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І.
_ А обернись бо, сину! Тай сьмішний

ти якийсь! Що се за попівські підрясники
на вас? І так всї ходять в академії?І

Такими словами зустрів старий Бульба
двох своїх синів, що вчили ся в київській

бурсї і приїхали домів до батька.
Сини єго що-йно зсїли з коний. Се були

два спорі молодцї, що дивили ся еще з під
лоба, як недавно випущені семинаристи.
Іх Черстві, здорові лиця були покриті пер
шим пухом заросту, якого еще не доторкала
ся бритва. Вони були дуже збентежені
таким привітом вітця 1 стояли неповорушно,
впяливши очи в землю._ Стійте, стійте! Дайте мснї оглянути
вас гарненько, -` говорив він дальше, обер
таючи -- Які-ж на вас довгі свитки!
Що за свитки! Таких свиток еще на сьвітї
не бувало. А побіжи хто-небудь з вас!
побачу, чи не гепне на землю, запутавши
СЯ В ПОЛИ.
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4 Микола Гоголь.- Не сьмій ся, не сьмій ся, батьку!ё сказав вкінци старший з них._ Ади, який пишний! А чому-ж би не
сьміяти ся?_ А так; хоч ти менї і батько, а бу
деш сьміяти ся, то, бігме, попобю!
__ Ах, ти сякий такий сину! Як!

Батька? _- сказав Тарас Бульба, відсту
пивши з дива' кілька кроків в зад._ А хочби батька! За обиду не вва
жати-му і не поважати-му нїкого._ То як, ти хочеш зі мною бити ся?
хиба на пястуки?_ Та вже на що-б там випало.- Ну давай на пястуки! _ говорив
Бульба, засукавши рукав.

_ Побачу я, що
за чоловік ти в пястуцї!І батько з сином, замість витати ся
після давної розлуки, почали підсаджувати
один другому стусани і в боки, і в поя
сницю, 1 в груди, то відступаючи 1 озира
ючись, то знов приступаючи до себе._- Дивіть ся, добрі люди! здурів ста
рий! зовсїм з глузду зсунув ся! __ гово
рила блїда, худощава і добра мати їх, що
стояла на порозї і не встигла еще обіймити
своїх ненаглядних синів._ Дїти приїхали
домів, більше нїж рік не бачило ся їх, а він
вигадав кат знаїщо: на пястуки битись!
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_ Та він славно беть ся! _ говорив
Бульба, отямившись. _ Ій Богу добре! _
казав дальше, трохи віддихаючи, _ так,
що красше не трібуй! Добрий буде козак!
Ну, здорово, синку! Привитаємось!І батько з сином стали цїлувати ся. _
Добре, синку! От-так вали всякого, як мене

частував: нїкому не спускай! А все таки на
тобі сьмішний одяг: що се за торок висить?
А ти, бейбас, що стоїш і руки опустив?_
говорив він, звертаючись до молодшого._ Що-яс ти, песїй сину, не беш мене?_ От еще що вигадав! _ говорила мати,
що тимчаеом обіймала молодшого. _ І прий
де-ж в голову таке, щоб рідна дитина била
вітця! Та наче-б і до того тепер: дитя
молоде, проїхало тілько дороги, втомило
ся; _ ее дитя було років звиш двайцяти,
а ростом саме в сажень,

_
ему-б тепер

відпочити і попоїсти чого-не-будь, авін за
ставляє бити ся!_ Е, та ти мазїй. як бачу! _ говорив
Бульба. _ Не слухай, синку матери: вона
баба, вона нїчого не знає. Які вам пестощі?
Ваші пестощі _ Чисте поле а добрий¬кінь:
от вам пестощі! А бачите отсю шаблю? се
ваша мати! Те все сьмїтє, чим набивають
наші голови: і академії. і всї ті книжки,
букварі і філософія, і все те: кат зна,що-
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я нанхаю на те все! _ Тут Бульба при
печатав таким словом якого навіть не ужи
вае ся в печати. _ А от, красше я вас че
рез тиждень вишлю на Запороже. От де
наука, тай наука!- Там вам школа; там лиш

наберете розуму.
`

_ І всего лиш одну недїлю бути їм
дома? _ говорила жалістно, з слезамп
в очах, худощава старуха_ мати._І погу
ляти їм бідним не доведеть ся; не дове
деть ся й хати рідної пізнати и менї не

доведеть ся надивити на них!_ Годї, годї вити, старухо! Козак не
на те, щоб тягав ся з бабами. Ти захова
ла-б собі їх обох під юбку, Урай сидїла-б
на них, як на покладках. Иди, йди, та
став нам мерщій на стіл все, що є. Не

треба пампушків, медівників, маківників
1 всяких марципанів; таскай нам цїлого
барана, козу давай, меди сороколїтні! Аго
рівки богато, не з вигадками горівки, не
з корінєм і всякими витребеньками, а чи
стої, щирої горівкн щоб грала і шипіла як,
бішена.

Бульба повів своїх синів у сьвітлицю
відки проворно вибігли дві гарненькі дївки
служницї, що прибирали кімнати, обі в на
мистах з Червінцїв. Вони, як видко, наля
кали ся приїзду паничів, що не любили

й..
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опускати нікому, чи може, по просту хо
тїли зберегти свій женський обичай: скри
кнути и кинути ся прожогом, побачивши
мужчину, а потім довго закривати ся з вс
ликого сорома рукавом. Оьвітлиця була
ирибрана по смаку того часу, про який
живі натяки лишили ся тілько в піснях
та в народних думах, яких не сьпівають
вже на Украінї бородаті старцї-слїпцї під
тихий бренькіт бандури, в крузї народа,
по смаку того воєнного, бурливого часу,
коли зачали ся змаганя та битви за унпо.
Все було чисте, вимазане барвною глиною.
На стїнах _ шаблї, нагайки, сїти на пта
хів, неводи й рушницї, штудерний ріг на
порох, золота. уздечка на коня і пута з срі
бними бляхами. Вікна в сьвітлици були
маленькі, з круглими, темнавими шклами,
яш стрігаеть ся нинї тілько в старинних
церквах, а крізь які не можна було ди
вити ся инакшс, як п1днявши рухоме шкло.

Довкола вікон і дверий були Червоні рами.
На полицях по углах стояли збанки, бу
тельки, та фляшки зеленого й синого шкла

різьблені срібні кубки, позолочані чарки
всякого виробу венеційського, турецького,
черкеського, що зайшли в сьвітлицю Бульби
всякими дорогами через треті 1 четверт1
руки _ р1ч дуже звичайна в ті лицарські
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Часи. Берестові лавки довкола цїлої кімнати;
величезний стіл під образами в почеснім
углї; широка печ з запічками з заглубле
нями і виступнями, покрита барвними, пе
стрими мальовилами,

_ все те було добре
знаиоме нашим двом молодцям, що всяким

год на час ферій приходили домів, _ при
ходили тому, що в них не було еще коний,
1 тому, що позваляти школярям їздити
верхом не було в звичаю. В них були тілько
довгі чуби, які вискубатп міг їм всякий

оружний козак.І Бульба, що йно після ви

зволу їх, післав їм зі свого табуна пару
молодих жеребцїв.
З нагоди приїзду синів, Бульба велїв

скликати всїх сотник1в і всю полкову стар
шину, кого лише можна було; а коли прий
шли два з них і осавул Дмитро Товкач,
его старии товариш, він ім зараз-же пока
зав синів, кажучи:_0т, глядїть, які мо
лодцї! На Сїч їх зараз пішлю. _ Гостї
поздоровили і Бульбу і обох парнів і ска
зали їм, що добре дїло роблять, та що не
має красшої науки для молодого чоловіка,
як Запорожська Сїч._ Ну-ж, пани брати, садовись всякий,
де кому вгодно, за стіл. Ну, синки! перше
всего випем горівки!_ так воворив Бульба._
Боже благослови! Будьте здорові, синки:
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іІ ти, Остапе, і ти Андрію! Дай же, Боже,
щоб ви на війнї все були сьміливі! щоб бі

сурманів били, і турків били, і татарву
били; коли й ляхи стануть що против на
шої віри чинити, так щоб і ляхів били.
Ну, підставляй свою чарку; що, добра го

рівка? А як по латинськи горівка? Абач,
синку, дурні були латинцї; вони й не знали,

'

чи е на сьвітї горівка. Як там того звали,
що латинські вірші писав? Я в грамотї не
не сильний, а то й не знаю: Горацій, що?`_ Ач, який батько! _ подумав собі
старший син, Остап._ Все, старий, собака,
знає, а еще й прикудаеть ся._ Я думаю, архімандрит не давав вам
і понюхати горівки, - говорив дальше Та
рас.
- А признайте ся, синки, добре пра

жили вас березою і сьвіжим вишняком по
спинї і по всїм, що лиш є в козака? А може,
скоро ви стали вже надто розумні, так,
може, і плетеними пороли? Чей не лиш
по суботам, а діставалось і в середу,
і в четверги?_ Годї, батьку згадувати. що було, _
відповідав холоднокровно Остап. _ Що
було, то загуло!_ Нехай тепер стрібує! _ сказав Ан
дрій.
_ Нехай тепер хто-не-будь тілько.

займе. От нехай лиш навернеть ся тепер
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яка-небудь татарва, буде знати вона, по

чому локоть козацької шаблї!_ Добре, синку! бігме добре! Та коли
на те пійшло то і я з вами їду! ій Богу,
їду. Якого гаспіда менї тут ждати? Щоб
я 4став гречкосїем, водоносом, вівцї та свинї
пас, та з жінкою бабів? А пропадь вона:
я козак, не хочу! Так що-ж, Що нема війни?
Я так поїду з вами на Запороже _ погу
ляти. Їй Богу, поїду! -І старий Бульба
мало-по-малу горячив ся, вкінци осердив ся
зовсїм, встав із-за стола, 1 випрямившись,

тупнув ногою._ Завтра-ж ідемо! Чого від
кладати? Якого біса ми можемо тут виси
дїти? На що нам ся хата? до чого нам
се все? На що все? На що сї горшки? _
Сказавши се, він почав бити іі розкидувати
горшки і фляшки. _

Бідна старуха, привикши вже до таких
вчинків свого мужа, з болем серця дивила
ся, сидячи на лавцї. Вона не сьміла нїчого
говорити; але вчувши про таку страшну
для неї постанову, вона не могла здерзка
ти ся від слїз; глянула на своїх У синів,
з якими так скоро мала вже розлучитись,
і нїхто не міг би описати всеї нїмої сили
єї горя Яке, здавалось, миготїло в еї очах,
тремтїло на судорожно зцїплених устах.
Бульба був страшно впертий. Се була
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а

одна з тих вдач, які могли вііховатись лиш
в тяжкім ХУ. столїтю, в углї Европи, за
селенім через половину кочовиками, коли
вся полуднева первістна Русь, оставлена
своїми князями,б ула зруйнована, сплюндро
вана до тла безнастанними набігами мон
гольських грабіжників; коли, лишений хати
1 стріхи, став тут відважнии чоловік; коли
на згарищах, в виду грізних сусїдів 1 віч
ної небезпеки, поселював ся він і навикав
глядїти їм прямо в они, відвикши дбати
о те, чи е яка боязнь на сьвітї; коли по

лумя воєн огорнуло споконвіка мирну сла

вянську душу и завелось козацтво _ ши
рокии, нестримнии вилив руської природи;
коли 110 всїх порічах, бродах, побережних
пологих і пригожих місцях кишіло від
козацтва, якому и лїку нїхто не знав 1 коли
сьміливі товариші їх були в праві відпові
сти султану, що бажав знати число їх: хто
їх знае! у нас їх розметано по цїлому степу;
'ущо байрак, то козак. Се була справдї незви
чайна проява руської сили: єї викинув
з народних грудий ряд нещасть. На місци
давних удїлів, дрібних містечок, наповне
них псарями і ловчими, на місци дрібних
князїв, що ворогуючи, торгували _городами,
явили ся грізні оселї, куренї і околіщї,
звязані спільною небезпекою і ненавистю



12 Микола Гоголь.

для нехристиянських грабіжників. З істо

риї всїм вже звістно, як їх вічна борбаі не
спокійна жизнь спасли Европу від безна
станних набігів. що грозили їй загладою.
Польські королї, ставши від-разу, на місци
удїльних князїв, властителями тих просто
рих земель, хоч 1 віддаленими та немхчними,

зрозуміли значіне, козаків і вигоди такої
воєнної, вартової Вони заохочували
їх і 'сприяли їх зростови. Під їх віддале
ною властию гетьмани, вибрані з гурту са
мих же козаків, перетворили околицї і ку
ренї в полки і правильнї округи. То не
було правильне зібране військо; не побачив
би его нїхто; але на случай війни і загаль
ного розруху, до вісьмох днїв, не більше,
всякии являєть ся на кони, в повніи своїй
збруї, беручи лиш одного червінця платнї

від короля, і до двох недїль набиралось
такого війська, якого не в силї була-б на

брати нїяка рекрутська бранка. Кінчив ся
поход, _ воїн ішов в луги і в степи, на
Днїпрові броди, ловив рибу, торгував, ва
рив пиво і був вільний козак` Сучасні чу
жинцї справедливо дивувались тогдї его
незвичайним спосібностям. Не було ремесла,
якого не знав би козак: накурити вина

злаштувати віз, наробити пороху, справити
ся з ковальською, з шлюсарською роботою
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а в додатку до того гуляти на проиале,
пити й запиватись. як лиш один Русин по
трафитЬ,-все те ему подавай. Крім лейстро
вих козаків, що вважали своєю повинностю
являти ся на час війни, можна було по
всяк час, на случай більшої потреби, на
брати цїлі товпи охотників на конях: аби лиш

осавули пройшлись по ринках і майданах
всіх сїл і прокричали на цїле горло, ставиш
на возї: 7,І`ей, ви, пивовари, горальники!
годї вам пиво варити та качати ся по
запічках, та годувати своїм салом мух! Хо
дїть лицарської слави, чести добувати! Ви,
плугатирі, гречкосїї, чабани, бабії! годї вам
за плугом ходити` землею свої жовті чоботи
мастити, до жінок приставати силу лицарську
розтрачати! пора козацької слави добувати!“
І ті слова були як іскри, що падуть на сухе де
рево. Хлїбороб ламав свій плуг, горальники
і пивовари кидали свої кадки і розбивали
бочки, ремісник 1 крамар посилав к чорту 1 ре
месло і крам, бив горшки в хатї, _- і все,
що жило, сїдало на коня. Словом, руська
вдача діставала тут могучого, широкого
розмаху, проявляла ся сильно.

Тарас був з тих справдїшних, данних
полковників: цїлий сотворений для воєнної

трівогив він изначав ся різькою простодушно
стю своєї вдачі. Тогдї вплив Польщі вже



14 Микола Гоголь.

починав виявляти ся серед руського дво
рянства. Многі переймали вже польські на
вички, заводили розкоші, численну прислугу,
соколів, ловчих, обіди, двори. Тарасови було
се не по нутру. Він любив просте жите ко
заків 1 розсварив ся з тими своїми товари
шами, що нахиляли ся в сторону Варшави,
називаючи їх попихачами польських панів.
Вічно невгомонний він уважав себе правним
подвижнком православя. Самовільно захо

див у села, де лиш жалували ся на гнет

арендарів і на причинки нових данин від
хати. Сам зі своїми козаками робив над
ним суд і поклав собі правилом, що в трох
случаях все належить ся взяти за шаблю,
а саме: коли комісарі не вшанували в чім

старшин і стояли перед ними в шапках; коли
насьміхали ся над православєм 1 не почи
тали предківських обичаїв, і вкінци, коли
ворогами були бісурмани, турки, против
яких підняти оруже на славу християнства

_

вольно було на его думцї в кождім случаю.

Тепер він тїшив ся заздалегідь думкою,
як він явить ся з двома своїми синами на
Оїчи і скаже: „от подивіть ся, яких я мо
лодцїв привів до вас!“ Як п иведе їх до
всїх старих, загартованих в итвах,товари-`
шів: як подивить ся на перші подвиги їх
у воєнній науцї і в гулятиках, які вважав'
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теж одною з головних прикмет лицаря.
Він з-разу хотїв було вислати їх самих;
та в виду їх сьвіжости, зросту, сильної

тїлесної краси, запалав у нїм воєнний дух,
і він другого-ж дня рішив ся їхати з ними
сам, хоч конечностю тут була одна лиш

вперта воля. Він вже заходив ся і давав
прикази, вибирав коний і збрую для моло

дих синів, заглядав і в стайнї і в комори,
назначив слуг, що мали завтра з ними
їхати. Осавулови Товкачеви віддав свою
власть разом з твердим наказом явіітіі ся
сю-ж мить з цїлим полком, скоро лиш він
подасть із Оїчи яку-не-будь звістку. Хоч
він був і на радощах і в голові єго еще
шумів хміль, все таки не забув нїчого; на
віть дав приказ напувати конии і всипатп
їм в ясла грубозернистої і лїпшої пшеницї,
і приишов охлялии від своїх заходів._ Ну, дїти, тепер треба спати. а зав
тра будемо робити що Бог дасть. А не
стели нам постелї! нам не потрібна постїль;
ми будемо спати на дворі. Ніч ледви що
йно огорнула небо; але Бульба все клав
ся рано. Він розвернув ся на коврі, на
крив ся бараницею, тому що нічне повітре
було доволї вогке і тому що Бульба любив
накрити ся теплїйше, коли був дома. Він
скоро став хропіти, а за ним все на дворі;
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все, що де лежало в різних его кутах7 по
чало хропіти і свистїти. Перший заснув
сторож, тому що з нагоди приїзду паничів
більше всїх запив ся. ›

Одна бідна мати не спала. Вона при
никла в головах своїх дорогих синів, що
лежали покотом; розчесувала гребенем їх
молоді недбало розбурхані кучері і зрошу
вала їх слезами. Вона глядїла на них вся,
дивила ся всїми чувствами, вся перемінила
ся в один зір і не могла иадивити ся. Вона
згодувала їх власною грудю; вона виплхё
кала, злелїяла їх _ і лиш на одну мить
бачить їх перед собою. _ 7,Сини мої, сини
мої милі! що буде з вами? .що жде вас?“

говорила вона, і слези (Ѕпинили ся на мор
щинах, які змінили прекрасне колись лице
єї. Оправдї, жаль було еї, як всякої женщини
того лицарського віка. Вона лиш хвильку
жила любовю, лиш в першу горячку при
страсти, в першу горячку молодости і вже
суровии друг єї серця покидав єї для Ша
блї, для товаришів, для гульнї. Вона бачила

мужа два-три дни в роцї, а там кілька лїт
і слух по нїм пропадав. Тай коли вона ба
чила ся з ним, коли вони жили разом, що
за жите їй було? Вона терпіла наруги, на
віть побої, вона бачила пестощі, але
тілько пестощі, самця - вона була якимсь
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дивовижним еством серед того гурту без
женних лицарів, на яких гуляще Запороже
кидало свою різьку закраску. Молодість
без розкошів промайнула перед нею, і еї
прекрасні, сьвіжі щоки і груди без поцї
луїв відцвили і покрились невчаеними мор
щинами. Вся любов, всї чувства, все, що е
нїжного і пристрастного в женщини _все
перемїнило ся в неї в одно материнська
чувство. Вона з жаром, з пристрастю,
з слезами, як степова чаика, припадала до
своїх синів. Єї синів, єї любих синів бе

руть від неї, _ беруть на те, щоб їх не
побачила нїколи! Хто знає, може бути,
в першій битві татарин зрубае їм голови,
і вона не знати-ме, де лежать покинуті
тїла їх, які розклює хижа перелетна птаха;
а за кожду каплю крови їх вона вїддала-б
себе Цїлу. Ридаючи, дивила ся їм в очи,
коли всемогучии сон вже починав склею
вати їх,і думала: „ачейже Бульба, про
кинувшись відложить з на дві днинки ви
їзд; може бути, він тому так скоро загадав
їхати, що много випив.“
Місяць з висоти неба давно вже осьві

чував цїлий двір, повен сплячих, густу
купу верб і високий бурян, в якім згубив
ся тин, що окружав двір. Вона все сидїла
в головах любих своїх синів, нї на мить

2
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не зводила з них очіій _і не думала про
сон. Вже конї, прочуваючи _сьвіт всї по

клались на траву і перестали їсти; верхо
вітя вербпочали шелестїти і мало-помалу
струею, шелест спустив ся по них до са
мого долу. Вона проспдїла до сьвіта, зов

сїм не була втомлена і в души бажала,
щоби ніч протяглась, як мож, найдовше.
Від степу пронеслось звінке іржане жеребця;
червоні смуги ясно сьвінули на небі.
, Бульба, нагло прокинув ся і схопив ся.
Він дуже добре тямив все` що казав вчера._ Ну, хлопцї, годї спати! пора, пора!
Напувайте конї! А де стара? Окор 'ст а,
готов нам їсти: дорога лежитьШ”`

Бідна старенька, втративши останну
надїю, поплелась в хату. Між тим як вона
з слезами ладила все, що потрібне до снї
данку, Бульба роздавав свої прикази, вештав
ся по стайни і сам вибирав для своїх дї
тии красші одяги.
БУРОЭКИ В МИТЬ ПЄрЄМіНІ/ІЛИСЬІ На НИХґ

явили ся замість давних заболочених чо
біт, гчервоні сапянцї з срібними підковами;
шаравари, як Чорне Море, завширшки,в ти
сяч складок і з фалдами оперезались зо
лотим очкуром; до очкура причіплені були
реміньчики з дротиками іиншими побрень
качиками від люльки. Козацький жупанїї
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рожевої краски, сукна; яркого: як' огонь,
опоясав ся узірчастим' поясом; куті турецькі
пістолети були застромлені за пояс,` шабляї

побренькувала по ногах. Іх лиця, еще мало
осмалені здавалось, покрасшалиі вибілїли:
молоді, чорні вуси тепер якось сильнїйіпе

водтїнювали їх білість і здоровий, сьвіжий
цьвіт молодости: вони були гарні під Чор
ними баранячими шапками з золотим вер
хом. Бідна мати! Вона, скоро побачила їх_
вона й слова не могла промовити, і слези
опинились на еї очах'_ Ну, сини, все готове! нїчого гаятись!_
заговорив вкінци Бульба. _ Тепер по зви
чаю християнському, треба перед дорогою
всїм присїсти.
Всї сіли, навіть і хлопцї, що з повагою

стояли в дверех.^ _ Тепер благослови, мати, дїти свої!_
сказав Бульба.

_ Моли- Бога, щоб вони
воювали хоробро, боронили все лицарської
чести, щоб стояли все за віру Христову,
а нї _ так нехай радше пропадуть, щоб
і духу їх не було на сьвітї! Приступіть,
дїти, до матери: материна молитва і на водї
і на земли спасае!
Мати, слаба як мати, обіймила їх, вий

мила дві невеличкі ікони, рид
даючи, на шию. іт (і

татчк
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_ Нехай заступить вас... Божая Мати...
Не забувайте, синки, матери вашої... подайте
хоч вісточку про себе...

Дальше вона не могла говорити._ Ну, пійдем, дїти! _ сказав Бульба.
Під хатою стояли осїдлані конї. Бульба

скочив на свого Чорта, що бішено стряс
ся, почувши уна собі вагу двайцяти пудів,
тому що Тарас був незвичайно важкий
і грубий.
Коли побачила мати, що вже й сини еї

сїли на конї, вона кинулась до меньшого
в якого черти лиця виражали більше яко
їсь нїжности; вона хватила єго за стремщ
вона припала до его сїдла, 1 з розпукою
в очах не випускала его з рук своїх. Два
крепкі козаки взяли еї обережно і занесли
в хату. Та коли виїхали вони за ворота,
вона з бистротою дикої кози, не відповідної
еї лїтам, вибігла за ворота, з нечуваною
силою здержала коня і обіймила одного
в синів з якоюсь божевільною, безпамятною

горячкою. Єї знов відвели.
Молоді козаки їхали сумно і здержували

слези| боячись вітця, що й сам був теж.

трохи не свій, дарма що старав ся не ви
являти сего. День був сїрий; зелень поли

скувала ярко; птахи щебетшш якось в су
міш, недоладно. Вони, проїхавши кусень,
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оглянулись по за себе; хутір їх наче за
пав ся в землю, тільки видко було над зе
млею два димарі невеличкого їх домика та
верхи дерев, що по їх гиляках вони лазили
як вивірки; еще стелив ся перед ними тои
луг, по якім вони могли пригадати собі
всю історию свого житя, від літ, коли ка
чали ся по его зрошеній траві, до лїт, коли

дожидали в нїм чорнобрової козачки, що
боязко прошибала через него при помочи
своїх своїх сильних` бистрих ніг. От вже
один лиш журавель над колодязем, з при
вязаним в горі колесом від \ воза, самотно

сторчить під небом; вже рівнина, яку про
їхали, здалека видаеть ся горою і все со
бою заступила.
Прощавайте дитячі лїта, ігри, і все,
і все!

ІІ.

Всї три їздцї їхали мовчки. Отарий Та
рас думав давне: перед ним ставала его
молодість, его лїта, его минулі лїта, по
яких все плаче козак, бажавши, щоб цїле
его жите було молодостю. Він думав, кого

зустріне на Оїчи з давних своїх товари
шів. Вичислював, хто вже номер, хто еще
в живих. Олеза тихо крутилась на его зї
ниціі 1 сїда голова его тужно похилилась.
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В его синів були иньші думки. Та ялось
сказати більше про его4 синів. Вони тогдї
були. як всї, що вступали в бурсу, дикі,
виховані на свободї` і тамже звичайно по
трохи огладжувались і набирали чогось
спільного, що робило їх схожими з собою.
Старший Остап почав тим свою дїяль

ність, що еще першого року втїк. Єго за
вернули, висїкли страшно і посадили за.

книжку. Чотири рази закопував він свій

буквар в землю, і чотири рази, випаривіпи
его не по людськи, купували ему новии.
Та він без сумнїву, повторив би був се еще
й пятий раз, коли-б отець не, постановив

був продержати его монастирським нови
ком цїлих двайцять лїт, колиб не покляв
ся був наперед, що він не побачить Запо

рожа по вік, не вивчившись в академії
всїх наук. Замітно, що се-ж говорив той
сам Тарас Бульба, який лаяв усю вченіоть
і дїтям радив, як се ми вже бачили, зо
всїм нею не заниматись. З того часу Остап
почав з незвичайною пильностю висиджу
вати за скучною книжкою і скоро зрівнав ся
з лучшими. _

Тогдїшнїй рід наукиу страшно розминав:
ся зі способом житя: ті схолястичні ґра¬
матичні, реторичні і льоґічні, подробицї
рішучо не були на часї, нїколи не прида
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вались і не повторялись в'житю. Хто вчив
ся тогдї, нїколи й нї до чого не міг пристї
бити свого знаня, хочби й навіть меньше
схолястичного. Самі тогдїшні вчені були
найбільші невіжі, тому що були дуже да
лекі від досьвіду. А при тім той републи
канський устрій бурси.
Те множество молодих, рослих, здоро

вих людий, _ все те повинно було заста
вити їх за дїялъність зовсїм далеку від їх
педаґоґічного званя. Часом поганий харч
інколи часті кари голоду, деколи численні
потреби, що будять ся в сьвіжім, здоровім,

крепкім молодци, _ все те разом вироджу
вало в них ту порадність, яка потім розви
валась на Запорожи. Голодна бурса уви
хала ся по улицях Київа і зневолювала
всїх бути обережними. Сидухи на базарі
завсїгди закривали руками свої пироги,
бублики, зернята з тикв, як орлицї свої
писклята, скоро лиш заглянули волокиту
бурсака. Конзуль, що обовязаний був на
глядати підчинених ему товаришів, мав
такі страшні кишенї в своїх шараварах,
що міг помістити туди весь крам неогляд
ної перекупки. Ті бурсаки творили зовсїм
окремий сьвіт: у висший круг, що складав
ся з польських и руських шляхтичів, для
них не було вступу. Сам воевода Адам Ки
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сїль, дармо що був покровителем академії,
не вводив їх в товариство і приказував
держати остро. Впрочїм ті прикази були
зовсїм злишні, тому що ректор і профе
сори черпї не жалували прутів і різок
і лїктори часто по їх приказу пороли сво
їх конзулїв так жорстоко, що тї по кілка
недїль почіхували свої шаравари. Для мно
гих се було нїчим і видавалось мало чим

острійшим нїж добра горівка з перцем.
Другим вкінци сильно надоїдали такі без
настанні побої і вони втїкали на Запороже,

скоро вміли знайти дорогу і недались пе

реловити. Остап Бульба, дарма що почав

з більшою пильностю прикладатись до льо

гіки і `навіть до богословія, нїяким сьвітом
не освобуджував ся від неумолимих різок.
Розуміеть ся, що все те мусїло якось за

гартувати. характер 1 надїлити его твердо
стю, якою все визначались козаки. Остапа

уважали все одним з найлїпших товаришів.
Він рідко був проводирем зухвалих похо
дів _ в чужий сад або огород, але за те
був завсїгди одним з перших` що прихо
дили під знамя проворного бурсака і нї
коли в нїякий пригодї не зраджував сво
їх товаришів. Нїякі лози нї різки не могли
спонукати его до того. Він відносин ся

сурово до всїх пустот крім війни і гульнї;
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нїколи бодай про иньше не думав. Він був
простодушний з рівними і посїдав доброту
в такім видї, в якім могла она лиш про
являтись при такім характері і в тодїшні
часи. Він в души був зворушений слезами
бідної матери і лиш се одно навівало на
него сум і задуму, в якій голова похиля
лась до долу.
Молодший брат его Андрій мав чувства

трохи живійші і якось більше розвиті. Він
вчив ся охотнїйше і без напруженя, з яким
звичаино лучить ся важкий і сильний ха

рактер. Він був бистрійший умом нїж брат,
частїйше ставав приводирем доволї небез
печного предприемства 1 нераз завдяки

, своїй проворности вмів викрутити ся від
кари, підчас коли его брат Остап 7,всякое
житейское отложивши попеченіе“ скидав
з себе свитку і клав ся на лавку, не гада
ючи навіть просити помилуваня. Він рівнож
палав жаждою подвигів, але рівночасно
душа его була доступна і для других
чувств. Бажане любови спалахнуло в нїм
живо, коли ему минуло вісїмнайцять лїт;
женщина частїйше стала являтись его го

рячим мріям; сдухаючи фільозофских спо

рів` він бачив еї що хвилї сьвіжу, з ка

рими очима, нїжну. Перед ним раз враз
мелькали еї полискуючі. пухкі груди, нї
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жна, чудова цїла обнажена рука; навіть
одежа, що тїсно приставала до еї дївочих
і здорових членів, подихала в его мріях
якоюсь невимовною розкошю. Він пильно
скривав перед своїми товаришами ті прояви
пристрастної, молодечої душі, тому що в той
час сором і ганьбою було думати про
женщину і любов козакови, не бувши в би
тві. В загалї в останні ~роки він рідше
являв ся проводирем якої-небудь ватаги,
а частїйше самотою блудив де небудь в без

люднім закутку Київа, утопленім у вишне
вих садах. серед низеньких домиків, що
приманчиво зиркали на улицю. Часами він
заходив і в улицю аристократів, в нинї
иінім старім Київі, де жила українська
і польська шляхта'і де доми були побудо
вані з деякими вибагами. Раз коли він влї
пив у щось очи, на него майже наїхала

тарадаика якогось польського пана, а ві
зник зі страшенними вусами траснув его
з кізла досить порядно батогом. Молодий
бурсак скипів: з шаленою сьміливостю
хватив сильною рукою за задне колесо
і здержав тарадайку. Але візник боячись
розправи вдарив по конях; конї рушили,
і Андрій встиг ще на щастє взяти руку,
гепнув на землю лицем прямо в болото.

