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Друкарня 00. Василіян у ЖовквІ



— Вийди-но, Ясуню, на двір — хтось там до 
наших воріт добуваеться — сказала пані префек- 
това, до свого девятилітнього синка, що як раз вер
нув зі школи. — А скажи, що пана префекта нема 
дома, по’іхали в ліс. Хай собі йде, звідки прийшов... 
Скарана година з тими волоцюгами, не можна ніяк 
обігнатися, щоденно хтось приходить...

Незабаром вернув Ясуньо.
— Мамо, та то якийсь з почти, каже, що 

з »диліграфом« — до нас прийшов...
— Головонько ж моя бідна — щож я тут з ним 

подію!.. Йди Ясуню приклич його до хати, отвори 
ворота — хай прийде. Може то від нашо’і Людки 
»делеграм«. Свят! свят! свят! Та колиб щось до
брого...

Незабаром увійшов до хати почтовий післанець 
в урядовій шапці; зияв П перед образами і запитав:

— Ту мешкае префект пан Замаринський?
— Так — тут, відповіла жінка, що поралася 

коло печі — але нема дома, по’іхали до ліса.
— То нічого, ви певно його жінка, можете 

відібрати телеграму з почти, яку я приніс. Післа
нець заплачений. Прошу підписати мені рецепіс.

— Все воно красно, але знаете, біда в тім, 
що мені збилися окуляри, а я близорука, без оку- 
лярів тяжко мені підписатися, а тим більше прочи-



тати той «телеграф.» Може би ви були добрі підпи- 
сати за мене і прочитати.

— То не моя річ підписувати телеграми.
— Може пождете на мужа, без окулярів я ні- 

чого не вдію.
— А колиж муж вернеться з ліса?
— Здаеться коло вечора, може трохи скорше, 

як справиться.
— До вечора мені ждати не вільно, мое діло 

віддати й вертати на почту, таж то 11 км. махати 
ногами...

— Спічніть трохи, пане, я піду до школи, до 
нашого професора.

— То й я піду з вами.
— Добре, пане, підемо разом, то недалечко.
За кілька хвилин станули перед шкільним бу- 

динком. Пані префектова взяла за клямку, отворила 
двері, зайшла до великих сіней, відтак застукала 
до лівих дверей, що вели до мешкания вчителя. За 
нею йшов післанець. В дверях станув стрункий мо- 
лодець, видивився на знану собі »паню префектову« 
горду й зарозумілу, що то разом зі своТм чоловіком, 
що колись вчився кілька літ в гімназіі, пялася до 
великого панства.

— Добридень вам, пане навчителю!..
— Добридень — чим можу служити пані пре

фектовъ — рідкий гість — до мене — до школи!
— Ах — пане вчителю — трапилося мені не- 

шастя, — збилися мені окуляри — і ніяк не можу 
ані підписати, ані прочитати письма, бо я близорука 
— а мужа нема дома. Прошу вас дуже пане нав
чителю — підписати рецепіс післанцеві з почти, і 
прочитати мені відтак цей »телеграф.<
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На лиці вчителя мигнула незамітно усмішка. 
Він знав, що пані префектова була малограмотна, 
або й неграмотна, бо давно ще ходила цілий рік 
до сільськоі школи в Замаринськім.

— Зараз служу, але прошу до кімнати, в еінях 
не будемо підписувати. — Увів гостей до свое! кім
нати, підписав рецепіс, приложив печатку і віддав 
післанцеві, що зараз відійшов, сам розірвав теле- 
Граму й читав:

МаШг§ гбаіат, ]’и1го гаппут росі^іет рггуіасі^, 
копіе Па зіаср — Ёибка.

Учитель насупив брови.
— Ах, то моя Людка! — слава Богу, що здала, 

і здорова, завтра при’іжджае. Ото муж втішиться, 
він хотівби, знаете, пане вчителю, вивчити Ті на 
велику паню. Дякую вам, пане навчителю, за вашу 
гречність...

— Нічого — нічого, нема защо дякувати. — 
сказав холодно учитель.

— Як то у вас гарно в хаті, а як чисто, пане 
навчителю, аж пахне у вас, і мух нема, як у мене.

— Де чистота, там муха не буде, — сказав 
учитель...

— Хтож вам такий порядок держить, — аж 
дивно — чиж би цей сторож Таврило, — простий 
хлоп? — Вправді він служив при війську, відтак — 
був щось трохи при якімсь дворі, льокаем.

— Так — служив при війську — а його жінка 
служила по панах у місті, там навчилася тримати 
порядок. Вони незвичайно чисті люди, знають чи
стоту в хаті тримати.

— Це правда, сказала пані префектова, бідні 
люди мають більше вільного часу, не мають тільки
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роботи при господарці, та дбають більше про чи
стоту.

— Так — сказав учитель, бідні люди дбають 
про чистоту, але не всі...

. — Ах! що у вас книжек, пане навчителю — 
страх! ціла мальована шафа — Господи! я ще тільки 
книжок не бачила... 1 ви — це все — читати мусите 
— шкода так голову мучити.

Учитель посміхнувся.
— А — якіж ці книжки гарні — червоні, зе- 

лені, сині, а від золота світяться — як у церкві — 
а що це грошей десь коштуе — Господи!

— Так — це коштуе багато грошей.
— А — скількиж так — прецінь? —
— Більше як пять соток!
— Господоньку мій! — за це можна б у нас 

два морги доброго поля купити!
— Ну — так — можна б два морги купити — 

а я мушу гроші видавати на книжки!
— А на щож вам, пане, тільки книжок — таж 

ви читати вже добре вміете, бо ви научитель! Та 
таки шкода такоі сумй за книжки! —

— Шкода грошей кажете — а хтож укра’ін- 
ські книжки купить — що Тх наші вчені люди пи- 
шуть — і видають друком, як не ми украінці? По
ляк не купить наших книжок, жид також ні, — 
ви також не купите — ну то хтож купить?

— Ах! — борони Боже — а де ж би я це ку
пила — я досить вже для свое! Людки книжок 
накупила. Го! го! го! досить на це гроша пішло — 
але вжеж не тільки, що ви дали за книжки... Го
споди — ліпше за ті гроші справити Ій дещо, при- 
одітй — але не книжки... Зрештою, ми шляхта, й
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без книжок — досить мудрі, — бо звичайно шляхта 
— це не простий хлоп, що крім ціпа нічого не знае... 
А так нас — шляхту — і пани в місті за щось 
ліпше мають, поважають, а хлоп, щоб як учений, 
все остане хлопом. Вибачайте!

Учитель прикусив губи. Пані префектова стала, 
подякувала ще раз за прислугу й пішла.

Обтерла піт з чола. Ішла вулицею поволеньки 
до дому з ноги на ногу. Думками була коло Людки, 
одиноко! дитини, що скінчила панську школу у Льво- 
ві, ліцей, де образувалися навіть дочки дідичів і різ- 
них великих панів. Все буде Ій ліпше у світі, а че
рез знайомства чоловіка з панами — різними уря- 
довцями — може Господь дасть зробити щастя..» 
Деякі пани з міста згадували старому нераз про 
неТ, допитувалися, де вона вчиться, натякали на неі, 
то суддя, то цей, що на адвоката практикуе, і цей 
пан зі староства, і деякі інші згадували, заглядали 
за нею, як я на стацію відвозила Гі... Щож, образо
вана, а того поля до 160 морГів досягае, тому то- 
люди інтересуються. Звичайно...

Увійшовши до світлиці, взялася до прятания 
алькира для Людки. Зараз в очі кинулася Ій різниця 
в чистоті в учителя й у неТ...

Стидно Тй трохи було перед собою... Взяла 
віник у руки, замела хату. Коли викидала сміття 
через поріг хати, в сінях зявиВся шляхтич Якуб 
Комаринський з Виковинки з якимось інтересом до 
префекта.

— СлавайсуІ
— Слава на віки, а що скажете, певно до пре

фекта, але нема Тх дома...
— А коли будуть?
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— Як приТдуть з ліса, може під вечір.
— Го! го! довго мені ждати.
— Як уважаете, може перейдетеся до се

кретаря.
— Далеко — для мене старого...
— Як хочете — нічого вам не пораджу.
— Та я знаю, що нічого.
Шляхтич пішов, а префектова викйнувши сміт- 

тя на гній, що лежав біля стодоли на купі, поди- 
вилася на сонце. Увійшла до хати, відтак до алькира, 
де поглянула на міліони мух, що обсіли стіни, по* 
стіль, піч. Стягнула з печі якусь ганчірку, отворила 
вікно й почала виганяти мухи. Дрімучі мухи, позри- 
валися зі стін, з ліжка, з печі, і гуляли по кімнаті. 
Зігнані з одного місця, сідали на друге, інші втікали 
через вікно на свіжий воздух, на двір, але по хвилині 
вертали знову до хати. В хаті від пороху і мух 
стало темно, мухи гонили одна другу, гуділи й гомо- 
ніли, бо пані префектова виповіла Тм війну на життя 
й смерть, гнала і’х з місця на місце, з куфра, з печі, 
3 жердки, зі стін, гнала через отворене вікно.

Вигнавши частину мух, забрала з ліжка пере- 
терту солому, винесла Ті до шопи, і забралася до 
чищення ліжка. Гусячим пером повитирала павутиня, 
відтак зілляла ціле ліжко гарячою водою, витерла 
віхтем соломи, опісля сухою веретою, якою виганяла 
мухи. Налила до цебрика води й почала віхтем мити 
брудну підлогу, відтак обтерла сухим кропивяним 
мішком. До полудня підлога була вмита. Префек
това сіла спочити. Через отворене вікно побачила 
пастуха, що гнав худобу з пасовиська на полудне 
до дому; стала, вийшла на двір подивитися, чи ко- 
рови добре напаслися.
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Побачивши норови, префектова аж плеснула, 
в долоні. Лице набігло ій кровю.

— А що б ти скапав, — кричала до пастуха, 
щоби тебе рознесло, а щоб ти світа Божого не 

побачив, як та корова трави не бачила. А ти драбе, 
один, ти негіднику, ти лінтаю! — То ти так корови 
напас! Та диви які голодні! — Черевні ямки запа- 
лися! з чого ж корова дасть молоко?!.. Іди зараз 
накосити трави й закинет Тм за драбину, інакше 
нема чого сідати до подою.

— А що б я так осліп до завтра, як я не пас 
худоби в лісі, у великій ямі, але я тому не винен, що 
така посуха, трави нема. Там всі пасли зі мною, спи- 
тайтеся, газдине, і не сердіться на мене... — Нерадо 
взяв косу в руки, затиснув ремінь на голоднім че- 
реві і пішов на недалекий загін косити. Закинувши 
коровам за драбину трави, прийшов до хати, сів на 
лаві під вікном. Господиня відкрила піч, витягнула 
горнець з гарячим житнім борщем, налила на миску 
і поставила пастухові на лаву. На другій мисці по
ставила гарячі в лупинах бараболі, відтак принесла 
кусник вівсяноі паланиці й горнятко маслянки. Па
стух зітхнув глибоко, перехрестився, взяв деревляну 
ложку в руку й Тв загарливо й спішно.

Перехрестився і забирався з хати на двір.
— Подивися, чи корови зТли і дай Тм води! — 

гукнула на нього господиня. — Відтак нарвещ сви- 
ням кропиви, посічеш, вимішаеш з Грисом і даси 
свиням до коритця, щоб так дуже не квичали, від
так будеш різати патики.

Потім префектова перейшла знову до алькира 
і порівнювала чистоту в себе, з тою, яку бачила 
в школі у вчителя.
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Не подобалася ій підлога, остало на ній ще 
багато бруду, треба поправити. Налила на підлогу 
знову води й забралася щераз до миття. Зробила 
великий віхоть з житньо'і соломи і витирала ще раз 
підлогу. Коли кінчила, вернув чоловік. Він вернув з лі- 
са коротшою пільною дорогою навпростець, а фірман 
поіхав кругом з ялицями. Префект побачивши у сво- 

’ій хаті отворені вікна, занепокоівся, приспішив кроку, 
поглянув через вікно і крикнув трохи гнівно:

— А що ти там робиш, Мариню, що то за 
порядки! — що тобі до голови влізло!

— Порядки — порядки — а прочитай собі »теле- ч 
Граф«, там маеш на столі!..

Префект кинув оком на стіл, і побачив розло- 
жений папір.

Війшов чимскорше до хати, взяв письмо у руки 
і плеснув в долоні:

— Но! слава Богу святому! — здала — а то 
добре, а то добре, завтра рано Тду сам по Людку
— й так в старостві маю інтерес, в справі будови 
того »косцюлка«.

— Треба його тут як раз! Всіляку біду на нас 
звалюють, люди будуть маркітні на тебе, що не 
обігнався від цього, а звалюеш на громаду різні 
витребеньки.

— Що ти знаеш, дурна бабо?... Хоч правду 
кажеш... але памятай — що нйні такі часи — що 
по правді далеко не зайдеш. Що ж зробимо? Я знаю, 
що його тут не треба — бо й для кого? Але що ж?
— ми шляхта мусимо тримати з панами, всюди ви- 
вищують нас, завжди нагадують, що ми були колись 
всім, правили державою, вибирали короля, накладали 
на хлопів податки, — а нині що?...
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— Нині — хлоп — хоче з нами за »пане браце« 
— а так — як будемо тримати з панами, завсіди 
нам щось капне... От що — знаеш, маемо образо
рану дочку — і образовану не дебудь — але у 
Львові. Треба для неі шукати мужа. — За простого 
шляхтича не піде — корови доіти не схоче. А так 
~~ треба показати ’Гі між люди — між пани — за
везти до міста, на який там фестин, на баль...

— Дай то, Боже — сказала жінка, і другий 
раз сухим мішком кінчила витирати підлогу. На 
ліжко розстелила два свіжі околоти житньоТ соломи,, 
розправила, і прикрила грубою веретою, відтак на- 
крила тонким картоновим простиралом. На подушку 
наволікла чисту пошевку й задумалася.

— Нещастя буде з тип паскудством, з тими 
блохами!.. Людка каже, що в Тхнім конвікті у Льво
ві, нема ні одно! блохи, а у нас від цього паскуд
ства не можна ніяк охоронитися...

— Знаеш, що? — На це одинокий лік, казав 
мені почтар, наша хопта, наш бурян, що росте за 
стайнею. Наклади межи солому і по боках ліжка 
цього буряну, всі блохи поздишуть, побачиш. Ка
зав почтар, що так ціле літо робить, і ані одно! 
блохи нема. А хто ж тобі прочитав телеграфу.

— Хто? — мусіла піти до професора.
— Також не мала де — до секретаря було 

піти! Але не до цього хлопомана.
— Я не знала, чи секретар буде дома — може 

поіхав в ліс, або в поле. — I щож мені сталося, 
прочитав дуже чемно, прибив печатку і вже. А зна
еш, як там у нього чисто, а скільки він книжок 
мае, повна шафа. Господи! — ані у ксьондза тільки> 
книжок я не бачила.
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— Та що з того, що мае, а він все таки хло
пом остане, нічого йому й книжки не поможуть. 
Як я ходив до Нмназіі, то там в канцелярій було 
кількадесять шаф з книжками — не одна шафа — 
і ми це все мусіли читати і я не величаюся тим...

В тій хвилі отворились двері, до хати увішов 
селянин — шляхтич, за ним другий, третій...

— Славайсу!
— Слава на віки, якся маете »пане Якубе« 

і ви >пане Петрже« і ви »пане Яне« — витався 
префект.

— Добре, слава Богу, ви ци здорові «пане пре* 
фекце«.

— Здоров — слава Богу, що там скажете 
цікавого?

— От, що цікавого, прийшли ми по >траш- 
порти« завтра треба гнати на торг худобину.

— Та, щоби хоч Бог дав добре, та щасливо, — 
сказав префект і потягнув своіх кліентів до бічноТ 
канцелярійки, де стояли його урядові акти.

II.

На другий день, скоросвіт, префект стояв коло 
запряженого візка. На візку сидів син підросток і 
тримав в руках віжки. Батько й син чисто одягнені, 
префект у порохівнику, а хлопець у дреліховім 
одязі.

Жінка винесла Тм обом на дорогу кілька зва- 
рених яець, масло й половину разового житнього 
хліба. Завинула це у хустину й поклала під сиджен- 
ня. Хлопчина з радости потріскував бичем, спішився 
до міста.
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— Татку, та Тдьмо вже, ідьмо...
— Уважай тут на господарство, — сказав пре

фект до жінки.
Коні рушилй з місця, мати перекрестила іх, від- 

так зачинила вТздову браму.
Префект ішов під гору пішки коло візка, а при- 

сів доперва »на верху«, як коні виіхали з села на 
рівний гостинець, що провадив до міста.

Іхали по гладкім гостинці. По дорозі стрічали 
людей. Жінки йшли з серпами в поле, чоловіки з ко
сами, дехто Тхав в ліс по клеци, звозити на тартак 
як відробок за пасовисько, дехто за гроші. Всі здо- 
ровили префекта, всі його шанували, деякі навіть 
боялися; він же й батько громади, до того і перший * 
богач на цілу околицю, діти вчить в місті, з панами 
знаеться, зі всіми за »пане браце« — ба навіть зі 
старостою знае говорити, що хоче, те в місті зро- 
бить, декого й звійська потрапить викрутити.

Через дорогу префект мало говорив до сина, 
думав про своі клопоти й радощі життя. Тішився, 
що небаром побачить свою »вчену« доню, думав про 
щастя дитини; це вже панна, по матурі, виросла, 
розвинулася, здорова, літа мае, як раз під вінець, 
чого буде дома сидіти. Когоб то іи під пару? —

Гм — за простого шляхтича не піде, якось 
стидно — вчена — корови доі'ти не пасуе. Треба 
роздивитися по околиці, по місті... А може вона 
найшла собі кого у Львові? Хто там може збагнути 
дівоче серце? Може матері признасться? Та, дівчата 
люблять таіти. Хтож-би-то в нашім місті для неі був 
підхожий?... Перейшов в думці всіх кавалерів, ані 
ніодин зі знайомих кавалерів йому не подобався... 
Щож — от хочби напр. цей суддя, старший вже ка-



валер, лисий, пе, чоло в нього на два поверхи, облич
ив з піятики оприщене, Людка сплюнула би за ним... 
Адвокатський аплікант якийсь трохи підстрілений, 
любить пограти у карти, а картяр, гірше піяка, мо
же програти цілий маеток, який узявби за нею... 
Щож, за такого я не давби, хоч гарний хлопець 
може подобатися дівчині... Цей з »видзялу« — якийсь 
все задуманий, забурений, сам до себе говорить на 
вулиці... Цей зі староства, страшний злісник, са
молюб, любить забавитися з жидівочками, кажуть, 
що мае великі довги, полюе на посаг...

От тобі! нинішні кавалери, — от часи! розпу- 
ста тай тільки! — шкода, що вчені пани, на посадах!

Або — цей, що в касі пише, здаеться, що 
гарний хлопець, поважний, мудрий, але страшний 
крутій, циган, кажуть, що по ночах за дівчатами 
бігае. Мае бути пльоткар, виносить з каси все, чи 
там хто що мае, чи винен, обмовляе одних перед дру
гими, підлий характер. Нічого — кажуть — цей 
учитель, — але якийсь нікчемний, малий, до дівчат 
«есмілий, деж він рослій дівчині подобатися може?... 
Найгарніший ще таки наш сільський вчитель, але 
хлопоман, політик великий, а на політиці може раз 
два карк скрутити... От нинішні кавалери...

Доіжджаючи до міста побачив префект люстра
тора з »видзялу« за містом на проході. Його знали 
в місті й у цілій околиці, як ранного пташка, що 
любив відбувати довші ранні прогульки поза місто. 
Нераз і в поблизькому селі можна було його поба- 
чити, як розмовляв з господарями про публичні 
справи, але любив також і про своі власні не забу- 
вати. Побачивши префекта з села Замаринського, 
крикнув радісно:
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— Як ваше здоровля »пане префекце« — а де 
то вас Господь так рано провадить?

— Маю кілька справ у місті, при чім і донечка 
матуристка, приіздить зі Львова на вакаці’Г.

— А вона аж у Львові кінчила?
— Так —
— Ав якій школі?
— У Бенедиктинок.
— Ов! — панська школа!
— Га! як мае бути щось — хай буде! — ска

зав гордо пан префект.
— Маете рацію »пане префекце«. Там цілком 

що іншого, дитина набере ліпшоТ оглади, ліпше то- 
товариство, більша наука, ліпші професори, звичай- 
но Львів, добірне оточення, дочки дідичів, високих 
урядовців, можу сміло погратулювати великих сук- 
цесів у світі для так гарно виховано! дівчини — 
властиво »паненки« вже. Щасть Боже! Але слухайте 
»пане префекце« вступіть там також до »видзялу«, 
там готові вже упімнення за дороговий податок для 
вашого села.

— Фе — пане люстраторе — та тепер! — у 
нас щойно починаються жнива.

— Я не кажу, щоби тепер стягати, але як 
візьмете, будети мати у себе дома, готові на жов- 
тень роздати людям, а ми позбудемося одного »ка- 
валка«, щоби у нас не займав місця.

— Не знаю, чи буду мати на стільки часу, 
пане люстраторе.

— Но — но — якось то буде. Але слухайте 
*пане префекце«. — Можеб у вашому селі можна було 
дістати доброго липового меду? — За гроші, за гроші, 
«пане префекце«... я дурничок не хочу, борони Боже!
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— У мене нема цього року — пустка в уликах, 
вигинуло досить бжіл, зле я чув, що Бульчинський 
мае, той що на куті, у нього велика пасіка.

— Ет — у такого аптикаря я не хочу купу- 
вати, я хотівби дешевше, так по знайомству «пане 
префекце«.

— Не знаю, пане люстраторе, дебито дешевше 
дістати меду, у мене цього року нема, дуже пере- 
прошую вас...

— Нічого, нічого — но бувайте здорові, щаслива 
вам дорога «пане префекце« !

— Дай Боже й вам здоровля, — сказав пре
фект і затяв коні.

— О, то мудрагельі — муркнув до себе під 
носом префект, — все шукае дурничок, знаю вас, 
знаю...

Доіжджаючи до закруту, префект скрутив на 
стацію, та станув трохи на боці, перед головним 
стаційним будинком, щоби зробити місце кільком 
міським, жидівським фіякрам. Префект зліз з візка, 
зияв з себе порохівник, обтріпав його з пороху, 
надів назад на себе, а свойому синкові обтріпав 
з плечей порох.

При дверях стаційного будинку стояв якийсь 
залізничник з великою світляною бляхою на грудях.

— Пане, коли приТде поізд зі Львова? — за
питав префект.

— За малу годину.
— Но — то слава Богу — не спізнилися. — ска

зав префект до хлопчини. А може ти зголоднів?
Хлопчина засміявся — очі йому заіскрилися.
— Но — но — зараз перекусимо, бо ми оба 

голодні.
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Префект сягнув рукою під сидження, виняв клу- 
нок, що жінка дома наладила, розвязав, взяв в руки 
хліб, розкроів, і подав хлопчині. Хлопець став ’істи.

— Чекай, дістанеш масла! — Префект отворив 
ящик з маслом, помастив хліб хлопцеві, потім собі. 
Відтак подав синові два на твердо зварені яйця. 
Заки сам забрався до Тди дав конам сіна, сів на віз, 
зияв кашкет і почав снідати.

По хвильці заговорив до хлопця:
— Ідж, ідж, ще дістанеш, щоб не був голоден.
— Ні, тату, я вже більше не хочу, але я на- 

пивсяби води.
— Зараз — зараз — підемо оба під »помпу«, 

от там бачиш — керниця.
— Щож? — Незабаром приТде Людка, вона не 

схоче так, як ми оба, на возі, ’істи. Знаю, що буде 
голодна, але Тй треба буде щось делікатнішого в цу- 
корні заплатити — певно кави захоче, з яким тісточ- 
ком. — Як ти думает — га?

Хлопчина засміявся.
— А на що мені там кави, — сказав, — добре 

що хліб е — а так мені смакував, як ніколи дома.
— А бачиш — переіхався — зголоднів — та 

смакуе. — ПопоТвши, префект виняв з кишені пачку 
пограничного, віддув один паперець, скрутив папі- 
роску й закурив.

До воза приблизився залізничник, і запитав:
— Аз відки ви пане?
— 3 Замаринського.
— А що там чувати у вас цікавого?
— Нема нічого нового.
— А за ким ви при'іхали?
— За дочкою, приіздить зі Львова, зі шкіл.
Братня любое 2
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— Ага. — А-ж там ходила.
— Так.
— Слухайте, пане, не можна би там у вас 

в селі, дешевше купити масла, як тут у місті?
— А чи я знаю, пане? — може б де в кого 

купив, але чи дешевше, як у місті, цього вам не 
скажу.

В тій хвилині почали приТздити на стацію фі- 
якри, що везли з міста панів і жидів до поТзду.

Залізничник відійшов на свое місце, заглянув 
до сіней і крикнув голосно: »каса отверта«.

Незабаром відізвалися сигнали, згодом за кілька 
хвилин заіхав на стацію поізд.

Префект лишив хлопця при конях, сам підбіг 
до стаційноі фіртки, котрою виходили з поТзду по- 
дорожні. Кондуктори повискакували з поТзду поот- 
вирали двері возів. На стаціТ зробився рух. Подо- 
рожні хапали за клунки, прощалися зі знайомими, 
пхалися нервого до отворених вагонів.

Префект дивився з напруженням по всіх ваго
нах, але якось не міг завважати дочки.

Нарешті на кінці, з останнього вагона, виско- 
чила молода струнка, в довгім подорожнім пальті, 
дівчина, з кількома клуночками в руках і в тій 
хвилині обернулася, чи за нею вискочив числовий 
з валізою. Побачивши числового звернулася зараз 
до знаноі фірточки, де побачила батька як махае 
до неТ кашкетом. Приспішивши кроку, засміялася 
здалека до батька, передала в його руки своі клу- 
ночки. Числовий поставив перед батьком валізу і 
ждав на заплату.

— Татку — дайте йому гроші, бо я не маю дріб- 
них — засміялася Людка й почала цілувати батька.
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Батько положив клуночок своеі доні під паху 
і сягав до кишені за калиткою, але за числовим 
хтось крикнув з вагону, й він побіг туди, не дістав- 
ши заплати.

Префект взяв тимчасом валізу в руки і поніс 
до свого візка, а до Людки притишним голосом 
сказав:

— Не треба було брати числового, я бувби сам 
підбіг, шкода йому платити, шкода кожного гроша...

— Вас були би не пустили, батеньку, на перон, 
без білету.

— Я був би перепхався якось між люди, но 
пропало...

При конях стояв молодший братчик Людки і 
сміявся до неі несміло.

— Як маешся, Ясуню? — сказала Людка, по
била до братчика й поцілувала його тричі.

— Щож там чувати дома, Ясуню, голуби твоТ 
великі? Виросли? А крілики?

Префект уложив тимчасом валізу під сидження, 
прикрив іі сіном, щоби роги не обтиралися, а клу- 
ночки поставив коло себе.

— Ой, татку, тільки осторожно з мо’іми капе
люхами! — сказала Людка й вискочила скоро на візок.

В тій хвилині зявився числовий по заплату.
— А скільки вам належиться?
— Пів корони!
— Щооо?
— Пів корони, на основі тарифи!
— У нас за пів корони треба цілий день добре 

серпом махати, а тут пів корони за два кроки, що 
дівчині валізу подав. Стидайтеся, пане, таке го- 
ворити.

2*
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— Я жадаю це, що мені на основі тарифи на- 
лежиться.

— Добра мені тарифа на вашу кишеню, та на 
здирство народа.

Префект сягнув по калитку і зачав в ній ниш- 
порити. Винявши десятака тицьнув числовому.

— Що ви, пане, зі мною жарти строіте? Я не 
жебрак, візьміть собі назад.

— Пождіть, пождіть, не гнівайтеся, пане! — 
і виняв другого десятака подав числовому і дивив- 
ся яке це зробить на нім вражіння.

— Пане — мені належиться 50 сотиків, а ви со
бі якісь жарти строіте! Як ні, то закличу стійкового.

Префект побачивши, що стійковий недалеко, 
витягнув 20 сотиківку і сказав:

— На, на, маете, маете, більше, бігме, ані гроша 
не маю, навіть соли не буде защо купити, вам 
здаеться умісті, що ми в селі гроші робимо чи що? 
Нині кожний гріш у селянина кривавий!

Числовий взяв гроші, махнув рукою, хлопець 
затяв коні і по’іхали до міста.

— А то деруни! — сказав префект до дочки. 
— В місті хто хоче, накладае собі податки на бід- 
них селян, навіть такий числовий! Не досить було би 
для нього 5 сотиків в нинішніх часах за подання 
пакунка! Один хоче дурничкою меду, другий масла, 
третій за подання пакунка такі гроші лупить. Хай 
би вже раз світ завалився, так дальше не повинно 
бути — скарана година з тими панами у місті?! 
3 нічого чоловік того гроша не годен створити, а 
заледа дурничку плати, навіть за подання пакунка! 
Що за страшні часи! скарав би вас Господь за 
такі порядки! тфу!
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Префект поправився на своТм сидженню коло 
дочки, казав Тхати звільна, з ноги на ногу, щоби 
всі люди у місті бачили, якто він ’іде з образованою 
дочкою.

Но — слава Богу, що вже раз по всьому, 
по матурі. Тішуся дуже, що все скінчилося. Знаеш 
що Людка, якби не шляхоцька стипендія, я не давби 
в нинішніх часах ради — бувби мусів грунт про- 
давати, а грут наш фундамент, наша пенсія! — Ті 
страшні оплати в теперішніх школах, ті бабські 
витребеньки, це страх коштуе! Та — деж-то давно 
бувало таке. Я ходив 3 роки до гімназіі — чи мій 
батько чув про яку оплату? і бувби я скінчив, бо 
добре вчився, але щож, не було кому на грунті ро- 
бити, бо старший брат помер, а я мусів вертати 
додому... Нині страшні часи страх, що діеться...

— Щож робити, татку — за це я маю обра- 
зування, і шматок хліба можу мати з цеТ школи, а 
якби я доповнила семинарійну матуру, можу завтра 
учителькою стати.

— На що тобі цього — на що тобі вчитель- 
кою бути? Я тебе слава Богу маю чим забезпечити, 
не потребует шукати хліба, чужі бахурі вчити, 
зрештою, де нині хліб зі школи дістане — де? Всюди 
переповнення — інженери дошки носять, або за до- 
рожників ідуть — і на це нема місця — правники 
зголошуються до поліці'і і там місця нема. — Нині 
всюди страшне переповнення.

Іхали поволі через місто
Як раз в тім часі переходили різні знайомі 

урядовці до своТх бюр. Всі пана префекта знали і 
поважали його, бо належав до інтелігентніших лю
дей, ходив колись до гімназіі, і був війтом в шля-
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хоцькім селі, до того мав славу багача в цілій око- 
лиці. Всі знали, що едукуе дочку у Львові в однім 
з ліпших конвіктів, чули, що гарна дівчйна. Тому 
всі перші кланялися йому; звичаймо — іхав з да
мою. Один навіть знайомий, адвокатський аплі- 
кант, поздоровивши його чемно, підбіг до воза і за
говорив :

— »Як сіен маце, пане префекце« — а кого я 
бачу, таж то панна Людміла, витаю вас, витаю, чи 
маю погратулювати матури?

— Можна, — відповіла скромно Людка. Моло- 
дий чоловік, подав панночці руку, а стиснувши з ле- 
генька, поцілував щиро, при чім сказав:

— Ах — тішимося, що пані при’іхали вже, 
панно Людко! В нашім містечку за тиждень фестин, 
треба нам трохи допомогти, ціль дуже взнесла, до- 
хід на просвіту народа на Т. Ш. Л... Людка нічого 
не відповіла, й подивилася на батька.

— Знаете пане магістер, — відповів префект. 
Не відмовляемо, але не кажемо; так. Вона доперва 
приіхала, трохи перемучена, по матурі — хай трохи 
відпічне дома, а потому побачимо.

— Я прецінь знаю, і я матуру робив, молоде, 
то за день, два, відпічне, поправиться, а шкодаби 
опустити фестин, треба трохи помогти, панно Людко, 
бодай при столику з жеребами — добре.

— Побачимо, побачимо, — сказали обое нараз 
і поТхали дальше до за'ізду старого Гершка, де зви- 
чайно околичні священики, і дехто з ліпшоі шляхти 
заіздив.

Злізли з візка, префект обтріпав дочці подо- 
рожне пальто, але вона тим не вдоволилася, побігла 
до знаноі собі кімнатки, зияла пальто, подивилася
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чи не зімняте. Заглянула в зеркало, зияла капелю- 
шок, перечесала волосся, наложила трохи кокетливо 
з фантазіею, обтріпала мештики.

— Ти певно голодна, Людочко, певно щось 
зі’ла би. Ми тут маемо добрий разовий хліб, свіже 
масло й пару варених яечок, може позволиш?

— Я не голодна, татку, — ледви через зуби 
вицідила доня, — якби так кава була і яке тісточко» 
або рогаличок.

— Гм — гм — кави дістанемо, але аж в цу- 
корні...

— Ходім, таточку, до цукорні, — сказала Люд
ка з виразним глумом над маломістечковою цукор- 
нею. — Зрештою може кого знайомого побачу. Хо
дім перейдемося по тім »славнім« нашім місті, де 
ратуш на ніч до шопи замикають...

Префект засміявся з дотепу дочки, зітхнув і 
сказав:

— Ходім.
В цукорні сиділо кількох молодих урядовців, 

спішно пили каву, бо спішили до своТх урядів. Коли 
побачили пана префекта, як входив з дочкою, до 
цукорні, дехто вставав витався, дехто кивав голо
вою, дехто глумливо всміхався. Тут однак, ніхто 
пана префекта не займав, кожний платив каву, брав 
за капелюх, і втікав чимскорше до бюра, бо давно 
8-ма минула.

Префект казав дати Людці каву, для себе, чи
стого чаю, заплатив 90 сот. і вийшов.

Людка, попрощалася з батьком, перейшла кіль- 
кома вулицями, вступила до знайомоі' товаришки, 
відтак до одного склепу, а пан префект пішов до 
староства.
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III

В передпокою — з якого двері вели до кан- 
целярТі старости, сиділо кілька осіб. Ждали на при- 
няття. Тут усів собі на порожній кріслі префект 
села Замаринського.

Всі сиділи мовчки, ніхто до нікого не загово
рив. Роздивлялися по стінах, на котрих висіли пор- 
трети великих достойників держави, дальше різні 
державні оголошення. За хвилину відчинилися двері, 
до передпокою увійшов якийсь жидок. Не було віль- 
ного крісла, мусів постояти. Приявні ждали дальше 
мовчки. Кожний з них думав про те, щоби най- 
скорше дістатися до старости і залагодити свій 
інтерес. Всі вдуші нетерпеливилися і злі були на 
когось там, що перед ними зайшов до старости 
і так довго з ним розмовляе, затарасував дорогу, 
і тільки людей мусить ждати і не знати, як довго 
ждати.

Нарешті скінчилися муки ожидания, той »хтось« 
вийшов з канцеляріі пана старости, склонився в две
рях панові старості ще раз, забрав з вішалки ка- 
пелюх і пішов.

Староста станувши в дверях, подивився по 
приявних, когоб то приняти, а показавши рукою 
на префекта сказав:

— Прошу, пане префекце.
Префект зірвався з крісла, склонився старості, 

пішов до його кімнати і замкнув за собою двері.
Староста показав префектов! вільне крісло 

коло свого бюрка і з усміхненою міною сказав:
— Слухаю пана, пане префекце.
— Я прийшов в справі будови того костелка.
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— Добре, тішуся, но й щож, як річ стоТть ? 
Громада не мае ніде відповідного місця під 

будову святині, так як пан староста бажають собі. 
Мае вправді власні грунта, але далеко за селом, 
там — я вже громаду спонукаю — що відступить.

— То не добре. А можеби хто з господарів- 
шляхтйчів сам жертвував під будову якийсь шмат 
вільно'і площі, але у добрім відповіднім місці. Най- 
ліпше булоби так десь недалеко вашоТ церкви.

— А чому так? — запитав здивований пре
фект. — Може ліпше булоби як раз десь дальше 
від церкви, щоби одні другим не мішали, не за- 
важали.

— Знаете »пане префекце« — що вищим 
сферам якраз залежить на тім, щоби це було десь 
ближче церкви, так щоби люди різних обрядів жили 
з собою у згоді, щоби часто сходилися, більше лю- 
билися, як повиходять з Божих домів.

— Та — у нас, пане старосто, нема жадних 
латинників, крім старого коваля та його родини.

— Добре, добре, — але, знаете, е чотирьох 
постерункових і командант, всі люди жонаті з ро
динами, крім того е на ваших присілках пять учи- 
телів, дехто з них рівнож жонатий і семейний, 
дальше е почтар недалеко у сусіднім селі, також 
жонатий з ріднею. 3 того бачите, що в найближчій 
вашій околиці, буде більше як 60 душ латинського 
обряду. А найясніший пан наш, дуже примірний 
католик, перший син христіянськоТ церкви і рим- 
ського папи приятель, стараеться, щоби всі його 
піддані могли помолитися у своім Божім Домі, після 
свойого обряду. Я, як його слуга, мушу дбати про 
це, щоб тим людям не було прикро, як прийде
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свята неділа а вони не мають свого Божого Дому, 
не мають де помолитися. От що! У вашому вели
кому селі, не лише шляхтич, але кожний простий 
хлоп мае свою церкву, мае вигоду. — А ті люди, 
що сповнюють так важні обовязки для вашого села, 
вчать ваші діточки, пильнують села перед розбій- 
никами і злодіями по ночах, не мають навіть в не- 
ділю тоТ потіхи, то! радости душі, щоби могли по
молитися у своім Божім Домі, в своій рідній мові!

— Та — остаточно, вони могли бй і в нашій 
церкві помолитися, таж то одна віра, один Бог, вони 
часом заходять до нашоі церкви.

— Знаю про це — вони мені оповідали, але 
все таки жалуються, що ім це прикро, бо не чують 
свое! мови, кажуть, що в церкві тісно, село велйке, 
часами нема де сісти. I як я обчислив, вас, не буде 
це нічого коштувати. Громада ваша багата, мае 
величезні ліси... Щожбй то значило, для так бага- 
тоТ громади, 'відступити кільканадцять »фестметрів« 
будівельного дерева на невеличкий костелок, а про 
решту, про роботу, про церковну утвар, я вже сам 
подбаю. Про це не буде вас вже голова боліти, жад- 
них тягарів громада не понесе, за це я ручу вам 
»пане префекце«.

Пождавши хвилину, говорив дальше:
— А чи не буде то приемно і вам, і декому 

з ваших людей зайти від часу до часу до цього 
»костелка« на богослужения, та подивитися на дру- 
гий обряд, як тут люди Богові моляться? Я чув, 
що ваша донечка скінчила ліцей у Львові, у сестер 
Бенедиктинок, де ходила обовязково на латинські 
богослужения, до котрих певно привикла. Чи не 
буде Тй приемно зайти на богослужения до такого
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костела, помолитися там, і пригадати собі, якто 
колись вона у Львові молилася?

— Та — чому ні. — сказав префект ніяково.
— А хто знае — яка доля жде вашу образо- 

вану донечку, як чую дуже культурну людину. — 
Може як раз вийде заміж за чоловіка латинського 
обряду? Чи не буде Ій тоді приемно зайти з чо- 
ловіком до цього костела у свому рідному селі ? 
Чому якраз мае дуситися з простими людьми у ті- 
сній церкві? Прецінь ви, пане префекте, не образу- 
вали ГГ на те у такій культурній иіколі, щоби ви
дати іі тепер за простого шляхтича ? На це не 
треба було кінчити так високоТ школи ? Вона му- 
сить п ти заміж за людину інтелігентну, за якогось 
урядника. Ми тут маемо досить гарних кавалерів,. 
якраз на одружінні. Тому, пане префекте, я прошу 
вас дуже піти нам на руку.

— Пане старосто! Я проти цього нічого не 
маю, щоби внашому селі станув латинський ко- 
стелок. Я говорю лише панові старості, як діло сто
ить, як справа виглядае. А від пана старости зале- 
жати буде, як справу поведуть дальше, а я вашѵ 
інтенцП попирати буду, і доложу всіх старань, щоб 
діло увінчалося успіхом.

— Тримаю вас за руку — і тішуся вашою 
заявою дуже; з нет буду користати, пане префекте.- 
А хто там у вашому селі з поважних, багатших 
господарів шляхтичів мае недалеко церкви таку не
величку — припустім моргову, ну півморгову — 
площу, щоби відпустив н — не кажу даром, але не 
за великі гроші — на річ майбутнього костела?

— Пане старосто, я так навмання сказати не 
можу. Я роздивлюся по селі. Там кількох поважних
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господарів мають огороди і то гарні і великі огороди. 
Я наперед потихо огляну, поміркую, провідаю людей, 
хтоб із них найскорше хотів відступити, чи даром, 
чи за гроші, — за які гроші, — тоді я з тим чолові- 
ком секретно до пана старости прийду.

— Добре, пане префекте, дуже гарно! Тішуся 
вашим помислом, і цього вам ніколи не забуду, як 
справа візьме корисний для високих наших сфер 
оборот. Памятайте, що ваша заслуга в тім ділі буде 
велика. Про це будуть знати найвищі власті в на- 
шій державі, не лише в краю, і вони вам і вашим 
дітям цього не забудуть. — Прощаю вас, пане пре
фекте, бо я маю ще багато сторін приняти. Памя
тайте про це — що ми нині оба говорили, це абсо
лютна тайна, про це ніхто не сміе знати, навіть 
ваша жінка!

— Ага — ще одне — сказав подумавши. — 
Ви приТхали нині по донечку, правда?

— Так, пане старосто.
— А — бачите, я вже все знаю. Длятого 

прошу вас, памятайте об тім, що на другу неділю 
в нашім місті відбудеться гарний фестин на дохід 
Т. Ш. Л., на котрий я вас запрошую, але не са
мого! Прошу приТхати з вашою дочкою, треба ТТ 
показати, вивести у світ, між люди. Шкода, щоб 
так образована людина, що оберталася між ари
стократками у Львові, тепер закопалася на селі. 
Вона там занудиться, а шкодаб Ті було. Може бути, 
що до того часу наладнаете справу з парцелею під 
будову костелка, то прошу привезти також з со
бою того шляхтича. Обговоримо справу в секреті, 
за шо я вам дуже буду вдячний. Прощавайте, до 
милого побачення.



29>

IV

Вийшовши від старости префект, взяв свій каш- 
кет в руки і з відкритою головою вийшов на двір- 
Думав над своею розмовою зі старостою: Добре він 
зробив, чи зле?...

До голови тиснулося сотки гадок... Що тут 
робити з тим костелком... Серце йому підказувало, 
що зле робить... Вістка ця виклйче в селі велико 
невдоволення, буде страшне огірчення. Люди будутъ 
його чіпати, будутъ на злість робити, не дадутъ 
дорогою перейти, будутъ за ним кликати, перекин- 
чиком назвуть.

I — будутъ мати рацію, — по що тут ко- 
стелка — для кого, — для кількох чужих людей, 
що нині тут — завтра там! гей доле!! — В селі 
настане пекло!! Шляхту, може ще якось втихоми- 
риться — але що хлопи скажутъ? А — гей!...

Ті гадки — тиснулися йому як у гарячці — 
так що доперва по хвилині якось додумався, і вло
жив кашкет на голову — і сказав сам до себе 
півголосом :

— Га — а! — щож робити, з панами зривати 
не можу, ані проти них піти — це значилоби пли- 
сти проти води. Староста нераз придасться, поря- 
туе в біді, може й дитині поможе — а громада? 
— що вона мені дастъ! Зрештою — що нам цей 
костелок зашкодить. — Для нас він не буде, на 
якесь там латинство у нас ніхто і так не вибира- 
еться, ані до Тхнього народу не перейде, тимбільше 
до Тхньоі віри! Хай собі буду ютъ, як хотятъ мати.

Вернувши до за'ізду, застав тільки сина, дочки 
ще не було. Пригадав соб», що жінка наказувала
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йому купити до дому два кільограми цукру. Вийшов 
на ринок, де побачив Людку, що спішйла до за’ізду. 
Щав ій гроші, вона побігла купити цукор, а сам пі- 
шов напоТти коні, і обернути візок. Людка не ба- 
вилася довго. Посідали на візок і від’іхали.

За містом коні звільнили ходу під гору; тоді 
запитав префект дочки:

— Но якжеж там матура пішла? — легко 
питали чи тяжко? — Бо за моіх часів, матуру 
здати було дуже тяжко.

— Тепер — татку — ще тяжче. Мене так 
мучили що страх! — а найгірше — цей професор 
від історіТ. Як почав мене питати про Болеслава 
Хороброго, та про його похід на Киів, то так ну
див, що страх, н. пр. а куди він ішов на Киів, 
а скільки скарбів там набрав, а кому ті скарби 
»посилав? Деж я це все могла памятати, кому він 
скарби посилав.

— I щож ти сказала?
— Щож я мала сказати? Сказала що післав 

жінці.
— I щож — добре було?
— Або я знаю, чи добре було? — Знаю, що 

всі сміялися...
— Або — друге питания. Дав мені питания 

про Ягайла. I я говорила, як з горячки — що мав 
чотири жінки, і женився тільки разів, хоч старий вже 
був.| Як женився з Ядвигою, перший раз як хри- 
стіянин — мав около 50 літ — подумайте, татку!... 
Все я добре знала, але при кінці запитались мене, 
чим був Ягайло передтим, заки став польським 
королем. I я якось замялася. Але один молодий про
фесор підповів мені, але так тихо, що я добре не
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дочула, перекрутила і побаламутила і страшно смі- 
ялася з мене ціла комісія.

— I якже ти сказала?
— Що Ягайло був передтим: «ксіендзем лю- 

терськім«, а треба було сказати : »ксіенцем літев- 
ськім«, от — і з цього підняли всі сміх!...

— Потому питали ще про Хмельницького, та 
про наші шляхоцькі герби — бо й Хмельницький 
мав герб »Абданк« — і я це все гарно знала, і ді- 
стала дуже добре!... Слава Богу, що скінчилося, 
що матура в кишені... А що, татку, буде з фе- 
стином...

— Порадимося з мамою — що робити — іхати, 
чи не ‘іхати — а ти як думаеш ?

— Що я думаю 1 Як буде гарна погода, варто 
булоб поТхати, побачимо людей, подивимося на той 
фестин у нашому місточку... Певно, що то не у Львові 
фестин! Там, то було на що дивитися!...

— А — що дома чувати, татку? Що мама 
роблять? Чи прибрали мені гарно алькирик? чи 
вичистили, вимили підлогу, чи мухи повиганяли ?... 
Ах! ті мухи на селі...

— Но — щож робити, моя дитинко, село — 
не місто — муха любить село — е чим поживи
тися, а в місті й муха з голоду гине...

— Ей, не в тім річ, татку. Ми вчилися — нас 
лікар вчив, що муха любить там — де нехлюйство 
— брак чистоти — а в чистоті муха не буде — 
і мухи причиною всіляких хворіб — вони розносять 
різні заразки — бактеріТ. Муха сідае на всяку по
гань розносить заразки — потім сідае на хліб, на 
масло, люди відганяють, вона вертае оставляв на 
і’ді бактеріТ, а ми це з’Тдаемо... У нас ще далеко



32

до кульчури, шкода що ми шляхта, повинні бути 
приміром чистоти, як наші предки, були приміром 
лицарськоі чесноти, посвяти за вітчину. Так нас 
вчили...

Так балакаючи, доТжджали до дому. Префект 
затяв коні, бо зачав кропити дощик, за хвилину 
зірвався сильний вітер, дощ почав падати щораз 
грубший, щораз рясніший. Префект обтулив дочку 
своім порохівником, бо під одним парасолем не 
могли схоронитися. Коли приТхали до дому, ноги 
і плечі були в них цілком перемочені. Мати ви- 
бігла на двір, обняла дочку обома руками, майже 
внесла до хати. Людка вбігла до світлиці привита- 
лася з молодшою ріднею. Діти піднесли і собі крик 
з утіхи, що Людка буде вже дома, буде іх дещо 
вчити, буде оповідати і'м цікаві речі з великого 
міста. Всі вони прибігли до Людки, обнімали И, 
цілували, зловили валізу від тата і помагали нести 
до алькирика.

