зятем та його конем їм, схоже, по-
щастило. Крім того, треба починати відкладати гроші на сі-
мейне життя, думати про весілля, адже він твердо вирішив 
добиватися одруження з Федрою, а ця бричка обійдеться 
в півтора рази дешевше, ніж було найняти у візників. Усього 

в п’ятдесят рублів і корм для коня. Чималенька сума, утім на 
двох із Іваном Никифоровичем не така вже й велика, її ціл-
ком компенсують відрядні на проїзд та проживання.

Хто б міг подумати, що всього через чортову дюжину 
років тими царськими рублями люди будуть обклеювати 
відхожі місця. Однак на той час за рубль можна було при-
дбати три фунти сьомги або два фунти відбірного осетра, чи 
десять фунтів свинини; батон білого здобного хліба кошту-
вав три копійки, а на купівлю доброго коня вистачало ста 
рублів. Тим-то холостяк Іван Іванович зі своєю платнею 
в тисячу двісті рублів на рік, компенсацією за житло й неве-
личким, однак усе ж вагомим капіталом від продажу бать-
ківського будинку й землі почувався у Полтаві майже 
Крезом. А Івана Никифорович і поготів, бо залізничним 
інженерам платили в декілька разів більше. Утім товстун, 
на відміну від хазяйновитого й економного приятеля, сливе 
всю свою платню витрачав, виписуючи книги та газети з усі-
єї Європи, тому приятелі жартували, що один із них тримає 
заощадження в банці, а інший — у власній бібліотеці.

Сірку до грошей не було ніякої справи, тож він сумир-
но лежав між хазяйських ніг і теж щось міркував. Можливо, 
думав про коня: «І що воно таке за створіння? Здалеку вид-
но — є в нього частка шляхетної крові. Як і в мене, дякуючи 
мамці, що підгуляла з панським лабрадором. Може, і непо-
гана істота той кінь, хоча, звісно, це не рудий друзяка». 
З рудим котом навчився жити Сірко душа в душу, навіть 
змовилися разом обдурювати тітку Горпину. Нащо вже хи-
тра й розумна та тітка, а втім і вона не розкусила їхню витів-
ку, коли вирішили з рудим, що той буде тягати дещицю їжі 
з собачої миски, а Сірко — заплющувати вчасно на це очі 
та щелепи. Горпина після цього почала жаліти не тільки 
котика: «Коли ж ти вже наїсися, розбишако?», але й Сірка: 
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«Що, сіромахо, знову тебе, мов дурника, ошукав рудий?» 
та підкладала їжу обом. Тому за пухнастим приятелем та 
тіткою Сірко вже дещо скучив і тому трохи засумував.

Раптом вигулькнув неподалік від шляху загублений 
у зелені хутір. Дві худі постаті в довгих сірих свитках — дід 
та баба — роздивлялися з пагорба мандрівників. 

— Ось живуть люди на самоті — ми про їхнє життя ні-
чого не знаємо, вони про наше теж. Ці хутори — загублені 
у степу маленькі світи, і що в них коїться — відомо самому 
лише Богу, — зауважив Іван Іванович, а товстун із усмішкою 
заперечив:

— Он ген дивиться, стоїть бричка попід хатою, тож вони 
бувають і в нашому світі. До речі, досить непогана бричка, 
як для такого вбогого хутора.

Невдовзі побачили з’їзд до річки, проїхали вздовж неї 
в пошуках гарного місця для риболовлі й ночівлі десь із 
версту чи більше, бо саме Іван Никифорович надзвичайно 
чомусь коверзував. Нарешті знайшли місце та отаборилися 
в тіні гінкого широкогіллястого осокора, серед пишного ки-
лима густої трави. 

Неподалік шумів гай, вода в річці стояла прозора, тому 
сонце пронизувало її до самого дна, укритого зеленим жа-
буринням. Тихий вітер здіймав невеличку хвилю і гнав її до 
іншого берега, який обставився стіною темно-зеленого оче-
рету й увесь заріс деревами...

Іван Іванович заліз на довгий нахилений стовбур ста-
рої верби, що простягнулася над річкою на кілька сажнів, 
зручно розташувався серед тонких гілок, які звисали на ньо-
го та у воду, наче волосся велета. Краще місця для вечірньої 
риболовлі годі було й шукати.

Іван Никифорович поліз печерувати раків трохи по-
одаль, щоб не заважати цибатому рибалці, і чомусь залишив 

одяг не біля брички, а на березі, поблизу себе. Ще далі Максим 
мив у річці Хлопчика, а волохатий Сірко завзято й радісно пла-
вав круг них, наче величезний бобер. Звісно, через те, що Єв, 
які би ховалися поблизу в райських кущах, не передбачалося, 
чоловіки, за винятком цибатого рибалки, з чистим сумлінням 
і не без задоволення залишилися лише в адамовій одежі...

Риболовля вдалася знатна: за якусь годину, поки ще 
сонце було видно над небокраєм, пощастило зловити на 
спінінг безліч окунів та три щуки з лікоть завдовжки. 
Товстун також радів, бо натягав десятків із п’ять раків розмі-
ром з долоню. Його приятель колись теж полюбляв їх лови-
ти, але не печерував після того, як хлопчиком пірнув за ве-
личезним раком, а той так сховався в кам’яній норі, що до-
велося засунути руку поміж камінням аж до плеча, але 
витягнути її було вже зась. І лише в останню мить, задихаю-
чись і обідравши правицю до м’яса, вдалося випірнути 
Івану Івановичу на поверхню, а шрам від плеча до зап’ястя 
залишився на довгу пам’ять.

Максим назбирав у гаю великих сухих гілок та хмизу, 
підготував місце для багаття, прилаштував два залізних три-
ніжка під казан для юшки та відро з раками і готувався роз-
палити вогонь. Іван Іванович загорнув у марлю дрібних 
окунів, зав’язав тканину вузлом та кинув у казанок. Зубатих 
щук поки просто почистив від дрібної сіро-зеленої луски, 
випатрав та порізав на добрячі кусні.

— Картопельки б туди, — сказав Максим, мрійливо див-
лячись у казан, на що цибатий рибалка гнівно відповів: — 
З картопелькою будеш їсти рибний суп, а це юшка! Додам 
іще тільки сіль, пастернак, цибулину, наприкінці чарку го-
рілки та й годі.

Затріщав хмиз, і високо шугонуло вгору помаранчеве 
полум’я, швидко зайнялися дрова. Згодом були підвішені 
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над вогнищем відро з раками та казанок із рибою, вода 
в яких скоро забулькала. Через чверть години відро з чер-
воними вусанями і чарівними пахощами кропу зняли 
з вогнища, а ще через півгодини дістали з казанка марлю 
з окунями, кинули натомість кусні щук і пригостили розва-
реною дрібнотою Сірка, який був від цього на сьомому 
собачому небі.

— Комусь гарбуз подобається, комусь — шкварки, — роз-
сміявся Максим, дивлячись, як цюцько жадібно поглинає 
рибку, а Іван Іванович, побачивши, що приятель перевдягся 
у свої улюблені хатні шаровари, вирішив задля розваги тро-
хи підштрикнути товстуна:

— А чи правду деякі пишуть, що козацькі шаровари ви-
думали Гулаки-Артемовські?

— То, може, вони і вас видумали? Готуєте, друже, гарну 
юшку, а самі клюєте на дешеву рибку, — посміхнувся рудий, 
але кінчики його вусів загрозливо настовбурчилися. — Альфа 
в тому, що не Гулаки, а росіяни придумали слово «шаровар-
ництво» та замість справжніх шаровар оці всі навмисне 
зшиті та зібрані на очкур величезні пістряві рядна, щоби ще 
більше зневажити і змусити забути українців про вкрадену 
в них тими-таки росіянами славну історію. Бета — у вогні 
минулих століть збереглося дуже мало козацьких архівів.

— Тобто шаровар у козаків могло й не бути? — не вгамо-
вувався Іван Іванович.

— Не поспішайте. Пам’ять народна може помилятися, 
але ніколи не бреше. 

Кого ж то там з музикою
Люде обступили? 
В червоних штанях оксамитних 
Матнею улицю мете,
Іде козак. 

Омега така: в Україні наприкінці XVII століття точно носи-
ли їх теж, бо після Віденської битви з турками 1683 року 
мода на шаровари поширилася навіть у Європі. Але ж коза-
ки мали тісні контакти з турками ще задовго до тієї битви, 
щонайменше за сто років. Тому не дуже помилитеся, якщо 
будете вважати, що шаровари носили козаки вже за пізнього 
Сірка, та й значно раніше. Можливо, що ще й до османів.

— Невже ж немає ніяких інших документальних свід-
чень тих часів?

— Історія — це не губернська канцелярія, де без папірця 
тебе взагалі не існує на цьому світі. Наш земляк із полтав-
ського передмістя, козацький літописець Самійло Величко, 
який народився у тому-таки XVII столітті, жалівся, що коза-
ки залишили дуже мало письмових згадок про себе. Але 
й сам не думав, що нащадків будуть цікавити, головним чи-
ном, саме штани, а не славні подвиги козаків, тож теж не пи-
сав про це, — після цих слів щоки довготелесого дотепника 
дещо почервоніли, наче раки у відрі, що стояло неподалік. 

— Ми і про сучасність дуже мало знаємо, аби спереча-
тися ще й про кальсони та козацькі шаровари, які, безпереч-
но, існували задовго до Гулаків. На моє прохання один това-
риш зробив у польських архівах, користуючись методом 
криміналіста Буринського, світлину універсалу гетьмана 
Лободи кінця XVI століття з печаткою не дуже гарної якості. 
Але завдяки цьому методу можна припустити, що на печат-
ці зображений козак із самопалом та в шароварах. І так 
далі, і таке інше. Якщо ж вам і цього замало — читайте нау-
кові розвідки Дмитра Яворницького, а не жовті статті...