Дзвінкий і гармонїйний сьміх пронїс ся над
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ним. Він підвів очи і в вікнї. побачив кра
савицю, якої еще з роду не бачив: карооку,
а білу як снїг під ранним румянцем сонця;
Вона сьміяла ся з цїлої душі, а сьміх до
давав блискучої сили єї ненаглядній красїі
Він збентежив ся. Глядїв на неї несамо
вито, без сьвідома втираючи з свого лиця
грязь, якою еще 'більше замазував ся. Хто
була та красавиця? Він хотїв було довіда
тись від слуг, що вбогатих нарядах'товпою
стояли за ворітьми, окруживши молодого
бандуриста. Та слуги зареготались, поба
чивши его замазану губу і не відповіли
ему нїчого. Вкінци він довідав 'ся, що то
була дочка ковенського воеводи, що приїхав.
туди на короткий час. Другоїж ночи він.
з зухвалостю питомою лиш бурсакам пере
лїз через частокіл в сад, вилїз на дерево,
яке розкинуло гиляки на саму кришу дому,
з дерева перелїз на кришу і через димар
дістав ся прямо в спальню красавицї, що
сама сидїла перед сьвічкою і винимала.
з уха дорогу заушницю. Прекрасна Ляшка
так перепудилась, побачивши нараз перед
собою незнакомого чоловіка, що не могла

промовііти нї одного слова; та коли спосте
регла, що бурсак стояв, понуривши очиіне.
зважуючись з боязни рушити рукою, коли
пізнала в нїм того-ж самого, що гепнув
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собою перед еї очима на улици, сьміх знов

опанував еї. При тім в чертах Андрія не
було нїчого страшного: він був дуже гар
ний собою, она з душі сьміялась і довго
жартувала з ним. Нрасавиця була пуста як
Ляшка; але очи еї, очи чудові, нрони аючо
ясні кидали поглядом довгим як Мій-Енді
Бурсак не міг рушити рукою і був звяза
нии як в мішку, коли дочка воеводи сьмі
ливо приступила до него, вложила ему на

голову свій блискучій діядем, причіпила
до уф: заушницї і накинула на него ки
сейну, прозору шемізетку з фестонами, ви
шитими золотом. Вона убирала его і робила
з ним тисяч різних дурниць, з химерностю
дїтвака, якою визначають ся легкодушні
ляшки і яка еще більше збентежила бідного
бурсака. Він представляв сьміпіну фіґуру,
створивши уста і впяливпіи погляд в еі
чародїйні очи. В сїй же хвили стук, що
дав ся чути коло дверей, налякав еі. Вона
казала ему скрити ся під постелею, а скоро
лиш небезпеченьство минуло, покликала
свою слугу, полонену татарку і приказала
'їй вивести его обережно в сад, а з саду
пустити через браму. Сторож збудив ся
і парнув его добре по ногах, а двораки зле
тївшись довго напастували его вже на улици,
поки бистрі ноги не спасли его. Після того
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всего'перех дити біля дому було дуже не
безпечно, тйеу слуг у воєводи було дужо
много. Він зустрів ся з нею еще раз в ко
стелї. Вона замітила єго і дуже мило осьмі
хнулась, як до давного знакомого. Він ба
чив еї мельком еще один раз. І після того
ковенский воевода скоро виїхав і замість
Прекрасної кароокої ляшки визирало з ві
кон якесь пухнате лице. От що було на

думцї в Андрія, коли він похилив голову
і впялив очи в гриву свого коня.
А тимчасом степ вже'давно взяв їх всїх

в свої зелені обійми, а висока трава зі всїх
боків скрила їх, і лиш одні козачі шапки
маяли понад нею._ Го го го! що-ж ви, хлопцї, так при
тихли? озвав ся вкінци Бульба, прочунявши
після власної задуми. _ Неначе які-не
будь черцї! Ну, разом з всїма думками до
чорта! Люльки в зуби, та закуримо, а коня
в боки, та помчимось так, щоб і птаха нас
не настигла!
І козаки нагнувшись над кіньми, про

пали в траві. Вже і чорних шапок не мож
було добачити. Одна лиш филя розколиха
ної трави зраджувала слїд їх бистрої їзди.
Сонце виринуло давно на прочищенім

небі і животворящим, теплим своїм промінем
засипало степ. Все, що було смутного й сон
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ного на души в козаків, в мить відпало. Серця
вних, як птахи, стрепенулись.
_ Отец, де далї, тим красіііий ставав. Тогдї
ціла полуднева сторона, цїлий той простор,
що; творить нинї Новороссию аж до самого

Чорного Моря, був зеленою, споконвічною

пустинею. Нїколи плуг не проходив по не
зміримих филях диких ростин. Одні лиш
конї, що екривали ся в них як в лїсї, ви

топтували Нїщо в природї не могло бути
красше. Цїлий верх землї видавав ся- зе
лено-золотим океаном, на якім бризнуло ми-

^

лїонами. різних цьвітів. Крізь тонкі, високі
стебла продирались голубі, синї й лелїевї
блавати. Жовтий дрок вискакував на верх
своєю пірамідальною головкою. Біла кашка

нарасольковатими шапками пестріла горою.
Занесений, Бог знає відки, колос ппіеницї
дозрівав у гущавинї. Під їх тонкими пиями
шниряли куропатви, витягнувши шиї.

Повітре було наповнене тисячю різних

пташёі их
свистів. В небі неповорушно сто

яли яЕтрЁчь, влїпивши свої очи в траву.
Крик диких гусий що несли ся в сторону
хмари, відбивав ся луною Бог знає в якім'
далекім озері. З трави піднимала ся чайка

мірно взмахуючи криламиірозкішно купала
ся в синих филях повітря. А там пропала
в _вижинї 1 лиш мріє одною чорною точкою;
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а там перевернулась крилами і блиснула
до сонця... Чорт7 вас побери7 степи7 які ви

хороші!...
Наші путники задержувались лиш на.

кілька хвиль Ї пообідати, При Чім віддїл
3 десяти козак1в, що їхав разом з ними,
зсїдав з коний, відвязував деревяні барилки
з горівкою 1 тикви уживаш замість цосуди.
Іли тільки хлїб з салом або коржі, пили
тілько по одній нарцї, аби лиш покріпити
ся; тому що Тарас Бульба не позваляв нї
коли напивати ся в дорозї і так їхали до
самого вечера. Вечером цїлий степ ставав
зовсїм не той: весь пестрий простор его по

падав ся в обійми останного7 яркого від
блиску сонця і постепенно темнїв, так що
видко було як тїнь пробігала по нїм і як
вона ставала ся темно-зеленою; мгли підпи
мались густїйше; кожда цьвітка, кожда
травка дихала запахом 1 цїлий степ повний
був пахощів. По небі блакитно темнім не
наче пензлем великана наляиані були ши

рокі смуги з рожевого золота; `з рідка бі
лїли куснями легкі і прозорі облаки, а сьві
экий7 пресьвіжий, як морські филї приманчи
вий вітерець ледви колихав ся на всршинках
трави і що-йно доторкав ся щок. Вся му
зика, яка пригравала за дня, втихала, а єї

заступала иньша. Пестрі суслики виповзу



32 Микола Гоголь.

вали з нор своїх, ставали на задні лапки
і висвистували на цїлий степ. Цьвірінькане
коників-стрибунчиків ставало чутнїйше. Ча
сом чуло ся з якого небудь самотного озера
крик лебедя, що живим сріблом розливав ся
в повітрю. Путники задержавшись серед піль

вибирали місце на нічлїг. клали огонь іста
вили на нїм казан, в якім варили собі ку
лїш. Пара виходила і стелила ся в повітрю.
Повечеравши, козаки клали ся спати пу-.
стивши по траві спутані конї. Они розкла
дались на свитках. На них прямо глядїли
нічні зорі. Вони чули своїм ухом весь не
счислимии сьвіт насїкомих, що ними ки
шіло в траві: все їх цьвіріньканє, свистане
пострикуване

_ все те дзвінкорозлягалось
серед ночи, очищувалось в сьвіжім повітрю
і було мов казкою для дрімучого уха. Скоро-ж
хто небудь з них піднимав ся і вставав на
хвилю, то ему видавав ся степ мов засїя
ний блискучими іскрами сьвітляних червів.
Іногдї нічне небо в різних місцях осьвічу
валось далекою луною відпаленого по лу
гах 1 ріках сухого очерету, а темний ключ
лебедїв, що летїли на північ нагло являв
ся в сріблисто рожевім сьвітї і тогді зда
вало ся, що червоні платки лїтали по небі.

Путники їхали без всяких пригод. Нї
где не стрічали дерев: все один, безконе
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чний, вільний, прекрасний степ. Від часу
до часу лиш осторонь синїли вершини да
лекого лїса, що простяг ся по берегах Днї
пра. Один лиш раз Тарас показав синам

маленьку точку, що чорнїла в далекій траві
і сказав: _ Адїть, сини, он скаче татарин!_
Маленька головка з вусами звернула з да
лека прямо на них свої вузенькі очи, по
нюхала повітрє як гонча собака і як серна
пропала побачивши, що козаків було три
найцять хлопа. _ Ану, дїти, стрібуйте зді
гнатп татарина! І не трібуйте, по вік не
спіймаєте: в него кінь бистрійший мого

Чорта. Однак Бульба не занехав обережно
сти, боячись скритої де небудь засїдки. Вони

примчались до невеличкої річки, що зва

ласьутатаркою і впадала в Днїпро, кинули
ся з своїми кіньми в воду і довго нлилп
по нїй, щоб скрити свій слїд, а там вже
вийшовши на берег їхали дальше.
Через три днї після того вони були вже

недалеко від місця, що було цїлию їх до
роги. В повітрю нагло повіяло холодом:
вони зміркували близкість Днїпра. Ось він

поблискуе з далека і темною смугою віддї
.1ив ся від овида. Він віяв холодними стру
ями і стелив ся близше, близше, а вкінци
займив половину цїлого верха землї. Се було
те місце Днїпра, де він, спертий доси

З
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порогами, в кінци брав свое і шумів як
море, розлившись поволи, де закинут1 в се

редину его острови, випихали его еще дальше
з берегів, а филї его стелились широко по
земли, не стрічаючи нї круч нї горбів. Ріо
заки зсїли з своїх коний, вступили на по

ром і після трох годин плавби були вже
при берегах острова Хортицї, де була тогдї
Оїч, що так часто змінювала свою оселю.
Товпа народа лаялась на березї з пере

візниками. Козаки поправили коний. Тарас
_ випрямив ся, стягнув на собі кріпше пояс
і гордо повів рукою по вусах. Молоді сини
его теж оглянули себе від ніг до голови,
з якимсь острахом 1 невимовним вдоволенем,
і всї разом в,їхали в передмісте, що нахо
дило ся якої пів верстви від Оїчи. При
в,їздї оглушило їх нятьдесять ковалЬсЬкиХ
молотів, що вдаряли в дваицяти пяти ку
знях, виритих в земли 1 покритих дерни
ною. Сильні кожемяки сидїли під кришами
Підсїнь при улици і мяли своїми кріпкими
руками бичі шкіри; крамарі під будкамн
сидїли з купами кременїв, кресалами і по
рохом; вірменин розв1сив дорогі платки; та

тарин обертав на рожнах баранину з тїстом;
жид, висунувши впервд свою голову, цїдив
з бочки горівку. Та перший, з ким зустрі
лись, то був запороэкець, що спав серед до
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рогид розкинувши
¬
'
ноги. Тарас Бульба

не міг не задержатись 1 не придивитись
ему. „Ех, як широко розвернув ся! Тьфу,
ти, яка иишна фіґура!“ говорив, задержавши
коня. Справдї, то була картина досить сьміла:

запорожець як лев, розпростер ся на до
розї; закинутий гордо Чуб єго займав на.
пів аршина землї; шаравари з червонавого
дорогого сукна були запачкані дегтем для
показаня їм повної погорди. Надивившись,

Бульба протискав ся дальше тїсною ули
цею, яка була засипана майстрами, що тут
аке вели свое ремесло, 1 людьми всїх наро
дностий, що заиовняли те передмісте Оїчи,

котре похоже на торговицю, одягало і го
дувало Сїч, що лиш вміла гуляти і палити
з рушниць.
Вкінци, вони минули передмісте і по

бачили кілька розкинутих куренів, покри
тих дерниною Чи, по татарськи, войлоком.
Иньші були обставляні иушками. Нїгде не
було видко огорожі, нї тих низеньких дом
ків з иідсїнями на низеньких деревляних
стовпиках, які були на иередмістї. Неве
личкии вал 1 засїк, рїшучо нїким не пиль
новані, вказували на нечувану безпечність.
Кілька спорихз апорожцїв, що лежали з люль
ками в зубах на самій дорозї, подивилось на
них доволї рівнодушно і не рушилось з місця.

зі'
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Тарас осторожно проїхав з синами по уз
них, сказавши: „Здорові були, панове!" _
„Здорові

й ви!“ відповіли запорожцї. Скрізь,
по цїлім поли, мальовничнми товпами пе

стрів народ. По смаглявих лицях видко
було, що всї вони були загартовані в би
твах, засмакували всяких невзгодин. Так
от вона, Сїч! От се гнїздо, відки вилїта
ють всї ті горді і сильні як льви! Он відки
розливаеть ся воля і козацтво на всю
Україну!
Путники в”їхали на простору площу,

де звичайно збирала ся рада. На великій

переверненій бочцї сидїв запорожець без
сорочки; він держав еї в руках і лїниво
зашивав на нїй дїри. Ім знов загородила
дорогу цїла товпа музикантів, серед якої
витинав гопака якиись молодии запорожець,
заложивши шапку на вухо 1 розкинувши
руки. Він кричав лиш: „Скорше грайте,
музики! Не жалуй, Хомо, горівки право
славним християнам!“ І Хома, з підбитим
оком, наливав без міри кождому стрічному
по спорій чарцї. Докола молодого запорожця
четверо старих перебиралп досить дрібно
ногами, кпдались вихром на боки, майже
на голови музикантам, то знов похилившись
йшли на вприсядки і вдаряли, круто і цупко,
своїми срібними підківками в твердо убиту
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землю. Земля глухо гудїла на весь окіл,
і в повітрі далеко лунали гопаки 1 тропаки,
вибивані дзвінкими підківками чобіт. То
один найясивійше викрикував і гнав ся
в слїд за другими в танци. Чуприна роз
вівалась на вітрі, зовсїм відкриті були
сильні груди; теплии, зимовии коакух надї
тий був на рукави, і піт градом сипав ся
з него як з ведра.- Та здійми хоч кожух! _ „Бачиш,
як парить!“ У_ Не можна, - кричав запорожець.щ А то чому?

'

Не можна; в мене вже така вдача: що
скину, то пропю.
А шапки вже давно не було на молодци,

нї пояса на акупанї, нї вишиваного платка:
все пійшло, куди наставилось. Товпа
росла; до гуляк приставали дРУгІ, 1 не
можна було дивитись без внутрішного вдо
воленя на те, як все пускало ся в танець,
найсвобіднїйший, найбішенїйший, який ба
чилось лиш коли-небудь на сьвітї, і який,
по імени своїх винаходцїв, названий козачком.
Ех, коб не кінь! -- скрикнув Тарас. _

, Пустив ся-б, справдї пустив ся-б самв та
нець!
А-мізк тим серед народа стали попада

тись і всею Сїчею поважані, заслужені,
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сїді, старі голови, що нераз бували стар
шинами. Тарас скоро зустрів богато знако
мих осіб. Остап і Андрій чули тільки при
віти. „А, то ти, Печериця, здоров Козолупе!“ _
„Відкиля Бог несе тебе, Тарасе?“ _ „Ти
яким сьвітом сюди зайшов, Долото? Здо
ров був, Кирдяго! Здоров Густий! Чи спо
дївавсь я побачити тебе, Ремене?“ І витязї,
зібрані з цїлого просторого сьвіта східної
Россиї, цїлувались взаїмно, ітут¬эке чулось
допити: „А що Касян? що Бородавка? що
Колопер? що Підсишок?“ І чув Тарас
Ыльба лиш відповіди, що Бородавка пові
шений в Толопанї, що з Болопера злупили
шкіру під Візикирменом, що Підсишкову
голову насолено в бочцї і відослано в сам
Цареград. Понурив голову Тарас Бульба
і задумчиво говорив: „Добрі були козаки!“

ІІІ.

Вже майже нежгёрас Бульба жив
з своїми синами на Сїчи. Остап і Андрій
мало занимались веенною школою. Сїч не
любила заниматись воєнними вправами і тра
тити час; молодь виховувалась і образува
лась там одним досьвідом в самім огни битв,
що так і були майже безнастанні. Козаки
вважали скучним ббертати вільний час на

'ум/Ь піти/ум
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яку-небудь науку, крім хиба стріляня до
цїли, а з рідка їзди на коніі та погонї за

зьвірем в степах 1 в лугах; весь останний
час посьвячувалось гулятицї _ виразовн
широкого розмаху духової волї. Цїла Сїч

була незвичайною появою: то було якесь

безпреривне бенкетованє, баль, що шумно
зачав ся і загубив свій кінець. Иньші за
нимались ремеслами; дехто держав крам
і торгував; та більше було таких, що гу
ляли з рана до вечера, коли в кишенях

побренькачі позволяли, а здобуте добро не

переишло еще в руки торговцїв і шинка

рів. Се загальне бенкетованє мало в собі

щось чарівного. Воно не було збором пя
нюг, що заливають ся з горя; воно було
по просту шаленим поривом веселости. Вся
кіій пришелець позабував і кидав все, що
доси его занимало. Він, можна сказати, плю
вав на свою минувшість і безжурно відда
вав ся свободї і товариству таких же, як
сам, гуляк, що крім в'льного неба і вічного

пира душі не мали нї кута, нї родини, нї
сїмї. Се було жерслом тої іиаленої весело
сти, яка не могла-б виплисти з нїякого

другого жерела. Оповіданя і балаканки се
ред зібраної товпіі, що лїниво витягалась
на земли, часто були такі сьмішні і дихали
такою силою живого слова, що треба було

Ђ;.
,
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всеї холоднокровної вдачі запорожця, щоб
заховати однаковии вираз лиця, не мор
гнувши навіть вусом, _ різька черта, якою
до нинї впзначаеть ся Українець поміж
иньшиии своїми братами. Веселість була
пяна, шумна, та при всїм тім се не була
чорна коршма, де мрачноубійчою веселостю

забуваеть ся чоловік; то був тїсний кру
жок шкільних товаришів. Ріжниця була
тільки в тім, що, заміствсидїти над буква
рем 1 слухати пустих слів учителя, вони

робили напад на пяти тисячах коний; за
мість луга, де грають в мяча, в них були
непильновані, безпечні границї, в виду
яких татарин висував свою бистру голову
і неповорушно грізно глядїв Турок в своїй
зеленій чалмі. Ріжниця в тім, що, замість
під напором чужої волї мучити ся в школї,
вони самохіть покинули батьків і материй
і Повтїкали з батьківських домів; що тут
були ті, в яких мотала ся вже коло шиї
верівка і які замість блїдої смерти поба
чили жите, экитє в цїлім розгарі; що тут
були ті, що по благородному звичаю, не могли

удержати в своїй кииіени копійки; що тут
були ті, що доси червінець мали за богат
ство: ті, що то в них, завдяки арендарям
жидам, кпшенї можна було вивернути зо
всїм не боячись якої-не-будь згуби. Тут
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були всї бурсаки, що не витерпіли акаде
мічних лоз 1 не винесли з1 школи нї одної
букви; та разом з ними тут булиіті, що то
Чували і про Горация і про Ціцеронаіпро
римську республику. Тут було много тих
офіцирів, що то опісля визначались в ко

ролївських військах; тут було множество
образованих, досьвідчених партизанів, які
присвоїли собі благородне пересьвідченє, що
все одно, де-б нї воювати, тілки аби воювати,
бо не личить благородному Чоловікови вік

вікувати без битви. Много було й таких, що
прийшли на Оїч з тим, щоб опісля сказати, що
й вони були на Оїчи, що й вони лицарі з гар
том. Та кого там не було! Та дивна республика
була саме потребою того віку. Охотники

до воєнного житя, до золотих кубків, бога
тих парч, дукатів 1 реал1в, по всї часи могли
знайти там роботу. Одні лиш любителї

женщин не могли знайти там нїчого, тому
що навіть на передмістє Оїчи не сьміла

показуватись нї одна женщина.
Остапови і Андрієви видалось незви

чайно дивним, що при них же приходила
на Оїч безлїч народа і хоч би хто спитав:
відкиля ті люди, хто вони і як їх зовуть?
Вони приходили сюди, немов вертаючись
у свій власний дім, відки може перед го
диною вийшли. Хто прийшов, являв ся лиш
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в кошового, що звичайно говорив:_„Здоров
був! Що, в Христа віруєшім _ „Вірую!“
відповідав той. _ „І в Трійцю сьвяту ві
руєш?“_ „Вірую.“_ „І до церкви ходиш 'Р“_
„Ходжу!“_ „Ану, перехрестись!“ І той хре
стив ся. _ „Ну, добре!“ казав кошовий:
„іди-ж, в який сам знаєш курінь.“ Тим
і кінчилась цїла церемонїя. І цїла Сїч мо
лилась в одній церкві і готова була боро
нити еї до останної каплї крови, хоч

ічути не Іхотїла про піст і тверезість.
Тілько вельми користолюбиві жиди, вірмени
і татари зважувались жити і торгувати на
передмістї, тому що запорожцї нїколи не
любили торгуватись, а кілько гроша рука
з кишенї виймила, тілько й платили. Тай
доля тих користолюбивих торговцїв була
незавидна: вони подабали на тих, що посе
лювались під Везувіем, тому що як лиш у за

порожцїв не стало гроша, так вони удальцї
розбивали їх крами і брали все даром. Сїч
складала ся з шістьдесяти кількох куре
нїв, які дуже були похожі на малі, неза
лежні від себе республики, а еще більше
на школу і бурсу дїтий, що жили на всих
готовім. Нїхто о нїщо не дбав, нїчого не
держав у себе: все було в руках курінного
отамана, якого за те звичайно й величали
батьком. В его руках `були гроші, одежа,
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весь харч, саламаха, каша, навіть паливо;

ему й віддавалось гроші на сховок. Нерідко
куренї з куренями поперечились; тодї дїло
зараз доходило до бійки. Куренї висипува
шісь на майдан і пястуками ломили собі
ребра, поки одні не перемагали в кінци
и не взяли переваги, а тогдї починалась

гульня. Така була та Сїч, що мала тілько

принад для молодих людии.
Остап і Андрій кинулись зі всїм жа

ром молодцїв в те шумне море і забули
вмитьі за батьківський дім, і за бурсу
1 за все, що ворушило перше душу; вони
зачали нове жите. Все для них було нове:

буйні звичаї Сїчи і проста управа і закони,
які видавались їм часом навіть надто острими
серед такої самовільної республики. Скоро
козак попав ся в злодїі, вкрав яку-не-будь
марницю, так се вважалось вже ганьбою
всего козацтва: его, як безчестного, привя
зували до иозорного стовиа 1 клали коло
него дубину, якою всякий прохожий обо
вязаний був почастувати его, поки таким

робом не забивали его на смерть. Довжника,
що не платив довгів, ириковували ланцом
до пушки, де мав сидїти так довго, поки

хто-не-будь з товаришів, рішившись вику
пити єго, не заплатив за него довгу. Та.
найбільше вражіне зробила на Андрія та
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кара смерти, назначена за убійство. Тут
же при нїм вибрали яму, спустили туди
живого убійцю, а на нїм поставили труну
з тїлом убитого, і потім обох засипали
землею. Довго потім все привиджував ся

ему страшний обряд смертної кари і все
являв ся очам топ живцем засипании чо
ловік разом зі страшною труною.
Оба молоді козаки скоро здобули собі

гарне становище серед козаків.
Часто разом з другими товаришами свого
куреня, а 1ногдї з цїлим куренем і з су
сїдними куренями виступали в степ стрі
ляти невимовнс число всїх можливих сте
пових птахів, оленїв та кіз, або виходили
на озера, ріки і протоки, визначені жере
бом всякому куреневи, закидати неводи,
сїти і добувати богато риби на прожиток
цїлого свого куреня. Хоч і не було тут
науки, на якій пробуеть ся козака., так вони
стали вже замітні між другими молодцями
справжним юнацтвом і моторностю у всїм.
Жваво і влучно стріляли в цїль, перепли
вали Днїпер против струї' щ дїло, за яке
новика приймали торжественно в козацькі

круги. р

Та старий Тарас готовив їм иньшу дї
яльність. Єму не по души було таке пусте
житє _- дїйстного дїла хотїв. Він все при
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думав, як би спонукати Сїч до відважного
предприемства, де можна¬б погуляти як
слїд лицареви. Вкінци одного дня прийшов
до кошового 1 сказав ему прямо:-- Що, кошовий, пора-б погуляти запо
рожцям? .- Нїгде погуляти, -- відповів кошо

'

вий, виймнвши з губи маленьку люльку
і сплюнувши на бік._ Як _- нїгде? Можна пійти в Туреч'А
чину, або на татарву.
_- Не можна нї в Туреччину, нї на та

тарву, _ одвітив кошовий, взявши знов
холоднокровно в губу свою люльку.- Як _- не можна?_ Так! Ми прирекли султанови мир.- Та же він бузувір: і Бог і Святе
Писане велить бити бісурменів._ Права не маємо. Коли-б еще нашою
вірою не клялись, то, може бути, було-б
1 можна; а так нї _ не можна._ Як - не можна! Як же ти гово
риш: не маємо права? От у мене два сини
оба молоді люди. Єще нї разу нї той, нї
другий не був на війнї; а ти говориш: не
маємо права; а ти говориш: годї йти запо

рожцям.- Ну, вже не ялоеь так!_ Так, виходить, ялоеь, щоб пропадала
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даром козацька сила; щоб чоловік згиб як
собака, без доброго дїла; щоб нї вітчинї,
нї всему християнству не було з него нїя
кого пожитку? Так на що-ж ми живем?

Розтолкуй _ти менї се. Ти чоловік розумний,
тебе не даром вибрали кошовим: розтолкуй
менї, на що ми живем. Кошовий не дав
відповіди на питанє. Се був упертий ко
зак. Він трохи помовчав і потім сказав:_ А війнї все таки не бути!- Так не бути війнї? _ спитав знов
Тарас._ Нї!- Так вже й думати про се нїчого?_ І думати про се нїчого?_ Пожди-ж ти, чортів сину! -- ска
зав Бульба про себе.

_ Ти мене попамя
таеш, - і постановив зараз же віддячи
тись коіиовому.
Поговоривши з тим і з другим, залив

він всїм горло, і в похмілю козаки в числї
кільканайцяти иовалили просто на майдан,
де стояли привязані до стовпа лїтаври,
в які звичайно били скликуючи на раду.
Не знайіиовши палок, переховуваних за
всїгди у довбуша, вони вхопили по полїну
в руки і давай валити в них. На се пер
ший всїх надбіг довбуш, чоловік високий,
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з одним тільки оком, та в добавок еще
и страшно заспаним.-- Хто сьміє бити в лїтаври? - за
кричав він._ Мовчи! візьми свої палки тай вали,
коли тобі велять! _ відповіли підохочені
старшини.
Довбуш виймив зараз же з кишенї палки,

що їх взяв з собою, дуже добре знаючи
кінець подібних пригод. Лїтаври зарокотїли
і скоро на маидан, як чмелї, стали виси
пуватись товпи запорожцїв. Всї зібрались
в круг, і після третого тарабаненя явилась
вкінци старшина: кошовии з палицею в руцї,
знаком свого достоїнства, судя з військовою
п атко писар з каламарем 1 осавула
з М'Їіошовий і вся старшина здій
мили шапки і поклонились на всї сторони
козакам, що гордо стояли, взявшись руками
за боки.
_- Що значить сей збір? Чого хочете,

панове? _ сказав кошовий. Лайка і крики
не дали ему говорити.
_- Клади палицю! Клади бісів сину,

зараз клади! не хочемо тебе більшеі- кри
чали з товпи козаки. Дехто з тверезих ку
ренїв хотів, мабуть, противитись; та куренї
і пяні ітверезі пійшли на пястуки. Крик
і шум счинились скрізь.
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Кошовий хотїв було говорити, та зна
ючи, що розярена, буйна товпа може за се
побити єго на смерть, як то все дїеть ся
в таких оказиях, поклонив ся дуже низько,
поклав палицю і екрив ся в товпі._ Пріікажете і нам, панове, положити
знаки урядів 'Р
_ сказали судя, писар і оса

вула, і готовились тут-же покласти кала
мар, військову печатку 1 жезл. `1μ^^μ<

, ви оставайтесь! _ закричали
з товпи._ Нам треба було прогнати тільки
кошового, тому, що він_ баба, а нам треба
чоловіка на кошового._ Кого-ж виберете тепер кошовим?_
спитала старшина._ Кукубенка вибрати!_ кричали одні._ Не хочемо Кукубенка! _ верещали
другі.
_ Рано ему! Єще молоко на губах

пе присхло. і_ Шило най буде отаманом! _ ри
піли иньші. _ Шила поставити кошовим!_ В спину тобі шило? _ лаяла товпа.
Що він за козак, скоро на крадїж пустив
ся, сучій син, як татарин? Бісови в міх,
пяницю Шила!_ Бородатого, Бородатого посадьмо на
коши!_ Не хочемо Бородатого! Геть до сти
лої мами з Бородатим!

- 1
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_ Кричіть Кирдягу! _упідшепнув Та
'

рас Бульба кільком.- Бирдягу !Еирдягу!_кричала товпа.-
Бородатого, Бородатого! Кирдягу! Кирдягу!
Шила! До чорта з Шилом! Кирдягу!
Всї кандидати, почувши свої імена, за

раз же вийшли з товпи, щоб не стягати
на себе підозріня, буцїм то участю підпирали
свій вибір._ Еирдягу! Кирдягу! _ гудїло силь
нїйше всего. _ Бородатого! _
Дїло пійшло на пястуки і Нирдяга за

'ликував_
Ступайте за Нирдягою!_загомонїли.