— Но — слава Богу, мамо, що я вже дома, 
і кинулася матері ще раз на шию. Тепер почну 
робити собі порядки у моіи кімнатці. Наперед мушу 
повиганяти ті капосні мухи.

— Та я виганяю іх цілий час, вже не було 
ні одно'! в алькирику, і знов десь тільки Тх налізло.

— Мамо! мухи лишіть вже мені, я і’м зараз 
зроблю всім смерть!...

Це сказавши виняла зі свое! валізи стрикавку 
з цахерліном і зачала розпилювати по цілій кім- 
наті, відтак розвісила в кількох місцях мухолапки 
— на що зараз зачали сідати мухи і ловитися одна 
по другій, з чого діти дуже сміялися і тішилися.

— А завтра, мамо, як буде погода піду з дітьми



33

в ліс, назбираемо мухоморів, справимо Тм Тду, по- 
бачите, що у нас не буде ні одно! мухи.

— Дай мухам вже спокій, Людно, а ходи істи, 
бо ти десь добре зголодніла! — сказала мати й по- 
тягнула доню до світлиці, де заставила для не! обід. 
На столі лежав свіжий пшеничний хліб, на деревля- 
ній тарілці масло і ніж. Відтак виняла мати з печі 
горнець з росолом в якім плавала зварена курка. 
Мати поналивала на тарелі, Людка подала ложки, 
наклала тепло! локші до росолу, порізала хліба. 
Зараз прийшов префект, сів на свое місце, і почали 
обідати. Людці смакувало все, а найліпше гарячі 
пироги з разово! пшенично! муки на сметані, яких 
ніколи у Львові не !ла. На закінчення поставила 
мати горнець з логазою звареною на молоці, і пше- 
ничні білі коржики на меді. Це! останньоі страви, 
логази, вже ніхто не рухав, Людка напилася солод- 
кого пареного молока, з!ла кілька коржиків і пішла 
з молодшими дітьми прибирати свій »поко!к« — 
як почала алькир по панськи називати. Родичі за- 
бралися до господарсько! праці.

Другого дня до полудня Людка кінчила при
бирати свій »поко!к«, бо молодші діти заняті були 
господарською роботою. Пасли худобу, гуси, вига- 
няли курки зі збіжжя. По полудні пішла з ними 
Людка до ліса на суниці. До жадно! господарськоТ 
роботи родичі !! не заставляли, а вона сама до не! 
не бралася, найчастіше помагала матері при кухніл 
по полудні читала книжки, або вишивала. -

Братия любое 3



34

V

— Но — збирайтеся діти до церкви — вже 
дзвонили на утреню, — сказав префект до своіх 
дітей. А може й ти, Людко, пішла би з нами, хай 
тебе вже раз люди побачать.

- Так, так, — докинула мати — всі пита- 
ються, чому тебе ніде не видно, від коли при'іхала. 
Збирайся, підемо разом до церкви.

— Добре, піду, — сказала Людка, — хоч я вже 
відвикла до церкви ходити. У Львові ходили ми все 
парами у Бенедиктинок до свое! домашньоТ каплиці, 
де була велика вигода. Кожна з нас мала свое ви- 
значене місце у лавці, там собі сіла, молилася, там 
лежав И молитовник, а ніхто другий ’ій місця не 
займив.

— Но — у нас так нема, але піти треба — 
щоб люди не говорили, що ти ними гордуеш, бо 
знаеш шляхта, то гонірний народ.

Людка зібралася на час, і всі вийшли разом, 
префект, префектова, трое молодших дітей і Людка. 
Сонце світило, було тепло, й погідно. Прийшли в саму 
пору, як пан-отець парох Любошинський ставав на 
співану Службу Божу. Місцевий учитель зібрав свій 
хор, роздав голоси і ждав як о. парох почне своТм 
басом: ^Благословенно Царство«. Тоді як раз пре
фект увійшов зі своею ріднею до церкви. Префек
това станула собі з дітьми коло першоТ лавки і стала 
хреститися, коли у першій лавці невісти почали 
робити ‘Ій місце. Молодші діти станули біля іконо- 
стаса з другими дітьми, а Людка перейшла з бать- 
ком через діяконські ворота за іконостас та ста
нула в коляторській лавочці. Префект, як старший
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брат, перейшов до захристі'і. Мусів підчас богослу
жения сповняти деякі функціі, піти з тацою, при 
великім вході нести свічку. Людка станула собі 
в лавці, витягнула свою невеличку книжечку до 
молення, впялила в не! своТ сині очі, перевертала 
карточту за карточкою там і назад, ніби молилася. 
Коли люди побачили Людку в церкві, почали пере- 
шіптуватися, пізнали іТ. Одягнена в модну суконку, 
на голові капелюх, була вже »паня«. В селі крім 
жінки о. Любошинського, та його замужних дочок, 
які часом до села навідувалися, більше ніхто з жі- 
нок капелюха на голові не носив. Люди кивали го
ловами до себе, на загал вдоволені були, що Людка 
вивчилася на »паню«, прийшла до церкви і станула 
собі там, де для неі найвідповідніше місце, де пани, 
та ксьондзи сідали.

Деякі жінки, що сиділи ближче префектов©?, 
нахилилися від часу до часу до не! і шепотом пи
тали :

— То ваша Людка?
— Так! — хитала головою префектова й ше- 

потіла дальше своТ молитви.
— ХоІ хо! хо! гарна паня — нема що казати,

— дай вам Боже щастя... та й Тй здоровля... гарна! 
Префектова піднесла голову вище, дякувала.
Хор співав завжди гарно, відколи молодий учи

тель Гукалюк прийшов до Замаринського й почав 
працювати над народом. Зібрав біля себе старшу 
сільську молодь, що покінчила давніше школу. На
брав до хору і таких, що ходили на курс вечірно? 
науки, а мали слух і добрий голос, та почав за- 
любки вчити церковного співу. Це була страшна, 
каторжна праця, яка ублагородняла на пів дику 

3*
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сільську молодь, що вийшовши зі школи гуляла 
безкарно вечорами по селі, робила пакости сусідам. 
Бували й такі, що крали яйця у батьків і виносили 
до коршми за тютюн, — за горівкуі В коршмі 
справляла музику, що кінчилася бійкою. Один дру
гому розвалював голову, відтак австрійські жан- 
дарми списували протоколи, відставляли скованих 
виноватців до суду, де після судовоТ розправи за- 
микали іх у холодну.

3 такою молоддю, тяжка була праця... Учи
тель Гукалюк почав від того, що наперед навчив 
читати й писати свого сторожа, військового інва- 
ліда. Люди здивувалися, як сторож зачав читати 
в церкві Апостола, й почав писати листи до тих 
шляхоцьких синів, що служили при війську. Зараз 
прийшло кількох парубків і стало просити о науку 
читання й писания. Після кожноі лекціТ вчитель 
почав пробувати Тх голоси. Показалося, що дехто 
мае добрий слух, хтось гарний голос, одні тягнули 
других і так після року праці, учитель зложив гар
ний церковний хор, з котрим виступив перший раз 
публично в церкві на Чесного Хреста. В селі загуло 
мов у вулику: «Буде співати хор з учителем!« Люди 
зацікавилися, юрбою посунули до церкви, бо досить 
наслухалися, як хористи вправляли дома поодиноко, 
а тепер на Чесного Хреста виступлять разом...

— Що то буде, що то буде? Цього у нас ще 
не було, —говорили одні до других...

На Чесного Хреста, повна церква народу від 
самого ранку. Від старого до молодого все спішило 
до церкви, все в святочній одежі, дівчата заквіт- 
чані, парубки причепурені, капелюхи з павами. 
Шляхта як звичайно висунулася наперед, шляхтя-
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ночки по однім боці, шляхтичі по другім, за ними 
хлопи, Тх жінки, дітвора заняла місце перед іконо- 
стасом. Всі поглядали на хор, де учитель заняв 
місце зі співаками.

Перше: »Амінь« — аж стрясло церквою. Люди 
всі обернулися...

Антифони пройшли прегарно, а »іже херувим- 
ську« то так гарно виводили, що люди роззявили 
роти, дивилися, й слухали, що це за чудо. Через 
ціле богослужения всміхалися одні до других, кивали 
головами до себе, тішилися в душі, що й у них 
щось у селі перемінюеться, йде до кращого. Па
рубки з дівчатами так гарно співають, аж любо 
послухати. В селі спокій... Та тепер вже звикли 
й до хору й до спокою. Після богослужения пови- 
ходили люди з церкви, поставали купочками, гуто
рили, а все про церковный спів. Вийшла й префек- 
това з Людкою, станула біля кум, привиталася, всі 
поглядають на Людку, хвалять в очі гарну паню, 
в капелюсі.

— Но — а вам як подобався наш церковный 
спів? — запитала одна молода газдиня звертаю- 
чися до обох, до префектов©? й Людки.

—- Гарно співали нема що й казати.
— О! то! наш молодий навчитель — коби 

здоров був — такого у нас ще не було. — Дай 
йому, Боже, здоровля! — от іде зі сво'ім хором.

В тій хвилині виходив з церкви учитель, окру
жений своТми співаками, щось живо розмовляли, 
перепихаючися між народ. Учитель розправляв щось 
руками, і як раз зиркнув в сторону префектов©!, 
котрій кивнув головою, і побачив біля не! гарну 
дівчину в капелюсі, котра мимоволі звернула на
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нього увагу і !х очі зустрілися разом. Префектова 
відклонилася вчителеві, а Людка мимоволі кивнула 
головою і спустила очі... Учитель перейшов зі сво- 
'іми співаками до свое! школи, віднесли йому ноти...

На самім кінці вийшов з церкви префект зі 
старшими братами і пан-отцем і паламар зачинив 
церкву.

— Ну якже вам подобався церковний спів нині? 
— запитав пан-отець префектову подаючи п руку.

— Чому ні? Гарно співали.
— А бачите, що то в нашім селі можна зро- 

бити, тільки охоти до роботи, до праці, а які скарби 
можна видобути. Ба, але кого я бачу? Таж го панна 
Людмила приТхала до нас, певно вже по матурі.

— Так — відповіла скромно Людка і опу
стила очі.

— Можна напевно погратулювати.
— Можна! — сміючись відповіла дівчина.
— Но — добре, що приіхали, відітхнути сві- 

жим воздухом, а відтак треба братися до культур
но! пралі в сеці, бо село запущене, на ньогого на- 
сідають тепер різні злі пророки, що то хотять на
ших чесних людей заманити у своі нетри. Добре 
що приіхали, добре, тішуся, що буду мати одну 
образовану парохіяку більше. Но бувайте тимчасом 
здорові, до побачення, до побачення, бо час обідати.

Префект попращавшися зі священиком, ішов 
поволеньки зі своею ріднею до дому. Ішов майже 
останній.

— Но — а якже тобі Людочко, подобався спів 
в нашій церкві ? — запитав батько.

— Мені дуже подобався, гарно співали, як 
у Львові. Я не сподівалася, щось подібного почути.
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— То так гарно новий учитель »понавчував«.
— додала мати. — Ти бачила його, як ішов зі сво- 
Тми співаками.

— Бачила, бачила.
Гарний хлопець — нема що казати. — допо- 

віла мати, і зиркнула на доню, яке вражіння зро- 
бить на ній ця похвала вчителя.

— Гарний — гарний — але що з того, коли 
простий хлоп! — відрубав префект.

— Ох! — то він простий хлоп, татку, навіть 
не шляхтич? — здивовано сказала Людка.

— Ні — дитинко — от якийсь Гикалюк, — 
десь він родом з другого кінця нашого повіту, син 
простого хлопа, чи дяка — мабуть дяка — бо ро
дом кури чубаті — гарно співае — а до того ве
ликий політик.

— Що з того, сказала префектова, хай собі 
буде політик, але гарно вчить діти, так якось всі 
діти і люди горнуться до школи.

— То правда, що добре діти вчить — нема 
що й казати, але щож? Мішаеться у не своі речі... 
і може зле на тім вийти.

— А щож такого він робить? Бо я нічого 
злого не чула. — доповіла префектова.

— То вже моя річ — вправді — я особисто 
його на нічім такім не зловив — бо він дуже сприт- 
ний і не дурний. — Го — го — то фільософ —
— але доходять мене різні слухи, що мішаеться 
у не своі речі — а шкода його, може хліб втра- 
тити... А зрештою — що мені там до такого хло
помана, хай робить як знае. — Але знаете що?
— нині пополудні фестин у місті — Тдемо Людко
— чи ні?
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— Ідьмо, татку! — гарна погода, побачимо 
трохи людей.

— Но — то ходім скорше обідати, поТдемо, 
оказав префект до Людки, доходячи до свого обійстя.

— Ти, Михайле, нагодуй добре коні, сказав 
префект до парубка, що стояв на подвірі. Зложи 
візок, обчисти його, возьми тоту нову упряж, на
бери коням вівса, най буде вже 4 гарці, візьми сіна, 
бо в дорозі треба на худобу також памятати.

VI

Фестин в повітовім місточку розпочався о тре* 
тій годині в неділю по обіді. Комітетові перегля- 
нули, чи все в порядку. Тріюмфальна брама убрана 
чатиною. На ній красувалися біло-червоні хоруговки 
і напис: Т. С. Л. В городі уставлені в кількох мі- 
сцях невеличкі столики, що при них позасідали 
упрошені пані з молодими кавалерами до прода- 
вання льосів. Міська музика в переход! через місто 
грала марші й веселі краковяки, стягнула за собою 
масу місько’і дітвори, підростків, та принагідньоі 
товпи. Приходили всі місцеві достойники з паном 
старостою на чолі, як протектором. Коло четверто! 
години город заповнився місточковою публикою 
вщерть. Прибули оба судді, всі три адвокати жиди 
з жінками і дітьми, і один адвокат христіянин, 
прибув аптикар з жінкою, нотар з цілою родиною, 
прийшли вчительки, вчителі, »фінанци«, оба латин- 
ські священики, парох і катехит, знатніші міщани, 
ремісники, огнева сторожа у блискучих шоломах, 
і місцева городська поліція у рогатих шапках для 
пильнування порядку. По всіх перетиках (алеях),
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стежках, повно святочно прибраних людей, рух, га- 
мір, сміхи, дотепи. Почалися різні забави, ігри, коло 
щастя, бігання до мети, лазка на високий стовп за 
ковбасою та другими ласощами, народ тішився, ба- 
вився, реготався, музика грала...

В найбільшім розпалі забави, зявився префект 
з Замаринського з дочкою.

Заплативши вступ, кинув також добровільний 
даток для бідних, поважно ступав з дочкою голов
ною перетикою міського города. Всі звертали увагу 
на його поставку особу, а що більше на стародавню 
шляхоцьку чамарку, та на довге скіряне цигаро 
»віржінія«, яке підчас якоі'сь паради префект лю
бив закурити. Людка убрана була в літню рожеву 
суконку, скроену ще у Львові, після новішоі моди, 
звертала на себе увагу як нова поява на містечковім 
горизонті. Здорова і ставна дівчина подобалася, — 
пані і панове почали за нею оглядатися, знайомі 
урядовці кланялися панові префектов! перші, з огля- 
ду на те, що йшов з молоденькою гарною дамою.

Пан староста окружений повітовими достой- 
никами стояв біля головного кіоску і про щось живо 
розмовляв. Побачивши префекта в товаристві дочки, 
всміхнувся до нього, підійшов два кроки наперед 
і сказав:

»Вітами — вітами пана префекта»! — та подав 
йому руку і представився донечці:

— А! а! а! і вас, панночко, витаемо, витаемо
— мило мені погратулювати вам матури. Тішуся 
дуже, що не жаліли труду і прибули з віддалено’1' 
провінціі ущасливити своею особою наш фестин» 
Тимбільше тішуся, що ви перші з провінціі прибули
— а ваша сільська інтелігенція не була ласкава
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при’іхати, помимо того, що до всіх священиків 
і учительства комітет розіслав запрошення.

— Може ще дехто прибуде, пане старосте, — 
сказав префект. — 3 села тяжко вибратися до міета, 
тимбільше в неділю. Люди перемучені працею, свя- 
щеники в неділю перепрацьовані, учителі моглиби 
бути, у нихже дозвілля. А може порозіджалися.

Підчас ціеі розмови приступив до префекта 
один з комітетових, знайомий адвокатський аплі- 
кант і перепросивши, що переривае розмову, сказав:

— »Пане префекце« — я дуже прошу панну 
Людмілу до асисти до одного столика, до жеребів 
(льосів) щастя. Прошу не відказати нам, панно Люд- 
міло, у нас нема ніякоТ різниці, ні національно’!, ні 
релігійноТ під тим оглядом, ціль така висока, освіта 
народу Т. С. Л.

— А так-так! дуже просимо, — додав пан ста
роста, — треба помогтиі Прошу не відмовити I — 
і в тій хвилині аплікант подав рамя Людці, що 
всміхнена сказала :

— Дуже прошу, і мене тішить така праця, але 
я маю »пех«, не знаю, чи моя особа принесе яку 
користь для товариства.

— Щастя принесе така миленька особа, як 
ви, пані — у ваших очах саме щастя — а ті 
ручки — якби сотворені були до витягання льосів. 
Я перший прошу вас, панно Людко, витягніть мені 
жереб, я його сховаю, як скарб ..

Він припровадив Людку до столика, предста
вив Ті старшій пані, коморніковій, а суддя, що си- 
дів при столику, встав, поклонився панночці своім 
високим на два поверхи чолом сказавши свое прі- 
звище: Туровський.
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Людка кивнула головою, усміхнулася ніяково 
й нічого якось не могла говорити, коли поглянула 
на поверхове чоло пана судді, а ще більше на цілу 
масу золотих і плятинових зубів, які що хвилини 
пан суддя показував заговорюючи до молодо'!, сві- 
жоі і здорово! дівчини.

— Може пані й мені витягнуть який щасливий 
льос. — сказав суддя і засміявся показавши цілий 
шар блискучих зубів.

— Пані раніше мені обіцяли I — сказав аплікант.
— Прошу дуже, прошу; — сказала сміючися 

Людка, — обом панам з найбільшою охотою ви- 
тягну жереб, але не ручу, чи будутъ щасливі.

Це сказавши взяла два жереби, піднесла !х 
в гору і сказала :

— «Прошу витягати !«
Оба кавалери на хвилину замнялися. Котрий 

жереб тягнути? Перший з краю таки потягнув 
адвокатський аплікант, розвинув і крикнув:

— Повний і паристий: 32!
— Оце щаслива ручка панни Людки! — за

кричали всі...
— В такім разі мені випадае тягнути цей дру- 

гий. — сказав пан суддя і сягнув по жереб і при- 
глядався йому з усіх боків.

-- Розвивайте скоро! — заговорила пискли
вым голосом пані коморнікова.

- Маю час! — сказав флегматично суддя. — 
Маю час, маю час.

— Врешті хочемо знати, чи ви, пане судде^ 
маете щастя! — сказала коморнікова.

— Так, так! додала Людка. — Просимо роз- 
винути, просимо!
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— Коли так гарно просите, попробуемо, але 
я сам не хону свого щастя розвивати, прошу Вас 
пані подивитися на мое щастя.

Подав Людці жереб. Людка розвинула скоро 
і спустила очі.

— Пустий ? — правда, панно Людміло! — Люд
ка подала жереб пані коморніковій.

— Пан суддя не мае щастя до жеребів. — 
закричали всі.

За те мае щастя в любові! — докинула 
пані коморнікова.

— Так, так! — закричали всі.
— Я цікавий, що я виграв, сказав аплікант. 

Яке це щастя принесла мені панна Людка, і побіг 
до головного кіоску, де уставлені були фанти. Не- 
забаром вернув, і ніс в руці гарний фляконик на 
квіти.

А — а ~ а — ! Бачите, що за щастя! 
який гарний фляконик! — сказала пані коморні
кова. — Щож ви будете з ним робити, молодий 
пане меценасе?

»Іп зре, — іп зре« — пані добродійко. Що 
я буду з ним робити, питаете? Чи я знаю?... От 
що — піду до вашого огороду, нарву собі квітів 

але так — щоби ніхто не бачив — і занесу 
якій гарній панночці. — Тепер така мода, пані до
бродійко, кажуть що панночка ліпше полюбить, за 
крадені квіти.

Ціле товариство сміялося.
Добре, що сказали так отверто, буду сте- 

регти огороду в день і в ночі, пане меценасе.
— I таки не остережете.

Хто знае. Але, знаете панство? — сказала
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пані коморнікова. — Наша служба при столику 
скінчена. Ми свое відробили. Пора, щоб хтось інший 
нас заступив — на когож тепер черга.

— Тепер, тепер, мають при нашім столику 
— цідив крізь зуби шукаючи в записнику, — си- 
діти — пані меценасова Кугельрумфова, пан секре
тер ПовітовоТ Ради Щуровіцькі і панна Аделя Мун- 
кевич. Вони тепер гуляють, зараз Тх попрошу.

— Просимо, просимо, — сказало разом това- 
риство, — хай вони прийдуть, а ми підемо гуляти.

Пан аплікант пішов шукати за призначеними 
особами і вернув щойно за добру годину, бо в товпі 
народа не міг Тх всіх разом віднайти, і притягнути 
до сповнення горожанського обовязку. Віддавши 
столик, Людка в товаристві пані коморніковоіі, аплі- 
канта і судді відійшла і всі разом почали гуляти 
по городі, придивляючися тут і там різним забавам, 
та веселому настроеві, який звичайно бувае на фе- 
стинах — а в тім часі під вечір доходить до най- 
вищого пункту. По всіх доріжках повно молоді, 
всюди смік, гамір, втіха, радість, музика грае гучно. 
Найбільше скупчення й веселість біля головного кіо
ску, де розміщені фанти. Там найбільший натовп 
всілякого народа, дітей, підростків, кожне прихо
дить з виграним жеребом. Якийсь поважний пан 
відбирае розвинені жереби, шукае відповідного чи
сла, здіймае фант і подае його щасливцеві! Фанти 
розібрано, фестин добігае до кінця. На дворі суте- 
ніе, публика при звуках орхестри, жде ще на »фа- 
ерверки«, штучні вогні, що Тх оставлено на закін- 
чення для загальноі втіхи.

Розбавлена публика розходиться. Дехто з »ліп- 
шоТ верстви« мае спеціяльне запрошення до каси-
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ново'і салі, на вечірню забаву. Префект з Замарин- 
ського дістав теж спеціяльне запрошення від пана 
старости на цей вечір до касина. Відпочавши го
дину в за'ізді, Людка перебралася в легеньку ба- 
тистово-голубу суконочку й пішла з батьком на 
вечерниці. Мріяла про те ще дома.

VIII.

У святочно прибраній салі, чуемо вже кілька 
осіб. За буфетом сиділи пані. Вони взяли на себе 
обовязок добути найбільше доходу для товариства 
Т. С. Л. Вже почали сходитися запрошені гост!, і 
протягом одно'! години ціла саля маломіського ка
сина заповнилася по береги місцевою й околичною 
публикою. Аранжери танців представляли і знайо- 
мили свіжу зірку, Людку. Музика заграла вальса, 
молоді танцюристи позривалися з місць і ноги 
почали працю. Людка бавилася знаменито, перехо- 
дячи з рук до рук так, що деякі місцеві панни 
стали Тй завидувати, а найбільше мами, що то Ма
ли дочки до подружжя. Пані, що сиділи під стінами, 
брали Людку на своі рухливі язики.

— Якже вам, пані, подобалася ця свіжа тан
цюристка з Львівського ліцею? — запитала пані рад- 
никова Бобельська паню меценасову Апфельзісову.

— Не видно по ній Львова цілком!
— I я так кажу.
— Надто туга і рухи Ті якісь непевні, хоч лич- 

ко нічого собі. — додала пані коморнікова.
— Танцюе надто з життям, трохи видно в 

ній ще парафіянські рухи, хоч мешкала у Банедик- 
тинок. — докинула пані начальникова.
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— От, собі шляхтяночка, перебрана надто по 
панськи — завважила директории школи.

— Воно то так; молоде та здорове й гарне, 
але на жінку урядника не надаеться. П сільського 
походження ніяка едукація не затре. Во, знаете 
пані, вовка натура все до ліса тягне — додала пані 
меценасова Дембінська.

— Не знаю чи це »русінство« з себе скинула 
— чи ще ні, бо не чули ми нічого, щоб метрику 
змінила. — завважала пані люстраторова. — От за 
якого »ржондцу« — за попа на село, або за вчи- 
теля, то якраз, але до нашого товариства до мі- 
ста, то ні.

— У не’і брак цеТ мійсько'і ніжности. Навіть 
лиця не упудрувала — фе! — докинула пані се- 
кретарева.

Коли так молодь бавилася танцями, а мами 
вели таку цікаву розмову, префект засів при столи
ку в буфеті і з деякими знакомими панами урядов- 
цями, попивали пивце. За яку годину зявився пан 
староста. Перейшовшися по салі, подався до буфету. 
Зібрані поклонилися йому як зверхникові повіту. 
Він поговорив з кожним по кілька слів,відтак з ти- 
ми, що в сусідній кімнаті сиділи при зелених сто
ликах, побажав Тм щастя і просив не забувати на 
Т. С. Л. Сам не ів і не пив нічого, а приступивши 
до касіера забавй, запитав який дохід.

— 3 фестину 1456 злр. з чого половина на 
Т. С. Л., а друга половина на будову костела в За- 
маринськім.

— Пет, тихо! сказав староста і поклепав йо- 
го притекційно Но плечах. По лиці старости видно 
було вдоволення.
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— Крім того буде ще дохід з нашего буфету, 
що обчислимо щойно над ранком — сказав касіер.

— Дуже тішуся — сказав староста. — Буфе- 
тові і я дам дещо заробити пізніше. Пильнуйте тут, 
пане касіере, всього, киньте оком все на буфет, шо- 
би всі платили.

Обняв оком ще раз всі салі, декому кивнув 
ще головою, декому піелав привітання рукою, де
кому своерідний усміх.

При столику в бічній кімнаті, побачив ^префек
та, що сидів з секретарем староства при шклянці 
пива. Оба поклонилися старості, він піелав Тм при- 
віт рукою, поволеньки зблизився до них обох, по
дав протекційно руку префектов! та кивнувши го
ловою свому секретареві, заговорив ласкаво до пре
фекта: — О, як бачу і пан префект остав з нами. 
А це гарно, це гарно! А це добрий батько; бачу, як 
донечка гарно бавиться, з рук до рук. Но! щасти 
Боже, префекте, подивімся на салю оба.

Взяв префекта під рамя і випровадив на салю, 
де молодь завзято гуляла. Оба станули собі в ку- 
тйку, де нікого не було і придивлялися забаві.

— Подивляю вашу красуню, пане префекте: 
раз дівчина! Скільки в ній життя, гарна дитина, 
нема що казати. Шкода б було Гі десь на селі за
копати, з таким образуванням! За якого урядовця 
треба буде віддати до міета і то за урядовця на 
кращому становищі, вищоі і повно’Г інтелігенціі.

Префект хитав вдоволено головою й легенько 
всміхався. Дякував старості за ласкаве вирізнення 
його дитини.

—- Трудно нині, — казав — пане староста, 
всеж вона таки дочка не бідного, вправді, але все
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селянина-шляхтича, що сво’ім життям не відскочив 
задалеко від нашоТ загумінковоТ шляхти.

— Але все таки шляхтича! I я з тако'Ьк шлях
ти походжу, це вже багато значить. Що шляхта, 
то шляхта, чи вона польська чи руська, все одне, 
але шляхта, — то не прості люди. Ваша доня мае ве
лику будучність перед собою. Як то добре, що ви 
мене послухали й післали П на образування там, де 
шляхоцькі діти повинні образуватися. Нині вона 
цілком що іншого варта. Дивіться, як сміло бавить- 
ся з дівчатами найвищоі інтелігенцП, як рівна з рів- 
ними!

— Пане префекте, — сказав, помовчавши, — 
як там стоіть справа з тим грунтом під будову 
того костелика?

— Добре, пане старосто. Вже все добре зло- 
жилося.

— Ну, якже? Слухаю вас.
— Найшовся один шляхтич, що мае реальність 

біля нашоТ церкви, він на мое представления обі- 
цяв продати морг городу під будову костела.

— Ну, то добре, дуже тішуся! А за яку ціну?
— Багато не візьме, — яких 300 злр, а ця 

площа варта в нас два рази стільки, тож город.
— Добре, пане префекте, добре, я вам цього 

ніколи не забуду. Заслуги ваші будутъ записан! у 
вищих властей, як тривалий памятник правдиво! 
культури на східніх землях. — Про це буде знати 
й пан міністер у Відні, не лише намісник у Львові. 
Але на тім не кінець, пане префекте. Ваша місія 
ще не скінчена.

— Прошу дуже, пане старосто.
Пан староста вийняв темно-червону коробочку, 

Братня любов 4
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отворив !!, а в ній було гарних 6 віржінія циГарів, 
першоі сорти.

— Прошу, пане префекте, закурити собі таке 
цигаро. Я бачу, що ви такі курите. От це буде для 
вас презент від мене.

— Алеж... — замнявся префект. — Дякую, па
не старосто, деж я достойний тако! ласки від пана 
старости.

— Саме якраз ви, пане префекте, достойні. 
Прошу дуже прийняти цей скромний презент. Ці вір
жінія цигара, то спеціялітети з Відня, такі самі 
Найясніший Пан курить. А часом, десь колись, яко- 
мусь заслуженому чоловікові пан міністер каже зро- 
бити презента, в доказ велико! ласки й пошанування 
від уряду. Тому прошу вас дуже, пане префекте, 
прийняти цей гостинець від мене, як представника 
уряду в доказ велико! приязни й зйчливостй.

— Дякую, пане старосто, я буду старатися 
заслужити на таку зичливість для мене.

— Саме, пане префекте, йде ще про одну важ- 
ну річ. Але знаете, що: Ходім до це! кімнатки, там 
собі оба сядемо, тут забагато людей. Мусимо бути 
свобідні. Там собі поговоримо оба. Пан староста 
дав знака буфетовому. Цей зрозумів, про що йде, 
приніс дві пляшки експортового пива, відкоркував 
і налив обом панам.

— Ну! за здоровля ваше, пане префекте. Дай, 
Боже, щоб наші справи увінчалися гарним успі- 
хом.. .

— Дай, Боже, здоровля пану старості, щоб 
многі літа між нами прожили! — сказав префект, 
підносячи склянку до уст.

— Знаете, пане префекте, йде тепер про це,



51

щоб вй цього шляхтича до мене привели й щоб 
ми цей город заінтабулювали.

— Він прийде, прийде, то наш чоловік, шлях
тич, у нього широка шляхоцька натура. Він лю
бить, щоб його похвалити, погостити, а все зробити 
тоді з ним буде можна.

— Я вже про це постараюся, що з гостини, 
яку я кажу йому справити, буде вдоволений. Мені 
головно йде про те, щоб ви провели ухвалу гро- 
мадськоі ради, щоб жертвувала 10 метрів будівель- 
ного дерева на будову костелка. Я думаю, що це 
не буде велика втрата для такоі багатоі на ліси гро- 
мадй, як ваше село, що мае кілька тисяч моргів 
власного лісу.

— Не знаю певно й тепер не можу нічого 
сказати, але я буду старатися, щоб таку ухвалу 
провести; правда там буде велика опозиція трьох 
крикунів, про яких пан староста нераз чули. Бо- 
юся, щоб вони не потягнули за собою більшости 
членів.

— На це буде, пане префекте, рада.
— Яка, пане старосто?.. Можна знати?..
— Зараз вам скажу: ви назначите засідання 

громадсько ’і ради, припустім, на другу середу. А я 
постараюся, що ті три крикуни на той сам день 
дістануть візвання до староства, до скарбового 
уряду, до повітовоі ради під загрозою кари 50 злр. 
або 10 днів арешту на випадок, колиб не явилися. 
I будете мати спокій на засіданні громадсько’і ради, 
а я постараюся, що повітова рада цю ухвалу в ці- 
лості потвердить.

— Добре, пане старосто!
— Тільки про одне вас прошу, пане префекте.

4*
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Те, що ми оба тепер говоримо, останеться тайною, 
про це не сміе знати навіть вдша жінка, бо, знаете, 
в баби довгий волос, короткий розум.

— Добре, пане старосто, останеться тайною, 
прошу бути певним, я ручусь за це.

Пан староста не вертався вже між панів, ані до 
буфету. Побачив, що забава йде гладко, молодь ба- 
виться завзято, з життям, перейшов непостережно 
потихеньку бічними дверима до мужеськоТ Гардероби 
і, не прощаючись з ніким, пішов додому, бо його 
становище не дозволяло надто популяризуватися.

Префект перейшовся сам по балевій салі. Став 
гордо, бо поговорив собі з найважнішою особою 
в повіті й першою особою на балі, якби з прияте
лем, випив з ним пива, наче з рівним, і дістав та- 
кий гарний презент від пана старости, про який 
тут і ніхто не мріяв. Стояв певний себе, і придив- 
лявся танцюристам, дивився на Людку, як кавалери 
не дали Ій ні хвилинки посидіти, не дали відпочити, 
а рвалися до неТ й з рук до рук П передавали, мов 
мячика. Незабаром музика перестала грати, — аран- 
жер проголосив довшу перерву.

В часі перерви стало гамірно. Помучені пані 
й кавалери попереходили до буфету, інші гуляли по 
салі, холодилися вахлярами...

Панну Людку посадив кавалір на кріслі під 
великим дзеркалом, склонившися, відійшов перемуче- 
ний до буфету з іншими товарищами. До Людки 
зблизився батько, засміявся й, сівшй біля не'і, запи
тав, як бавиться, чи вдоволена...

— Дуже гарна забава, батеньку, я дуже вдо
волена з цього фестину, але дуже зголодніла, а ви 
також певно голодні.
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— Я не дуже, бо я перекусив з хлопцем в за- 
Ізді, а ти скажи дати собі вечерю, ходім до буфету.

— Мені самій не випадае ’істи, ходім разом.
— Добре, дитинко, ходім!
Пан префект прийшов до буфету останній, так 

що всі столики були зайняті, дехто Тв навіть на бу- 
фетовому столі. Так само мусів зробити префект із 
дочкою. Перепросивши люстратора повітовоі ради, 
щоб трішечки посунув свою тарілку, поставив пе
ред дочкою тарілку, яку ледви випросив від буфе- 
тового, і запитав Людку, що собі вибере.

— От цей шматок гусятини попрошу! — ска
зала Людка до буфетового, — й одну булочку, по- 
тім чай.

— А мені, то вже велике пиво,— сказав префект, 
а до того раз на видельце ковбаси з шматком хліба.

Кілька старших, знаних нам кавалерів, які 
були давно вже на одружінні, зайняли заздалегідь 
свій стіл, при якім звичайно обідали, й потягали 
склянку за склянкою, при чім бавилися весело. Об- 
сервували ціле товариство, а знаючи всі місцеві 
обставини й своіх людей, не оставили на нікім су- 
хоі нитки. Не минула іхньо’і уваги й нова зірка на 
тій забаві, панна Людка.

— Ну, а якже вам, пане судде, подобалася 
Людка?

— Чому, чому, — нічого собі дівчина! Гарна! 
Нема що казати, здорова, добре збудована.

— Гарна собі парафіяльна гусочка — замітив 
пан концепіст із староства.

— Дивіться, що за гарний стан у неі — добра 
була б на маму, — заповів судовий авскультант,
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— женіться, пане судде, будете мати тестя в шля- 
хоцькій капоті.

— Це вже вам оставляю, як молодшому това- 
ришеві, дістанете зо сто моргів поля в посагу, буде 
вам качки й гуски годувати! Дивіться, як гускою 
заТдаеться.

— Ха! ха! ха! — засміялися голосно всі.
— Я не хочу моргів і з моргами не хочу ма

ти нічого до діла! Я не староста, не потребую йо- 
го ласки.

— Ха! ха! ха! — засміялося ціле товариство.
— Може ви, пане »банкире«, маете на нет охоту?
— Що правда, танцюе дуже гарно, і приту- 

литися е до кого, аж любо, але ней товар не для 
мене, — сказав практикант з банку, — у мене го- 
тівка грунт, а цей Грунт, який він мае, не дае нині 
більше як 3%. Що за інтерес вязатися з ходачко- 
вою шляхтою!

— А щож ви на це, пане асистенте з «видзя- 
лу«? — сказав жартовливо пан суддя.

— Я пристав уже до старих кавалерів, не хо
чу кидати свободи, а цей товар оставлю молодшим.

— Прошу ставати до кадриля! — кричав а- 
ранжер.

В буфеті настав рух! Музика заграла, молодь 
почала виходити на салю й уставлятися пара за па
рою. Людку запросив до кадриля перший раз суддя, 
з яким сиділа на фестині при столику.

Після кадриля наступили вальси, полька ма
зурка, потім лянсіер, а забаву закінчено білим 
мазуром. Забава йшла з життям до білого дня. 
Деякі старі кавалери урядовці пішли просто з ба- 
левоТ салі до своі'х урядів і позасідали за столами.
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Брали акти в руки й удавали, що урядують. Ку
рили пристрасно папіроси за папіросами, зганяючи 
сон із повік.

Префект хотів ще перед блиском дня відіхати 
додому, бо дома й урядування й велика господарка 
на його голові. Жінці буде тяжко з усім самій 
справитися, вияснював аранжерові. Але цей слухати 
не хотів про це й сказав, що панни Людки не пу
стить додому перед білим мазуром.

Префект вийшов майже останній з забавовоі 
салі до за’ізду. Людка перебралася, поіхали додому. 
В руках тримала своТ китиці квітів, які дістала від 
кавалерів на балевій салі. Молодший братік, пере- 
спавшися на візку в заізді, взяв батіг у руки, затяв 
коні. Людка, тримаючи китички в руках, по дорозі 
заспала. Префект, доіжджаючи до села, закурив ста- 
ростинське цигаро. Замаринські люди, ідучи з косами 
й серпами в поле, кланялися панові префектов!, зні- 
мали капелюхи зо словами: — Славайсу!

VIII

Учитель Гукалюк, вернувшися з церкви після 
богослужения додому, зияв з себе сорочку, бо була 
цілком мокра... Хотів перебрати тимчасом іншу, 
поки мокра не висохне. Отворив свій кавалерський 
куферок, ба, — але там чистоі сорочки не було. При- 
гадав собі, що три брудні сорочки забрала жінка 
сторожа до прання... Вийшов таки без сорочки на 
сонце, повісив мокру сорочку на пліт, за школою, 
сам сів на мураві, і жарився до сонця, ждав на обід.

— Зле я зробив, що післав так велику рату 
за книжки й часописи, треба було купити ще дві
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сорочки й було б пів тузіна. Ну, пропало! — поду
мав собі Гукалюк.

За кілька хвилин зявився сторож інвалід і при- 
ніс у двояках обід.

Давай скоріше, Іване, давай, бо я голоден 
як пес. ’

Учитель схопив з плота сорочку, надів на себе 
вбіг до кухні, стягнув тарілку з полиці, налив ро- 
солу аж по береги тарілки, стягнув бохонець сві- 
жого разового хліба, врізав шмат, перехрестився й 
почав істи. Сторож схопив за клямку й хотів відійти. 

Пожди, Іване, сядь собі — розкажи що 
щкавого, — що там в селі чувати, потому забереш 
відразу горшки й тарелі.

В селі, прошу пана, тихо, від часу, як по- 
оилися шляхтичі з хлопами, тепер якось усе при
тихло, не знати, коли то термін буде і що з то
го вийде.

— А що мае вийти? — Навчать Тх розуму.
Учитель зТвши один таріль гарячого росолу з 

локшою, налив собі другий, але вже неповний 
відкроів другий шмат хліба й заідав з мясом, яке 
мочав у часниковому сосі.

— Що ще чувати в селі, Іване?
Кажуть, що префект запрошений до міста 

на якийсь баль, чи фестин до панів. Казала його 
жінка нині між бабами в церкві, що сам пан ста
роста його запросив. Мае Тхати з дочкою...

Яку не для нашего народу виховав — 
додав учитель, — Га! Хай пхаеться між панів,’діж- 
деться похвали й заплати.

Учитель, пообідавши, сказав до сторожа: — За
бери це начиння, Іване, і дай знати Іванові Кі-
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мелюкові й Гарасимові Запотічному, щоб перей- 
шлися по селі й потихеньку скликали наших лю- 
дий, один з одного, другий з другого кінця села, 
щоб прийшлй до школи. Зійдуться тут у кухні, 
бо в шкільній салі не вільно, але щоб ішли так, 
знаеш, тихо, одинцем, щоб ніхто Тх не завважав. 
А знаеш, чому... Не треба тобі говорити. Я нині буду 
мати виклад, довідаються цікавих речей. Розуміеш?

— Так, прошу пана.
— Ну, з Богом, а жінці скажи, щоб випрала 

шмаття, бо це остання чиста сорочка, що на мені.
— Добре, прошу пана навчителя.
Учитель, пообідавши, закурив папіроску, пішов 

до свое! кімнати, положився на софі, лежав і роз- 
думував:

— Про що сьогодні випадае говорити? Мину
ло! неділі я скінчив про виборчу ординацію до по- 
вітово! ради й до краевого сойму, перейшов з ними 
виборчі куріТ. Ха! ха! ха!... А сьогодні випадае 
говорити про проект виборчо! ординаціі до держав
но! ради у Відні. Про нове, загальне, рівне, тайне, 
безпосередне й пропорціонально виборче право! Ха! 
ха! ха! Тут треба праці вложити, треба груди зісти, 
щоб Тм це виложити гак, щоб вони його зрозу- 
міли!.. Брр! Аж мене мороз проймае... Але хтож 
!м це розкаже?.. А тут вибори за плечима! I готові 
знову вибирати «камеральних русинів« — старо- 
стинських підлизів... Щоб хоч зрозуміли й не да- 
лися взяти за ковбасу, чи драглі, а вибрали послів, 
що справді постоялиб за права народу. Тоді може 
й нам учителям засвітить сонце. Чейже ті поели 
зрозуміють наше положения вчителя, що може раз 
на тиждень мнений обід зТсти!.. А такі »шта-
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ерамтовці«, судові »маніпули«, що дванадцять літ 
коням хвости обтинали, або різні залізничники 
два рази ліпші побори мають, як ми з матурою, 
вчительськими кваліфікаціями й різними фаховими 
та офіцерськими іспитами. Чейже нововибрані наші 
поели зрозуміють, що в темноті корінь зла, що 
вчитель, щоб працювати і в школі і поза школою, 
мусить наперед добре відживити свое тіло, потім 
братися до освіти народу поза школою. Чи можна 
за 25 гульденів на міеяць добре відживитися, у- 
братися, купити книжку й газету й посвятитися 
праці в школі й поза школою! Найвищий час, щоб 
повалити цю мафію, відібрати Тм привілеТ, а за
вести інший порядок у тій мозаіковій австрійській 
державі, де одні народи бенкетують, а другі — з го
лоду пухнуть. — Га? Щож робити?.. Треба боро
тися, боротьба — життя, спокій — смерть!.. Мое 
нещастя в тім селі, з тою темною шляхтою, що 
мріе у XX столітті про якіеь шляхоцькі привілеТ... 
Гм — як вони даються легко збаламутити різним 
пройдисвітам, різним недоукам. I така людина мае 
відвагу лізти в народ, обіцювати золоті карабелі, 
шляхоцькі компаніі, звільнення від податків, без- 
платний доступ до шкіл, до ремесел, задармо пруття 
з несво’іх ліеів і тим подібні грушки на вербах. Чи 
та загонова шляхта зрозуміе коли, що вона ніщо 
інше, як кіеть з кости, кров з крови з того са
мого украінського народу, до якого й належить 
мужик, чи вона зрозуміе, що ці герби, ці закіптілі 
пергамени, то чужий налет, це чужі дитячі цяцьки, 
якими Тх перед сотнями років обдурювано, як нині 
малу дитину обдурюють... 1 нині ці різні пройдисві- 
ти пхаються до сіл цих бідаків, що часто не мають
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шматка хліба, і кажуть Тм захоплюватися старими 
гербами, малюють Тм лицарів із крилами на конях, 
і в цих нуждарів вмовляють, що повинні покинути 
украТнську націю, украТнську церкву, украТнську 
мову й віру та пристати до чужинців!.. Щб за на- 
хабність, щб за безличність у цей спосіб підходити 
до темного народу й читати на його душу — пекти 
для себе печеню на темноті народу, на темноті цеТ 
шляхти!.. А щож робиться з нашоі сторони, хто про- 
тиставиться цій роботі? Ніхто! Преса наша слаба, 
читаленъ нема, священики перетяжені працею в па- 
рохіТ, дехто не вміе до цього діла підійти, дехто не 
хоче, тямущих учителів обмаль, жид його обдурюе, 
заманюе в своТ сіті, розпивае, дідичі не хотятъ 
раціонально! освіти народу, хотятъ мати дешевого 
робітника, підсичують розділ між людьми, одним 
пригадують давні привілеТ, шляхоцтво, про других 
висказуються з погордою. Коли хлоп дурніший, 
— мовляв — тим ліпше! — Працюй тут, серед 
таких обставин! Га — щож робити... сказав наш 
великий учитель: »Хай ні жар, ні холод не спинить 
нас«, мусимо цю скалу (темряви) розбити!.. му- 
симо — розбити.

Почув і свое безсилля й силу заразом. Хтось 
схопив клямку від кухні, отворив скриплячі дверь 
й назад за хвилю замкнув. По тяжких кроках з 
відгомону вчитель пізнав, що сходяться його тайні 
ученики, парубки, молоді газди як селяни, так шлях
та, були й ті, що співають у церковнім хорі.

Учитель встав, відхилив двері до кухні й сказав: 
— Маете тут газету, читайте собі тим часом, 

поки всі зберуться, а не робіть гамору, поводьтеся 
тихо, а лишіть двері отворені, бо так немилоседно
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скриплять, що по душі ріже... Коли всі зійдуться, 
даси мені, Степане, знати. — Замкнувши двері з 
першоі кімнати до кухні, перейшов учитель до дру- 
гоі, що стояла цілком порожня, став при вікні 
й задумався. Бачив, як із різних сторін сходилися 
люди на його призив. Ідуть поволеньки, стають 
при дорозі, розглядаються на всі боки, вдають, що 
йдуть десь у поле, до сусіда, переходять на межі, 
потому поза угли хат, стоділ, поза клуні, далі 
хильцем задніми дверима до шкільноТ кухні. — Гу- 
калюк, побачивши, що вже всі прийшли, взяв з 
полички брошурку та прочитав напис: «Проект 
ново! виборчоТ ординаціі для краТв, репрезентованих 
в австрійськім парляменті«, і задумався!

— Що з цим фантом робити? Як до цього 
братися? Наперед поясню загально різницю між 
старою куріяльною виборчою системою та проек- 
тованим новим законом, потому почну читати роз- 
діл за розділом, параграф за параграфом. Інак- 
шого виходу немае, не зрозуміють. Треба вчити, як 
дітей у клясі, цеж старі діти з дитячим знаниям...

— Прошу пана, вже людей повна кухня — 
сказав Степан, відхиливши двері.

Гукалюк увійшов до кухні та побачив повно 
людей, що стояли один біля одного, як оселедці в 
бочці. Він засміявся якось дивно, та по хвилині 
сказав:

— Бачите, люди, які в нас порядки в краю. Чи- 
тальні в селі немае, а до шкільноТ салі, що тепер 
порожньо стоТть, мені не вільно вас брати без доз- 
волу вищоТ шкільноТ влади. До мого мешкания 
також небезпечно, — з вулиці вас видно й кожне 
слово на вулицю чути; мусимо тут душитися.
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Скажіть тепер, де я стану, на порозі так цілий 
час не буду стояти?

Люди потиснулися так, щоб учитель міг пе
рейти під бічну стіну, а далі виліз на припічок, 
став за комином і сказав:

— Тепер якраз буде добре, мене всі будете 
бачити, як я буду пояснювати вам проекта нового 
виборчого австрійського закону. Чи чули ви, люди, 
що таке нове виборче право буде, що всі люди 
будутъ голосувати на послів?

— Та щось трохи чули, прошу пана. Говорив 
Гершко в корчмі, війт також трохи на це натякав, 
що всі будутъ голосувати, але Як воно буде, цього 
ми не знаемо, — сказав один шляхтич.

Учитель в годиннім викладі вияснив наперед 
різницю між дотеперішнім куріяльним виборчим за
коном та новим. Говорив про те, щб він може дати 
народові, як всі при виборах будутъ пильнувати 
справи й не дадутъ себе заманити обіцянками різ- 
них фальшивих пророків. Потім запитав, чи розу- 
міють те, щб він Тм говорив.