Незабаром юшка була готова і поширювала такі зва-
бливі пахощі, що терпіти вже ніхто не міг. Але тільки-но 
посідали та розлили у бляшані миски чарівної рідини, як 
сталася прикра пригода. Сірко зненацька люто загарчав 
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та кулею кинувся з-під брички в напрямку берега. Ба навіть 
не кулею, а справжнісіньким волохатим гарматним ядром, 
обліпленим реп’яхами. 

У цей час берегом якийсь дід вів козу на мотузці, від 
переляку шубовснувся в річку, мов старий сом ударив 
хвостом, і потяг за собою нещасну козу. Зчинився страшен-
ний лемент: Сірко гарчав і гавкав на березі, коза жалібно 
мекала у воді, плавав великий солом’яний бриль, а дід стояв 
навкарачки в жабуринні й волав: «Пробі! Рятуйте! Потопаю!», 
хоч біля берега було курці по коліно. 

Мандрівники втрьох відігнали та присоромили Сірка, 
витягли козу й діда з річки та посадили старого ближче до 
вогнища сушитися і скуштувати юшки. Візниця дістав із 
брички сулію з горілкою й налив старигану для захисту 
від застуди добрячу чарку, яку той миттю випив, витер 
довгі сиві вуса й почав по черзі так безупинно нахвалю-
вати горілку та юшку, що Максим, подивившись на абияк 
поголене підборіддя козопаса, вирішив відволікти того 
жартами.

— А що це ви, діду, серпом голитеся, чи що?
— У нас у селі, бра, модних цирулень нема, а справжній 

чумак повинен уміти й головешкою поголитися.
— Вибачайте, діду, то ви чумак? Бо я думав, тільки козу 

на мотузці водите.
— Звісно, чумак, бо колишніх чумаків не буває. Колись 

у мене такі великі й рогаті воли були, як ото ти. Тільки язики 
в них були прив’язані, — не залишився в боргу старий.

— А чи багато у вас волів було? — передчуваючи сварку, 
перевів розмову Іван Іванович.

Дід навіть відклав убік миску з дерев’яною ложкою та 
окраєць хліба і з помітним задоволенням, почав загинати 
пальці й рахувати:

— Як був іще зовсім молодий, мав лише одну пару 
справжніх чумацьких волів — Сірого та Чорниша. Вели-
чезні — ідуть, наче дві гори пливуть. Потім були Чорномор, 
Вернигора, Козарлюга, Січовик, Рогач, Горбач, Котигоро-
шко та ще кілька десятків, тож у найкращі часи виставляв 
у валку три батових1. Але найбільше я любив Чорниша, 
бо був цей віл розумніший за собаку, а може, й за деяких 
людей, — водночас дідуган підморгнув Максиму. — Скажеш 
йому: «Стережи», то він ляже біля порога й нікого в хату 
не пустить.

— А з хати?
— А з хати одного разу мій кум, із яким, царство йому 

небесне, ми ввечері горілки нализалися добряче та поляга-
ли спати на лавках у світлиці, схотів ніччю до вітру, перече-
пився через Чорниша, впав та й захропів на дворі. То Чор-
ниш його взяв м’якенько на роги з аршин завдовжки й уки-
нув назад до хати через відчинене вікно — прямісінько на 
ліжко до моєї дружини.

— Ото вже ви, діду, побрехеньки вигадуєте, — не повірив 
Максим.

— Їй-богу, бра, тоді зранку мені це не тільки кум розка-
зав, але і дружина підтвердила, — перехрестився дід.

— Ваш кум часом не коваль був? — запитав Іван Ники-
форович із усмішкою.

— Так, пане, — здивувався старий. — А як ви здогадались?
— Це ж усім відомо: в чумацькому селі переважно жили 

чумаки й ковалі. Одні батові вели, другі вдома підковували.
— Дійсно, пане, все так. Кум мені завжди так казав: «Легке 

в тебе життя, братчику. Ось мені треба дути, кувати, вухналі 
робити, хліб купувати, дітей годувати. А тобі що — забрався 

1 Прим. заст. авт.: батова — п’ять возів.
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та й десь швендяєш півроку», — зауважив давній чумак і про-
довжив волячу історію:

— Отож, коли Чорниш переступив на той світ, я за 
ним дуже побивався, аж жінка мене сварила. Казала, сер-
дешна, що я так за нею не буду сумувати, як за тим воля-
чим волоцюгою…

Дід, сп’янілий від чималенької чарчини, раптом розри-
дався, прикривши обличчя долонями. Максим, згадавши 
про Хлопчика, кинувся втішати, обняв старого й шепотів на 
вухо: «Ну чого ви, діду, плачете? Усі там будемо, ще зустріне-
те своїх волів і дружину на тому світі». Навіть Сірко почав 
лизати дідові зморшкуваті руки й обличчя.

— Ех, були ж часи та чумацькі шляхи, довгі, мов життя, — 
утершися рукавом, продовжив дід. — Рано-вранці, задовго 
до сходу сонця, отаман валки будить усіх: «Нумо, братчики, 
буде вже вам спати», вартові напувають і запрягають волів, 
і валка-поїзд на п’ятдесят-сто возів починає неквапливе 
зорювання, тобто йде на зорі до привалу. Здалеку чумаки 
виглядають як ті стародавні лицарі, закуті в панцирі, бо чу-
мак бере з собою в дорогу лише дві сорочки. Одну ніколи 
не скидає, в ній і повертається. Для захисту від дощу, пилу, 
зарази й мошок її відразу обмазує дьогтем разом із шарова-
рами, тож стає одяг чумака як лати.

— Діду, а навіщо друга сорочка?
— Якщо загине чумак на шляху, то тільки тоді надяга-

ють на нього другу. Це, синку, тільки невігласи не знають…
Тож коли сонце підвищиться над землею у два дуби1, 

робимо зазвичай привал і сідаємо снідати всім товари-
ством. Опівдні другий привал і юшка на обід. На вечірній 
зорі ставимо вози чотирикутниками, по п’ять-десять возів 

1 Прим. заст. авт.: десь о шостій чи сьомій годині.

у ряд із кожного боку. Усередині розпалюються багаття, 
на вогнище ставиться залізний триніжок із причепленим 
казанком. Варимо куліш, правимо теревені, їмо — і спати. 
А вартові по черзі випасають усю ніч волів, кожному з яких 
потрібно за добу з’їсти два пуда трави. 

— Скільки ж за день долали верст?
— Чумацький шлях важкий, тому верст тридцять про-

йти — це за щастя. На передній мажі завжди півень — криком 
час указує, нечисту силу відганяє та в пітьмі дає зрозуміти, 
де початок валки. Удосвіта крикне завзято — вартові на його 
голос женуть волів до табору. У дорозі чумаки вибирають 
волам найкращі корм і водопій, чумак ліпше залишиться 
голодний, але волів нагодує. Самі чумаки утримуються в їжі, 
їдять дорогою куліш, хліб із сіллю, галушки, а коли поверта-
ються назад — солону і в’ялену рибу. 

— Не густо, — покрутив головою Максим.
— Отож, бра. Але головне — це минати ближні погані 

криниці заради дальших і кращих, уникати доріг через со-
лончаки, якими всіяний лівий бік Дніпра до Сиваша, і тра-
ву, що зветься чихир. Від неї у волів з’являється кровотеча 
й жаба може цицьки дати. Крім того, волам не дають життя 
ґедзі, комарі й мошки, які набиваються їм у вуха та в ніздрі 
й нерідко їх душать, — перейшов на поради дід і міг би роз-
казувати їх до ранку, якби Іван Іванович не нагадав, що та-
кої потреби вже немає, бо й чумаків майже не залишилось.

— Ваша правда, пане. Коли я один із останніх у селі та 
ще й наймолодший. Та що там казати… — похнюпився ста-
рий, але за мить зненацька стрепенувся. — Але яка сила була! 
Скільки доброго люду, який ніколи товаришів не кидав 
у біді, і скільки хороших тварин, які помирали, але тягли 
воза до останнього, з цього промислу харчувалося, поки 
це анахтемське залізяччя, оті кляті бездушні паровози все 
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нанівець не звели. Була б моя воля, я отим залізничникам 
голови повідривав і сказав би, що так і було.

Іван Іванович пирснув зо сміху і весело подивився 
у бік товстуна, бо дід навіть не здогадувався, що пан навпро-
ти нього — залізничник. Той лише розвів руками й кумедно 
підморгнув приятелю, мовляв «не всі люди передбачали, 
що настане нове століття»...

Стемніло, усі ще сиділи біля вогнища, неспішно точили 
ляси і смакували ніжних раків. За річкою стало видно вог-
ники, і повіяло звідти пахощами варених плодів. Іван Іва-
нович пригадав бабусине варення — сливове, яблучне, гру-
шеве — та й розмріявся.

— А яке там, діду, село за річкою та гаєм? — запитав 
Максим.

— Зроду там ніякого села не було, бра. Лише болот-
на твань.

— Але ж осьо-сьо дивіться. Вогники світяться та й пахо-
щі варенухи звідти долинають. Варять самогон усім селом 
і не бояться, сучі діти, урядника.

— Отакої! Погані, мабуть, часи на нас усіх чекають, — 
стиха проказав дід і почав хреститися.