Козаків з десять віддїлилось тут же
з товпи; дехто з них ледви встоював на
ногах, до того вспіли наповнитись, _ та
всї пійшли просто до Кирдяги сказати ему,
що вибраний.
І Кирдяга, дарма що иідстаркуватий, та

розумний козак. давно вже сидїв у своїм

курени наче-б невідав, що творить ся._ Що панове? чого вам треба? _
спитав._ Іди, тебе вибрали кошовим!...- Змилуйтесь, панове! _ сказав Кир
дяга._ Де менї бути гідним такої чести?
Де менї бути кошовим! Та в мене й ро
зуму не стане на сповнюване такого обо

4
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вязку. Нїби вже нїкого красшого не знай
шлось в цїлім війську? ,_ Іди-ж, кажуть тобі! _ кричали за
порожцї. Два з них вхопили его під рукіі
і як він нї упирав ся ногами кінець кін
цем притаскали его на майдан серед ла
йок, стусанїв з заду, дотепівідокорів: „Не
трать глуздів, бісів сину! Приймай же
честь, собако, коли тобі дають!“ І таким
робом увели Кирдягу в козачий круг._ Що, панове, _ озвались до всего на
рода ті, що привели его_ згідні ви з тим,
щоб сей козак був у нас кошовим?_ Всї згідні! _ кричала товпа і від
того крику довго лунало по цїлім поли.

Один зі старшин взяв палицю і подав
еї нововибраному кошовому. Кирдяга, по
звичаю, зараз же відказав ся. Отаршина
подав другий раз. Кирдяга відказав ся
і в друге, аж потім, вже за третим разом,
взяв палицю. Крик одобреня понїс ся по
над всею товпою, і знов далеко загудїло
козацьким' криком цїле поле. Тогді висту
пііліі з посеред народа чотири наистарші,
сивоусї і сїдочупринні козаки Оїчи, бо нї
хто з запорожцїв не вмирав своею_смертю_
і кождий,_набравиіи в руки землї, що під
топ час після дощу перемінилась в грязь,
поклав ему еї на голову. Мокра земля стї
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кала з его голови, потекла по вусах і по
щоках і цїле его лице замазалось грязею.
Та Кирдяга стояв, не рухав ся з місця,
а дякував козакам за честь.
Так скінчив ся шумний вибір, якому

не знати чи були такі раді другі, як рад
був Бульба. Тим вибором він віддячив ся

попередному кошовому. Надто-ж іКирдяга
був давний его товариш і бував з ніім
в одних і тих самих польних 1 морських
походах, дїлячи з ним труди і невигоди
воєнного житя. Товпа розбрилась зараз
сьвяткувати вибір і счинилась гульня, якої
еще не бачили доси Остап і Андрій. Шинки
з винами розбито; мід, горівку і пиво за

бііралось прямо без гроший; шинкарі були
вже раді и тому, що самі остались цілі.
Цїла ніч минула серед криків і пісень, що
ними славилоеь подвиги,_а місяць з неба
довго дивив ся на товпи музикантів, що
проходили по улицях з бандурами, торба
нами, круглими балалайками, дивив ся на

церковних співцїв, що їх держали в Сїчи
до співаня в церкві і звеличуваня запо
рожськнх дїл. Вкінци хміль і втома стали
похиляти кріпкі голови. І видко було, як, то
там, то в другім місци надав на землю козак;

як товариш з товаришем обіймившись роз
добрившись і навіть заплакавши, валились

4=ІІ
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разом з ніг. Там гуртом клалась товпа цїла;
там иньший козак добирав собі місця на
леговище і ляг просто на деревляну колоду.,
Останній, що був сильнїйший, вигукував
щось еще без звязку; вкінци-ж і его під
косила хмільна сила, иовалив ся і він, _
і цїла Сїч заснула.

ІМ.

А другого дня Тарас Бульба вже ра
див ся з новим кошовим, як підвести за

порожцїв не яке-небудь дїло. Кошовий був
мудрии і хитрии козак, знав на скрізь за
порожцїв і зразу сказав:_ Не можна присяги ломити, нїяк не
можна. _ А потім, помовчавши, додав: _
Нї, можна; присяги не нарушимо, а так
щось придумаемо. Нехай тільки збереть ся
народ, та не так, щоб на мій приказ,
а просто самохіть _ ви вже знаете, як се
зробити, - а ми зі старшинами заразінад
біжимо на майдан, буцїм нїчого не знаем.
Не минула й година після їх розмови,

коли вже загреміли лїтаври. Знайшлись
в мить і підхмелені, і нерозумні козаки.
Мілїон козацьких шапок віісипав нагло на
майдан. Вчинив ся гомін: „Хто? зачпм? із
за чого затарабанили на збори?“ Нїхто не
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відповідав. Вкінци, в тім ідругім кутї стало
озиватись: „От пропадае даром козацька
сила: війни нема! От старшини лежнями
лежать, очи салом позаступало! Нема видко
правди на сьвіті!“ Старшини буцім остов
піли на такі річи. Вкінци, кошовий вперід
виишов і сказав: __ Позвольте, панове запорожці, слово
сказати!_ Кажи! ›

_ От таке тепер діло на мисли, па
нове добродїі, та ви може й самі красше се

знаете, що много запорожців пообдовжува
лось в жидів-шинкарів і в своїх же братів
так, що ніякий чорт тепер і віри не йме.
Потім знов друга приходить справа, що
е много таких хлопців, котрі еще й на очи
не бачили, що воно таке війна, підчас коли

молодому чоловікови
_ і самі знаете, па

нове _ без війни годї прожити. Який там
запорожець з него, скоро він еще ані разу
не бив бісурмена?_ Він добре каже, подумав Бульба._ Не думайте, панове, що я кінець
кінцем говорю се для того, щоб мир нару
шити: Боже борони! Я тільки так се го
ворю. При тім же в нас храм Божий

_
гріх сказати, що таке! От кілько вже літ,
як, з ласки Божої, стоїть Січ, а доси не
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то вже, щоб зверхи украшена була цер
ков, але нав-ть образи

_ і ті без всяких
прикрас; хочаб срібну ризу догадав ся хто

викувати їм; вони тільки й те одержали,
що записали тестаментом другі козаки; таи
запис їх був скупий, тому що майже все
нропили еще за житя. Так я веду річ не
до того, щоб зачати війну з бісурменами:
ми прирекли султаиови мир, 1 ми прогрі
шились би вельми, бо-ж ми клялись вірою
нашою.
-- Що-ак він путає таке? _ сказав

до себе Бульба._ Так, ось бачите, панове, що війни не
можна зачати: лицарська честь не каже.
А, в своїм слабім розумі, он що и думаю:
пустити з Човнами самих молодиків, нехаи

трохи пошарпають береги Натолїї. Як ду
маєте, панове?_ Веди, веди всїх! _ заревла зі всїх
сторін товпа. _ За віру ми готові покла
сти голови.
Кошовий злякав ся; він нїяк не хотїв

піднимати цїлого Запорожа: нарушити мир
здавалось єму сим разом дїлом неправим._ Позвольте, панове, еще слово сказати._ Досить! _ кричали Запорожці _
Лїище не скажеш._ Коли так, нехай же буде так. Я
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слуга вашої волї. Звістне вже дїлоі по пи
санію звістно, що голос народа _ голос
Божий. Над те, що весь народ видумав, му
дрійше вже видумати годї. Тільки от що:
вам звістно, панове, що султан не пустить
плазом того подвига, яким потїшать ся мо

лодцї. А ми тим часом підготовились би і сили
в нас були сьвіжі, і нїкого не злякались
би. А пійдем всї, то й татарва може напасти:
вони, турецькі собаки, в очи не кинуть ся
і до хазяіна в хату не посьміють припти,
а з заду вкусять у пяти, тай боляче вку
сять. Та коли вже пійшло на те, щоб гово

рити правду, в нас і човнів не ма тілько
в запасї, тай пороху не натерто так много,
щоб мож було всїм вибратись. А я, знайте,
я рад: я слуга вашої волї.
Хитрий отаман замовк. Гурти стали пе

регорюватись, курінні отамани радитись;
пяних, на щастє, було не богато,і тому рі
шились послухати сиасенної ради.
Зараз же кільканайцять люда вибралось

на противний беріг Днїпра, в військову
скарбницю, де, в недоступних скритках, під
водою і в очеретах, зберегалась військова
каса і часть забраного в неприятеля оружя.
Другі всї кинулись до човнів озирати їх
і лаштувати в дорогу. Вмить товпою народа
наповнив ся беріг. Кільканайцять плотників
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явилось з топорамивруках. Отарі,осмалені,
широкоплечі, голїнаті запорожці, з при
снїженими вусами і чорновусі, засукавши
шаравари, стояли по коліна вводіістягали
човни тугим посторонком з берега. Другі
вносили готові сухі поліна і всяке дерево.
Там обшивали дошками човен; там'переки
нувши его горі дном збивали і заливали
смолою; там до боків других човнів, ко
зацким звичаєм, привязували вязки довгої
трощі, щоб не потопило човнів` морською
филею; там дальше, вздовж цілого побережа
розложили ватри і вариливмідних казанах
смолу на заливане суден. Бувалъці і старі
навчали молодих. Стукі крик робітників
лунав навкруги. Беріг

' колихав ся і рухав
ся як живий. _

На те великий иором почав причалю
вати до берега. Товпа людий, що стояла на
нїм, вже з далека махала руками. Се були
козаки в обірваиих свитках. Неохайний одяг_

у многих нічого не було крім “сорочки

і коротенької люльки в зубах _ вказував,
що вони або що йно вихопились з якої-не

будь халепи, або так загулялись, що про
гуляли все, що лиш було на тілі. З поміж
них виступив і став з переду приземкуватий,
плечистий козак, чоловік літ пятьдесяти.
Він кричав і махав рукою сильнїйше всїх;
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та за стуком і криками робітників не було
Чути єго слів._ А з чим приїхали? _ спитав кошо
вий, коли пором пристав до берега. Всї ро
бітннки, покинувши свою роботу і піднявши
сокири та долота, глядїли ждучи._ З бідою! _ кричав з порома призем
куватии козак._ З якою?_ ґІайте, панове запорожцї, сказати._ Казки!_ Чи хочете можеІ скликати раду?_ Казки, ми всї тут.
Народ весь стовпив ся в один гурт._ А ви хиба нїчого не чували про те,

що дїеть ся в Гетьманщині?_ А що? _ озвав ся один з курінних
отаманів._ Е, що? Видко вам татарин заткав
клочем вуха, що ви нїчого не чували._ Казки-же, що там творить ся?_ А то творить ся, що і родились і Хре
стились, а еще не видали такого._ Та говори нам, що творить ся, сучій
сину! _ закричав один з товпи, втративши,
як видко, терпеливість._ Така пора тепер пійшла, що вже
церкви сьвяті тепер не наші._ Як _ не наші?
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_ Тепер в жидів вони в арендї. Коли
жидови вперід не заплатиш. то і обіднї не
правити._ Шо ти мовиш?_ І коли сукин син жид не покладе
знака нечистою своєю рукою на святій пасцї,
то и паски не сьвятити._ Бреше він, пани брати, не може бути,
щоб нечистий жид клав значок на сьвятій
пасцї._ Слухайте, еще не те розповім: і ксьон
дзи їздять тепер по цїлій Українї в тара
дайках. Та не в тім біда, що втарадайках,
а в тім біда, що запрягають вже не коний,
а просто православних християн. Слухайте!
еще не те розповім: вже, кажуть, жидівки
шиють собі юбки з поиівських риз. От яке
коїть ся на Українї, панове! А ви тут си
дите на Запорожи, та гуляете, та видко,

татарин такого нагнав вам страху, що в вас
вже нї ока, нї вуха _ нїчого нема, і ви
не чуете, що дїеть ся на сьвітї._ Стій, стій! _ перебив кошовий, що
доси стояв, вияливши очи в землю, як івсї
заиорожцї, котрі в важних справах нїколи
не давались периіим иоривам, але мовчали,
і за той час в тишинї збирали грізну силу
негодованя. _ Стій! і я скажу слово. А що
же ви _ побив би чорт і зараз таки ва

Юг.
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шого батька! _ що-же ви діяли самі? Хиба
в вас щабель не було, чи що? Як же ви
позволили на таке беззаконє?_ Е, як позволили на таке беззаконе!...
А стрібували-б ви, коли пятьдесять тисяч
було самих ляхів, та й годі гріх таіти, були
теж собаки між нашими _ вже пристати
на їх віру._ А гетьман ваш? А полковники що
робили?_ Наробили полковники такої роботи,
що не приведи Господи ні нам, ні нікому._ Як?_ А так, що вже тепер гетьман, зажа
рений в міднім бику, лежить у Варшаві,
а полковиицькі руки і голови розвозять по
ярмарках на показ цілому народови. От чого

наробили полковники!

Заметушилось в цілій товпі. Зразу про
неслась над цілим берегом мовчанка, така,
як буває перед грізною бурею, а потім на
раз полились річи, і заговорив цілий беріг:
„Які щоб жиди держали в арендї христіі
янські церкви! щоб ксьондзи запрягали
в оголоблі православних християн! Як! щоб
терпіти такі муки на Руській земли від про
клятих недовірків! щоб от так поступали
з полковниками і з гетьманом! Та не бутіі
же сему, не бути!“ Такі слова лїтали з одного
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кінця в другий. Зашуміли заиорожцї і ио
чули свою силу. Тут вже не було розруху
легкодушного народа: розрухались всї вдачі
важкі 1, тугі, що не скоро запалювались,
але, запалившись, уперто і довго берегли
внутрішний жар. „Перевішати всю жидову!“
иочулось з товпи. „Нехайэке не шиють з по
півських риз юбок своїм жидівкам! Нехай
же не ставлять значків на сьвятих пасках!
Потопити їх всїх, иоганцїв, у Днїпрі!“ Слова
ті, проголошені кимось з товпи, пролетїли
блискавкою над всїма головами, і товпа ки

нулась на передмісте з наміром перерізати
всїх жидів.
Бідні сини Ізраіля, загубивши всю при

притомність свого й так нїкчемного духа,
ховались в порожних бочках з горівки,
в грубах, а навіть повзли під юбки своїх
жидівок; але козаки всюди їх находили._ `Ясновельможні пани! -- кричав оден
високий і довгій, як тичка, жид, висунувши
з купи своїх товаришів нещастну свою пику,

оиогаиену страхом. „Ясновельможні пани!
Слово лиш дайте нам сказати, одно слово!
Ми таке скажемо вам, чого еще нїколи не
чували, _ таке важне, що не можна ска
зати, яке важне!_ Ну, нехаи скажуть, _ сказав Бульба,
котрий все любив вислухати обжалованого.

г

7 г _
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_ Ясні пани! _- проголосив жид.
Таких панів еще нїколи не видано, ей Богу,
ніколи! Таких добрих, удобрих і хоробрих
не було еще на сьвітї! _ Голос его при
мирав і дрожав від страху. _ Як можна,
щоб ми думали про запорожцїв що-не-будь
не добре! Ті зовсїм не наші, що арендують
на Українї! Ей Богу, не наші! То зовсїм не
жиди; то чорт знає, що; то таке, що тільки
наплювати на него тай кинути! От і вони
скажуть те-же. Не- правда-же, Шльома, або
ти, Шмуль?_ Ей Богу, правда! _ відповідали
з купи Шльома і Шмуль в подертих яр
мурках, оба білі, як вапно._ Ми нїколи єще _ говорив дальше
довгий жид _ не знюхувались з неприяте
лями. а католиків ми 1 знати не хочемо:
нехай їм чорт приснить ся! Ми з запорож
цями, як брати рідні..._ Як? щоб запорожцї були з вами бра
ти? _ гукнув один з товпи. _ Не діжде
тесь, прокляті жиди! В Днїпер їх, панове,
всїх потопити поганцїв!
Ті слова були сигналом. Жидів похапалп

в руки і почали кидати в филї. Жалістний
крик понїс ся з всїх сторін, але суворі за

порожцї т1льки сьміялись, видячи, як жи
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дівські ноги в черевиках і панчохах бовтались
на воздусї.
Бідний оратор, що сам на свою шию

накликав біду, вискочив з кафтана, за який

було схопили его, в одній сіменастій камі
золи, вхоиив за ноги Бульбу і покірним
голосом мовив:_ Великий господине, ясновельможний
пане! Я знав і брата вашого, покійного До
роша! Був вояк на славу всему лицарству.
Я ему вісім сот цехинів дав, коли треба
було викупитись з полону в турка..._ Ти знав брата? _ спитав Тарас._ Ей Богу, знав! Великодушний був пан._ А як тебе зовуть?-- Янкель._ Добре, _ сказав Тарас і потім, по
думавши, звернув ся до козаків та промовив
так: _ Повісити жида буде все пора, коли
буде треба; а на днесь лишіть его мені.
Оказавши се, Тарас повів его до себе,

де стояли его козаки._ Ну, лізь під віз, лежи там, і не ру
хай ся, а ви, братці, не випускайте жида.
Оказавши се, він пійшов на майдан, тому,

що туди давно вже збиралась вся товпа.
Всі покинули вмить беріг інаправу човнів,
бо ждав іх тепер не морський поход, а сухо
путний, і не суден та козацьких чайок треба
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було, а возів і коний. Тепер вже всї хотїли
в похід, і старі і молоді: всї за радою всїх
старших, куренних, кошового і за волею
всего запорожського в1иска постановили йти

прямо на Польщу, помстпти всю кривду
і потоптане віри і козацької слави, набрати
добичі з городів, пустити пожар на селаі ниви,

пустити славу про себе далеко по степу.
Все тут же оперізувалось і оружилось. Ко
шовий виріс на цїлий аршин. Се вже не

був той несьміливий довершитель пустих
забагів вільного народа: се був необмежений
володар, се був деспот, що знав лиш при
казувати. Вої бутні і гулящі лицарі рівно
стояли в рядах, з пошаною похиливіии
голови, не зважуючись підвести очий, коли
кошовий роздавав прикази: роздавав їх тихо,
не викрикуючи і не поквапляючись, але
з ировола, як старий, глибоко досьвідчений
в дїлї козак. що не в перве брав ся здїй
снюватп розумно придумані наміри._ Огляньтесь, всї огляньтесь пиль
ненько! _ так говорив він. _ Направте
вози і мазницї, попробуйте оружя. Не заби
райте много з собою одежі: по сорочцї і по
двоє шаравар на козака, та по горшку са
ламахи і пшона _ більше щоб і не було
в нїкого! Про запас буде в возах все, що
треба. По парі коний щоб було в кождого
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козака. А волів двістї пар взяти, тому що
на переправах та грузких місцях потрібні
будуть воли. А Порядку держіть ся, панове,
передовсїм. Я знаю, е між вами такі, що
ледви Бог пішле яку користь _ зараз эке
пійшли дерти китайку ідругі оксаміти собі
на онучі. Биньте таку бісову поведїнку,
проч кидайте всякі юбки, беріть лиш одно
оруже, коли попадеть ся добре, та червінцї
або срібло, тому що вони податнїйші, та

пригодять ся у всякій потребі. Та от вам, па
нове, наперед кажу: скоро хто в походї
напєть ся, то нїякого не ма на него суду:
як собаку за шияку звелю примчати до та
бору, хто-б він не був, хочби навизначнїй
ший козак зі всего війська; як собака буде
він застрілений на місци і покинутий без
всякого похорона на поталу птахам, тому, що
пяниця в походї не гідний християнського
похорона. Молоді, повинуйтесь у всїм ста

рпм! Скоро займе куля, або шкрабне шабля
по голові або -по чімїне-будь иньшім, не

дуже зважайте на таке: розмішайте набій

пороху в чарцї сивухи, духом випийте, і все
пройде _ не буде й горячки; а на рану,
коли вона не дуже велика, приложіть про
сто землї замісивши єї вперід слиною на
долони, то і присхне рана. Ну-те-ж за
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діло, за ідло, хлопці, та не сквапно, гар
ненько беріть ся за діло!
Так говорив кошовий; скоро тільки по

кінчив він свою річ, всі козаки взялись

зараз за діло. Вся Оіч протверезилась і нїгде
не мож було подибати ні одного пяного,
наче-б і не було їх нїколіі між козаками.
Ті направляли обіде коліс і зміияли оси
в возах: ті вносили на вози міхи з харчами,
на другі валили оруже; ті зганяли коний
і волів. Зі всіх усюдів чути було тупіт ко
ний. пробну стрілянину з руиіниць, брязк
щабель, рев биків, скрип обертаних возів,

розмови і голосний крик іпринуку. Іскоро
далеко _ далеко простер ся козачийтабор
по цілім поли. І довго прийшлось би бігти
тому, хто захотів би пробігти від голови до
хвоста его. В деревляній,невеличкій церкві
сьвященик правив молебень, покропив усіх
сьвяченою водою; всі цілували хрест; коли

рупіив табор і подав ся з Оічи, всі запо
рожці обернули голови назад. „Прощавай,
наша мати!“ сказали майже однодушно: „Не
хай же тебе заступить Бог від всякого не
щастя!“
Проїзджаючи передмістем, Тарас Бульба

побачив, що жидок его, Янкель, вже поставив

якусь буду з кришею і продавав креміне,

5
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затичку, порохі всяке військове знадібе,
потрібне на дорогу, навіть колачі і хлїбн.

рщомза
бісів жид!“ подумав собі Тарас

і під іхавши до него на кони, сказав:_ Дурню, чого ти тут сидиш? Хочеш
хиба, щоб тебе застрілили, як воробця?
Янкель, замість відповісти, підійшов до

него близше і зробивши знак обома руками,
неначе-б хотів виявити щось тайного, сказав:_ Нехай пан тільки мовчать і нїкому
не говорять: між козацькими возами є один
мій віз; я везу всякий потрібний запас для
козаків і по дорозї буду доставляти все по

трібне по такій дешевій цїнї, по якій еще
нї один жид не продавав; ей Богу, так; ей
Богу, так!

Здвиг плечима Тарас Бульба, дивуючись
моторній жидівській вдачи і поїхав у табор.

У.

Невдовзї цїла польська полуднево-західна.
країна стала ся жертвою страху. Всюди
пійшли чутки: „Запорожцї! показались за

рожцї!...“ Все, що могло спасатпсь, спасало
ся. Все схапувалось і розбігалось, звичаєм
того безладного, небезпечного віку, коли не
ставили нї кріпостий, нї замків, а як попало,
так і заводив чоловік на час свое соломяне
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житло. Він думав: „не тратити-ж на хату
працю 1 гроші, коли и так змете єї татар
ський напад!“ Все наполохалось: хто міняв
волів і плуг на коня і збрую та йшов у полки,
а хто крив ся, забираючи худобу і все, що
лиш можна було забрати. Попадались часом
по дорозї і такі, що збройною рукою витали
гостий, але більше було таких, що втїкали
заздалегідь. Всї знали, що трудно мати дїло
з буйною і воєнною товпою, звістною під
іменем запорожського віиська, котре в звер
хнім безкарнім неладї своїм містило лад,

придуманий на час битви. Кінні їхали, не
обтяжаючи і не томлячи коний, піші йшли
за возами тверезо, і цїлий табор посуваз ся,

наперед лиш ночами, відпочиваючи в день
і вибираючи на ту цїль пустари, незаселені
місця і лїси, яких було тогдї еще доволї.
Висилалось на перед пластунів іобїздчиків
розглядатись і вивідувати, де що, і як. І ча
сто в тих місцях, де наименьше могли

ждати їх, тамІ вони являлись нагло _ і все
тогдї прощало ся з житєм: пожари обхоплю
вали села; худобу іконий, яких не займало
військо, убивалось тутже на місци. Здава
лось, се був радше пир, 'нїж воєнний поход.
Дубом став би нинї волос на голові від тих

страшних познак лютости на половину ди
кого віку, які лиіпали всюди запорожці.

5*
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Поубиванг діти, пообрізувані груди у
ма

терии, з ніг по коліна здерта шкіра у ви

пущених на волю, словом, грубою монетою

сплачували козаки давні довги. Пралат
одного монастиря, почувши про іх прихід,
прислав від себе двох черцїв сказати, що
вони не так поступають, як належить; що
між запорожцями 1 правительством панує
згода; що вони наруіпають свої обовязки

для короля, а з тим разом і всяке народне
право. „Окажи епіскопу від мене і від всіх
запорожців, _ сказав кошовий _ щоб він
нічого не бояв ся: се козаки що йно запа
люють і розкурюють свої люльки.“ І нев
довзі величаве аббатство було в обіймах

пажерливого полумени, а его величезні ґо

тицькі вікна суворо глядїли крізь прірви
огненних филь. Товпи втікачів: черців, жи
дів, женщин нараз переповнили ті городи,
де була яка-не-будь надія на ґарнізон і го
родське ополчене. Висилана в ряди годи
правительством запізна поміч, що складала
ся з невеличких полків, або не могла найти
їх, або сама в переляку пускалась на вті
кача при першій стрічи і щезала на 'своїх
борзих конях. Лучалось, що многі королів

ські полководцї, тріюмфатори з давних битв,
рішались 'спільними силами ставити опір
запорожцям. І тут то передовсім пробували
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себе молоді козаки, що сторонпли від гра
бежи, наживи і бою з безсильним неприя
телем, а палали жаждою показати себе перед
старшими, помірятись в поєдинку з мотор
ним і чванливим ляхом, що пишав ся на
буйнім кони, з розкинутими на вітер ру
кавами контуша. Відрадна була наука: много
вже вони добули собі кінної збруї, дорогих
щабель і рушниць. 'В однім місяци змужнїли
і зовсїм переродились що йно опірені пи
склята і стали мужами; черти їх лиць,
в яких доси видко було якусь молодечу
мягкість, стали тепер грізні ісильні. А ста
рому Тарасови любо було бачити, як оба его
сини були все між першими. Остапови, зда
валось, було на роду написане военне зване
і трудне знане довершуваня боевих дїл. Нї
разу не збившись з путя і не стрівожившись
нїяким случаем, з холоднокровностю, майже

неприродною для двайцяти дволїтного, він
в одну мить міг зміркувати всю грозу, і цїле
положене дїла, тут же міг найти спосіб, як

оминути грозу, але оминути втій цїли, щоб
потім певнїйше опанувати еї. Вже випробова
ною певностю стали тепер визначати ся его

рухи і в них годї було не замітити спосібно
стий будучого вожда. Силою подихало від
его тїла, а его лицарські прикмети вже здо
були собіІ широку силу прикмет льва. „0, та.
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сей буде згодом' добрий полковник!“ говорив
старий Тарас: „Гей, гей, буде добрий полко
вник, та еще такий, що_й батька за пояс
заткне!ц

'

Андрій цїлий потонув учарівній музицї
куль і мечів. Він не знав, що се значить
обдумувати або розважати, або заздалегідь
мірити свої і чужі сили. До шалу любував
ся він битвою: щось бенкетове ввидзкува
лось ему в ті хвилї, коли розпалить ся
в чоловіка голова, в очах все мерещить ся
1 переилутуєть ся, летять голови, з гуком
падуть на землю коні, а він несеть ся, як
пяний, серед свисту куль, блиску мечів
1 наносить всїм удари і не чуе нанесених.
Не раз дивував ся батько

й Андрієви, ви
дячи, як він ведении одною лиш палкою
пристрастю, пускав ся на те, на що нїколи
не зважив ся-б холоднокровний і розваж- -

ний і завдяки одному бішеному напорови
свому доказував таких чудес, яким не могли

надивувати ся ті. що иостарілись в боях.

Дивував ся Тарасі говорив: „І се добрий_
кат би его не взяв' _ всяка! не Остап,
а добрий, также добрий вояка!“
Військо рішило ся йти прямо на город

Дубно, де, як зачували, було много гроша
і богатих гороэкан. В півтора дня поход був
довершении і запорожцї явились перед го
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родом. Городяне постановили боронитись до
останних сил 1 до краю, 1 волїли вмирати
на площах 1 улицях перед своїми порогами,
нїж пустити неприятеля в доми. Високий
земний вал окружав город; де вал був низ
ший, там виставала камяна стїна або дім,
що служив за батерию, або, вкінци, дубовий
частокіл. Ґарнїзон був сильний і розумів
важність свого дїла. Запорожцї завзято було
полїзли на вал; але зустріли ся з сильним
огнем. Міщане і городські обивателї, як
видко, теж не хотїли дармувати і стояли
товпою на городськім валу. В очах їх мож
було бачити завзятє розлуки; женщини теж

рішились брати участь в оборонї, і на го
лови запорожцям посилались каменї, бочки,
горшки, кипяток 1, вкінци, мішкиз піском,
що ослїплював їм очи. Запорожцям не по

нутру було дїло з кріпостями; вести облогу-- то не для них було. Ношовий велїв від
ступити і сказав: „Годї, пани брати, ми
відступім; та будь я поганий татарин, а не
християнин, коли ми випустимо їх хоч
одного з города! Нехай всї подохнуть, як
собаки, з голоду!“ Військо, відступивши,
облягло весь город і не маючи дїла,взялось
пустошити околицю, випалюючи доокрестні
села, етирти незабраного хлїба та пускаючи
табуни коний на ниви, єще не займані сер
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пом, де, як на те, вгиналось повне колося,
пл1д незвичаиного урожаю, що надгородив
під той час щедро всїх хлїборобів. З остра
хом дивили ся з города, як нищило ся

средства їх житя-бутя. А між тим запо
рожцї, установивши навкруги цїлого города
в два ряди свої вози, розтаборилиеь так само,
як і на Оїчи, куренями, курили свої люльки,
міняли ся здобутою збруею, грали сяв че
харду, в чет і лишку, іспоглядалп з убій
чою холоднокровностю на город. Нічю палали

ватри: кашовари варили в кождім курени
кашу в спорих мідних казанах; біля горів
ших цїлу ніч огнїв стояла безсонна сторожа.
Та невдовзї запорожцї почали потрохи ску
чати із-за бездїляі безпреривної тверезости,
Не звязаної з нїяким дїлом. Ношовий велїв

подвоїти навіть порцию, що інколи водило
ся в війську, коли не було важких подвигів
і походів. Молодим, а передовсїм синам Та
раса Бульби, не подобалось таке житє.

Андрія очевидячки брала ся скука. „Не
розумна голова“, говорив ему Тарас: „Терпи
козаче, отаманом будеш! Не той вже добрий
всяка, хто не втратив відваги у важнім дїлї,
а той добрий вояка, хто і на бездїлї не
скучае, хто все витерпить, 1 хоч ти ему що
хоч, а він все таки поставить на своїм.“
Та не згодитись палкому молодцеви зі ста
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рим; иньша вдача в кождого і иньшими
очима глядять вони на те-ж дїло.
А між тим наспів Тарасів полк, приве

дений Товкачем: з ним були еще два оса
вули, писар і иньша полкова старшина;
всїх козаків зібралось звипі чотирох тисячів.