Так, прошу пана! — загули всі.
— Добре — тепер будемо читати параграф 

за параграфом, а якби хто чого не розумів, хай 
зараз скаже. — При читанні показалося, що люди не 
розуміли чужинецьких слів, як: перманентний, ві- 
рильний, кворум, пропорціональний і т. п. Учитель 
мусів переривати й вияснювати кожне слово в прос- 
тий спосіб так, що після прочитання двох розділів 
змучився і став. На дворі вже стало сіріти. Учи
тель сказав:

— Решту відложімо на другу неділю.
Хтось відчинив до кухні двері й сказав;
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А це що таке? — Господи, а щож ви тут, 
люди, робите? — а деж пан професор?...

— А от тут за комином.
— Д-е-е-е, за комином?..
— А от там!
Учитель, почувши голос старого знайомого то

варища з сусіднього села, показав голову з-за комина. 
Ось я тут, — говорив, — прошу, прошу, 

пане товаришу!
А щож ви тут робите з таким числом 

людей?..
— Сьогодні був виклад про нове виборче право.
— I скінчили?
— Ні.
— Ну, то я жалую, що вам перебив.
— А я тішуся, що перебили, бо по трьох го

динах балачки я чую вже змучення.
То пустіть людей, бо я до вас з интересом, 

але таким, що в сім наголос скажу. От що, люди: 
Я прийняв із вашого села служницю; яка вона, хто 
’ІТ знае, — Анна Гніздур?

— Знаемо, знаемо, добра буде й працьови- 
та, бідна.

— Як так, то вам щиро дякую.
Люди вийшли, Гукалюк попросив товарища 

Сілецького до свойого мешкания.
— Сідайте, товаришу, — сказав Гукалюк до 

Сілецького.
— Я був у вас нераз гостем, тому тішуся дуже, 

що ви до мене хоч раз загостили, прошу Вас до 
скромно! вечері. От несе вже мій сторож, як бачите,

В цій хвилині поставив сторож на столі горнець 
3 квасним молоком, у другім була гаряча бараболя.
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— От вам, товарищу, в мене приняття. Правда, 
що учитель - парубок не соромиться. Дай но, Іване, 
ще одну тарілку й другу ложку.

— Дай, Боже, щоб бараболя все родилася, бо 
як вона та ложка молока, то ще наш брат не за- 
знае голоду, — сказав Сілецький.

— Щож робити, товарищу, на щось ліпшого 
нас не стати, а придалося б за нашу тяжку пра- 
цю над народом.

— Вам, товарищу, ще не велика біда, ви сам 
один, у менеж дома двое менших дітей, а двое в 
школах в місті, а пенсія моя не дуже більша від 
вашоі, всього 35 злр. місячно. Якби не ця мізерна 
моя господарка, і не ті бджілки, я не мігби ніяк об- 
разувати дітей. Бджілки багато мене рятують. Му- 
сить чоловік, як може, помагати собі, бо на самій 
вчительскій платні не виживби з родиною. Однак 
я вірю в те, що, як перейде новий виборчий закон, а 
послами стануть інші люди, приятелі народу, вони 
оцінять нашу працю, і зрівняють наші місячні по
бори з поборами державних урядників, до чого 
вчительські організаціі не від нині прямують. Та 
я хотів би знати, пане товарищу, що це за лю
ди були нині в вас на викладах, — чи це хлопи, чи 
шляхта?

— Переважно хлопи, було й кілька шляхтичів.
— 3 хлопами я, знаете, пане товарищу, скорі- 

ше порозуміюся, як з тою загоновою шляхтою, 
що то вдае щось з »вашеця«. Дивні люди, в них 
відзиваеться все якась бундючність, зарозумілість, 
якась дивна гордість, що вони »ось« якась шляхта, 
і то, знаете, нині, у XX столітті, де перед ста 
роками станові привілеТ змела з лиця землі фран-
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шляхетчина, — це була суспільна несправедливість.

— Правду кажете, товарищу, тим більше, що 
ця загонова, або ходачкова шляхта не різнилася 
ніколи чимнебудь від простого хлопа, така була 
темна, як панщизняний хлоп, одне лиш ТТ так збун- 
дючйло, — а то те, що не робила панщини. Я це добре 
знаю, бо я також походжу з цеТ загоново’і шляхти. 
Не раз я ім це говорив, що це були тільки вільні 
люди, люди прості, як хлопи, а звичайно панщини 
не робили за якісь послуги, або стерегли замок, 
або ходили на послуги магнатам, або стерегли гра
ниц!, от як бойківська шляхта в Турчанщині. А як 
вибухала яка війна, або ворохобня між магната
ми й королем, тоді одна, або друга сторона кликала 
іх до помочі. Тоді магнати давали ’/сти, пити, — 
хто поставив більше, за тим загонова шляхта 
йшла, і трималася, як то кажуть донині, »пансько’І 
клямки«.

— Не ображаю, пане товарищу, шляхти, бо й я 
шляхтич, Сілецький, гербу >Сас« — чого я нині 
соромлюся, — сказав глумливо Сілецький. — Ну, 

але скажіть мені, товарищу, які успіхи вашоХ 
тайно/ праці?...

— От якось поволі йде. Бачили ви, скільки 
вже було людей: Сиііа саѵаі Іарісіет, мусимо таю 
починати, щоб ту тяжку колоду рушити з місця..

— Найбільшим противником поступу й осві- 
ти в селі, чи шляхти, чи хлопів, це наш війт, зва
ний «префектомъ пан Фльорко Замаринський.

— А так, так, вони свого війта звуть «пре
фектом* —- за старою шляхоцькою звичкою, а цю 
штуку, цього пана префекта, то я добре знаю, —
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сказав учитель Сілецький. — Це перший хрунь у по- 
віті, старостинський підлизень; понюхав щось трохи 
гімназіі — і вдае великого чоловіка, тримае з па
нами. Пани виробилй йому для дочки стипендію, але 
мусів іі образувати там, де пани казали, у якімсь 
панськім конвікті мешкала. Цікава річ, — якого 
вона там духа набрала, чим іі там нагодували?

— Не знаю, пане товарищу — казав Гука- 
люк. — Недавно, як приіхала на вакаціі, раз усього 
я іі бачив, як з мамою виходила з церкви, а нині, 
як чую, мала з батьком поіхати до містечка на 
якийсь панський фестин.

— Треба б іі пізнати ближче, пане товарищу, — 
сказав Сілецький. — Чим вона надихана?

— Не мое діло, пане товарищу, я з тими людь
ми здалека, тим більше, що він мо’Г кроки слідить.

IX.

Людка майже цілу дорогу спала на возі, спер
та на рамені батька. Пробудилась щойно тоді, ко
ли коні стали на подвірі, а мати зловила і'і за 
руку й крикнула голосно:

Уставай, доню! — Помогла Ій злізти з візка 
і впровадила до алькирика.

— Хо! хо! хо! Що китиць дістала! Видно, що 
добре бавилася. А нахилившися до вуха, півголосом 
запитала: А котрий кавалер найбільше тобі подо- 
бався?

Людка засміялася з цього дотепу мами й, скри
вивши лице, як до плачу, сказала:

— Ой, мамо, я така змучена, як з хреста 
знята... До білого дня гуляли, не можна було ніяким

Братня любое 5
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способом скоріше приіхати. Всі так тата просили, 
і тато цілу ніч посвятив для мене. Але я, мамо, го
лодна, як вовк.

— Роздягнися, дитинко, й ходи Тсти. Молоко 
вже переварене, масло свіже, щойно нині рано зроб- 
лене, зідж пшеничного хліба й положися спати.

— А чи ви, мамо, повиганяли мухи з мого по- 
коіку?

— То вже сама собі зробиш, я не маю часу.
Людка, перебравшися, повісила свою балеву 

сукенку на кілку, обмила лице свіжою зимною во 
дою з пороху й бруду, зіла снідання, положилася 
на ліжко й зараз заснула.

Префект, зробивши порядок біля коней і візка, 
дав розпорядок парубкові, щб мае робити, потім 
відібрав від сільського поліцая пошту, переглянув, 
частину лишив собі, частину казав рознести по селі.

Якраз прийшов до нього в середнім віці шлях
тич Бульчицький, а привітавшися з префектом, 
щось моргнув до нього.

Префект, порозумівши, про що йде, перейшов 
зараз із гостем до бічно’і свое! канцелярійки, що 
була перероблена з половинки старосвітських сіней, 
і там замкнув за собою двері.

— Що цікавого чувати в селі? — запитав 
префект.

— На разі все спокійно, — відповів Бульчиць
кий, що був оком і ухом пана префекта й про все 
йому доносив. — Але одне мені не подобалося. Не 
знаю, що ви на це скажете.

— Щож такого?
— Маю враження, що в школі в професора 

мусіла бути якась тайна нарада, або наука.
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— По чім це можна було пізнати?
— Гм, гм, — по чім пізнати? Наперед по тім, 

що наших політиків ніде не було по полудні видно, 
якби десь усі поховалися. Я перейшовся по селі 
сюди й туди, і нікого ніде н^ завважав. На толоці 
Тх не було, в корчмі також ні, аж дивно. А так, 
як уже смеркалося, звідкись повиходили, показа- 
лися купочками, то тут, то там, то на мості, всюди 
приставали й щось радили. Заглянув я до школи, 
там світилося в покоТ в професора. Я подивився 
через вікно й побачив, що в нашого професора був 
навчитель з Заворова, цей, знаете, що також по- 
літикою займаеться і щось оба розправляли. Я ску- 
лився та під вікно, надслухую й завважав, що го
ворили щось про вибори, —- щось мені здаеться, 
що й про вас була мова. Не міг би на це присяг
нути, але щось так трохи подібне до цього було, 
якби щось про вас, та про вашу Людку, що вчи- 
лася в високих школах. Що дальше, не знаю, бо 
зараз загасили світло, і наш учитель тамтого від- 
проваджував. Я відскочив з-під школи й пішов знову 
коло мосту, а там щось шість наших політиків 
в купці були й розправляли дуже руками. Я приві- 
тався з ними, питаю, що чувати, де по полудні 
були, але ніхто ані чичиркнув. Скрутили на це, що 
ладяться до лісу, одні по сяги, другі по клеци.

— Що більше знаеш?
Більше нічого, але догадуюся, що вони 

мусіли бути на нараді в школі, бо по щож би тут 
приходив навчитель з Заворова?

— Знаеш, що? — заговорив префект. — Ти 
мусиш якось вкрутитися в ласку до тих політиків, 
мусиш пристати до них, добути Тх довіря, можеш

5*
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при них ганьбити мене, нарікати на мою господар
ку в селі, нарікати на уряд, і конче вкрутитися 
в іх ласку. Запишися наперед на курс неграмотних, 
бо ти майже неграмотний, навчишся ліпше читати 
й писати, це тобі не зашкодить, а придасться, і так 
поволі вкрутится в ласку професора, і не одне будет 
міг мені донести. За це я тобі від пана старости 
викручу якусь нагороду, або й з громадського буд- 
жету дето тобі за це капне. Я вже про тебе не 
забуду.

Коли так топотом оба в канцелярійці собі 
розказували, префектова вийшла до сіней і на ціле 
горло крикнула:

— Та ходи вже істи, ходи! Снідання давно 
вистигло, досить це’і ради, досить!

Префект попрощав свого приятеля, поскладав 
папери для секретаря й пішов снідати.

На столі стояла миска з гарячою бараболею, 
омащена сиром, разовий пшеничний хліб, потому 
зявилася друга миска з логазою на молоці.

Префект зияв кашкета, перехрестився, взяв де- 
ревляну ложку в руки й почав істи.

Префектова присілася при ньому, не Тла нічого, 
з дітьми давно поснідала, але зараз почала питати:

— Ну, — тож там цікавого розкажеш? Якже 
там той панський фестин удався? Як там Людка 
бавилася?

— Гм, та чому ні... Бавилася, танцювала цілу 
ніч, з самими ліпшими панами, навіть пан старо
ста з нею говорив.

— А танцював може з нею?
— Іди, йди! Староста там танцював би! Щож 

ти думает? Такий пан, як староста, зо свистаками



69

танцювати буде? Він мае на голові великі політич- 
ні справи, не танці для нього.

— Ну, а якжеж Людка? Подобалася чи ні? 
А щб міські пані на неТ говорили?

— Я там знаю, щб говорили! Що говорили, 
того мені не сказали, але я завважав, що всім по
добалася, всі на неТ звертали увагу. Бо щож? Ніде 
правди діти, дівчина вона гарна, всі панські моди 
знае, й думаю, що нею ніде не посоромимося.

— Ну, добре! А всеж-таки комуж найбільше 
подобалася, хто коло неТ найбільше крутився, ти 
повинен знати.

— Та всі крутилися, з усіма танцювала, з рук 
до рук ТТ виривали, ніхто не дозволив дармо сидіти, 
не мала часу зідхнути. Як бувало сяде, зараз до 
неТ то один, то двох нараз, і всі просять, і вона 
з усіма пішла, нікому не відказала.

у А може хто освідчився Тй, як то бувае 
в панів, а може тобі хто згадував?

— Чи Тй хто освідчався, не знаю, бо я ТТ про 
це не питав. На гадку не приходило, а сама мені 
нічого не казала. Зрештою, ти сама ТТ про це пи
тай, вона тобі може більше скаже, тиж ТТ мама; 
звичайно, це бабське діло. Я маю дати посаг а до 
бабських діл не мішаюся.

Е! 3 тобою тяжко договоритися, треба 
з нею поговорити, як устане.

Префектова стала з лави й пішла до своеі 
роботи. Префект переодягнувся в свое щоденне 
вбрання, вийшов на подвіря придивитися до госпо
дарства. Бачив, як парубок складав воза до лісу.

Ну, Тдь, Тдь! Вже час, люди давно поТхали.
— Я не міг скоріше, треба було худобу обійти.
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січки врізати, гній викинути, худобу напоТти, і так 
час зійшов.

— Ну, Тдь по клеци, *ідь! Я туди зараз вийду.
Парубок запряг коні, поіхав. Префект обійшов 

обістя, заглянув до стайні, до стодоли, переглянув 
усе, вийшов у сад, переглянув кожну яблуню, кожну 
грушу, сливу, черешню. Завважив, що черешень бу- 
де багато, вже починають запалюватися. Потішився 
сво’ім багатством, покивав головою, і сів під розло* 
гою черешнею. Перейшов у гадці всі своі лани, ху- 
дібку, зійшов на діти, на Людку, на молодшого 
синка, що його за рік задумав дати до міськоі 
школи, згодом до гімназіі, бо ще двое молодших 
вдома — а шкодаб було, ділити таке гарне госпо
дарство.

В задумі підпер голову на лікоть, повернувся 
в бік і заснув після вчорашнього балю, під розло- 
гою черешнею.

X

Село Замаринське тягнулося здовж річки з по- 
лудневого сходу на північний захід. Хати побудо- 
вані були досить далеко одна від одноТ, іноді стояли 
осібняком на окремих полянах. Через село перебігав 
цісарський гостинець, що тягнувся глибоко в гори 
Карпати, де лучився »з Венграми«. Посередині 
села стояла гарна мурована церква в византійсько- 
му стилі, оподалік від церкви направо стояла шко
ла, по противному боці громадський уряд. Крім го- 
ловноТ осади, до села Замаринського належало кілька 
великих присілків, що могли бути самостійними гро
мадами. Присілки ці розтягалися милями між по-
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тічками й тягнулися в різних напрямах. На тих 
присілках були всюди осібні школи, обсаджені пе
реважно молодими вчителями й вчительками, чужими 
для населения.

Більшість населения в Замаринськім — нале
жала до так званоі загоновоі, або ходачковоГ шлях- 
ти, що осіла тут від непамятних часів, як ще в на- 
шім краю панували украінські князі. Було це здо- 
рове й сильне племя украі'нського народу. Жило воно 
тут свобідно з випасу худоби й овець, що гнали 
його на світові ярмарки до Буди, Вроцлава, до Киева, 
до Кракова, Праги, а також до Великого Новгороду, 
звідки привозили гроші, збіжжя й всячину, що було 
до хати потрібне. Торгували вони також медом і во
ском, на тих самих ярмарках, а навіть із лісових 
бортей платили князям данину. Добре Гм тоді було, 
були щасливі, веселі, гожі, під рукою своТх князів, 
були в себе дома, у сво’Гй державі!

Пізніш, як нашу Галицько-Волинську державу 
зайняли польські королі, частину цього населения 
призначили стерегти границ! в карпатських горах 
від угорських гультяів, званих сабатами, що часто 
нападали на наш край, грабували й убивали наших 
людей.

Другу частину наших замаринчан змушували 
королі служити військово, й вони мусіли боронити 
край від ворога. Інших знову призначували до по
слуги в своі’х замках, де мешкали королівські ста
рости та воеводи. Іх призначали до охорони вое- 
води, або старости в дорозі, під час люстрацій та 
різних урядових діл. Вони розносили листи та різні 
королівські й старостинські письма. За ці прислуги 
для краю нащі замаринчани вибороли собі від ко-
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роля різні права й привілеТ. Коли котрий король був 
мякого серця, від такого наші замаринці дерли, що 
могли, дійшло до того, що король звільнив Тх від 
податків, крім двох грошів з ЗЭ моргового дворища 
(лану). Для розрізнення Тх, для розпізнання одних 
від одних надавав Тм король різні знаки, звані 
»гербами«. Цей знак або »герб« мусів кожний 
з них прибити собі до свого шолома, або до пан
циря; вирізував його на своім мечі, на шаблі, 
малював на стінах хати, на своім одязі. 3 часом 
наші замаринці почали тими гербами величатися, 
пишалися ними. Бувало, що не один із них визна- 
чився відвагою в боях з ворогами, наражав свое 
життя в обороні вітчини, короля. За таку вірну 
службу, за таке шляхетне діло названо Тх з часом 
шляхтичами, або шляхтою. Тій то саме шляхті, тим 
шляхетним людям королі надавали із часом щораз 
більші права, звільняли Тх від плачення податків. 
Тм лише був вільний доступ до державних посад. 
Це шляхотське право перейшло з часом і на діти 
Тхні, на Тхне дальше потомство, але не слушно. Не 
слушно тому, що батько міг бути чесним і шляхет
ним чоловіком, що наражував свое життя на війнах 
за короля й державу, а син його, або внук, не мав 
цих шляхетних прикмет, і не один міг бути ліню- 
хом, злодіем, тому не повинен бути шляхтичем, 
бо на це не заслужив. Однак ніде в Европі так не 
було. Раз наб>ті шляхоцькі права переходили на 
наступні покоління аж до французькоі революціі 
1791 року, яка цю несправедливість скасувала у 
ФранціТ, а згодом вони зникли всюди.

В Замаринськім крім ціеі загоновоі шляхти, 
мешкали й інші украінські люди, що то не слу-
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жили королям, не ходили на війни, а управляли собі 
землю, з чого платили податки, як вільні люди. За 
те, що не робили державно! служби, наложено на 
них із часом обовязок відробляти панщину, пома- 
гати роботою на грунтах тим, що ходили на війну. 
Мешкали вони по других присілках, подальше одні 
від одних. Не були вони з собою нічим звязані, 
бачилися рідко; рідко коли сходилися, хіба під час 
недільного богослужения. Тоді з усіх закутків спі- 
шили до спільноі церкви, а зимою приізджали на 
маленьких саночках.

Коли в 1848 році зніс австрійський цісар пан
щину й хлопи стали вільними, як і загонова шляхта, 
то шляхті це не дуже подобалося..

Загонова шляхта мала себе за щось ліпше 
від хлопів, хоч була така сама темна, як і хлопи. 
Але памятала те, що Ті предки не робили панщини, 
як хлопи. Старші люди з ходачковоі шляхти лю
били закидати до свое! украінськоі мови деякі чужі 
слова, з чого хлопи сміялися. Шляхта трималася 
окремо від хлопів, не було випадку, щоб шлях- 
тянка пішла заміж за хлопа, хоч би була дуже 
бідна. Навіть у церкві шляхта ставала на переді, 
хлопи за ними. Бувало й таке, що хлопи мали осіб- 
ного дяка, а шляхта осібного. На однім крилосі спі- 
вали дяки-хлопи, на другім дяки-шляхтичі, що ста- 
ралися хлопів своіми голосами перекричати. Але від- 
коли прийшов до села на посаду вчителя Гукалюк 
і зорганізував хора, до якого набрав музикальних 
хлопців і дівчат, без огляду, чи він шляхтич, чи 
хлоп, то щойно тоді люди зрозуміли, що церковний 
спів не полягае на голоснім крику, але на мельо- 
дійнім співі на Божу хвалу й на приемно-побожнім
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побуті в церкві; відтоді запанувала якась більша 
згода між шляхтою та хлопами. В церкві настав 
спокій, люди перестали потручувати себе посполу, 
шляхта перестала штовхати хлопів, коли пхалися 
наперед до мирування, хоругви носили й хлопи під 
час процесіі.

Мігцевий панотець був також шляхтич. Був 
це великий патріот, тримався твердо обряду, раху- 
вав себе »твердим русином«, а слово »руский« ви- 
мовляв так, наче б в нім було бодай три »с«.

СвоТх коляторів-шляхту дуже поважав, вище 
того цінив, хто мав старший герб! Цими гербами 
вбивав Тх у гордість. Коли приходило годитися за по
хорон, а шляхтич нарікав, що »€Гомость« забагато 
»правлять«, тоді отець парох Любошинський брав 
у руки гербару і доказував шляхтичеві, що Його герб 
старший, що він не повинен допустити до того, 
щоб його клейнод понизити й батька поховати, 
як хлопа!

— Ваш герб найстарший у селі, — мовляв о. Лю
бошинський, — установлений ще за часів короля 
Жигмонта I; ви не повинні допустити до того, щоб 
його спрофанувати. — Цього слова »профанація« ужив 
отець парох тому, щоб темний шляхтич його не 
розумів і ще більше свій герб подивляв. Тоді вже 
шляхтич не торгувався за похорона, а коли треба 
було продати пару волів, чи шмат ниви, то прода
вав, але за це похорон випадав з великою парадою. 
Бито в дзвони, читано Свангеліі по дорозі, три рази 
йшло »подзенкуване«, — говорилося коло хати, в цер
кві й на цвинтарі.

Коли трапився другий такий похорон, тоді герб 
цього шляхтича бував знову старший від поперед-
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нього, і з цього знову, як вислід, звеличання небі- 
жчика.

Шлюб брали молоді шляхтичі »на дивані«, за 
що установлена була окрема оплата. При кінці Бо
гослужения підносив панотець для п. п. коляторів 
часто многоліття, а як о парох мав спеціяльну якусь 
просьбу, чи то для добра Божого храму, чи для себе, 
тоді відзивався словами:

— До вас звертаюся, »панове шляхта«, — та 
й до вас, »моі парохіяни«, цебто до хлопів, — що 
викликувало несмак.

Село справді збідніло, але о. парох Любошин- 
ський вивінував гарно всі чотири доні за великих 
меценасів, а всім синам дав високе образування. 
Були великими »патріотами«, бо позаймали гарні 
й високі посади в судах, в прокураторіі скарбу і в 
намісництві. Правда, Одружилися з чужинками, а'іхні 
діти вже не признавалися до украТнства, але свое 
шляхоцтво високо цінили, а до »дзядзя« приТжджа- 
ли завсіди на вакацП, і з сво’іми мамами завсіди по 
чужому розмовляли. Це »дзядзьові« не дуже подо- 
балося, якийсь час гнівався, але з часом привик, 
махнув на те рукою.

— Хай там, щоб тільки були щасливі.
О. парох привик дивитися на вчителя згори. 

Він не міг забути тих часів, коли то були дяко- 
вчителі, наперед послугували в церкві, потім вики- 
дали гній у стайні на приходстві, іздили за фірмана 
на празник з »егомосцем« — а як не було що ро- 
бити, тоді вчили кількох хлопців читати псалтиря, 
та інші духовні книги.

Теперішні вчителі йому не подобалися. Та, як 
льояльний громадянин, мусів тихо сидіти; головою
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муру не пробеш! Тому він відсунувся від школи, 
науки релігіі не вчив. Задержав собі тільки загаль- 
ний нагляд над школою, як предсідник місцево’і 
шкільноі ради, де два рази до року зявлявся у шко- 
лі: раз на публичнім іспиті, другий раз під час ухва- 
лення буджету на потреби школи. Тоді робився не- 
примирённим опозиціоністом і ставав в обороні »по- 
кривдженого народу«, для якого школа тягар, бо 
вимагае непотрібних видатків на білення й чищен
ия, на книжки для бідних дітей, на паливо, на дрова.

— Цього давно не було — і якось жили люди 
на світі! — мовляв о. парох. — Це обтяжуе гро
маду, викликуе невдоволення, по що ті видатки!...

Геройська й відважна постава о. пароха подо- 
балася дуже селянам, переважно темній шляхті, за 
що хвалили дуже о. пароха, що він одинокий за 
ними обстоюе, за що при відході цілували його два 
рази в руку.

Учителя Гукалюка о. парох якось не дуже 
любив. Йому не подобалося те, що вчитель за місяць 
після появи в селі почав з ним диспуту про куль
туры потреби села.

Звернув увагу, що в селі темнота, нема чи- 
тальні, ні кооперативи, ні шпіхліра, ніхто не хо
дить до міських шкіл, зате в селі 11 коршем.

— Го-го-го! Де те все нараз, господине учи
телю, можна зробити, — боронився панотець.

— Нараз, як нараз, — обстоював свою думку 
вчитель, — але обовязком сільськоі інтелігенці'і по
винно бути йти крок за кроком і ті всі установи 
позакладати. Треба людям очі на світ отворити, 
треба село розрухати, заложити читальню, дати 
людям книжку в руки, газету, треба з часом дати
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якийсь відчит, заложити кружок »Сільського Го
сподаря^ з часом кружок «Рідно’і Школи«, дати 
якусь театральну виставу, викресати в народі віру 
у власні сили, бо жиди цілком знищать село й народ 
зійде на останніх жебраків.

— Ет — слухайте, господине, на що хлопові 
такоТ науки, — для нього вистане, як буде вміти 
на книжці до молення читати і на ріллі працювати. 
Панами всі не можуть бути. Де для них стільки місця 
знайти, якби ми хотіли всіх до шкіл посилати? А 
хтож буде на ріллі робити? Рілля цілком запустіе 
— і ми згинемо з голоду, як хлоп хліба не зро- 
бйть. Таж цілий світ поділений на стани; як то 
мудро Господь уладив, що кожна людина мае якесь 
призначення! Один у канцеляріі пише, другий дер
жаву боронить, третій церкві служить, інший ріллю 
обробляе й кожна людина на свойому місці потрібна, 
свою службу робить, до якоі П Господь призначив.

— Так то так, отче пароху, я цього не пе
речу, що кожна людина повинна знаходитися на сво
йому місці, і кожна сповнюе свою місію, але досвід 
учить нас прямувати до кращого; треба йти з по- 
ступом часу. 3 поступом мусить іти також ріль- 
ництво, бо бачимо, що в західніх краях агрикульту
ра сто'Іть далеко вище, як у нас. Там не мае стільки 
верб, що по наших селах, там всюди сади, овочеві 
дерева, морви, з яких народ мае дохід, тоді легче 
й податок заплатити й на Боже дати. А в нас, ди- 
віться, цілі ліси верб, а верба означав лінивство. 
Це наша ганьба!

— Правда, господине, правду кажете, але де 
то нам рівнятися з німцями, чи французами, чи на- 
віть чехами, — наш селянин цього навіть не зрозуміе.
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Щоб у нас так було, як у Німеччині, треба сотні 
літ ждати.

— Сотні, як сотні, панотче, але треба кілька, 
кільканадцять літ попрацювати в селі, позакладати 
сади й поволеньки все піде вперед.

— Легко це сказати, господине учителю: поза
кладати сади. Наперед хлоп наш недовірливий, він 
інтелігентові не вірить. Нині заложити сад, — треба 
капіталу, треба грошей на спровадження щеп, а звід- 
ки хлоп це нараз візьме, як його різна нужда тисне?

— Це правда, отче, що нараз заложити сад 
трудно, бо й кошти великі. Але я маю пляна. Зало
жити шкілку овочевих деревець.

— Добре, а звідки візьмете дичок?
— Діти знесуть мені зернята з диких яблук 

і грушок, які, як бачу, багато зідають. Накажу ско
пати кілька грядок на шкільнім городці, діти самі 
посадять зернята, я Тх навчу, як це робиться, при 
тім можемо зробити параду, скличемо народ, гро- 
мадську старшину, ви, отче, поблагословите, ска
жете промову до народа, — і почнемо в імя Боже.

— Та — про мене. Пробуйте, ви ж новомод- 
ний педагог, молодий, емкий, покажіть штуку. Я за 
тим, господине учителю, я за тим, щоб народові як- 
найліпше було, це ж наш руский народ.

Учитель попрощався й пішов.
— Га, — з цим мудрагелем буде тяжко в селі 

жити, — сказав сам до себе о. парох. — Це буде 
якийсь завадіяка, буде собі біди шукати, буде бун- 
тувати мені народ; треба буде мені з ним якось 
ладнати. Щож зробити на старість? На іншу па- 
рохію не піду. Правда, Богослужения мені підніс, 
співають, як у катедрі, народу все повна церква.
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Щоб товариські відносини між ними не охололи 
і все якась сполука, коли не приязнь, була, о. парох 
посилав учителеві через паламаря своі часописи: 
»Галичанинъ« і «Русское Слово*.

Учитель приймав газети, казав подякувати, 
і став іх читати. Читання йшло з упором, часом 
аж спотився, деяких слів не розумів. Прикро йому 
було, що не міг виписати собі »Діла«, не ставало 
грошей, забагато видавав на книжки. Мусів вдово- 
литися «Народною Часописсю*, що даром до школи 
приходила. Хоч у »політику« цього часопису не вірив, 
як урядовоі рептильки, але він мав гарні фейле- 
тони й гарні популярно-наукові статті, з яких нераз 
користав для своіх популярних викладів для народу. 
Крім того читав іще »Галичанина« й «Русское Сло
во», однак деякі статті йому цілком не подобалися, 
тому постановив подякувати о. парохові за ті га
зети. Відсилаючи одного разу через паламаря, дав 
від себе до о. пароха листа, в якому писав:

«Високопреподобний Отче Каноніку!
Я дуже красно дякую Вам за ласкаве приси- 

лання мені Ваших газет, але я читати ’іх більше 
не буду, бо це справляв мені трудність. Такою мі- 
шаниною чужих і своіх слів не хочу ломити собі 
язика. Подруге, ідеі, які висловлюють ці часописи, 
противні мо'ій ідеольогіі. Я стою на становищі окре- 
мішности нашого народу від російського й від поль- 
ського. Він може сам собі вистачати й не потребуе 
підпори, і повинен свою літературу розвивати на 
основі своеі народньоі мови.

Остаюся з надежною для Вас пошаною й дякую 
ще раз за часописи — Іван Гукалюк«.
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На цього листа приніс зараз паламар Гукалю- 
кові ось яку відповідь:

«Чесний Господине!
Ви ще замолоді трохи, щоб такі справи рі- 

шати, це не Ваше діло й не мое. Мене вчили більші 
авторитети науки, як Вас, але мимо того я не ва- 
жився б таких смілих думок висказувати, як Ви. 
Для того даймо тому спокій, бо це до доброго не до- 
веде. Як Вам моі часописи не подобаються, так я 
більше посилати Вам Тх не буду. Знайдуться в селі 
такі люди, що будутъ Тх радо читати й язика собі 
не поломлять, бо це рускі патріотичні газети. Бу- 
вайте здорові — о. Орест Любошинський«.

Такі відносини зложилися в селі Замаринськім, 
як Людка приТхала по матурі додому...

Виспавшися по фестині, встала, перейшлася по 
городі, відпочила, бо була перемучена. На ногах 
поробилися нагнітки, мусіла якийсь час ходити боса, 
щоб злізли. Згодом зачала нудьгувати. Прочитала 
всі книжки, які батько привозив щомісяця з бібліо- 
теки Т. Ш. Л. Дома читала від часу до часу »На- 
родню Часопись«, що до кожного війта приходила 
даром, як додаток до урядовоТ »Газети ЛьвовськоТ«. 
Найліпше з усіх подобалися Тй повісті Крашевського 
й Сенкевіча. Читана Тх залюбки. Трильогію Сенке- 
віча перечитувала по кілька разів. Скржетускі снив- 
ся Тй по ночах на переміну з Володийовським. Це 
були вимріяні ТТ постаті, але щож — так було давно, 
але не тепер. Таких юнаків — думала собі Людка, — 
тепер немае, теперішні кавалери курять і пють. 
Фе!...

Таке переконання мала Людка про міських ка-
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валерів, бо нераз іздила з батькой до міста на балі 
під час карнавалу, та на різні фестини. Бавилася за- 
всіди добре, добре танцювала, була доброю парт
неркою, зналася з усіма. Може бути, що не один 
хотів зблизитися до неі в якихось поважних намі- 
рах, може ні, трудно було зміркувати, бо Людка 
до цього не допускала, трохи була горда. Поза зви- 
чайними обовязками чемности ніодин не зблизився 
до Людки, ані не освідчився... Дехто з них може 
мав уже свою суджену між міськими паннами, а де
хто хорував вже на старого кавалера. Такі сідали 
при зелених столиках, або при склянці пива за бу
фетом, придивлялися до забав молодших.

XI.

Минуло кілька карнавалів, відбулося кілька 
фестинів. За той час заложено в Замаринськім чи
тальню »Просвіти«, до я ко! вписалося 58 членів. 
Були це переважно члени хору й ті молодші люди, 
що ходили вечерами до вчительськоТ кухні на ви- 
клади. Головою читальні вибрано свідомого селяни
на-шляхтича Осипа Сас-Заворського, але душею чи
тальні, невидимим Ті головою був учитель Гукалюк, 
що давав Тй напрям і від часу до часу виступав 
там публично з якимсь освітним рефератом. Дер- 
жався він такоТ політики, що до виділу навіть не 
належав, був тільки звичайним членом, але без 
його відома нічого в читальні не діялося. В тім 
часі засадив учитель шкільний городець овочеви- 
ми зернятами, яких діти знесли кілька літрів. На 
свято садження зернят збіглося майже ціле село. 
Діти обступили всі грядки, кожне тримало свое гор-

Братня любое 6
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нятко з зернятами. Люди стали при городі. Гро- 
мадська рада, з префектом на чолі, зайняла окреме 
місце. Прийшли жінки, дівчата, парубки, батьки 
шкільноі дітвори, прийшла пані префектова з Люд
кою. Коли вже все було готове, надійшов, о. парох 
з »реентами«. Надів на себе епитрахиля й фелон, а 
діти почали сипати зернята в приготовані рівчики. 
О. парох відчитав молитви, покропив свяченою во
дою, поблагословив і сказав принагідну промову, яку 
закінчив словами:

— Щоб Господь Бог поблагословив працю 
шкільноі молоді для загального добра, щоб стори
цею покористувалися мешканці села працею своі'х 
діточок!

Посіяне на грядках зерно діти прикрили міл- 
кою землею. Під час ціеі праці заспівали пісню: 
»3 Богом працю починаймо і вперед все поступай- 
мо«, після забрав слово вчитель, та навязавши до 
слів пісні дітей, вияснив, щб це значить поступати 
вперед.

— Бачите, — говорив учитель — поступати 
наперед, значить учитися всього, придивлятися, як 
інші культурні народи йдуть наперед, ідуть з по- 
ступом часу. Вони організуються, лучаться в това- 
риства, щоб собі посполу помагати. Ви, як ріль- 
ники, повинні лучитися всі разом у сво'ім рільничім 
товаристві »Сільський Господар«, якого кружок по
винні в себе заснувати. Ви всі повинні бути злу- 
чені в сво’ім рільничім товаристві, як чехи, як німці, 
як данці. Там вони злучені в одну рільничу роди
ну, диктують ціни на сво’і продукти. Це буде пер
ший для вас поступ. Дальше, коли ви убудете злу
чені вже в сво'ім товаристві »Сільський Господар«,
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тоді повинні ви спровадити собі рільничі часопйси, 
рільничі книжки й читати, як то краще господа- 
рити на нашій землі, як змушувати ту святу землю, 
щоб вона краще родила, видавала кращі плоди. Ко
ли ви цього з книжок навчитеся, поступите знову 
наперед. Ви з тих книжок довідаетеся, що в вашім 
селі забагато верб, а ті верби не дають ніякого 
добра! Верби ті треба масово вирубувати, а на Тх 
місце садити овочеві дерева, плекати сади! Сади 
принесутъ вам велику користь, за яблука й грушки, 
за сливки й черешні можете брати гарні гроші. От 
бачите, ваші малі діти зробили початок. Вони за
садили тепер перед вашими очима тисячі зерен. 
При Божій помочі зерна ті зійдуть на весні, по
сходятъ, почнутъ рости й повиростають на овочеві 
дерева, які діти навчаться щепити, ушляхетнять 
Тх. Шляхетні дерева почнутъ із часом родити шля- 
хетні овочі, що Тх будете продавати й брати за 
нйх добрі гроші. Не хочу, щоб ви мене зле зрозу- 
міли: коли говорю про гроші, що Тх у ваші руки 
зможе дати земля, то не для того, щоб ці гроші 
були единою метою вашоі праці й поступу. Ні! Це 
тільки середник до вищоТ мети, а саме, до того, 
щоб ви не виснажували до останку своТх сил при 
праці старими способами, а щоб вам багато оста- 
валося ще часу на працю для душ ваших. За гроші 
купите часописи, книжки не тільки господарські, але 
й ті, що душу вашу нагодують. Мудро сказав один 
польський діяч: «Коли душі ваші поглибите й поши- 
рите, тоді і межі і силу свого народу збільшите«. О — 
це ваша ціль, а гріш, це тільки середник до ціли.

От бачите, громадяни, чому то діти співали 
в шкільній пісні: »І вперед все поступаймо!«

6*
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Памятайте, що сьогодні ваші діточки зробили 
перший крок поступу наперед. 3 того бачите, як 
наука й школа потрібні, вони вчать поступу. 
Тому ви повинні старатися й допомагати школі, до- 
помогати своім дітям, щоб вони з ціеі школи ви- 
несли найбільше відомостей, щоб могли в будучно- 
сті наперед поступати, а не оставатися позаду інших, 
як той пізній Іван із народньоі проповідки. Вчіться 
краще управляти вашу землю, добувайте з неі що- 
раз більше користи, вона мати ваша, вигодувала 
вас своім хлібом, напоіла вас своіми водами, вона 
любить, щоб коло неі працювати, вона крив в своім 
лоні найцінніші скарби, які через науку, через 
освіту можна з неі видобути. Любіть іі, бо це земля 
предків і дідів ваших, іх кості сплять у тій святій 
землі, а душі дивляться на вас, глядать, як ви коло 
неі ходите, чи ви з Богом працю починаете, і на
перед поступаете так, як школа вчить ваші ді
точки, що вона для вас найдорожчий скарб.

Промова вчителя зробила на людей велике 
враження. Всі мовчки стали розходитися, ім стало 
ніяково... ніхто навіть учителеві не подякував. Всі 
бачили, що в селі щось робиться, діти рвуться до 
школи, виносять із школи добрі звичаі. Люди йшли 
гуртками додому, зразу мовчки, опісля почали по- 
дивляти працю вчителя. Префект із жінкою й Люд
кою йшли з о. духовним разом, розмовляючи та- 
кож про працю вчителя.

— Гм, — дивна людина цей учитель, — ска
зав о. парох, — виглядае з нього добрий народній 
робітник.

— Робітник він добрий, нема що казати, але 
завеликий хлопоман! — сказав префект.
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— I я так думаю, — сказав о. парох.
— Щось він забагато мішаеться до політики, 

зачуваю... Правда, діти вчить добре, але мішаеться 
не в своТ речі, а на цім може скрутити карка.

— I я так кажу — додав о. духовний. — По- 
літика — то все ховзька річ; від того якнайдальше! 
Політика не дасть і'сти, а можна справді скрутити 
карка, як ви кажете, господине префекте.

Людка з мамою йшла два кроки наперед і обі 
чули, щб »егомость« з префектом говорили. Пре- 
фектова, обернувшися до обох, сказала від себе:

— Може він із тих книжок такий мудрий, бо 
знаете, егомосте, я бачила в нього таку велику 
шафу з книжками, далеко більша, як ваша.

— То ще нічого не доказуе, — сказав о. ду
ховний, — що він багато книжок мае, а головна 
річ у тім, щб це за книжки. Як що вони нрав
ственна, то добре, але Бог його знае, які то книжки. 
Не хочу нікого підозрівати.

— Гм, — а якби так о. духовний коли при 
спосібності переглянули, або хотіли позичити від 
нього.

— Це мені не лицюе, від учителя позичати кни
жок! Для мене булоб це пониженіе мое! достой- 
ности« піти до вчителя за книжками. Я покінчив 
вищі школи від нього, не пристоіть мені це діло. 
Книжки його зревідувати може тільки його влада 
й дізнатися, що це за книжки. Можуть бути бого- 
хульні, бо й такі бувають, хоч я не підозріваю 
його в тому, борони Боже! Я пізнав, що він тільки 
запеклий украТнофіл, а противник нашоТ старо! ру- 
сько! ідеТ, іде! единства руського народу.

— Га, як так, то зле, отче пароху. Помимо
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його праці, я якось не маю до нього довіря через 
його хлопоманство, бо дещо вже знаю, але ще не 
час про те говорити. Колись ми оба, отче пароху, 
поговоримо собі в чотирі очі про це.

— Добре, добре, господине префекте, добре 
робите, що чуваете над спокоѳм у селі.

— Я вже знаю, що роблю, це вже мое діло...
— Господине префекте, а що там чувати з тим 

костелком, що то за всяку ціну хоче будувати 
його пан старостаі

— Якось тепер притихло все. Правда, Грубий 
Ян задумуе продати морг городу на це діло па- 
нові старості, чи якомусь товариству, здаеться Т. 
Ш. Л., чи навіть продав уже. Цього я не знаю, але 
щось я таке чував,

— То зле, пане префекте. Як що Грубий Ян 
носиться з такими замірами, мушу я з ним пого
ворити, щоб дав собі спокій! Нащо нам того ко- 
стелка? Для кого? Для пятьох жандармів, для гра
нично! сторожі?! Чиж вони не можуть до нашоі цер
кви ходити, таж це все одне, все католицька віра, від- 
коли ми признали папу римського за голову церкви, 
за якого молимося на божественній Літургіі!

— Я, отче пароху, буду всіма силами стара
тися, щоб до цього не допустити.

— Кажу вам, господине префекте, то не буде 
добре. Буде ширитися баламуцтво в селі, бу- 
дуть перетягати наш народ на латинство, будуть 
бідаків намовляти. Побачите, до чого воно йде.„ 
Ну, але бувайте мені здорові, бо я вже на своій 
дорозі. — Префект попрощався з о. парохом, префек- 
това й Людка поцілували його в руку, і пішли самі 
до свого обійстя.
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Префект ішов задуманий, до жінки й дочки 
нічого не говорив. Постукував лише паличкою по 
камінні, що лежало на дорозі. Він мав голову, на- 
биту різними справами, які вязали його з панами 
й селом. Священик знав його, як спритного філо- 
софа, і догадувався, що це його така облудна по
литика, і хто зна, чи то не з його намови Грубий 
Ян вмотаний у це діло,

Префектова хотіла перервати задуму чоловіка 
й заговорила:

— Ну, якже тобі подобалася парада в нашій 
школі?

— Та, чому ні? Гарно було, діти навчаться 
дечого пожиточного. Дай Боже, щоб із цього за- 
сіву зійшло гарне зерно, булиб сади в селі, пере- 
сталиб так красти одні в других.

— Мені дуже подобалося, видно, що цей учи
тель гарна людина. Як він гарно промовляв, як 
який священик.

— Коли він великий політик, мішаеться не до 
своіх речей.

— А до чогож він так мішаеться? Я нічого 
тут у селі такого не чула.

— Ти не чула, але я чув. Ти не все маеш 
чути, а я мушу мати очі й уші на все, що в селі 
діеться, щоб панові старості ретельно здавати 
справу. Я мушу знати, як каже пан староста, 
навіть те, що хто думае, я повинен усе наперед 
бачити.

— Я до твое! політики не мішаюся, але люди 
в селі зналиб, якби він щось злого робив, і ціле 
село гуділоб, а так кожний його хвалить, що до
бре вчить дітей, навіть твій син. А за його цер-
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ковний хор, то не можуть його нахвалити. Якуж 
він може злу політику вести, скажи?

— Ти не мусиш усього знати, хоч ти префек
та жінка — всміхнувся префект.

— Дивно... Скажи мені — наставала жінка — 
щоб і префекта жінка щось знала.

— Тепер ще не час. Колись пізніше про все 
довідаешся.

Людка цілу дорогу нічого не говорила, вона 
слухала, що батьки говорять. Поволі зближалися 
до свого обійстя.

XII.

Мова вчителя зробила на Людку добре вра- 
ження. Його палка вдача й огниста бесіда промо- 
вила до Ті душі. Вона не могла зрозуміти, чому то 
п тато, а навіть панотець якось того вчителя не 
люблять, чомусь йому не раді, вважають його яки- 
мось хлопоманом, політиком. Вона не розуміла то
го, що це значить »хлопоман«, >політик«. Поста
новила колись при відповіднім часі запитати про 
це тата.

Прийшовши до дому, всі трое скинули з себе 
святочне вбрання, в яке зодягнені були на шкільне 
свято. Мама пішла до свое! щоденноі роботи. 
Нині терла коноплі. Префект переглянув у своій 
канцеляріі пошту, що сільський поліцай і листар 
в одній особі недавно приніс із ВориніТ, потім 
казав наймитові запрягти коні, і поТхали оба в по
ле покладати стерниська. Людка осталася в хаті. По- 
вісила сукенку на кілку, перебралася в буденне 
плаття, сіла на стільчику й почала нишпорити 
в книжках. Переглянула всі, — майже всі прочи-
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тані, а деякі не цікавили П цілком. Щоб то роди
ти? — думала собі, Від просто! роботи відвикла, а 
мама якось не силуе іі до ціе! робити, бо й якже 
силувати вчену паню, щоб корови до’Гла? Не ви- 
падае! Відки взятиб книжек? Через три роки про
читала цілу бібліотеку з повітового міетечка. Мо- 
жеб із Львова спровадити, але щож, тато рахуеться 
з кожним грошем. Замуж якось тяжко вийти, же
нихи такі, про яких мріяла, не трапляються, навіть 
ті, з міета — хоч знають що маеток е, і завсіди 
коло не! надскакують, скільки разів, чи то з ма
мою, чи сама в бібліотеці покажеться. Всі дуже 
чемні, а поза цим мовчать...

Раз при’Гздив до них молодий помічник ліени- 
чого з камеральних ліеів, але більше не показався...

Надійшла мама від терлиці, вся обсипана 
паздірям, яке нападало на волосся, на лице, на 
рукава.

— Ох! Як ви, мамо, виглядаете! Жаль мені вас, 
що так тяжко працюете, час вам відпочитиб, а до 
терлиці поставити служницю.

— Щож, дитинко, робити? I служниця не си- 
дить, а мае роботи по вуха. Я вдоволена з того, 
що можу ще працювати, і тішуся, що е коло чого 
робити. Праця, то осолода нашего життя. Тоді бу- 
лаб біда, дитинко, якби не бул о чого робити, а я 
цілком вдоволена з ціе! праці. А щож ти робиш, 
дитинко? Прикро тобі самій сидіти.

— Я взялася за вишивання, мамо, бо не маю 
чого читати.

— Як тато поіде на другий тиждень до міета, 
привезе тобі книжок.

— Там у міеті нема вже для мене книжок, —
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за ті три роки я всі прочитала. Зрештою, там не
ма багато, — це не Львів.

— Знаеш, що? — можеб так скочити до на
шего егомостя, може він знайде тобі щось цікавого 
до читання! А ну, Людочко, перейдися до нього. 
Тмость часом читае також книжки.

— Ой, мамо, — ледви у панотця знайдуться 
теперішні книжки!

— Як немае своіх, то може дещо по дітях 
осталось?

— Сумніваюся, мамо. Діти забрали певно з со
бою. Зрештою там якісь такі "дивні книжки, такі 
тяжкі до читання. Ті, що тамтого року позичала, 
ніяк не могла прочитати.

— А щож такого, таж це були гарні руські 
книжки.