— Та що таке, діду? Чорта побачили, чи що?
— Річ у тому, бра, що століття тому верст за сто звідси 

було таке славне козацьке селище — Турбаї. І приключи-
лося з ним, хлопці, страшне, бо село те за наказом цариці 
Катерини москалі винищили геть дотла. Кара така тим 
турбаївцям була за те, що хотіли козакувати без усяких ца-
рів і панів і три роки били всі москальські війська, а на 
четвертий ті їх хитрощами взяли: пообіцяли волю, та об-
дурили. Виселили їх разом із жінками, дітлахами малими 
«на волю» — у херсонські степи взимку, тим-то до часу про 

них ніхто більше не чув. Знову побачили їх, коли харциз 
Бонапарт напав.

Вони на людей уже не дуже схожі були, більше на при-
мар, і з того часу показуються людям тоді, коли щось лихе 
насувається на край. Я бачив ці вогники лише здалеку. І піс-
ля цього була холера. А дід мій колись повертався пізно 
ввечері з сорочинського ярмарку, та ще й добряче наклю-
кався, тож коняка його чортзна-куди завіз. Очунявся дід 
від гомону начебто людського, а нібито й нелюдського, 
бо дзюрчав той гомін, наче струмок. Бачить — вулиця села 
дивного в місячному сяйві, а на вулиці до біса людей — 
вправні козаки, огрядні молодиці, але якісь чудернацькі — 
сиві та прозорі у променях повного місяця. І крізь діда 
проходять, не помічають, а йому від того якось лоскотно 
та млосно, аж волосся стало сторч…

— І що ж далі було? — не втримався Максим, бо старий 
чумак надовго замовк, щось пригадуючи.

— Не лізь поперед батька в пекло, ач який — слова не 
дасть сказати, бісова дитина. Далі, звісно, мій дід так перепу-
дився, що шальвари потім, як бабуся розповідали, цілий 
день довелось одпирати коров’ячим маслом та відзолювати, 
і так уперіщив коня з переляку — той тільки біля дідової хати 
зупинився і ледь не здох від утоми. Того ж року почалася 
війна з турками.

Прозвали те селом-примарою, що блукає нашими 
краями в пошуках своєї колишньої землі. Довго думали 
старі — звідки воно взялося — чи, бува, не з пекла? Аж поки 
найстаріші з них не згадали про Турбаї. Після того й порі-
шили, що це загиблі в таврійських степах турбаївці все 
шукають своє справжнє село, та не можуть знайти, бо ж 
спалили москалі його дотла, щоб і згадки не залишилося 
про козацький спротив.
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— Та годі вже, діду, дурницями лякати. Видумали собі 
летючого голландця у степах України, а це ж лише болотні 
вогники, — усміхнувся Іван Іванович, однак у самого пішли 
мурашки поза спиною, коли раптом війнуло з боку, де вже 
згасали вогники примарного селища, духом твані й доли-
нули буцімто людські тихі голоси.

— Може, й недарма у нас на Поліссі старі люди розка-
зують, що цей світ створив не Бог, а чорт, — промовив стиха 
Максим, дивлячись у бік зникомих вогників за річкою.

— Це ж як, бра? — стрепенувся дідуган, і навіть Іван Ни-
кифорович, який про щось своє роздумував та до чогось 
уважно дослухався, із цікавістю поглянув на візницю.

— Колись було пусто й порожньо навкруги. І темрява 
була над безоднею, і не було в тої безодні дна. Лише Дух 
Божий ширяв у пустоті. Коротко кажучи, суцільна нудьга. 
І ось чорт прийшов до Бога…

— Як же він прийшов, бра, якщо приходити нікуди? 
Сам же кажеш — пустота, — єхидно зауважив старий.

— Та я звідкіля знаю? Свічку не тримав, за що купив, 
за те й продаю, а ви краще вже помовчить, діду, — розі-
злився Максим.

— Ну добре, добре, мовчу. Розповідай уже.
— Тож чорт прийшов до Бога з такою пропозицією: 
«Давай, — каже, — вашмосць, я створю землю, скелі, річки 

та моря, потім наповню їх мертвою водою, а ти все це ожи-

виш, — (бо чорт міг зробити з нічого все, крім життя, тому й при-

йшов до Бога), — і ще створиш небо й зорі».

«А тобі з цього який зиск?» — питає Бог.
«Я буду князем світу цього», — відповів рогатий.
«А мені який зиск?»
«Тобі ж теж нудно, будеш правити небесами та й по-

глядати з них на землю, якщо занудьгуєш. А я на ній такі 

вистави влаштую, що й живіт від реготу надірвеш і сльо-
зами заллєшся».

Сказано — зроблено. Але після того, як надихнув Бог 
життя в річки й моря, як побачив гарні зелені гаї та уквітча-
ні луки, що постали на землі, і всіляку живність, передумав 
віддавати це чорту в панування, пожалів свої творіння. 
Ось із того часу, кажуть люди, іде безперервна війна між не-
бесами й пеклом за цей світ. Однак кожна зі сторін знає: 
якщо остаточно переможе, то зникне і земля, і небо, і зорі.

— Казочка гарна, але брехлива, бо не такий страшний 
чорт, як ти його, бра, малюєш. У нас на Полтавщині розпові-
дають зовсім інше… — не вгамовувався захмелений дідуган.

Поки старий сперечався з Максимом, де більше зна-
ють за чортів — на Полтавщині чи на Поліссі, Іван Никифо-
рович відійшов до берега і звідти покликав приятеля до 
себе. Червоний полиск від вогнища тьмяно падав на кругле 
обличчя товстуна, надаючи йому занадто суворого і сумно-
го вигляду. У ці хвилини рудий навіть був схожий на шама-
на, який зараз витягне з пітьми чародійний бубон і почне 
плести його звуками своє чаклунство.

— Що ви хотіли мені сказати, друже? — нашорошився 
приятель, відчуваючи недобре.

— Я довго вагався — чи говорити вам, чи ні, утім усе ж 
вирішив, що ви повинні знати правду.

— Про що? — спитав напружено Іван Іванович, який чо-
мусь одразу згадав Федру і відчув в’язкий острах.

— У хаті Кукубенків, у відерці для сміття я знайшов іще 
дещо, — Іван Никифорович дістав із кишені ліхтарик і два 
папірця, підсвітив. — Читайте.

На першому було написано: «Негайно їдьте до відомо-
го вам місця. Забирайте все». Другий був запискою, яку за-
лишила Федра Івану Никифоровичу в лабораторії, вказавши 
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в ній свою адресу. Чіткий, упевнений, округлий почерк на 
обох був однаковий. Івану Івановичу чомусь згадалось, 
як колись на нічній риболовлі сом-велет зненацька під-
нявся з глибини і ледь не перекинув рибальський човен 
поштовхом могутнього хвоста. Пережитий тоді страх був 
незрівнянно менший, ніж тепер, але в цю мить страждав 
Іван Іванович не за себе.

— Як же так, цього не може бути, — розпачливо проказав 
довготелесий страдник, вертаючи папірці товаришу.

— Не треба, залиште собі, — відмахнувся той. — У Полтаві 
охоронне відділення заарештувало фальшивого Федора, 
а мені сорока на хвості принесла відомості, що він серед 
своїх спільників назвав якусь учительку з Миргорода.

— Але ж як вона дізналася, що поліції стало відоме міс-
цезнаходження банди? Я напевно нічого про це казав.

— Це вже я перемудрив і досі себе картаю за цю прово-
кацію. У листі, який ви передали від мене Федрі, були напи-
сані не тільки мої подяки, але й те, що завдяки хімічним 
аналізам банда «сяйливих скелетів» більше не буде терори-
зувати мирне населення повіту. І таке інше.

— Навіщо ви таке написали?! Вона ж зрозуміла, що вам 
відомо, де ховається банда! — не було меж здивуванню Івана 
Івановича.

— Тому й написав. Я з самого початку не мав сумнівів, 
що Федра якимось чином замішана в цій справі, але не 
знав її ролі та не мав доказів участі. Тому вирішив переві-
рити такою пасткою, бо понадіявся, що поки вона попере-
дить своїх спільників і так виявить себе, поліція встигне 
зробити засідку. Проте сталося як сталося. Десь через півто-
ри години, як ми з вами розійшлися на «курячому морі», 
до Кукубенкового двору прибіг захеканий хлопчина у фор-
мі художньо-промислової школи. А ще через чверть години 

бойовики вже виїжджали за ворота в напрямку Хорола. 
Спостерігач від поліції, як я вам уже казав, не наважився їх 
затримати, та й не мав ніяких можливостей це зробити. 
Тільки би проти цих головорізів загинув задарма…

Іван Іванович приліг біля вогнища й у піввуха дослухався 
до казок про чортів і відьом, якими сипали, ніби горохом, 
дід та Максим. З голови не йшла думка: «Треба якось попе-
редити Федру, адже її теж можуть заарештувати». Раптом 
він підскочив і звернувся до супутників:

— Прошу вибачення, але я згадав, що терміново пови-
нен повернутися до Миргорода у службових справах.

— Які термінові службові справи вночі, друже? Не пе-
реживайте ви так, її вже немає в Миргороді. Поки я чекав 
на бричку, то встиг заскочити й до школи, і до її житла — 
виявилося, що вона зібрала речі й виїхала начебто до 
батьків у нагальній родинній справі, — стиха мовив другу 
товстун.

Івану Івановичу стало і соромно, що він, чиновник із 
особливих доручень, переживає за терористку, і водночас 
наче камінь звалився з душі від того, що вона в безпеці.

— Не крайте собі серце. Есери завжди славилися своєю 
жорсткою партійною дисципліною, тому вона була повин-
на попередити своїх однопартійців, яких сюди направили 
з Петербурга. А грабунки і вбивства купців — звичні справи 
для революціонерів, вони це називають експропріаціями. 
Але Федра навряд чи брала в них участь...