Було між ними не мало й кінних охотників,
що самі рушили добровільно, без всякого

зазиву, скоро лиш зачули, в чім дїло. Оса-'

вули привезли синам Тараса благословень
ство від старухи-матери 1 кождому по

кипарисному образцеви з Межигорського
київського монастиря. Надїли на себе сьвяті

образцї оба брати, і мимохіть задумались,
згадавши стару матїр. Що пророкуе івіщуе
їм се благословеньство? Чи благословеньство
на побіду ворога і потім веселий поворот
у вітчину з добичю і славою у вічних пі
снях бандуристів, чи може?... Та не звістна
будуччи а. і” стоїть вона перед чоловіком як
осїннаМо стала над болотами: дурно
лїтають в нїй в гору і низ, черкаючи криль
цями, птахи, не пізнаючи себе, голубка

_
не видячи яструба, яструб __ не видячи го
лубки, і нїхто не знає, як далеко від своєї
погуби він кружить...
Остап вже займив ся своїм дїлом і давно

відійшов до куренїв; Андрій же, сам не зна
ючи чому, чув на серци якусь духоту. Вже
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козаки скінчили вечеряти. Вечер давно по
тух, липнева, чудова ніч огорнула сьвіт:І
та він не відходив до куренїв, не клав ся
спати, а глядїв мим0х1ть на цїлу розгорнену

перед
ним картину. На небі зір без числа

мигтїло тонким,
ияскравим

блиском. Поле
ген Ы ген було те розкиданими по
нїм возами з причепленими мазницями, обли
чими дегтем, з всяким добром і харчем, за

браним у ворога. Біля возів, під возами
і осторонь возів _ скрізь було вндко по
розкладаних на траві запорожцїв. Всї вони
спали в мальовничих положенях: хто по
клавши собі під голову куль, хто шапку,
а хто впершись по просту о бік свого то

вариша. Шабля, рушниця-самопал, люлька
з мідними бляхами на короткім цибушку,
з зелїзними протичками і кресалом були
невідлучно в кождого козака. Тяжкі воли
лежали, підогнувши під себе ноги, великими
білявими купами і видались з далека сїрими
каменюками, розкинутими по просторі поля. Зі
всїх сто ін з. т ави вже став підносити ся

густйй тЇЂдіІлЁячого війська, на який від
зивали ся з поля дзвінким иржанєм конї,
невдоволені путами на своїх ногах. А рівно
часно щось величне 1 грізне лучило ся
з красою липневої ночи. Се були луни да
леких доохрестних пожарів. В однім місци
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полумя спокійно і величаво стелилось по
небі; в другім, зустрівшп щось запальне
1 вихопившись нагло вихром, воно шуміло
і летїло горі, і відорвані пласти его гасли
під самим верхом неба. Там погорілий чор
нии монастир, як сувории картезиянськпи
чернець, стояв грізно, показуючи за кождим
відблиском свою мрачну велич; там горів мо

настирський сад; здавалось, чути було, як

дерева шипіли, окутуючись димом: а коли

вискакував огонь, він нагло осьвічував фо
сфоричним, голубо-огненним блиском спілі
овочі слив, або сям і там перемінював у чер
воне золото румяні грушки, 1 тут же серед
них чорнїло на стїнї будови або на пни

дерева тїло бідного повішеного жида або
черця, погибаючи разом з будовою в огни.

Над огнем кружляли в далечинї птахи, що
видавалиеь множеством темних дрібних хре
стиків на огненнім тлї. Обляганий город,
здавалось, заснув; вежі, і криші і частокіл,
і стїни его тихо мигали під відблисками
далеких пожарищ. Андрій обійшов козацькі
ряди. Огнї, при яких сидїли сторожі, го
тові були леда хвиля погаснути, ісамі сто
рожі спали, заспокоївіии кріпко чим-не-будь
цілий козацький апетит. Він подивував ся

трохи такій безпечности, подумавши: „добре,
що нема близько нїякого сильного непри
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ятеля і нїкого бояти ся.“ Вкінци, і сам він
підійшов до одного воза, вилїз на него і ляг
горілиць, поклавши собі під голову зложені
на зад руки; та не міг заснути і довго ди
вив ся на небо: цїле воно було відкрите
перед ним; чисто і прозоро було в повітрі;
громада зір, що творила молочну дорогу
і оперізувала небо, цїла була залита сьві
том. Часами Андрій немов забував ся, і якийсь
легкии туман дрімоти заступав ему на хвилю
небо, та потім воно знов прочищувалось
і знов розвиднювалось.
Тогдї саме, видалось є'му, майнув перед

ним якийсь дивний образ людського лиця.
Думаючи, що се був по просту сонний
привид, що тут же и розсїеть ся, він від
крив сильнїйше очи і побачив, що над ним
прямо нахилилось якесь звялене, худощаве
лице і дивило ся просто ему в очи. Довге
1 чорне, як вуголь, волосє, не причесане,
розпущене, лїзло з під темної, накиненої на

голову намітки; і дивний блиск погляду,
1 мертвецька смаглявість лиця, що визна

чувалось різькими чертами, казали радше
думати, що се була мара. Він вхопив не
хотя рукою за пищаль 1 заговорив майже

судорожно:_ Хто ти? Коли дух злий, щезни з очий;
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коли живий чоловік, то не в пору жарт ви
гадав, _ убю на місци.
В одвіт на се мара приложила палець

до уст і, здавалось, благала мовчати. Він
опустив руку 1 став приглядати ся їй пиль
нїйше. По довгім волосю, шиїіна половину
обнажених смаглявих грудех він пізнав

женщину. 'Га вона була не відси родом:
Цїле лице єї було смагляве, схороване; ши

рок1 скули виступали сильно над запалими
щоками; вузк1 очи піднимались дуговатим
розрізом в гору. Чим більше він вдивлював
ся в черти еї, тим більше пізнавав щось
знакоме. Вкінци не витерпів і спитав:_ Скажи, хто ти? Менї здаєть ся, на
че-б я знав тебе, чи бачив де-не-будь?_ Два роки тому назад, в Київі._ Два роки тому, в Київі, _ повторив
Андрій, силкуючись пригадати все, що збе

регло ся в его памяти з давного бурсацького
житя. Він поглянув еще раз на неї бачно
і нагло скрикнув на весь голос:_ Ти -- татарка! служниця панночки,
воєводової дочки..._ Тст! _ відповіла татарка, склавши
з умильним видом руки, тремтячи цїлим тїлом
і обертаючи рівночасно голову назад, щоб
бачити, чи не проснув ся хто-не-будь після
такого сильного Андріевого крику.
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_ Скажи, скажи, за чим, яким сьвітом
ти тут!
_
говорив Андрій, майже задиха

ючись від шепоту, перериваного що хвилї

внутрішним зворушенем. _ Де панночка?
жива еще? ._ Вона тут, в городї._ В городї? _ повторив він, знов мало
не скрикнувши, і почув, що вся кров нагло
ринула в серце.

_ Чого-ж вона в городї?_ А того, що сам старий пан в городї:
він вже півтора року як сидить воеводою
в Дубнї._ Що-ж, вона замужна? Та говори-ж,_ яка ти дивна! _ що вона тепер..._ Вона другий день нїчого не їла._ Як_ В нїкого з городян давно вже нема
куска хлїба, всї давно їдять одну землю.

Андрій остовпів._ Панночка видїла тебе з городського
валу між запорожцями. Вона сказала менї:
„Ідп, скажи лицареви: коли він тямить мене,
щоб прийшов до мене; а не тямить, щоб
дав тобі кусок хлїба для старенької моєї
матери, бо я не хочу дивитись, як при менї

вмирати-ме мати. Нехай красше я вперід,
а вона вже потім. Проси іобійми его за
колїна, за ноги: в него теж е стара мати,_ щоб єї ради дав хлїба!“

.-1,;.,...._Т,_;;„ . --_т
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Много всяких чувств збудилось і спа

лахнуло в молодих грудех козака._ Та як же тут? Як ти прийшла?_ Підземним ходом._ Хиба-ж є підземний хід?_ Є._ Де?_ Ти не здрадиш, лицарю?_ Клянусь хрестом сьвятим!_ Спустившисьв яр і перебривши потік,
там, де очерет._ І веде в сам город?_ Прямо до городського монастиря._ Ходїм, ходїм зараз!_ Але, Христа ради і Оьвятої Марії,
кусок хлїба!_ Добре, буде. Отій тут коло воза, або,
красше кладись на нїм: тебе нїхто не по
бачить, всї сплять; я зараз вернусь.
І він пійшов до возів, де були запаси,

приналежні до їх куреня. Оерце его било
ся. Все минуле, все, що було приголомшене
нинїшними козацькими бенкетами, суворим
военним житем, _ все підплило разом на
верх, заливаючи рівночасно все теперішнє.
Знов виринула перед ним, як з темної мор
ської глибени, горда женщина, знов мель

кнули в его памяти чудові руки, очи,
осьміхнені уста, густе, темнооріхове волосє,
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що розсішалось но грудех, і всї нїжні, скла
дно збудовані члени дївочого тїла. Нї, вони
не нронадали, не щезали в грудех его, вони
лиш ноховались, щоб на час зробити місце
другим р1чам; та часто, часто ненокоїли вони
глибокий сон молодого козака, ічасто, про
кинувшись, лежав він без сну на постели,
не вміючи вияснити собі причини.
Він ішов, а бите серця ставало сильнїйше,

сильнїйше, на саму гадку, що побачить єї
знов, і тремтїли молоді колїна. Прийшовши
до возів, він зовсїм позабув, за чим прий
шов: підв1в руку до чола 1 довго тер его,

силкуючись пригадати, що ему треба робити.
Вкінци, здрігнувши, цїлий став повен страху:
ему тут нриишло на думку, що вона вми

рає з голоду. Він кинув ся до воза і вхоиив
кілька великих хлїбів собі під паху; та тут
же подумав: а не буде-ж ся ножива, гідна
для рослого, неперебірчивого занорожця,

груба і непригожа для еї нїэкного складу?
Тут згадав в1н, що вчера кошовий докоряв
кашоварям за те, що зварили на один раз
всю гречану муку на кулїш, підчас коли
еї стало-б на добрих три рази. В повній
невности, що знайде доволї кулїшу в каза
нах, він видобув батьків ноходний казанчик
1 з ним ніишов до кашовара їхнього куреня,
що спав при двох десятиведрових казанах,

І

___-_ й Й_Йу
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під якими еще тлїло в поиелї. Заглянувшіі
в них, здивував ся, уздрівши, що оба пусті.
Треба було надлюдських сил, щоб все те
з'їсти, тим більше, що в їх курени меньше
було людий, нїж в других. Він заглянув
у казани других куренїв _ нїгде нїчого.
Мимо волї приплила ему в голову пословиця:
„запорожцї, як дїти: коли мало _ з'їдять;
коли много _ нїчого не лишуть.“ Що ро
бити? Та був десь, видить ся, на возї батько
вого полку, мішок з білим хлїбом, що его
знайшли, ограбивіии монастирську пекарню.
Він прямо приступив до батькового воза;
але на возї его вже не було: Остап забрав
его собі під голову і, простягіііись з боку
на земли, захропів ііа цїле поле. Андрій
хватіів мішок одною рукою і сїпнув его
так, що голова Остапа впала на землю, а він
сам зірвав ся з просоня, і сидячи з заплю
щеними очима, закричав, що було сили:_ Держіть, держіть дїдьчого ляха! Та
ловіть коня, коня ловіть!_ Мовчи, бо убю! _ крикнув з пере
ляку Андрій, замахнувпіись на него мішком.
Але Остап і без того вже мовчав,посмирнїв
і так захропів, що під его носом піелестїла
трава, на якіи спав.

Андрій боязко оглянув ся на всї сторони,
щоб побачити, чи не збудив кого з козаків
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сонний крик Остапа. Одна чубата голова
таки піднсслась в сусїднім курени і, гли

пнувши очима, скоро опустилась знов на
землю. Переждавши дві хвилї, він вкінци
відійшов зі своею добичю. Татарка лежала,
ледви віддихаючи._ Отавай, пійдемо! Всї сплять, не. бій
ся! Підіймеш ти хоч один з сих хлїбів,
коли менї буде ненаручно забрати всї? _
Ое сказавши, він завдав собі мішки на
плечі, стяг, проходячи коло одного воза,
еще один мішок зпросом, взяв навіть вруки
ті хлїби, що їх хотїв було дати нести та
тарцї, і, зігнувшись трохи під вагою, йшов

відважно' 'поміж рядами сплячих запорожцїв._ Андрію! _ сказав старий Бульба
тогдї, коли він саме минав его. Серце в Ан
дрія завмерло; він задержан ся 1 цїлий
тремтячи, тихо озвав ся:_ А що?_ З тобою баба! Ей випарю тебе, вставши,
на всї боки! Не доведуть тебе баби до до
бра!
_ Оказавши се, опер ся головою о ло

коть і став пильно приглядати ся закутаній
в намітку татарцї.
Андрій стояв нї живий, нї мертвий, не

зважуючись глянути в очи батькови. І по
тім, коли підвів очи і поглянув на него,

щ.:',.ь;.,чуш
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уздрів, що старий Бульба вже спав, но
клавши голову на долоню.
Він нерехристив ся. Ляк віднлив від

серця еще скорше, нїяс приплив. Коли-ж

обернув ся, щоб поглянути на татарку, вона
стояла перед ним, як темна статуя з ґра
нїта, цїла закутана в рядно, а відблиск да
лекої луни, спалахнувши, озарив лиш еї
очи, здеревілі, як у мерця. Він сїннув еї за
рукав, і.обое пійшли разом, все озираючись
поза себе, аж вкінци зайшли полем вдо
лину,1майэке в яр, званий декуди балкою,
де но днї лїниво пробирав ся потік, поро
слнй осокою. В тій ярузї вони пропали зо
всїм з виду цїлого поля зайнятого запорож
ським табором. По крайній мірі, Андрій,
оглянувшись, побачив, що позаду его кру
тою стїною, більше нїж в чоловіка заввишки,
піднялась похилість; на верху холїталось
кілька стебелин нольних билин, а над ними
винливав на небо місяць в видї одним кін
цем до землї

`

оберненого серпа з яркого чер
воного золота. Вітерець, схопившись зі степу,
давав знати, що вже не много лишалось

часу до рана. Та нїгде не було чути дале
кого крику півнїв: нї в городї, нї в зруй
нованих околицях від давна не було вже
_. ' 'и д 41.
ан1 одного п1вня. По невеличкіи колодд ”У

перейшли вони через потік, за котрим нід
6*
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носив ся противний беріг, що видав ся
висшим нїж той по заду і стояв дїйсною
кручеіо. Здавалось, в сїм місци був кріпкий
і сам собою

цѕёний пункт городської крі
пости, земний вал був тут
низшій, а з поза него не видко було ґар
нїзону. Та за те подальше підоймалась груба
монастирська стїна. Спадистий беріг цїлий

поріс буряном, а по невеличкій смузї поміж
ним а потоком ріс високии тростник,маиже
в хлопа заввишки. В горі над крутим бе

регом~ виднїли останки плота, що вказували
на колишню огорожу; перед ним _ широ
колистий лопух; із-за него визирала'лобода,
дикий колючий бодак ісонїшник, що висіпе
всїх задирав свою голову. 'Іут татарка ски
нула черевики і пійшла босо, підоймивпіи
обережно свое плате, тому що місце було
грузке і наповнене водою. Продираючись
через трощу, вони зуупинились перед на
валеним хворостом і ріщем. Відсунувши
хворост, знаишли рід земного склепу _
отвір, мало чим більший від отвору тої печі,
в якій печуть хлїб. Татарка, схиливши го
лову, війшла перша; слїдом за нею Андрій,
зігнувшись, як міг найнизше, щоб мож було
вмістіітись з мішками, _ і скоро знаишлись
обоє в повній темряві.

“а'ї'тщ і - -
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УІ.

Андрій ледви поступав напередв темнім
1 вузкім земнім коридорі, идучи за татаркою
і двигаючи на собі мішки хлїба._ Скоро нам розвиднїе, _ сказала про
відниця, _ ми підходимо до місця, де я
поставила сьвічник.
І справдї, темні стїни землї почали по

трохи вияснюватись. Вони зближились до
невеличкої площі, де, здавалось, була ка
плиця; до стїни був при
ставлении вузенькии столик в видї жер
твенника, а над ним видко було майже зо
всїм затертий, полинялий образ католицької
Мадонни. Невеличка срібна лямпка, завішена

перед ним, ледви озаряла его. Татарка схи
лилась; піднесла з землї оставлений мідний
сьвічник, на тонкій, високій ніжцї, з попри
чіплюваними довкола неі на ланцюшках
щипцями, шпилькою для поправленя огню
і гасильником. Взявши сьвічник, вона за
сьвітила его від лямпки. Стало яснїйше
і вони, йдучи разом, топрояснюючись сильно
огнем, то огортаючись темною, як вуголь,
тїнею, пригадували собою картини Ґерардо
«ІаІІе шасі. Сьвіже, здоровлем і молодостю
кипуче, прекрасне лице лицаря сильно від
бивало при звяленім і блїдім лици его то
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варишки. Прохід став трохи ширший, так
що Андріеви мож було винростуватись. Він
з цїкавостю оглядав ті земні стїни, що при
гадали ему київські печери. Як в київських
нечерах, так і тут видко було заглубленя
в стїнах, а тут ітам стояли труни; місцями
нонадались, попросту, навіть людські кости,
що з вохкости змякли 1 розсинались мукою.
Видко, і тут теж були сьвяті люди і крили
ся перед сьвітовими бурями, горем і сно
кусами. Вогкість місця була дуже сильна:
під їх ногами інодї була прямо вода. 'Андрій
мусїв часто снинюватись, щоб дати відди
хнути своїй товаришцї, котрої втома росла.
безпреривно. Невеличкий кусень хлїба, про
ковтнений нею, викликав лиш біль в жо

лудку, відвиклім від ножнви, і вона оставала
ся часто неповорушна но кілька хвиль на

однім місци.
Вкінци перед ними показали ся маленькі

зелїзні двері. „Ну, слава Богу, ми прийшли,ц
сказала слабим голосом татарка, ніднїсшп
руку, щоби ностукати, але не мала сил
Андрій замість неї ударив сильно в двері;
пійшов гук, вказуючи, що за дверима був
більший нростор. _Гук сей зміняв ся, зу
стрівши, як здавалось, високі зводи. В дві
хвилї забрязчіли ключі, і хтось, здавалось,
стунав но сходах. Вкінци двері відчинились;
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їх зустрів чернець, стоячи на вузеньких
сходах з ключами і сьвічкою в руках. Ан
дріи мимохіть задержан ся в виду като
лицького черця, так ненавистного для ко
заків, що поступали з ними більше непо
людськи, з жидами.Чернець теж трохи
подав ся в зад, уздрівши запорожського
козака; але слово, невиразно сказане татар
кою, успокоїло его. Він посьвітив їм, зачинив
за ними двері, вивів їх по сходах на гору,
і вони знаишлись під високими темними
зводами монастирської церкви. При однім
жертвеннику, заставленім високими сьвічни
ками і сьвічами, клячав сьвященик 1 тихо
молив ся. Коло него з обох сторін клячали
теж два молоді клирики в синих мантиях,
з білими коронковими стііхарями поверх
них і з кадильницями в руках. Він молив
Бога, щоб зіслав чудо, спас город, скріпив
слабодухів, надїлив їх терпеливостю, від
далив спокусника, що наиіептував їм ропіт
і малодушний, безсильний плач над земними
нещастями. Кільканайцять женщин, похо
жих на привиди, клячало, опериіись і зо
всїм поклавши обезсплені голови на поруче І
поставлених перед ними крісел, на темні

деревляні лавки; кільканаицять мужчин, при
туливпіись до колюмн і стїнок, на яких
спочивали бічні зводп, теж клячало в горю.
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Вікно з цьвітистими шибами, що було над
жертвеиником, озарилось рожевим румянцем
ранка, і з него впали на поміст голубі,
жовті і иньших барв кружки сьвітла, осьві

чуючи нараз темну церкву. Цїлий жертвен
ник в своїм далекім заглубленю станув на

раз в сяеві; дим кадильниць стояв у воздусї
ясною хмаркою в барвах дуги. Андрій не
без дива глядїв зі свого темного кута на
чудо, викликане сьвітлом. В сїй хвили ве
личний рев орґана наповнив нагло церкву;
він ставав густїйиіий і густїйший, розростав
ся, перейшов у важкий рокіт грому а там
иеждано, перемінившись в небесну музику,
понїс ся високо під зводом співними зву
ками, що нагадували дївочі тонкі голоси,
а в кінци знов перемінив ся він в густин
рев і грім, і затих. І довго еще рокотане
грому носило ся, дрожачи, під зводом, і ди
вував ся Андрій, з отвертою на половину
губою, величній музицї.
Аж ось почув він, що хтось сїпнув его

за полу жупана. „Пора!“ сказала татарка.

Вони перейшли через церкву, нїким не за
мічені, і вийшли потім на перед церкви.
Зоря вже давно румянцем сяла на небі:
все заповідало схід сонця. Площа в видї
правильного чотирокутника була зовсїм пу
ста; серед неї стояли еще деревляні столики,
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вказуючи, що тут, може бути, еще тиждень

тому назад, продавано всяк1 харч1.- іиця,
тогдїшним звичаєм не мощена, була попросту
засохлою грудою грязи. Площу окружали
довкола невеликі камяні 1 глиняні однопо
верхі доми, з видними в стїнах деревляниміі
налямн 1 стовнами з низу аж до гори, з по

перечними перекладинами, як всюди бували
доми тогдїиіні міщан, що можна бачити
й нинї еще в деяких місцях Литви і Польщі.
Всї вони були покриті не в міру високими
крипіами, з множеством вікон і отворів. На
одній сторонї, майже під церквою, над другі

піднималась зовсїм відмінна будова, імо
вірно, міський маґістрат чи якесь урядове
місце. Дім був двоповерхий і над ним
в горі прибудований був у два луки бель-І
ведер, де стояв вартовий; великий ціферблят _.

›

годинника вставлений був у криіпу. Площа
здавалась мертвою; але Андріеви причулись
якісь слабі стони. Роздивляючись, він за
мітив по другій сторонї еї ґруну зложену
з двох чи трох людий, що майже непово

рушно лежали на земли. Він впялив пиль
нїйше очи, щоб побачити, чи носнули вони,
чи померли, 1 в сїй хвили наступив на щось,
що лежало під ногами. Се було мертве тїло
женщини, очевидно, жидівки. Здавалось, вона

була еще молода, хоч в опоганених, збідже
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них чертах еї годї було се внчитати. На еї
голові була червона шовкова хустина; жем

чуги в два ряди украшали еі наушники,
два-три довгі, всї в звитках, кучері вихо
плювались з під них на висхлу шию з на
тягненими жилами. Біля неї лежало дитя,
судорожно вхопивши рукою еї суху грудь;
скрутило еї в своїх пальцях в мимовільній
злости, не знайшовши в нїй молока. Воно
вже не плакало 1 не кричало, і лиш по жи
вотї его, що тихо піднимав ся іопускав ся,
можна було дщіадуватись, що воно еще не
вмерло, або, не краї

` ' `

і, що йно гото
вплось спустити дух на віки. Вони пусти
лись в улицї, та несподївано задержан їх
якийсь біснуватий, що, уздрівши в Андрія
дорогоцїнний тягар, тигром кинув ся на.
него, вчепив ся его, кричучи: „хлїба!“ Та
сили его були меньпіі нїж бішеність; Ан
дрій відопхнув его: він новалив ся на землю.

Тронутий співчутем, Андрій швиргонув ему
один хлїб, на котрий той кинув ся скаже
ною собакою, погриз, покусав его і тут же,
на улици, в страшних судорогах віддав духа,
з давна відвикши приймати поживу. Майже
що крок поражали їх страшні жертви го
лоду. Здавалось, як коли-б, не могучи пе
ретерпітп мук вхатах, многі умисне вибігли
на улицю: чи не пошлеть ся їм з воздуха
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що-не-будь на покріплене сил. Під ворітьмн
одного дому сидїла старуха, і трудно ска
зати, чи заснула вона, чи вмерла, чи, по

просту, забула ся, вона бодай не чула вже
і не бачила і, понуривши голову на груди,
сидїла непорушно на однім і тім же місци.
З криші другого дому звисало на верівцї
витягнене і худощаве тїло: бідолаха не міг
перенести голодних мук 1 волїв радше са

моубійством приспішити скін свій.
В виду таких поражаючих сьвідоцтв го

лоду Андрій не витримав, щоб не спитати
в татарки._ Не вже-ж вони зовсїм не знайіпли
нїчого на продовжене житя? Скоро чоло
віка йметь ся крайна скрута, тогдї,трудна
рада, він повинен живитись тим, чим по

мітував доси: він може кормитись тими со
творінями, які зборонені законом, _ все
може пійти на зуб._ Все переїли, _ сказала татарка,_ всю
худобу: нї коня, нї собаки, нї мишки на
віть не знайдеш в цїлім городї. В нас в го

родї нїколи не бувало припасів: все при
возили з сїл._ Та як-же ви, вмираючи такою лютою
смертю, все еще думаете оборонити город?_ Та, може бути, воеводаіпіддав ся-б,
але вчера рано полковник в Буджаках пу
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стив у город яструба з листом, щоб не

здавати города: що він іде на відсїч з пол
ком, та дожидае лиш другого полковника,
щоб іти обом разом. І тепер леда хвиля
сподїють ся їх.... Та от ми вже дома.
Андрій з далека вже бачив дім не но

хожий на другі доми, і, як здавалось, бу
дований яким-не-будь італїйським будівни
чим; був він збудований з червоних тонких
цегол в два поверхи. Вікна низшого поверха
були обхоплені високими ґранїтними карнї
замп: другии поверх цїлий складав ся з не
величких луків, що творили ґалерию; між
ними видко було решітки з гербами; на

углах дому теж були герби. Внїшні піирокі
сходи з помальованих на червоно цегол
виходили на саму площу. В низу при схо

дах з обох боків стояло по одному варто
вому, що мальовничо і симетрично держа
лись одною рукою стоявших коло них
галебард, а другою підпирали похилені свої
голови і, здавалось, тим робом більше по

дабалн на статуї, нїзк на живі ества. Вони
не спали і не дрімали, але, здавалось, були
несьвідомі всего; не звернули навіть уваги
на те, хто йшов по сходах.
На верху сходів вони застали богато

прибраного, від ніг до голови уоруженого
жовнїря, з молитвословом в руках. Він нід
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вів було на них притомлені очи, але та
тарка сказала ему одно слово, і він опустив
їх знов на відкриті сторінки свого моли
твослова.
Вони вступили в першу кімнату, доволї

простору, що була гостинною, або по просту
персдпокоєм; вона була -переповнена сидя
чими в ріжних позах по під стїнами жовнї
рями, слугами, псарями, підчашими і инь
шими двораками, без яких не міг обійти ся
польський вельможа, так воєнний, як і дї
дич. Чути було чад погаслої сьвічки; дві
другі єще горіли в двох спорих сьвічниках,
величини чоловічого росту, що стояли по
серединї, дарма що в решітчате вікно давно
вже заглядав ранок. Андрій хотїв було вже
йти прямо в широкі дубові двері, украшені
гербом і множеством різьб, але татарка по
тягла его за рукав і вказала маленькі двері
в бічній стїнї. Сими дверми вийшли вони
в коридор а потім в кімнату, яку він почав

уважно оглядати. Оьвітло, проходячи крізь
щілину віконницї, впало на щось: на ма

линову занавісу, на позолочений карнїз,
на мальовило стїни. Тут татарка казала
Андріеви остатись і відчинила двері в другу
кімнату з котрої блисло сьвітло огніо. Він

зачув шепіт 1 тихий голос, від якого все

затрсмтїло в нїм. Бачив крізь відчинені
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двері, як мелькнула бистро гарна женська
стать з довгою буйною косою, що спадала
на підняту в гору руку. Татарка вернулась
і сказала, щоб він війшов. Він не тя
мив, як війшов, і як зачинились за ним
двері. В кімнатї горіли дві сьвічки, лямпка
мигала перед образом; під ним стояв висо
кии столик, по католицькому звичаю зі сту
пнями для кляканя підчас молитви.
Та. не того глядали его очи. Він звернув

ся в другу сторону; побачив женщину, зда
валось, застилу і закаменїлу в якімсь ско
рім руху. Здавалось, неначе-б цїла стать еї
хотїла кинутись до него і нагло здержалась.І він став теж здивований перед нею. Не
такою сподївав ся побачити еї: се була не
вона, не та, яку знав перше: нїчого не було
в нїй похожого на ту, та в двое красшою
і чудовійшою була вона тепер, нїж перше;
тогдї було в нїй щось невикінчене, не до
вершене
_
тепер се був твір, котрому ар

тист дав останнїй почерк пензля. Та була
чарівна, пуста дївчина; ся була красавиця,
женщина в цїлім розвою своєї краси. Повне

чувство виражалось в еї піднятих очах, не
частки, не натяки на чувство, але чувствр цїле.
Єще слези не встигли в них висхнути і окру
жили їх блискучою вогкостю, що проникала
душу; груди, шия і плечі містились в тих
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прекрасних границях, які назначені в повнї

розвитій красї; волосе, що перше розсипа
лось легкими кучерями но лици еї, тепер
обернулось в густу розкішну косу, котрої
часть була підгорнена, а часть спливала

вздовж цїлої руки і тонкими довгими, чу
дово филюючими волосами спадала на груди.
Здавалось, всї а всї черти змінили ся в неї.
Даром трібував він віднайти в них хоч

одну з тих, що задержались в его памяти,_ нї одної. Хоч і як велика була еї блї
дість, та вона не вспіла заслонити чудової
краси еї, противно додала їй щось порива
юче, ненохибно-нобідоносне. І відчув Ан
дрій в своїй души боговійну боязнь і став

непорушно перед нею. Вона, здавалось, также

була поражена видом козака, що став перед
нею в цїлій красї і силї молодечого віку,
що, здавалось, вже самою неповорушностю
своїх членів зраджував необмежену свободу
рухів; ясною нсвностю сьвітіілось око его,
сьмілою дугою вигнуліісь шовкові брови,
опалені щоки блищалн всею яркостю нено

рочного жару і, як іповк, полискував мо
лодпп, чорнии вус.