— Так, мамо — але от дали мені »Половецька 
Молениця*, я три рази починала Ті читати, й ніяк 
не могла скінчити, бо не розуміла всього. Якісь 
такі дивні слова, якась така тяжка мова, хоч ру- 
ська, але якась така стара, дивна. Я вже насилу 
читала й читала, хотіла перед о. парохом пописа- 
тися, бо він цю книжку дуже хвалив, але щож я 
зроблю, як не зрозуміла. Найлегче мені читати 
польські книжки, ну, й укра'інські, але теперішні.

— Знаеш що, дитинко, я піду, — бо тобі не 
випадае — до нашого навчителя. Добре, що нага
дала собі. Він мае повну шафу гарних книжок. Го! 
го! го! Які я там гарні книжки бачила? Він для 
тебе певно позичить. Він такий гречний, все так 
гарно нам кланяеться, відколи ти вернулась із школи. 
Давніше він мене й не знав, і не дивився, і не по- 
здоровляв мене.
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— Добре, мамо, зайдіть до нього, — дивно зра- 
діла Людка, — він певно дасть, я це по очах його 
бачу, але не хочу татка образити, бо тато щось 
його не любить... Знаете, як все про нього виска- 
зуеться, що це якийсь хлопоман, політик.

— Чекай, дитинко, — я з татком поговорю на 
розум, і зроблю так, що все буде добре, будет 
мати від нього книжок, скільки захочет. Він добрий 
чоловік, мені дуже подобався.

Людка запаленіла, але сама нічого не сказала. 
По И очах мама бачила, що Тй була мила ця по
хвала для вчителя. Під вечір при’іхав префект з по
ля. Наймит пішов дати паші коням, префект при- 
сів на обоіщі, куди заточили вози. Жінка оставила 
терлицю, прийшла й сіла біля чоловіка.

— А що, скінчив? — запитала.
— Так. На нині кінець. Спокладали. А що там 

Людка робить?
— Вишивае тепер. Каже, що немае чого читати.
— Знает? Я цілий час на полі думав про 

Людку. Що з нею робити? Час видавати заміж, 
три роки минуло, як сидить дома, — ніхто якось 
із ліпших людей не трапляеться. Нераз думаю, — зле 
зробилося, що я послухав панів і давав ТГ вчити. 
Такі школи скінчила, і що з того? Нащо це зда- 
лося, кому це потрібне, — стільки це коштувало? 
Що тепер з нею робити? Ні за шляхтича дати, а 
ксьондзи й пани такі, про яких вона думав, не 
трапляються. Прикро!

— Знает, що? Я також при терлиці цілий час 
думаю про Людку, і також мені прикро. Але — 
щож? — думаю собі, — вона ще не така стара, 
двадцятий третій рік доперва добігае, заміж вийти
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мае ще час, але найгірше те, що починае нудьгу- 
вати. Не мае чого робити, цілими днями або читав, 
або вишивае. Ані з одного, ані здругого хліба Тсти 
не буде. До просто! роботи силувати іі якось мені 
самій сором. По іі лиці бачу, що задумана. Перед 
хвилиною я говорила з нею. Хоче книжок до чи- 
тання. В місті, каже, для не! вже не мають. 
Книжок від егомостя не розуміе, перестарілі, негодна 
іх розібрати. Головонько ж моя! — думаю собі. — 
Щож тут робити? Впала мені думка: піти до на
шего вчителя й просити його, щоб позичив книжок. 
В нього ми ще не брали — а там повна шафа гар- 
них книжок.

Префект покрутив головою.
— Та щож ти від того вчителя хочеш, чоло- 

віче добрий? — переконувала префектова, — таж 
це чесна людина, порядний чоловік, народолюбець. 
I до читальні піде, відчити дае, навчае, не курить, 
не пе, нічого злого в селі про нього не чути, як 
про його попередника, що за дівками бігав. Ей, по
думай но ти краще, чоловіче, чого ти його уче- 
пився, політиком його звеш? А я маю охоту запро
сити його до нас, прийшов би часом, можеб нашего 
Ясуня підучив по-німецьки, бо за рік хочеш його 
до гімназі’і пхати, приніе би часом Людці книжку, 
поговорив би. I так в селі не мае до кого зайти, 
до егомостя рідко показуеться, якось вони не па- 
сують до себе, — цей старий, той мелодий, часом на 
друге село біжить до свого товарища Сілецького, 
а до тих, що вчать по наших присілках, не захо
дить, бо це не наші люди, не русини.

— Дай мені спокій, бабо! Роби, як знаеш, — 
але памятай, щоб ми не впали в яку біду через
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цього політика-хлопомана, що з хлопами знае брата
тися, а нас, шляхту, за щобудь хоче мати. Го! 
го! Я йому покажу! Так не буде, як він думав, він 
ще попамятае, що то шляхта, цей тайний політик... 
Хто знае, в якій цілі він у нас е.

— Я не розумію тебе. В якій же цілі він 
може в селі бути? Вчить діти дуже гарно, вчить 
співати, закладае сади, навчив вже щепити дітей 
деревця. Відколи він у селі, село піднеслося, в селі 
спокій, ніхто не робить галабурд по ночах, як дав- 
ніше бувало.

— Казав я тобі, дай мені спокій, бабо! Чого 
вчепилася? Роби собі, що хочеш .. Иди до нього за 
книжками, запроси його до нас, а я таки цього 
хлопомана не люблю... Якийсь Гукалюк, хлоп! Хоч- 
би був називався Гукалюковський, то що інше, 
а так — Гукалюк! Хлоп, та й годі. Зрештою, про мене, 
проси його, проси, побачимо того Гукалюкаі

— Як звав, так звав, колиб що мав, а він 
таки щось вартуе, коли мае стільки книжок. Такого 
вчителя я ще не бачила, а досить Тх через село 
перевалилося за мое! памяти.

— Ну — добре вже, добре! Дай мені спокій, 
йди вже до свого навчителя! А як попечется? Як 
він не дасть книжок? Він догадуеться, що я його 
не дуже люблю.

— А я знаю, що дасть. Знаеш, що? На дру- 
гий тиждень у нас Покрови, празник Я нині піду, 
попрошу книжок для Людки, а на Покрови, як буде 
виходити з церкви зо своТм хором, подякую йому 
за книжки й попрошу його до нас на обід. Заріжу 
кілька качок, і буду мати, чим його прийняти.

Префектова сховала терлицю, пішла з чоло-
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віком до хати, дала йому Тсти при столі, парубкові 
поставила на припічку миску борщу з бобом і по
ложила шматок вівсяноТ паляниці. Пішла до альки- 
рика, де вишивала Людка, перебралася в чисту спід- 
ницю, взяла на себе кафтаника, загорнулася хусткою 
й пішла до вчителя, якому розказала ціль свого 
прибуття.

Учитель вислухав прохання пані префектовоі 
й з немалим здивуванням сказав:

— Добре.
Уставши з-за столика, при якім справляв 

зшитки шкільноі дітвори, пішов до шафи, отворив 
Гі, а дивлячися на книжки, щось трохи задумався. 
Щось підсказало йому, щоб був осторожний. Чи в 
тій просьбі нема якого підступу зо сторони пана 
префекта? Постоявши в задумі якусь минутку, заго
ворив голосно до пані префектовоі’:

— Чи я знаю, що то дати панні Людмилі?
Не діждався відповіді.
Нагло прийшла йому до голови добра думка.
— Ага! вже знаю. — Пані префектова, я чув, 

що ваша донечка скінчила польський ліцей, не знаю, 
чи вона знае по-украінськи читати, хоч знаю, що 
вона з походження украі'нка, дочка украінців бать 
ків, а в мене книжки переважно укра'інські.

— Пане навчйтелю, саме вона хоче укра’ін- 
ських книжок, таких ладних, як ви маете. Брала 
й від егомостя, але на тих добре не визнавалася. 
Я думаю, що ваші буде охоче читати.

— Ну, добре! На початок дам дві книжки для 
панни Людмили. Як ті прочитав, дам другі, але 
прошу не гніватися, — щоб мені тих книжок не 
знищити, щоб не поплямили в хаті менші діти, бо
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й таке бувае. Бачите, в мене книжки всі, як нові- 
сенькі. Я знаю, що панна Людмила цього не зро- 
бить, але оставить на столі, а діти зайдуть і поема* 
рують, знищать. А по книжках пізнаеться людей!

Це сказавши, витягнув одну книжку з шафи 
й прочитав золотий напис: »Маруся«, потім вийняв 
другу: »Кобзар для малих дітей« і дав обі пані 
префектовій.

— Дякую вам щиро, пане навчителю, дякую 
гарно, — за пару днів відішлемо і подякуемо ще раз.

За пів години прибіг до вчителя його школяр, 
син префекта Ясуньо, як його дома звали, звернув обі 
книжки з запискою від п. Людмили ось якого зміету: 

»Вповажаний Пане Професоре!
Дякую Вам за прислані книжки, але я іх вже 

в школі читала. Прошу про щось з новішоі лек- 
тури, новітніх письмеників. 3 пошаною

Людмила Замаринська«.
Учитель Гукалюк засоромився мило сам перед 

собою, й подумав собі:
— А я думав, що вона в нашій літературі ціл- 

ком анальфабетка, а так приемно мені, що я поми- 
лився. Тепер, довго не надумуючися, вийняв із шафи 
повіеть Чайковського: >В чужім гнізді< і подав 
»Ясуньові«. Ясуньо склонився й пішов, а Гукалюк, 
затерши руки, сказав сам до себе:

— Хотівби я перевести дискусію з нею на тему 
ціеі повіети... — I засміявся...

XIII.

Людка заглядала кілька разів через вікно, ди- 
вилася, чи Ясуньо вертаеться вже від учителя. Коли
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його побачила, що несе під пахою книжку, вибігла 
на двір і крикнула нетерпеливо:

— Скоріше, Ясуню, скоріше, чого так довго 
баришся? Давай книжку, бачу, що несеш. — Ясуньо 
підбіг і подав книжку. Людка скоріше розгорнула 
П й подивилася на заголовок: »В чужім гнізді«, по- 
вість з життя загоновоТ шляхти, написав Андрій 
Чайковський.

— Мамо! А ну подивіться, що він дав? — По- 
вість з життя загоновоі шляхти, чули ви щось про 
таке, чи ні? Це певно щось таке, як ми. Ціка- 
ва я, що то буде. Шкода, що татка нема — може 
він це знае, а повинен знати, він же голова за- 
гоновій шляхті.

— Певно, що тато знае, та ж він ходив до 
гімназіі аж у Самборі, мусів це читати. Спитайся, 
як прийде, щб він на те скаже...

Людка, взявши книжку в руки, стала іі завзя
то читати. Так радо не читала ще ніяко’і украТн- 
ськоі книжки. В тій школі, де вчилася, не читала 
укра'інських книжок, бо ’іх не було, читала майже 
виключно те, що в шкільних читанках було припи- 
сане. Протягом тижня прочитала цілу ту досить тру
бу книжку, а, скінчивши, задумалася над іі змістом.

— Чогож ти, Людочко, так задумалася? — за
питала мама. — Цікава книжка, чи ні?..

— Дивна дуже, мамо, й цікава навіть сво’ім 
змістом. В нашім конвікті таких книжок не давали 
читати.

— Щож там такого може бути, що таких 
книжок не давали читати, може яке згіршен- 
ня, може що непристойне для панночки такоі, 
як ти?
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— Е, то ні, мамо, — непристойного нічого нема. 
Це, мамо, про якогось Михася, такого шляхтича, як 
ми, що всміхалася йому доля стати правдивим па
ном, дідичем, а він цього не схотів, а зістав таким 
шляхтичем, от як тато, або інші. — Але повість 
написана гарно, може подобатися. Я навіть не зна
ла, що повість можна писати й про просту нашу 
загонову шляхту.

— Дивно воно. А ну спитаемося тата, може 
він буде дещо знати. Повинен би; він дуже високо 
своім шляхоцтвом величаеться. Треба, Людочко, вчи- 
телеві за цю повість подякувати й попросити про 
інші.

— Я хотілаб особисто йому подякувати для 
того, щоб поговорити з ним дещо на тему ціе'і 
повісти.

— Добре, дитино, але в такім разі я попро
шу його до нас на обід на Покрови. На Покрови 
в нас і так празник, приготовитися треба, бо й так 
будуть гості, не буде без того, щоб фамілія з обох 
сторін, і з моеі, і з тата не зійшлася. Ти будеш 
із ним розмовляти про ту книжку, а ми будемо 
слухали, тим більше, як кажеш, що там написане 
про загонову шляхту. Може й тато втрутиться до 
ціеі розмови, бо також учений.

— Мамцю, мамцю! — зраділа Людка. — Коли 
маемо запросити до нас учителя на празник, то 
треба трохи про щось краще постаратися, і поста
вити щось краще на стіл.

— Так щож, доню? Я заріжу кілька качок^ 
спечу домашню булку з пшеничноі жорновоі муки, 
буде росіл, печеня, а потім спечу пиріжків з сиром 
і з маком.

Братня любое 7
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— Ой, мамо, — не погоджувалася Людка, — 
ви все лише ті пиріжки й пиріжки шляхоцькі, якби 
на світі нічого вже кращого не було.

— Ну, добре. А щож би ти хотіла, скажи, 
може зробимо?

— Я, мамо, зробила б французькі тістечка.
— Добре, дитино, зроби! Покажет і мені — 

і я при тобі дещо скористаю, навчуся робити »фрай- 
цузьке тісто<. — Хоч у нас дотепер між шляхтою— 
цього не було.

— Це називаються >французькі тістечка« — 
сміялася доня, — а не «фрайцузьке тісто«, як ви 
вимовляете.

— Все одне, доню, роби, як знает, біла мука 
е, яйця е, молоко е, сметана е, а цукру тато при- 
несе від Шмулька, а ти вже роби, як знает, як 
тебе у Львові вчили, щоб гарно поставитися.

— Так, мамо, я хотіла б конче якось по
ставитися, як буде чужий чоловік, до того кавалер, 
треба прийняти так, шоб не обмовив.

— Дитинко, я хотілаб прийняти чужого як- 
найкраше, я на все годжуся, а ти кажи, як і іцо.

— А колиж то Покрови, мамо? Треба подиви
тися до календаря.

— Не треба до календаря. Покрови цього року 
в неділю, в цю, дцо надходить, а нині четвер.

— Як так, то берімся, мамцю, до роботи.
— Добре, завтра рано беремося до роботи.
— А треба, мамо, трохи й хату прибрати, як 

прийде чужий чоловік.
— Та як, дитино, прибрати?
— От позабілювати ті місця вапном, що з них 

тинк відлетів, у моі'м поко’іку треба вимити ще раз
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підлогу, витерти жовтим пісочком, щоб трохи на
брала краски.

— Добре, дитино, це наймичка зробить 
рано.

— Мамо, а е в нас чистий обрус на стіл?
— Обрус маю чистий, правда, уживаний кіль- 

ка разів, але чистий. Може бути.
— А ну покажіть, мамо, я подивлюся.
Мама принесла зо скрині гарну вишивану ска

терть, розпростерла перед дочкою.
— Ох, мамо! — зганила Людка, — це чиста 

скатерть? Подивіться, — я потримаю вам — які 
плями посередині й по краях!

— Гм — гм, — сказала префектова. Знаеш, 
що, Людочко, я ті плями закрию, заставлю півми- 
сками й не буде видно.

Людка почервоніла й сказала:
— Мамо, — це не випадае! Тим більше там, 

де дома доросла дівчина. Там усяке накриття по
винно бути чистеньке, свіже. Чистота, мамо, в хаті 
підносить нас до культурніших людей. Я кілька 
разів чула, як у нашім містечку пані на сво'Гх зібран- 
нях, на фестинах, забавах, висмівали нашу заго- 
нову шляхту, казали, що вона брудна. Одна пані 
меценасова сказала, що від шляхтянок нічого не 
купила б, ні сиру ні масла. Так, мамо, говорили 
в місті, це було мені дуже прикро слухати. Не було 
це до мене сказане, але я це чула. I я, мамо, мушу 
на жаль ствердити, що це правда. Я бачу, яка в 
нас дома чистота, бачу, яка в сусідів, зрештою 
знаете самі, мамо, як ходили ми обі по базарі 
в нашім місті, бачили ми обі, в яких брудних шмат
ках виносять шляхтянки сир і масло на продаж, 

7*
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в яких начинях. Це подаеться людям... Це сором 
для нас!.. Ми мусимо йти з поступом. Памятаете, 
як учитель говорив у школі: »І вперед все посту- 
паймо« — і діти це співали. Ми мусимо подати на 
стіл чистеньке, свіже накриття, від цього буде й по- 
шана від гостя. Знаете, мамо? Я обрус переперу, 
за ніч висохне, завтра випрасую, і не будемо 
червоніти при гостеві.

— Твоя воля, дитинко.
Дівчина забралася до роботи. Стара пішла до 

стайні, витягнула чотири качки, підрізала іх, спу
стила кров до мйщини, й дала наймичці скубти, а 
сама пішла відмірювати муку на печения булок 
і хліба. Жінки поралися довго вночі.

Префекта не було майже від раня дома, був 
на засіданні громадсько'і ради. Крім того мав до 
полагодження в селі кілька комісій, — додому вер- 
нувся пізнім вечором. На громадській раді мусів про
вести деякі важні ухвали, що припоручив Тх пан 
староста. Радні, як то в нас бувае, сходилися дуже 
поволі, віталися з префектом, що сидів із секрета
рем за столом і полагоджував тим часом деякі дріб- 
ніші справи з секретарем, підписував різні папери, 
які йому секретар підсував, деякі відкладав набік. 
Радні сходилися й сходилися, позасідали обі широкі 
лави, що попід стіни тягнулися, і дещо шепотіли 
до себе, говорили, хитали головами, щоб панові 
префектові й секретареві не мішати.

Префект, скінчившй підписувати »кавалки«, ки
нув оком по громадській канцеляріТ, а ствердивши, 
що зібраних радних більшість, сказав:

— Панове радні! Стверджую значну більшість 
і отвираю «поседзене* громадсько'і ради. Пан секре-
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тар Матковський прочитав »протокул« останнього 
»посвдзеня«.

Настала тиша. Секретар читав монотонно, 
нудно, місцями загикувався. Деякі радні, перепра- 
цьовані цілоденною роботою, здрімнулися, а Матій 
із-за річки, що його Кучкоданом звали, голосно за- 
хропів. Префект, побачивши це, гримнув рукою об 
стіл. Матій крикнув щось, наче уві сні, а Ян, званий 
Черепаняком, штуркнув його в бік, так що Матій 
збудився. Сусіди зареготали так голосно, що се
кретар перестав читати. Коли вспокоілося, секретар 
читав поволі далі, так що радні далі дрімали.

— Чи всі панове радні розуміли? — гукнув 
префект так голосно, що всі пробудилися з дрімо- 
ти, а підносячи два пальці вгору, загули:

— Всі — всі!
— Може хто мае які завваги до прочитаного 

протоколу?
— Ніхто.
— Тепер подаю до відома світлій раді, що високе 

намісництво відкинуло рекурс, внесений проти рі- 
шення ради відступити 10 метрів будівельного дерева 
на будову латинськоі каплиці в селі Замаринськім.

В раді настало порушення, велике невдоволен- 
ня й обурення.

— Прошу голосу! — відізвався Фльоріян Вло- 
шицький зза потічка.

— Прошу! — сказав префект.
— МоТ панове радні, для нашого села це ве

лика кривда, — давати даром 10 метрів на будову 
латинського костела в нашім селі. Для кого цей 
костел буде? У нас ніяких латинників нема, а для 
кількох нижчих службовиків, що випадково е
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латинниками — і вони нині тут, а взавтра там, — 
для таких панів ми обовязку не маемо будувати 
доми Божі. Це нахабність!

— Не вільно вживати таких сліві — сказав 
префект. — Бо відберу вам голос.

— Перепрошую вас, пане префекте, за це сло
во, за терпке слово, але нас це дуже болить, і я 
вношу, щоб проти рішення Намісництва внеети- ре
курс до високоі міністеріТ до Відня, а як міністе- 
рія стане за панами, проти нас, то підемо до най- 
яснішого монарха.

— Так, так! До цісаря підемо, до цісаря! Му- 
симо виграти справу! — гомоніла шляхта.

— Хто за тим з вас, панове радні, щоб рекурсу- 
вати до вищих властей проти рішення намісництва?

— Всі! всі! — загуло на раді.
— Хто: всі? Прошу підносити руки! — сказав 

префект.
— Стверджую 16 голосів за внеском.
— Хто проти? Стверджую 2 голоси.
Перейшов внесок рекурсувати до Відня. 3 чер

ти прийшла справа громадського розваленого мосту 
на річці, потім ухвалено виплатити шкільний буд- 
жет на руки предсідника місцево’і шкільноі ради, 
при чім посипалися похвали для місцевого вчителя 
Гукалюка за його культурну працю в селі. Радні 
з других присілків села, де було теж кілька 
шкіл, не могли цього сказати про своіх вчителів, 
що, як чужинці, цілком про культуру своіх при
сілків не дбали, а науку в своіх школах уважали 
панщиною для себе.

Префект, замкнувши засідання громадськоі ра
ди, подякував зібранйм за труди. Радні почали роз-



103

ходитися. Деякі пішли до сво'іх домів, бо мали ’іх ду- 
же далеко, а кілька потягнулося до корчми до 
Гершка Дукатенмахера.

Пізнім вечором префект прийшов додому. 
Здалека побачив світло в своТх вікнах. Здивувався, 
що жінка й доня ще не пішли спати.

— Певно приготовляють дещо на празник По- 
крови, -- подумав собі префект, зближаючися до 
свое! хати.

Ставши на порозі хати побачив, як жінка 
й дочка спалювали над свічкою останні волоски 
піря обскубаних качок, що Тх не можна було об- 
скубти пальцями.

— Го! го! го! Буде празник на Покрови, як 
бачу, — буде великий празник! Аж чотири качки 
всмертили моТ господині. О, буде празник для на
шего професора! Ну, ну, його там нині на радг 
вихвалювали, цього хлопомана-політика.

— А бачиш, що наша шляхта вміе добре пізнати- 
ся на людях, і певно не похвалить того, хто не вартуе.

Любка, почувши хоч жартовливу похвалу для 
вчителя з уст батька, видивилася на нього до- 
питливим оком, і якось мило всміхнулася. Видно, 
що любо ій було почути слова признания для лю- 
дини, яко! цілком не знала, не говорила з нею,, 
але мала для нього якусь пошану за його працю 
над народом, що замешкуе Ті рідне село.

XIV.

В Замаринськім на Покрови великий празник. 
День був теплий і погідний — на світі весело, мило,, 
любо.
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Празник цей святкувало село споконвіку дуже 
велично. До Замаринського зіздилися селяни з око- 
лишніх шляхоцьких сіл. Прибувала шляхта й хлопи, 
хто кіньми, хто на возах, візками, хто з недалеких 
сторін пішки, йшла гуртками молодь, дівчата, хлоп- 
ці, на дорозі весело й бундючно. Зіхало кілька су- 
сідських священиків із жінками, з дітьми. ПриТхав 
о. декан із села Лопуховатого, прийшлй дяки, під- 
дячі, а все найбільше шляхти. Крамарі рбЗГгелили 
сво'і буди з білим хлібом, булками, цукерками, повні 
міхи жовтих бубличків, була й ковбаса, кишки, саль- 
цесони, що іх обсіли роем мухи. Катаринкарі вигра- 
вали сво! тужливі мельоді!, папуга’і тягнули жереби, 
з чого дівчата реготалися. Деякі пройдисвіти воро
жили з карт, обдурювали людей, всюди гамір, ве- 
селість, крик. Біля церкви сіли діди з лірами, грали 
й співали про лазаря, про страшний суд, про небо 
й пекло. Величава церква набита народом. Всі спі- 
шать під омофор Пресвято! Богородиці. Моляться 
й просять щастя та здоровля, складають жертви то 
за худібку, то за діточки, то за тата й маму, то 
за діда й бабу. Почалася урочиста Служба Божа, 
до яко! стало пять священиків з о. деканом на 
чолі. Трое правили при бічних престолах, опісля 
сповідали народ.

Місцевий учитель зорГанізував на цей празник 
свій хор, зміцнив його чужими дяками, кожного по
ставив на своім місці, роздав голоси й загреміло так, 
що церква стряслася. »Вірую« відчитав сам учитель 
своі'м срібним тенором, повним металічно! сили. На
род стояв, мов остовпілий, священики оглядалися від 
вівтаря. Проповідь виголосив василіянин о. Сиваків- 
ський, що прибув із Лаврова, знаний на цілі бой-
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ківські й лемківські гори проповідник. Народ плакав, 
бився в груди. О. проповідник розвинув свою науку 
на святій СвангеліТ, на празник Покрови, а скінчив 
!! так:

— Не привязуйтеся, люди, над міру до зем- 
ських дібр! За ласкою Божою Тх маете досить. Він 
дае вам здоровля до праці, за Його ласкою доро- 
бляетеся, Йому маете за все дякувати. Якби не 
ласка Божа, чоловік не осягнув би нічого. 3 БожоТ 
ласки маете всілякі достатки, часом надміру, але й 
у тім посвідчае вас Господь, чи в достатках бувши, 
не забуваете за Господа Бога, а звертаетеся до 
Нього лише в нужді, в потребі. Памятайте, люди, — 
йдіть за прикладом Мар~і!, що сиділа при стопах Го
спода Ісуса, і слухала Його Божественно! науки, а 
не печалилася, як !! сестра Марта, про земські бла
га. Не опускайтеж і ви, люди, науки Христово!, гор- 
ніться до не!, живіть згідно з заповідями Господніми, 
не слухайте лжепропроків, яких тепер повно на 
світі, що хотять із вашо! душі видерти науку Хри
стову, яка веде вас до вічного щастя, а хотять від- 
дати душі й тіла ваші в руки диявола й слуг його. 
Наука Христова вічна, вона голосить чисту правду, 
а земські добра, які обіцюють вам нинішні лже
пророки, що чорною хмарою, як круки, зо сходу над- 
тягають на вас, дочасні, фальшиві й облудні, бо не 
оперті на Божественній науці, а на диявольській, на 
науці фальшивих пророків! До дочасних дібр, які 
ви посідаете, в ваших полях, ваших нивах, горо
дах, хатах і стодолах, ваших скринях і боднях, на
лежать також ваші почесті, ваші гонори, ваші шля- 
хоцькі відзначення, паперові привілеі, якими так 
чванитеся, якими так любите величатися, це все
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дочасний обман, який нічого вам тепер не дае, і в 
нинішніх часах не мае ніякоТ вартости для вас, як 
украінського народу. Це дали колись вашим дідам 
і прадідам чужинці за тяжку працю. Для них мав 
він значения, — з тих привілеів вони користали, 
були свобідними людьми, не робили панщини. Нині 
ніхто панщини не робить, тим самим і ті привілеі 
не мають значения. Це виглядае так, якби я нині 
хвалився, що мій прадід мав 1000 моргів поля, мав 
дукати та перли, а я не маю нічого. Що ж мені 
з того, що я похвалюся тим, чи буде мені легче від 
того, чи це поможе мені в нещасті, чи осолодить 
мою біду? Ні, людоньки моі, ця облуда, цей обман 
нічого вам не поможе, не принесе ніякоі користи. 
Тому вистерігайтеся тих фальшивих пророків, що 
то в теперішніх часах вештаються по шляхоцьких 
селах, намовляють вас до зміни віри батьків ваших. 
А що скажуть на це ваші діди й прадіди, що сплять 
тут на цім цвинтарі вічним сном, — але Тх душі 
чувають над вашим селом, Тх душі моляться перед 
Престолом Всевишнього за ваше щастя, за ваше 
здоровля... Тх душі просять Господа Бога, щоб вас 
помилував у нещасті, відпустив гріхи ваші, щоб діти 
виховувалися здорово, щоб худібка росла й множи- 
лася на вашу користь! Щож вони скажуть тепер 
Господу Богу, як ви зміните наш святий обряд і пі- 
дете до чужих вислугуватися за патики з ліса, за 
якийсь корець бараболі, за »цайгову« нагортку, за 
обіцяні карабелі і тим подібні грушки на вербах? 
А Господь Бог спитае вас: »А я вас такими ство
рив?! Так ви шанували свою св. Церкву, свою 
віру, яку я вам дав? Ви пішли чужим служити«П 
Тому я взиваю вас: Люди, схаменіться! Тримай-
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теся свого, шануйте свою віру, дорожіть своім обря
дом святим, любіть свою церкву, що і'і ваші діди 
будували, не опускайте матері вашоТ, бо церква 
свята, це мама ваша, вона буде плакати за вами, 
а Господь Бог карае того чоловіка, хто засмучуе 
матір свою! Хай вам і на думку не прийде зміняти 
свою віру, зміняти свою мову на чужу! Ваша мова, 
ваша віра, ваша св. церква — це найдорожчий скарб 
по дідах ваших. А кому б на думку таке негідне 
діло прийшло, хай беться в груди, хай просить Го
спода Бога: «Боже, прости мені гріхи моі, Боже по
милуй мене, Боже рятуй мене!« Амінь.

В часі проповіді люди плакали, билися в груди, 
й піднесені на духу, розходилися поволеньки по ба
зарах. Тут найбільшу втіху мали діти й молодь. 
Батьки купували дітям свистаки, цукерки, бублики, 
було повно сміху, реготу, загальноТ веселости. За- 
маринські люди шукали по базарі знайомих, свояків 
із других сіл, і звичаем старо! гостинности тягнули 
іх до себе, до своіх хат. До доброго тону належало 
не піти відразу, але дати себе просити, і щойно по 
довших просьбах свояки, знайомі, приятелі дали 
себе втягнути до хат. Виняток становили віддані до- 
ні, — ті без запрошення приходили до своіх рідних.

Майже на самім кінці вийшов із церкви хор, 
бо учитель мусів повідбирати ноти, поскладати Тх 
у порядку, потім крученими сходами, що містилися 
в грубезних церковнйх мурах, зійшов між люди. 
Людка стала з мамою недалеко головних дверей, 
щоб мати на оці вчителя, як буде зо своіми хо
ристами виходити з церкви.

Учитель, тримаючи в одній руці ноти, другою 
все щось вимахував. Виглядало так, якби двом дів-
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чатам, що біля нього йшли зачервонілі, як мак, по- 
казував, як то взяти Ѵ4 тону нижче в слові »али- 
ЛуЯ« — а цей тон припав би на трете »у« а кін- 
цеве »я«, треба відразу відтяти так, якби сокирою.

До нього підійшла пані префекіова з дочкою, 
а усміхнувшися, заговорила:

_  Славайсу, пане навчителю! Ми хочемо вам 
подякувати за книжку та просити про другу.

— Ну, добре — добре! Дуже мене радуе, що 
панна Людка береться до читання украінських кни- 
жок*«»

— Ну, а якже вам подобалася ця книжка?
— Місцями подобалася місцями ні, сказа

ла відважно Людка.
_  Тааак? — здивувався вчитель..— А що ж 

такого вам у ній не подобалося?
— Добре, я розкажу вам, пане професоре, але 

то багато говорити, а на дорозі тяжко, бо тут за- 
багато людей.

— Я прошу вас до нас тепер, пане навчителю, 
на обід, — у нас празник нині, — та поговорите 
собі довше по обіді.

— Добре, я прийду до вас, пані префектова, 
але якраз на обід ні — бо маю свій обід удома, а 
сторож якраз принесе й не буде знати, що з ним 
зробити, зрештою мушу віднести ноти й дати иому 
певні розпорядки на завтра, бо завтра наука.

— Раз можете дарувати свій обід сторожеві, 
а до нас таки ходіть, у нас великий празник — бу- 
дуть може деякі гості, то побалакаемо.

— Коли при гостях тяжко такі справи обго- 
ворювати, як прочитану книжку, що Ті не всі чи
тали й не всі знають, про що йде.
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Людка засміялася, але якось так терпко, по- 
міркувала, що вчитель відказуеться від іхнього обіду, 
— а дівчині не випадало його тягнути.

— Але ходіть до нас, пане навчителю, я вас 
не пущу! — сказала пані префектова й ухопила вчи- 
теля за рукав.

— Даруйте, пані префектова, але я не можу 
піти зараз, мушу вступити до школи й запорядити 
дещо. Я прийду пізніше, певно прййду, бо мене за- 
цікавила відповідь панни Людки.

— Ну, памятайте ж, пане навчителю, вже два 
роки минуло, як ви в нас на посаді, а не були ще 
в нашій хаті гостем.

— Чому не був? От стільки разів був.
— Ну, в урядових справах до чоловіка. А ми 

хочемо бодай раз погостити вас за науку на- 
шо'і молодшоТ дитини а ви якось так відказуетеся 
від нас, погорджуете нами, — шляхтою! Звичайно 
пан.

— Я ж не відказую, і ніколи ніким не погор- 
джую, це не в моіи натурі, тим більше, що я сам 
з простого, бідного хлопського роду вийшов. Де ж 
би я погорджував, ще до того шляхтою?

— Ну, памятайте, пане навчителю, на ваше 
слово. Приходьте до нас на обід, ждати будемо. Я 
вас дуже прошу.

— Коли сказав, що прийду — то прийду. Слово!
— Але на обід ждати будемо! — несподівано 

крикнула Людка.
— Прошу не ждати з обідом, прийду по обіді.
Це сказавши, склонився Гукалюк перед жін- 

ками й пішов через перелаз у сторону школи.
Префектова з дочкою відклонилися й огляну-
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лися в сторону захристі'і, чи чоловік не виходить 
із захристі'і, де з іншими провізорами обчислював 
касу й вписував нинішній церковний прихід до Ка- 
совоі книги. . . .

Якраз префект вийшов тоді з провізором і чув 
останні слова, які жінка й Людка висказала до вчи 
теля. Здивувався, що вчитель не йде з ними, а в сто
рону школи. Йому здавалося, що вчитель відмовив 
і не прийде до них.

Приблизившися до своіх, префект зробив зди- 
вовану міну й сказав: .

— Шкода було вашого старунку, — стільки 
матеріялу напсували, стільки старунку наробили. А 
деж ваш гість? Певно відмовив?

— Відмовити не відмовив. Якраз обіцяв, що 
зараз прийде, лише віднесе нотй, яких нікому не 
хоче з рук дати, а сторожеві видасть якиись там 
розпорядок на завтра. Але чи прийде на обід, не 
знаю, бо обід мае вдома.

— Горда юха! Як шляхтич! Го! го! — сказав 
префект до жінки, — але все таки хлоп та хлоп.

_  Ти все хлоп, хлоп, а що нині ксьондз на 
казані говорив, щб нині шляхоцтво вартуе, як і не- 
шляхтичам вільно вчитися й бути панами.

— Ксьондз е на те, щоб говорити — а ми 
на те, щоб слухати й свій розум мати. А хлоп — 
все не шляхтич, лише хлоп!

— Хлоп, хлоп, а з цісарсько'і каси фасуе гроші 
й все рахуеться до панів, до інтелігенціі, бо вче- 
ний. Що нині з такоі шляхти, як ми, як тепер 
всі люди рівні, — як хлоп може бути всім: і ксьон- 
дзом, і старостою, і міністром.

— Так ніби на око, жінко, все рівне, але
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хлопа так скоро не допустятъ на становище ста
рости чи міністра. Там у Відні все при цісарськім 
уряді ще горою шляхта, бо й цісар старий шляхтич, 
а й на ділі державою править ще шляхта, вона мае 
доступ на цісарський двір, а хлопа там так легко 
не пустятъ. Го! го!

— Як не пустятъ. А от ти недавно казав, що 
чеський хлоп, якийсь Пашек, став міністром.

— Став, але який то хлоп? Учений!
— А вчитель наш що? Невчений? А бачив 

ти його книжки, а чув його бесіду? Хто з вас так 
скаже, хіба той ксьондз із Лаврова, що так красно 
казання сказав, що люди плакали, а більше я тут 
таких людей не бачила й тако! гарно! мови, як на
шего вчителя, що сказав на посвяченні садка, я не 
чула.

— А бачиш, а твоіми запросинами на празник 
погордив.

— Ні не погордив! Казав, що прийде, дав 
слово.

XV.

У префекта не було на празнику — нікого... 
Обіцяла зайти сестра, обіцяв брат, але обое пере
просили, сказали, що зайшли ’іх гості — прийдуть 
під вечір. Так само брат префектовоТ відмовив, бо 
дістав цілу купу гостей.

Друга сестра префекта якось до нього не за
ходила, не жила з братом у ласці, із-за свого віна. 
Нарікала часом, що брат И скривдив при поділі 
маетком... Учитель відмовив прийти на обід... гм, — 
так якось у префекта не було веселости при обіді, 
на який префектова забила аж чотири кач-
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ки спекла пиріжків, спекла маківника, Людка на- 
робила французьких тістечок і різних інших ви- 
требеньків. Шкода було стільки експенсу, думав 
собі префект, — як нікого не буде, але жінкам 
вже нічого не говорив.

Самі своі сиділи при обіді, ніхто не мав гумо- 
ру. Людка мало що ’іла. Не було так, як сподіва- 
лися. Людка не дала навіть на стіл випраноі ска
терти, жалувала, знала, що молодша рідня зараз 
замаже, похляпае. Префектова обділила одніею кач
кою всіх, а інші сховала, лишила на пізніше для 
сподіваних гостей, Людка французькі тістечка схо
вала також. Однак усі сиділи при столі довше, як 
звичайно, говорили про церковний спів, про пропо- 
відь священика з Лаврова, як люди плакали, як то 
він гарно наказував триматися свого. Потім зіишла 
мова на базари, на чужих людей, що прибули на 
празник із чужих сіл. Дальше, — хто до кого пішов 
в гості. Всі ждали, що хтось прийде. Префектова 
нехотячи подивилася до вікна, чи не йде сподіваний 
гість, але якось не було його видно. Префектова 
позбирала вже начиння зо стола, Людка обтерла 
стіл, префект устав із-за стола, подивився в вікно 
й сказав: , -

_  Ну, вже маете прошеного гостя! Иде ваш 
пан, що його так очікуете. Не будете так скучати, 
От і якусь книжку несе під пахою... — Префектова 
підбігла до вікна, стала з боку так, щоб Ті через 
шибу не було видно, зиркнула й побачила, що вчи- 
тель справді йде. Людка не пхалася цілком до вікна,. 
побігла до дзеркала, подивилася, оглянула себе на 
всі боки, поправила кокарду на голові, поправила 
сукенку на собі, трохи зашаріла, поправила капу
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на своім ліжечку, посунула фляконика з квітами на 
своім столику, поглянула ще раз у дзеркало й ста
ла біля стола, взявши в руки прочитану книжку: 
»В чужім гнізді<.

В тім часі постукано до дверей.
— Прошу! — сказав префект голосно.
— А — а — а... Кого ми бачимо? Рідкий гість! 

Рідкий гість! Вітаемо, пане навчителю!
— Вітаемо, вітаемо, — і просимо дуже! — до

дала префектова разом із чоловіком.
— Слава Богу святому! — сказав учитель.
— Слава навіки! — сказали обое.
— Як маетеся, пане префекте, і ви, пані пре

фектова? Вітаю вас із празником! — сказав Гука- 
люк, подаючи руку обом господарям по черзі.

— Добре, Богу дякувати. Ви чи здорові, пане 
навчителю? Просимо сідати в нас.

— Хай у вас все добро сідае! От бачите, я 
сказав слово, що прийду, і так мае бути. Прийшов 
і приніс нову книжку для вашоі панночки. Але и 
не бачу.

— Зараз прийде. Люсю, а ходи но сюди! От 
пан навчитель прийшли, маеш нову книжку.

Учитель сів біля префекта на лаві, тримав 
капелюха в руці, не знав, де його поставити.

Префект узяв капелюха гостя, повісив на кілку 
на свій, коли втім вибігла з ванькирика Людка, 
склонилася перед юнаком, усміхнулася й почерво- 
нівши подала йому руку.

Учитель устав з лави, вклонився перед дівчи- 
ною й подав іи нову книжку.

— От вам, панно Людко, — сказав, — нова 
украінська повість, — а може вже читали?

Б ратня любое 8
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Дівчина взяла книжку в руку, розгорнула, по- 
дивилася на титул і прочитала голосно: »Хіба ре
вутъ воли, як ясла повні?«

— Ну, чогось такого ще не чула — такий дов- 
гий і дивний наголовок!

— Часом і довгий бувае, — сказав, усміхнув- 
шися, Гукалюк.

— Прошу сідати, пане професоре, — сказала 
Людка. — Дякую вам за давню книжку, ну а за 
цю пізніше подякую.

— Дуже буду тішитися, якщо ви почнете чи
тати наші украінські книжки, — а мо’ім обовязком 
буде доставити вам тако! лектури, щоб ви з не! 
найбільше винесли користи, — сказав, сідаючи, учи
тель.

— Ну, але скажіть же мені, панно Людко, — 
сказав згодом, — якже вам подобалася попередня 
книжка: »В чужім гнізді,* — вашого шляхоцького 
письменника, що вийшов із тако! само! загоновоі 
шляхти, як ви всі.

— Я про такого не чула.
■ — Не чули?!!

— А ви, пане префекте, може чули дещо про 
д-ра Андрія Чайковського, адвоката в Бережанах, 
великого нашого украінського письменника, а слав
ного передусім із того, що він перший почав писати 
повісті з життя загоновоі шляхти, як: >Олюнька<, 
»В чужім гнізді«, >Малолітній< і інші.

— Я десь щось чув раз, що такий е.
— Гм — — гм, — чули, раз чули... А не 

заінтересувалися ви, пане префекте, ближче, що 
то за людина, відки він, як він ту шляхту пред
ставляв? Не були ви цікаві, що?

рй
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— Я не раз думав про це, пане навчителю, але 
знаете, як то в нас при господарстві? Багато ро- 
боти, а то й канцелярія, і громадські справи, і вла- 
да наді мною, староство, жандармерія, рада повітова, 
уряд податковий, скарбова дирекція, а кожне від 
мене, як префекта, щось хоче. Всіх обслужи; не раз 
стільки назбираеться роботи, що чоловік не мае 
часу й голови почухати. — Вірте мені, пане про- 
фесоре!

— Гм... гм, — та я вам вірю, що ви зайняті, 
село велике, господарство ваше також не мале: 160 
моргів поля обробити, — цеж робота. Але все таки 
обовязком нашим, як украінців, знати, яких ми 
маемо своіх передових людей, письменників, тим- 
більше вся загонова шляхта повинна його знати 
й дорожити таким чоловіком, що вийшов з-під ва- 
шоі стріхи, вийшов із біди, з нужди, сам удержу- 
вався в школах, і з часом, покінчивши найвищі 
науки, права, став адвокатом, щоб боронити від 
кривди укра'інський народ! Крім того, крім тяжко’і 
адвокатськоТ праці не кидав він пера, сидів по но
чах, замість спати. Писав книжки, писав повісті 
для нашого народу, щоб народ читав і вчився, як 
любити рідну землю, як любити УкраТну, і'і історію, 
пізнати И, пізнати край, народ. Тут його велика 
заслуга, а найбільша та, що він у своіх повістях 
видвигнув перед широкий світ вашу ходачкову, або 
загонову шляхту. Бо дотепер ніхто про таку шлях
ту не чув нічого. А він у своіх повістях показав, 
як та шляхта живе, як працюе, що вона думав.

В хаті настала немила мовчанка.
Щоб П перервати, звернувся учитель до панни 

Людки й запитав:
8*
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_  Ну, якже вам сподобалася ця повість Андрія 
Чайковського: »В чужім Гнізді<?

— Не цілком.
— Якто не цілком, як це розуміти? Щож вам 

там не сподобалося?
— Те, що той Михась міг бути великим па

ном, магнатом, йому всміхалася доля, а він це все 
знехтував і став простим шляхтичем.

— Вам, панно Людко, це не сподобалося?
- Так! х п— А мені якраз навпаки, — це сподобалося. ііо- 

добався мені його сильний характер, подобалося 
мені те, що він знехтував цим багатим »чужим 
гніздом« і не вирікся свое! мови й віри предків. А 
це »чуже гніздо< якраз прямувало до нього, щоб 
йому зогидити все свое, опоганити наші ідеали, а 
защепити в нім все чуже, не наше.

— Як то? Хотіли йому защепити чужі ідеали, 
кажете пане професоре? Ті ідеали, які хотіли 
защепити Михасеві в дворі, я також уважаю сво- 
Тми, нашими.

— А я ні! Я уважаю іх чужими, не нашими, 
бо це не були украінські ідеали, а чужі!

— Але були правдиво-шляхоцькі ідеали вищоі 
шляхти, панів, магнатів. Якби він, Михась, бувби 
IX Прийняв, і за ними пішов, зіставби був із часом 
великим паном.

— То ваші такі ідеали, панно Людког__
— Тааак? Я не знав, що вас нагодували в школі 

такими ідеалами. Того я не сподівався, щоб вашу 
душу так змінили, що ви вирікаетеся своіх укра- 
Тнських ідеалів, а прямуете туди, де краще.
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— Я передусім шляхтянка. Мене вчили шану- 
вати свое шляхоцьке достоТнство, наші герби, нашу 
родову традицію.

— Добре, панно Людко, що ви шануете сво’і 
герби й свою родову традицію. Але ви повинні па- 
мятати, що ви в першій мірі укра’інка, дитина укра- 
Тнського народу, кість із кости і кров із крови укра- 
інська сільська дівчина, як і цілий ваш рід від най- 
давніших часів був украінський, щойно з часом, 
перед кількома сотнями років надали вашим пред
кам ті >шляхоцькі клейноди« — або герби, як вй 
іх звете — чужі люди, не украТнці. I через це ви 
не перейшли на чужинців, а ваша кість і кров зо- 
сталась укра’інська, тільки вашу душу виховано в чу
жих нам ідеях, нагодовано чужим хлібом, якимись 
перестарілими поняттями про поділ людей на стани. 
Цей поділ уже більше, як сто літ тому, зруйнувала 
цілком французька революція, втім укра'інська істо- 
рія цього поділу не знае, не признав. Нині всі люди рівні, 
нині держава не признав ніяких гербів, ніякоі родовоі 
шляхти, а признав достойність тим людям до най- 
більшоі почести в державі, хто найздібніший. Нині 
про все рішае наука, але не походження людини. 
3 тим походженням людини вже раз на все за- 
кінчено.

— Пане навчителю, може ви перекусили б 
дещо, а потім будете балакати собі,—сказала пре- 
фектова.

— Ні, дякую, я недавно по обіді.
— Недавно, недавно, — молодий скоро травить 

та скоро зголодніе. Я дам вам дещо перекусити.
— Та давай, а не говори так багато! — ска

зав префект.
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Людка тим часом побігла до свого алькирика, 
принесла чисту скатерть, постелила на столі, мама 
принесла на полумиску смажені качки, Людка своТ 
французькі тістечка, мама пиріжки, різні коржики, 
і обі стали припрошувати вчителя, щоб Тв, не нех- 
тував Божі дари.

— Я дякую, я щойно недавно по обіді, я не 
голоден іще, трохи пізніше.

— Але прошу перекусити, пане навчителю, 
прошу дуже! — не вступалася префектова, поки 
вчитель не взяв якогось коржика, і зачав дальше 
говорити, але якраз перебила йому Людка й ска
зала:

— Пане професоре! Але ж ті ідеали, якими 
хотіли в дворі нагодувати Михася, не були для нього 
чужі, вони ж були наші, і як ви самі перед хвили- 
ною ствердили, нам Тх дано за заслуги наших пред- 
ків, чи за щось там, з тіею хвилиною вони також 
моТ, моТ рідні, наші, нашоі шляхти.

— Ні, пані! — сказав Гукалюк. — Вони не 
ваші рідні, вашим предкам дали Тх не украТнці. Че
рез те ваші предки не стали чужинцями, хоч уби- 
ралися в не нашу одіж. Ось візьмім такйй приклад:

На одній великій війні визначився дуже один 
мадярський полковник зо своім полком. Він так 
сильно ударив на неприятеля, що той заломився 
цілком і втік з місця бою. За цю хоробрість ав- 
стрійський цісар надав цьому полковникові шля- 
хоцтво й підніс його до генеральського ступня. Пи- 
таюся тепер, чи цей мадярський полковник став 
вже німцем, коли дістав німецьке шляхоцтво, чи 
він остався далі мадяром?..

— Остався мадяром.
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— Так, остався мадяром.
— От тому бачите, хоч колись давніше пада

ли польські королі нашим людям шляхоцтво, тим 
самим наші предки украінці остались украінцями, бо 
осталася в них украТнська душа, украінська шкура 
й украТнські кості, а що найважніше — вони не втра- 
тили украТнськоі мови, як свого найбільшого скарбу, 
задержали свою украТнську віру зо своТм чудним 
украТнським обрядом.