Ніч видалася неспокійна. На Хоролі іноді скидалася 
сонна риба. Зрідка було чутно, як шубовсне вусатий сом, 
розбиваючи хвилястими колами зоряне дзеркало річки, 
у якому красувався Чумацький Шлях. Шепотіло листя вер-
болозу, падали за небокрай зірки. На стежці понад берегом 
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часом чулася чиясь м’яка, притишена хода — не звіра й не 
людини, бо Сірко німував. 

У гаю, на межі якого друзі поставили намет, нічна тиша 
була повна химерного шурчання. Марилося, що за кожним 
стовбуром причаїлася пазуриста кошлата причуда: тихень-
ко дихала, час од часу сопіла, інколи плакала у верховітті.

XII

Ще не зійшло сонце, коли Івана Івановича розбудило хро-
піння, від якого тремтіло полотно намету. Товстун лежав на 
спині поруч і виводив такі рулади, що вуха в’янули. Циба-
тий месник не втримався і штовхнув рудого ліктем у бік.

— Що?! Де?! — кумедно підскочив Іван Никифорович, 
вибалушивши очі.

— З добрим ранком, друже! — саркастично привітав 
його приятель, від якого не укрилося, що рудий одночасно 
з пробудженням звідкись витяг револьвер. — Не бійтеся, во-
роги вас, на їхнє щастя, не чули, тому ще сплять. Нумо вми-
ватись, — і поліз із намету, наче ведмідь із барлоги.

У передранковій тиші понад річкою стелився холод-
ний туман, дерся на береги, струменів по трав’яній ковдрі. 
Іван Іванович роздивився навкруги й раптом очманів, 
у нього навіть промайнула думка: «Що за місце таке — зно-
ву бісова містика». Сажнів за п’ятдесят від намету над ту-
маном пливла голова у крислатому солом’яному капелю-
сі, причому здавалося, що пливла сама собою, без тіла. 
Але за мить долинуло козяче мекання, ілюзія зникла — це 
був дід-чумак, який, переночувавши у бричці, чимчику-
вав до свого села.
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Поснідали втрьох залишками юшки, яка перетворила-
ся за ніч на пружні, прозорі та смачнющі дриглі. Примус 
Івана Никифоровича теж проявив себе з найкращого боку, 
допомігши швиденько приготувати чай, тож збадьорені то-
вариші почали збиратися в дорогу.

— Щось мені не сподобався вчорашній хутір, — раптом 
звернувся до супутників Іван Никифорович.

— Вам зранку щось усе не подобається, — спробував 
пожартувати Іван Іванович, натякаючи на нагле пробу-
дження товстуна.

— Не в тому річ, а у прикметах брички терористів, — 
проказав рудий, і приятелю стало зрозуміло, чому той так 
прискіпливо вибирав учора місце для ночівлі та чому спав 
із револьвером під подушкою. — Не виключаю, що вони 
зупинилися на хуторі, бачили нас і захочуть помститись.

— А чому вночі їм це було не зробити? І чому ви нам 
нічого не сказали? 

— Вони бачили нашого собаку і зрозуміли — до нас буде 
важко підкрастися непоміченими. На місцевості, яку я ви-
брав, терористи були б як на долоні, а від Сіркового знайом-
ця з фіксою їм відомо, що ми добре озброєні. До того ж дід, 
мабуть, міг сплутати їм карти — подумали, що це наш спіль-
ник, і не знали, скільки ще таких.

Тому не виключаю, що будуть чатувати на нас у засідці 
десь у гаю біля виїзду на хорольський шлях, тим-то тримай-
те зброю про всяк трапунок поблизу і готовою до бою. 
Щодо «не сказав» — із означених причин я вважав малоймо-
вірним вечірній або нічний напад, тоді навіщо ще й вам 
псувати настрій?

Іван Іванович перевірив свій офіцерський, потертий 
роками наган зразка 1895 року із самозводом і, провертаю-
чи барабан, зарядив у його чорні камори сім патронів із 

жовтими гільзами. Натомість Іван Никифорович не визна-
вав наганів, користувався лише шестизарядним безвідмов-
ним армійським ветераном — важким револьвером у ніке-
левій обробці від компанії «Сміт-енд-Вессон», зі стволом 
довжиною аж у вісім дюймів, переламною рамкою і цікаво 
вигнутим руків’ям із затертими від довгого вжитку горіхови-
ми щічками... 

Коли бричка виїхала в дорогу, вертаючись на хо-
рольський шлях, на сході вже з’явилася багряна сонячна 
скибка і швидко росла, усе більше нагадуючи спілий роз-
різаний кавун.

— За сто сажнів ліворуч засідка. Мабуть, зі зброєю, — раптом 
стиха, не обертаючись, промовив Максим.

Іван Никифорович сидів у бричці зліва і теж побачив 
сонячний спалах у кущах неподалік від зайд, які, вдаючи 
з себе перехожих, розслаблено стояли на лісовій дорозі.

— Нам не розвернутися на цій дорозі, тож коли вони 
нас зупинять, Хлопчик спробує зіштовхнути хоча б одного, 
я пальну по кущах із обріза — налякаю поганців, а ви пли-
гайте праворуч і не дайте цим двом нас підстрелити зблизь-
ка. Та ховайтеся за бричкою, щоб якась шалена куля не заче-
пила. А там уже як Бог дасть, — прошепотів візник.

Так і вийшло, як зрівнялися з тими зайдами. Ба навіть 
краще, бо коли один харциз взявся за збрую Хлопчика, 
мружачись від низького сонця, яке світило з-поза спини ві-
зниці просто йому в очі, а інший із кривенькою посмішкою 
почав витягати з кишені револьвер, Максим закричав: 
«Ньо, Хлопчику!» і смикнув за праву віжку, водночас витяг-
нувши лівою рукою з-під козел обріз і шмальнувши картеч-
чю по кущах. Могутній кінь начебто того й чекав і так 
бебехнув правим боком першого пройдисвіта, що той 
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відлетів через рівчак, із хрускотом вдарився об стовбур 
чималої берези та більше не ворушився.

Іван Іванович із заздалегідь витягнутим з кишені ре-
вольвером гепардом кинувся на другого харциза, але той 
уже націлився на нього й було б небораку непереливки, 
якби ж то не Сірко. Пес волохатою блискавкою стрибнув із 
брички і вп’явся у ворожу руку з пістолем, яка все ж встигла 
натиснути на гачок, утім відхилилася завдяки Сірковим 
іклам, і куля полетіла в білий світ. Другого пострілу вже не 
було. Іван Іванович повалив злодія, міцно придушив до 
землі й вдарив з переляку щосили держаком револьвера 
проміж очей.

Тим часом Іван Никифорович, побачивши, що право-
руч усе склалося якнайкраще, встав на одне коліно на під-
логу брички й теж почав стріляти по кущах ліворуч. Мак-
сим вистрілив іще раз і поспіхом перезаряджав обріз. Після 
зойків поранених із того боку теж пішла стрілянина по 
бричці, яка вже від’їхала від Івана Івановича на десяток саж-
нів, — повітря затьохкало кулями.

Раптом над кущами вигулькнуло щось чорне розміром 
із невеличкий горщик та полетіло в напрямку друзів, проте 
меткий товстун відразу поцілив у нього двома швидкими 
пострілами. Спалахнуло, над кущами пролунав страшен-
ний вибух, щось засвистіло в повітрі, з кущів почулося не-
людське виття. Хлопчик із переляку ледь не став на дибки, 
однак Максим твердою рукою натяг віжки й так гучно заво-
лав «тпрууу!», що велетень несподівано швидко заспокоївся. 

Зненацька за кілька сажнів позаду від Івана Івановича 
зашуміло, немов ведмідь дерся лісом, і за мить на шлях 
вискочила ще одна бричка з настраханим вороним конем 
і закривавленим візником. У колясці сиділа розкуйовджена 
жінка, обличчя якої майже зовсім приховували чорні пасма 

довгого волосся. Іван Іванович упізнав її, коли фурія за 
мить наставила на нього револьвер і він побачив палаючі 
очі, що мінилися смарагдовим вогнем шаленства. Їхні по-
гляди зустрілися, і щось змінилося в очах амазонки, наче 
легка хмарина набігла на розжарене сонце. Серце в чолові-
ка тьохнуло й зірвалося кудись у пекло, та не від переляку. 
Вічко пістоля здригнулося, нагло пролунав постріл, Іван 
Іванович мимоволі заплющив очі, а за миг вельми здиву-
вався, що ще живий, і знову подивився на світ. 

Бричка вже була далеченько, але він устиг роздиви-
тись, що дівчина прикипіла до нього поглядом, тримаю-
чи хижий пістоль стволом догори. За хвильку візок зник 
за вигином дороги, залишивши після себе тільки завісу 
куряви. Настала лісова тиша, і серце неборака повернуло-
ся з Тартару.

Ні в кого з мандрівників не було бодай подряпини. Мак-
сим роздивлявся ліву голоблю — в неї глибоко вп’ялися де-
кілька цвяхів, якими була начинена бомба — гмикав та про-
мовляв собі під ніс: «Гарні чари й обереги в тітки Горпини, 
ой гарні. Пощастило нам і Хлопчику». 

Приятелі огледіли кущі, знайшли три трупи на галя-
вині. Івана Івановича відразу знудило, бо він іще не бачив 
стільки крові й розірваних та посічених пекельними цвяха-
ми людських тіл. Іван Никифорович, який неодноразово 
відвідував міську трупарню та, як подейкували сторожі, луп-
цював із науковою метою трупи п’яниць і волоцюг дрюч-
ком, зараз лише трохи перехнябився від кривавого видови-
ща. Четвертий харциз скрутив в’язи, ударившись об стовбур 
берези. П’ятий, давній знайомець із золотою фіксою, був не 
жилець із пробитою держаком пістоля макітрою, і невдовзі 
перестав дихати, не приходячи до тями.
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— Бойова п’ятірка есерів, досвідчених, добре озброє-
них. Чигали на нас. Не сумніваюся, що за ними, крім справи 
«сяйливих скелетів», багато пограбувань поштових відді-
лень і вбивств, виконання так званих революційних виро-
ків. Переоцінили себе, голуби, та зневажливо поставилися 
до нас. Хоча це дійсно диво дивне, як нам таке вдалося, — за-
думливо проказав Іван Никифорович.