І_ Нї, я нс в сплї нїчим віддячитись
тобі, великодушиий .1іщарю,_ сказала вона,
а срібний звук еї голосу цїлий задрожав._
Один Бог може нагородити тебе; не менї,
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слабій женщинї... _ Вона опустила в низ
свої очи: прекрасними снїжними полукруж
ками спочили на них повіки, закінчені дов
гими, як стріли, віями; похилилось цїло..
чудове лице еї, а тонкий румянець відтї
нив его з низу. Нїчого не знав сказати на
се Андрій; він хотїв було висказати все,
що лііш було на души, _ і не міг. Почув
щось, що загородило ему уста; для слова
не було звука: почув він, що не ему,вихо

ваному в бурсї і серед воєнного бурлацького
житя, відповідати на такі мови, і став не

годувати на свою козацьку вдачу.
Саме війшла в кімнату татарка. Вона

вже вспіла порізати на куснї принесений
лицарем хлїб, несла его на золотім тарели
і поставила перед своєю панною. Красавиця
глянула на неї, на хлїб і підвела очіі на
Андрія, _- і много було в тих очах. Сей
милий погляд, зраджуючи неміч і безсильд
ність виразити еї задушевні чувства був
доступнїйший для Андрія, нїж вся вимова.
В него на души в мить полекшало: здава
лось, все розвязалось в него. Задушевні ба
жаня і чувства, що їх доси неначе здер
экував хто важкою уздоіо, тепер мов знаи
шлись на воли, і вже хотїли вилитись
нестримними потоками слів, коли нараз
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'
красавиця, звертаючись до татарки, неспо
кіино спитала:_ А мати? Ти занесла їй?_ Вона спить._ А батькови?_ Занесла; сказав, що прийде сам по
дякувати лицареви.
Вона взяла хлїб і піднесла его до уст.

З невимовним вдоволенем глядїв Андрій, як
вона ламала его своїми білими пальцями
і їла; і тут же згадав ошалїлого з голоду,
що минув ся в его очах, проковтнувши ку
сень хлїба. Він поблїд і, хвативши еї за
руку, крикнув:_ Досить! не їж більше! Ти так довго
не їла, тобі хлїб буде тепер отрутою.І вона опустила зараз свою руку: по
клала хлїб на таріль і як покірне дитя
глядїла ему в очи. І коб виразило чие-не
будь слово... та не в силї виразити нї долото,
нї пензель, нї високомогуче слово того, що
бачить ся часом в очах дївчати, нї того
милого чувства, яке будить ся в того, хто
в такі очи дивить ся._ Царице! _ скрикнув Андрій, повний
1 сердечних і душевнихівсяких чувств: _
чого тобі треба, чого ти хочеш? Прикажи
менї! Завдай менї службу, хочби яку не
можливу, яка лиш е на сьвітї, _ я полину

'7
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сповняти еї! Скажи менї зробити се, чого
не в силї зробити нї один чоловік, я зроблю,
я погублю себе. Погублю, погублю! і погу
бити себе для тебе, кленусь хрестом сьвя
тим, менї так любо... але не в силї сказати
се! В мене три хутори, половина батькових

табунів _ мої, все, що принесла батькови
мати моя, що навіть крие перед ним вона,_ все мое. В козаків нї в кого тепер не
мае такого оружя, як в мене: за одну ру
коять моеї іпаблї дають менї найлїпший

табун і три тисячи овець. І від всего того
відкажусь, все полишу, кину, спалю, втоплю,

скоро лиш ти вимовиш одно слово, або хоч
лиш зведеш свої тонкі чорні брови! Та знаю.,
що, може бути, верзу нїсенїтницю, що се все
не до річи, що не менї, бурсакови і запо
рожцеви, говорити так, як звичаино говорити
там, де бувають королї, князї і все, що е
найкрасшого серед вельможного лицарства.
Бачу, що ти иньша твар в Бога, нїж всї ми,
і далеко до тебе всїм другим боярським же
нам і дочкам-дївчатам. Ми не гідні бути
твоїми рабами; лиш небесні ангели можуть
служити тобі.
З більшим і більшим здивованем, вся~

в слух перемінившись, не гублячи нї одного
слова, слухала дївчина щирої сердечної мови,
в якій як в зеркалї, бачилось молоду, повну
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сил душу.` І кожде просте слово тої мови,
висказане голосом, добутим прямо з дна серця,
сповите було в силу. І подалось вперід цїле
прекрасне лице еї, і відкинула вона далеко
назад уперте волося, відкрила уста і довго
глядїла з відкритими устами. Потім хотїла
щось сказати і нараз запинилась; згадала,
що иньше зване лицаря; що батько, брати
и ціла вітчина его стоять за нимсуворими
местниками; що страшні вороги міста запо
рожцї; що на люту смерть засуджені всї
вони з своїм городом,'_ і очи еї вмить під
плилп слезами; живо вона вхопила хустинку,
шовком вишивану, закрила собі нею лице
і хустинка в одніи хвилп цїла стала вогка;
1 довго сиділа, кинувши в зад свою чудову
голову, стиснувши снїжно-білими зубами
свою прекрасну нижню губу, як колиб не
ждано почула вкушенє якоїсь змиї,

_ і не
здіймаючи з лиця хустинки, щоб він не
бачив еї горя-суму.Ы Скажи менї одно слово! сказав Ан
дрій і взяв еї за атласову руку. Яркий
огонь прошиб его жили після того дотику.
І стискав він руку, що без чувства лежала
в его руцї.
Та вона мовчалаіне відоймала хустинки

від свого лиця 1 оставалась неповорушна.

71:
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_ Чого-ж тп так горюеш? Скажи менї,
чого ти так горюеш?

'

Кинула геть вона від себе хустинку,
відгорнула спадаюче на очи довге волосе
своеї коси 1 вся вилилась в жалістних сло
вах, висказуючи їх тихим-тихим голосом,
так як вітер, стрепенувшись прекрасним ве
чером, пробіжить нагло по гущавинї надзо
дної трощі: зашелестять, озвуть ся і понесуть
ся нараз жалібно-тоикі звуки і ловить їх
з непонятною тугою подорожнии, спинив
шись, не замічаючи погасаючого вечера, нї
веселих пісень народа, що тягнеть ся з поль
них робіт і жнив, нї далекого туркоту воза,
що кудись там їде._ Чи-ж не гідна я вічного пожало
ваня? Не нещастна-ж мати, що привела
мене на сьвіт ? Не гірка-ж доля припала менї?
Не лютий же ти кат мій _ моя жорстока
судьбо! Всїх ти привела до ніг моїх: най
лїпших дворян з цїлої шляхти, найбогатших
панів ґрафів і чужоземних баронів, і все, що
лиш е цьвітом нашого лицарства. Всїм їм
вільно було любити мене, іза велике щасте
всякий в них мав би любов мою. Треба було
менї лиш махнути рукою, і хто-не-будь
з них, наикрасшии, наигарнїйший з лиця
і походженя став би моїм Подругом. І нї до
одного з них не причарувала ти мого серця,
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жорстока судьбо моя; а причарувала мое
серце, мимо наилучших витязїв землї нашої,
до чужого, до ворога нашого. За що-ж Ти,
Пречиста Мати Божа, за які гріхи, за які
тяжкі проступки так невмолимо і безпощадно
гониш мене? В розкоши і в повнім до
статку всего нлили днї мої; найлїнші дорогі
полумиски і солодкі вина були моєю пожи
вою. І на що-ж се все було? на що воно
все здалось? На те, щоб вкінци вмерти лю
тою смертю, якою не вмирає останний же

брак в королївстві? І не досить того, що
суднлась менї така страшна доля; мало того,
що перед сконом своїм дивитись менї, як

стануть вмирати в невиносимих муках батько
и мати, для котрих спасеня я дваицять
раз готова була-б віддати жите свое; за мало
того всего; треба, щоб перед кінчиною своєю
менї довелось почути слова інобачити лю
бов, якої не видала я. Треба, щоб він сло
вами своїми роздер на части мое серце; щоб
моя гірка доля була еще гірша; щоб еще
більше жаль було менї молодого мого житя;
щоб еще страіпнїйша видалась менї моя
смерть; щоб еще більше, вмираючи, нарікала
я на тебе, жорстока судьбо моя, і на тебе, _
прости мій гріх _ Сьвятая Мати Божа!
І коли втихла вона, безнадїйне, безна

дїйне чувство виразилось на лици еї; боліс-7
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чою тугою заговорила кожда черта его, і все,
від скорбно похиленого чола і понурених
очии _ до слїз, що застили 1 засхли на
тихо паленїючих щоках єї, все здавалось,

говорило: Не має' щастя на сїм лици!_ Не чувано в сьвітї, не можна, не
бути тому, _ говорив Андрій _ щоб най
красша і найлїпиіа з женщин зазнала такої
гіркої долї, скоро вона роджена на те, щоб
перед нею, як перед святою, поклонило ся
все найлїппіе в сьвітї. Нї, ти не вмреш! не
тобі вмирати; кленусь моїм уродженємі всїм,
що менї таке миле на сьвітї, _ ти не вмреш!
Скоро-ж прийде вже на те, і нїчим _ нї
силою, нї молитвою, нї мужеством не Можна
буде відвернути гіркої долї, то ми умремо
разом, і перше я умру, умру перед тобою,
у твоїх прекрасних колїн, і хиба вже мер
твого розлучать мене з тобою._ Не обманюй, лицарю, нї себе, нї мене,_
говорила вона, похитуючи тихо чудовою

головою своєю. Знаю я, і на велике мое горе,
знаю надто добре, що тобі годї любити мене;
і знаю, який обовязок твій та завіт: тебе
звуть батько, товариші, вітчина, а ми _
вороги тобі._ А що менї батько, товарииіі, вітчина,
_ сказав Андрій, стрясши бистро головою
і вііпрямивши цїлий, прямий, як надводна
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осока, стан свій. '_ А скоро так, то от що:
не мае в мене нїкого! Нїкого, нїкого! _
повторив тим же голосом при тім самім руху
руки, з яким завзятии, неподатливий козак

виражає готовість на дїло нечуване і не
посильне для другого. _ Хто сказав, що
моя вітчина Україна? Хто зробив менї еї
вітчиною? Вітчина е те, чого багне душа
наша, що для неї милїйше всего. Вітчиною
моею _ ти! От моя вітчина! І заховаю я
вітчину сю в серци моїм, зберігати-му еї,
поки стане мого віку, і побачу: нехай хто

не-будь з козаків вирве еї відтам! І все, що
нї було-б, продам, віддам, погублю за таку
вітчину!
На мить остовпівши, як прекрасна ста

туя, глядїла вона ему вочи, і нараз запла
кала, і з дивним женським поривом, на який
бувае скора лиш одна безмежно велико

душна женщина, сотворена для прекрасного
пориву серця, кинулась ему на шию, обхо
пившп. его снїжними, чудовими руками,
і заридала. Як раз понеслись улицею не
ясні крики в супроводї звуків труб і лї
таврів; та він не чув їх: він чув лиш, як
чудові уста обдавали его розкішним теплом
свого подиху, як слези текли струями ему
на лице і, опавше з голови, пахуче волосе
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еї опутовало его своїм темним і полискую
чим шовком.

На те вбігла до них з радістним криком
татарка.- Спасені, спасені! - кричала вона,_
не тямлячи себе. - Наші війшли в город,
привезли хлїба, пиіона, муки і звязаних за
норожцїв!
Але не чув нїхто з них, що за „наші“

війшли в город, що привезли з собою, і яких
звязали запорожцїв. Повний не на земли
зазнаваних чувств, Андрій поцїлував мило
вонні уста, що припали до щоки его, 1 не
нїмі остались миловонні уста. Вони озвались
так само, і в сїм обопільно злитім поцїлую
знаишлось те, що лиш раз один в житю

даеть ся відчути чоловікови.

І пропав козак! Пропав для всего ко
зацького війська! Не бачити ему вже Запо
рожя, нї батьківських хуторів своїх, нї
церкви Божої. Українї не бачити теж най
хоробрійіпого з своїх синів, що взялись

оборонятн еї. Вирве старий Тарас сивий

жмут волося з чуприни своєї і проклене

і день і годину, в яку на ганьбу собі став
батьком такому синови.
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УП.

Шум і рух в запорожськім таборі. Зразу
нїхто не міг добре зміркувати, як се стало
ся, що війська пройшли в город. Потім вже
апоказалось, що цїлий Переяславський курінь,
що розложив ся перед бічними городськими
воротами, був мертвецьки пяний; значить,
не дивниця, що половину перебито, а другу
Повязано скорше, нїж всї могли дізнатись
в чім дїло. Заки сусїдні куренї,розбуджені
іііумом, встигли вхопити за оруже, віисько
вже було під ворітьми, а останні ряди від
стрілювались від безладної погонї сонних
і еще на половину пяних запорожцїв.
Еошовий дав приказ всїм зібрати ся,

і коли всї стали кругом, і познимавши шапки,
втихомирились, сказав;_ Так от що, панове братя, стало ся
ееї ночи; от до чого довів хміль! От якої

наруги завдав нам неприятель! У вас, видко,
вже така поведїнка: коли позволиш здвоїти
порцию, то ви готові так насербатись, що
ворог Христового війська не липі етягне
з вас шаравари, але в само лице вам начхає,
а ви того не почуєте.
Козаки всї стояли, понуривши голови,

сьвідомі провини; один липі незамаиківськии

куренні-ій отаман Кукубенко озвав ся:
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_ Чекай, батьку! _ сказав. _ Хоч
воно й не по закону, щоб противитись, коли

говорить кошовии перед цїлим військом, але

дїло не так було, значить, сказати щось

треба. Ти не зовсїм справедливо зробив докір
цїлому християнському війську. Козаки бу
ли-б винуваті і гідні смерти, коли-б напи
лись в походї, на війнї, за трудною, важкою

роботою, та ми сидїли без дїла, маялись

дурно перед городом. Нї посту, нї другого
християнського уміркованя не було: як же
се можливе, щоб дармуючи чоловік не на
пив ся? Гріха тут нема. А ми от лучше
покажім їм, що таке нападати на неповин
них людий. Перше били добре, авже тепер
вибемо так, що з пятами не втїчуть домів.
Річ куренного отамана сподобалась ко

закам. Вони підвели вже зовсїм було пону
рені голови 1 многі, потакуючи, кивнули
головою, кажучи:_ Добре сказав Кукубенко!
А Тарас Бульба, стоявши не далеко від

кошового, сказав:_ А що, кошовий, видко, Кукубенко
правду сказав? Що ви на се?_ А що я? Скажу: блажен іотець, що
в него такий син родив ся: еще не велика

мудрість сказати докірливе слово, але більша

мудрість сказати таке слово, що, без наруги
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над бідою чоловіка, ободрило-б его так, як

остроги додають духа коневи, нокріпленому
водопоєм. Я сам хотїв вам сказати потім слово
нотїхи, та Еукубенко ранше здогадав ся._ Добре сказав і кошовий! _озвалось
в рядах запорожцїв. _ Добре слово! _ но
вторили другі. І найсивійші, що стояли як
сиві голуби, і ті кпвнули головами, і мор
гнувши сивими вусами, тихо сказали: _
Добре сказане слово!_ Слухайте-ж, панове! _ говорив даль
ше кошовий. - Брати кріпость, иорпати
ся і підкопувати ся, як роблять чужоземні
нїмецькі майстри нехай їй біс!_ і не
приличне і не козацьке дїло. А міркуючи
по тім, що е, _ ненриятельв город війшов
з невеликим запасом; возів щось було з ним
не много. Народ в городї голоден, значить,
все з'їсть на дух, тай коням теж сїна... вже
не знаю, хиба з неба подасть їм на вилах

який-не-будь їх сьвятий... тільки сс еще
Бог знає; а ксьондзи їх богаті на одні слова.
Сяк чи так, а вже вони вийдуть з города.
Так дїлити ся на три купи і ставати на

три дороги перед трома брамами. Перед го
ловною пять куренїв, перед другими по

три куренї. Дядьківський і Корсуньський
курінь на засїдку! Полковник Тарас з пол
ком на засїдку!.. Татарівськнй і Тимошів
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ський курінь про запас правобіч табору!
Щербинівський і Стебликівський верхнїй _
з лївого боку! А виходїть з ряду, молодцї,
хто більш зубатий на слово, задирати не

приятеля! В Ляха пустоголова вдача: лайки
не стерпить; і може бути, сегодня-ж всї
вони вийдуть за ворота. Куренні отамани!

переглянути кождии курінь свіи: в кого
не повно, доповнити курінь останками Пе

реяславського. Переглянути все на ново!

Дати на прохміль всїм по чарцї і по хлїбу
на козака! Тільки, певно. всякий еще вче

рашним ситий, бо, нїгде правди дїти, попоїш
всї, що дивуюсь, як в ночи нїхто не тріс.
Та от єще один наказ: скоро хто-не-будь,
шинкар-жид, продасть козакови хоч один

кухоль сивухи, то я прибю ему на саме
чоло свиняче вухо, собацї, іповіпіу до гори
ногами! До дїла-ж, братці; до дїла!
Так розпоряжав ся кошовий, і всї по

клонились ему в пояс, та., не закладаючи
шапок, розбрелись до своїх возів і таборів,
а коли вже зовсїм далеко відійшли, тогдї
що йно брали шапки на голови. Всї почали
ладитись: трібували шабель палашів, на
сипали пороху з мішків у порошницї, ви

кочуршіи і уставляли возиі вибирали коний.

. Идучи до свого полку, Тарас думав і не
міг додуматись, куди-б задїв ся Андрій:
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„чи полонили его разом з дРУгими і звя
зали сонного? але-ж нї, не з таких Андрій,
щоб віддав ся живцем у полон" Між уби
тими козаками теж не було его видко. За

думав ся міцно Тарас ійшов перед полком,
не чуючи, що его давно звав хтось по імени._ Кому треба мене? _ сказав він
вкінци, прочунявши. Перед ним стояв жид
Янкель._ Пане полковник, пане полковник! _
говорив жид поспішним, уриваним голосом,
наче-б мав виявити дїло не зовсїм пусте. _
Я був у городї, пане полковник!_ Тарас глянув на жида і здивував
ся, що той вже встиг побути в городї._ Який же враг тебе занїс туди?_ Я зараз розповім, _ сказав Янкель._ Тільки вчув я на зори шум і козаки
стали стріляти, я вхопив кафтан і не вдя
гаючи его, побіг туди бігцем; по дорозї вже

вбрав его на рукави, тому що хотїв чим

скорше довідатись, чого шум, чого козаки
на самій зори стали стріляти. Я взяв і при
біг до самих городських воріт саме тогдї,
коли останне військо входило вгород. Гля
джу _ поперед ві, іїлу пан хорунжий
Ґаляндович. Він чоловік менї знакомий: вже

три роки винен менї сто червоних. Я за
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ним, нїби за тим, щоб відобратив него довг,
1 віишов разом з ними в город._ Як же, ти війшов в город, та еще
й довг хотїв відобрати? _ сказав Бульба._ І не велїв він тебе на місци новісити,
як собаку?_ А, ей Богу, хотїв новісити, -- від
повів жид. _ Вже було его слуги зовсїм
схопили мене 1 закинули петлю на шию;
але я став молнти пана,сказав, що почекаю
на довг, як довго пан схоче, і прирік еще
позичити, аби лиш поміг менї стягнути
довги з других лицарів; бо в пана хорун
жого _ я все скажу пану _ нема й одного
червінця в кишени. Хоч в него е йхутори,
і садиби, і чотири замки, і степової землї
до самого Шклова, а гроший в него так, як
в козака, Бог дасть. І тепер, коли-б не зо
ружплп его брацлавські жиди, нї в чім бу
ло-б ему і на війну виїхати. Він і на соймі
через те не був..._ Що-ж ти робив у городї? Видїв
наших?_ А як же! Напіих там тьма: Іцко,
Рахміль, Шльома, Хаїм, жид-арендар...
` _ Нехай вони пропадуть, собаки! _
скрпкнув розсердившись, Тарас. _ Що ти
менї тіічепі свое жидівське племя? Я тебе
питаю за наших запорожцїв.
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_ Наших запорожцїв не видав, а бачив
одного Андрія._ Андрія бачив? _ скрикнув Бульба._ Що-ж ти, де бачив єго?вльоху? вямі?
Збезчещений ? звязаний ?_ Хто-ж` посьмів би звязати пана Ан
дрія? Тепер він такий великий лицар... Да
лїбуґ, я не пізнав! Інараменнпки в золотї,
і нарукавки в золотї, і зеркало в золотї,
і шапка в золотї, і все в золотї, Так як
сонце гляне весною, коли всяка пташина

пищить і сьпівае, і травка пахне, так івін
Цїлий сяє в золотї. І коня ему дав воєвода
найлучшого під верх; двіста червінцїв варт
один кінь.

Бульба остовпів._ Чого-ж він надяг чужу одежу?_ Тому що лучша, тому й надяг. І сам
їздить, і другі їздять; і він вчить, і его
вчать; як найбогатший польський пан!_ Хто-ж его зневолив?_ Я-ж не кажу, щоб его хто зневолив.
Хиба пан не знають, що він по своїй воли

перейшов до них?_ Хто перейшов?_ А пан Андрій._ Куди перейшов?_ Перейшов на їх сторону; він вже
тепер зовсїм їхнїй.
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_ Брешеш, свиняче вухо!_ Як же можна, щоб я брехав? Дурак
я хиба, щоб брехав? Хиба я не знаю, що
жида повісять, як собаку, коли він збреше
перед паном?_ Так се виходить, він по твому, спро
дав вітчину і віру?_ Я-ж не кажу сего, щоб він спродавав
що: я сказав лиш, що він переиіиов до них._ Брешсш, чортів жиде! Такого дїла
не було на християнській земли! Ти пута
еш, собако!_ Нехай трава поросте на порозї мого
дому, скоро я путаю! Нехай всякий наплюе
на гріб вітця, матери, свекра, і вітця мого
вітця, і вітця моеї матери, скоро я путаю.
Коли пан хотять, я навіть скажу, чому він

персишов до них._ Чому?_ У воеводи е дочка-красавиця. Сьвя
тий Боже, яка красавиця! _ Тут жид по
старав ся, яко мога виразити в лици своїм
красу, розкинувши руки, приплющивши око
і скрививши на бік уста, наче-б покушав
чого-не-будь._ Ну, так що-ж з того?_ Він для неї і зробив усе, і перей
шов. Коли чоловік залюбить ся, то він так
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само, як підошва, котру, намочивши в водї,
'бери і гни _ вона і погнеть ся.
Сильно призадумав ся Бульба. Згадав

він, що велика власть слабої женщини, що
многих сильних погубляла вона, що схиль
чива на ею сторону вдача Андрія; і стояв
в1н довго, як вкопании, на однім 1 тім са
м1м місци._ Слухайте, пане, я все розповім пану,_
говорив жид.

_ Тільки вчув я шум
і побачив, що проходять в городські брами,
я вхопив на всякий случай з собою низку
жемчушв, тому, Що в городї є красавнцї
1 шляхтянки; а скоро є красавицї і шля
хтянки, сказав я собі, то вони, хоч і їсти
нїчого, а жемчуг все таки куплять. І скоро
лиш хорунжого слуги пустили мене, я по
біг у воєводин двір продавати жемчуги.
Розпитав усе в служницї татарки: „Буде
вееїлє зараз, скоро лиш нроженуть запо

рожцїв. Пан Андрій обіцяв ся прогнати
запорожцїв.“_ І_ти не вбив там-же на місци его,
дїдьчого сина!? _ Скрикнув Бульба._ За що-зк вбити? Він перейшов по
добрій воли. Чим чоловік винуватий? Там

ему лїпше, туди і перейшов._ І ти бачив его в живі очи?_ Єй Богу, в живі очи! Такий славний
8
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вояка! Над всїх, визначний. Дай ему, Боже,
здоровля, мене зараз пізнав; 1 коли я ш
діишов до него, зараз сказав...›_ Що-ж він сказав?_ Він сказав _ наперед кивнув паль
цем, а, там вже сказав: „Янкель!“ А я: „пане
Андрію!“ говорю. „Янкельі скажи вітцеви,
скажи братови, скажи козакам, скажи запо

рожцям, сказки всїм, що отець тепер менї
не отець, брат не брат, товариш не товариш,
і що я'з ними буду бити ся, зі всїми, зі
всїми буду бити ся!_ Брсшеш, чортів Юдо! _ закричав,
сам не свій Тарас. _ Брешеш, собако! Ти
і Христа розпяв, проклятий Богом чоловіче!
Я тебе убю, сотоно! Втїкай відсїля, а то_
тут же тобі і смерть!
Сказавши се, Тарас вихопив свою шаблю.

Зляканий жид чкурнув тут же обома,
' як

лиш могли винести его тонкі, худі литки.

Довго єще біг він, не озпраючись, через ко

зацький табор, а потім далеко по цїлім чистім
поли, хоч Тарас зовсїм не гнав ся за ним,
розваживши, що нерозумно зганяти свою
злість на першім лїпшім підручнім.
Тепер нагадав він, що бачив минулої

ночи Андрія, як проходив по таборі з яко
юсь женщиною, і поник сивою головою; аА все
еще не хотїв вірити, щоб могло скласти ся
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таке соромне дїлоі щоб рідний син его
спродав віру і душу.
`

Вкінци повів він свій полк на засїдку
і скрив ся з ним за лїсом, що один був еще
не спалений козаками. А запорожцї, і пі
хотинцї, і кінні, виступали на три шляхи
під три брами. Один за другим валили ку
ренї: Уманський, Поповичівський, Канїв
ський, Стебликівський, Незамайківський,
Ґурґузів, Титарівськи й, Тимошівський. Одно
го! лиш Переяславського ие було. Кріпко
ковтнули козаки его, і проковтнулп свою

доліо. Хто проснув ся звязаний в ворожих
руках, а хто, зовсїм не проснувшись, сонний,

перейшов у сиру землю, і сам отаман Хлїб,
без піараварів і верхньої одежі, опинив ся
в ляцькім таборі.
В городї замітили рух серед козаків.

Всї висипали на вал, і явилась перед ко
заками жива картина: польські витязї, один
красіпий другого, стояли ва валу. Мідні
шапки сяли, як сонця, опірені, як лебідь,
білим пірем. На других були легкі шапочки,

рожеві і голубі, з перегнутими на бакир
верхами; контупіі з впльотами, шиті золо
том і просто виложені іинуркамп; у тих
шаблї і оружя в дорогих оправах, за які

дорого перепланували пани,
_ і много було

всякої иньшої одежі. З переду стояв спісиво,

84'
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в червоній шапцї, убраній золотом, буджа
ківський полковник. Поваясний був полко
вник, висший і заживнїйший всїх, дорогий
контуш ледви обіймав єго. По другій сторонї,
майже під бічними ворітьми, стояв другий
полковник, невеличкий чоловік. цілии ху
дощавнй; але малі, бистрі очи глядїли живо
з під густо порослих бров, і повертав ся він

скоро на всї сторони, показуючи моторно
тонкою сухою рукою своєю, роздаючи при
кази; видко було, що помимо свого малого

тїла, він добре знав ся на воєнній штуцї.
Недалеко від него стояв хорунжий, довгий
довгий, з густими вусами, і, здавалось, не

було в него недостатку крови в лици; любив
пан кріпкі меди і добру гостину. І много
було видко за ними всякої шляхти, узбро
еної, хто за свої червінцї, хто за гроші
з королївської каси, хто за жидівські гроші,
заставивши все, що лиш знаишлось в пра
дїдних замках. Не мало було і всяких се
наторських нахлїбників, що їх брали з со
бою сенатори на обіди для почести, а котрі
крали зі стола і буфетів срібні кубки і, після
нинїшного принятя, зараз на другий день
еїдали на козли поводити кіньми в якого

не-будь пана. Всяких було там. Часом і ви
пити не було за що, а над всї прибралиеь.
Козацькі ряди стояли тихо перед
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мурамн. Не було на них нї на кім золота:
хиба лиш сям і там полискувалось воно на
рукоятях шабельі справах рушниць. Не
любили козаки богато убирати ся до битв;

прості були на них кольчуги і свитки, і да
леко чорнїли 1 червонїли чорні червоно
верхі їх баранячі шапки.
Два козаки виїхали на перед із запо

рожських рядів: один еще зовсїм молодий,

другий постарший; оба сильні на слова, на

дїло теж несогірші козаки: Охрим Наш
і Микита Голокопитенко. Слїдом за ними
виїхав і Демид Попович, коренастий козак,
що вже з давна маяв ся на Сїчи, був під
Адриянополем і много натерпів ся на свому
віку: горів у огни і прибіг на Сїч з осма
леною, почорнїлою головою 1 внгорілими
вусами; та в добрі зажив знов Попович,

пустив за вухо селедецьвикохав вуси густі
і чорні, як смола. І кріпкий був на їдке
слово Попович._ А, красні жупани на всїм війську,
та хотїв бня знати, чи красна й сила у війська?- От я вас! _ кричав з гори грубий
полковник, всїх перевяжу! Віддавайте, хами,
рушницї і коний. Бачили, як перевязав я
ваших? Виведїть їм на вал запорожцїв!
І вивели на вал скручсних верівками

запорожцїв. Попереду був куренний отаман
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Хлїб, без шараварів і верхньої одежі, _
так як захопили его підхмеленого. Понурив
до землї голову отаман, соромлячись наготи
своєї Перед своїми-ж козаками і того, що
попав ся в полон, як собака, сонний. І за
одну ніч посивіла буйна єго голова.- Не жури ся, Хлїб! Визволимо! __
кричали ему з долу козаки._ Не акури ся, друже! _озвав ся ку
ренний отаман Бородатий. - В тім не твоя
вина, що захопили тебе голого: біда може
стати ся з всяким чоловіком; але сором їм,
що виставили тебе на ганьбу, не прикрив
ши прилично твоєї наготи._ Ви, видко, на сонних людий хоробре
військо? _ говорив, позираючи на вал,
Голокоиитенко.
_- От, пождїть, обріжем ми вам чуби!_- кричали з гори._ А рад би я подивитись, як вони нам

обріжуть чуби!
~ говорив Попович, скру

тившись перед ними на кони, 1 пот1м, по

глянувши на своїх, сказав: _ А що-ж!
Може ляхи й правду говорять: коли виведе
їх ось той пузатий, для них всїх буде до
бра защита._- Чому-ж, ти думаєш, буде для них
добра защита? _ спитали козаки, знаючи,
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що Попович певно вже готов що-не-будь
пустити._ А тому, що за ним скриеть ся все
віисько 1 вже, чорта зїси, коли з за его

черева дістансш кого-не-будь конем!
Всї козаки зареготались; і довго многі

з них еще похитували головами, говорячи:
„Ну, вже Попович! Вже коли той добсре
слова, так тільки ну!..“ Та вже й не ска
зали козаки, що таке „ну!“_ Уступайтесь, уступайтссь скоро від
мурів! _ закричав кошовий. _ Бо ляхи,
здаєть ся, не стерпіли їдкого слова, і пол
ковник махнув рукою.
Ледви тільки відступились козаки,

а з валу грянули картачами. На валу за
метушились, показав ся сам сивии воевода
на кони. Ворота відчинились і виступило
військо. Наперід виїхали рівним рядом на
конях шиті гусари, за ними панцирні, потім
всї в мідних шоломах, потім їхали осібня
ком найчільнїйші шляхтичі, кождий одя
гнений по свому. Не хотїла горда шляхта
ити рядами в суміш з иньшими. 1 в кого
не було команди, той їхав сам зі своєю при
слугою. Потім знов ряди, а за ними виїхав
хорунжий; за ним знов ряди, 1 виїхав гру
бий полковник; а вже позаду всего війська
виїхав останний низенький полковник.
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_ Не давати їм! Не давати їм готови
- тись в ряди! _ кричав кошовий. _ Разом
наступайте на них всї куренї! Оставляйте
всї пньші брами!«ТитарівсЬкий курінь, на
пасти з боку! Дядьківский курінь, з дру
гого! Наступайте на зад, Кукубенко і Па
ливода. Мішайте і розбивайте їх!
І вдарили зі всїх сторін козаки, збили
і змішали ляхів, і самі змішались. Не дали
навіть і вистрілити; пійшло дїло на мечі
та на коня. Всї стовпилнсь в купу, і ко

ждому була нагода показати себе.