— Добре, пане професоре, хай буде по-вашо- 
му, хоч я не капітулюю зо своіх поглядів. Ви ска
зали, що на світі всі люди рівні, що нема станів, 
що все’змела французька революція і всіх порівняла. 
Я вчилася також, що всі люди на світі рівні, як 
люди, але не рівні, як члени суспільности. Кожна 
суспільність складаеться з різних людей, — е люди 
гарні й погані, малі й великі, як у природі. Одно де
рево високе, гарне, простісіньке, друге криве, нідо- 
чого. 3 одного зроблять гарні меблі, друге кинуть 
в огонь. Одне вишліфують, друге йде на опал. Так 
само й з людьми. Одні, шляхта, то значить гарніші 
люди й Тм належаться певні привілеТ, а другі цих 
привілеТв не достойні, мусять виконувати просту 
роботу, мусять тим служити.

— Панно Людко, ви себе своТм твердженням 
побиваете — сказав Гукалюк. — Кажете, одне де
рево вишліфують, саме це шліфування — то наука! 
Наука шліфуе людей, вона підносить і робйть лю- 
дині доступ до найбільших гідностей у державі, а 
не уродження! На доказ мое! правди дам вам та- 
кий приклад. Не так далеко від нас, із Старого Сам- 
бора походив бувший краевий маршалок Зиблике- 
вич, високий достойник, міщанський син, а брат
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його був там звичайний міщанин. Що винесло йо- 
го на таке високе достоинство? — Тільки наука, 
а не те, що він був із походження міщанин. Недавно 
помер у Перемишлі наш епископ Пелиш, син селя
нина, дяка, не шляхтич, а простий лемко. Через 
науку й характер став епископом. В Тарнові помер 
польський епископ Лобос, також селянський син, не 
шляхтич. А в давній, старій Польщі епископом міг 
бути тільки шляхтич! Чи це було слушне?! Нині 
бачите, панно Людко, цього вже нема. Доступ до 
найвищих почестей у державі не дае уродження, а 
наука, образования, спосібності, часто сприт, а по
винен децидувати й характер. Це окуплено силою 
крови під час французькоі революцій. Нині ніхто 
цього принципу не оспорюе, хіба якісь заскорузл» 
одиниці, що мріють про давні часи, як хлоп працю- 
вав на шляхтича-пана, що лежав горі черевом, а 
хлоп, невільник, на нього працював.

— То ви, пане навчителю, таки за хлопами, а 
не за шляхтою, а шляшта на вас платить до каси 
гроші, на вашу пенсію, — сказав глумливо префект.

— Я ні за хлопами, ні за шляхтою, я за на
родом, за людьми, а ваша шляхта ніщо інше, як 
такий самий укра'інський народ, як і хлопи. Пенсію 
беру за науку украінських дітей в укра’інській 
школі, яку виплачуе мені цісарська каса, а скла- 
дае цілий народ!

— Ну, добре! Я не перечу ваших, пане на
вчителю, поглядів, що не уродження й походження, 
але наука дае доступ до найвищих у державі поче
стей. Але чомуж ми не можемо, як шляхта, вели
чатися славою наших предків шляхтичів, що то
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досягали таком високих достоінств у давніх часах,
— сказав префект.

— А хтож вам боронить величатися заслугами 
предків давньоі шляхти? В першій мірі ми, як укра- 
Інці, повинні гордуватися заслугами наших предків- 
шляхтичів, нашего украінського походження, але 
такими заслугами, які приносили користь наше
му украінському народов!, а не різним чужинцям! 
Що мені з того, що мій предок служив турецькому 
чи московському цареві?!

— Слухайте, пане професоре, — сказала Людка,
— ви мене не розуміете добре. Я хочу сказати, 
чому ми, шляхта, не маемо величатися тими герба
ми, тими шляхоцькими привілеями, якими наділили 
наших предків за заслуги давні королі?

— Панно Людко, а хтож вам боронить вели
чатися тими гербами й тимй привілеями, які давали 
колись вашим предкаи давні королі? Бо моім пред
кам Гукалюкам ніхто не давав ніяких привілеів, 
крім того, що економи й карбівники били мо'іх дідів 
і прадідів на панських ланах, як не хотіли на па- 
нів робити. Однак будьте ласкаві, панно Людко, 
вичислити, котрі то ваші предки такі славні з ту- 
тешньоі загоново'і шляхти, крім Сагайдачного, щоб 
займали якіеь високі становища в старій державі 
за давніх королів, бо я ані одного не знаю. Знаю 
з документів те, що була то темна загонова шлях
та, що сиділа на своТх ланах, працювала так само, 
як і прості хлопи, не робила, правда, панщини, але 
підписувалася на всіх документах знаком хреста. 
Ці документи виглядали, як старий цвинтар.

Під час ціеі розмови, яка ставала щораз ціка- 
віша, попід вікна пана префекта майнуло кількоро
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людей, які відчинили хату, і з словом: »Добрий ве- 
чір!< увійшли до середини. Була то молодша сестра 
префекта з мужем і дітьми, брат префектовоТ з жін- 
кою й дітьми та інші свояки.

— Добре здоровля, — відповіли всі в хаті. — 
А то рідкі гості до нас!

— Так пізно нагадали собі, — засміялася пре- 
фектова, та підбігла повітати гостей.

— Просимо, просимо! Гість у дім, Бог у дім! — 
сказала Людка й побігла також вітатися з тітка- 
ми й дядьками.

Коли гості віталися й займали місця кругом 
стола, заговорив учитель до панни Людки:

— Знаете, пані, для мене ваші погляди новина, 
вони мене досить зацікавили, і я хотівби далі 
Тх з вами продовжувати, аж до кінця, бо нині щойно 
перший початок ми зробили, але не відслонйли ціл- 
ком заслони на справжній стан речей. Мусимо це 
однак відложити на інший час, тепер не пора на 
таку розмову. Я вас попрощаю, — сказав учитель 
до пані префектовоТ й до Людки. — Колись другим 
разом я сам запрошуся до вас, щоб цю розмову 
скінчити.

— О, що це, то ні, — я вас тепер, пане навчи- 
телю, не пущу, тепер у нас почнеться щойно пра- 
зник, прошу не погордити нами, а посидіти з людь
ми, і де про що поговорити. Префектова насилу за
держала Гукалюка.

XVI.

Під вечір хата префекта наповнилася гістьми. 
Поприходили свояки дальші й ближчі, сусіди з жін- 
ками й дітьми. Все шляхта, все фамілія. В Іх руках
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була більша половина громадсько’і ради, всі трима- 
лися разом, бо рука руку мие, нога нозі помагае. 
Всі піддержували префекта, а префект усім ішов 
на руку, чи винайняти пасовисько, чи ухвалити ялиці 
з лісу, чи дрова на сяги, на клеци, чи на будову 
яко’ісь стайні, чи шпіхліра, префект усюди потріб- 
ний, придався всюди і в старостві за своіми потяг- 
нув, і в суді заступився, і на пошті, і в »шандарів«, 
як було треба. Добре слово префекта всюди помогло, 
всюди мало значения.

Тому під вечір з фамілійного обовязку вся 
шляхоцька братія почувалася до обовязку зайти 
до префекта й старим шляхоцьким звичаем »повін- 
чувати« йому празника, поговорити про дещо, по- 
тішитися разом.

В хаті рух, гармидер, вітаються, цілуються 
розповідають найсвіжіші сільські новини. Коли по- 
бачили вчителя, що розмовляе безупину з Людкою, 
трохи притихли, дехто приступив до нього з поша- 
ною, щоб привітатися, але ніхто не знав, про що 
з ним говорити, від чого почати, не мали смілости, 
а розмови вчителя з Людкою якось не розуміли 
й вона іх не цікавила. Щойно двоюрідний брат пре
фекта Михайло, старший і бувалий у світі шлях
тич, забажав, щоб цілий гурт людей, всі приявні 
брали участь в одній розмові, для того почав із ни- 
нішного гарного дня.

— Кажуть старі люди, що не памятають, щоб 
на Покрови так тепло й так гарно було, як нині, 
щоб так празник удався. Стільки народу я ще не 
памятаю.

— Вісім ксьондзів було, — сказала сестра пре- 
фектовоі.
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— Девять! — поправив хтось, — бо девятий 
мав казання. 3 Лаврова.

— Але ж то казання було, казання, — я такого 
ще не чув, аж люди плакали.

— А як гарно співали, — хо! хо! хо! Як у 
Львові!

— Зате вже честь нашому пану навчителеві. 
Щоб Тм Бог здоровлячка дав!

— О, то справедливо так, наложиться панові 
велике »подзенкуване« від нас усіх — від цілоТ 
громади, за такий красний спів, — тай склонився * 
в сторону вчителя.

— Дайте спокій з тим »подзенкуванем«. Для 
мене найбільша вдяка буде тоді, як ви всі, па
нове господарі, посилати будете щоденно сво'і діти 
до школи. Тоді я буду цілком вдоволений. I буде 
мені між вами добре, хоч ви, шляхта, маете себе 
за щось вище, а я таки з простих хлопів по- 
ходжу.

— Ну, добре, з хлопів, але вчений, — сказав 
Михайло. — А вчений, то ще більше, як шляхтич. 
То звичайно вже панський стан, бо й офіцер ви, 
пане навчителю, в резерві, бачив вас мій молодший 
брат на минулорічних вправах при 77 полку. Ви були 
в першій компаніі, а брат був у третій, фрайтром.

— Може, — відповів учитель. — Я брата ва
шего не бачив, не знаю, а може й бачив, де ж 
чоловік може всіх жовнірів памятати?

— Брат розказував, що вас бачив, але ви зви
чайно з офіцерами зналися й з ними приставали.

Коли так гості розмовляли, префектова й Люд
ка заставили тим часом стіл. На двох кленових та- 
рілках поставили накраяних пшеничних книшів із



125

сиром, на двох полумисках смажене мясо з качок. 
Людка принесла шляхоцькі пиріжки й сво! фран- 
цузькі тістечка, і почали припрошувати гостей, по- 
чинаючи з учителя.

— Прошу вас, дорогі гості, не погордіть Бо- 
жими дарами, а іжте на здоровля. I вас, пане 
навчителю, »барс гречні« прошу, не погордіть пе
рекусити з нами.

— Ну, прошу починати, пане професоре! — 
сказав і собі префект, підсуваючи вилку до рук 
учителя.

— Дякую! — сказав учитель. Присунувся ближ- 
че, взяв шматок качачого мяса, й зачав Тсти, за- 
кушуючй пшеничним книшом. За його прикладом 
пішли гості, свояки. Тому, що для всіх вилок не 
стало, брали своіми природними вилками й смачно 
заТдали, обтираючи затовщені пальці в шляхоцькі 
халяви. Префект приніс із свое! канцелярійки пляш- 
ку заправлено! на меді оковитки, налив до келишка 
й сказав:

— На здоровля ваше, пане навчителю!
— Я цього не вживаю, пане префекте, — це 

дурман, що нищить народ.
— Та й я не вживаю, — сказав префект, — 

але за карк не виллю, а нині, ради празника, не 
відказуйте. Треба випити, ліпше язики розвяжуться 
людям.

— Прошу не погордити, пане навчителю, бо 
хто так гарно співае, і такий хор завів у нашему 
селі, повинен із нами випити — сказав брат пані 
префектово! Кость.

— Просимо, просимо, — загули всі, — не погор
діть нами ради празника, якого ми цілий рік ждали.
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— Качка любить плавати, треба п підлити, щоб 
ліпше стравити, — гукали шляхтичі.

Учитель став безрадний на виду цілоТ шля- 
хоцько’і »фаміліТ«, а щоб заховати такта, взяв 
келишка з рук префекта й випив ціеі запіканки на 
меді, бо бачив, що шляхта жде на цей келишок. 
Згодом віддав його в руки брата пані префектовоі 
Костя. Кость узяв келишка в руки й крикнув:

— Наливай! — сказав до швагра. — Наливай 
ще| — Випивши, крикнув голосніше: — Втройці Бог 
пробувае! Наливай ще! — розохотився.

— Та ти, швагре, все хочеш сам випити? По
жди! — засміявся префект, наливаючи йому тре
тьего келишка.

— Що це значить такий келишок? Або то нині 
келишки такі, як давно були?! Де то, де, кели
шок? Тим келишком добре й язика не замочит, а 
давно бувало... го — го — го..., як чоловік випив, 
то йому око побіліло! То були келишки! А нині що?.. 
Що то казати ..

— Що то рівняти до давніх часів нинішні — 
сказав шляхтич Замаринський, двоюрідний брат пані 
префектовоі. — Давно наші діди меди пили, а нині 
що?! Давно кожний шляхтич »венгра« тримав у пив- 
ниці, а нині що? »Булю« там мае, і то до 
бре, як »буля« е. На пиво шляхтич не дивився, хай 
хлоп пиво пб, а ми шляхта »венгржина« пили рівно 
з панами магнатами, — так, пане навчителю! Давно 
не була штука скочити через хребет на »Венгри«, 
взяти кілька бочілок вина, і гуляй душа! Пий, 
пане браце!! Кілько то таких бочілок вина тріело 
в мого діда! Господи! Де то нині... де?!

3 туги до цього »втраченого раю« хитали го-
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сті головами. Одинокий келишок кружляв тим ча
сом кругом стола, шляхта закушувала, мочала мясо 
в солі, заТдала книшами й приговорювала. Про дав- 
ні — добрі часи...

— Або в Яна Матійового, що за потічком, 
памятаете, панове, — цей умів випити. Го! го! го! 
А як людей гостив — скільки там вина пішло! Ціле 
село пило! А на весіллі його сина люди цілий тиж- 
день Іли, пили, гуляли, веселилися — а »віватам« 
кінця не було! Скільки він худоби зарізав, а 
»венгра« ставив бочка за бочкою! Гей! гей! Де ті 
часи?! Тоді ми знали, що ми шляхта! А нині що?! 
Наливай ще одного, швагре!

Префект, тримаючи пляшку в руці, налив, а 
сміючися, сказав:

— Тільки, щоб ти, шваГре, не співав по дорозі!
— Я, — по такім »напарстку«? Стид казати! — 

1 душком вихилив. Закусивши книшем, став далі 
оповідати.

— А памятаете, панове, як то небіжчик Копко 
напав був на дорозі жидівську фіру, що везла вина 
»з Венгер«, жидів постручував у пропасть, вино 
забрав і людей дві неділі гостив! То був шляхтич! 
Ха! ха! ха! То шляхоцька натура! Гей! гей! Нині 
шляхта зійшла на біду, грунта поділені, ліси виру- 
бані... Де то до давнини рівняти, де, - доповів шлях
тич Замаринський, двоюрідний брат префектов©!.

— А я вам кажу, мо! панове, що так воно 
все не буде, як тепер — сказав Кость, тримаючи 
келишка в руці й моргаючи на префекта. — Так 
воно не буде! Не буде! Я знаю, що не буде! Шлях
та ще мусить вийти на свое, мусить, мусить, так 
не може бути, щоб хлоп рівнявся нині зо шляхтою!
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Добре то в якійсь пісні співають: «Запануем і ми, 
браття, у своТй сторонці«. — Знаете, що то зна
чить? — То значить, що шляхта мусить ще запа- 
нувати, а хлоп мусить робити панщину, як давніше 
робив! — гримнув пястуком у стіл, а обертаючися 
до префекта казав: — Направ ще, швагре, одну.

Префект подивився на темну пляшку, чи ще 
багато осталось, засміявся й налив шваГрові:

— Ну, пий, швагре, а заспівай но що делікат- 
не, як ти знаеш.

— Дай ще одну, то заспіваю. — Підставив 
келишка й почав охриплим голосом:

»Кришталева чаша, срібная криш, 
»Пити, чи не пити, все умреш!
»Бо там, у небі, недають горілки... — пере

рвав. — Налий, швагре, ще, то заспіваю дальше. 
Префектова зачала моргати з боку на чоловіка, 
щоб не наливав, боялася сорому з огляду на вчи- 
теля.

Префект подивився на пляшку, а побачивши, 
що на дні ще кілька крапель брудного осаду, виііі- 
див усе, і сказав по-польськи:

»Кто піе остаткі...
»Бива пенкни і гладкіе, — докинули інші шлях- 

тичі, пописуючися знаниям польських приповідок.
— Правда, пане навчителю, — сказав Кость, — 

як то зараз пізнати, що ми, шляхта, щось делікат- 
ніше від хлопа. Де ж хлоп знав би так, як ми 
по-панськи щось закинути в своій мові: »Кто піе 
остаткі — бива пенкни і гладкі«, — правда, як то 
красно, делікатно, по-шляхоцьки?

— Правда, правда, — сказав учитель і відсу- 
нувся на край лави, де сиділа префектова з Люд-
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кою, до яких сказав тихо, що хоче піти додому, бо 
завтра мае науку, — мусить іще поправити зшитки, 
приготовитися до лекцій.

— Ще не так пізно, пане навчителю, я зараз 
зроблю »гарбати«.

— Я за чай дякую, не пю чаю, — звичайно пю 
молоко.

— То я вам дам гарячого молока, е свіжо 
спарене.

— Як так, то добре, ще хвилинку останусь.
— Пане професоре, — запитала Людка, — чи 

дослівно розуміти наголовок ціе'і повісти, що я нині 
від вас дістала?

— Ні, прошу пані, — це алегорйчний наголо
вок. Повість уже не з шляхоцького життя, а з жит- 
тя простого народу з часів знесення кріпацтва в 
Украіні.

— А чомуж такий дивний наголовок?
— Прочитаете, панно Людко, пізнаете. На

перед недобре розвязувати наголовки.
Префектова подала тим часом у кількох склян

ках і в кількох горнятках »гарбату<, а вчителеві 
принесла горнятко молока.

— Ов! А то що таке, — то ти, сестричко 
моя, вже нам »гарбату« даеш? А я думав, що шва- 
гер поставить тепер іще »венгржина<, пане пре-, 
фекце, так по-»шляхецку«...

— Не ті часи, Костю, ні! — сказав префект.
— Ну, шляхта »цалком скапцаняла,« — віді- 

звався трохи підхмелений Кость. — »Гарбата» — 
то так, моТ панство, по - «шляхецку« сказавши, 
»цалуем рончкі«. То знак, що треба забиратися до 
хати. — При словах »цалуем рончкі«, Кость подивився 

Бржтня любое 9
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на вчителя, чи цей подивляе його високу культур- 
ність, що знае »панські« звича’і.

При тих словах Костя відчинилися двері и до 
хати ввійшло знову кількоро свіжих гостей, шлях- 
тичів із жінками, дітьми, що то верталися з іншоі 
гостини, а до префекта випадало вступити, раз що 
по дорозі, а подруге, це теж свояки, товариші 
радні й беззастережні прихильники його політики. 
Шла хата наповнилася гістьми.

_  Віват! — крикнув Кость і подивився на 
вчителя. — »Нех жийом нам, віват!« —бо знав, що 
гостина тепер не скінчйться так скоро.

В хаті зчинився сміх, гамір, балачка, гутірка, 
аж душно й тісно стало. Префект послав нишком по- 
гонича до Шмулька, префектова знала, що гості не 
голодні, бо вертаються з гостини, але таки побила 
до свое! шафи й поприносила дещо на стіл, а Люд
ка принесла на двох поставках французькі тістка. 
Шляхтянки, хоч не голодні, але, побачивши на столі 
щось небуденне, удавали, що на ті ласощі й не 
дивляться. Але ждали тільки, щоб префектова по
просила скоштувати. Небаром вернувся погонич від 
Шмулька з оковиткою. Коли побачив це Кость, 
крикнув на ціле горло:

— »Віват!« »Нех жие пан префект!* »Вівааат!« 
— почав бити рукою в стіл, а схопивши келишка, 
наставив.

— Почекай, пане браце! — крикнув пре
фект, — треба вперед заправити медом, бо це во- 
гонь! Дай но, стара, меду, зараз заправимо, а ти, 
Людко, принеси лійку.

Префектова принесла мід, Людка лійку и ска
зала:
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— Татку, лійку чути оліем, — треба переполос
кати.

— Або то олій що? — сказав Кость, — тру- 
тина? На що переполіскувати, оковитка все спалить.

— Іди, Людочко, переполощи. Іди, так не го
диться! — докинула префектова, взяла сама лійку 
в руки, переполоскала теплою водою й дала Людці, 
щоб занесла татові.

Людка понюхала лійку, скривилася й сказала:
— Таки ще чути оліем!
— О, львівська пані — все чути И оліем, — 

відізвався Кость. — Давай скоріше! Це — сказавши, 
вхопив лійку з рук Людки й подав префектов!:

— Лий, швагре! Не зважай на дурниці! Так, — 
по-шляхоцьки!

Префект поставив лійку на пляшку з окови- 
тою, і не нюхавши навіть, чи чути И оліем, налйв 
розтопленого теплого меду, так що пляшка запов- 
нилася по шийку бурим плином. Опісля, заткавши 
шийку пальцем, перевернув у руках пляшку догори 
дном, вибовтав кілька разів, щоб мід вимішався 
з оковиткою, з чого повстала якась брудно-бура 
мішанина. Взявши від Костя келишка, налив собі, 
сказавши до Костя:

— Дай, Боже, всім!
Кость тимчасом співав йому:
»Випюл! випюл! Ніц не зоставюл,
»Бодайго, бодайго Буг благославюл< — і зно- 

ву подивився на вчителя, щб він скаже на це знан
ия >панських« пісеньок.

Учитель за час ціеТ операціі з горілкою роз- 
мовляв із Людкою на тему, яку гості Ум перервали, 
і укладали собі, коли б то Ім зійтися й дальше ве-

•9
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вулику
не займали.
пана префекта гуділо, як у 
Гуділо ще довго вночі...

ХѴП.

Гукалюк опинився за брамою ~  \ > префек-
спішив якскоріше додому, до свое!

сти розмову. Учитель обіцяв зайти в найближчу 
неділю, а тепер хотів потихеньку вийти так, щоб 
ніхто не замітив. Префектова, побачивши, що діеться, 
сказала до Гукалюка: па..ѵ

 Тепер, пане навчителю, я не задержую. Ьачу, 
що це вже не’для вашоі особи. Це буде вже таке 
просте шляхоцьке гулюкання!

Учитель тихо взяв із кілка свого капелюха, ниіп- 

префёктова з Людкою перевели його через 
щоб його пси

А в хаті
перед рійкою.

Учитель
ТОВОГО ДОМУ, ѵч.Шг.^ «-------- г--------- ■ ■ .. ..
школи. Ішов скоро, бо трохи перемерз.^ Зоряне не
бо свідчило на осіній приморозок, звичайно, як після 
свята Покрови. Зайшовши за хату сусіда, приста- 
нув хотів подивитися, котра година, чи не спізниться 
на ’заповіджений реферат, на який мали зійтися 
в найбільшій тайні його приклонники й однодумці, 
яких зеднав собі своіми тайними викладами. Вийняв 
папіроску, засвітив сірника, закурив, і подивився 
на годинника. „

— О, як раз шоста, а моі хлопці мали прийти 
на пяту. — Я запізнився. Перший раз не додер
жав слова. Цікава річ, чи ждуть мене, чи пороз- 
ходилися?.. — Потягнувши кілька разів диму з па- 
піроски, йшов скоріше, стукаючи паличкою по ка- 
мінні й вибоях сільськоі дороги. Ішов 1 укладав

ком висунувся з хати так, що ніхто не замітив, а 
пПОАа1/тлПЯ ч Пюпхою пеоевели його через подвіря,
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в голові зміст реферату на нинішні сходный. Але 
гадки не кле'ілися, переривали іх інші з нинішньоі 
гостини. — Чотирй годині я втратив! Чотири годині 
пересидів у такім середовищі, в якім ще не був. 
Будь-що-будь, цікаве воно для мене було, ціка- 
ва та ходачкова шляхта. Дивні люди, з поганими 
шляхоцькими навичками, яких забути не годні. 
Сміх казати, якими вони ще категоріями думають, 
а мають себе за щось краще від хлопа! Брр! 
Скільки то праці треба вложити, щоб Тх відучити 
від цих поганих навичок, які перейняли від давніх 
панів-магнатів, що хлопа мали за робітну худобу, 
стріляли до них, мов до гайвороння! Префект — та- 
кож цікава людина, фарби не пустив так скоро, 
як його рідня. Дівчину дав на виховання в чуже 
середовйще,^ де набили ій голову передпотоповими 
поглядами. Його жінка — робітний віл, тримае не три, 
а чотири угли дому, — »фамілія« — цікаві типи. 
Цей Кость — страшна людина, поза »випиттям« 
ніяких ідеалів у нього нема. Які це грубошкурники, 
а яка шляхоцька гордість! Завадіяки, зарозумільці... 
Зимно бере, — на завтра буде мороз, треба приспі- 
шити ходи.

За кілька хвилин став перед своею школою. 
Всюди темно, вікна чорні. Обійшов шкільний буди- 
нок і на заді побачив у кухоннім вікні світло. Бли- 
мае каганець, вікна заслонені зеленим папером.

Відчинившй двері, побачив повну кухню людей.
— А як же маетеся, моі ученики! Бачу, довго 

ждали нині мене. Щож ви тут робили самі?
— Прочитали вашу книжечку, пане вчителю.
— Якаж то книжка?
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— 3 »Просвіти«, назйваеться: »На послухан- 
ня до Відня« Б. Лепного.

— А що? Прочитали цілу?
— Так, пане навчителю, — цілу.
— Ну, а якже вам це подобалося?
— Гм, от як, — які то в нас іще дурні люди 

бувають, що далися жидовині так обдурити!
— Який ти мудрий тепер, як прочитав книж

ку, — сказав Іван Перун. — Я сам також не знав 
би, що робити, не давби собі ради, а послухав би пана.

— От бачите! — сказав учитель. — Маете 
наглядний доказ темноти й непорадности нашего 
народу. Кожний його обдурюе, кожний визискуе, 
а вже найбільше жид. А чомуж він так дае себе 
визискувати? Тому, що не освічений, не знае 
світа Божого поза сво'ім порогом, поза своім се
лом. Не інтересуеться нічйм, нічого не читае. Не 
мае в нього ні газет, ні книжок. А дивіться на 
жидів. Вони все знають, інтересуються економічни- 
ми справами, знають, яка буде завтра ціна на збіж- 
жя, на худобу, коли що добре купити, й коли про
дати, — а наші люди що? Ни мае хто в вас у селі 
часописа? От ви завтра поженете худобу на про
даж до міетечка. Чи знае хто з вас, скільки він за 
неі візьме?

- Ні!
— А чому? Тому, що ви не знаете, яке буде 

запотребування в Відні, велике чи мале. А жиди 
це знають, дивляться до газет, ждуть на телегра- 
ми. А чи знаете ви, в який то спосіб продають 
у культурних краях худобу селяни?

— Не знаемо.
— То я вам скажу. В кожнім селі е кружок
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»Сільського Господаря«. До нього записан! всі госпо- 
дарі. В селі е вага. ПриТжджають купці з міста, зва- 
жать на вазі худобу, ціна подана в газетах, купецъ 
платить гроші на місці й спокій голові. Ніхто нікого 
не ошукае, бо ціна означена на місці. А в нас що? 
Ніхто нічого не знае. Кожний думае, як то другого 
ошукати. Ви хочете ошукати жида, а тим часом 
жид ошукае вас, а ви його ніколи, бо він мудріший, 
мае голову на розум, а ви на капелюха!

— Ха! ха! ха! — засміялися приявні.
— Так, так, моТ друзі, його розум вправле

ний в думання, а ваш розум спить.
— А хто мені з вас скаже, чому той хлоп 

дався так жидові натягнути? Ну, як ви думаете? 
Хто з вас скаже?

— Бо не був освічений.
— Певно, що так, — сказав учитель, не був 

освічений, був темний. Йому здавалося, що цісар 
все може зробити, що захоче. А воно не так 
у конституційній державі. В конституційній державі 
цісар не може ломити законів, які підписав і на 
які присягав. Хлоп цього не знав, бо темний. Якби 
був читав газети, був би знав, що цісаря тепер 
нема вдома, що виіхав на відпочинок і нікого 
не приймае. Далі, якби був трохи інтересувався 
суспільними справами, суспільним життям, бувби 
знав, що ми маемо своТх заступників у Відні, своіх 
послів, що боронять інтереси нашого народу. Тоді 
бувби пішов до наших послів і порадився іх, чи 
може він з такою справою піти до цісаря. Поели, 
як учені люди, булй б йому порадили, що й як йому 
в такім випадку робити. Отже, бачите, треба було 
мати голову на розум, а не на капелюха, щоб Тхати
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на послухання до цісаря до Відня. Тому я вам 
раджу заснувати конче в селі кружок »Сільського 
Господаря*, спровадити книжки, виписати часописи, 
сходитися читати, радитися разом, питатися дру- 
гих. Часом спровадити з міста якого вченого чоло- 
віка, адвоката, професора, просити ’іх про відчит, про 
науковий реферат. В кружку »Сільського Госпо
даря* всі повинні радити над поліпшенням ріль- 
ничоі продукці’і в селі, як краше управляти ріллю, 
як змусити 11 до того, щоб гарніше родила, як 
закладати сади, розмножувати крашу худобу, а до 
цього всього дійти можна з господарських книжок 
і газет. Так повинно бути в кожнім селі. Якби так 
у нас було, як за границею на заході Европи, де 
всі селяни освічені, тоді наш селянин не давби об
дурити себе так, як той, що ’іздив на послухання 
до цісаря до Відня. — В такій читальні ви прочи
тали б не одну цікаву річ, як непотрібно люди 
процесуються, а найбільше через свою впертість, 
як той хлоп, що програв процеса у всіх інстанціях, 
а на кінці, як не було рятунку, вибрався, до цісаря 
— і дав себе жидам обдурити. Тепер вже пізня го
дина, я нині не буду вам вже нічого більше викла- 
дати, — сказав учитель. — На другу неділю зій- 
діться знову до мене на шосту годину, поговоримо 
про інші речі.

Учитель попрощався із своими слухачами, пі- 
шов до хати. Засвітив лямпу, хотів трохи відпо- 
чити, тому положився на софу й почав думати про 
нинішній день св. Покрови. Думав про гуртки лю
дей, в яких кілька годин прийшлося йому про- 
бувати.
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XVIII.

На другу неділю по Покрові люди виходили 
з церкви, як звичайно, поволі. Дехто йшов просто 
додому, а деякі ставали гуртками, віталися, гуто
рили з собою й поволі розходилися.

Префектова вийшла з дочкою майже при са- 
мім кінці й стала навпроти великих входових две
рей. Ждала чоловіка, що, як звичайно, обчислю- 
вав касу. На самім кінці вийшов учитель із сво'іми 
співаками. Побачивши префектову з дочкою, укло- 
нився й, приблизившися до них, привітався.

— Пане навчителю, мушу вам сказати, що 
ваші співаки заслуговують на велику похвалу. Що- 
раз гарніше співають — сказала префектова.

— Дуже мені приемно почути такі слова по
хвали, я дуже вдоволений, що людям подобаеться 
цей спів.

— Через ваш спів щонеділі ціла церква 
народу, приемно прийти й послухати, — сказала 
Людка.

— Як можу й умію, служу своему украі'нському 
народові, щоб його піднести, ублагороднити, ушля- 
хетнити, щоб зробити його правдиво шляхетним 
народом.

— Або він не шляхетний? — сказала Людка. 
— Це шляхтичі з уродження.

— Я, панно Людко, не признаю такоі шляхти 
з уродження, — це анахронізм, застарілі, заско
рузл! поняття. У мене правдивий шляхтич той, хто 
справді е шляхетний чоловік, хто шляхетно по
ступав в своім житті, хто іншим помагае, веде 
на добру дорогу, показуе дорогу до щастя, хто
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працюе з користю для других, для ближніх. Але 
чогож ми сто’імо? Ходім.

— Ходім! — сказала префектова.
— Алеж, пане професоре, — втрутила свое 

слово Людка — як так можна казати, що шляхти 
нема? А ми що? Ми всі шляхта, наше село шля- 
хоцьке. Ми всі маемо герби, наші предки мали своі 
привілеі.

— Так, панно Людко, було, що ваші предки 
мали колись своі привілеі, а тепер тих привілеів 
вже нема! Тх перекреслив час, як щось перестарі- 
ле, нечесне й несправедливе. За першим прикла
дом Франціі мусіли піти всі европейські держави 
і так само протягом цілого XIX. століття ці при
вілеі касували одні за одними, і всіх нешляхтичів 
мусіли допускати до рівних прав із шляхтою й по
ставили засаду, що не уродження становить чоло- 
віка шляхетним, а наука, шляхетні діла й шляхетн'і 
заслуги, праця ушляхетнюе людину. Так, панно 
Людко.

— Добре, пане професоре, але колись і наші 
предки мусіли робити якісь добрі діла, шляхетні 
діла, коли надано Тм такі привілеі.

— Безперечно, що так! Але шляхоцтво, як 
чеснота, не повинно бути спадковим. На це треба 
було собі заслужити в кожнім окремім разі, а ні- 
коли не повинно воно бути наслідним, і тут його 
була найслабіша сторона. I цілком слушно, шо його 
скасовано, й нині »уроджений« шляхтич не мае біль- 
ших прав від нешляхтича. Нині в обличчі закону 
всі люди рівні! Нині так шляхтич у вашому селі, 
як і простий хлоп, мають рівні права і в суді, і в ста- 
ростві, і в школі, і в усіх урядах, Кожний із них
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платить ті самі податки, кожний із них може до 
школи посилати дітей на однакових правах. А шко- 
ли той скоріше покінчить, хто спосібніший і хто 
краще прикладаеться до науки, і той повинен за- 
ймати в державі найважніші уряди, хто найспо- 
сібніший, а не той, хто вродився шляхтичем.

Так було в старій Польщі за старих королів, 
що лише шляхтич мав доступ до урядів, а хлоп 
мусів на нього працювати на полі. Тепер цього 
нема, панно Людко. Жалую, панно Людко, що ми 
минуло! неділі на Покрови не покінчили ціе! диспу- 
ти, яку ми почали на ту саму тему.

Врешті дійшли до мешкания префекта,
— Прошу кінчити нині, пане навчителю, про

шу вас до нас на обід.
— Я дуже дякую за обід, бо що зроблю із 

своТм обідом?
— Подаруйте сторожеві, вониж бідні люди.
— Так, вони бідні люди, але й бідний мае 

свою амбіцію, мае свій гонор.
— Алеж ми вас дуже просимо. Людка хоче 

віддати вам книжку, не погорджуйте нами!
— Пані префектова! Деж би я нехтував ваш 

обід, тим більше ваш дім. Мені буде дуже мило 
зайти до вас, зараз по обіді прийду й принесу 
панні Людці книжку до читання. Прийду й хочу 
сам прийти, щоб із панною Людкою порозмовляти 
на поставлену тему, яко! ми тоді й нині не покін
чили, і не так скоро скінчимо, як я бачу, бо тема 
ця дуже цікава, а на !! розвязання треба довших 
студій, міркувань і довшого часу. Тому я прошу 
пані, сам до вас прийду без запрошення, коли лише 
найду вільну хвилину, щоб з панною Людкою обго-
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ворити ті справи, які, як я бачу, дуже П інте- 
ресують.

— Добре, просимо вас дуже, пане професоре, 
до нас тепер на обід.

— Тепер, даруйте, пані, мушу піти додому, 
дам назавтра розпорядок сторожеві й зараз по 
обіді прийду.

— Просимо вас дуже, пане професоре, — ска
зала Людка.

— Добре, прийду. До побачення!

XIX.

За яку годину після обіду зявився вчитель 
Гукалюк у домі префекта. Під пахою ніс кілька 
книжок.

— О, словний з вас чоловік! — сказала пані 
префектова, побачивши вчителя в дверях. — Таких 
людей то люблю! Як слово, то слово! — Учитель при- 
вітався, поставив книжки на столі, повісив капе
люха на кілку.

— А деж пан префект? — запитав.
— Полагоджуе якісь урядові »кавалки« з се

кретарем у громадській канцелярі'і. Казав, що неза- 
баром вернеться.

— Може ви, пане навчителю, перекусили б 
дещо? — запитала префектова.

— О, дякую щиро, але щойно встав від обіду. 
Може трохи пізніше.

— Добре, пане професоре, добре, — сказала 
Людка. — Бачу, в вас якась гарна книжка.

— То для вас, пані, я приніс до читання, як 
що ту прочитали, — і подав Людці.
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— »Соняшний Промінь« — дуже гарний заго
ловок, — сказала.

— Минуло! неділі, як я був у вас, не покін- 
чили ми ще, панно Людко, розмовй про повість 
Андрія Чайковського: »В чужім гнізді«, бо нам 
ваші гості перервали. Мені здаеться, що пані ви- 
сказали погляд, що ця повість не подобалася вам 
тому, що шляхтич Михась невдоволений був тому, 
що його виховуе чуже гніздо, цебто панський двір, 
і ніяк не хотів примінитися до цього чужого гнізда, 
до того двора. I ви взяли йому за зле те, що Ми
хась не хотів бути великим паном.

— Так, — я взяла йому це за зле.
— А чому, прошу пані, так ви думаете?
— От чому. Мав нагоду заблистіти на світі, 

вирватися з того низького положения, в якім живе 
наша загонова шляхта, яка в теперішніх часах 
бідуе, як той хлоп на тім куснику землі, що його 
сам мусить управляти.

— А пані думають, що давніше, за часів ста- 
рих польських королів, загонова, або ходачкова 
шляхта сама не управляла землі?

— Але краще Ій було на світі.
— Я цього не перечу, бо мала більше землі.
— От бачите, пане професоре. Візьміть на пр. 

мій тато, хоч е префектом у громаді й мае досить 
землі, більше як 160 морНв із лісом, але все бідуе. 
Мусить платити податки, мусить сам в поті чола 
працювати, сам іноді кидае гній із стайні, сам оре, 
сіе, а він же також колись учився, бо ходив до 
Гімназіі, і бувби скінчив, бо добре вчився, і був- 
би став яким високим урядником, але так обста- 
вини зложилися, що мусів вертатись на батьківський
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загін, ну, й стрінула його доля звичайного селяни
на-шляхтича, що ніколи не нюхав ніякоі школи. 
А тому Михасеві всміхалася доля стати великим 
паном, а він цього не захотів, волів лишитися про
стим шляхтичем. Це дивне й майже неймовірне.

— А воно так справді було. Ця повість опер
та на правдивім факті, і для мене, прошу пані, не
мае тут нічого дивного. Видно, цей Михась вище 
цінив свое шляхоцько-украінське походження, вище 
цінив мову й віру своіх предків, як блиск панського 
двора, чужого йому по мові й вірі, яких не хотів 
за панські розкоші заміняти.

— То дивне, — сказала Людка.
— Якто? Це дивне для Вас? — запйтав зди- 

вований учитель.
• — Для мене дивне.

— Тааак, панно Людко?
— А так!
— Це значить, що колиб вам нині хтось на пр. 

іменем турецького султана дарував якісь великі ма- 
етки, в земських добрах, чи щось подібне, під 
умовою, щоб ви виреклися своеі віри, свое! мови, 
свое! національности, а прийняли чужу культуру, 
мову, віру, на пр. турецьку, московську, польську, 
чи німецьку, то ви зробили б це?

— А певно, що так! Щоб мені тільки до
бре було! Зрештою, турецько! ані московськоТ я 
не прийняла б, бо це наші вороги, але німецьку, 
або польську? Чому ні? Ми живемо під німецьким 
цісарем, німецька мова в нас перша державна мова, 
а з поляками також від віків тут живемо, моли- 
мося разом, бо й вони католики, як німці католики, 
сватаемося разом, гостимося разом.
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— Га, як такі в вас ідеали, панно Людко, то 
між нами скінчена дискусія. Нам не по дорозі. Бу- 
вайте здорові! — Це сказавши, встав, поклонився пан- 
ночці, взявся за капелюха.

Префектова, побачивши те, що вчитель хо- 
че відходити, аж крикнула з переляку.

— Та що ви робите, пане навчителю? Хочете 
так скоро йти? Та підождіть іще трохи, зараз ста- 
рий прийде та поговорите дещо, забавитеся разом. 
Чого будете самі в школі сидіти? Людина сама, 
якось так стае відлюдком, треба якось із людьми 
і — як це у нас кажуть — по при люди. Я вас не 
пущу! Сідайте, пане навчителю, я зараз капелюха 
вашого сховаю.

Взяла від Гукалюка капелюха й віднесла до 
алькирика. — Тепер уже не підете, сідайте в нас, 
та поговоріть іще трохи!

— Тяжко говорити, пані префектова, як панна 
Людка каже, що вона була б і турком, і німцем, 
щоб ій тільки добре було...

— Та що ти кажеш, Людко? Та тй пішлаб 
на турка? Та я виреклася б тебе, якби ти туркй- 
нею хотіла бути! Свят! свят! свят! Та щоб наш 
егомость сказали?

— Ха! ха! ха! — засміявся вчитель і Людка 
разом із дотепу префектов©!.

— Сідайте, пане навчителю, сідайте, я при
несу вам пареного молока, та трошки випете, та 
забавитеся. Зараз старий надійде, щойно його не 
видно, сідайте ж, пане навчителю!

Гукалюк сів, засміявся, а сміючися, подивився 
в великі сині очі панни Людки, які від часу до часу 
закривала довгими грубими, чорнйми віями. Префек-
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това принесла тим часом горнятко теплого молока, 
а ставлячи на столі, сказала:

— Іди но, Людко, принеси коржиків для пана 
навчителя!

Людка метнулася скоро, вийняла з шафи полу
миска з коржиками, і, всміхаючися, сказала:

— Прошу пана професора, прошу дуже!
— Якто, то я сам буду пити молоко? — за

питав сміло Гукалюк.
— Ми недавно по обіді, пане навчителю, та 

ще не голодні, а ви перейшлися. А може ти, Лю- 
дочко, випеш з паном навчителем, до товариства? 
То візьми собі молока!

Людка встала, пішла до печі, вийняла горця 
з молоком, налила собі неповне горнятко й поста
вила на столі. Гукалюк слідив тим часом И рухи 
й придивлявся Ті буйному золотавому волоссю, та
кому гарному, якого ніколи не бачив.

— Пийте-ж на здоровля, пане навчителю, та 
не погордіть Божими дарами! 1 ти, Людочко, по
проси пана, а до турків не залицяйся, ще тебе 
в неволю заберутъ, як давно в нас забирали молоді 
дівчата, як у піснях співають, — сказала префектова.

Всі засміялися.
— Так, так! — додав Гукалюк, — з чужин- 

цями небезпечно заходити нашим людям, бо істо- 
рія наша показуе нам, що ми все з ними зле ви- 
ходили. Завсіди ми ставали тіею другою, меншою 
стороною. Чи то в супружжі, чи різних спілках, 
уніях, завсіди ми давали себе вжити, як знаряддя, 
як матеріял, що служив другій стороні до піднесен- 
ня ’іі культури, П величі. А ми з року на рік, з ві- 
ку на вік, тратйли престіж і поволеньки зійшли
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вниз і опинилися на останньому місці, серед наро- 
дів Австріі... А нині? Що діеться? До чого воно ве
де?.. А нині так роблять, що самі не визнають у себе 
вдома ніякоі шляхти, ніяких гербів, відцуралися від 
усього цього, а нашу бідну загонову шляхту бала
мутятъ, намовляють Ті до зміни мовй, віри, й ка
жутъ величатися гербами, за що обіцюють грушки 
на вербі! Он куди стежка в горох!

Людка дивилася на Гукалюка, якби цих його 
слів або не розуміла, або Ім не вірила.

— Так, так, панно Людко, так нас учить історія!
— Я признаюся, що я того всього в історіі 

не вичитала, а всеж я вчилася історіТ в нашім 
ліцеі з тих самих підручників, з яких учили в учи- 
тельській семинаріі вас, пане професоре, — запри- 
мітила Людка.

— Так, прошу пані! Але дозвольте мені доки
нути до вашого твердження от що: Той матеріял, 
якого вас і мене в школі з історіі навчили, то такий 
великий, як ця кришинка хліба в порівнянні до 
того бохонця, що на столі лежитъ. До того додам, 
що та кришинка, то з коржика, а до коржика ви 
додавали до муки молока, масла і яйця, все те ра
зом вимішали й повстав коржик, цілком не подіб- 
ний до того бохонця хліба, що печений із чисто! 
разово! пшеничноі муки. Так само й та історія, 
з яко! нас по школах учили, — вона підлита різ- 
ною підливою, такою, яко! тим панам до смаку 
було треба. А молоді уми в школі приймають усе 
безкритично й насякають, як губка, і з тими окру- 
хами історіі йдуть у світ, і Ім здаеться, що вони 
знаютъ історію! Хто хотівби пізнати рідну нашу 
історію, повинен простудіювати бодай історію Аркаса.

Братня любое
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— Якого, якого? — запитала з усмішкою 
Людка.

— Аркаса, прошу пані.
— Про такого й не чула!
— А якого автора читали пані історію рідного 

краю, крім приписаного шкільного підручника?
— Левіцького, здаеться, сказала Людка.
— Це історія Польщі, не УкраТни.
— Там також було багато матеріялу з істо- 

ріі Руси, напр. про Володимира Великого, про Яро
слава Мудрого, про бунти Хмельницького.

— Навіть про бунт Хмельницького було. Ха! 
ха! ха! — засміявся голосно Гукалюк.

— А, бачите, що й я щось з історіТ знаю. Ми 
мали доброго професора до історіТ, він так двійки 
сипав, — за найменшу помилку, а як котра дату 
змилила, не дай Боже! Він був великий патріот, — 
як говорив про розділи Польщі, то все плакав! 
Ми мусіли історію від дошки до дошки добре вмі- 
ти, а ви кажете, пане професоре, що це були якісь 
окрухи.

— Так, панно Людко, не гнівайтеся, — але 
це були тільки окрухи, в такім відношенні, як ця 
кришка до цього бохонця хліба.

— Як так може бути? Таж я цілу історію 
перейшла!

— Я, панно Людко, вже пять літ по матурі, 
й цілий той час студіюю без перестанку істо
рію, в першій мірі історію мого рідного народу. Я 
вписався до історичного товариства, а рівночасно 
до університету, на виклади нашого найбільшого 
історика професора Грушевського, і бодай кілька 
разів дороку буваю на його викладах, беру теми
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для опрацювання, які він роздае на семинаріях своім 
слухачам, і бачу, що того всього мало. Маю вже 
8 томів його історіТ Руси-УкраТни, де він довів 
історію до часів Хмельницького.

— Того бунтівника? — запитала Людка.
— Так, того, того, а девятий том, великий 

том, мае бути посвячений Хмельницькому та його 
часам.

— Господи! — закричала Людка.
— Так, так, прошу пані, цілий девятий том — 

це історія Хмельницького! Чи пані бачили де може 
в кого ті великі томи історіТ професора Грушев- 
ського?

— Ні, не бачила.
— То я вам принесу, я вам покажу, поба- 

чать пані, що це значить історія. I то ще не все, 
прошу пані, — то ще замало. Прийдуть часи, що 
це не буде вистарчальним матеріялом!

— Ну, як для кого. Я знаю, що я історію 
вміла й любила. Донині памятаю, які я мала пи
тания до матури. Зараз вам скажу. Перше було про 
похід Болеслава Хороброго на КиТв.

— Вірте мені, панно Людко — перебив Гука- 
люк, — що в середній школі ви не можете ані 
пізнати, ані навчитися не лише історіТ, але жод- 
ного іншого предмету основно. Середня школа дае 
тільки середне образования. Хто хоче щось більше 
знати, правди доходити, мусить образуватися в 
університеті, або сам дома, якщо не може добути 
вищоТ освіти на високих школах. Тому то ми обое, 
прошу пані, з середньоТ школи не могли добути 
інших відомостей, як ті, що ви перед хвилиною 
сказали. Не гнівайтеся на мене, що я такий смілий, 

10*
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але коли ми вже до цього дійшли, я хочу з вами 
так по щирості поговорити, і не одну річ висвітли- 
ти, бо часами школа тенденційно насвітлюе факти 
й накручуе Тх так, як кому потреба, переважно 
тим, хто мае вплив на уклад школи і в чиіх вона 
руках.