Іван Іванович подумки згодився, що то революціо-
нери, бо в кого ж іще є бомби, але все ж запитав:

— Та невже ми такі великі цабе, що вони чекали саме 
на нас?

— Саме на нас, друже, вони й чекали. Либонь, виріши-
ли, що легко впораються, вислали на дорогу лише двох, 
а самі засіли в кущах і трохи побавилися горілкою, як ви 
могли побачити. Крім того, необережно поводилися зі збро-
єю, і ми заздалегідь побачили сонячні полиски на стволах 
їхніх пістолів. Та й узагалі треба ще подякувати вранішньо-
му сонцю, яке їх сліпило, а нам світило у спини.

— Не будьте заскромний, Іване Никифоровичу. Якби не 
ваш постріл...

— Зі вчасно побаченим полиском вийшло наше ве-
зіння, а далі кожен проявив себе просто чудово, ніде прав-
ди діти, — усміхнувся товстун. — Перед Максимом і Хлоп-
чиком знімаю капелюх — і план Максима був чудовий та 
дуже швидко придуманий, і їхні з конем дії бездоганні. 
Ви, любий друже, разом із Сірком були неперевершені, 
адже без вашого успіху цей покидьок із золотою фіксою 
міг зблизька перестріляти нас усіх. Мені ж просто пощас-
тило своєчасно поцілити в бомбу, інакше я і Максим були 
б на місці тих, що залишилися зараз у кущах. Хоча схоже, 
бомбу кидав без сили вже поранений боєць. Із відчаю. 
Адже його товариші на той час були поранені або вбиті — 

Максимова картеч на кабана та мої попередні сліпі по-
стріли все ж зробили свою справу.

Іван Іванович усе не міг забути шалений погляд 
Федри, тим-то не втримався і, дивлячись в очі приятелю, 
розпачливо проказав:

— Але ж як, як вона могла?!
— Буває таке, що людина за якусь мить дізнається 

більше, ніж за багато років. Радійте, друже. Федра хоча б 
залишила вам життя, — відвівши очі, спробував утішити 
друга товстун. 
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XIII

Затишок веранди, яку зовні геть оповили майже дозрілі ви-
ногрона, нестримно вабив пахощами вечері, що її тітка 
Горпина примудрилася приготувати точно до прибуття зго-
лоднілих, неабияк поскублених сутужним шляхом, але не 
переможених ним мандрівників. 

На столі дражнилася чечужна юшка, манили пахо-
щами рум’яні пиріжки, вабили вареники, начинені виш-
нями. Бавили око свіжі огірки з помідорами, цукровий го-
ріх, ведмедики, липовий мед. Стояв розкритий червоною 
трояндою величезний смугастий кавун. І чекала, звісно, 
кришталева оковита потрійної перегонки, у великому 
скляному штофі з кольоровими химерними візерунками 
на боках, нам’ятих безліч разів іще в гетьманські часи.

Змивши з облич сірий дорожній пил м’якою полтав-
ською водою, мандрівники втрьох усілися за стіл і налили 
в чарки прохолодної оковитої, бо вечеря завжди подається 
на перше, а розмови — на друге. Милуючись багряним від 
променів призахідного сонця степовим схилом, який за 
Ворсклою тягнувся ген за обрій, Іван Никифорович підняв 
правицю з повною чарчиною та промовив:

— Усього кілька тижнів нас не було вдома, а таке вра-
ження, що цілу вічність. Хай йому грець, такому шляху. І за 
повернення додому. Будьмо!

Сірко й рудий кіт сиділи на дерев’яній підлозі веранди, 
притулившись одне до одного пухнастими боками, наче 
гарбузові родичі, і не відривали нетерплячих, розкосих і жа-
дібних очей від смачного столу. Попід двором сумирно 
чекав на Максима Хлопчик...

Наприкінці вечері до Івана Івановича підійшла тітка 
Горпина і нахилившись до його лівого вуха стиха проказала:

— Ой лишенько, я ж зовсім забула. Вам іще зранку 
листа принесли.

На конверті знайомим округлим почерком була вказа-
на адреса одержувача, а на місці адреси відправника видні-
лися лише дві ажурні літери — «Фе».



Післямова
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Таємний талалай

У тюбітейці синій гомонить

 — Про милий край розповідає.

Де плеса неясні лягли в лугах,

Де ліс переступає береги.

Майк Йогансен

Обставини знахідки столітнього рукопису невідомого авто-
ра вперше були викладені мною в передмові до попере-
дньої книжки під назвою«Еліксир багряного кольору». 
До неї увійшли розповіді зі сторінок підвальної знахідки, 
що найменше були пошкоджені часом і вологою.

Утім, залишилася велика частина аркушів, текст на 
яких не вдалося прочитати повністю. Підвал так званої пан-
ської садиби, яка розташована десь за триста з невеликим 
гаком метрів навпростець від садиби-музею Котляревсько-
го та Білої альтанки, біля мурованого узвозу на Різницькій 
горі в замріяній Полтаві, виявився до них не надто мило-
сердним, як і століття часу.

Тож здавалося, що доведеться змиритися зі втратою 
багатьох історій, проте старий дім, мабуть, не бажав, щоби 
секрети рукопису, залишеного в підвалі за часів першого 
власника будинку, зів’яли навіки. 

Одного разу, коли через шибки великих вікон із рама-
ми зі столітньої модрини до вітальні линув винно-червоний 
полиск морозного заходу на тлі чорної гори і вкритого біли-
ми кучугурами яблуневого саду, я, сидячи біля каміну та ди-
влячись на запальний танок радісних іскор, знову взявся 
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непоспіхом гортати пожовклі сторінки грубого зошита в по-
репаній шкіряній палітурці та з жалем думав про те, що ча-
стина їх уже ніколи й ніким не буде прочитана. 

За цим заняттям, розімлілий від теплих струменів вог-
нища, я вже почав куняти, аж раптом гучно тріснуло дубове 
поліно. І в ту саму мить на мої очі навернувся частково вці-
лілий аркуш рукопису з описом, як Іван Никифорович за 
допомогою фотографії відновив первинний текст на мо-
настирському пергамені — мгарському палімпсесті.

Спершу мені здалося, що для тих часів це якась тех-
нічна фантазія, однак дещо згодом надибав книгу 1903 ро-
ку «Судєбная експєртіза докумєнтов» такого собі судового 
фотографа Буринського, де він описує, як, сфотографував-
ши під спеціальним кутом освітлення зіпсовані аркуші па-
перу на скляну пластину, вкриту бромистим сріблом, а по-
тім, іще раз фотографуючи вже цю пластину, можна поба-
чити зовсім стертий текст, адже в місцях, де перо натискало 
на аркуш, папір із часом починає відрізнятися за структу-
рою, і це можна виявити навіть тоді, коли чорнил на папері 
не залишилось.

Зрозуміло, що в ті часи це була досить складна та 
марудна справа, але спробувати цей фокус із сучасною тех-
нікою здалося мені гарною ідеєю — «не наздожену, то зі-
гріюся», як то кажуть. На жаль, перша спроба з камерою 
непоганого смартфона ні до чого не привела. 

Я вже майже розчарувався, проте вчасно пригадав, 
що десь у старій коморі мого нового житла на вікодавній 
Івановій горі, у великій коробці з цупкого картону, разом із 
усіляким комп’ютерним мотлохом і покручами кабелів осе-
лився ще один вимушений переселенець із Дикого поля — 
старенький сканер «Г’юлет» на «раритетному Паккарді», 
тому вирішив знову спробувати прочитати зіпсовану частину 

рукопису. Уклав один із пожовклих аркушів у сканер, міцно 
притиснув до скла кришкою, яка набула від часу кольору 
слонової кістки, не без труднощів натиснув запалу кнопку 
та побажав олдскульному старигану«Бон вояж». 

Той бадьоро задзижчав у відповідь, пройшовся по лис-
ту сліпучим сяйвом, яке струменіло крізь тонку щілину між 
кришкою та склом, і сталося майже диво. Текст, що аж ніяк 
неможливо було розгледіти та розшифрувати навіть під 
збільшувальним склом, ледь-ледь, після багатьох маніпуля-
цій із фільтрами у фоторедакторі, але все ж таки проявився 
на екрані під’єднаного до сканера ноутбука. 

І ось на сторінках столітнього рукопису я нарешті 
«побачив» наче ожилі Мгар, Диканьку, Лохвицю, а ще 
Хорол, Сорочинці та Опішню з Миргородом і Лубнами на 
початку ХХ століття. Стародавні поселення, мовби застиглі 
в часі, наче метелики Юрського періоду — в бурштині. 
Назви, які бринять, наче язичницькі тулумбаси.

Те, як надзвичайні друзі, Іван Іванович та Іван Ники-
форович, на своєму шляху цими світами стріляють, плига-
ють, женуться та тікають, розплутують різні злочини, а ча-
сом потрапляють у химерні тенета долі, справило на мене 
яскраве враження. 

Можливо, схожі почуття будуть іще в когось, хто проїж-
джав цими містами й містечками наскрізь та спочатку, ма-
буть, милувався краєвидами з віконець авто, але потім звик 
і тільки чортихався на латаний-перелатаний —а десь і зовсім 
у незайманих ямах — шлях. А ось виходить, що й тут є свої 
«Іліади», «Одіссеї» та «Енеїди» — треба лише їх розгледіти. 