Демид Попович трох заколов простих,
а двох визначних шляхтич1в звалив з ко
ний, кажучи: „От добрі конї! Таких коний
я давно хотїв добути.“ І вигнав коний да
леко в поле, звучи козаків займити їх. По
тім знов пробив ся в купу, знов напав на
звалених з коний шляхтичів: одного вбив,
а другому закинув аркан на шию, привязав
до сїдла 1 поволїк єго по цїлім поли, здій
мившн з него шаблю з дорогою рукоятю
1 в1двязавши від пояса цїлий гаманець
червіицїв.
Кобіта, добрий козак і молодий еще,

зчепив ся теж з одним з найхоробрійших
в польськім війську, і довго бились вони.

Пійшли вже на руки. Поконав було вже
козак, 1 зломивши, пхнув острим турецьким
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ножем в груди; та не зберіг ся сам: тут
же в висок'вдарила єго горяча куля. Зва
лив его наизнатнїйший з панів, найвродли
війший з давного, княжого роду лицар. Як
хистка тополя, носив ся він на буланім
кони своїм. І много вже показав боярської
геройської вдачі: двох запорожцїв розрубав
на двоє; Федора Бориса, доброго козака пе

ревернув разом з конем, стр1лив у коня,
1 козака 1з за коня д1став копєм; многим
відшиб голови і руки і повалив козака Но
біту, вігнавши ему кулю в висок._ От з ким би я хотїв попробуватись!_
закричав незамаиківськии куреннии ота

ман Кукубенко. Нагнавши коня, злетїв

прямо на него з заду 1 сильно гукнув так
що здрігнулись всї поблизькі від надлюд
ського крику. Хотїв було навернути нагло
свого коня лях 1 стати против него; але не

послухав кінь: переляканий страшним кри
ком кинув ся в бікі займив єго кулею
з рушницї Нукубенко. Війшла в спину за
лопатки горяча куля, 1 повалив ся в1н з коня.
Але і тут не піддав ся лях, все єще си

лував ся завдати ворогови удар, та охляла

рука опавши разом з шаблею. А Нукубенко,
взявши в обі руки свій важкий меч, вігнав
єго ему в самі блїді вже уста: вибив два
білі зуби меч, розсїк на двоє язик, розбив
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горловий позвонок і війшов далеко в землю.
Так і прибив він его там на віки до сирої
землї. Ключем бризнула в гору червона, як
надрічна калина, благородна шляхотська

кров і закрасила цїлий, золотом шитий,
жовтий жупан его. А Кукубенко вже по
лишив его 1 продер ся з своїми незамай
ківцями в другу товпу._ Ех, оставив голодранцям такі дорогі
шати! _ сказав уманський куренний Боро
датий,_,від,їхавши від своїх туди, де лежав

убитпи Нукубенком шляхтич. _ Я сїмох
шляхтичів убив своею рукою, а таких шат
еще не бачив нї на ким.
І полакомив ся на зиск Бородатий: на

хилив ся, щоб здіймити з него дорогу збрую,
виймив вже турецький ніж в оправі з ка
менїв-самоцьвітів, відвязав від пояса гама

нець з червінцями, здіймив з грудий торбинку
з тонким білем, дорогим сріблом і дївочим
кучериком, збереженим старанно на памятку.І не вчув Бородатий, як налетїв на него
з заду червононосии хорунжии, що вже раз`
був повалений ним з сїдла і взяв доброго
прочуханця на памятку. Розмахнув ся він
з всеї сили і вдарив его шаблею по наі'нутій
піиї. Не на добро звабив зиск козака: від
скочила могуча голова, і впав безголовіій
труп, далеко навкруги зроіііаючи землю.
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Полинула в вишини завзята козацька душа
хмарячись і негодуючи, а рівночасно й ди
вуючпсь, що так рано вилетїла з такого

кріпкого тїла` Не вспів хорунжий вхопити
за чуб отаманської голови, щоб привязати
еї до сїдла, а вже був тут суворий местнпк.
Як яструб, плаваючи в небі, зробивши

много кругів дужими крилами, нараз стане

розчепірении на однім місци 1 мчить відтам
стрілою на присївшого біля самої дороги
самця-перепела, так Тарасів Остап налетїв
нагло на хорунжого і, від разу закинув ему
на шию верівку. Побагріло еще дужше
червоне лице хорунжого коли затягла ему
горло жорстока петля: вхопив він було за
пістолет, але судорожно введена рука не мо
гла зложитись до цїли і куля даром полетїла
в поле. Остап тут же, від его-ж сїдла, від
вязав шовковии мотуз, що его возив з со
бою хорунжий иа_бранцїв, і его-ж мотузом
звязав ему руки і _ноги, причепив кінець
мотуза до сїдла і поволїк его полем, скли
каючи грімко всїх козаків уманського ку
реня, щоб ішли віддати послїдну честь ота
манови.
Коли зачули Уманцї, що їх куренного

отамана Бородатого не мае вже в живих,
лишили поле битви і прибігли поховати его
тїло; і тут же стали радитись, кого вибрати
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куреннпм. Вкінци сказали: „Та по що ра
дитись? Лучшого не можна зробити курен
ним, як Остапа Бульбенка: він, правда мо
лодшпи всїх нас, але розум в него як
в старого чоловіка.“
Остап. здіймивши шапку, подякував ко

закам-товаришам за честь, 1 не вимавляв ся
нав1ть иїмолодим віком, нїмолодеч-им розумом,
знаючи, що воєннии час 1 не на те тепер, а за

раз же повів їх просто на товпу, і вже всїм
їм показав, що не дурно вибрали єго ота
маном. Зміркували ляхи, що дїло ставало
надто горяче, відступились і перебігли поле,
щоб зібратись на другім кінци єго. А ни
зенькип полковник махнув на уставлені
осторонь під самими ворітьми чотири сьвіжі
сотнї і грянули відтам картачами на ко
зацьк1 товпи; але мало кого засягнули: кулї
вдарили по козачих биках, що дико згля

дались на битву. Заревіли злякані бики,

завернулп на козацькі табори, переломили
вози і многих потоптали. Але Тарас в сю
хвилю, вийшовши з засїдки з своїм полком,
з криком кинув ся навперейми. Завернулось
назад цїле бішсне стадо, наполохане криком,
і кп'нулось на ляцькі полки, розбило кін
ноту, всїх помппало 1 розпорошило._ О, спасибі вам, воли! _ кричали за
порожш. _ Служили все доходну службу,

-ч~т.....,_ _, __ ц
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а тепер і военну вислужили! _ І вдарііли
з сьвіжими силами на неприятеля. Много

тогдї перебили ворога. Многі визначились:
Метелиця, Шило, оба Писаренки, Вовтузенко,
і чи мало було всяких других. Побачили
Ляхи, що плохо в кінци приходить, підняли
в гору хоругов і закричали до городськпх
брам, щоб відчиняли. Зі скрипом відчиніі
л'ись окуті зелїзом брамиі приймиліі, як
овець у вівчарню товпи охлялих 1 заппле
них їздцїв. Многі запорожцї погнались було
на здогін, але Остап своїх Уманцїв спинив
словами: 7,З далека, з далека, пани брати,
від мурів! Не годить ся близько приступати
до них!“ І правду сказав, бо з мурів гря
нули и посипали всім, чим попалось, і мно
гим дісталось. На те під”їхав кошовий і по
хвалив Остапа, сказавши: 7,От, і новий
отаман, а веде військо так, як би і старий!“
Озирнув ся старий Бульба побачити, який
там новин отаман, і уздрів, що попереду
всїх Уманцїв сидїв на кони Остап, _
і шапка заламана на бакир, і отаманська
булава в руцї. „Ади его!“ сказав, дивля
чись на него; 1 зрадїв старий, і став дя
кувати всїм Уманцям за зроблену синови
почесть.
Козаки знов відступили, ладячись іти

до таборів, а на городськім валу знов по
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казались Ляхи, вже з подертими жупанами.
Окипілась кров на многих дорогих конту
шах, і пилом вкрились гарні мідні шоломи.- Що, повязали? _ кричали до них
з низу запорожцї.- От я вас! _ кричав все по свому
череватий полковник, показуючи аркан; і все
еще не переставали відгрожуватись запилеиі,
потомлені воїни, і всї, хто лиш був більше
придирчивий, перекинулись з обох сторін
досадними словами.

Вкінци розійшлись всї. Хто, притомив
шись в бою, пійіііов відпочивати; хто приси
пав землею свої рани 1 дер на перевязки
хустинки і дороге шмате, забране зубитого
ворога. Другі-ж, не надто потомлені, стали

збирати трупів і віддавати їм послїдну при
слугу: мечами, копями рили гробовища;
шашками, полами виносили землю; склали
честно козацькі тїла і засипали їх сьвіжою
землею, щоб не дати воронамі хижим орлам
викльовувати їм очи. А ляцькі тїла, навя
завіііи, як попалось, десятками до хвостів
диких коний, пустили по цїлому поли,
1 довго ешс гнались за ними, і парили їх
по боках. Гнали бішені коиї бороздами,горт
баміі, ровами і протоками, і вдарялись о землю
скровавлені 1 опорошені ляцькі трупи.
Потім сїли кружками всї куренї вече

иш-„цд-дє, „_ј;
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ряти і довго говорили про дїла і подвиги,
яких участником став кождии7 на в1чн1
оповіданя пришсльцям і потомкам. Довго не
клались вони; а довше всїх не клав ся

старий Тарас, все розважаючи, що се озна
чало-б, що Андрія не було між ворожим
військом. Чи совістно стало Юдї вийти
против своїх, чи може збрехав жид, а той
попав ся, по просту, в неволю. Та тут-же
згадав він, що Андрієве серце було не
в м1ру податне на женськ1 слова, огірчив
ся 1 покляв ся сильно в души против ля
шки, що причарувала єго сина. І сповнив
би він свою клятву, не зважав би на єї
красу, виволїк би єї за густу, пишну косу,
поволїк би еї за собою по цїлім поли, в очах
всїх козаків. Знївечились би, окровавившись
1 опорошпвшись, єї чудові груди і плечі,
полиском р1вн1 вічним сиїгам, що вкривають
піднебесні шпилї. Роздер бп на куснї він
єї пишне, прекрасне тїло. Та не відав Бульба
того, що готовив Бог чоловікови на завтра,
1 став западати в сон, а вкшци и заснув.
А козаки Все еще говорили між собою, і цїлу
ніч стояла біля огнїв, роздивляючись бачно
на всї-сторони, твереза сторожа, не при
жмуривши ока.

-в-е-чв. , „щ .`..:`__...¬.~ „___-щ, „___-„__
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' УПІ.

Єще сонце не дійшло до половини неба,
коли всї запорожцї зібрались в круги.
З Оїчи прийшла вість, що татари після

відходу козаків заграбили там все, виконали
скарб, що его в тайнї держали козаки під
землею, повибивали і забрали в полон всїх,
котрі оставились, і з всїми забраними ста
дами і табунами вибрались прямо до Пере
копу. Один лиш козак, Максим Голодуха,
вирвав ся в дорозї з татарських рук, заколов
мурзу, відвязав в него мішок з цехінами
і на татарським кони, в татарській одежи,
півтора дня і дві ночи втїкав перед пого
нею, зігнав на смерть коня, пересїв ся
в дорозї на другого, зігнав і того, і аж на
третім приїхав у запорожський табор, роз
відавшись по дорозї, що запорожцї були
під Дубном. Тільки і знав сказати, що ско
їлось таке лихо; але як воно скоїлось, чи

закропились запорожцї, козацьким звичаєм,
і пяними дались в полон, 1 як знаишли
татари місце, де був закопаний військовий
скарб, _ того нїчого не сказав він. Сильно
втомив ся козак, спух цїлий, лице спекло

і осмалило ему вітром; повалив ся тут жеі заснув кріпким сном.
'
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В подібних случаях було звичаєм запо

рожцїв сю-ж мить гнати ся за грабіжни
ками, стараючиеь доскочнти їх в дорозї, бо
инакше бранцї могли-б знайти ся на база

рах Малої Азиї, в Омирнї, на Кретї, і Бог
знає, в яких сторонах не показались би

чубаті запрожські голови. От чого зібрались
запорожцї. Всї до одного стояли в іііапках,
тому що не з тим прийііілн, щоб елухатіі
начального отаманського приказу, але щоб
порадитись, як рівні з рівнііми. „Нехай впе

рід старші радять!ц закричали в товпі. „Нї,
вперід кошовий!ц говорили другі.
І коіііовий здіймив шапку, вже не так,

як начальник, а як товариш, дякував усїм
козакам за честь і сказав:_ Много між нами е старпіих і до ради
розумнїйших, та скоро менї припала честь,
то моя рада: не гаятись, товариіііі, а гнатись
за татарином, бо самі знаете, що за чоловік

татарин: він не стане з заграбленим добром
ждати нашого приходу, а в мить розмита
рить его, так що й слїдів не знайдеш. Така
моя рада: йти. Ми тут вже иогу.1яліі.„`1яхіі
знають, що таке козаки; за віру, по змозі',
пімстилнсь; зиску-ж з голодного города не
богато. І так моя рада: йти.- ити! - загуло в запорожських ку
ренях. Але Тарасови Бульбі не по нутру

9
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були такі слова, і насупив він еще низше
на очи свої похмурі, посивілі брови, похожі
на кущі, що виросли на високім хребтї гори,

котрих вершки густо заляг 1глистии п1в
нічний іней._ Нї, не добра твоя рада, кошовий! _
сказав він. _ Ти не так говориш: ти при
забув, видко, що в полонї сидять наші, за
хоплені ляхами? Ти хочеш, видко, щоб не
пошанували ми першого сьвятого закона

товариства, оставили побратимів своїх на те,
щоб з них з живих здерли шкіру, або, по

четвертувавши іх т1ло козацьке, розвозплн
по городах і селах, як се вже зробили
з гетьманом 1 наилїпшими руськими витя
зями на Українї. Мало вони хиба вже йбез
того наглумились над нашими сьвято

щами? Що-ж ми таке? питаю я вас всїх.
Що-ж за козак той, хто лишив у бідї то
вариша, лишив его, як собаку, щоб пропадав
на чужинї? Скоро вже на те пійшло, що
всякии нї-за-що не має козацької чести,
позволивши плюнути собі в сиві вуси, іпо
прікнути себе словом обиди, то не докорить
же нїхто менї. Оам один останусь!
Заворушились всї запорожцї._ А хиба ти забув, бравий полковнику,_ сказав

_тогдї кошовий,
_
_що у татар

в руках рівно-ж наші товаришц що скоро
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ми тепер їх не відібєм, то вік їх буде спро
даний на вічне рабство в поганцїв, що гірше
всякої лютої смерти? Забув хиба, що в них

тепер цїла каса наша, добута християнською
кровю?
Задумались всї козаки і не знали, .що

сказати. Нїкому з них не хотїлось заслу
жити поганої слави. Тогдї вийшов на перед
наистаршии віком в цїлім запорожськім
війську Касян Бовдюг. Почесть віддавали
ему всї козаки; двічи вже був вибираний
кошовим і на війнах теж був вельми добрий
козак, але вже давно постарів ся і не бував
нї в яких походах; не любив теж і радити
нїкому, любив старий козарлюга вилежува
тись серед козацьких кругів, слухаючи оно

відань про всяку бувальщину і козацькі
походи. Нїколи не мішав ся він вїх бесіди,
а все лиш слухав, та притиекав пальцем
попіл в своїй коротенькій люльцї,' якої не
виймав з уст, і довго сидїв він потім, при
жмуривши злегка очи, і не знали козаки,
чи він спав, чи все еще слухав. Підчас
всїх походів він оставав ся дома; але сим

разом розібрало старого. Махнув рукою по
козацьки і сказав: „Або се що? пійду і я:
може на що-не-будь і здам ся козацтву!“ _
Всї козаки притихли, коли виступив він
тепер перед збором, бо давно не чували від

9*
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него нїякого слова. Всякий рад був знати,
що скаже Бовдюг.

>

_ Прийшла черга й на мене слово ска
зати, панове братя!

_ так він зачав. _
Послухайте, дїти, старого. Мудро сказав ко
шовий; і, як голова козацького війська, обо
вязаний берегти его і дбати о військовий
скарб, так мудрійшого нїчого він не міг
сказати. От що! Се нехай буде перше мое
слово! А ось яке буде друге мое слово: ве
лику правду сказав і Тарас, полковник, дай
Боже ему як найдовше прожити, і щоб та
ких полковників було як найбільше на

Українї! Перша повинність і перша честь
козака _ спасти товариство. Окілько нї
живу я на віку, не чував я, пани брати,
щоб козак покинув де, або зрадив як-не

будь свого товариша. І ті
,
і другі нам то

вариші _ меньше їх чи більше, все одно,
все вони товариші,`всї нам дорогі. Так от
яка моя річ: ті, котрим милі захоплені та
тарами, нехай пійдуть за татарами, а ко

трим милі полонені ляхами 1 котрим не
хочеть ся покидати правого дїла, нехай
остають ся. Кошовий з обовязку пійде

з одною половицею за татарами, а друга
половиця вибере собі наказного отамана.

А наказним отаманом, коли хочете послу
хати моеї білої голови, нїкому иньшому не
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бути, коли не одному Тарасови Бульбі. Нї
хто з нас не рівня ему в лицарстві.
Так сказав Бовдюг і замовк: і зрадїли

всї козаки, що напутив їх таким робом на ум
старий. Всї підкинули в гору шапками іза
кричали:і _ Спасибі тобі, батьку! Мовчав, мовчав,
довго мовчав, та от вкінци і сказав: не да
ром горовив, коли збирав ся в поход, що
здаш ся козацьтву: так 1 сталось._ Що, згода на те? _ спитав кошовий._ Всї згода! _ закричали козаки._ Значить, радї кінець?_ Кінець радї, _ кричали козаки._ Олухайте-ж тепер військового при
казу, дїти, _ сказав кошовий, виступив на
перед і наложив шапку, а всї запорожцї,
скілько їх нї було, здіймили свої шапкіі
і стояли з відкритими головами, впяливши
очи в землю, як водилось все між козаками,
коли брав ся щось говорити старший. _
Тепер подїлїть ся, панове братя! Хто хоче
йти, іди на праву сторону; хто остаєть ся,

переходи на лїву! Куди більша часть ку
реня переходить, туди 1 отаман; коли меньша
часть куреня переходить, нехай пристае до
других куренїв.І всї стали переходити то на праву, то
на лїву сторону. З котрого куреня більша
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часть переходила, за нею і куренний отаман
переходив; з котрого мала часть, та приста
вала до других куренїв; і вийшло без мала
по рівнї з обох сторін. Захотїли остатись:
цїлий майже Незамайківський курінь, більша
половина Поповичівського куреня, цїлий
Уманський курінь, цїлий Нанївський курінь,
більша половина Отебликівського куреня,
більша половина Тимошівського куреня. Всї
иньші зголосились іти в погоню за татарами.
Много було по обох сторонах бравих і хо
робрих козаків. Між тими, що рішились іти
за Татарами, був Череватий, добрий, старий
козак, Покотиполе, Лсміш, Прокопович Хома;
Демид Попович теж перейіпов туди, тому
що був сильно завзятої вдачі козак, не міг
висидїти на однім місци: з .ляхами стрібу
вав ся вже, хотїло ся стрібувати з татарвою.
Куренні були: Настюган, Покришка, Неви
личкии, і много еще других, славних і хо
робрих козаків захотїло стрібувати меча
і могучого плеча в стрічи з татарином. Не
мало було теж вельми добрих козаків між
тими, що забажали остатись: курениі Дми
трович, Букубенко, Вертихвіст, Балабан,
Бульбенко Остап. Потім чи мало було еще
других знаменитих і славних козаків: Вов
тузенко, Черевичснко, Степан Гуска, Охрим
Гуска, Микола Густий, Задорожний, Мете
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лиця, Іван Закрутигуба, Мосїй Шило, Дег
тяренко, Сидоренко, Писаренко, потім дру
гий Писаренко, і много було других добрих
козаків. Всї були бувальцї, видальцї: ходили
по анатольських берегах, по кримських со
лончаках і степах, по всїх річках більших
і меньших, що вливались в Днїпер, по всїх
заходахі Днїпрових островах; бували в мол
давськіи, волоськіи 1 турецькіи земли; пе

реплили цїле Чорне Море на двощоглих
човнах; нападали в пятьдесять човнів на
найбогатші, превисокі кораблї; перетопиліі
немало турецьких ґалер. і много, много ви

стріляли пороху на свому віку. Не раз
дерли на онучі дорогі паволочі і аксаміти;
не раз ременні пояси набивали все щирими
цехінами. А скілько всякий з них пропив
і прогуляв добра, що его иньпіому виста
ло-б на цїле жите, то й не мислити. Все

пустили по козацьки, частуіочіі всякого хре
щеного, і наймаючи музику, щоб все весе
лилось, що жило на сьвітї. Єще й тепер
мало в кого з них не було закопаного добра:
чарок, срібних кубків і всячини _ під за
ростами на днїпрових островах, щоб не до
велось татаринови знайти, коли-б, на случай
нещастя, вдалось ему напасти знечевя на
Сїч; але трудно було-б татаринови знайти,
тому що й сам властитель вже став забу
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вати, в якім місци що закопав. Такі то були
козаки, що захотїлп оставатись на месть
ляхам за вірних товаришів і Христову віру!
Старий козак Бовдюг захотїв теж остати
ся з ними, сказавши:_ Тепер не такі мої лїта, щоб вганятіі
ся за татарами; а тут е де спочити, по

мерши доброю козацькою смертю. Давно вже

просив я в Бога, щоб, скоро прийдеть ся
кінчити вік, скінчити его на віинї за сьвяте,
християнське дїло. Так воно і стало ся.
Олавнїйшого скону вже не буде нїгде для
старого козака.
Коли віддїлились всї і стали на дві сто

рони в два ряди куренями, кошовий прой
шов поміж ряди 1 сказав:_ А що, панове братя, вдоволені одна
сторона другою?_ Всї вдоволені, батьку, _ одвічали
козаки._ Ну, так поцїлуйтесь і дайте один
другому опрощеня, бо, Господь знає чи
в житю доведеть ся побачити еще., Слу
хайте свого отамана, а робіть те, що самі
знаете: самі знаєте, що каже козацька честь.
І всї козаки, скілько їх нї було, пере

цїлувались навзаем. Почали перші отамани,
і, розгладивши рукою сиві вуси свої, по
цілувались навхрест, а послї взялись за



Тарас Бульба. 137

руки і кріпко держали руки; хотїв один
в другого спитати: „Що, пане брате, поба
чимось чи не побачимось?“ тай не спитали,
мовчали, _ і задумались сиві голови. А ко
заки всї до одного прощались, знаючи, що
много буде роботи одним і другим; але не

І

постановили таки зараз розлучатись, а по
становили діждатись темної нічної пори,
щоб не дати неприятелеви добачити ио
меньшеня в козацькім війську. Всї ото ро
зійшлись по куренях обідати.
Після обіду всї, перед котрими стели

лась дорога, лягли відпочивати і спали

кріпко й довгим сном, неначе-б прочували,
що може се останного сну доведеть ся їм
зажити на такій свободї. Опали до самого

заходу сонця; а лиш зайшло.сонце і трохи
посутенїло, стали мастити вози. Злагодив
іиись, пустили вперід вози, а самі пошан

кувавшись еще раз з товаришами, тихо
піишли слїдом за возами; кінні поважно,
без гейканя і свистаня на коний; злегка за

дудонїла земля за пішими і скоро стало їх не
видко в темряві. Глухо лунало тілько кінь
ським тупотом та скрипом колеса, що еще
не розіїхалось, або за темрявою ночи не було
добре підмащене.

Довго еще оставші товариші махали їм
з далека руками, хоч і не було нїчого видко.
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А коли відійшли і вернулисьв свояси, коли
побачили при сьвітї ясних зір, що половини
возів вже не було на місци, що многих,

многих не мае, невесело стало у всякого на
серци, 1 всї задумалиеь мимохіть, похнливши

долів сумні свої голови.

Тарас видїв, як посумнїли козацькі ряди
іяк тоска, не до лиця хороброму. стала
тихо обіймати козацькі голови; але мовчав:
він хотїв дати час всему, щоб звикли вони
і з тоскою, наведеною прощанем з товари
шами. А між тим в тиіііинї готовив ся ра
зом і нагло розбудити їх всїх, гукнувши
по козацьки, щоб на ново і з більшою си
лою, нїж перше, вернулась бодрість кождому
в дуіііу, на що спосібна одна лиііі славян
ська порода, піирока, могуча вдача, в по

рівнаню з другими те, що море впорівнаню
з плиткими ріками: коли час бурливий, цїле
воно переміняеть ся в рев і гук, вбиваючи
і піднимаючи вали, як не підняти їх без
сильним рікам; коли-ж спокійно і тихо,
яснїйше всїх рік розстелюе воно свою не

проглядну іикляну площу, вічну роскіш очии.
І повелїв Тарас випорожнити своїм слу

гам один з возів, що стояв на осібнн. Біль
іііий і кріпший всїх возів був він в козацькім
таборі; подвійною тугою шиною були обтя
гнені его дебелі колеса; сильно був він
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навантажений, вкритий попонами, міцними
воловими кожами і повязании сильно на
смоленими верівкамп. На возї були самі
дїжіі бочівки старого доброго вина, що
довго лежало в Тараса в льохах. Взяв він

про запас, щоб коли прийде поважний час,
і перед всїми стане дїло, гідне передачі по

томкамдтак-щоб всякому, до одного, коза
кови дісталось випити заповітного вина;
щоб у поважний час і поважне чувство все
лилось в груди чоловіка. Вчувши полко
вницькии приказ, слуги метнулись до возів,
мечамп протяли кріпкі верівки, стягали

грубі волові кожі і попониі здіймализвоза
дїжі і бочівки._ А беріть всї _ сказав Бульба, _
всї до одної; беріть, що в кого є: кубок чи
черпак, що ним напував коня, в одного ру
кавиця, в другого шапка, а иньшии підста
вляв і так обі пригорщі. Всїм їм Тарасові
слуги, ходячи проміж ряди, наливали з дїж
і бочівок. Та не казав Тарас пити, поки не
буде даний знак, щоб випити всїм разом.
Видко було, що він мав щось сказати. Знав
Тарас, що як нї сильне само в собі старе
добре вино і як нї спосібие воно скріпити
людського духа., та коли до него докинути
еще приличне слово, то в двоє кріпша буде
сила і вина 1 духа.
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_ Я угощаю вас панове братя -- так
сказав Бульба - не з тої оказиї, що
ви зробили мене отаманом, як нї велика
така оказия, не з оказиї теж пращаня з на
шими товаришами: нї, в иньший час гідне
було-б і одно і друге; не така тепер перед
нами хвиля. Перед нами дїла кровавого поту,

кровавої козацької слави! І так, випємо, то
вариші, разом випємо перше всего за сьвяту
православну віру: щоб прийшов вкінци та
кий Час, щоб по всему сьвіту розширилась
і скрізь стала одна сьвята віра і щоб всї,
скілько їх буде бісурманів, тахристиянами

'

стали! Та за одним вже разом випємо і за
СЇЧ, щоб довго вона стояла на погибіль

всему бісурманству; щоб з кождим годом ви

ходили з неї молодцї, один красший дру
гого. Та вже заразом випємо і за нашу
власну славу, щоб сказали внуки і сини
тих внуків, Що були колись такі, котрі не по

встидали товариства і не видали своїх. Так,
за віру, панове братя, за віру!- За віру! _ загомонїли всї близші
ряди грімкими голосами. _- За віру! _під
хопили дальші ~ і все, що нї було, і ста
ре 1 молоде, випило за в1ру.- За Оїч! - сказав Тарас і високо пі
дняв над головою руку._- За Сїч! _ загуло в передних рядах.
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_ За Сїч! _ тихо сказали старі, моргнув
ши сивим вусом; 1 стрепенувпіись, як мо
лоді соколи, повторили молоді: _ За Сїч!_
І чуло далеко поле, як поминали козаки свою
Сїч._ Тепер останний ковток, товариші, за
славу і всїх християн, які живуть на сьвітї!
' І всї козаки, до останного випили поелї
дний ковток за славу і всїх християн, які
де є на сьвітї. І довго еще повтарялось по.
всїх рядах між всїми куренями: _ За всїх
християн, які де е на сьвітї!
Вже пусто було в кубках, а все єще

стояли козаки, піднявши руки; хоч весело

дивились очи всїх, прояснені вином, все
таки сильно задумались вони. Не про ко

ристь і воєнну добичу тепер вони думали,
не про те,'кому пощастить ся набрати чер_
вінців, дорогого оружя, піитих жупанів
і черкеських конии; а задумались вони, як

орли, що сїли на вершинах камяних гір,
стрімких, високих гір, з яких далеко видко
розстелене безмежно море, засїяне, як дрі
бними птахами, ґалєрами, кораблями і вся
кими суднами, огороджене тут 1 там ледви
замітними побережами, з надморськими, як
мошечки, городами іпохііленими, як дрібна
трава, лїсами. Як орли, озирали вони очима
докола себе цїле поле і ту судьбу свою, що
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в далечинї мріла. Буде, буде цїле поле
з облогами і дорогами покрите їх білими,
непохованими кістьми, щедро вмиеть ся ко
зацькою їх кровю і засїеть ся розбитими
возами, поламаними шаблями і' копями; да
леко розкинуть ся чубаті голови з пере
крученими і скипілими в крови чубами
і спущеними в низ вусами; будуть орші
налїтати, козацькі очи з них видиратн, клю
вати. Але добро велике із такім іпирокім
і свобідно розкинутім смертнім нічлїгу! Не
погибає нї одно великодушне дїло і не про
паде, як мала пилинка з челюсти рушницї,
козацька слава. Буде, буде бандурист, з си
вою по груди бородою, а може, еще повеи

зрілої мужеської сили, але білоголовпй ста

рець. віщии духом, що скаже він про них
свое поважне, могуче слово. І подибає по цїлім
сьвітї про них слава, і все, що нї вродить
ся потім, заговорпть про них: бо далеко за
ходить могуче слово, будучи подібне мідному
дзвонови, на якии дав маистер много доро
гого, щирого срібла, щоб далеко по городах,
хижах, палатах і селах лунав гарний звук,
скликаючи рівно всїх на сьвяту молитву.