— Пане професоре, — сказала Людка, — я вас 
розумію, що ви любите все аналізувати, ви пряму- 
ете до правди і, як бачу, шукаете тіе’Г правди, але 
тут не можете заперечити, що козаччина повстала 
з різних своевільних людей, що не хотіли працю- 
вати на ріллі, і втікали світами, найбільше на Січ, 
і там закладали собі якісь гнізда-коші, вибирали 
старшого, отамана й під його проводом нападали 
на своіх сусідів, татарів, турків, на Польщу, Тх гра
били, вбивали, а часом лучилися з татарами до 
спілки й з ними разом лупили сусідів й інші краТ. 
Цього ви не заперечите, пане професоре.

— Прошу пані, я цього не заперечую, але 
щоб захитати в душі вашій цей односторонній 
погляд, яким нагодували вашу душу в вашій школі, 
я мушу посвятити для вас більше часу, і виложу 
вам ту справу розвою козаччини, а ви самі будете 
витворювати собі осуд на основі власного досвіду, 
власних спостережень і власних роздумувань. Але 
щойно тоді, коли справді схочете над тим питан
иям застановитися й схочете самі дійти до правди.

— 3 найбільшою охотою вас послухаю, пане 
професоре, — сказала Людка, — щоб дійти правди!

— I я буду слухати, — додала префектова.
— Так? Це мене тішить, — сказав Гукалюк.
— Прошу Вас, панно Людко, — говорив зго-
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дом, — зачнемо з цього: Чи прочитали пані книжку: 
»Хиба ревуть воли, як ясла повні«?

— Так, прочитала з увагою.
— Чи тепер пані зрозуміли, чому автор дав 

такий дивний заголовок повісти, бо пані мину
ло! неділі питали мене, а я сказав, що пані по про- 
читанні самі знайдуть оправдания цього дивного 
заголовка. Найшли Ви, чи ні?

— Так, знайшла. Колиб народ був вдоволений, 
мав забезпечену законом землю, був би не робив 
бунтів після знесення панщини.

— От маемо вступ до питания про розвій 
козаччини! Пані казали, що своевільний народ не 
хотів слухати панів, не хотів робити панщини 
й утікав світами. Подумайте, панно Людко, над сво- 
Тми словами: «Народ не хотів робити панщини 
й утікав«. Що це значить: »робити папщину«, 
і що значить «втікати світами«? Втікати — зна
чить лишити все, лишити свій добуток, свою пра- 
цю, лишити жінку, діти, лишити все те, що людині 
найдорожче й утікати. Лишити свое обістя, свою 
працю, своіх людей, до яких цілою душою лю- 
дина привязана, оставити це все — і втікати сві
тами! — говорив з жаром учитель. — Поставмо 
собі таке питания: чи в нашім селі знайшласяб 
людина, щоб лишила свое навіть бідне господарство 
й утікала світами? Ми знаемо, що наш хлоп, чи 
шляхтич, все одне наш селянин, що любить свое 
село, — чи оставить він його з легким серцем і піде 
світами? Ніколи цього не зробить! Ми знаемо з до- 
свіду, що від нас Ідуть люди до Америки на заро- 
бітки. Побувши там кілька літ, зароблять грошей 
і вертаються до свого села, переплачують землю по
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кілька разів, щоб у своім селі Ті купити й між сво
ими людьми осісти. Тут поселитися, де померли 
його діди, прадіди! Наші люди не люблять на чу- 
жині вмирати, щось тягне Тх, якась туга за своім 
рідним краем, як німець каже: »Неіт\ѵеЬ«І... Ніякий 
народ на світі не любить так рідноі землі, як наш 
народ! Скільки то гарних пісень наш народ виспівав 
про те нещастя, як йому пришлось гинути, умира- 
ти: »на чужині в неволі, в тюрмі«! Подумайте те- 
пер, панно Людко, в яких то страшних умовах, 
в якйх поганих відносинах жив наш народ під па- 
нуванням шляхти-магнатів у старій Польщі — коли 
він мусів «втікати світами«! Лишити все і вті- 
кати! Щоб це все, панно Людко, зрозуміли, я при- 
йду до вас іще кілька разів, принесу вам відповідну 
лектуру до цього питания. Я не буду вам накиду- 
вати своіх думок. Я хочу, щоб ви самі прийшли до 
правдивого переконання, чому народ наш втікав. 
А головною причиною до втечі, то як раз була ця 
багата шляхта, яка тоді дороблялася потом і кро- 
вю того німого раба, нашого хлопа! Так само 
робила та ваша загонова шляхта, вона мало різни- 
лася від того хлопа, вона сама часто втікала на 
Січ, вона також часто лишала свое обістя, своі 
маетки, своіх найдорожчих, а шукала спасения на 
Січі, ставала козаками, і звідти шукала собі спра
ведливости з шаблею в руці!.. Так, панно Людко, 
відложімо може цю дискусію на другий раз, а нині 
перепрошу вас, бо спішу до своіх занять. Від- 
нині буду до вас приходити охоче без запрошен- 
ня. Мені мило буде, як ви самі на основі історич- 
них дослідів дійдете до правди.

— Луже раді будемо, як до нас частіше зато-
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стите, пане навчителю, на розмову — додала пре- 
фектова.

— А я буду тішитися дуже, як винайдемо 
правду, а ще більше буде моя радість, як я вас пе- 
реконаю, і ви за правдою підете — додала Людка.

— Добре, панно Людко, — засміявся вчитель, — 
добре, буду тішитися дуже, як ви мене переконаете 
й покажете мені дорогу до правди.

Попрощавшися з обома жінками, вийшов Гу- 
калюк до сіней, де здибався з префектом, що як- 
раз із громадсько’і канцелярій вертався додому.

XX.

Гукалюк був завзятий чоловік. Постановив до
ложити всіх старань, щоб Людку вивести на до
рогу правди, вибити ’ій з голови ввесь дурман, яким 
нагодовано П в школі. Прийшовши додому, розпо- 
чав зараз лекцію з зібраним у кухні народом. Чи
тано дальше параграф за параграфом проекту ви- 
борчо’і ординаціі до австрійського парляменту, почім 
незрозумілі слова, а то й цілі звороти вияснював 
в популярний спосіб, щоб люди зрозуміли. В між- 
часі на думку приходила йому Людка, дивився на 
Ті буйне блідо-золотаве волосся, часом перед очима 
бачив Ті довгі віі, хоч відганяв цю зяву з голови, а 
старався слідити за читаними параграфами, але ми
мо сильного напруження, Людчині великі, сині очі 
гляділи в його чорні, як вуголь очі. По скінченні лек- 
ці‘і пішов зараз до свое! бібліотеки, вийняв історію 
Шельонговського, і перевірив місце про киівський 
похід Болеслава Хороброго. Потім вийняв »3арис« Бо- 
бржинського, історію Шуйського, Кутшебй, «Зьруд-
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ла дзіейове« Яблоновського, і довго вночі щось 
у них шукав, перечитував, перешукував. На кінці 
подйвився ще до Грушевського, але скоро книжку 
положив на бік, бо почув сильний голод. Прига- 
дав собі, що не Тв вечері. Пішов до кухні, відкрив 
піч і знайшов зимну вже стиранку, що іТ сторож 
приніс під вечір. Скоштував, — несмачна, зимна, не 
йде в рот. Відкроів шматок хліба, помастив маслом 
і зТв з вовчим апетитом. Потім забрався ще раз 
до стиранки, й поволі, поволі горнятко опорожни- 
лося. Прийшли йому на гадку слова: »голод най- 
ліпший кухар«, які читав у книжці з своіми шко
лярами. Повечерявши, розібрався скоро, кинувся на 
свое ліжко, накрився з головою. Очі клеілися на 
сон, але думки диспути з Людкою не давали за
снути. Гі довгі віі, яснозолотаве буйне волосся й ця 
якась упертість шляхоцька в своТх поглядах не 
давала йому скоро заснути. Укладав собі плян дру- 
гоі диспути з нею, й уже бачив свій тріумф над 
нею, над іі заскорузлими поглядами. Тоді щойно 
заснув.

На другу неділю стояв уже з своіми співака- 
ми на хорах у церкві, як Людка з мамою й пре
фектом прийшли до церкви, якраз тоді, як о. ду- 
ховний відчинив царські ворота.

— Чекай, я тобі нині дам — подумав собі 
Гукалюк, подивившися з хорів на Людку — й роз- 
дав зараз голоси, бо о. парох почав уже: »Благо- 
словенно Царство«. При кінці Служби Божоі перед 
відспіванням »Буди Імя Господне« — повідбирав уже 
учитель ноти, а само »Буди« співали вже співакй 
з памяти. Це зробив тому, що хотів скоріше вийти 
з церкви, не на самім останку, а то для того, щоб
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при входових дверях стрінутися з Людкою й зараз 
із нею розпочати дискусію, до я ко! через тиж- 
день добре підготовився, й деякі книжки забрав 
із собою. Коли о. парох замикав царські ворота, 
Гукалюк почав зараз із співаками сходити з хорів, 
і якраз здибався з префектовою й ТТ дочкою на 
сходах поза входовою брамою церкви.

— Вітаю вас з празником св. Великомученика 
Димитрія, пане навчителю, — сказала перша пре- 
фектова.

— I я вас так само й панну Людку вітаю. Дай, 
Боже, здоровля!

— Якось нині ви скоріше зійшли з хорів зо 
своіми співаками, пане навчителю, як звичайно, — 
завважила префектова.

— А, бо я навчив Тх скоріше ноти складати, 
а не так довго мимрити ними. Чому вони не по- 
винні разом із людьми виходити?

— Певно, що так, — докинула Людка.
— Але нині, пане навчителю, не відмовите нам 

піти з нами разом до нас на обід.
— Так, пані префектова, нині не відмовляю, 

нині піду з вами, бо хочу зискати на часі, щоб 
такий великий матеріял з моею суперницею, що тут 
з нами йде, перемолотити. Бо хто шукае правди, 
як панна Людка, мусить користати з часу, й я ко- 
ристаю з того, тому піду охотно з вами, щоб моя 
правда взяла верх.

— Хто знае, чия візьме. Це щойно побачи- 
мо, бо кінець діло хвалить.

— Це правда, з тим і я погоджуюся.
— 3 чим, з чим погоджуетеся, пане профе- 

соре? — сказав, доганяючи іх усіх, префект.
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— Що кінець діло хвалить, — відповів Гу- 
калюк.

— Ну, певно, що так, — сказав префект, — 
це всюди так на світі, що кінець діло хвалить, а 
про що вам іде, як можна знати?

— От ми сперечаемося з панною Людкою 
над деякими історичними поглядами, які ми обое 
почали розбирати минуло! неділі в вас, пане пре
фекте, а не скінчили, бо це великий матеріял. 
Для того відложили ми на сьогодні, на святого Ди
митрія.

— Ага, до святого Димитрія — сміявся пре
фект. — О, то я не знаю, чи ти Людко виграеш 
з паном професором, бо в нас люди кажуть: »До 
Дмитра дівка хитра«, а по Дмитрі, то вже ого!

— Ха! ха! ха! — засміялися всі з дотепу пре
фекта.

Увійшли до його хати.
На св. Димитрія був у Замаринськім малий 

празник. Людей із чужих сіл вже не було, гости- 
лися люди менше, як на Покрови, хіба великі при- 
ятелі, або дуже близькі до себе заглянули, зате 
самі любили краще попоісти, як у звичайну неді- 
лю. Префектова мала надію, що буде вчитель, то
му й зарізала два когути, а Людка напекла ті- 
стечок.

При кінці обіда зазначив префект, що дуже 
жаліе, що минуло! неділі не був при розмові пана 
професора з Людкою, бо, як жінка й дочка йому 
оповідали, дуже цікава розмова була.

— Так, так, татку! Дуже цікава. Я нетерпе
ливо ждала цілий тиждень, щоб нині !! дальше про- 
довжувати. А ви, пане професоре?
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— Мене, прошу пані, інтересуе в історіТ най- 
більше правда. I я, прошу пані, не попристаю на 
односторонній освітленні якогось факту, яко’ісь 
справи істориками одного народу, але я заглядаю 
й до інших істориків, до творів другого і третьего 
народу й стараюся Тх становище в даній справі 
зрозуміти, і тоді щойно витягаю консеквенціі. Ми- 
нулого разу ми, здаеться, скінчили на тім, чому 
наш народ, значить селяни, хлопи й загонова шлях
та так страшно втікали від своіх панів-дідичів, 
магнатів, полишаючи на поталу долі цілий свій 
дорібок, а часто жінку й діти. Так?

— Так, пане професоре!
— Ну, будьмо безсторонні й скажім відверто 

й сміло, чи, коли комусь добре ведеться, він лишить 
свое господарство, свій маеток, своіх найдорожчих 
на поталу долі, а сам піде світами шукати кра- 
щоі долі?

— Певно, що ні! — сказав префект.
Людка й мати також погодилися на те.
— Наш украінський народ мае в цілім світі 

опінію тихого, спокійного, працьовитого народу. Він 
любить ту землю, на якій від віків працюе, при- 
вязаний до неі й любить на ній працювати. Далі, 
він гостинний і щирий, відвертий, щб на душі, то 
й на язиці, це всі учені й фільософи стверджуть. 
Подумайте тепер, якщо такі люди мусіли свою зем
лю лишати й утікати світами, шукати кращоі долі, 
то на це зложилися якіеь страшні причини... Тими 
причинами був страшний невиносимий гніт зо сто- 
рони панів-дідичів, шляхти-магнатів.

— Пане професоре! — запитала Людка. — А
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чи магнатам вільно було так угнітати людей? Я 
сумніваюся!

— Певно, що не вільно було, закони не дозво
ляли, але щож? Тоді не було тако! сильно? держав
но? влади, як нині. Не було сталого війська, не бу
ло поліціі, не було стільки урядів, що нині, щоб 
мали право виконувати владу. Зрештою, як знаете 
з історіі, магнати, як Зебжидовський, Радивили, 
Любомирський, Стадніцький й багато інших підно- 
сили проти короля бунти. А на поміч для себе при- 
кликали оттаку бідну загонову шляхту, як ваша, 
якій давали ?сти й пити, обіцювали золоті гори, як 
і нині деякі роблять, і та бідна темна загонова 
шляхта нераз ходила ім із поміччю проти короля, 
на це маемо масу документів у різних архівах, де
які з них видруковані. Бувало, що король брав 
в оборону хлопів, які приходили до нього на скаргу 
в тих давніх часах. Подумайте, панство, в тих дав- 
ніх часах не було ніяких доріг, не було залізниць, 
як нині, і цей покривджений хлоп вибирався до Вар- 
шави, чи до Кракова, чи до іншого міста, в якім 
часово перебував король, із жалобою на кривду, 
яко? дізнавав від так званих старостів, які були 
звичайними державцями королівських сіл, званих 
економіями. Державці королівських економій хотіли 
найбільше доробитися, а тому страшно притісняли 
хлопів. Завели найстрашнішу панщину від раннього 
ранку до пізнього вечора, щоб якнайбільше з того 
хлопа витиснути, щоб заспокоіти короля й для 
себе зложити якийсь гріш, щоб потому купити 
собі маеток. Однак, як я сказав, король брав в обо
рону таких покривджених хлопів, давав ?м на до
рогу листа, званого >глейтом«, в якім заказував своім
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державцям старостам притіснятй понад міру хло- 
пів, а вимагати від них лише те, що закони при- 
писують. Однак щож сталося? Королівські державці 
навіть не слухали тих королівських глейтів, а ка
зали хлопів ще вибити, саджали до вязниці за те, 
що вони ходили на них на скаргу до короля. Бу- 
вали випадки, що державець казав хлопові королів- 
ське письмо посолити й з’істи, а хлопа звязати, ви
бити різками й вкинути до вязниці 1 Бувало також 
таке, що хлопів убивали безкарно, як псів. Так ро- 
били всі державці королівських дібр, як €ржи Кра- 
сіцкі з хлопами з села Ракова і Надіева, так робив 
шляхтич Ян Коритко з Бартатина, так робив Адам 
Стадніцький з хлопами з Синевідська, так робив 
шляхтич Опалінський з хлопами в Ланцуцькім по- 
віті, так робив €ржй Мнішек з хлопами в Самбір- 
ській економП, в селах Мединичах, Горуцьку, Били
чах, Ліжку, Медвежі, Прусах, Раковій й інших. Вони 
хлопів мучили, замикали в тюрми, били посторон- 
ками до крови, а нераз стріляли! Чи дивота, що 
хлопи тікали з такого раю? Це все я говорю на 
основі документів, списаних великим польським істо- 
риком Владиславом Лозінським у його знаменитім 
творі, що недавно появився друком п. з. «Правей 
і Левем«. Прошу, я ту книжку приніс з собою, — мо
жете прочитати. Так було в королівських добрах, 
де король був дідичем, а шляхтич його посесором, 
державцем, економом, а в приватних добрах було 
ще гірше! Там, де власником хлопа був пан, там 
хлоп не мав ніяких прав, жалітися не мав перед 
ким, він був інвентарем пана так, як худоба. Пан 
мав право засудити його на смерть, убити, продати, 
або дарувати вину. Він залежав цілком від ласки
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пана! Як пан був добрий, то й хлопові було добре, 
але добрих панів було тоді мало!

— Пане професоре, а на якім же праві наста
ла така страшна панщина... й чи можна Ті оправдати?

— Панщина повстала на початку XVI. віку, 
ухвалена соймом, як уже надобре розвинулася шлях
та зо своіми привілеями.

— Ав який же то спосіб прийшло до тако'і 
панщини?

— Панщина розвинулася так. Король за во- 
енні заслуги наділяв лицарів землею, за що вони 
зобовязалися на кожний заклик короля спішити на 
війну, а лишали на поталу долі свою землю й свою 
рідню, яку не раз знищив ворог. Такий шлях- 
тич-лицар, вернувшися з війни, заставав нераз, як 
я казав, свое селище зруйноване, а часто жінку 
й діти в біді. Хлопи на війну не ходили, сиділи 
вдома, управляли ріллю, дороблялися, добре ім було! 
Тоді цілком слушно зажадала шляхта від короля, 
щоб ті люди, що остаються вдома й доробляються, 
помагали робити бодай один день на тиждень тому 
лицареві, що йде на війну, боронити край, а також 
того хлопа, щоб його рідня не терпіла голоду! Це 
право ухвалив сойм на початку XVI. ст. і потвер- 
див король. Але захланність людська не мае міри. 
Так і тут було. 3 часом сойм, в якім засідала 
шляхта, розширив це право на два, потім на три 
дні роботи в тижні, а часом на цілий тиждень, а 
зчасом віддав хлопа цілком під владу панів-діди- 
чів так, що пан дідич був власником хлопа, його 
суддею й його прокуратором, словом, паном життя 
й смерти!..

— А колиж наступив найстрашніший гніт?
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— Найстрашніший панщиняний гніт був саме 
в XVI., ХѴП. і XVIII. століттях, і то на наших уро- 
жайних укра’інських землях найбільший.

— А чомуж так?
— Тому, що король роздавав ці землі за якісь 

там военні заслуги шляхті. Земля була дуже уро
жайна, родюча. Тоді в західній Европі запотре- 
бовано більше збіжжя, і тамошні люди шукали 
його в Польщі, бо заморські краі не були ще так 
загосподаровані, як нині. Тому шляхта почала роз* 
вивати на широку скалю рільне господарство. При- 
манюючи до себе хлопів, давала ім на кілька, або 
на кільканадцять літ волю управляти грунта, звані 
ланамй, які мали по кількадесят моргів, із тим, 
що пізніше будутъ платити чинші панам, і відроб- 
ляти в деяких днях на панських ланах. Таким спо
собом повставали нові оселі на вільних грунтах, пере
важно на Волині, Поділлі, Галичині, в придніпрян- 
ській Укра’іні. Люди, які привикли через кілька чи 
кільканадцять літ до волі, не хотіли так легко пізні
ше наложити на себе ярмо. Як пан був добрий, 
ішло як-так, а як настали такі пани, про яких 
я згадував, так люди тікали на Січ. Деяких муд- 
рих панів, що не притісняли народу, народ три- 
мався, помагав ім, було добре одним і другим. Пани 
багатилися, вивозили масу збіжжя за границю, за 
що брали великі гроші, пили, гуляли, бенкетували, 
панували, а своі добра випускали в аренду жидам 
і різним економам, що з народу шкуру лупили, 
й тоді настали бунти, народ тікав! Дійшло до того, 
що жиди мали ключі від церков, і дозволяли, або 
й ні правити Службу Божу! 3 тих то часів народ
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наш співае під час великодніх гагілок пісню про 
жида Зельмана. Цю пісню напевно чули всі...

— Так, чула й знаю И, бо в нас дівчата 
й хлопці під час великодніх свят співають П.

— Так, прошу пані, обробйли ми одне пи
тания: чому народ тікав. Більше про ті відно- 
сини знайдете в спеціяльних працях, які я пані 
принесу до читання, якщо такі справи вас будутъ 
цікавити.

— Пане професоре, а звідки ця шляхта, ті 
магнати взялися, — з поляків чи украінців? — питала 
Людка.

— Так, прошу пані. Магнати повстали зо слав- 
ніших лицарських заслужених родів, які все коло 
князя, чи короля крутилися, ближче нього стояли, 
або на війнах якимось шляхетними чинами визна- 
чалися й заслужили собі на те, що король наділю- 
вав іх землею. Це були магнати поляки. Коли при
лучено до Полыці Литву з нашими величезними 
украінськими землями Галичиною, Волинню, Поділ- 
лям і Подніпровям аж до Чорного моря, тоді по
томки наших князів і боярів затужили за блиском 
королівського двору, хотіли на тім дворі бувати, 
мати доступ до королівськоі ради, словом, захотіли 
гонорів, великого панства. А в тих часах до короля 
той тільки мав доступ, хто був такоі само! віри 
як король, а то латинськоТ, католицькоі, а предки 
наших князів і боярів були православні. Тоді дано 
’ім до пізнання, щоб вони позмінювали віру... як 
і нині від наших людей жадають. I тоді переважна 
частина наших князів і боярів, як князі Чарторий- 
ські, Сапіги, СанГушки, Пузини, Козельські, Виш- 
невецькі, Острозькі, Корецькі, Курцевичі, Збаразькі,



161

Воронецькі, Загоровські, Ходкевичі, Гольшанські, 
Слуцькі, Хребтовичі, Шептицькі й багато, багато 
інших опустили нас, покинули наш народ, змінили 
нашу віру на латинську, а нашу мову украТнську 
на польську. Тхні діти та внуки стали правдивими 
поляками, соромилися нас! Деякі добре знають, що 
вони походятъ із нашего княжого роду й з нашого 
народу, і часом згадують, що Тхні предки були 
украінцями-русинами. Землю ту, яку вони обсілй, 
рахують нині землею польською! Це так звані 
магнати. Крім родовитих магнатів, посунула в XVI. 
і XVII. віці на наші землі хмара бідних доробкеви- 
чів, нераз економів, фарналів і деякі спритом, де- 
хто працею й ощадніетю, доброю господаркою до- 
робилися на наших землях великих маетків, і так 
стали знову магнатами Потоцькі, Дідушицькі, Гуркі, 
Опалінські, Грохольські, Язловицькі, Бучацькі, Ост- 
ророгі, Браницькі, Ржевуські й багато інших. Ціла 
знову маса дрібноі шляхти, що на мазовецьких 
піеках Тсти не мала що, прийшовши сюди до нашого 
краю, доробилася настільки, що нині посідають 
по одному, по два, по три селі, а при нашому на- 
роді осталася при кінці XVIII. віку тільки дрібна за- 
гонова шляхта, прості хлопи й попи та й одробина 
міщанства, а решта — все втекло туди, де легче було 
жити, пристала до поляків. Та власне багата шлях
та в старій Польщі знущалася з нашоТ віри, на- 
віть з нашого вищого духовенства. Й так читаемо 
в старих документах:

Владика Йосип ИІумлянський у 1701 році жа- 
лувався перед королем і владою на дідича Данило- 
віча з Дідушиць малих коло Жидачева за те, що 
він (дідич) на саме Різдво напав на тамошнього 
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гр.-кат. пароха в церкві, вдерся за царські врата, 
витягнув священика та важно його побив...

Гр.-кат. крилошанин Мартишевич вніс жалобу 
на дідича Лянцкоронського за те, що напав на нього 
на дорозі, коли Тхав із Камінця до села Должок на 
посвячення церкви, затягнув у свій дім і тут казав 
слугам своім силою лляти йому в горло горілку 
й мід. О. Мартишевич просився, що Тде правити 
Службу Божу, і мусить бути натще... Тоді дідич 
приложив йому шаблю до горла, і крикнув: »Пий... 
матери сину, бо перетну горло!«... Потому казав своім 
гайдукам затягнути його до корчми, там упити 
й пустити пяного крилошанина на сором народові, 
мовляв, що пяниця не видержить навіть перед Служ
бою Божою, а запеться!..

Дідич Аксак казав бити гр.-кат. священика 
прилюдно нагайками на цвинтарі, щоб показати 
підданим, яку він владу мае. Коли священик заявив, 
що він незалежний від пана, а судити його може 
тільки епископ, то Аксак заявив: »Я тут епископ 
і владика! Як тебе висвячу, то з місця не встанеш!« 
Найболючіше відчув народ понижения нашоі Церкви 
через віддачу шляхтою наших церков жидам! Такі 
арендарі бували за православя й за уніТ до кінця 
існування старо! Польщі, в якій ніхто не мав сили 
щонебудь шляхті-магнатам заборонити. I так: Ли
стом з дня 10 травня 1695 р. шляхтич Лисаков- 
ський дае право жидові Песихові на аренду дібр 
в Слущі Черноборськім із всіми пожитками, цер
квами й підданими, що вписано до гродських книг, 
який то впис мав значения нинішнього нотаріяль- 
ного акту. Такий самий документ е лист князя 
Сангушки з дня 19 травня 1595 р., даний жидові
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Шмуйловичеві, якому винаймае своТ добра в Ко- 
шарі, Котулі Старім, Кругелі, Краснолубі, Городельці, 
Мазові й Барововій Черемшанській разом із цер
квами! Луцький канонік о. Теодосій Бродович у своТй 
книжці, по-польському написаній п. з.: ХѴісіок рггето- 

: су, па 8ІаЦ піёѵѵіппобс зго^о \ѵу\ѵагіе], описуе криваве 
переслідування гр.-кат. священиків ЛуцькоТ епархіТ 
старою польською шляхтою в 1789 році. Він наво
дить слова польського каноніка з Луцька, які стверд- 

і жують, що аренда наших церков жидам була зви- 
чаем шляхти аж до кінця існування старо!' шля- 
хецькоі Полыці. Цей польський церковний достойник 
пише: »'Іх святині ми привели до крайнього убоже
ства, полишаючи при них тільки хлопа, якого ми 
закували в неволю, зменшили вивінування Тх паро- 
хій, розділюючи Тх на стільки частин, скільки громад, 
зліплюючи в них маленькі церковці, не гідні назви 
Божого дому. Бо під позором хвали Божо'і мали ми 
на оці помноження доходів аренд, які ми випускали 
жидам, та Тм попів від тих церков прилучали, щоб 
над ними виконував свою владу«... Відгомін відда- 
вання жидам в аренду наших церков заховався до- 
нині в гагілці: »Іде, Тде Зельман«, яку наша молодь 
донині співае під час Великодня на цілім просторі 
3. У. 3.

Жид Зельман, — це історична особа. Повне його 
імя Зельман Вульфович. Був він багатим купцем, 
торговцем сукна в Дрогобичі, де до початку XIX. в. 
стояв його дім. В його кишені »сиділа« вся шляхта 
з околиць Дрогобича, затягаючи в нього довги. А 
що шляхта не платила йому довгів готівкою, то 
винаймала йому в аренду своТ добра разом із на
шими церквами. Ключі від церков мав Зельман у 

И*
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своТх руках. Коли народ бажав Богослужения, хре- 
щення дітей, сповіди, вінчання, похорону, то мусів 
солено оплачуватися Зельманові, — тоді він приізд- 
жав, або хтось із його родини й відчиняв церкву, щоб 
ТТ по Богослуженні знов замкнути. Як Зельман не вспів 
на Великдень приТхати, то народ чекав до Світлого 
Понеділка й нічого не (в, бо паска не була посвя- 
чена. Розставлені за селом люди-вістуни звіщували 
приізд Зельмана й радісно співали: »Іде, Где Зельман... 
і вся його родина«.

Одним із найжахливіших видів моральных тор- 
тур нашого украі'нського народу була зневага його 
релігіі, святощів, обрядів, духовенства та церков, 
якоТ допускалася самовільно, ніким негамована ста
родавня шляхта. Ця самоволя не мала граничь, ні
чого для неі не було святого. Вона нападала на цер
кви, знущалася над священиками, навіть при пре- 
столі, викликувала по церквах під час Богослужень 
авантури, гонила священиків на панщину, понижу- 
вала й висмівала наш обряд. Робила заізди на цер- 
ковні добра й манастирі та забирала Тх собі. Те все
вважала стародавня шляхта своім правом, приві- 
леем, вільністю!

Від тих шляхецьких вибриків непогамовано? 
самоволі, неморальних і некультурних зловживань 
не було вільне й вище наше духовенство. Нпр. 
в 1703 р. на гр.-кат. владику Йосипа Шумлянського 
напала в Подільськім Камянці товпа шляхти таки 
в його палаті, лаяла його, побила слуг і свяіцеників, 
грозила шаблями. Пани, шляхта, дідичі, мішалися 
до управи нашоТ Церкви. Не питаючися владик, на
давали парохП, накладали на них данини, відбирали 
ерекціональні Грунти, забороняли відправляти Бого-
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служения, будувати нові церкви та святкувати свя
та. Те все робила стара шляхта тому, щоб в очах 

і народу опоганити наш св. обряд і духовенство, а 
і вивищувати свое! Але Всемогучий Господь не допу- 
: стив до того. Наш св. обряд у повній красі розвива- 
! еться й нині, а по тій загонистій шляхті сліду нема, 
і а Тхні маетки опинилися частинно в жидівських ру- 
! ках, частинно пішли на парцеляцію, а частинно на 
! кольонізацію От як Господь Бог покарав бутних 
і напасників!

— А я ніколи віри не змінила б, хоч я мо- 
і лилася в латинських костелах, але все мені прием- 
і ніше помолитися в нашій церкві, — сказала Людка.

— Аааа, дуже мені мило почути ті слова з ва- 
і ших уст, панно Людко!

Людка почервоніла, як буряк, на цю похвалу 
і вчителя, а префект усміхнувся й також трохи по- 
: рожевів, але не відізвався ні словом, лише порушив- 

ся на лаві.
— Знаете, пане професоре, не вірила б я ва

шим оповіданням про цей перехід нашоі верхівки 
і в польський табор, якби не ті документи,’ які ви 
мені показали. Цього я дотепер ніде не бачила, 

і ніхто цього не показував. Нас учили в школі з під- 
і ручника, що так і так було, й ніхто в цім не сумні- 

вався. Ну, а як маеться справа з нашею бідною 
загоновою шляхтою, звідки вона тут узялася? Як я 
чула нераз і в нашім містечку, і у Львові, що наші 
предки, то були осілі тут перед кількома сотнями 
років поляки, а підо впливом численнішого руського 
люду зрущилися.

— Прошу пані, тому, хто вам такі нісенітниці 
говорив, треба було сказати, щоб вам доказав це
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історичним документом. Тоді можна повірити. Я 
признаюся, що таких документів я дотепер ніде не 
бачив, і ніхто з учених на них не покликувався, 
бо таких нема. Так дурять нашу ходачкову шляхгу 
різні пройдисвіти, різні обманці, використовують 
темноту ціеТ шляхти до своТх цілей, а за перехід 
на латинство та до другоТ націТ обіцюють Тй золоті 
карабелі, полегші в податках, доступ до шкіл, до 
ремесел дармо, а бідаків ловлять за мішок бара- 
болі, за горнець муки, за спортові штани й тим 
подібні речі.

— Добре, пане професоре! Це я на власні очі 
бачу, що так діеться, що на темноті нашоі шляхти 
спекулюють всілякі людці, що хотять вибитися, 
хотять заробити, або заслужити ласку верховодів. 
Але скажіть мені, звідки ж вона тут на цілій Бой- 
ківщині, а по часті на Лемківщині взялася? Та ж 
тут ціеі шляхти кількадесят гнізд, у тількі ж се
лах, нині сильно розроджена, збідніла, між ними 
маса бідноти, майже жебраків...

— Так, прошу пані, а біднота, голод, то лихий 
дорадник. Голодного чоловіка кидае сила волі, й його 
легко заманити, куди хто хоче. А звідки вона тут 
взялася, зараз розкажу.

— Це, прошу пані, як я вже говорив раз, спо- 
конвічні мешканці цих сторін як у горах, так на 
долах Тхні предки мешкали тут ще за часів наших 
князів. Вони були свідками, як Володимир Великий 
приеднував ті землі до украТнськоі держави! Яро
слав Осмомисл творив із них залізні полки й заго 
роджував путь угорському королеві! Король Данило 
переходив через Тхні села в Угорщину, вони това- 
ришйли йому в походах до столиці угорського ко-
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ролівства Буди. Це була наша стародавня украінсько- 
руська шляхта. Вони були завсіди вільні й свобідні 
люди. Дехто з них, доробившися маетку, був бояри
ном, або за заслуги коло вітчини ставав боярином 
і належав до прибічноі ради наших князів і коро- 
лів, яких приймали в себе, гостили, ночували, хо
дили з ним на лови, ходили в далекі походи. Вони 
бували князівськими урядниками, биричами (збір- 
щиками податків), тивунами (старостами), правили 
краем, заряджували князівськими добрами. По при- 
лученні нашоі Галицько - Волинськоі Держави до 
Польщі вони одинокі боролися зо старостами коро
ля Ягайла, не хотіли признати його влади над со
бою. Найзавзятіші боТ вели кульчичани, що були 
князівськими старостами. Обезсилені в безнастан- 
них боях, тікали на Січ, де орГанізували козаків, 
як славний атаман Остап Дашкович, що не хотів при
знати старостів або Петро Конашевич-Сагайдачний, 
Ягайла над собою. 3 часом, утративши незалежність, 
вони розмножившися, збідніли, але все таки °~ста- 
лися завзятими борцями за віру й мову нашу, й ні- 
коли не дали Ті вирвати собі, й ніколи не перехо
дили на чужу віру. Польські королі з Ягайлового 
роду, побачивши, що в них шляхетна душа, стале- 
вий характер і сильна воля, лишили Тм свободу, 
яку мали з часів наших князів. В XV. віці почала 
творитися на широку скалю польська шляхта, що 
протягом того цілого віку набула великі права, як 
виключне право набувати землю й володіти нею, 
збиратися на соймики, потім сойми й установляти 
там корисні для себе закони, які король мусів за
твердити. Тоді в тім самім XV. віці й наші вільні 
люди, що то нині звуться загоновою шляхтою, зі-
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бралися були всі на збори й ухвалили домагатися від 
короля Казимира Ягайловича для себе тих самих 
прав, які мала дрібна польська шляхта, на що ко
роль пристав і затвердив Тм всі права руськоТ шлях- 
ти. Потвердив Тм усі посілості, надав герби, за що 
вони зобовязалися боронити короля, край і ходити 
на війни. Так стали шляхтою-лицарями. Вони мали 
право вибирати з-поміж себе депутатів (послів) на 
соймик до СудовоТ Вишні, а там вибирано з-поміж 
них послів на сойм до Варшави. СвоТм послам да
вала шляхта на дорогу інструкціТ (поучения, жа- 
дання), чого вони в імені цілоТ загоновоі шляхти 
мали від сойму домагатися, і як своТ права мали 
боронити. Помимо всього, що вони набули права 
польськоТ шляхти, остались навіки твердими украін- 
цями й завзято трималися своеТ мови й свое! віри, 
й не далися сполыцити ані златинізувати! Коли 
король Жигмонт III. поставив епископом в Пере- 
мишлі свого писаря Атанасія Крупецького, наша за- 
гонова шляхта не хотіла прийняти Крупецького за 
епископа, а домагалася, щоб король потвердив Тх- 
нього кандидата на епископа — Івана Хлопецького. 
Коли король уперся при своТм кандидаті Крупець- 
кім, тоді зібралася вся загонова шляхта й вигнала 
Крупецького та поставила свого. Тоді зТхалися всі 
Білинські, Бачинські, Боярські, Добрянські, Городи- 
ські, Ільницькі, Яворські, Ясеницькі, Кульчицькі, Коб- 
лянські, Комарницькі, Літинські, Луцькі, Матковські, 
Монастирські, Попелі, Сілецькі, Созанські, Ступ- 
ницькі, Смеричанські, Турянські, Терлецькі, Туста- 
новські, Унятицькі, Уруські, Височанські, Винницькі, 
Чайковські, Гошовські, Погорецькі, Лодинські, Ло- 
зинські, Сороковські, Хлопецькі, всі озброені, віді-
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брали Крупецькому перемиську катедральну церкву 
й самбірську церкву й всі його добра та віддали 
Тх своему епископові Іванові Хлопецькому, за яким 
заявилося все тодішне наше духовенство, яке похо
дило переважно з дрібно’і загоновоі шляхти. А ко
ли владика Крупецький приіхав на соймик до Су- 
довоі Вишні доходити свое! справи, тоді загонова 
самбірська шляхта вигнала його звідси, стріляла до. 
його приклонників, до його служби так, що Кру
пецький мусів утікати з Судовоі Вишні, спасаючи 
свое життя. Однак Крупецький не хотів так легко 
здатися. Довгі роки тривала ще боротьба між ним 
та Хлопецьким за перемиське владйцтво, а горою 
був той владика, якого піддержувала загонова шлях
та, що твердо стояла тоді при грецькій вірі. Як 
твердо трималася загонова шляхта всього, що свое, 
рідне, що украТнське, що наше народне в тих ча
сах, бачимо з того, щб пйше славний польський 
історик Владислав Лозінський у своій книжці »Рга- 
\ѵет і ЬеАѵет«: ХѴзгузіко іо згІасЬіа гизка, ]ез2С2е 
таіо зроізгсгопа, іѵуагсіо зіоі^са рггу з\ѵоіт ѵѵзсЬосі- 
піт оЬгг^сіки... Ыіе 1аіупіги]е апі роізгсгу зхѵоісЬ 
ітіоп сЬггезіпусЬ, охѵзгет игухѵа ісЬ падѵеі ѵ/ акіасЬ 
2а\ѵзге \ѵ сЫорзкіет ТатЩагпет гсігоЬпіепіи, зате 
іо ]*ез2С2е Еебкі, Зіепіе, Нгуёкі, Ресікі, Пкі, Зіесгкі, 
ХМаЗкі, Іхѵапу, Нахѵгуіу, Оеткі, Лигкі 2 рггусіоткаті 
ІиЬ ітіопізкаті, кібге ісЬ гпа]ц. ті^сігу зоЬ^. осігбг- 
піас ]ак 8к>іук>, Зіопіпка, РгипкОАѴісг, 5іока]1о, Низі, 
Сиі, 2еЬа]Іо, Вегупба, Ребупусг і т. д.

3 прочитаного бачать панство, що стверджуе 
славний польський історик, чоловік з іменем, з по- 
вагою, що ця ціла загонова шляхта була спокон- 
віку украТцями, украінські імена довгі віки давдди
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сво’ім дітям, що знайдете також записане в поль- 
ських документах: »Акіа Сгобгкіе і 2іетзкіе«. В тих 
документах прочитати можете, як та шляхта тоді 
жила, як часто процесувалася між собою, як часто 
кликали Іі магнати на різні напади, заТзди на своіх 
противників, за що давали і’сти й пити, а проводи- 
рам давали деякий гріш за те, що зуміли зібрати 
та привести з собою загонову шляхту. Відтоді 
повстала в нас не наша пословиця: >»іггута] зі§ 
рабзкіе] к1аткі«... Як такий бідний загоновий шлях
тич тримався магната пана, часом за це йому дещо 
впало, або взяв магнат йому сина до свого двора 
на послугу, або давав до шкіл. Було між тіею за- 
гоновою шляхтою й тоді багато бідноти. От послу- 
хаймо, що пище цей сам польський історик Влади
слав Лозінські в своТм творі: »Рга\ѵегв і Ье\ѵет«: 
(шляхта ця) гЫігопа бо сЬІора, росіоЬпа ши &ги- 
Ьо&сіц. Ьуіи і оЬусгащ, ]ак сйіор сіетпа і піекіебу 
иЬо&а... Тіитпіе зріезгу па хѵуЬогу игг^бпікбхѵ, па 
зе]тікі бериіаскіе і рггебзе]то\ѵе, па 2]агбу і га- 
Іагбу, піе Ьгак ]е] па согосгпе] 1изігас]і сгуіі і. 2\ѵ. 
окаго\ѵапіи згіаскіу... так) кіо 2 піе] та зі$ рггу- 
8ІО]’піе \ѵ со иЬгас і оброхѵіебпіо сгет игкгоіс, бо- 
Ьгге іиг, &бу ѣакі згіасйеіка та рггу Ьоки па гге- 
тіепіи ІиЬ па копоріапут згпигки згаЫіп^, Ьо сг^зіо 
рггускобгі па ргге&Цб іуіко 2 зіекіег^, а гбагга зі$, 
ге зіа]е іуіко 2 кцет, ]’ак згІасЬеіпу 1\ѵап Харіаіуб- 
зкі зіап^І 2 зіекіегкз, згіаскеіпу Ребог ВоЬгохѵІакзкі 
2 Вгаікохѵіс Ьуі ріезго 2 кі]ет, згіаскеіпу Іѵ/ап базіб- 
зкі \Ѵо1озо\ѵіс2 ріезго 2 кЦет, згіаскеіпу Вотап 
Нозгохѵзкі 2 кЦет.

Людка слухала цих слів із великою напругою; 
дивно Тй було, а префект глибоко зідхнув.
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— От бачите, панство, що загонова шляхта 
навіть у давніх часах 200, 300 літ тому взад не 
дуже то панувала. Панували магнати, змовлялися 
проти короля, підносили бунти, робили напади, гра- 
бежі на своі’х противників, багатих сусідів, а бідну 
загонову шляхту деморалізували, тримали і’і в тем- 
ноті, як і нині, послугувалися нею, давали істи, пи
ти, за що темний загоновий шляхтич часто гинув, 
— не за свою справу, ані за державну, але особисту, 
пэиватну справу пана-магната. Зо свого »шляхец- 
тва«, зо свого »гербу« шляхта загонова стільки ма
ла користи, що не робила панщини. Про життя 
ціе’і загоновоі шляхти прошу прочитати собі більше 
в книжці Лозінського: »Ргаѵѵет і Ье\ѵет«, яку я 
панні Людці лишу, а тоді пізнаете добре, яке ста
новище вона займала, як іі використувано, як вона 
нераз марно гинула не за свою, а за чужу справу.

— Добре, пане професоре, я охотно прочитаю 
собі »Рга\ѵет і Ье\ѵет«, щиро вам дякую!

— На одне ще зверну увагу, а то: як ми тут 
читали з книжки »Ргаѵ/ет і Ье\ѵет« вдавнину 
загонова наша шляхта писалася украінськими іме- 
нами: Стецько, Грицько, Іванко, Ілько, чи так?

— Так! — сказала твердо Людка й префект 
разом.

— А нині як?.. От, пані називаються Людміла, 
пан префект Фльоріян, я чув у селі, що один 
шляхтич кличе другого: пане Яне, пане Якубе, 
пане Петрже... Це дивне й смішне, це наслідуван- 
ня не наших укра’інських імен, перекручування, 
нібито по панськи. 3 тим, панно Людко, треба вже 
раз покінчити, та впливати на шляхту, * щоб вона 
вернулась до сво’іх старих таких гарних наших на-
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родніх украТнських імен, як: Стецько, Ілько, Гнатко, 
Грицько, Іванко... Ваші предки в гробі переверну- 
лисяб, колиб устали й подивилися на теперішні 
шляхецькі імена, тоді поклалися б назад, бо бу- 
лоб ’ім стидно!

— Це правда, пане професоре, щира правда. 
Я поділяю вашу думку, — сказала Людка, — й буду 
намовляти наші жінки, щоб вони занехали назива- 
ти своі діти чужими іменами, а вернулися до імен 
своТх дідів і прадідів.

Префект почервонів на ті слова свое! дочки 
й не відізвався ані словом.

— Знаете, панство, що мені дуже мило між 
вами зійшов час, тішуся з того, бо бачу, що ви 
признали мені правду в справах, таких важних для 
нашого народу. Але для мене вже пізня година, я 
мушу бути вже в школі.

— А я дуже гарно дякую вам, пане професоре, 
за ваш труд, за вашу працю, з якоТ я дуже бага- 
то скористала, бо ви відкрили мені очі на правду, 
з чого я дуже тішуся, а ступивши вже раз на до
рогу правди, я вже з неі ніколи не зійду, і не дам 
себе кому будь збити з пантелику.

— 1 я вам, пане професоре, дякую, — сказав 
префект. — Я довідався також дуже цікавих речей, 
про які не мав поняття...

— А я вас прошу, пане навчителю, прийти до 
нас також і на другу неділю, я також так люблю 
послухати про ті старі казки, про які ви нині так 
гарно розказували!

— Ха! ха! ха! — засміялися всі, а префектова 
не могла відразу зрозуміти, з чого всі трое так 
нагло засміялися.
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XXI.

Після відходу вчителя Гукалюка кілька хви- 
лин панувала в префекта тиша. Ніхто не хотів 
якось зачинати розмови перший. Людка перегля- 
дала книжку »Рга\ѵет і Ее\ѵет<. Префект устав 
з лави, почав ходити по світлиці великими крока- 
ми, префектова пішла по щось до алькирика. Пре
фект, глибоко роздумуючи, відізвався перший:

— Гм-гм, дивний чоловік... Чому не задержа
ли ви його на вечерю? Буде голоден.

— Та коли так вилетів, як попарений, — віді- 
звалася префектова. — Я мала охоту задержати 
його, але знаю, що спішився, — видно, що мае якусь 
ще важну роботу.

— Знаю я його роботу, знаю!
— А чому ж нам не скажеш, коли знаеш? Хай 

і ми знаемо, щб за людина, бо так здаеться мені 
гарний чоловік, мудрий і дуже вчений, хоч, як ти 
кажеш, простий хлоп. Скажи нам, що знаеш? 
налагала жінка.

— От що вам скажу, але задержте це в тайні, 
про це ніхто не сміе знати, бо недоказана річ пахне 
Ивановою хатою«. Тут префект оглянувся на всі 
сторони й півголосом сказав:

— До нього сходяться тихцем вечорами пере
важно хлопи, але е між ними й шляхта, і він дае 
Ім якісь лекцП, щось Тм читав, щось викладае, щось 
там учить Іх.

— Як так, то дуже гарно, татку, що він так 
працюе над народом, — сказала Людка.

— Гарно, гарно, моя дитино, але це робиться 
проти закону, це називаеться недозволене зібран-
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ня, якісь тайні наради. За це він мігби відповісти, 
мігби хліб втратити.

— Де ж він робить ці зібрання, — в школі, чи 
в клясі, чи в сво’ім мешкані? запитала префек- 
това.

— В клясі ні, бо в клясі не вільно, в сво’ім 
мешканні бо’іться, тому сходяться до нього в кухні, 
ззаду. Чую, що бувае в нього ціла кухня людей, 
вечорами заслонюють вікна якимсь чорним папе- 
ром, щоб ніхто нічого не бачив, і там він дае 
зібраним якісь науки! Нічого в тім злого нема, але 
так не повинен робити.

— Знаете, татку, що я подивляю його, маю 
для нього ще більшу пошану! Тими кількома ви- 
кладами він відкрив мені очі на світ, а у Львові 
мене оглумлювали, отуманювали, це була справді, 
як я тепер бачу, панська школа, що дала мені 
й мо’ім товаришкам зовнішній блиск! Жалію, що я 
там кілька літ дармо пересиділа. А він людина сер- 
йозна, чоловік праці, він слідить за правдивою 
наукою, за високою наукою!

— і мені він також дуже подобався... Такий 
гарний, а видно, що мудрий, а який скромний, а 
який поважний, говірливий, а як ще вечорами вчить 
у школі старших і то дармо, то кожний для нього 
мусить мати пошану, — докинула префектова.