Звісно, не тільки завдяки автору рукопису. Ще дивіться, 
наприклад, тогочасні праці «Труди полтавской учьоной ар-
хівной коміссії», Полтава, 1908 рік, «Украінскій народ в єґо 
прошлом і настоящєм», СПб., 1916 рік і т.д., і т.ін.
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На жаль, не всі тексти з рукопису увійшли до цієї книж-
ки. Для сканування доводиться обережно частинами роз-
шморгувати грубий стос старого паперу в обкладинці зі 
грубої волячої шкіри і тривалий час ретельно й помалу об-
робляти аркуші, тож це — досить марудна і довга справа. 

Очевидно, що стародавній автор місцями використо-
вував трохи застарілі для сьогодення історичні концепції, 
а також міг переплутати незначні дрібниці, бо описував по-
дії, яким був свідком, більше ніж через десяток років від 
них. Але ці помилки навряд чи серйозно вплинули на до-
стовірність його розповідей.

Щодо загадкового селища-примари, про яке є згадка 
в тексті, — я знайшов спомини про досить велике село Турбаї, 
де після спроб покріпачення козаків 1789 року сталося 
повстання, жадібні поміщики були вбиті, і турбаївці декіль-
ка років мали виключно козацьке самоуправління й почу-
валися дуже незле. Після придушення повстання, для чого 
залучили військо з гарматами, уцілілих виселили на вірну 
смерть у безводні степи, селище спалили, а назву на сто-
ліття заборонили (дивіться «Турбаєвская катастрофа», 
Єфі менко А. СПб., 1905). 

А втім Турбаї розташовані значно південніше, ніж те 
примарне село, про яке згадується в рукопису. Можливо, 
сіл із такою долею було чималенько на Полтавщині. Схоже, 
що невідомий автор був не тільки сучасником, але й імо-
вірним свідком повстання селян у Великих Сорочинцях 
і дотримувався саме такої думки.

До речі, за покріпачення вільних козаків узявся ще 
Данило Апостол. Зараз його пам’ятають на Полтавщині 
лише як того, чиїм коштом була побудована прекрасна цер-
ква у Сорочинцях, де хрестили Гоголя. До того ж його прав-
нук-декабрист трохи відмолив гетьманські гріхи.

У селищі Дібрівка, біля Миргорода, був розташований 
конезавод, а не імператорські стайні. Однак заснував його 
і керував ним брат російського імператора, великий князь, 
тому люди називали цей конезавод імператорськими 
стайнями (скажімо, Оболєнскій В. Г., «Основи коннозавод-
ства і лєчєбнік лошаді», М., 1902). Те, що на цьому заводі 
вирощували найкращих у світі коней орловської породи, — 
як то кажуть, медичний факт.

У сучасного читача може виникнути запитання: 
«Полтавщина — це лісостеп, то чому в книзі багато описів 
справжнього степу?» Треба сказати, ще у XVIII столітті 
степ домінував на Полтавщині, а наприкінці XIX століття 
було вирубано стільки дерев на будівництво залізниці, 
що сьогодні площа лісів тут у декілька разів більша, ніж 
тоді. Тож у часи невідомого автора на цій землі існувало 
багато не тільки лучних степів, але й ковилових або полинно- 
типчаково-ковилових, які ще пам’ятали часи фронтиру 
Дикого поля (наприклад, «Полноє ґєоґрафічєскоє опіса-
ніє нашєґо отєчєства», т. 7, СПб., 1903).

Деякі знавці можуть засумніватися, що в полтавському 
депо могли бути швидкісні кур’єрські паротяги серії Н, 
а тим паче, що їх називали «Новіками». Так, зазвичай на цій 
залізниці переважно курсували неквапливі «Овечки» та ва-
говози серії «Ш», утім полтавські залізничні майстерні були 
одними з найбільших і найкращих на території сучасної 
України. Цілком можливо, у них іноді ремонтувалися локо-
мотиви, які входили навіть до складу імператорських потя-
гів. Дивіться, приміром, книгу «Положєніє об імпєраторскіх 
поєздах», СПб., 1900 рік або «Краткій очєрк дєятєльності 
русскіх жєлєзних дороґ», СПб., 1916 рік. 

Щодо «Новіка», то можу лише нагадати за крейсер та 
швидкісні есмінці типу «Новік», які будувалися на початку 
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ХХ століття. Тому ця назва була досить поширена в ті часи 
(приміром, «Русско-японская война 1904‒1905 гг. Работа 
історічєской коміссіі по опісанію дєйствій флота прі Мор-
ском Ґєнєральном Штабє», СПб., 1913). 

Щодо теми конспірології, згадок у тексті про діяль-
ність «сірих кардиналів» Російської імперії Дурново та Поб-
єдоносцева, про масштабні провокації російського Охо-
ронного відділення з метою захаращення мізків еліт захід-
них держав і свого народу — багатовіковий розвиток подій 
у світі, навіть у XXI сторіччі, доводить наявність у цього ре-
ального підґрунтя, зокрема неперевершеної підступності 
російських таємних служб (наприклад, Ґріґорьєвскій М., 
«Поліцейскій соціалізм в Россіі», СПб., 1906).

Так чи так, мені було цікаво читати про те, як на початку 
XX століття, в буремні часи колективної шаленості, у якій 
насамперед, на мою думку, винуваті вкрай зарозумілі та 
розбещені на той час можновладці, поведуться герої руко-
пису, надзвичайні друзі Іван Никифорович і Іван Івано-
вич. До того ж згадка в тексті про Юзівку та її терикони, 
землю, на якій мої предки оселилися задовго до того Джо-
на Г’юза і яку я з родиною вимушено полишив зовсім не-
давно, зачепила в душі додаткові струни. Але не буду біль-
ше про те сумне.

Загалом мені здалося, головна ідея цієї частини руко-
пису в тому, що навіть «маленькі» люди, як-от невеличкий 
товстунчик Іван Никифорович і його давній приятель Іван 
Іванович, коли мають час, завзяття та наснагу, інколи мо-
жуть змінити хід історії та підкинути піску у триби навіть ім-
перського паротяга. Приміром, маленька Полтава на почат-
ку XX століття струснула попом Гапоном усю величезну 
Російську імперію дощенту, надала Україні не тільки Пет-

люру, але і значну частину «чорних запорожців», які услави-
ли себе під час визвольних змагань. 

Але, можливо, моє враження від книги помилкове. 
Пробі, невідомий автор думав і писав про щось інше. Або 
про те і про те. Хтозна, хтозна… 

Отже, після сканування тільки й залишалося мені 
вдруге призначити себе цапом-відбувайлом, або ж автором 
другої книжки. Ось, здається, і все, що я вважав за потрібне 
додатково повідомити. 

Заступник невідомого автора 

Олекса Доніч
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У рукопис поміж сторінок було вкладено декілька арку-
шів — копій перекладів історичних документів — згорнутих 
учетверо так званих «синьок», текст із яких наводиться нижче. 
Для створення цих копій використовувався метод ціаноти-
пії, поширений від XIX сторіччя і до середини XX. Копії 
виходили негативними щодо оригіналу, темні лінії були 
світлими, а тло — темно-синього кольору. Саме колір тла дав 
таким копіям назву «синька». 

Де їх узяв невідомий автор? Цього ми вже, мабуть, ніко-
ли не дізнаємось, але можемо припустити, що «синьку» він 
зробив у бібліотеці якогось інженера, адже ціанотипію зде-
більшого використовували тогочасні інженери для зняття 
копій із креслень.

Наші «синьки» зовсім вицвіли від часу, але, на щастя, 
унікальна властивість таких відбитків — це здатність до ре-
генерації. Вони можуть бути відновлені майже до початко-
вого стану завдяки зберіганню у цілковитій темряві в умо-
вах спеціального температурного режиму. Саме так і вда-
лося відновити з цих копій тексти, які наводяться нижче 
без виправлень.
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ЛИСТ ГАПОНА ДО ЦАРЯ МИКОЛИ ІІ

Государю, боюся, що твої міністри не сказали тобі всієї 

правди про справжній стан речей у столиці. Знай, що ро-

бітники і жителі м. Петербурга, вірячи в тебе, безпово-

ротно вирішили з›явитися завтра о 2 годині пополудні 

до Зимового Палацу, щоб представити тобі свої потре-

би і потреби всього російського народу.

Якщо ти, вагаючись душею, не вийдеш до народу і якщо 

проллється невинна кров, то порветься той моральний 

зв›язок, який досі ще існує між тобою і твоїм народом. 

Довіра, яку він відчуває до тебе, назавжди зникне.

З›явись же завтра з мужнім серцем перед твоїм народом 

і прийми з відкритою душею нашу смиренну петицію.

Я, представник робітників, і мої мужні товариші ціною 

свого власного життя гарантуємо недоторканність 

твоєї персони.

Свящ. Г. Гапон.

8 січня 1905 р.

ЛИСТ ГАПОНА ДО МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ 
СПРАВ П. Д. СВЯТОПОЛКА-МИРСЬКОГО

Ваша Високоповажносте,

Робітники та мешканці Петербурга різних станів ба-

жають і мають бачити царя 9-го цього січня у неділю 

о 2 годині дня на Двірцевій площі, щоб йому висловити 

безпосередньо свої потреби і потреби всього російського 

народу. Царю нема чого боятися. Я, як представник 

«Зборів російських фабрично-заводських робітників м. СПБ.», 

мої співробітники-товариші робітники, навіть усі так 

звані революційні групи різних напрямів, гарантуємо не-

доторканність його особистості. Нехай він вийде, як іс-

тинний цар, із мужнім серцем до свого народу і прийме 

з рук у руки нашу петицію. Цього вимагає благо його, 

благо обивателів Петербурга, благо нашої Батьківщини.