іХ.

В городї не довідав ся нїхто, що поло
вина запорожцїв виступила в погоню за
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татарами. З маґістратської вежі замітііли
тілько вартівники, що часть возів потяглась
за лїс; але подумали, що козакиготовились

зробити засїдку; те саме думав і францу
ський інжинєр. А між тим слова кошового
не були пусті, бо в городї показав ся не
достаток харчів: звичаєм минулих віків,
війська не почислили ся, скілько їм буде
треба. Попробували 7випасти з города, але

половину сьмільчаків тут же козаки пере
били. Жиди однак покористувались тим
і пронюхали все: куди і за чим вибраліісь
заиорожцї, і з якими полководцями, і які
саме куренї, і кілько їх на Число, і кілько
їх остало ся на місци, і що вони дума
ють робити, - словом, Через кільканай
пять вже хвиль в городї про все знали.

Тарас вже бачив се по руху і шумі в го

родї і розважно заходив ся, иорядкував,
роздавав ирикази і накази, уставив куренї
в тріі табори, окруживши їх возами в видї
кріпостий, - рід битви, в якім бували не
побідимі запорожцї; двом куреням иовелїв
засїсти ся; засадив часть поля острим кілем,
поломаним оружєм, куснями копій, щоб при
нагодї нагнати туди ворожу кінноту. І коли
все було готове, як треба, заговорив до ко
заків, не для того, щоб ободрити і загрітіі
їх _ знав, що і без того кріпкі вони ду
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хом _ а, просто, самому хотїло ся висказати
все, що було на серци._ Хочсть ся менї вам сказати, панове,
що се таке наиіе товариство. Ви чували від
батьків і дїдів, в якій чести у всїх була
наіиа земля: і Грекам дала ся в знаки,
і з Цареграда брала червінцї, і городи були
пииіні 1 храми, 1 князї, князї руського роду,
свої князї, а не католицькі недовірки. Все
взяли бісурмени, все иропало; тілько оста
лись ми, сїрома, і, як вдовиця після могу
чого мужа, сїра таксамо, як і ми, земля
наша! От в який час подали ми, товариші,

руку на братерство! От на чім стало наше

товариство! Не має вузлів сьвятїйших то

вариства. Отець любить свою дитину, мати
любить свою дитину, дитина любить вітця
і матїр; але се не те, братцї; любить і зьвір
своє дитя! А посвоячитись свояцтвом по
души, а не ио крови, може лиііі один чо
ловік. Бували і в других землях товариші,
але таких, як в Руській земли, таких то

варіііиів не було. Вам лучалось не одному
по-часту тинятись на чужинї і видиіи: і там
люди! теж Божа подоба, і розговориш ся
з ніім, як з рідним; але скоро дійде до того,
щоб повісти ссрдечне слово, _ видиш: не
йде! розумні люди, та не ті; такі-ж люди,
та не ті! Нї, братчики, так любити, як може¬
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любити руська душа,
- любити не те щоб

умом, або чим другим, а всїм, Чим дав Бог,
що лиш є ву тобі - а! _ сказав Тарас
і махнув рукою, і потряс сивою головою,
і вусом моргнув, і сказав: - Нї, так лю
бити нїхто не зможе! Знаю, погано завелось

тепер в земли нашій: думають тільки, щоб
при них були стоги хлїба, стирти, та кінні

табуни їх, щоб цїлі були в льохах запеча
тані меди їх; набирають ся, чорт знає, яких
бісурменських обичаїв; цурають ся свого
слова; св1й зі своїм не хоче говорити; свій
свого продає, як продають бездушну твар
на торговици. Ласка чужого короля, тай
не короля, а погана ласка польського ма
ґната, що жовтим сапянцем своїм бє їх
в пику, дорожша для них всякого братер
ства. Але в останного падлюки, який би він
не був, хоч би й цїлий він спаплюжив ся
в грязи і в рабстві, є і в него, братцї, зе
ренце руського чувства; 1 проснеть ся воно
коли-не-будь, _ 1 вдарить ся він, горопаха,
об поли руками; охопить себе за голову,
проклявши голосно підле жита своє, готов

муками спокутувати соромне дїло. Нехай
же знають вони всї, що таке значить в ру
ській земли товариство! Вже коли на те
пійшло, щоб умирати, так нїкому з них не

10



1,46 Микола. Гоголь.

доведеть ся так умирати, нїкому, нїкому!
уЗа мало в них на те мишачої вдачі їх!
Так говорив отаман і, коли скінчив річ,

все еще потрясав головою, що сріблом взя
лась за козацькими дїлами. Всш, хто лиш
стояв, розігріла сильно така річ, запавши
глибоко в саме серце; найстарші в рядах
стали неповорушні, ионуривіии сиві голови

до землї; слеза тихо блищала в старих очах;

помалу втирали вони єї `рукавомІ І потім
всї, неначе змовившись, махнули рівноча
сно рукою і потрясли бувалими головами.
Мабуть, видко, пригадав їм старий Тарас
много звістного лїпіпого, що буває на серци
в чоловіка, навченого горем, трудом, подви
гами і всякими невзгодинами житя, або хоч
і в ненавченого ними, а в такого, що много

відчув молодою душею жемчужною, на вічні
радощі старцям-родичам, породившимІ

А з города вже виступало вороже вій
сько, гремлячи в лїтаври і в труби, і, взяв
іііись за під боки, виїздэкали пани, окружені
безлїчю слуг. Грубий полковник роздавав
прикази. І стали напирати вони тїсно на
козацькі табори, з погрозами, прицїліоючись
пищалями, сверкаючи очима і поблискуючи
мідними збруями. Скоро побачили козаки,
що підійшли вони на стріл рушницї, всї
разом грянули з семипядних пищалїв ібез
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упину все гримали з пііщалїв. Далеко про
неслось грімке гуианє по всїх доокружніьх
полях і нивах, зливаючись в безпреривний
лоскіт; димом затягло цїле поле, а запо

рожцї все палили, без віддиху: задні лиш

заряджали і передавали передним, дивом
дивуючи ворога, що не міг піимити, як стрі
ляли козаки, не зарядэкаючи рушниць. Вже
не видко було за густим димом, що огорнув
одно і друге військо, не видко було, як то
одного тодругого не ставало в рядах; але

Чули ляхи, що густо летїли кулї і робилось
горячо; і коли подались в зад, щоб вийти
з диму 1 оглянутись, то многих не дочи
слились в своїх рядах; а в козаків може

другий-третий був убитий на цїлу сотню.І все не переставали палити козаки з пи
щалїв, нї на хвилину не даючи сиоЧинку.
Сам чужоземний інжинєр здивував ся такій,
нїколи не виданій тактицї, сказавши тут-же
при всїх: „От, браві молодцї запорожцї!
От як треба битись і другим в других зе
млях!“ І порадив навернути тут-же на та
бор пуіііки. Важко ревнули широкими гир
лами зелїзні пушки; задроэкала, далеко
загудївши, земля, і в двоє густїйпіе затягло
поле димом. Почули запах пороху на пло
щах і улицях в дальших і близших городах.
Але пушкарі взяли надто високо, розпалені

1О*
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ядра вигнули надто високу дугу: стра
шно сикнувши в воздусї, пролетїли вони

понад головами цїлого табора і зарились
глибоко в землю, розірвавши і розметавши
еї, чорну, високо у воздухи. Хватив себе за
волосе французький інжінєр в виду такої
невмілости, 1 сам взяв ся наставляти пушки,
не зважаючи на те, що козаки пражили
і сипали кулями безупину.
Тарас видїв з далека вже, що біда буде

цїлому Незамайківському іОтебликівському
куреневи, і скрикнув дзвінко: „Вибирайтесь
скорше із за возів і сїдай кождий на коня!“
Та не встигли-б зробити нї сего нї того
козаки, коли-б Остап не вдарив у саму се

редину: вибив льонти в шести пушкарів,
не міг лиш вибити вчотирох: прогнали єго

назад ляхи. А за той час чужоземний ка
пітан сам взяв в руку льонт, щоб випалитн
з найбільшої пушки, якої нїхто з козаків
і не видав оси. _Страшно глядїлаІ вона ши
рокою'ьхёвёёїбиі 1 тисяч смертии гляділо
з неї. І коли грянула вона, а в слїд за нею
три иньш1, чотирократно потрясши глухо
голосу землю,
_ силу нанесли вони горя!

Не за одним козаком заридае стара ненька,
бючи себе кощавими руками в дряхлі груди;
не одна останеть ся вдова вГлухові, в Не
мирові, в Чернигові і в других городах.
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Буде, сердечна, вибігати день вдень на ба
зар, затримуючи всякого прохожого, розпі
знаючіі кождого з них в очи, чи нема між
ними одного, наймилїйшого; але много пе

рейде Через рік всякого війська і все не
буде між ними одного, наймилїйіиого.
Так, наче-б і не було нїколи половини

Незамайківського куреня! Як градом виби
ває нараз цїлу ниву, де, щр щирий черві
нець, красував ся кождии колос, так їх
вибило і положило.
Як не рушать ся козаки! Як не схоплять

ся всї! Як закипить куренний отаман Ку
кубенко, побачивши, що лїпшої половини

куреня его не стало! Загнав ся він з остан
ними своїми Незамайківцями в саму сере
дину. В гнїві посїк на

ёершогострічного, многих їздцїв у. коний,
засягши конем і їздця, і коня, протис ся
до пушкарів і вже відбив одну пушку; та
вже там, бачить, заходить ся уманський ку
ренний отаман, і Степан Гуска вже відбиває
головну пушку. Оставив він тих козаків
і повернув з своїми в другу ворожу товпу:
і куди переидуть незамаиківці _ так там
і улиця! куди завернуть _ так вже там
і переулок. Так і видко, як рідиіали ряди,
а снопами падали ляхи! А біля самих возів
Вовтузенко, а з переду Черевиченко, а при
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дальших возах Дегтяренко, а за ним ку
ренний отаман Вертихвіст. Двох вже іпля
хтичів взяв на копе Дегтяренко, та напав
дальше на неподатного третого. Меткий та

кріпкий був лях, пишною збруею убраний
і лиіп пятьдесять слуг привів зсобою. Взяв
він сильно Дегтяренка, повалив его на зе
млю і вже, замахнувшись на него шаблею,
кричав: , ._ Не має з вас козаків-собак нї одного,
хто посьмів би опертись менї!_ А отже є! _ сказаві став перед
ним Мусїй Шило. Сильний був козак, не

раз отаманив на мори, много натерпів ся
всякої біди. Захопили їх Турки під самши
Трапезунтом, і всїх забрали бранцями на
ґалєри, дали на руки і ноги зелїзні пута,
не давали цїлими недїлями піпона і напу
вали мерзеною морською водою. Все пере
несли і витерпіли бідні невольники, аби
лиііі не переміняти православної віри. Не

витерпів один отаман Мусїй Шило, потоптав
ногами сьвятий закон, скверною чалмою
сповив гріпіну голову, став вірником паші,
став ключником на корабли, старшим над
всїми невольниками. Вельми огірчились тим
бідні невольники, бо знали, Що скоро свій
продасть віру і пристане до гнобителїв, то
тяжше і гірше бути під его рукою, нїж під

ьтй
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всяким иньшим нехристом: так і сталось.
Всїх посадив Мусїй Шило в нові кайдани
по три рядом, прикрутиву їм до самих білих -

костий жорстокі верівки; всїх бив по шиях,
частуючи позаушниками. І коли Турки, зра-`
дївши такому слузї, стали пирувати і по
забувши свій закон, всї попили ся, він,

принїс всї шістьдесять і чотири ключі і ро
здав невольникам, щоб відмикали себе, щоб.
кидали пута ікайдани в море, а замість
них брали шаблї та рубали Турків. Много тогдї
набрали козаки добичі, і вернули ся з славою.

у вітчину, і довго бандуристи виславляли Му
сїя Шила. Вибрали-б его кошовим, та був зо
всїм дивний козак. Бувало, довершив такого
дїла, якого наймудрійшому не придумати,
а иньшим разом, прямо дур брав козака.

Пропив в1н 1 прогуляв все, у всїх задовжив
ся на Сїчи і в додаток прокрав ся, як зви
чаинии злодїй: нічю повиносив з чужого
куреня всю козацьку збрую і в застав дав
шинкареви. За таке соромне дїло привязали
его на базарі до стовпа іпоклали коло него
дубину, щоб всякий по своїм силам відва-`
жив ему по разу; та не було такого між
всїми запорожцями, хто піднїс би на него
дубину, тямлячи єго давні заслуги. Такий

був козак Мусїй Шило!_ А отже є такі, що й вас бють, со
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бак! _ сказав він, кинувшись на ляха.І там то вже рубались вони! І наплїчники
і нагрудники погнулись на обох від ударів.
Розрубав на нїм вражий лях зелїзну со
рочку, займивши вістрем саме тїло: зачер
вонїлась козацька сорочка. Та не глянув на
се Шило, а замахнув ся цїлою жилавою

рукою (важка була коренаста рука) і при
голомшив єму нагло голову. 'Розсипалась

мідна шапка, захитав ся і гепнув собою
лях; а Шило взяв ся рубати і хрестити
приголомшеного. Не добивай, козаче, ворога,
а радше обернисьв зад! Не обернув ся ко
зак в зад,_і тут же один з прислуги уби
того хватив его ножем по шиї. Обернув ся
Шило і вже дістав би сьмільчака; та пропав
той в туманї диму. З всїх сторін ударили
з самопалів. Схитнув ся Шило і почув, що
рана була смертна. Впав він, поклав руку
на свою рану і сказав, звернувшись до то
варишів: „Прощавайте, пани брати, товариші!
Нехай тревае по вічні віки православна ру
ська земля і буде їй вічнаяП честь!“ І за
жмурив ослаблені свої очи, і винеслась ко
зацька душа з суворого тїла. А там вже
виїзджав Задорожний з своїми, ламав ряди
куренний Вертихвіст і виступав Балабан._ А що, панове, _ сказав Тарас, пере
кликнувши ся з куренними, _ єсть еще
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порох в порошницях? Не охляла козацька
сила? Не гнуть ся козаки?_ Єсть еще, батьку, порох в порошни
цях; не охляла еще козацька сила; еще не

гнуть ся козаки!І наперли сильно козаки: зовсїм змішали
всї7 ряди. Приземкуватий полковник дав
знак збиратись і викинув вісїм мальованих
знамен, щоб зібрати своїх, розсипаних да
леко по цїлім поли. Всї ляхи бігли до зна
мен; та не встигли вони еще уставитись,
а вже куренний отаман Кукубенко ударив
знов з своїми незамайківцямиі напав прямо
на череватого полковника. Не видержав
полковник, і навернувши коня, пустив ся
в чвал; а Нукубенко далеко гнав его через
цїле поле, не давши ему пристати до полку.
Замітивши се з бічного куреня, Степан

Гуска пустив ся навперейми з арканом
в руцї, пригнувши цїлу голову до кінської
шиї, і, вибравши хвилю, від-разу накинув
ему аркан на шию: цїлий почервонїв пол

ковник, хватившись за-верівку обома руками
1 силуючись розірвати еї, але сильний роз
мах загнав ему в саме Черево погубну піку.
Там остав ся він, прибитий до землї. Та
не гараздувати й Гусцї. Не встигли огля

нутись козаки, а вже побачили Степана

Гуску на чотирох копях. Тільки і вспів
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сказати сердега: „Нехай же пропадуть всї
вороги, і ликуе по вічні віки руська земля!“І там же спустив дух свій.
Озирнулись козаки, а вже там з боку

козак Метелиця частуе ляхів, тереблячи
і сего і другого; а там вже, з другого боку,
наступає з своїми отаман Невеличкий, а коло
возів бере в обертаси ворога і бе Закрути
губа; а при дальших возах третий, Писа

ренко відогнав уже цїлу ватагу; а вже там
біля других возів зчепились і бють ся на
самих возах._ Що, панове, _ перекликнув ся ота
ман Тарас, проїхавши поперед всїх, _ есть
еще в порошницях порох? Кріпка еще ко
зацька рука? Не гнуть ся еще козаки?_ Єсть еще, батьку, порох в порошни
цях; еще кріпка козацька сила; еще не

гнуть ся козаки! ,

А вже впав з воза Бовдюг. Прямо під
саме серце пійшла ему куля; та зібрав ста

рий весь дух свій і сказав: „Не жаль роз
стати ся з сьвітом. Дай Боже і всякому
такої смерти. Нехай же славить ся до кінця
віку руська зсмля!“ І полинула в вишини
Бовдюгова душа розповісти давно усопшим
старцям, як вміють битись на руській зе
мли, а еще красше, як вміють вмирати в нїй
за сьвяту віру.



Тарас Бульба. 155

Балабан, куренний отаман, скоро після
того повалив ся також на землю. Три смер
тні рани дістались ему від копя, від кулї,
і від важкого меча. А був один з удатнїй
іиих козаків; много зробив він за свого
отаманьства морських походів, та найславнїй
ший був поход до анатольських берегів.
Много набрали вони тогдї цехинів, дорогої
турецької габи, киндяків і всяких уборів,
але зазнали горя вертаючись: попались, до
бряги, під турецькі кулї. Як хватило їх
з корабля, _ половина човнів завертїлась,
і иерекинулась, потопивиіи не одного в воді;
але привязані до боків шувари спасли човни

від потопи. Балабан віднлив Чим борше,
став проти сонця, і через те зробив ся
невидний турецькому кораблеви. Цїлу ніч
потім черпаками і шапками вибирали вони
воду, латаючи подїравлені місця; з козаць
ких штанів нарізали парусів, помчались
і втїкли перед найбистрійшим турецьким
кораблем. І не досить, що прибули щасливо
на Оїч, а привезли еще золотом шиту ризу
архимандритови Межигорського монастиря
в Києві, іна Покрову, що на Запорожи,Щв чистого срібла. І славили довго по
тім бандуристи моторність козаків. _ По
ніік він тепер головою, почувши передсмертні
муки, і тихо сказав; 7,Здаєть ся менї, пани
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брати, гарною смертю вмираю; сїмох пору
бав, девятьох копем заколов, не одного ко
нем потоптав, а вже не згану, кількох ку
лею дістав. Нехай же цвите вічно руська
земля!“... І відлетїла его душа.
Козаки, козаки! не видавайте найкрас

шого цьвіту вашого війська! Вже обступили
Кукубенка; вже сїм хлопа тільки остало
ся з цїлого незамайківського куреня, вже
й ті ледви відбивають ся; вже кровю спли
ла на нїм одежа. Сам Тарас, побачивши

біду его, поспішив на підмогу. Та пізно на
сшли козаки: вже копе встигло під серце
ему заглубити ся, скорше, нїж можна було
відогнати ворогів, що его обступили. Тихо
склонив ся він на руки козакам, що его
підхватили, 1 вдарила ручаем молодецька
кров, наче те дороге вино, яке несли в шкля
ній посудї з пивницї неостороэкні слуги:
спотикнулись тут же при входї і розбили
дорогу судину: все розлилось по земли вино,
і вхопив себе за голову господар, надбігши:
він ховав его на лїпшу оказию в житю,
щоб, скоро доведе Бог на старі лїта зустріти
товариша молодости, так щоб помянути
з ннм разом, давні иньші Часи, коли ина
кше й лїпше веселив ся чоловік... Повів
Кукубенко довкола себе очима і промовив:
„Дякувати Богу, що довелось менї вмерти
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перед вашими очима, товариші! Нехай же
після нас живуть еще лучші, нїж ми, іне
хай красуеть ся вічно Христом улюблена
руська земля!“... І вилетїла молода душа.
Взяли еї ангели під руки і понесли на не
беса. Добре буде ему там. 7,Сїдай Куку
бенку праворуч мене!“ - скаже ему Христос,- ти не зрадив товариства, безчестного
дїла не здїлав, чоловіка в бідї не лишив,
мою Церков беріг, хоронив.“ Всїх засмутила
смерть Букубенка. Вже рідшали сильно ко
зацькі ряди; многих, многих хоробрих вже
не дочислювались; але стояли і держались
еще козаки._ А що, панове, _ перекликнув ся
Тарас з останними куренями, _ есть еще
порох в порошницях'? Чи не тупі еще
шаблї? Не,втомила ся козацька сила? Не

погнули ся козаки?
_-
Вистане

еще, батьку, пороху: годять
ся еще шаолі; не втомила ся козацька сила;
не гнули ся еще козаки!І рванули ся знов козаки так, наче-б
і страт нїяких не потерпіли. Вже три тільки
куренні отамани остались в живих; черво
нїли ся вже скрізь ріки крови; високо га
'тились мости з'козацьких і ворожих трупів.
Глянув Тарас на небо, а вже по небу по
тяглись ключем хижі птахи. Ну, буде там
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комусь пожива. А там вже взяли на копє
Метсяицю; вже голова другого Писаренка,
скрутившпсь, заклїпала очима; вже подав
ся 1 вдарив ся о землю на четверо розру
баний Охрим Гуска. _ „Ну!“ _ сказав
Тарас і махнув хусткою. Зрозумів той знак
Остап і пустив ся прожогом, вискочившп
з засїдки, з кінницею. Нс видержали силь- _
ного напору ляхи, а він їх гнав і нагнав
прямо туди, де були повбивані в землю
коли і відломки копій. Стали спотикати ся
і падати конї, стали летїти Їаерез їх голови
ляхп. А тогдї корсунцї, що стояли за остан
ними возами, побачивши, що вже досягне

куля з рушницї, гримнули нараз всї з са
мопалів. Всї стовпились і змішались ляхи,
і набрали відваги козаки. _ „От і наша
побіда!“ _ озвались зі всїх усюдів запо
рожські голоси, затрубили в труби, і вн

двигнули побідну хоругов. Скрізь втїкали
і ховались розбиті ляхи. _ Ну, нї, еще не
цїла побіда.!а - сказав Тарас, глядячи на
городські брами, і правду сказав.
Відчинились брами, і вилетїв з них гу

сарський полк, окраса всїх кінних полків.
Під всїми їздцями були самі, одинв одного

бур1
аргамаки; попереду пишав ся витязь

напмоторнїйший, найкрасший; так і сипалось
чорне волосє з п1д м1дної шапки; шелестїла
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завязана на руцї дорога стяэкка, вишивана

руками першої красавицї. Так і здеревів
Тарас, коли побачив, що се був Андрій.
А він, тимчасом, повен запалу і воєнного
жару, бажаючи заслужити собі привязаний
до руки Ідарунок, понїс ся, як молодий
швидкий пес, найкрасший, найбистрійший,
і наймолодший між всїми в стаї. Кликнув
на него досьвічении стрілець і він помчав
ся, випрямивши стрілою свої ноги, подав
шись на укіс цїлим тїлом, вбиваючи снїг,
1 десять разів випереджуючи самого заиця
в жарі свого бігу. Зупинив ся старий Та

рас і глядїв на те, як чистив перед собою
дорогу, розганяв, рубав і сипав удари на

право і на лїво. Не стерпів Тарасігукнув:
„Як'Р своїх? своїх, бісів сину, своїх беш?“- Але АндрійІ не питав, хто перед ним
був, свої чи другі які; нїчого не бачив.

Вучері, кучері він бачив, довгі, довгі ку
чері, і грудь як річного лебедя, і снїжну
шию, і плечі, і все, що сотворене для бо
жевільних поцїлуїв.-- Гей, хлопцї! А заманїть менї его
в лїс, заманїть его лиш! кричав Тарас.І знайшлось зараз же трийцять найжвавій
ших козаків готових. І поправивши на собі
високі шапки, тут же пустились на конях,

просто на поперек гусариї. Вдарили з боку
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на передних, збили їх, відшибли від задних,
почастували сего й того, а Голокопитенко
займив плазом по спинї Андрія, і як стій

пустились на втїкача від них, що було ко
зацької сили. Як охопить ся Андрій! Як
скипить по всїх жилках молода кров!
Ударив острогами коня, що було духу по
летїв він за козаками, не озираючись, не ви
дячи, що за ним всего на всего посшшало
лиш двайцять люда; а козаки гнали в чвал
на конях і просто завернули до лїса. Ро
зігнав ся на коии Андрій і от-от був би
вже настиг Голокопитенка, аж нараз чиясь
сильна рука хватила за поводи его коня.

Оглянув ся Андрій: перед ним Тарас! За
тремтїв, він цїлим тїлом і враз ноблїд: так

школяр необережно зачепивши свого това

риша і діставши за те від него лїнїйкою
по чолї, спалахне, як огонь, бішений `ви

скакуе з лавки і жене за перепудэкеним
товаришем своїм, готов роздерти его на

куснї, та нараз налїтае на входячого до
кляеи учителя: вмить потухне бішений по
рив, і впаде безсильна ярість. Так в одну
мить щез, наче-б і не було его зовсїм, гнїв

Андрія. І бачив він перед собою одного
лиш страшного вітця.- Ну, що-ак тепер нам робити? _ ска
зав Тарас, дивлячись ему прямо в очи. Але
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нї слова не міг на се сказати Андрій; стояв,
очи в землю впяливши.- Що, синку, помогли тобі твої ляхи?
Андрій нї слова._ То продати? продати віру? продати

своїх? Стій-же, злазь з коня!
« Покірно, як дїтвак, злїз він з коня істав
нї живий нї мсртвий перед Тарасом.- Стій і не руш ся! Я тобі батько, я
тебе і убю! _ сказав Тарас і відступив
шись кроком в зад, здшмив з плеча ру
шницю. Блїдий, як полотно був Андрій;
видко було, як тихо тремтїли уста єго
1 як він вимавляв чиєсь імя; але се не
було імя вітчини, анї матери, анї братів,
се було імя прекрасної ляшки. Тарас ви

стрілив.
Як житний колос, підтятий серпом, як

молоде ягнятко, почувши під серцем смер
тоносне зелїзо, повис він головою, і повалив
ся на траву, не промовивши нї одного слова.
Став синоубійця і глядїв довго на без

душне тїло. Воно було і мертве прекрасне:
мужпе лице єго, недавно повне сили 1 не

побідимого чару для женщин, все еще ви

ражало чудову красу; чорні брови, як жа
лібний аксаміт, кидали тїнь на блїді вже

черти. „Чим-би не козак був?“
-- сказав

Тарас, - „1 станом високии1 чорнобривии,

„___-__-~._¬_“___-“___
11
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і лице як в шляхтича і рука була важка
в бою! Пропав! пропав безславно, як та
підла собака!“_- Батьку, що ти зробив! Се ти вбив
его? сказав, під7їхавши на те Остап.

Тарас кивнув головою.
Пильно подивив ся мертвому в очи Остап.

Жаль ему стало брата, і озвав ся він тут же:_ Віддаймо-ж, батьку, его честно земли,
щоб не знущались над ним вороги і не
розклювали его тїла хижі птахи.- Поховають его і без нас! _ сказав
Тарас. Будуть у него плачки і дружки!І хвилї дві думав: чи покинути его на
поталу вовкам-сіроманцям, чи пощадити
в нїм лицарську вдачу, яку хоробрий по
винен оцїнити в кім-не-будь, - аж видить,
скаче до него на кони Голокопитенко:
_- Біда, отамане, скріпились ляхи, при

була на підмогу сьвіжа сила!...
Не встиг сказати Голокопитенко, скаче

Вовтузенко: _
'

_ Біда, отамане, нова еще здіймаеть ся
сила!...
Не вспів сказати Вовтузенко, Писаренко

вже без коня бігом біжить:
`- Де ти, батьку? Глядають за тобою

козаки. Вже вбитий куренний отаман Не
величкий, Задорожний вбитий, Черевиченко
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вбитий; але стоять козаки, не хотять уми
рати, не побачивши тебе на очи: хотять,
щоб глянув ти на них перед смертною го
диною._ На коня, Остапе! _ сказав Тарас,
і спішив, щоб застати еще козаків, щоб по
глянути еще на них, і щоб вони глянули
перед смертю на свого отамана. Та не ви
їхали вони еще з лїса, а вже ворожа сила

окружила з всіх сторін ліс, і між деревами
скрізь показались їздцї з шаблямиікопями._ Остапе! Остапе! не піддавай ся! _
кричав Тарас, а сам вхопивши за шаблю,
почав частувати всїх на всї боки, хто по
пав ся. А-на Остапа вже напало враз ше
стеро; та не в добрий час, видко, напали:
з одного злетїла голова, другий перевернув
ся, відступившись; поцїлило копем в ребро
третого; четвертий був відважнїйший, зберіг
голову від кулі, 1 попала коневи в груди
розпалена куля, _ став дуба бішений кінь
вдарив собою о землюі задавив під собою
їздця._ Добре, синку! Добре, Остапе! _ кри
чав Тарас _ от я зараз за тобою. _ А сам
все відбивав ся від напастників. Беть ся
і рубае Тарас, сипле гостинцї сему і тому
на голову, а сам глядить все вперед на

11*
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Остапа, і видить, що вже знов зчепилось
з Остаиом трохи не восьмеро разом._ Остапе, Остапе! не піддавай ся!
Та вже одолївають Остапа; вже один

накинув ему на шию аркан, вже вяжуть,
вже беруть Остапа._ Ей, Остапе, Остапе! _ кричав Тарас,
пробиваючись до него, рубаючи на капусту
стрічних і бічних. _ Ей, Остапе,Остапе!..._ Але мов тяжким каменем придавило его
самого всю-ж мить. Все закрутилось і пе
ревернулось в очах его. На мить безладно
сверкнули перед ним голови, копя, дим,
блиски огню, гиляки з листем дерев, що

мелькнули ему в самі очи. І покотив ся
він, як підрубаний дуб, на землю. І туман
заступив ему очи.

Х.