— 1 я бачу тепер, що мудрий професор, він 
мігби і в гімназіі вчити, як бачу; зрештою цей хор 
таки щось вартуе. Народ тепер до церкви горнеть- 
ся, й »на таци« щонеділі, від коли він співае, два 
рази стільки, що давніше. Це, що він тут нині в нас 
викладав, мені цілком подобалося. Але щож? Го
ловою муру не пробеш, нині такий світ!.. Який світ
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облудний, щоб ви знали! Страх бере чоловіка! Я 
вже добре по тім нашім місті по людях надивився... 
Ах, аж сумно, аж сором казати! — — — Що нині 
порадиш? Що він тими викладами, тими тайними 
сходинами зробить? Нічого!! Уряд, як схоче, так 
і зробить і так буде, бо уряд мае силу, мае цісаря, 
мае військо, мае гроші! А він що? Собі зашкодить... 
Правда, освідомить народ, бо народ темний, осві- 
домлювати його треба. Але що ж? як бачу з досві- 
ду, відколи зустрічаюся в місті з різними людьми, 
я набрав переконання, що урядові не лежить на 
серці правдива освіта, бо темним чоловіком завсіди 
легче кермувати, як освіченим! Такий мій погляд! 
Такого я набрав переконання з різних людей, пе
реважно з панів, з якими сходжуся, бо мушу.

— Татку, то я його подивляю ще більше за 
його сміливість, за відвагу, за цю правду, до якоі 
він прямуе, бо й мені до правди показав дорогу!

- Так то так, дитинко! Він пливе проти води, 
а знаеш сама, що проти води тяжко плисти,— можна 
втратити здоровля й життя. Зрештою... хай пливе, 
я не роблю з цього вжитку, не перешкоджаю йому, 
але може пропасти, якби хтось доніс на нього до 
влади й доказав йому це. А шкода б було, хоч 
хлоп, але й та ціла наша шляхта небагато варту- 
вала, як він це документами доказав. Витирала 
панські пороги, боролася за панів, за миску страви, 
або за келишок горілки. Прикро, але правдиво!

— Знаеш, що, старйй? — сказала префектова. 
— Я мала б охоту попросити його, щоб учив на- 
щого Ясуня по-німецьки, й так піде до гімназіі, 
але так не за гроші, а за вікт. Може б пристав на
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це, та все нам і Людці не було б так скучно, ма- 
лаб з ким поговорити. Як ти думает?

— Попробуй, поговори з ним, ти якась сміла 
до нього.

— Я так зроблю. Попрошу його, бо те, що 
Людка Ясуня вчить, не дуже воно якесь корисне.

— Ну, певно, перед сестрою не мае свій хлоп- 
чина такого респекту, як перед чужим, — докину
ла Людка, трохи ображена.

— Я погоджуюся, — сказав префект, — але 
чи він схоче вчити? Сумніваюся, — він гордий!

— Добре, що гордий, — сказала префектова, — 
я попрошу його, думаю, що не відмовить. Його гор- 
дість мені дуже подобалася!

Гукалюк прийняв лекцію в префекта. Вчив що- 
денно хлопчйну від 3 — 4 години по полудні. По- 
тім дуже часто розмовляв із Людкою, іноді з пре
фектом, часами з другими шляхтичами, що до пре
фекта часто за різними інтересами приходили, так 
що в домі префекта зробив другу школу. Людці 
приносив різні історичні книжки, а то й повісті 
до читання.

Одного разу, коли прийшов на лекцію, застав 
Людку, що страшно плакала. Гукалюк став, як 
вритий.

— Що вам таке, панно Людко? — запитав 
мяко вчитель. — Чому плачете? Що сталося?

Людка утікла.
— Через вас плаче моя доня, пане професоре, 

— сказав префект.
— Як то? Через мене? А що ж я Ій злого 

зробйв?
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— Так! Ви дали ій таку книжку до читання,— 
прочитала й тепер плаче. Хай собі поплаче!

— Не шкодить, перестане, — засміялася пре- 
фектова.

— А яка ж то книжка? — запитав Гукалюк.
— Зараз вам покажу, — сказав префект, а 

діставши з полиці книжку, подав учителеві.
— Ага, бачу, бачу: »Соняшний Промінь«... Ска- 

жіть панні Людці, що я також плдкав з того са
мого приводу!

XXII.

В якийсь час пізніше дістав префект секретного 
листа від старости, щоб явився в його канцелярій 
в дуже важній справі. Префект зібрався, як зви- 
чайно, й відТхав до містечка. По дорозі думав про 
те, щб б то могло бути, що староста так нагло його 
кличе. Всі важніші справи обговорив з ним старо
ста недавно на сесіТ війтів. Приходило йому на дум
ку, чи не буде то справа з тим костелком, яка 
в посліднім році якось притихла, хоч Грунт Ян 
Грубий продав і його переінтабульовано на якесь 
шкільне товариство. Прийшовши до староства, не 
застав старости в бюрі. Писар сказав йому, щоб 
зараз пішов до повітовоі ради, бо там казав йому 
прийти староста, до бюра повітового маршалка.

— Щоб то могло бути? подумав префект, — 
що аж туди кличе мене пан староста.

Але пішов, — приказ приказом.
Ставши під дверима кабінету пана маршалка, 

почув префект кікька голосів. Виглядало, начеб 
кілька осіб розмовляло. Постукав, а ввійшовши до 
середини, застав там, крім старости й маршалка,

Братня любое 12



178

ще двох панів, а то урядовця одніеі гуманітарноі 
інституці! Байкаровича, знаного в повіті наганяча 
при всіляких виборах та організатора різних фе- 
стинів і спектаклів для народу, а передусім для 
темно! загоновоі шляхти, яку всілякими способами 
заманював на сторону тих панів, що йому за це 
платили. Злі язики оповідали, що цей пан Байка- 
рович якомусь умираючому професорові викрав ма
нускрипта якоісь популярно! історіТ повіту, чи щось 
подібне, й видав по смергі цього професора цей 
твір під своі’м іменем, хоч перед тим і по тім ніко
ли пером не рушив! Оповідають люди, що цей твір 
хоч не мав науковоі вартости, так розславив його імя, 
що в короткій часі вибрано його депутатом до 
парляменту в Відні! Зібрані повітові достойники 
щиро прийняли префекта села Замаринського.

— А! Вітаю вас, вітаю, пане префекте, нашого 
шляхецького села Замаринського, нашо! перли між 
усіми селами! — сказав пан маршалок, витягаючи 
здалека руку до префекта. — Давно я вас не ба- 
чив! Щож такого вас спроваджуе до нашо! повіто- 
во! ради? Чим можу служити? Прошу сідати, пане 
префекте.

— Я властиво від пана старости дістав заві- 
звання й був у старостві, пане маршалку, але там 
казали мені сюди прийти, — відповів префект.

— Так, такі — сказав староста, вставши зо 
свого фотеля й не менше сердечно привітав пре
фекта, свою »перлу«, — як говорив між війтами. — 
Прошу, прошу, пане префекте, сідати. От тут як- 
раз поговоримо собі щиро й одверто, як добрі 
знайомі.

— Копу літ, копу літ я не бачив вас, пане
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префекте — сказав пан Байкарович. — Щож там 
цікавого в вас чувати? Я вибираюся до вас з де
якими ділами, щоб полагодити на місці, але все 
брак часу на перешкоді. Службові обовязки так 
мене обсорбують, що тяжко вибратися в повіт, де 
стільки роботи в освідомлюванні шляхти, як ПОТОМ' 
ків славних наших лицарів, що колись своТ буйні 
голови клали за короля, за державу!. Жаль мені, 
знаете, пане префекте, що та бідна шляхта так 
нидіе, так якось марніе! Треба б Ті конче розру- 
хати, треба б ТТ освідомити, що вони всі колись 
були сильно привязані до правдивоі віри, до нашоі 
націТ, треба б конче заложити для них шляхецьке 
товариство, відсвіжити ті славні традиці’і, відмалю- 
вати наново ті славні шляхецькі герби, якими на
ша шляхта величалася! Вони мали доступ до най- 
більших урядів повітових, воевідських і державних. 
А нині що? Забули наші »шарачкові« шляхтичі про 
сво’і клейноди, забули, як Тх золоті карабелі бли- 
стіли в сонці, забули на пословицю, що »шляхціц 
на загродзе рувни воеводзе«... Так, пане префек
те! Так! Але ми не дамо занидіти нашій славній 
шляхті, ми мусимо Ті поставити такою, якою вона 
була. Колись вона була все, а нині ніщо! Отже, 
пане префекте, щоб не гаяти дорогого часу, я при
ступаю до речі!

Вам відомо, що повітове наше товариство 
Т. Ш. Л. закупило шмат землі на сво’і культурні 
цілі, й цей грунт вже переінтабульовано.

— Так, знаю, я навіть помагав у тім ділі.
— Так, так! Ми знаемо про це, — доповіли 

відразу пан староста й пан маршалок, усміхаючися 
доброзичливо. — За це вас не минр велика наго- 

12*
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рода! Тепер це товариство постановило на своіх 
загальних зборах виставити на тім грунті латин- 
ську каплицю, костелик, а то для потреби сестер- 
служебниць, які там осядуть і займуться вихован- 
ням різних дітей-сйріт. В костелі тім молитися бу
дутъ всілякі державні службовики, що там сповню- 
ють важну цивілізаційну місію, як ц. к. гранична 
сторожа, Ц. к. жандармерія, ц. к. пошта, вчитель- 
ство. Залежить нам також на тім, щоб наша хо- 
дачкова шляхта, наділена від королів славними гер
бами, яких діди й прадіди молилися колись у таких 
самих костелах, за них голови складала на побо- 
евищах із різними поганцями, шизматиками, ерети
ками, заглядала також до того костела, що неба- 
ром приступим© до його будови, про що я, як голова 
того товариства вас, пане префекте повідомляю, 
сказав Байкарович.

— А я, як маршалок повітовоі ради, заяв
ляю вам, пане префекте, що рекурс вашого села 
відкинено найвищими властями у Відні й громада 
мусить дати тих 50 »фестметрів« дерева зо своіх 
великих лісів на будову того костела. Він у тих сто
ронах дуже й дуже потрібний, бо в цілій великіи 
окрузі ніодного костела немае, а кожне село мае 
одну, або й дві церкві. Тому, щоб не було кривди 
тим нашим службовикам, щоб не нарікали, що не 
мають де до Бога помолитися, постановило това
риство вибудувати для них костела. В літі, на Бо
же Тіло, зробимо торжественне посвячення уголь
ного каменя, а після того посвячення відбудеться 
велика забава, щось як фестин, для шляхти вашого 
села, за винятком хлопів! Шляхта з інших сіл 
може прийти на ту забаву. Це я подаю вам, пане
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префекте, до відома, що тільки для шляхти буде 
забава.

— Добре, прошу пана маршалка, я не маю 
нічого проти цього, я за тим, і буду помагати, в чім 
буде потреба, — сказав префект, стараючися при 
тім робити добру міну.

— Я — сказав староста, — доручаю вам, пане 
префекте, резолюцію цього відмовно полагодженого 
рекурсу, й прошу вас заспокоТти громаду, головнож 
громадську раду, щоб без ропоту погодилася з ре
золюціею й визначила тих 50 »фестметрів« дерева, 
придатного на будову Божого дому. Прошу вас, 
пане префекте, припильнувати це, щоб найгарніші 
й найміцніші ялиці на хвалу Божу призначено. Там 
на місце прибуде повітовий інженер-лісовик, як фа- 
хівець. Прошу йому дати до асисти громадського 
лісничого й таксаторів, вони йому будутъ показу- 
вати найкращі дерева, а він буде Тх стемплювати 
й призначить зрізати. При зрізуванні, стинанні 
й обтесуванні та звоженні дерева в зимі заробить 
собі місцеве населения. Тут уже ви, пане префекте, 
будете рішати, хто буде при дереві працювати. Цю 
справу віддаю в ваші руки. Я радив би вам посту
пити тут політично й дати зарібок у руки тим 
людям, що можуть у селі робити якісь непотрібні 
бешкети. Щоб Тх зацитькати, найкраще Тм віддати 
цю роботу, й тим способом будемо обидва мати 
спокій.

— Добре, пане старосте. Я вже знаю, як до 
такоТ справи приступити, це вже моя річ. Пан ста
роста можуть бути цілком спокійні. I ви, панове, 
також, — сказав префект.
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Людка забралася направду до історичних сту
дій. Довгими осінніми вечерами перечитувала вона 
грубезні томи іеторіі професора Грушевського, та 
студіі Вячеслава Липинського на які вказував Гу- 
калюк. Найбільше зупиняли Ті розділи про занепад 
украі’нськоі верхівкй. Ті серце боліло, як поволі, 
рік за роком, розпливалася вона в сусідських струях, 
як то хитро сусіди заманювали нашу украінську 
шляхту в своі нетри, як вона щораз більше вбира- 
лася в чуже піря, в чужу одежу... Бачила, як сла- 
бохарактерні одиниці кидали своі найдорожчі клей- 
ноди, віру й мову, а для наживи летіли туди, де 
ліпше, де легше, туди, де без праці можна легко 
жити... Вона плакала над нещасною долею княжни 
Гальшки Острозькоі, яку присилували піти заміж 
за людину не свое! вірй та націй..

Підчас тих студій і думання, Людці перед очи- 
ма став часто Гукалюк, часом стали ті всі міеькі 
кавалери, з якими вона бавилася на фестинах. Во
на не могла зрозуміти, чому особа Гукалюка ви- 
пирае всіх Ті знакомих, з якими вона танцювала, 
й стае все перед Ті очима. Таж вона з ним не 
ставала ще так близенько, як при танці, а помимо 
цього вона уважае його якимсь ближчим собі, якимсь 
своім. Вона бачила, як його чорні очі палахкотять 
під час розмови з нею про знущанняся над нашим 
народом давньо'і старо! шляхти, давніх панів-магна- 
тів. Правда, магнати ті переважно не були украін- 
цями, але все мали вони щось спільне зо шляхтою, 
яка на думку Гукалюка, повинна пропасти назавсі- 
ди для нас... Підчас читання творів Вячеслава Ли-
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пинського Ті жаль було того, що вона мусілаб 
виректися свого шляхецтва, хоч воно якесь таке 
тепер мізерне, це шляхецтво! Але все ж таки це 
якась памятка по давніх часах, по наших предках, 
менше про це, чи вони славні, чи менше славні бу
ли .. I наше шляхецтво мало колись своТ ясні сто- 
рони. — Цього мойого шляхецтва, ціеТ памятки, що 
я шляхтянка, не зречуся ніколи, ніколи, навіть тоді, 
якби мені доля призначила з нешляхтичем жити, 
мовляла собі Людка в душі... — Мушу, я ще раз із 
Гукалюком про цю справу поговорити...

Людка задумалася над сво’Іми словами, зало
жила руки взад і ходила по своТм довгим і вузень- 
ким алькирику, спустила голову на груди. Батько 
відчинив двері й запитав:

— Щож ти, Людко, так думаеш вічно над ти- 
ми книжками?

— Ах, татку, щоб ви знали, якою кровію й слізь- 
ми писана наша історія... Замягкий і задобрий був 
наш народ в давнині...

— Такий він і тепер, — відізвався батько.
— Татку, я раджу вам конче читати цю істо- 

рію Грушевського, читати потрошки та думати над 
прочитаним, над долею нашого народу... Тоді ви 
пізналиб, чому ми загонова шляхта, так упали, 
скотилися на дно, чому такі бідні. Боже! Скільки 
праці треба вложити, щоб нашу шляхту поставити 
на ноги!..

Татку, читайте також конечно твори великого 
нашого шляхецького історика Вячеслава Липин- 
ського, це для нас, загоновоі шляхти велика кри- 
ниця мудрости. Читайте це конечно: «БгіасМа па І!к- 
гаіпіе«, >2 В2Іе]б\ѵ 1)кгаіпу«, а побачите, що злого та
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шляхта зробила. Татку, мені здаеться, що я з Гука- 
люком на пункті нашого шляхецтва не погоджуся, бу- 
демо обое вести ще завзятий бій!.. Чекаю його, щоб 
найскоріше прийшов, уже третя доходить, небаром 
прийде ма лекцію... Щойно його не видно...

Префект впялив своТ очі на доню, і щось тро
хи задумався... А не сказавши ні слова, вийшов.

Людка заложила руки аж на плечі, щось гли- 
боко думала... I так ходила повільними кроками по 
своім алькирику.

Гм,-гм, чому його не видно? Вже пів до чет
верто!, звичайно бував точний, пунктуально прихо
див на лекцію, — говорила сама до себе Людка, 
дивилася щохвилі на годинника, що голосним ти
каниям заглушував тишу.

Префект пішов до обійстя, де жінка щиняла 
ячмінь. Відчинивши двері, побачив на обістю повно 
пилу, що із плевами наповнив воздух. Побачив у жін- 
ки на лиці, на волоссі повно плеви й бруду з по
роху. Виглядала, як іжак... Відчищене золото-зерно, 
лежало на другій копиці, при кінці стодоли.

— Зачиняй двері скоріше, бо протяг засипле 
мені цілу губу порохом! — крикнула жінка.

— Зараз зачиняю. Спочинь трохи, маю тобі 
щось сказати. — Префектова відложила на бік ре
шето, приблизилася до мужа, сіла біля нього на 
широкім стільці й сказала знехотя:

— Ну, щож там такого цікавого скажеш, щось 
аж тут мене знайшов?

— Знаеш що, щось дивне робиться з нашою 
Людкою. Запхалася в ті Гукалюкові книжки, читав 
Тх днями й ночами, світу Божого не бачить, й вийде
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з не! другий Гукалюк. Каже, що буде з ним сва
ритися, про його погляди на нашу шляхту...

— Може так жартуе. Мені здаеться, що вони 
обое навидяться, »пасують« до себе. Він при лекці! 
з Ясуньом все за нею очима стріляе. А й вона, бачу, 
за ним потягае, хоч стидаеться мені це визнати... 
Давби Бог, щоб з цього що доброго вийшло!..

— I мені так здаеться, що вони обое залюб- 
лені в собі. Дивно, що його нині ще нема. Щось му- 
сіло статися, а може захворів? Людка дуже вигля- 
дае його, ба, але й Ясуня якось не видно, дивне? 
В тій хвилі відчинилися двері до обійстя, в яких 
появилася Людка, й крикнула весело:

— Мамо, давайте Ясуневі Тсти, спізнився, бо 
інспектор був у школі! Гукалюк прийде пізніше! 
Батьки побігли до хати й випитували Ясуня про 
інспектора, чи діти були гречні, си сиділи спокійно, 
й чи добре відповідали.

За яку годину зявився Гукалюк. I весь черво- 
ний, як буряк, видно, що переживав багацько під час 
інспекторсько! візйтаціі.

— Ну, як там маетеся, пане професоре, по 
урядовій люстраціі? — запитали всі разом.

— Слава Богу здоров, як бачите! Все пішло 
добре й бувби скорше відіхав мій наставник, але, 
як то знаете, кожна влада все мусить знати, вла- 
стиво все хоче знати, всього хоче нас навчити, то
му так довго наша конференція тягнулася, далеко 
поза приписані години, тому то, я й дітей мусів 
довше задержати в школі.

— Алеж ви, пане вчителю, голодні, десь дуже 
голодні? — сказала префектова, вйтягаючи для вчи- 
теля обід з тепло! печі.
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— Ну, не так дуже. Обидва з інспектором 
зіли ми друге снідання. Якраз той кусок заячого 
паштету, що панна Людка його робила, а ви всу
нули мені вчова до кишені, придався... Інспектор 
мав також дещо з собою, й так, у двійку, по кава- 
лерськи поживилися ми обидва.

— Ну, знаете, пане професоре, — докинула 
Людка весело. — Сьогодня, ради інспекторського 
свята, даруйте нашому Ясуньові лекцію. Хай і він 
мае свято, хай памятае, що інспектор був у школі. 
Я прошу цього свята для Ясуня тому, що по про- 
читанні послідніх розділів пятого тому історіі Гру- 
шевського, маю багацько з вами обговорити ..

— Ах, як я тішуся, панно Людко! Я на крилах 
летів, щоб із вами побесідувати! Щож нового ви 
відкрили там, що цікаве впало вам на думку?

— Знаете що — я не можу з вами погодитися 
з одніею вашою тезою, а то з тим, що наша заго- 
нова шляхта — це ніби анахронізм, що ми повинні 
його забути, зіллятися з народом, цебто з хлопами 
й витворити один сильний укра’інський народ. Так 
ви говорите, пане професоре.

— Так! — відповів твердо Гукалюк.
— Пане професоре! Я на це трохи не при

стану. Я, по довшій надумі, по прочитанні, і то, 
уважнім прочитанні »2 02іе]’б\ѵ йкгаіпу« Липин- 
ського та його ж «ЗгІасЫа па Окгдіпіе« не можу 
на це пристати. Мені чогось жаль, жаль ціеі нашоі 
традицій, хочаб для самоі традиці’і, що ми колись 
були чимсь і нині ми е шляхта з походження. Колись 
заступали цілий народ! Репрезентували його перед 
світом, і нині це все забути, я на це не годжуся. 
Я навіть згідна з тим, щоб зіллятися з нашими,
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але все таки я свого шляхецтва не відречуся. Я гор
дою зістану завсіди з того, що я шляхтянка! Не 
знаю чому, але воно справді щось у мо'ій душі е 
такого, чого я може й не можу висловитй, чому 
воно так е, — але дійсно воно е так!

— I добре пані роблять, що воно, це щось шля- 
хецьке, у вашій душі зістае, і що ви його так дуже 
ціните, так любите й не хочете його за ніщо в світі 
позбутися, приголомшити його. Я, прошу пані, хоч 
і не шляхтич, а також тішуся тіею назвою, й маю 
собі за честь, що я працюю в шляхецькому селі, й хо- 
тівби я ту украінську шляхту поставити на найви- 
щий щабель для одніеі традиціі, яку я рівнож високо 
ціню. Бо народ без традиціі, це той безбатченко, а 
нас зачинають називати часом (ніби на глум) без- 
батченкамй. Але я на це не пристану ніколи, щоб 
нас так називано, щоб ми були безбатченками, на
родом без традиціі. У нас, у нашій історіі, як пані 
це читали, велика традиція й ми мусимо цю тради
цію шанувати, величатися нею, тішитися нею. Ми 
мусимо йти за культурнимй народами цілого світа, 
які шанують свою традицію. Ми бачимо, як ан- 
глійці заховують у себе культ середньовічноі тра
диціі, що бачимо під час коронацій англійських 
королів, хоч це найбільше поступова нація на світі. 
Подібне бачимо в німецького й французького народу 
хоч поза зрівнанням всіх людей і станів по фран- 
цузькій революціі, у них традиція старо’і родовоі 
шляхти мае значения.

Таке саме спостерігаемо в бельгійців, голянд- 
ців, шведів, чехів, а найбільш у поляків та інших 
народів, хоч нині всі люди рівні. Всі культурні народи 
величаються давноминулими традиціями, почитають
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культ давніх предків, давніх героів. Бережуть ста- 
ринні памятки по них, як замки князів, палати 
лицарів, обожають предмети, що по них зістали та 
з гордістю показують Тх по різнйх музеях.

Так, панно Людко, ви маете слушність, що 
для традиціТ не можете зректися культу нашоі 
украТнськоТ шляхти й ви I! бережіть! Ми всі му- 
сймо цей культ берегти! Ми мусимо культ традиціі 
нашоі верхівки в цілім народі плекати, мусимо його 
розвивати, щоб дійсно не зійти на безбатченків, 
у яких ніколи нічого не було. Навпаки, ми народ 
велико! культури, а де була висока культура, там 
і традиція ціе’Г культури мусить віджити. Ми му
симо традицію нашоі верхівки оживити. Це ж сором 
для нас, панно Людко, що ми донині незнаемо, де 
спочивають наші князі, наші королі. Учені наші не 
рішили ще, де властиво, стояла княжа палата в Га- 
личі, Перемишлі, Львові, Белзі, Звенигород!, Тере- 
бовлі. Миж не знаемо, де находяться гробниці на
ших князів, крім домовини Явослава Мудрого! Де 
могили наших князів церкви? Чи не сором це для 
нас? Мені здаеться, що комусь залежало на тім, 
щоб ми цього не знали, щоб ми забули про це, 
забули про культ для наших передових людей. В на- 
шій збірній народній душі якраз за мало цього 
культу для нашоі традиціі. Тому я тішуся, панно 
Людко, що у вас така гарна душа, що ви так ці- 
ните традицію, що ви не годні погодитися з тим, 
щоб забути цю традицію свого походження. Однак, 
панно Людко, шанування нашо! традиціі не звіль- 
няе нас до злученняся з нашим народом, з хлопа
ми, з такими самими селянами, як загонова шлях
та й витворити з ними разом сильний украінський
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народ. Памятаете, пані, з історіі, з римськоі історіі 
факт, якто римські патриціі, цебто римська шляхта 
получилася з плебеями й витворила один сильний 
римський народ, який у сполуці підбив цілий зна
ний тоді світ. Як то патриціі з плебеями, цебто 
нинішніми хлопами, получилися разом у один народ, 
не було сили над них! Тоді вони підбили Картагену, 
підбили Грецію, Сгипет, Азію, й цілий світ — так, 
панно Людко!

— Як наша загонова шляхта не злучиться з на
шим народом, вірте мені, що Ті загрожуе цілко- 
вита заглада!..

— Яким же способом, пане професоре, яка гро
зить Ті заглада?

— Вона знидіе цілком, панно Людко. Вона зве- 
деться, як зводиться та бульба, все на однім і тім са- 
мім місці саджена, бо в ній нема припливу свіжоі крові. 
Вона ж жениться вже від кількох сот літ сама між 
собою, Раз, щоб цей кусок землі задержати у своіх 
руках, а другий раз з якихось дивних забобонів, щоб 
не мішатися з хлопами, бо це сором, це ганьба, колиб 
шляхтянка пішла за хлопа, або хлоп женився з шлях- 
тянкою. Як так, панно Людко, піде далі, вона не поліп- 
шить свое! крові, чого вимагае природа, а піде до що- 
раз гіршого, вона цілком знидіе, не буде з ціеТ шляхти 
потіхи для нашого загального добра, як націі. Нині 
вже бачимо, що з нашоі шляхти щораз менший про
цент здібних людей. Обовязком нашоі інтелігенціТ, 
наших передових людей буде, звернути на цю важну 
обставину увагу.

Другим обовязком нашоі інтеліГенціі буде взя- 
тися за освіту ціеТ шляхти, піднести Ті рівень на 
високій щабель. Показати Ті на обовязки, як ко-
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лишнього передового стану. Вона повинна нині стя
нути на чолі народу, й памятаючи ті традицій, ве
сти цілий наш народ до кращоТ долі. Вона повинна 
поддати про написания історіі загоновоі шляхти, 
показати світові, що вона походить із украінського 
народу, показати цілому світові, — що іхні предки 
для загального добра зробили, чим вславилися, чи то 
на полі бою, чи в науці, чи в мистецтві? Виказати, що 
земля, на якій донині живе, це — земля украінська, 
засівана була украінським зерном, яке видало ук- 
раінський колос! Тоді в цілій повні відживе тради
ція ціеі шляхти, яку всі будемо шанувати й горди
тися нею, як чехи, німці, англійці, поляки і інші 
народи. Але не можу погодитися з тим, щоб так 
осталось, як дотепер, щоб темна загонова шляхта 
билася по корчмах із темними хлопами й велича- 
лася тим, що вона шляхта, й позволяла різним 
пройдисвітам заманювати себе, як правдиві безбат- 
ченки, до інших таборів.

Цілий час Людка дивилася на Гукалюка, як на 
образ. Префект і префектова слухали з великим 
зацікавленням.

— Тепер тільки я зрозуміла основно, що то 
значить наша шляхецька традиція, й на чім поля- 
гае іі збереження. Тепер душа моя спокійна, пане 
професоре, за що вам щиро дякую Я тепер свобідно 
відітхнула, бо пізнала моі обовязки для нашого на
рода — сказала Людка.

XXIV.

В 1913 році була люта зима. Сніги завалили 
дороги, тяжко було вийти з хати. В горах не було
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добрих урожаів. Овес і бараболя не дописали, сіна 
для худоби було обмаль. Люди мусіли випродавати 
худобу, щоб челядь виживити. Заробітки в лісах 
перевелися, біда загостила в шляхецьке село Зама- 
ринське.

Одніеі неділі, серед сильного морозу, оголосив 
префект людям коло церкви, що в понеділок приТде 
комісія до визначування по лісах дерева на будову 
костелка... Казав таксаторам, щоб зійшлися до 
громадськоі канцеляріі, для помочі інженерам ви- 
бирати й таксувати ялиці. А хто хоче рубати 
й тесати визначене дерево, хай зголоситься до кан
целярій Люди зіцхнули глибоко, успокоілися. Ті, що 
перше вносили рекурс і найбільше по селі кричали, 
що не позволять дерева на будову костелка, перші 
почали префектові низенько кланятися й просили, 
що вони хотять стинати ялиці й тесати...

— Ага, такі ви мудрагелі, такі патріоти, — ска
зав префект. — Ну, ну, приходьте, приходьте, мені 
все одно, щоб лише дерево було готове, гарно об- 
тесане й звезене на місце, на город Грубого Яна, 
розуміли?

— Так, пане префекте, розуміемо, все буде 
в порядку й на час!

Закипіла робота по лісах. До Стрітення було 
дерево зрубане, порізане, обчімхане, після Стрітен
ня обтесане, до кінця березня звезене, просихало, 
ждало на руку майстра-теслі.

Якось зараз після Великодніх Свят прийшло 
до префекта кілька звідомлень, відозв, щоб оголо
сив іх у громаді звичайним порядком,прибивши на 
видному місці в громадській канцеляріі та на дзві- 
ниці коло церкви. Одне звідомлення було від пана
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старости, друге від повітовоі ради, трете від това- 
риства людовоі школи, підписане п. Байкаровичем, 
як головою. Четверте від якоісь спортовоі орГані- 
заціі, підписане також тим самим добродіем. Зві- 
домлення ці оголошували, що на Боже Тіло відбу- 
деться в селі Замаринськім величавий празник по- 
свячення угольного каменя під будову латинського 
костела, на який то празник прибудутъ цісарські 
достойники з повіту й краю. Префект дістав осібного 
секретного листа, щоб доложити всіх сил і свое! по- 
ваги в селі й вплинув на загумінкову шляхту, щоб 
конче всі, як один муж, явилася на це свято, якого 
споконвіку тут не було. Пан Байкарович узяв на себе 
обовязок обіхати всі шляхецькі села, поагітувати на 
місцях, щоб шляхта з других сіл прибула також^ на 
це свято, або бодай вислала делегатів. Пан Байка
рович розголосив між шляхтою, що всі, що при
будутъ на це свято зістануть обдаровані різними 
дарами. Дехто дістане гарну книжку з давніми 
королями, дехто зо шляхецькими гербами, дехто 
книжку про подвиги давньоі загоновоі шляхти, де
хто дістане >маць« вівса, дехто »маць< ячменю, 
дехто корецъ бараболі, дехто 5 кг. муки, дехто 
1 кг. цукру. Діти дістануть гарні образки, олівці, 
пера, різні забавки, фуркала, коники, гармонійки, 
пістолі і т. п. Крім того, кожного шляхтича госпо- 
дара угостять драглями, ковбасою й половинкою 
питльованого білого хліба, двома келишками горілки 
й двома шклянками пива.

— 3 дощок, які призначені на будову костелка, 
поробіть собі відповідні провізоричні столи, але так, 
щоб тих дощок не різати, ані не діравити, — ска
зав Байкарович.
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— Пане директоре, — питали шляхтичі, — але 
чи те все правда, що ви говорите? Чи лише обі- 
цюете так нам, як нераз вже пани обіцювали нам 
різні дива, а потому нічого не дали? Нераз обіцю
вали, що шляхта буде мати такі самі права, як 
давно мала, що хлопи будуть знову панщину робити, 
що ми за наші герби будемо »фасувати« пенсію.

— Слухайте, люди, все буде, лише поволі, на- 
раз Краків не збудували, а сотнями літ його буду- 
вали. Так і права ваші шляхецькі всі поволі вер
нуться. Наш цісар старий шляхтич, він про шляхту 
не забуде, я вам говорю, але... будьте з тим тихо, 
ніде не говоріть, бо хлопи зробилиб бунт, а най- 
ясніший пан цього боіться, бо й мадяри, знаете, 
бунтувалися й інші народи бунтувалися й ми пов- 
стання робили, а нині зо всім треба осторожно, бо, 
знаете, який нині світ, не треба вам говорити... 
Будьте тихо, я вам кажу, що ви будете ще при 
золотих карабелях ходити, як давня гербова шлях
та ходила, як ваші діди й прадіди ходили. При- 
ходьте всі господарі на це свято заложения уголь
ного камення під цей костел, та памятайте, що 
й наш найясніший пан старий шляхтич, у такім 
самім костелі молиться. Більше вам нічого не ска
жу, бо, знаете, не все можна голосно говорити. 
Хто мае розум, та вміе думати, сам догадаеться, 
про що тут іде. Зрештою, ви не віднині мене зна
ете, хто я такий і як я вам добра бажаю. На »учті«, 
яка відбудеться для шляхти вашого села, можуть 
бути також делегати других шляхецьких сіл, за 
винятком хлопів! Ані один хлоп там не сміе бути, 
розуміли? Ця парада, то тільки для шляхти, шлях
тич може тільки брати участь в »учті«, в тім обіді.

Братня любое -13
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Якби який хлоп туди з’явився, не допустити, буком 
гнати! Ну, бувайте здорові, моі панове шляхтичі 
гербу Сас, — так мені здаеться, що ваш герб »Сас<^ 

_  Так, так, — загули всі зібрані Сас, Сас! 
— Славний герб, великий герб, нема що ка

зати, то великий шляхецький клейнод, ще від ко
роля Саса! Так, від короля СасаІ Шляхта тоді ма
ла найбільші права. Кожний шляхтич мав право 
короля вибирати й міг бути королем вибраний! Ни 
знаете ви, що то значить?! Мав право короля ви
бирати й міг бути королем вибраний, це найбільше 
право, найвищій клейнод. А як тоді шляхті на світі 
добре було, шляхтич не потребував нічого робити, 
бо на нього хлоп робив! От як тоді шляхта звик- 
ла була говорити: »3а круля Саса Тдз, пій і попу-1 
щай паса!« .

— Ха! ха! ха! — засміялися всі зібрані коло 
пана Байкаровича. .

_  Так, так, було! А нині що? Хлопів зрівняли 
зо шляхтою’ Чи це не ганьба, чи так повинно бути?

— Ганьба, ганьба! — залунало між зібраними.
— В давнині зо шляхти королів вибирали! Так 
чотири королі були зо шляхти, бо, знаете, вся 
шляхта була собі рівна, навіть е приповідка з тих 
часів: «шляхціц на заГродзе — рувни воеводзе«.

— Прошу, пане директоре, а котріж то зо 
шляхти були королями? — запитав Ян Замарин- 
ський, званий Грубим, той, що грунт під костелик 

прод — дараз вам СКажу. Першим із шляхти коро
лем був Ян Собеській, що то турків із під Відня 
відігнав, при помочі нашего шляхтича Саса Куль- 
чицького, о! Другим був Міхал Вішньовецькі, та-
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кож шляхтич польський, гербу Сас. Третім був Ста
нислав Лещинські, також Сас, а останнім — Стані- 
слав Понятовські, також шляхтич, не старший від 
вас, бо шляхта була вся рівна! Знаете, панове, шлях
та вся була собі рівна! А де нині то е? Нині кож- 
ний хлоп хоче зо шляхтичем бути рівний. Але, памя- 
тайте,~ панове, слухайте мене, а все буде добре, 
тримайте свій клейнод, герб »Сас« високо, не ку- 
майтеся з хлопами, тримайтеся свого старого шля- 
хецького розуму. Ще раз бувайте здорові, панове 
»Сас«!

Дай вам, Боже, щасливе панування, пане 
директоре, щаслива вам дорога!—загуло в громаді.

XXV.

На Боже Тіло в Замаринськім великий праз- 
ник. Такого празника тут ніхто ще не бачив. Май
дан, колись власність Грубого Яна, а нині товари- 
ства людовоі школи, цілий умаений гарними смеріч- 
ками. На деяких маячіли гарні хоруговки. На се- 
редині майдану велика стирта будівельного мате
ріалу, заквітчаного смерічками й хоруговками. Кру
гом майдану коло смерічок повбивано в землю па- 
лики, на яких оперто широкі семиметрові тертиці, 
ніби імпровізовані столи. Біля тих »столів« повби
вано в землю палики, до яких поприбивано лати, 
що імпровізували лавки до сидження. Недалеко до
роги, майже на краю, площі, вибрано фундамент, 
біля якого лежали великі копиці каміння. На так 
прибраній площі проходжувалися якісь два міські 
сторожі. Кругом площі крутилося маса сільськоТ 
дітвори, підростків, і доволі велике число загоновоі

13*
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шляхти, яка щохвилини прибувала. Заповіджене 
було, що на десяту годину рано, прибуде з повіто- 
вого містечка вся інтелігенція, різні урядовці з па
ном старостою та повітовим маршалком на чолі. 
При’ідуть латинські священики на посвячення уголь
ного каменя, а з подальших міст і з самого Львова 
мають при’іхати делегати центральних культурных 
установ, різні високі достойники, а навіть віиськові. 
На тім майдані на імпровізованих столах, мае від- 
бутися гостина для запрошено! шляхти.

Коло девято! години рано зібрані на майдані 
люди почули здалека туркіт перших возів.

— Ого! Вже ідуть, 'ідуть! — загуло між зі- 
браними.

— Певно, пан староста, — сказав хтось.
— Певно він. Він, як господар повіту, першии 

повинен бути на місці, —- запевнив якийсь шляхтич.
— Та де староста, де, дежби він першии іхав? 

Він приіде разом з гістьми, — завважав інший.
— От, дивіться, щойно префект іде з громад- 

ською радою. Він, як господар села, повинен пер
ший бути.  „

— Де префект іде? От я не бачу, сказав 
хтось.

— А от із-за потічка виходять.
— Ага, бачу! бачу. От і навчитель із діть- 

ми йде^ йде, йде... дде щ0 він дуЖе дивуюся, 

— сказав хтось із товпи.
_  Як не піде? Дістав наказа й мусить бути, 

інакше звільнили б його зо служби. Дехто з тов
пи засміявся на ті слова, дехто подивився сумно 
кругом, дехто моргнув оком до сусіда.
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— Іде чотири підводі, — от зіжджають із гори. 
Цікава річ, хто то буде, але якось поволі Тдуть, 
якби з яким тягаром.

— Певно, що не легко, — докинув хтось. — 
Не бачите, що це жиди Тдуть із пивом, горілкою, 
хлібом, булками, ковбасою, драглями, — вони ж перші 
мусять бути на посвяченні.

— Ха! — ха! — ха! — засміялися зібрані.
— Вони всюди перші — докинув хтось із товпи. 
I якраз за пару минут вкотилися чотири тяжко 

наладовані фірі на місце посвячення. Сторожі з мі- 
ста відставили фіри на бік, поза склади будівель- 
ного матеріялу. Зібраний народ занімів на хвилину, 
деякі пороздзявляли роти й дивилися німо на до
статки... Народ сунув щораз більше й більше з усіх 
сторін, із усіх загумінків великого села.

Прибула й пані префектова з Людкою, прибу- 
вали молодиці, парубки, газди, молодь, підростки. 
Прибув почтар із сусіднього села, кілька жандар- 
мів, гранична сторожа, кілька вчителів і вчите- 
льок, що на присілках Замаринського вчили діти, 
прибули й /|елегати шляхти з інших шляхецьких 
сіл. Народу зібралося тисячі.

Нарешті о одинадцятій годині точно завва* 
жила шляхта на сусіднім узгірі одну підводу, за 
нею другу, третю, пяту, десяту, що скоро збли- 
жалися до місця посвячення. Жандарми візвали на
род до спокою, пан префект із громадською радою 
наблизився до головного місця, де мали посвячу- 
вати фундамент, а де на приготовленім столику 
стояли дві свічки, хрест і кропило з водою. Підводи, 
візки, фіякри, повози стали. Перший вискочив 
із фіякра пан староста й подав руку старшому вже
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священйкові, потім миттю повисідали всі гості, 
знаний нам Байкарович, пан маршалок, другий мо- 
лодший священик, потім пани за панами, дальше 
якісь ніби військові, знову якісь пани, пані, пан
ночки, молоді кавалери. Стільки панства перший 
раз село Замаринське бачило!

Префект, вийшовши напроти з громадською 
радою, зняв капелюха й схилився перед гістьми, по
тім почав до пана старости промову:

— Високоповажаний пане старосто! Достойні 
Панове й Пані! Маю честь іменем громади Зама
ринське повітати вас усіх на нашій батьківській 
землі, де спочивають кості батьків і дідів наших, 
у такій урочистій для вас хвилі, як посвячення 
нового Божого Дому для нечисленних тут латинни- 
ків. Хай і вони в своій мові мають спромогу помо 
литися до Господа Бога, як наші найближчі гості 
й сусіди. Дальший провід нинішнього торжества від- 
даю в ваші руки, пане старосто, як голови повіту.

Подав старості на таці хліб і сіль. Староста, 
прийнявши з рук префекта хліб і сіль, передав його 
якомусь молодому урядовцеві, що стояв біля нього, 
а усміхнувшися до префекта, сказав:

— Дякую!
Потім, ставши на підвищенім місці, забрав 

голос і в урядовій мові промовив до зібраних:
— Громадяни! Іменем цісарського уряду маю 

честь повітати вас усіх у такій урочистій хвилині, як 
заложения угольного каменя під будову нового Бо
жого Дому, до якого всі христіяни без різниці обря
ду повинні спішити, чи то в днях радости, чи в днях 
печалі, чи якогось нещастя, й просити при престолі 
всемогучого Бога про ласку для себе й для своіх
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найближчих. Хай ця нова Божа святиня, що стане 
на тім місці, а якоі угольний камінь нині посвячу- 
емо, хай буде лучником всіх христиан! В ній будутъ 
проповідувати любое до всіх, що замешкують цю око- 
лицю. Користайтеж усі з дарів і ласк, які служи- 
телі ціеТ святині будутъ обильно для вас роздавати.

По промові старости старший латинський свя- 
щеник, узявши на себе ризи, розкрив латинського 
требника, перехрестив себе й людей, відмовив якусь 
молитву з розгорненоі книжки в латинській мові, на 
що органіст, що стояв біля нього, відповів щось 
йому по латині. Опісля, взявши до рук свое кро
пило, яке подав йому органіст, покропив угольний 
камінь фундаменту, потому з місця, на якім стояв, 
покропив вільну площу, призначену на святиню, й зі- 
браний народ. Після посвячення музика, що при
ехала з міста, заграла якусь побожну пісню. На тім 
посвячення закінчено.

— Ой, та це вже після посвячення? — запи- 
тували себе посполу люди, й дивувалися, що так 
скоро кінець.

— Та так коротко?
— Та видно, що так, — запримітив хтось.
— Дивно?..
— Щось такого я ще не бачив, дивно.
— Хай там буде, от аби було, за це буде 

інша парада. Пожди, тихо будь, щоб хто не почув, 
та щоб пани не образилися.

Тепер став на підвищенім місці пан Байка- 
рович, організатор загоновоі шляхти на цілім Під- 
гірТ, й почав голосно говорити:

— До вас звертаюся, браття шляхта, до вас, 
до потомків тих славних лицарів, що то в давніх
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часах із мечем у руці, ставали до оборони нашоі 
свято!» християнськоі віри! Вони то колись по- 
свяченим мечем заступали дорогу ворогам, які зо 
сходу сонця нападали на нашу землю, вони то бо- 
ролися з дикими татарами, поганими турками й зли- 
ми схизматиками! Вони служили давнім нашим ко
ролям, з королями іздили за границю нашоі вели
ко! могутньоі держави, і там громили ворогів, роз- 
биваючи Тх дик! краі, вони побільшували тим спо
собом нашу державу так, що вона була великим мо- 
царством! За лицарські чесноти ваших предків най- 
ясніші королі наші нагороджували ваших предків 
різнородними привілеями, піднесли Тх до шляхець 
кого стану, надали Тм славні герби, звільнили Тх від 
панщини! Ті славні герби, це найбільші ваші клей- 
ноди, які по ваших дідах і прадідах і ви, моі дорогі 
заховали, вони й вам нині також належаться! Ша- 
нуйтеж ці герби ваші, ці найдорожчі клейноди ва
ші, як ознаку, що ви донині потомки гербовоі 
шляхти, яка ніколи панщини не робила, як прост! 
хлопи! Памятайтеж про це, що гербова шляхта 
мала колись за наших славних королів великі пра
ва, що вона мала право вибирати короля, і кожний 
шляхтич, що носив шаблю при своім боці, міг бути 
вйбраний за короля, як сказав свого часу велйкий 
канцлер шляхтич Ян Замойскі! Памятайтеж те, що 
шляхта вся в давніх часах мала однакові права, 
всі були рівні, чи дрібний шляхтич, що орав сам 
свій загін, чи той магнат, що в кармазинах ходив. 
Всі були собі рівні, все були брати, бо всі мали 
однакове право подати один голос на вибір короля! 
Як колись загонова наша шляхта вся була солі- 
дарна, всі трималися разом, становили »звьонзек
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шляхецкі«, так само й ви повинні нині вписатися 
до того шляхецького товариства, до того шляхець- 
кого союзу, до шляхецького »звьонзку« тому, щоб 
відрізнитися від того посполитого хлопа, колиш- 
нього »панщизняка«! Щоб кожний шляхтич пізнав 
свого брата шляхтича, для того всі, що впишуться 
до цього шляхецького товариства, дістануть значка, 
якби нового герба. I повинні його носити на своім 
серці, на своіх грудях! Від часу до часу, ця вписана 
до »звьонзку« шляхта буде мати обовязок сходи- 
тися разом і промишляти над своею й своіх братів 
долею! Найліпше зійтися буде можна от побіч ціеі 
Божоі святині, яку ми для вас ось тут на тім по 
свяченім місці збудуемо. Тут скріпиться ваша душа, 
це святе місце принесе вам потіху й осолоду життя 
в усяких болях і нуждах ваших. Тому горніться 
всі під опіку ціеі святині, хай ні одного з вас не 
бракне!

По промові пана Байкаровича забрав голос 
маршалок повітово'і ради, й в коротких словах за
явив, що іменем автономічного повітового уряду 
віддае цю посвячену площу начальников! громади, 
пану префектов! Замаринському в опіку.

Далі пан староста, як господар повіту, за
просив зібраних зайняти місця за імпровізованими 
столами, в цей спосіб, щоб усі прибулі з міста 
сідали поміж шляхту й поперепліталися одні з дру
гими, для спільноі гутірки, для ближчого познайом- 
лення. Потому префект на просьбу старости, що 
зайняв перше місце за столом, усаджував всіх, по- 
казував місця всій шляхті. Всі столи в кілько мі- 
нут заповнилися народом. Служба, що приіхала 
з навантаженими возами, розносила всім ковбару,
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драглі, хліб, булки. Розпочалася гостина, до яко! 
музика вигравала веселі краковяки. Щоб остудити 
пиво, всі бочки вставлено на якийсь час, на годину 
до недалеко! річки, що перепливала крізь лісну 
гущавину. Шляхта почала бавитися надобре. Після 
випиття двох келишків міцноТ, щезла з лиця всіх 
несмілість. Люди почали перекушувати такі рідкі 
в них спеціяли, як ковбасу, яку лише на Великдень 
часом бачили. Поволеньки розвязалися всім язики, 
як подано пиво. Шляхта осмілилася до чужих го
стей, почала оповідати сво! жалі й болі, як !х те- 
пер ніхто не респектуе, як поліція !х ловить за 
всякі лісові, чи полеві проступки й нарівні з про- 
стими хлопами саджае до криміналу, до тих самих 
келій, до яких саджае хлопів! А це не повинно бу
ти, шляхецький герб повинен бути респектований, 
ушанований.

— Правду кажете, правду, пане Батковський, 
так не повинно бути — сказав якийсь старший у ніби 
військовім мундурі — Я сам шляхтич з діда пра- 
діда, шляхтич із сяніцько! землі гербу Леліва. Мо!х 
братів шляхтичів, що там лише в двох селах жи- 
вуть так само »шандар«, карае за >клусівництво<, 
за недозволене полювання, якого загоновій шляхті 
не хотять винаймити. А треба знати, що за давніх 
королів шляхті вільно було полювати де лише ду
ша захотіла! Шляхта до цього приникла! Це скан
дал! Щоб нас, шляхту, рівняти з хлопами! Хлоп 
повинен знати послух! Я признаюся вам панове 
шляхта, що я хлопів не люблю, я гнавби іх буком 
на панщину! Я, знаете моі панове, також похо
див з греко-католицько! загоново! щляхти, але я це 
дишив, змінив метрику, бо це нічого не варта, то
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віра для хлопів, — а для шляхти не випадае трима- 
тися ціе! віри, що й хлоп! — тому я перейшов до 
латинського костела. Ну, на наше шляхецьке здоро- 
вля, пане Батковський, випиймо ще по одній, як 
дають.