Інакше може статися кінець того морального зв›язку, який 

дотепер іще існував між російським царем і російським наро-

дом. Ваш борг, великий моральний борг перед царем і всім ро-

сійським народом, — негайно, сьогодні ж довести до відома 

Його Імператорської Величності, як усе вищесказане, так 

і прикладену тут нашу петицію. Скажіть цареві, що я, ро-

бітники і багато тисяч російського народу мирно, з вірою 

в нього, вирішили безповоротно йти до палацу.

Нехай же він із довірою поставиться до нас на ділі, а не 

в маніфестах тільки.

Копія з сього, як виправдувальний документ морального 

характеру, знята і буде доведена до відома всього росій-

ського народу.

Свящ. Г. Гапон.

8 січня 1905 р.
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ПЕТИЦІЯ РОБІТНИКІВ І МЕШКАНЦІВ ПЕТЕРБУР-
ГА ДЛЯ ПОДАННЯ ЦАРЮ МИКОЛІ II

Государю! Ми, робітники і мешканці міста С.-Петербурга 

різних станів, наші дружини, і діти, і безпорадні старці- 

батьки, прийшли до тебе, государю, шукати правди 

і захисту. 

Ми зубожіли, нас гноблять, обтяжують непосиль-

ною працею, з нас знущаються, нас не визнають за лю-

дей, до нас ставляться як до рабів, що повинні терпіти 

свою гірку долю і мовчати. Ми і терпіли, але нас штовха-

ють усе далі у вир злиднів, безправ›я і невігластва, нас ду-

шать деспотизм і свавілля, і ми задихаємося. Немає біль-

ше сил, государю. Настала межа терпінню. Для нас при-

йшов той страшний момент, коли краще смерть, ніж 

продовження нестерпних мук.

І ось ми кинули роботу і заявили нашим господарям, 

що не почнемо працювати, поки вони не виконають на-

ших вимог. Ми небагато просили — лише бажали тільки 

того, без чого не життя, а каторга, вічна мука. Перше 

наше прохання було, щоб наші господарі разом із нами 

обговорили наші потреби. Але і в цьому нам відмовили. 

Нам відмовили у праві говорити про наші потреби, зна-

ходячи, що такого права за нами не визнає закон. 

Усе виявилося, на думку наших господарів і фабрич-

но-заводської адміністрації, протизаконно, усяке наше 

прохання — злочин, а наше бажання поліпшити наше 

становище — зухвалість, образлива для них.

Государю, нас тут багато тисяч, і все це люди тіль-

ки з вигляду, тільки за зовнішністю — насправді ж за на-

ми, так само як і за всім російським народом, не визна-

ють жодного людського права, навіть говорити, дума-

ти, збиратися, обговорювати наші потреби, вживати 

заходів до поліпшення нашого становища. Нас поневоли-

ли, і поневолили під заступництвом твоїх чиновників, 

з їхньою допомогою, за їхнього сприяння. Усякого з нас, 

хто наважиться підняти голос на захист інтересів ро-

бітничого класу і народу, кидають у в›язницю, відправ-

ляють на заслання. Карають, як за злочин, — за добре 

серце, за чуйну душу. Пожаліти забитого, безправного, 

змученого — значить, зробити тяжкий злочин. 

Увесь народ, робітники і селяни, віддані на поталу 

чиновницького уряду, що складається з казнокрадів і гра-

біжників, які не тільки абсолютно не піклуються про ін-

тереси народу, але зневажають ці інтереси. Чиновниць-

кий уряд довів країну до повного розорення, накликав на 

неї ганебну війну і все далі й далі веде Росію до загибелі. 

Государю! Хіба це улягає з божеськими законами, 

милістю яких ти царюєш? І хіба можна жити за таких 

законів? Чи не краще померти, померти всім нам, трудя-

щим людям усієї Росії? 

Ось що стоїть перед нами, государю, і це-то нас і зі-

брало до стін твого палацу. Тут ми шукаємо останньо-

го порятунку. Не відмов у допомозі твоєму народу, виве-

ди його з могили безправ›я, злиднів і невігластва, дай 

йому можливість самому вершити свою долю, скинь із 

нього нестерпний гніт чиновників. Зруйнуй стіну між 

тобою і твоїм народом, і нехай він править країною ра-

зом із тобою. Адже ти поставлений на щастя народу, 

а це щастя чиновники виривають у нас із рук, до нас воно 

не доходить, ми отримуємо тільки горе і приниження.

Поглянь без гніву й уважно на наші прохання — вони 

спрямовані не до зла, а до добра, як для нас, так і для тебе, 
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государю! Не зухвалість у нас говорить, а свідомість, не-

обхідність виходу з нестерпного для всіх становища. Ро-

сія занадто велика, потреби її надто різноманітні й чис-

ленні, щоб самі лише чиновники могли управляти нею. 

Необхідне народне представництво, необхідно, щоб 

сам народ допомагав собі і управляв собою. Адже йому 

тільки й відомі істинні його потреби. Не відіпхни його 

допомогу, повели негайно зараз же закликати представ-

ників землі російської від усіх класів, від усіх станів, пред-

ставників і від робітників. Нехай тут буде і капіталіст, 

і робочий, і чиновник, і священик, і доктор, і вчитель — не-

хай усі, хто б вони не були, оберуть своїх представників. 

Нехай кожен буде рівний і вільний у праві обрання. 

Це найголовніше наше прохання, у ньому і на ньому ґрун-

тується все; це головний і єдиний пластир для наших ран, 

без якого ці рани сильно будуть точитися і швидко рухати 

нас до смерті. Але один захід все ж не може вилікувати всіх 

наших ран. Необхідні ще й інші, і ми прямо і відкрито, як 

батькові, говоримо тобі, государю, про них від імені всього 

трудящого класу Росії.

I. Заходи проти невігластва і безправ’я російського народу:

1) Негайне звільнення і повернення всіх постраждалих за 

політичні та релігійні переконання, за страйки та се-

лянські заворушення.

2) Негайне оголошення свободи та недоторканості осо-

би, свободи слова, друку, свободи зборів, свободи совісті 

у питанні релігії.

3) Загальна та обов’язкова народна освіта за державний 

кошт.

4) Відповідальність міністрів перед народом і гарантія 

законності правління.

5) Рівність перед законом усіх без винятку.

6) Відділення церкви від держави.

II. Заходи проти злиднів народних:

1) Скасування непрямих податків і заміна їх прямим про-

гресивним прибутковим податком.

2) Скасування викупних платежів, дешевий кредит і по-

ступова передача землі народу.

3) Виконання замовлень військового морського відомства 

має бути в Росії, а не за кордоном.

4) Припинення війни волею народу.

III. Заходи проти гніту капіталу над працею:

1) Скасування інституту фабричних інспекторів.

2) Установа при заводах і фабриках постійних комісій, обра-

них від робітників, які спільно з адміністрацією розбира-

ли б усі претензії окремих робочих. Звільнення робітника 

не може відбутися інакше, як із постанови цієї комісії.

3) Свобода споживно-виробничих і професійних робочих 

спілок — негайно.

4) Восьмигодинний робочий день і нормування понаднор-

мових робіт.

5) Свобода боротьби праці з капіталом — негайно.

6) Нормальна заробітна плата — негайно.

7) Неодмінна участь представників робочих класів у ви-

робленні законопроекту про державне страхування ро-

бітників — негайно.

Ось, государю, наші головні потреби, з якими прийшли до 

тебе. Повели і присягни виконати їх, і ти зробиш Росію 

і щасливою, і славною, а ім›я твоє буде в серцях наших 

і наших нащадків на вічні часи. 
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А не повіриш, не відгукнешся на наші благання — ми по-

мремо тут, на цій площі, перед твоїм палацом. Нам ніку-

ди далі йти і нема чого. У нас тільки два шляхи: або до 

свободи і щастя, або в могилу... Нехай наше життя буде 

жертвою для стражденної Росії. Нам не шкода цієї жер-

тви, ми охоче приносимо її!

9 січня 1905 р.

ЛИСТ ДО МИКОЛИ РОМАНОВА, КОЛИШНЬОГО 
ЦАРЯ І СПРАВЖНЬОГО ДУШОГУБЦЯ 

З наївною вірою в тебе як у батька народу я мирно йшов 

до тебе з дітьми твого ж народу. Ти повинен був знати, 

ти знав це.

Невинна кров робітників, їхніх дружин і дітей-мало-

літок назавжди лягла між тобою, о душогубцю, і росій-

ським народом. Морального зв›язку в тебе з ним ніколи 

вже бути не може. Могутню ж річку скувати під час її 

розливу ніякими напівзаходами, навіть начебто Зем-

ським Собором, ти вже не в силах.

Бомби і динаміт, терор одиничний і масовий над 

твоїм кодлом і грабіжниками безправного люду, народне 

збройне повстання — усе це повинно бути і буде неодмін-

но. Море крові, як ніде, проллється.

Через тебе, через увесь твій дім — Росія може заги-

нути. Раз і назавжди зрозумій усе це і запам›ятай. Відре-

чися скоріше з усім своїм домом від російського престолу 

і віддай себе на суд російського народу. Пожалій дітей 

своїх і Російської країни, о ти, миротворець для інших на-

родів, а для свого — кровопивця.

Інакше вся кров, що має пролитися, на тебе хай упаде, 

кате.

Георгій Гапон.

P. S. Знай, що цей лист — виправдувальний документ прийдешніх 

революційно-терористичних подій у Росії.