— Дай Боже щастя й здоровля пану капіта- 
нові з роси й води, щоб Господь Бог поблагосло- 
вив, — відповів шляхтич Батковський, черкаючися 
з паном капітаном.

За ним пішли всі, що по обох боках цього ніби 
військового сиділи і з любістю прислухувалися до його 
бесіди, всі поспішили черкнутися з так великим па
ном, а також шляхтичем, як вони всі. В душі кож
ного віджила надія на крашу будучність. Закуривши 
собі на свіжім повітрі, дехто файку, дехто цигара, 
яких доставили пани з міста, попивала шляхта пи
во в товаристві таких знатних панів. Веселилися. Всі 
прйгадували давні добрі часи, як то шляхта боч
ками в себе »венгерські« вина мала, приймала го
стей, а нині дехто й пісно’і бараболі не мае, так» 
погані настали часи. Пан Байкарович зацитькував 
всіх, казав, що шляхта ще вийде на свое, часи «зо
лото! вільности« вернуться.

— Лише кажу вам, панове гербу »Сас«, три- 
майтеся мене, вписуйтеся до шляхецького товари- 
ства, приставайте до нашого »звйонзку«, а не по- 
жаліете того.

— Пане директоре, пане после, — ми всі з цілоі 
душі пристанемо, — сказав шляхтич Бісочинський, 
пристанемо охотно до вас, бо нам це все, що пан 
розказують, дуже подобалося. Але хотіли б ми зна
ти, що за це дістанемо! Ми хотіли б трохи більше 
Грунту, от так, щоб між шляхту розпарцельовдно
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камеральні ліси, ми викорчували б Тх, прибуло б 
грунту, бо нам тепер дуже тісно. 6 в нас такі бі- 
даки із шляхти, що по пів морга грунту мають, а 
по шестеро дітей у дома. Ним він ті діти обділить? 
Схаменіться, панове! Таж та камеральщина, опові- 
дають старі люди, колись до нас, до шляхти, нале
жала. Ми процесувалися довгі роки, й якось все 
наші нездалі оборонці загирили.

— Нам ліпше було б, якби нам позволили бо
дай худобу пасти в камеральщині,— відізвався шлях
тич Замарницький,— а тут і цього тяжко добитися. 
А як карають, як зловлять худобу, ба навіть вівцю 
в камеральнім лісі, саджають до арешту й на наші 
герби не питають, а як бють. Господи!

— Свята правда, правда! — додав шляхтич 
Добрянський. — Навіть сухого патика з лісу не 
вільно додому принести, а якби зловили когось з на
ших на збиранні малини, або грибів, так відразу на 
два тижні арешту замикають нас, шляхтичів, разом 
із хлопами! Чи це повинно бути, от дочого ми до
жили! Ми впишемося всі до шляхецького »звйонзку«, 
як панове ці права покасуете. Хай так буде, як 
давно бувало, як то наші діди й прадіди в лісах 
робили, що хотіли.

— Зараз на це відповім вам, — сказав пан 
Байкарович, але в тій хвилі моргнув на нього пан 
староста, і він, перепросивши іх на хвилинку, по- 
біг миттю до пана старости.

Пан староста сидів при замаенім хоруговками 
столі, що стояв під найбільшими смерічками, в окру 
женні кількох повітових достойників, між якими 
по противній стороні сидів префект із Людкою 
й кількома поважнішими шляхтичами, як Грубим
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Яном, Андріем з котячого Горба й іншими. Всі 
жваво розмовляли й весело бавилися. Достойники 
нічого не Тли й не пили, але припрошували й гости
ли шляхту. Пан маршалок трактував шляхту гру- 
бими шкіряними цигарами, а пана префекта віржін- 
ніями. Людка бавилася весело, але поважно й з до- 
стоінством. Два молоді паничі, знайомі з давніших 
забав, практикант із повітовоі ради й адвокатський 
аплікант, частували ТТ чоколядами. Пан староста 
жартував з дівчиною, що мусить ТТ висватати, що 
мае вже для неТ наміченого кавалера. Вона йому 
дякувала за прислугу, й сказала, що вийде заміж 
тоді, як суджений Тй подобаеться, і за того, якого 
сама вибере. Втім надбіг до пана старости Байка- 
рович і задиханий сказав:

— Служу пану старості!
-- Пане господарю нашоТ забави, бачу, що на 

тих столах, що з лівого боку за нами, шляхта не мае 
ще пива. Що то таке? Прошу там подивитися, — 
сказав староста на вухо Байкаровичеві.

Байкарович побіг миттю до возів, де сто
яли доставці. Пан староста забавлявся далі зо сво- 
Тми гістьми. Коло префекта сидів знаний йому лю- 
стратор повітовоі ради, й щохвилини торкався з ним 
шлянкою.

Ну, за наше шляхецьке здоровля, »пане пре
фекту.

— Дай, Боже! — відповів префект, і обидва ви-^ 
пивали до дна.

Коли люстраторові почали очі іскритися, на- 
хилйвся до префекта й тихо на вухо йому сказав:

— Знаеш що, дорогий префекте. Як бачу, твоя
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Людка дуже гарна дівчина, високо образована, я — 
хочу бути сватом.

Префект зніяковів.
— Просив мене цей аплікант, — говорив лю 

стратор далі, — що йому дуже подобалася й хо- 
тів би освідчитися. Порядний чоловік, нема що каза 
ти, за рік відчинить уже канцелярію, але, знаете, 
потребуе того, — й почав перебирати пальцами.

— Це від мене не залежить, — сказав префект. 
— Вперед треба запитатися дівчини, чи вона його 
схоче...

— Е, я думаю, що так. Партія добра, от як 
ладно обое бавляться, подивися на них.

— Ну, так, то-так!.. Забава забавою, але я 
готівки не маю, а йому треба грошей.

— Він казав, що пристав би, якби йому за
писати 100 моргів поля, ну, й треба б змінйти ме
трику. Нині, бачиш, такий час.

— Я на це не можу нічого сказати, — сказав 
префект — без жінки і Людки, — і в тій хвилині звер- 
нув очі на Байкаровича, що приспішеним кроком 
ішов до пана старости, розправляв руками.

— Чи знають пан староста, — сказав, нахилив- 
шися Байкарович, чому на отих двох столах не 
дали пива? Бо хтось бочку пива з потока з во
ди витягнув та й украв*

— Що я чую?!
— Так, пане старосто.
— Таж тут жандарми е! — обурився старо

ста. — Хтож то міг зробити? Таж тут запрошена 
тільки шляхта?..

— Дехто каже, що це хлопи зробили такого
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збитка, зо злости, пане старосто, що іх не проше
но, — сказав Байкарович.

— Таж тут хлопів нема!
— Тут нема, але з боків, з гущавин ліса при- 

дивляються. Там Тх повно, пане старосто...
— Гм, гм! — буркнув староста. — Прикличте 

мені жандарма, треба зробити раз з тим порядок.
— Шляхта вже побігла за ними по лісах, е 

надія, що злодіів зловлять, пане старосто.
— Злодіів треба буде прикладно покарати, 

тим більше, щоб на другий раз не заколочували 
так урочистоі забави. Але зверніть увагу шляхті, 
щоб не робила самосуду, а зловленого злодія від- 
ставила в руки влади, віддала жандармам, а цісар- 
ський суд уже зробить з ними порядок.

Підчас ціе’і розмови старости з Байкаровичом, 
між зібраною шляхтою заметушилося. Деякі пов
ставали з лавок і погналися в ліс, звідки доходили 
крики, щораз виразніші й голосніші вигукування... 
Згодом виглядало так, начеб там люди билися... 
Староста й зібрані коло нього достойники нащу- 
рили вуха й виразно чули, як зачали тарахкотіти 
коли, чути було щораз виразніщі крики, зойки... 
стони...

Староста зблід, маршалок моргнув на нього... 
Повставали всі із-за столів, почали збиратися, якби 
на алярм... Байкарович крикнув на фіякрів, щоб 
обернули коні, староста дав приказ жандармам, щоб 
пішли в ліс...

Гості посідали якнаскоріше на фіякри й відТха- 
ли... 3 лісу доходив до них виразний гомін, тарах- 
котіння колів, чути було зойки й крики, прокляття 
ранених.



208

В ліс побіг префект із членами громадсько! 
старшими...

XXVI.
Після посвячення угольного каменя, після всіх 

офіціяльних промов, учитель Гукалюк відпровадив 
своі діти до школи, звідки казав Гм розійтися по 
хатах, і приготовитися до завтрішньоТ лекціі в школі.

— Про це нинішне свято — я колись при спо- 
сібности розповім вам у школі більше, — сказав 
учитель.

На приняття, яке зладжено для шляхти, ніхто 
його не просив, з чого він був дуже вдоволений. Пі- 
шов разом з дітьми додому, до них прилучилася пре- 
фектова жінка з кількома невістами, та деякі лю
ди з його вечірніх курсів.

На це торжество не був прошений також ста
ренький парох о. Любошинський, ан] його моло
денький сотрудник о. Петро Вілинський, що від Стрі- 
тення був призначений до помочі о. Любошинському. 
Був це також син загонового шляхтича з самбір- 
ських долів, людина надзвичайно талановита й ха
рактерна. Був це поступовий священик, для якого 
праця над народом не кінчилася при вівтарі й про- 
повідальниці, але він кйдався у вир національно! 
роботи. Він переорганізував зараз читальню Про- 
світи, спровадив до не! більшу скількість книжок 
до читання, виписав кілька газет, в чім допоміг 
учителеві, і виручав його в праці в читальні. Як 
незалежна людина виступав всюди відверто й смі- 
ло, не потребував так ховатися, як учитель, на 
якого спряглися всі злі духи, щоб його знищити. 
Пізнавши учителя, зробився відразу його щирим
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приятелем і помічником, і в багатьох справах зася- 
гав його ради. 3 ним стрічався майже щоденно 
в школі, на науці релігіі, звірився відразу, що він 
не привязуе ваги до свого шляхецтва, яке мае в ни- 
нішніх часах таку саму вартість, як минулоріч- 
ний сніг, а шануе його як традицію.

— Треба бути, — казав о. сотрудник, — обме- 
женим чоловіком, щоб нині, в віку пари й електри- 
ки, пишатися якимись там гербами, які для нас чужі 
й нічого нам не дають. Колись давали вони волю 
людям, мали значения, але нині, де всі люди вільні, 
герби самі через себе відпали, бо Тх нікому не 
треба. Як дитину можна обдурити різними чічка- 
ми, так темну шляхту гербами! Знаете, пане про- 
фесоре, я ім це вже кілька разів згадував і в чи- 
тальні, й на проповіді підносив, що ми укра’інці, всі 
люди однакові, бідні рільники. Нам треба науки, 
в якій спосіб з ріллі витягати більшу користь, як 
змушувати ріллю, щоб видавала більше збіжжя, 
ярин, овочів, братися до купецтва, закладати по се
лах шпіхлірі, касй, кооперативи, от що, а не думати 
про такі дурниці, чий герб старший. Але знаете, 
з ними тяжко йде, треба ще багато літ працювати, 
щоб ту темноту з села зігнати, а наше укра’інське 
шляхецтво шанувати, як традицію, бо без традиціі 
кожний народ — безбатченко.

Коли о. сотрудник довідався, що на Боже Тіло 
мае бути посвячення угольного каменя під латин- 
ський костелок, почав у селі контр-акцію. I вчасті 
йому це вдалося, бо не всі пішли. Деяких людей 
він сам вислав, щоб були свідками й чули, щб там 
будуть говорити, але з тих свідомих ніодин на ха- 
патню не пішов. У нього честь національна, імя че- 

14.Братня любое 1 т
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сного украінця більш була в ціні, як цей шмат 
ковбаси, або миска драглів.

О. сотрудник Вілинський, після Служби Божоі, 
яку відправив на Боже Тіло, відпочив хвилинку, по- 
тім зів обід у о. Любошинського, а поговоривши 
дещо на тему посвячення угольного каменя, забрав 
з собою деякі свіжі книжки й газети та пішов до 
школи, до вчителя. Переглянули обидва дещо цікаве, 
потому забралися до читальні. Тут хотіли довіда- 
тися, що там діеться на святі посвячення, хто 
там пописуеться на хапатні й як вона відбуваеться.

Прийшовши до читальні, застали там усього 
кількоро людей, що нічого не знали.

— Знаете, люди, що? — сказав о. сотрудник, — 
ходім тепер до церкви, я відправлю коротку вечір- 
ню, може ще дехто прийде, потім підемо до чи
тальні, тоді зійдеться певно більше людей.

На вечірні було всього до сорока людей, пе
реважно хористи та слухачі тайних курсів. Після 
півгодинноі відправи пішли майже всі до чиіальні, 
коло яко! стояло кілька чоловік, що дуже живо, 
про щось, розмовляли.

— Знаете, панове, щб там сталося на тім по- 
свяченні?

— Не знаемо, — сказали всі нараз.
— Там сталася страшна буча. Люди побилися, 

кажуть, що один забитий, а кілька ранених?
— Та що ви кажете? — запитали нараз учи

тель і священик.
— Таак, таак! Билися страшно, а пани по- 

втікали до міста.
— А чогож билися? Хто кого бив і защо?
— Казали, що хлопи вкради бочку пива з по-
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тока, де холодилося в воді, щоб було зимне. Як це 
почули Ясько Батковського Куцинюка і Михась 
Отупнацького» Фединич та ще якісь інші, кинулися 
з колами до хлопів, що стояли за яличками в лісі, 
почали за ними гонити. Хлопи похапали й собі 
коли й давай битися. Такий тріск ішов по лісі, що 
пани позривалися як стій, та на фіри, та на фіякри, 
та в ноги до міста. Так люди сміялися, аж губи 
затикали. А по лісі йшов тріск, йойки! За ними 
полетіли »шандарі«, кількох хопили, скували іх, пер- 
шого повели Яська й Михася й Юска Підгрічного 
й Людвика Пихнового, а кажуть що Васька Варянчи- 
ного забили, а кількох покалічених обвязують. Баби 
страшно плачуть. Багато людей повтікало, деякі 
йдуть за ними, з шандарами йде префект і радні.

— Що то буде? Що то буде? сказали сумно 
деякі приявні.

— На що того було? На що того було! Був 
спокій у сел’, а так...

— Якби не це посвячення, були б люди спо- 
кійно жили собі, як жили, латали би свою нужду, 
як могли, а так...

— Брат брата вбивае! Боже, Боже! Що ді- 
еться на світі!

— Ни треба того було? На що кому це зда- 
лося?

— 1 чи правда, що Варянчин убитий?
— Правда, шандарі варту поставили коло його... 
Учитель подивився сумно на священика.
Нагло прибіг один задиханий парубок до свя

щеника й сказав:
— бгомость, ходіть скоро висповідати Василя 

Матречку! Побитий, умирав!
14*
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— Господи Боже! А деж він мешкае? Далеко?
— Там за потоком »на горбі«, звідси девята 

хата.
— Ходім, я йду до церкви по Божі Дари. Де дяк?
— От я, прошу егомостя!
— Ходіть зо мною, реентий. Ох, Боже! Боже! 

що в цім шляхецькім селі робиться! Це якась Божа 
кара, чи що? Пане професоре, бувайте здорові.

— Кланяюся вам, отче катехите! — сказав 
сумно вчитель. Священик стиснув мовчки його руку 
та, звернувшйся до людей, сказав:

— Слухайте, люди, нині в читальні нічого не 
буде! Нині в нас »по празнику« страшний смуток! 
Розійдіться по домах, моліться за убитим братом 
вашим.

XXVII.

До пізньоі ночі розходилися тривожні вісті по 
селі Замаринськім, про вбитих, побитих і ранених, 
покалічених людей, Богу духавинних. На другий день 
приіхала судово-лікарська комісія, що на місці пере
вела слідство в асистенціі жандармеріі. Багато з тих 
вістей показались на щастя не правдиві, бо вбитого 
не було ні одного. Василь Варіянчин остався живий, 
мав лише надломану праву руку, яку лікар перевязав 
і обандажував. Василь Матречко, до якого о. сотруд
ник прийшов зо Святими Дарами, лежав довший час 
в гарячці, але лікар зробив надію на подужання. Інші 
побиті не так сильно, як здавалося, поперевязувалися 
самі, а під час лікарських оглядин виявили досить гу- 
мору, що вони от так собі, пробували своіх »лицар- 
ських< чеснот. Пригадували собі, як то іх предки во- 
ювали колись з татарами. Слідчий суддя ствердив,
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що хлопи цілком не винні, що вони не вкрали бочілки 
пива з потоку, а вкрав И налоговий злодій Франко За* 
маринський-Колодинець, що недавно вернувся з кри- 
міналу, якраз шляхтич гербу »Сас«, із сво'ім спіль- 
ником, також налоговим злодіем не шляхтичем Се
меном Гавичином. Вони призналися на слідстві, що 
вкрали так коло двох ліктів ковбаси, бохонець 
питльованого хліба і 25 літрову бочілку пива. Це 
все затягнули далеко в кущі й там зробили собі 
празник. З’іли ковбасу з хлібом, потім вивертіли 
діру сверликом у бочівці, наливали собі до горшка 
пива й так пили помаленьку, аж усе випили. Що 
робили пізніше, не знають, бо були мертвецьки 
пяні. Такими бачили Тх люди в селі пізнім вечером, 
і це навело на здогад, що вони, обидва знані в селі 
злоді’і, були причиною цього нещастя. На другий 
день якийсь пастух знайшов бочілку в кущах, не
далеко того місця, де обидва злодіі зробили собі праз
ник. Трава була витоптана знайдено кусник не- 
до’ідженого хліба зо шкуркою з ковбаси.

Як слідство виказало й як стверджено пізніше 
на судовій розправі, що найбільшу вину поніс Ясь
ко Батківський Салакович, що перший кинувся до 
бійки, перший напав на хлопів з кількома іншими 
знаними в селі забіяками громилами, що нераз були 
вже за своТ розбишацькі авантури карані. Ясько 
звалював цілу вину на якогось пана, що сидів біля 
нього в військовім мундурі. Цей пан розказував 
йому щось таке, що хлопів треба бити. Коли на 
суді сконфронтовано всіх трьох стражників у мун- 
дурах, що в очах Яська були в військовім одязі, 
він жодного не міг пізнати. Справа скінчилася так, 
що всіх винуватців засуджено від шістьох місяців



214

до двох літ тюрми. В селі настав спокій, люди 
відітхнули. О. сотрудник Вілинський і вчитель ско- 
ристали з цього, обидва забралися до праці над тем
ним народом. О. сотрудник часто з амвону голосив 
слова відвічноі правди, що Господь Бог не створив 
шляхтича й хлопа, а створив чоловіка, а обовяз- 
ком батьків е виховати того чоловіка на шляхетну 
людину, на людину, повну шляхетних поривіз. По- 
магае батькам у вихованні ціеТ людини завсіди цер- 
ква, школа й читальня. Від того часу люди почали 
горнутися до читальні, не робили вже різниці між 
шляхтою та хлопами. Одно! неділі давав відчит 
о. сотрудник, другоі вчитёль. О. сотрудник, як син 
бідного ходачкового шляхтича, взяв собі за ціль 
у своТх відчитах представити людям, звідки пішла 
дрібна загонова шляхта, як вона бідувала, не різни- 
лася нічим від простого хлопа, як нею пани маі'- 
нати погорджували. — Наших предків знали тільки 
тоді, — казав о. Вілинський, — як ’ім було треба 
наших сил, нашого здоровля, нашого життя. Як 
треба було голову надставляти, свое життя відда- 
вати під час різних бунтів, що іх магнати проти 
короля робили, або один із другим воював, тоді 
знали нас всі. Тоді висланці тих магнатів прихо
дили до наших сіл, давали істи й пити, давали одяги, 
давали шаблі: >Ходіть, — казали, — битися, ходіть 
постояти за вашу свободу, за вашу волю«. А тем- 
ний шляхтич, обдурюваний платними агитаторами, 
лишав жінку й діти в крайній нужді, йшов, зама- 
нений ідою, питтям, блиском шаблі, гарним конем, 
рушав у світ незнаний, далекий, часто на простий 
грабунок другого шляхтича-магната, й нераз приво
зив до свое! курно! хати чуже награблене добро!
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Чи це було по-шляхецьки, чи це б>ло шляхетне 
діло, — величатися чужим награблении добром? 
А деж подівся гонор, де шляхецька честь!? От, пе
ред вами лежить тут на столі книжка, написана 
сином нашоі загоново’і шляхти, але високо вченим 
чоловіком Лозинським п. з. »Правем і Левем«. От вам 
панове браття твори другого такого вченого шлях
тича укра’інця Вячеслава Липинського як: >22ІасЬіа 
па Скгаіпіе« — »Украіна на переломі«, »2 Огіе]б\ѵ 
Окгаіпу« — »Листи до братів хліборобів< -- по укра- 
Тнськи й по польськи писані.

Читайте, моі дорогі, ці книжки, й довідайтеся 
з них, скільки то кривди зроблено тій бідній загоно- 
вій шляхті протягом трьох сот літ! — А скільки то 
кривди зробив Тй такий магнат Стадніцький, званий 
»Ланцуцький Диявол«, а побачите, скільки крови 
пролила ця наша бідна загонова шляхта не за 
свою справу! Скільки то гинуло Г! тут у наших 
горах, де вона сторожила границі від угорського 
гільтайства, від угорських розбишаків! Вона ж тут 
не була нічим іншим, як пограничною сторожею 
держави, а за свою тяжку працю не робила пан- 
щини на ріллі, була вільна, мала особисту свободу, 
належала до гербових списків. Поза ціею особи- 
стою свободою не мала нічого іншого, крім шматка 
ріллі. Ніхто не дбав про И освіту, не ходила до 
шкіл, не мала ніякого знання, назагал була темна, 
забобонна так, як і панщизняний хлоп! Бувало 
часто, що деякі магнати завидували такій загоно- 
вій шляхті волі, завидували тіеі каплі свободи й хо- 
тіли ій накинути панщину! Однак шляхта всіма 
силами стояла за своі права всюди, так що рідко 
де вдалося магнатам закріпостити н, як хлопів, до
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свого плуга, до свого ціпа! Вона всюди з мечем 
у руці, перед усіми трибуналами, навіть перед ко- 
ролівським маестатом, уміла оборонити своі пра
ва вільноі людини. Боротьба загоновоі шляхти за 
свою волю буде одним з найгарніших моментів 
на протязі кількох віків Ті життя! Траплялося тут 
і там, що деякий бідний хлопчина, син загонового 
шляхтича, вибився в люди, діставшися на двір яко- 
гось вельможного пана-магната й з часом, завдяки 
своій енергіі або науковій праці дістався на вище 
становище, чи то в світській, чи духовній ерархіі. 
Але це були дуже рідкі випадкй. Загал загоновоі ук- 
раінськоТ шляхти остався темний, невчений, і в сво’ім 
культурнім розвою стояв на рівні з панщизняним 
хлопом. Щойно за часів австрійськоі держави, як 
у 1848 році знесено панщину й заведено шкільний 
примус, тоді щойно загонова шляхта на рівні з про- 
стими селянами почала поголовно вчитися в школах, 
почала користати з добродійства шкільноі науки, 
доступно! для всіх людей. А що загонова шлях
та мала колись волю, мала більші права, могла 
вибирати короля, була признана з уродження шля- 
хетними людьми, шляхтою, — це минуло безпово
ротно, це належить вже до історіі! Це памятка для нас 
по наших предках, якою повинні ми дорожити, як 
усіми іншими памятками, яким належиться почесне 
місце в архівах, у музеях! Сьогодні світ іде інши
ми дорогами. Нині світова наука не признав шпя- 
хецтва з уродження! Не е той шляхетний, хто уро- 
дився в домі загонового шляхтича, але той, що 
через виховання, науку, через творения шляхетних 
діл, поміг бідним, безупинною працею для народу, 
здобув серед загалу людей, імя шляхетного чоловіка.
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Той правдивий шляхтич, хто творить шляхетні діла! 
Так нині світ розуміе шляхецтво! До таких гасел, 
до таких ідей треба нам всім, браття, примінитися, 
а не слухати якихось тих, що вам обіцюють грушки 
на вербах, роблять заколоти по шляхецьких селах! 
Не слухайте лжепророків, каже Письмо Святе, які 
на вашій шкурі роблять для себе інтереси, а вас 
ведуть на злу дорогу, до братовбійства.

Подібні реферати виголошував о. сотрудник що 
другоі неділі. Читальня бувала переповнена. Читав 
сам поволі твори Грушевського, Липинського і Лозин- 
ського, що шляхта й хлопи залюбки слухали. Йому 
помагав у всім учитель, що знову виголошував ре
ферати на економічні теми, а передусім про поліпшен- 
ня сільського господарства: як із землі видобути 
найбільше хісна, як робити компост, якими погно- 
ями кормити нашу землю, про доходи з садів, про 
поступ в пасічництві, про кращі породи овець для 
наших гірських околиць, про вихіснування неужит- 
ків через засадження іх лісковим горіхом, про вар- 
тість свербигузда, про те, як господарюють у себе 
вдома німці й чехи, й длячого вони багаті, щб таке 
шовківництво й як його розвинути в селі, як розви- 
нути ткацький промисел. На тих відчитах було за- 
всіди по вечерні повно народу. Всі слухали з вели
кою увагою як хлопи, так і загонова шляхта, де- 
які запалювалися до праці, до загальноТ роботи 
в селі. Учитель роздавав людям засаджені перед 
трьома роками овочеві деревця, які його учні за 
щіпили найшляхетнішими зразами. В селі настав 
спокій, люди почали любитися, зближуватйся до 
себе, помагати собі в біді, гоститися взаімно. Шлях
та почала куматися з хлопами, ба, — навіть почали
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сходитися з собою, бо наочно пізнали, що всі ріль- 
ники то сини того самого украінського народу. 
Пізнали, що тільки едністю будутъ сильні, в едно- 
сті поборютъ всіляку біду, в едності не дозволять 
нікому себе зруйнувати!

До ціе! освітньоі праці над народом присту
пила також Людка. Вона спочатку прислухува- 
лася зо своею мамою, та іншими сільськими дівча- 
тами до рефератів о. сотрудника й учителя. По якімсь 
часі постановила зорганізувати дівчат, вчила іх 
вишивати прегарні украінські взори, вчила кухо- 
варства. Потім дала перший виклад для всіх п. з. 
«Душа украінськоі жінки в Ті вишивках«. На цей 
відчит прибуло ціле село, людей не можна було по
мѣтити, саля заповнена по береги, в сінях стояло 
повно народу, повідчиняно вікна, щоб і ті могли 
чути, що під вікнами стояли. 3 початку Людка бо 
ялася, шось Ті в горлі стиснуло, але, виголосивши 
перше слово:

— Дорогі сестри і браття! — почала вже пла 
вно й щораз сміліше говорити. Голос щораз більше 
підносився, щораз сильніше, щораз сміліше виска- 
зувала сво'і мислі, про красу почувань украінськоі 
жінки при творенні народніх мотивів у вишивках. 
В салі було тихо, як у церкві, люди слухали й слу- 
хали, вдивлялися в прелегентку, як в ангола, бо то 
перший раз жінка до них промовляла, своя люди- 
на, що з ними разом виросла й тут виховалася.

За якийсь час дала другий реферат на тему: 
«Мотиви в украінських жіночих вишивках, а сере- 
довище«. Реферат цей був унаочнений різнома- 
нітними взірцями, як бойківськими, лемківськими, 
полтавськими, гуцульськими, волинськими, поліськи-
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ми та іншими. Тут представила величезне багат- 
ство душі украінських жінок, а заразом вказала 
на велич і маестат душі цілого украінського наро
ду, вказала на його силу, на його могучість. За 
кожним разом, коли скінчила, саля гриміла довго- 
тривалими оплесками. Раз Людка опрацювала ре
ферат п. з.: »Що нам дали шляхецькі герби«. До 
цього реферату приготовлялася довший час при 
помочі учителя Гукалюка, на підставі різних істо- 
ричних джерел і документів. Реферат опрацювала 
солідно, у простій доступній для сільськоі публики 
мові. Читала поволі й голосно. Люди слухали уваж- 
но. Часами здержувала віддих, коли говорила про 
визиск загоновоі шляхти у давніх часах, коли то 
шляхецькі герби мали значения. Потоками сліз 
і крови окупила шляхта свое украінське шляхец- 
тво, — говорила Людка до зібраних братів і се
стер. Ми стародавний і славний народ на тій землі, 
Наші предки перед тисячею літ засіли ту землю, 
й безпереривно на ній мешкають. Наші предки 
украТнці момагали князеві Олегові прибивати щита 
на царгородській брамі. Вони помагали Володими- 
рові Великому прилучити нашу землю до киТв- 
ськоі держави. 3 Володимиром Монамахом ходили 
на половців! За Ярослава Осмомисла творили за- 
лізні полки, що боронили переходу на карпатських 
горах. Короля Данила саджали ми на престолі в Га- 
личі. Князь Лев надав нам украінське шляхецтво, 
яке ствердили польські королі, і не боронили нам 
називатися укра'інською шляхтою. Польські королі 
молилися в наших церквах і помагали нам іх бу- 
дувати... Наша шляхта помогла королеві Собесько- 
му здобути Відень і виганяти турків із Европи. 3 ко-
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ролівських канцелярій виходило десятки тисяч доку
ментов, писаних русько-украТнською мовою! Поль- 
ські королі говорили нашою мовою, за що наші 
предки любили Тх — ба навіть життя за них від- 
давали! — але ніколи не зрікалися самостійного 
життя, й свого імени, що вони украінці! Забагато 
зложили ми жертв для любові нашего украТнського 
народу, ВІри, обряду Й МОВИ, щоб НИНІ еЗ легким 
серцем покинути його та перейти до другого на
роду. Цього ми ніколи не зробимо, ніколи не вире- 
чемося украТнського шляхецтва, хоч у майбутньому 
злучимоса кровію з украТнськими селянами, але на- 
шоТ украінськоТ шляхецькоі традиціі ніколи не ви- 
речемося! На це присягаемо!

Як Людка виговорила »присягаемо«, і піднесла 
руку в гору, так ціла саля загреміла голосним окли
ком три рази: Присягаемо! присягаемо! присягаемо!

— Щоб шляхецьку нашу украТнську традицію 
— продовжувала дальше Людка, — зрозуміти, до 
цього треба, моі браття та сестри, освіти, освіти 
й ще раз освіти! Треба високоі науки, щоб виро- 
бити шляхетний характер, якого нашій загоновій 
шляхті так бракуе! Треба братися до тяжко'і праці 
на всіх полях, не встидатися жадноТ чесно’і праці, щоб 
нашу темну загонову шляхту винести на педестал 
культурно! людини. Тоді вона злучена в одно з цілим 
украТнським народом, прямуватиме до щастя всіе'і 
людськости.

Набита народом повна саля читальні »Просвіти« 
загреміла бурею оплесків. Подібні відчити давала 
Людка дуже часто, а тим причинилася до того, що 
в селі зникло якесь нерозумне упередження до бра-
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тів селян хлопів. Люди зачали зближуватися до себе 
щораз більше й більше. Шанували одні одних.

Село почало підноситися. В заложеніи кружку 
»Сіліського Господаря« учитель почав думати про 
заложения каси й кооперативи. Так минув рік праці, 
в селі йшло до кращого. В тім, як грім з ясного 
неба, впала на село знов біда...

Коли село заспокоілося, на другий рік з весною 
приіхали до села якісь майстрі, якісь — теслі, буду- 
вати з нагромадженого матеріялу костелик. Заіхали 
на означене місце, а тут лише свіжий слід показу- 
вав, де матер.іял був зложений. Може префект ка
зав його десь перевезти, подумали майстрі і пішли 
до префекта. Префект руки заломив і сказав:

— Та якто, матеріялу нема? А деж би подівся? 
Перед кількома днями я його бачив.

— Нема сліду, — кажуть майстрі.
— Господи Боже! А щож могло статися? Таж 

це не шпилька!
Пішов префект на місце із свідками й руки 

заломив. Дав знати до жандармеріТ, хай робить 
слідство. Дав знати до староства, до повітовоТ ра
ди. ЗТхали на село різні комісіТ, робили при помочі 
австрійських »шандарів« труси по цілому селі, між 
шляхтою, між хлопами. Як камінь у воду, — ніде 
не знайшли сліду з такого красного матеріялу, 
якого в лісі більше не знайти. Що було найгарніше, 
те інженер вибрав був на будову Божого дому...

Почали людей тягати на протоколи, шляхту, 
хлопів, — ніхто нічого не знав, ніхто нічого не бачив. 
Заклинали шляхту на святість Тх гербів, на шля- 
хецький гонор, на честь, — нічого не помогло. Взя- 
лися на спосіб. Підкупили тих двох злодіів, що то



222

минулого року вкрали барилку пива й ковбасу, мо- 
же вони злакомляться на гріш і видадуть людей, але 
й ця штука не вдалася. Одні лише жиди зізнали, що 
коли перед кількома днями розійшлася по селі чутка, 
що будутъ будувати костел, завважалй, що замарин- 
чани як шляхта, так хлопи, возили масу різаних дров 
до міста на продаж...

XXVIII.

Учитель виписав зо Львова зразкового статута 
для заснування позичковоі каси. Обидва з о. сотруд
ником доповнили деякі параграфи відповідно до місце- 
вих обставин, скликали народ, що гурмою вписався 
в члени, зложивши паі, хто по десять, хто по пять 
корон.

— Як назвемо касу? — запитав о. сотрудник 
людей. Кожний чоловік мае свое імя й прізвище, 
а дехто мае ще герби в додатку, — засміявся о. со
трудник, — от як я. Кожна річ на світі мае свою 
назву, так і каса мусить мати свою назву, так на- 
казуе статут.

— Хай буде »3года«! закричав перший Ясь
ко Батківський, що то колись перший побіг був із бу
ком у руках бити хлопів на посвяченні угольного 
каменя.

— Добре, добре! — загуло на зібранні шлях- 
ти, хлопів і мішанців.

— Каса наша буде називатися »3года«! — ска 
зав о. сотрудник. — Хто за тим?

— Всі — всі — всі! загуло в громаді.
Вибрали управу каси. Перший раз не дивилися 

замаринчани, хто шляхтич, а хто хлоп, а вибирали 
тих хто найшляхетніший, у кого найгарніший ха-
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рактер, у кого гарна душа. Вибрали людей із розу- 
мом і з серцем, вибрали тих, що то ходили до тай
ного кружка, який три роки вів у своій кухні 
учитель Гукалюк. Гукалюк став директором конт
ролером, префект директором касіером. В його ру
ках знаходилася каса, як у багача й мужа довіря, 
що грошей легко не пустить. О. сотрудник був 
директором справником. Після вибору дирекціі й над- 
зірно’і ради, зібрані замаринчани почали складати 
до свое! каси своі ощадності, вплачували того са
мого дня паТ та вписове На початок зібрано 1062 
короні й 60 грошів а. в. Щоб гроші одного дня не 
лежали даром, а зараз процентувалися, управа ухва- 
лила зібрані гроші зараз порозпозичати між бід- 
ніших, а найбільше потребуючих господарів, щоб 
не ходили до жида позичати гроші. Щоб нова інсти- 
туція зискала відразу довіря всіх громадян, вибрана 
управа казала лишитися всім, хто хоче, щоб при- 
глядатися, в який спосіб ведеться касові книги, як 
виповнюеться довжні скрипти. Кількадесять госпо
дарів старших і молодших приглядалися, в який 
спосіб нові громадські урядовці забираються до ро- 
боти Після скінчення діловодства замкнено касові 
книги, нерозпозичені гроші в сумі 16 кор. і 60 с. узяв 
касіер з собою, бо не було ще огнетривалоТ каси. По
тому встав учитель, а подякувавши зібраним за довер
шения такого пожиточного для громади діла, сказав:

— Дорогі браття! Тішуся дуже, що моя пять- 
літня між вами праця починае видавати гарні овочі, 
як заснування тако! потрібноТ інституціі, як позич 
кова каса, яку ви самі назвали собі »3года«, на 
згоду між рідними брзтами, синами великого укра- 
інського народу. Зазначую, що між вами не повин-
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но бути тепер ні шляхтичів, ні хлопів, а тільки 
шляхетні громадяни украінці, бо ви всі 
приложили руки до заснування шляхотного діла 
до взаімноТ братньоТ помочі, щоб брат братові сво- 
Тми грішми помагав. Памятайте, що братня лю
бое повинна бути сильніша від к а м і н- 
них стін, бо на нас всіх надтягають чорні хма
ри, що грозять нам цілковитим знищенням! Тільки 
в згоді й едності можете побороти найтяж- 
чого ворога. Тому еднайтеся, браття, жийте у згоді, 
любіться, помагайте один одному, а тоді заслужите 
на назву правдивих шлях ет них людей! За ва
шим прикладом підуть інші села! Однак не думайте, 
дорогі браття, що то вже кінець! Це щойно поча
ток, бо поруч тіеТ каси, яку ми нині заснували, му- 
симо зійтися тут за тиждень і заложити громад- 
ський шпіхлір, який буде під наглядом кружка 
»Сільського Господаря«. Шпіхлір мусить бути зало
жений на тих самих основах, що наша каса, — на 
паях. Кожний господар мусить дати один уділ, 
чвертку збіжжя на те, щоб у доновинках прийти 
людям з поміччю, тому, щоб не ходив до жида 
просити помочі. Ви добре відчуваете, щб це зна
чить жидівська поміч! Щоб ціеі жидівськоі помочі 
уникнути, треба мати свій шпіхлір. На тім, дорогі 
браття, не перестанемо. Ми мусимо заложити в та- 
кім великім селі також свій склеп, щоб не купувати 
в чужинців, у жидів, але продавати й купувати 
в своім склепі, щоб ми самі мали з цього дохід, 
щоб ми не годували своею працею жидів! Однак 
склеп треба вміти вести, купецтва треба вчитися, 
а в нас такого чоловіка нема! Тому я постановив 
послати одного хлопця, що скінчив цього року
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мою школу, до міста, на науку до купця. Коли 
він ціе'і штуки вивчиться, набере практики, відчи- 
нимо свій кооперативний склеп, опертий на таких 
самих паях, як каса та шпіхлір. Тоді в едності, 
у згоді, не дамося нікому, будемо сильні й міцні! 
Братня любов мусить нас злучити, а вона м у- 
сить бути кріпша від камінних стін.

XXIX.

Згода й едність, яка запанувала в селі Зама- 
ринськім, рознеслася широко й далеко по сусідніх 
шляхецьких і хлопських селах. На ярмарках і праз- 
никах, на відпустах оповідали собі люди, якто шлях
та й хлопи забули про старі сварки й забобони, 
злучилися разом до спільноі праці, як один укра'ін- 
ський народ! Оповідали собі, яку то вони мають 
вигоду зо свое! каси, зо свого шпіхліра, а тепер 
думаютъ заложити навіть свою власну молочарню. 
До ціеі згодй й едности допровадив народ молодий 
учитель і молодий священик. Однак ця згода й ед
ність, ця братня любов була невигідна деяким чин- 
никам у повітовому місті. Тому ті люди, побачившй, 
що з будовою костелка не повезло, чепилися іншого 
способу розбиття села, розеднання людей. Чіпилися 
старо!' австрійсько! засади «сіеѵісіе еі ішрега« (ділй 
й пануй). Вони вислали повітового люстратора на 
переведения ревізі! громадського майна, щоб при цій 
спосібності намовив префекта до зміни метрики свое! 
родинй, за що його донечка вийде заміж за вченого 
чоловіка, — за апліканта.

Люстратор прибув перед полуднем до громад- 
сько! канцеляріі та почав урядування. Протягом

Братня любов 15
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кількох годин провірив всі книги, переглянув доку* 
менти, і знайшов все в великім порядку. Висказав 
подяку громадській управі, передусім префектов! за 
чесний заряд громадським майном.

Старим звичаем префект запросив люстратора 
до себе на обід. По дорозі сказав люстратор пре
фектов!, що мае ще одну місію до нього, яку дору- 
чили йому міські потентати, — що прибуде в його 
дім, як сват!

— О-го го! Що я чую, — сказав трохи іро- 
нічно префект.

— Так, пане префекте! Просив мене знаний 
вам добре мій сестрінок, аплікант, щоб у його імені 
поговорив я з вами й заявив вашій донечці про 
його серйозні заміри. Ви знаете, пане префекте, що 
він дуже, порядний чоловік, а будучність перед ним 
велика. Його вимагання скромні, про що я вам уже 
згадував на посвяченні: сто моргів поля, ну,— й змі- 
на метрики!.. Але найліпше було б, як би ціла ро
дина змінила метрику, тоді інша будучність перед 
цілою родиною. Всі відразу йдуть високо вгору! 
Го-го го!.. Щож ви на це, пане префекте?

— Я, пане люстраторе, вже застарий чоловік, 
щоб я на старі роки шукав іншоТ метрики, а моій 
жінці, то ліпше про це й не згадувати. Щодо дочки, 
я нічого сказати не можу, — кінчила школи, мае свій. 
розум, хай за себе говорить, мае свою волю, мо
жете з нею говорити...

В хаті застали місцевого вчителя, що кінчив 
лекцію з молодшим синком префекта. Привітав- 
шися, посідали на лаві й стали гуторити. Людка по
ставила зараз обід на стіл. Люстратор переголоднів,
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тому хвалив сільські потрави й запитав про паню 
префектову, щоб із нею привітатися.

— Мами нема вдома, — відповіла Людка, — пі- 
шла ще рано в село, прошена за куму, тому я мушу 
маму заступати.

— Ааа! То гарно, панно Людко, тішуся дуже, 
й чуюся щасливим, що я нині ’ім обід, вашими руч
ками варений! Ото! Хтось буде мати щастя Істи, 
такі смачні обіди! Така жінка, то маеток, то гроші 
то дукатиI Хтось буде мати щастя!

— От жартуете собі, пане, з сільськоі дівчи- 
ни, — сказала Людка.

— Що? Я не жартую, а правду кажу! Я маю 
честь заявити, що якраз на вас, панно Людміло, 
звернені очі цілого міста, а передусім тіеі »золотоі 
молоді« нашоі, яка вами дуже інтересуеться, зреш- 
тою, ви 11 добре знаете, бо нераз бавилися з нею 
давніше. Тепер вас трохи не видно було на послід- 
ніх забавах у нашому місті...

— Хтоб там інтересувався в місті такою сіль- 
ською дівчиною, до того укра’інкою.

.— Укра'інство не велика перешкода в ниніш- 
ніх часах, панно Людко, — от і я колись був ук
раинцем.

Учитель до розмови не вмішувався але, як по- 
чув ці слова, вдарила йому кров до голови й за
питав:

— I ви змінили метрику?
, — Тааак, давно! За це я дістав місце люстра

тора, інакше мусів би каміння товкти!
Почувши ці слова, учитель вййшов до альки- 

рика, Людка спустила очі, префект довбав щось 
пальцем по столі. Люстратор, до’ідаючи останній 

15*
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шматок курятини, встав, подякував за приняття 
й сказав:

— Саме я до вас, панно Людміло, в свати!
Людка зблідла.
— 3 татком я вже по дорозі говорив. Ото 

мій сестрінок, знаний вам аплікант, пан Піпідин- 
ські, гербовий шляхтич »Сас«, так, як і ви пан
ство, просить вашу руку. Він чоловік скромний, 
каріера перед ним велика, а любить вас цілою ду- 
шею, хотів би з вами стати перед престолом. 
Жадання його дуже скромні, дві літері перемазати 
в метриці, а решту, то з тагком обговоримо.

Людка, почувши ці слова, встала з бічноТ ла
вочки й сказала:

— Пане професоре, прошу сюди на хвилинку! 
Гукалюк увійшов з алькирика до світлиці.
— Чим можу служити?
— От цей пан — мій наречений! — сказала гор

до Людка. — Він не жадае зміни метрики, ані сто 
моргів поля, про що татко мені вже давніше зга- 
дував. Для нього моя метрика найбільший скарб, 
а для мене його метрика. А в нас обох на першім 
місці братня любов і праця над долею нашого укра- 
інського народу. Це моя відповідь!..

— Ааа... як так, то я перепрошую... Я про це 
не знав... Як так... то щасти, Боже!., то я тут вже 
непотрібний.

Подавши руку пану префектові, склонився пан 
люстратор молодим, бо побачив, що вони своі руки 
заложили за спини, й вийшов.

** *
В місяць пізніше, на святого Михайла, під час 

вечірні, церква в Замаринськім так була набита
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народом, що для голки не було вже місця. Коли 
о. сотрудник скінчив Вечірню, не замикав царських 
Врат, а сам став коло великого престола й ди- 
вився на ліву захристію. Народ чогось не розхо- 
дився... В страшній тісноті стояли всі й чогось ждали, 
молодь повилазила на лавки, й всі поглядали в сто
рону великого вівтаря, Через церкву не мав права 
ніхто перейти. В церкві була тиша, люди ловили 
вухами найменший шум. Нараз зчинився рух.

— Ідуть, ідуть, ідуть!..
То через захристію й дияконські Врата пере- 

йшла весільна чета. То Людмилу Замаринську вели 
два дружби, а Івана Гукалюка дві дружки з ве- 
сільними старостами, перед тетрапод. Молоді, вбрані 
в народніх украТнських строях, стали перед пре
столом Божим просити благословенства для даль- 
шоі праці на славу й щастя украінського народа, 
що його уділивТм отець сотрудник Петро Вілинський. 
Дали гарнйй приклад до сполуки обох станів, шлях- 
ти й хлопів.

Весілля молодо! пари відбулося в великій салі 
читальні »Просвіти«, на яке молоді з префектом 
запросили ціле село, як шляхту, так хлопів. Салю 
прибрала молодь укра’інськими хоруговками. В цілій 
салі уставлені були вузькі й довгі столи, провізо- 
рично зроблені з тертиць, застелені вишиваними 
украінськими скатертями. Це робота дівчат, що іх 
Людка вивчила вишивати. На столах повно полу- 
мисків смаженого мяса, курей, качок, індиків, пан- 
тарок. На других полумисках стояли цілі гори кор- 
жиків, тістечок. Це все приготовили сільські дівчата, 
що Тх Людка навчила пекти й варити на куховар-
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ських курсах. Деякі товариші й товаришки вчителя, 
що приТхали з сусідніх сіл, мило здивувалися, що 
це все приготовила сільська молодь, подивляли по- 
ступ у цій ділянці.

Під час весільного обіду о. сотрудник у сво'ій 
промові подякував сільській молоді, що вона зуміла 
оцінити працю свого вчителя й вчительки й зробила 
Тм таку милу несподіванку. Він звернув увагу на 
заслуги молодо’! пари, які вони положили для куль
турного піднесення села:

Вони обое дали вам всім гарний приклад 
сполуки нашоі загоновоі шляхти з не шляхтою 
в один сильний украТнський народ! Вони зробили 
це як інтелігенти, ви лучіться так само як селяни, 
а це вийде на користь цілому украінському наро
дов!,— він тоді змужніе, набере сили, відсвіжить свою 
кров, а тоді запануе між вами братня любо в, 
кріпша від камінних стін!

По промові о. сотрудника промовляли пред- 
ставники шляхти й селян, представники молоді. 
У сво'іх промовах дякували молодій парі за те зо
лоте зерно, кинене на добру землю, яка видала до- 
рідний овоч: оце два розсварені станй получи- 
лися в один сильний украінський народ!

Префект щохвилини чомусь хустинкою вити- 
рав очі, — вони сміялися й були вогкі.

— Яка я щаслива! Яка я щаслива! повторяла 
раз-у-раз префектова.

— Ви плачете, татку, — питався Ясуньо, те- 
пер уже-Івась-префекта.

— Так, синку, бо я аж тепер щасливий, так, 
поправді щасливий!

— Годі вже. Будете говорйти пізніше в чи-
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тальні! — весело крикнув старший дружба до пре
фекта, а звертаючися до музиків, сказав:

— Панове, до праці!.
Загули тони рвучкоі коломийки, а вслід за 

ними лунав стукіт десяток молодих ніг...
Ранне сонце вітала коломийка...
Воно всміхнулося до поеднаних людей, а свое 

золоте проміння сипало на віночок молодо!' пари...
Тішилося щастям молодят, бо довершили ве

ликого Божого діла.

К I Н Е Ц Ь.
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