7 лютого 1905 р.
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ВІДОЗВА С. ПЕТЛЮРИ ДО ЧОРНОМОРЦІВ  
ІЗ ЗАКЛИКОМ ЖИТИ  
ЗА ТРАДИЦІЯМИ КОЗАЦЬКОЇ ЧЕСТІ

До чорноморських козаків

В Ростові та на станції Тихорецькій робітники, котрим 

дуже мало платили за їхню роботу, не захотіли робити 

й прохали побільшити місячну платню… Але хазяїни 

фабрик, заводів та залізних дорог, бачуть, що від того, 

що робітники не роблять, вони терплять велику шкоду, 

счинили ґвалт і почали кричати, що робочі бунтують… 

Правительство, що завше помагає багачам, зразу посла-

ло туди козаків, щоб ці усмірили робочих… 

Чи знаєте Ви, козаки, за що били, чи знаєте за що про-

ливали невинну кров?.. Чи знаєте Ви, що слухаючи при-

каз Ваших командирів, Ви піддержуєте велику неправду, 

Ви помагаєте здирщикам-багачам ще більше давити 

бідних людей... Гарно живеться багачам, — та не так 

бідним робітникам. У них землі або стілько, що не стає 

прокормитися до Різдва єю, або й зовсім немає... У кож-

ного на руках жінка, купа малих дітей, котрих треба 

прогодувати, кожному треба платити різні податки 

та налоги в казну... Й от він йде у найми на шахти, за-

лізні дороги, на заводи, щоб хоть що-небудь заробити, 

щоб хоч не вмерти з голоду, щоб прокормити малих ді-

тей та сплатити тяжкі налоги... А фабриканти, 

бачучи, що робітникам більш нікуди йти, платять їм 

мало грошей за тяжку роботу і наживають цілі мілі-

йони з праці нещасних робітників… Хіба можна терпі-

ти таку неправду далі?.. 

А правительство, підкуплене грішми фабрикантів, зразу 

починає нагайками та ружьями усмиряти робочих... 

Чорноморські козаки стріляли не в ворогів, а в мирних лю-

дей, що хотіли правди, що зважились казати: «Й ми люди 

і нам треба жити, бо так, як до цього часу жили, — далі 

не можна»...

Спогадайте, — може забули — хто ви і чиї ви діти… 

Ваши діди — то було вільне Запорожське військо. Воно не 

знало ніякого начальства, не слухалось нікого, крім вибор-

ного отамана, і славилось на цілий світ надзвичайною 

боротьбою за волю України… Запорожці на своїх чайках 

перепливали навіть Чорне море, щоб виривати своїх бра-

тів з турецької неволі, і сам Царьград не раз тремтів від 

ляку, коли під його стінами зачувалися войовничі покли-

ки та пісня запорожців. 

Бились не раз запорожці й з московськими (руськими) 

царями, котрі хотіли повернути український народ в не-

волю і заводили кріпацтво на Україні… Запорожці завше 

були не розбійниками, а оборонцями бідного люду, або 

оборонцями правди, волі та рівності людей.

Прокиньтесь же Чорноморці!

Пригадайте, яких славних героїв-дідів Ви діти, і стань-

те горою за покривджений люд. Не стріляйте в робітників, 

коли Вас будуть примушувати це робити. Не вірте, коли 

Вам будуть казати про присягу. Присяга не від Бога. Хри-

стос ніколи не велів людям присягати. Він завше казав (про 

це в евангелії кажеться), «що присяга — то великий гріх». Не-

вже Христу буде мило, коли Ви будете убивать людей-бра-

тів Ваших по команді офіцерів та генералів, цих підлих 

хлопів та посіпак московського царя... 

Знайте, козаки, що царь піддержує багачів, фабри-

кантів, через те, що він є найбільший багач, що він і усі 
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князі мають страшенну силу заводів, золотих шахт, фа-

брик, земель, що ці князі беруть участь (компаньонами) 

в ріжних залізнодорожних товариствах. Щороку царь 

з доходів з усього царства бере собі добрий шматок 

в свою кишеню. Але й його родичам, котрих розплодилося 

до біса — й цього мало: вони скуповують землі, будують 

заводи і беруть участь, в ріжних торговельних ділах. 

Й через це цар й його родичі, і також міністри є найбіль-

ші здирщики й вороги народу...

Ваші діди билися за волю... Згадайте ж їх і сами ста-

вайте до боротьби за святу правду. Хай згинуть вороги 

нашої України і нашого люду — царь з його прислужника-

ми. Тоді настане краще життя... Скрізь йде боротьба за 

волю... Й кожному, в кого є серце, хто любить рідний свій 

народ, треба пристати до других борців і вкупі з ними 

боротися за кращу долю.

Передавайте з рук до рук, з хати до хати.

1902 року  Р.У.П.

В. В. КАПНІСТ ІЗ БЕРЛІНА Д 
О ГРАФА Е. Ф. ГЕРЦБЕРҐА

Пане! Благаю Вашу милість вибачити сміливість, що 

я дозволяю собі звернутися безпосередньо до Вас. Дуже 

важлива державна справа, яка привела мене з віддаленої 

країни до Вашої милості, вимагає якнайшвидшого пола-

годження і якнайбільшої таємниці. 

Отже, пане, зважуюся якнайсмиренніше просити 

Вас зволити прийняти мене окремо; моя місія така, що її 

можна відкрити лише Вашій милості. Маю честь зали-

шатися з найглибшою повагою, Пане, Вашої милості 

дуже смирним і дуже покірним слугою.

1791 p., квітень
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РАПОРТ ГРАФА Е. Ф. ГЕРЦБЕРҐА КОРОЛЮ  
ФРІДРІХУ-ВІЛЬГЕЛЬМОВІ II

Вважаю своїм обов’язком якнайсмиренніше доповісти 

Вашій величності, що до мене таємно прибув дворянин 

з Малоросії або Російської України, який називає себе Капні-

стом і який про себе каже, що він маєтний дворянин у цій 

же країні, що мав титул двірського радника і навіть поса-

ду на заводах. Він твердить, що його післали мешканці цієї 

країни, що доведені до крайнього відчаю тиранією, яку ро-

сійський уряд, а саме князь Потьомкін, здійснювали над 

ними, та що він хотів би знати, чи на випадок війни вони 

зможуть сподіватися на протекцію Вашої Величності — 

в такому випадку вони спробують скинути російське ярмо. 

Biн каже, що це була країна давніх запорозьких коза-

ків, від яких забрали всі їхні привілеї, кинувши їх під ноги 

росіян; що з них сформували двадцять вісім кавалерій-

ських полків по вісімсот чоловік в кожному, які добре ви-

конували службу, наперекір собі, і не хотіли нічого іншого, 

як відновити давній козацький лад; що імператриця 

сформувала з них п’ ять губернаторств у Катеринославі, 

Кракові, Києві і т.д. 

Цей емісар має досить добрий вигляд і розмовляє зі 

мною досить привабливо. Усе ж таки, я йому сказав, 

що я не можу вплутуватися до пропозицій такого роду; 

що Ваша милість також не захоче про це слухати, доки 

Ви дотримуєтеся миру з Росією; що, якщо вибухне війна, 

тоді їм доведеться думати, що треба зробити, щоб шу-

кати і отримати підтримку Вашої Величності. 

З цим він хоче повернутися назад. Я вважав, що не 

повинен приховувати від Вашої Величності цю пропози-

цію, залишивши її на волю Вашої Величності: чи Ви захо-

чете на цьому відіслати цього емісара так, що я вважаю 

найпринятнішим, чи Ви захочете, щоб з ним поговорив 

хтось інший, крім мене. 

Треба побоюватися, чи це не був емісар, підісланий 

російським двором і підісланий для зондування тут ґрун-

ту, хоча по ньому цього не видно. 

Берлін, 24 квітня 1791. Герцберґ



270   ОЛЕКСА ДОНІЧ.  З а л і З н е  п а в у т и н н я д о д а т к и    271

ВІДПОВІДЬ КОРОЛЯ ФРІДРІХА-ВІЛЬГЕЛЬМА II 
ГРАФОВІ Е. Ф. ГЕРЦБЕРҐОВІ 

Звичайно, це є так, як Ви кажете у Вашому вчорашньому 

донесенні, і я повністю поділяю Вашу думку, що не треба 

довіряти першому зустрічному, який приходить з плана-

ми, подібними до тих, про які Ви згадуєте — якомусь дво-

рянинові з Російської України на ім’я Капніст. Ви, очевидно, 

відповіли йому дуже добре, що у випадку оголошення вій-

ни треба буде тоді подивитися, чи його співвітчизники 

матимуть такі ж наміри діяти, як вони про це говорять. 

При цьому прошу Бога, щоб Він Вас свято і гідно беріг. 

У Потсдамі, 25 квітня 1791. 

Вільгельм. Міністрові держави  

і кабінету графові Герцберґові

АНОТАЦІЯ ГРАФА ГЕРЦБЕРҐА  
ПРО ЗАКЛЮЧНУ ЗУСТРІЧ ІЗ КАПНІСТОМ

Король схвалив відповідь, яку я дав цьому козацькому еміса-

рові Капністові; я сказав йому, що я не беру жодної участі 

в цій цілій справі й не хочу в неї вплутуватись; що лише 

тоді, коли буде війна між Пруссією та Росією, тоді козаки 

повинні будуть дивитися, чи хочуть вони звертатися до 

короля, але що мені було б приємніше, коли б до мене не звер-

талися, бо не люблю підбурювати невдоволених. 

Пан Капніст сказав мені на це, що він повертається 

до себе; що в нього є брат, який подорожує і який зможе 

в разі потреби з’явитися сюди.

1791 p., квітень

* * *
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