_ Довго-ж я спав! _ сказав Тарас,
проснувпіись, як після важкого похмільного
сну, 1 стараючись розпізнати предмети, що
его окружали. Страшна неміч перемагала
его члени. Ледви виступали перед ним стїни
і угли незнакомої сьвітлицї. Вкінци замітив
він, що перед ним сидїв Товкач, і, здавалось
наслухував за кождим его віддихом._ Так, _ подумав собі в дусї Товкач,
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_
заснувби ти може й на віки! _ Але

не сказав нїчого, погрозив пальцем і дав
знак мовчати._ Та скажи-ж менї, де я тепер? _
спитав знов Тарас, напружуючи ум і ста
раючись пригадати минуле._ Мовчи-ж! _ прикрикнув грізно на
него товариш.
_ Чого тобі еще хочеть ся

знати? Хиба ти не бачиш, що цїлий пору
баний? Вже дві недїлї, як ми з тобою ска
чемо, без відднху, і як ти в горячцї і в жарі
верзеш і плетеш нїсенїтницю. От в перве
заснув спокійно. Мовчи-ж коли не хочеш
самого себе набавити лиха.
Але Тарас все старав ся і силував ся

зібрати свої мисли і пригадати минуле._ Атже-ж мене прихопили і окружили
було зовсїм ляхи? Менї-ж _ нїяк було
вибити ся з товпи?_ Мовчи-ж, кажуть тобі, чортеня! _
скрикнув Товкач сердито, як пістунка ви
ведена з терпеливости, кричить на невго
монного пустунчика-мазунчика. _ Яка тобі
користьзнати, як вибрав ся? Досить що
вибрав ся. Знайшлись люди, що тебе не
видали _ і буде з тебе! Нам еще не мало
ночий втїкати разом! Ти думаєш, що пійшов
за простого козака? Де там! оцїнили твою

голову на два тисячі червінцїв.
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_ А Остап? _ скрикнув нагло Тарас,
наважив ся встати і враз пригадав, як
Остапа схопили і звязали в очах его, та
що він тепер вже в ляцьких руках. І обій
мило горе его стару голову. Зірвав іскинув
він всї перезязки ран своїх; кинув їх да
леко проч, хотїв голосно щось сказати _
1 замість того наплїв нїсенїтниць:жар і го
рячка знов его опанували, і полились без путя
і звязку недоладні річи. А тимчасом вірний
товариш стояв перед ним, сварячи, розси
паючи без міри прикрі слова докорів і за
мітів. Вкінци, хватив він его за рукиіноги,
спеленав як дитину, поправив всї перевязки,
завинув его в волову шкіру, повязав лубем,
1 прикріпивши верівками до сїдла, помчав
ся знов з ним в дорогу._ Хоч неживого, а довезу тебе! Не по
зволю, щоб ляхи глумились над твоею ко
зацькою головою, на куснї рвали твое тїло
та кидали его в воду. Нехай же, хоч і орел
буде висмикати з під твого чола очи, та
нехаи же степовии наш орел, а не тои, що
прилїтае з польської землї, ляцький. Хоч
неживого, а довезу тебе до України.
Так говорив вірний товариш. Гнав без

віддиху днями і ночами 1 привіз его непри
томного

в саму Запорожську Сїч. Там взав
ся він лїчити его невтомимо зїлем і окладамн;
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знайшов якусь сьвідущу жидівку, котра мі

сяць напувала его всілякими лїками аж
в кінци Тарасови полегшало. Чи лїки, чи
своя зелїзна сила взяли верх, досить що
він через півтора місяця став на ноги; рани
вигоїлись, і тілько слїди шабель вказували,
як глибоко колись був ранений старий ко
зак. Однак замітно став він похмурий ісу
мний. Три тяжкі морщини насунулись на
чоло его і вже нїколи більше не уступались.
Оглянув ся він тепер кругом себе: все нове
на Сїчи, всї перемерли старі товариші. Нї
одного з тих, що стояли за праве дїло, за

віру і братерство. І ті, що пійшли з кошо
вим в погоню за татарами, і тих вже не
стало давно: всі положили голови, всї по
гибли, хто полягши честною головою в самій
борбі, а хто на безвідю і безхлїбю, серед
кримських степів; иньший в полонї пропав,
не винїсши ганьби; і самого давного кошо
вого вже давно не було на сьвітї, і нїкого
з давних товаришів, і давно вже поросла
травою кипуча колись козацькая сила. Чув
він лиш, що був пир сильний, іпумний пир;
посуда вся на черепе побита; нїгде не оста
лось вина нї каплї; розхопилигостї і слуги
всї дорогі кубки, всю посуду _ і смутний
стоїть ґазда дома, думаючи: 7,краще-б і не

було того пира.“ Даром старались займити
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і розвеселити Тараса; даром бородаті. сиві
бандуристи, проходячи по два іпо три,
виславляли его козацькі подвиги, суворо
і байдужно глядїв він на все,іна спокійнім
лици его виступало невгасиме горе, 1 тихо,

понуривши голову, говорив він: „Сину мій!
Остапе мій!“ у

Запорожцї збирались в морський поход.
Двістї човнів спущено в Днїпер, і Мала
Азия видїла їх, з бритими головами, з дов
гими чубами,- передавших мечеви і огневи
еї цвитучі береги. Вона бачила чимало дег
тем запачканих казацьких шараварів, жи
лавих рук з чорними нагайками. Запорожцї
переіли і переломили весь виноград, в ме
четах лишили цїлі купи гною; перські до
рогі шалї брали на очкури і оперізували
ними замащені жупани. Довго еще подибу
вались в тих сторонах коротенькі запорож
ські люльки. Вони весело плили назад; за
ними гнав ся в десять пушок турецький
корабель і вистрілами з всїх дул своїх ро
зігнав, як птахів, їх дряхлі човни. Третина
їх потонула в морських глибинах; але останні
знов зібрались разом і прибули до Днї
прового гирла з дванайцятьма бочівками,
набитими цехинами. Та все те вже не для
Тараса було. Він втїкав на луги, на степи,
нїби полювати, але набій оставав ся в ру
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шници. І, поклавши еї, повен туги, сїдав
він на березі. Довго сидїв там,

поиуривши голову і все повтаряючи: „Остапе
мій! Остапе мій!“ Перед ним вилискувалось
і стелилось Чорне море; в далекім очеретї
скиглїла Чайка; білий вус его блищав срі
блом, а слеза канала одна за другою.
І не видержав дальше Тарас._ Що ні було-б, пійду розвідати, що

він: чи живий? чи в могилї? чи вже і в са
мій могилї нема его? Розвідаю за всяку пїну!
Через недїлю вже знайшов ся він в містї

Умани,узброений, на кони, з копем, шаблею,

подорожним ведром при сїдлї, походним
горпіком з саламахою, пороховими набоями,
кінськими путами і иньшим знарядем. Він
прямо під,їхав під нехарний, грязний до
мик, де невеличкі віконця ледви були видні,
закопчені не знати чим; димар затканий був
шматою, а дїрява криша Цїла була вкрита
воробцями. Отирта всякого сьмітя лежала

проти самих дверий. З вікна визирала голова

жидівки в чепци з потемнїлими жемчугами._ Муж дома? _ спитав Бульба, зсї
даючи з коня і привязуючи поводи до зе
лізного гачка при самих дверех._ Дома, _ сказала жидівка і поквапи
лась зараз вийти з пшеницею в коробочцї
для коня 1 квартою пива для лицаря.
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-- Де-ж твій жид?_ Він в другій сьвітлици, молить ся,_
промовила жидівка,кланяючись 1 поже

лавши здоровля в хвили, коли Бульба під
нїс до уст кварту._ Остань ся тут, накорми інапій мого
коня, а я пійду, поговорю з ним сам. В мене
до него дїло.
Тим жидом був звістний Янкелв. Він

вже опинив ся тут арендаремі коршмарем;
взяв потрохи всїх доокрестних панів і шля
хту в свої руки, виссав потрохи майже всї

гроші 1 сильно зазначив свіи жидівськии
побут в сїй сторонї. На три милї довкола
Не було нї одної хати в порядку: все ва
лилось 1 нищилось, все порозпивалось, і оста
лись нужда та обірванцї; мов після пожару
чи чуми вивітрив ся цїлий край. І коли-б
десять лїт еще пожив там Янкель, то він,
імовірно, провітрив би й цїле воєводство.
Тарас війшов у сьвітлицю. Жид молив

ся, накрившись своїм досить замащеним
рядном, і обернув ся щоб в останне сплю
нути, звичаєм своєї в1ри, коли нараз очи

его зустріли стоявшого позаду Бульбу. Так
1 кинулись жидови передовсїм в очи два
тисячі червінцїв назначених за его голову;
але він завстидав ся свого користолюбя
і силував ся придавити в собі бічну думку
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про золото, котре як червак точить душу
жида._ Слухай, Янкель! _ сказав Тарас
жидови, що зачав перед ним кланятись
і запер обережно двері, щоб їх не бачили._ Я спас твоє жите _ тебе роздерли-б,
як собаку, запорожцї, _ тепер на тебе
черга, тепер зроби менї прислугу!
Лище жида злегка зморщилось._ Яку прислугу? Скоро така прислуга,

що можна зробити, то чому-б не зробити?_ Не говори нїчого. Вези мене в Вар
шаву!_ В Варшаву? Як се в Варшаву? _
сказав Янкель. Брови іплечі его піднеслись
в гору з зачудованя._ Не говори менї нїчого. Вези мене
в Варшаву! За всяку цїну я хочу еще раз
побачити его, сказати ему хоч одно слово._ Кому сказати слово?_ Єму, Остапови, мому синови._ Хиба пан не чули, що вже..._ Знаю, знаю все: за мою голову да
ють два тисячі червінцїв. Знають се вони,
дурнї. цїну їй! Я тобі пять тисячів дам.
От тобі два тисячі зараз! _ Бульба ви
сипав з шкіряного капшука два тисячі чер
вінцїв. _ А решта _ скоро вернусь.

___...щ__._ ___ .__ _„` `_,-~--`.-„_._.
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Жид як стій вхопив полотенце і накрив
ним червінцї._ Ай, славна монета! ай, добра монета!_ говорив, обертаючи один червінець в ру
ках і пробуючи зубами. _ Я думаю, той
чоловік, в котрого пан забрали такі гарні
червінцї, години не прожив на сьвітї: пій
шов зараз до ріки, та і потонув там після
таких славних червінцїв._ Я не просив би тебе. Я сам може
відпитав би дорогу в Варшаву; але мене мо

жуть як-не-будь пізнати і зловити прокляті
ляхи; бо я не Ісильний на викрути. А ви,
жиди, на те вже й сотворені. Ви й чорта
в поле вивели-б: ви знаетесь на всїх шту
ках: от чому я прийшов до тебе! Тав Вар
шаві сам я нїчого не виграв би. Зараз за

прягай віз і вези мене!_ А пан гадають, що то так просто:
взяв кобилу, запряг тай вйо, вйо, сїра! Га
дають пан, що можна так, як е, не сховавши,
везти пана?_ Ну, то ховай, ховай, як знаеш: в по
рожну бочку, чи в що?_ Ай, вай! А пан гадають, хиба можна
сховати его в бочку? Пан хиба не знають,
що всяке подумає, що в бочцї горівка?_ Ну, то нехай і думае, що горівка._ Як? Нехай думає, що горівка? _
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сказав жид і вхопив себе обома руками за
пейсики, а потім піднїс в гору обі- руки._ Ну, що-ж ти так напудив ся?_ А пан хиба не знають, що Бог на
те создав горівку, щоб єї всякий пробував?
Там все лакітники, ласуни: шляхтич побі
жить пять верст за бочкою, видовбае як
раз дїрочку, тогдї побачить, що не тече
і скаже: 7ДКид не повезе порожної бочки;
певно, тут е що-не-будь! Взяти жида, звя
зати жида, відобрати всї гроші в жида, по

садити в тюрму жида!“ Тому що все, що
лиш е недоброго, все валить ся на жида;

тому що жида всякий має за собаку; тому
що думають: вже й не чоловік, скоро жид!_ Ну, то положи мене в возї з рибою!_ Не можна, пане; бігме, не можна!
По цілій Польщи люди голодні тепер як
собаки: і рибу розкрадутьі пана намацають._ То вези мене хоч на чортї, аби лиш
віз!_ Слухайте, слухайте, пане! _ сказав
жид, засукавши краї своїх рукавів і під
ходячи до него з розставленими руками. _
От що ми зробимо. Тепер будують скрізь
кріпости і замки; з Нїмеччини приїхали
французькі інжінери і тому по дорогах ве
зуть много цегли і каміня. Пан нехай по

кладуть ся на днї воза, а верх я заложу
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цеглою. Пан здорові і моцні з виду то
й нїчого ему, коли буде тяженько; а я

зроблю в возї зі споду дїрочку, щоб году
вати пана._ Роби, як хочеш, лиш вези!
І через годину з цеглою віз виїхав

з Уманя, запряжений в дві клячі. На одній
сидїв високий Янкель, а довгі, кручені пей
сики его розвівали ся з під жидівськоі
ярмулки, кілько разів він підскакував на
кони, довгий, як верета, поставлена на до
розі.

ХІ.

Тогдї, коли се дїялось, на пограничах
не було еще нїяких цлових урядників нї
сторожі, тої страшної грози промислових
людии, і тому всякии міг везти, що ему
сподобалось. Скоро-ж хто робив трус і ре
візию, то понайбільше для своєї власної
користи, особливо, коли его власна рука
мала достаточний розмах і вагу. Але на

цеглу не було ласих, і вона в'їхала без
перепон в головну браму города. Бульба
в своїй тїсній клїти міг лиш чути шум,
крики візників і більше нїчого. Янкель,
підскакуючи на своїм низенькім, запороше
нім конп, повернув, зробивши пару оборотів
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у темну, вузеньку уличку, звану Грязною
або й Жидівською, тому що тут справдї
находились жиди трохи не з цїлої Варшави.
Та улиця дуже була похожа на вивернене
нутро заднього двора. Сонце, здавалось, зо
всїм сюди не заглядало. Цїлком почорнші
деревляні доми, з множеством вистаючих
з вікон жердок, еще побільшували сумерк.
Зрідка червонїла між ними цегляна стїна,
але і та вже в многих місцях перемінялась
в зовсїм чорну. Інодї лиш в горі отинко
ваний кусень стїни, обхоплений сонцем,
блищав нестерпимою для ока білостю. Тут
все складало ся з сильних контрастів: рури,
шматки, всякий дрібязк, викинені розбиті
горпіки. Всякий, що лиш було в него не
гідного, метав на улііцю, подаючи прохожим
можність кормити всї чувства свої тим

дрантем. Іздець з коня мало що не досягав
рукою жердок протягнених через улицю
з одного дому до другого, на яких висїли
жидівські панчохи, короткі штанцї і окон
чена гусь. Часом доволї смаглявеньке личко
жидівки, убране потемнїлими перлами, ви

зирало з старого віконця. Купа жидиків, за
смарованих, обірваних` з крученим волосем,

кричала і бовталась в болотї. Рудий жид
з сїменами по цїлім лици, що робили его
похожим на воробляче яйце, виглянув з вікна;
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зараз заговорив з Янкелем на своїм жар
ґонї, і Янкель зараз в*їхав у один двір.
Улпцею йшов другий жид, затримав ся,
зайшов теж в розмову, і коли Бульба ви

карабкав ся вкінци з під цегли, він по
бачив трох жидів, що говорили з великим
запалом.
Янкель обернув ся до него і сказав, що

все буде зроблене, що его Остап сидить
в городськіи тюрмі, 1 хоч трудно підмовити
сторожу, та все таки він сподїеть ся дати
їм нагоду побачитись.

і

Бульба війшов з трома жидами в кімнату.
Жиди почали знов` говорити між собою

на своїй незрозумілій мові. Тарас позирав
на кождого з нііх. Щось здавалось, сильно

зворушило его: на грубім і рівнодушнім
лици его спалахнуло якесь погубне полумя
надїі, _ надїі такої, яка навіщае інколи
чоловікав останнім степени розпуки; старе
серце его зачало сильно битись, неначе
в молодця._ Слухайте, жиди! _ сказав він,
а в словах его було щось одушевлене. Ви
все на сьвітї можете зробити, ви добудете
хоч би з дна моря, і пословиця давно вже
каже, що жид себе украде, коли на крадїж
пійде. Визволїт менї мого Остапа! Дайте
ему нагоду втекти з диявольських рук. От
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я сему чоловікови прирік дванайцять ти
сячів червінцїв, _ я еще дванайцять до
бавлю. Всї які лиш е в мене, дорогі кубки,
все закопане в земли золото, хату і послї

дну сорочку продам і зроблю з вами кон

тракт на цїле жите з тим, щоб все, що
лиш здобуду на війнї, дїлити з вами по
половннї.- Ой, не можна, любенький пане! не
можна! _ сказав зітхаючи Янкель._ Нї, не можна! _ сказав другий жид.
Всї три жиди зглянулись по собі._ А стрібувати, _ сказав третий, бо

язко позираючи на двох других, _ може
Бог дасть?
Всї три жиди зашварґотали по нїмецьки.

Бульба, хоч і як острив свій слух, нїчого
не міг відгадати; він чув лиш часто повто

рюване слово „Мардохеіґ і більше нїчого._ Слухайте, пане! _ сказав Янкель, _
треба порадитись в такого чоловіка, якого
еще нїколи не було на сьвітї. У-у! там
такий мудрий, як Соломон, і коли він нї
чого не втне, то вже нїхто на сьвітї не
поможе. Сидїть тут; от ключ, і не впускайте
нїкого! _ Жиди вийшли на улицю.
Тарас запер двері і поглянув крізь ма

леньке віконечко на тои грязнни жидівськии
вид. Три жиди стали серед улицї іпочали

12
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говорити доволї горячо; до них пристав
скоро четвертий, вкінци й пятий. Він чув
знов повторюване: і„Мардохей, Мардохей.“
Жиди безнастанно зиркали в одну сторону
улицї; врештї в кінци еї з поза одного облу
паного дому показалась нога в жидівськім
черевику і мелькнули фалди халата._ А, Мардохей! Мардохей!_закричали
Всї жиди в один голос.

Кощавий жид, трохи коротпіий від Ян
келя, але значно більше покритий морщи
нами, з превеликою верхною губою, прибли- А
жив ся до нетерпеливої товпи, і всї жиди
на випередки спішили розповідати ему, при
чім Мардохей пару разів позирав на ма
леньке віконце, і Тарас догадував ся, що
се йшла річ про него. Мардохей розкидав
руками, слухав, перебивав річ, Часто спльо

вував на бік, і підносячи фалди халата,
запихав у кишеню руку і виимав якісь
брязкальця, при чім показував огидні свої
пантальони. Вкінци всї жиди зчинили такий
крик, що жид, поставлений на сторожи,

мусїв давати знак, щоб мовчали, а Тарас
вже почав побоюватись о себе. Але розва
живши, що жиди не можуть' инакше на
раджуватись, як на улици, і що їх бесїди
сам чорт не розбере, він успокоїв ся.

Через дві хвилї жиди всї разом війшли



Тарас Бульба.
І

179

в его кімнату. Мардохей приступив до Та
раса, поклепав его по плечи 1 сказав:_ Коли ми та Бог захочем1 то вже буде
так, як треба.
Тарас подивив ся на того Соломона,

якого еще не було на сьвітї і набрав якоїсь
надїі. Справдї, вид его міг збудити якесь

довіре: верхна губа в него була, по просту,
страховищем; грубість еї, без сумнїву, була
наслїдком внїшних причин. В бородї того
Соломона було тільки з пятнайцять волосків,
і то по лївій сторонї. На лици в Соломона
було тілько знаків від побоїв, одержаних
за хоробрість, що він певно давно загубив
ім лїк, і привик уважати їх за свої з роду.
Мардохей вийшов разом з товаришами,

повними подиву для его мудрости. Бульба
остав ся сам. Положене его було дивне,
небувале: він чув перший раз в житю не
спокій. Душа его була в станї горячки. Він
не був той давний витревалий, неподатливий,
кріпкий, як дуб; він був тепер слабодух;
він був тепер слабий. Видав ся за кождим
шелестом, на вид кождої нової жидівської
фіґури, що показувалась кінець улицї. Так

перебув він якось цїлий день; не їв, не
пив, і очи его не відривались нї на хвилину
від невеличкого віконця на улицю. Вкінци

12*
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вже пізним вечером показались Мардохей
та Янкель. Серце в Тараса замерло._ Що? повелось? _ спитав їх з не
терпеливостю дикого коня.
Та заки еще жиди встигли відсапнути,

щоб відповісти, Тарас замітив, що в Мар
дохея вже не було послїдного жмутка во
лося, якии, хоч досить неохаино, а все-ж
вив ся кільцями з під ярмулки. Видко було,
що він мав щось сказати, але наговорив та
кого, що Тарас нїчого не зрозумів. Та й сам
Янкель прикладав дуже часто руку до губи,
неначе-б єї відморозив._ Ой, любий пане! _ сказав Янкель,_
тепер нїяк не можна! Такий недобрий

народ, що ему на саму голову наплювати.
От і Мардохей скаже. Мардохей робив таке,
якого еще не робив нїякий чоловік на сьвіті;
але Бог не судив, щоб так було. Три ти
сячі війська стоять, і завтра їм всїм буде
смерть.
Тарас глянув в очи жидам, але вже без

нетерплячки і гнїву._ А скоро пан хотять бачитись, то
завтра треба рано, так щоб еще й сонце не

сходило. Вартові годять ся, і один левентар
прирік. Та лиш нехай їм не буде на тім
сьвітї щастя, ой, вей, мір! Що за захланний
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народ! І між нами таких нема: пятьдесять
червінцїв я дав кождому, а левентареви..._

Добре. Веди мене до него!
_ озвав

ся Тарас рішучо, і цїле завзяте вернулось
в- его душу. Він пристав на раду Янкеля,
щоб перебратись за чужоземного ґрафа, що

приїхав з нїмецької землї, на яку цїль одежу
вже встиг роздобути далековидий жид. Було
вже по-ночи. Господар дому, звістний рудий,
сїменастий жид, витяг твердий сїник по

критий якоюсь рогожею, і кинув его на
лавку для Бульби. Янкель ляг на полу на
такій самій постели. Рудий жид випив не

величку чарку якоїсь наливки, скинув ха
лат, і зробившись в своїх панчохах і чере
виках трохи похожим на цапка, полїз зі
своею жидівкою у щось таке як шафа. Двое
жиденят, мов два домашні песики, лягли
на полуу коло них. Але Тарас не спав; він
сидїв неповорушно і злегка тарабанив паль
цями по столї; держав у губі люльку іпу
скав дим, від якого жид крізь сон пчихав
і закривав покривалом свій ніс. Ледви неба
вспіло доторкнутись перше блїде проміне
зорі, він вже трунув ногою Янкеля._ Вставай жиде, і давай твою ґрафську
одежу!
В мить одяг ся він; почорнив вуси,

брови, насунув на тїмя маленьку шапочку
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_ і нїхто з найблизших козаків не міг би
пізнати его. З виду виглядав на трийцять
пять лїт, не більше. Здоровий румянець
грав ся на его щоках, і самі морщини на
давали ему щось приказуюче. Одежа, убрана.
золотом, була ему дуже до` лиця.
Улицї еще спали. Нї одно купецьке

єство не показувалось в городї з коробкою
в руках. Бульба і Янкель прийшли до бу
динку, що мав вид сидячої чаплї. Він був
низькии, широкии, величезний, почорнїлиіі,
і з одного боку висунулась, як шия бузька,
довга, вузка вежа, над якою сторчав кусень
криціі. Сей будинок служив для множества

різних цїлий: були і касарнї, і тюрма, і на
віть карний суд. Наші путники, війшли
в браму і знайшлись серед просторої салї
чи критого двора. З тисяч люда спало ра
зом. Напротив ішли низенькі двері, перед
котрими сидїли два вартівники і грали якусь
гру, що при нїй один другого бив пальцями
по долони. Вони мало звернули уваги на

пришельцїв і підвели голови аж тогдї; коли
Янкель сказав:_ Се ми; чуете, панове: се ми._ Ідїть! -- говорив один з них, від
чиняючи одною рукою двері, а_другу під
ставляючи свому товаришеви під удари.
Вони вступили в коридор, вузкий, те
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мний, що опять завів їх в таку-ж салю
з маленькими віконцями в горі._ Хто іде? _ закричало кілька голосів,
і Тарас побачив досить много воінів в повній

збруї. _ Нам нїкого не дозволено впускати._ Се ми! _ кричав Янкель, _ ей
Богу, ми, ясні панове! _ Але нїхто не хо
тїв слухати. На щасте в сам час підійшов
якиись товстяк, що звсїх признак видавав
ся начальником, бо й лаяв ся найсильнїйше._ Пане, се-ж ми; ви вже знаете нас,
і пан ґраф еще подякуе._ Пропустїть, сто дїдьків чортовій мамі!
І нїкого більше не впускайте. Та шабель
щоб нїхто не кндав і не собачив ся на полу...
Дальших слів краснорічивого розказу

вже не чули наші путники. „Се ми, се я,
се свої!“ говорив Янкель, стрічаючи кождого._ А що, можна тепер? _ спитав він
одного зі сторожі, коли вони вкінци підій
шли до того місця, де коридор вже кінчив ся._ Можна; тільки не знаю, чи пропу
стять вас в саму тюрму, _ відповідав один
вартовий._ Ой, вей, _ прогомонїв тихо жид,_
то погано, любий пане!_ Веди! _ озвав ся вперто Тарас.
Жид повинував ся.
При дверех до льоху, що кінчились
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в горі шпилем, стояв гайдук, звусамивтри `

пасма. Верхне пасмо вусів ішло назад, се

редуще просто вперед, трете Ів низ, що ро
било его вельми похожим на кота.

Жид скорчив ся в три погибелї і майже
боком підійшов до него._ Ваша ясновельможність! Ясновель
можний пане!_ Ти, жиде, се менї говориш?_ Вам, ясновельможний пане._ Гм... а я, по просту, гайдук! _ ска
зав трипасмуватий вусач з повеселїлими
очима._ А я, бігме7 думав що то сам воевода.
Ай, ай, ай... _ При тім жид покрутив го
ловою і розчепірив пальцї. Ай, який пова
жний вид! Ей Богу, полковник, чисто пол
ковник! От еще-б тільки з на палець до
бавити, то й полковник! Варто-б пана

посадити на жеребця, такого скорого, як
муха, тай нехай би полки муштрував!
Гайдук поправив долїшний пас вусів

своїх, при чім очи в него зовсїм звеселїли._ Що за народ воєнний! _ не пере
ставав жид, _ох, веіі мір! що за народ хо
роший! Шнурочки, бляшечки... так від них
блищить, як від сонця; а „цурки,“ де лиш
увидять воених... ай, ай! _ Жид знов по
крутив головою.



Тарас Бульба. 185

Гайдук підкрутіів рукоіо верхні вуси
і процїдив крізь зуби звук, трохи подібний
до кінського іржаня._ Прошу пана зробити менї ласку! _
озвав ся жид, _ от князь приїхав з чу
жого краю, хоче подивитись на козаків. Він
еще з роду не бачив, що се за народ козаки.
Поява чужоземних ґрлфів і баронів була

в Польши доволї звичайна: їх часто спро
ваджувала едино цїкавіс'гь поглянути на
сей майже пів-азиятський кут Европи; Мо
сква і Україна для них лежали вже в Азиї.І тому гайдук, поклонившіісь досить низько,
вважав прпличним добавити кілька слів від
себе:_ Я не знаю, ваціа ясновельможність,_
говорив він, _ чого вам хочеть ся ди

вити на них. То собаки, а не люди. І віра
в них така, що нїхто не пошануе._ Брешеш, бісів сину! _ сказав Бульба,- сам ти собака! Як ти сьміеш говорити,
що нашої віри не пошанують? Се вашої

еретичої віри не шанують!_ Еге, ге! _ сказав гайдук, _ а я
знаю, приятелю, хто ти: сам ти з тих, що
вже сидять в мене. Пострівай же, я ііо

кличу сюди наших.

Тарас пізнав свою неоглядність, але упір
1 досада не дали ему ііадуматись, як на
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правити-б еї. На щасте Янкель тут же
встиг вміпіатись. -

_ Ясновельможний пане! як же можна,
щоб ґраф та був козак, то де-б він дістав
одяг і такий вид ґрафський?_ Говори собі... _ І гайдук вже отво
рив було свою широку губу, щоб крикнути._ Ваше королївське Величество! мов
чіть! мовчіть, Бога ради! _ закричав Ян
кель. _ Мовчіть! ми вже вам за се запла
тимо так, як еще нїколи й не бачили: ми

дамо вам два золоті червінцї._ Еге! два червінцї менї що: я циру
ликови даю два червінцї за те, щоб менї
лиш пів бороди оголив. Сто червінцїв давай,
жиде! _ Тут гайдук закрутив верхні вуси._ А не даш сто червінцїв, зараз крикну!_ І на що-б так много? зболем сказав
поблїдпіи жид, розвязуючи шкіряний мішок
свій; але він щасливий був, що в его ка

пшуцї не було більше, і що гайдук по-за
сто не вмів числити._ Пане, пане! вийдїм скорше! Бачите,
який тут недобрий народ! _ сказав Янкель,
замітивши, що гайдук периберав на руцї
гроші, неначе-б жалував, що не заправив
більпіе._ Що-ж ти, чортів гайдуче, _ сказав
Бульба, _ гроші взяв, а показати і не

і'щ “1,4МІІ:- -ш- -і-~--7ш.- -
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в гадцї? Нї, ти мусиш показати. Вже скоро
гроші дістав, то ти не в праві тепер від-ґ
казати. .

_- Ідїть, ідїть до чорта! а то я зараз
дам знати, і вас тут... Вон скорше, говоріо
я вам!_ Пане, пане! пійдїм, ей Богу, пійдїм!
Цур їм! Нехай приснить ся їм таке, що
лиш наплювати! _ кричав бідний Янкель.
Бульба помалу, понуривши голову, обер

нув ся і ишов назад, напастовании докорями
Янкеля, що его гризла журба на саму гадку
про даром потрачені червінцї._ І на що-б зачіпати! ›Нехай би ла
ялась собака! То вже такий народ, що не
може без лайки! Ох, вей мір! Яке негцасте
посилає Бог людям, Ото червінцїв лиш за
те, що прогнав нас! А наш брат: ему і ней-
сики обірвуть і з морди зроблять таке, що
и дивитись нї на що, а нїхто не дасть сто
червінцїв. О, Боже мій, Боже милосердний!
Однак ся невдача далеко більше діткнулаІ

Бульбу: вона виражалась погубною полу
міню в его очах._ Ходїм! _ сказав він враз, неначе-б
прокинувшись, _ ходїм на майдан. Я хочу
подивитись як его мучити будуть._ Ей, пане! чого ходити. Та-ж нам тим
не помогти вже.
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_ Ходїм! _ сказав уперто Бульба,і жид, як нянька, зітхаючи, побрив слїдком
за ним.
Майдан, де мала наступити кара смерти,

легко було відпитати; народ сипав туди
з всїх сторін. В тогдїшний дикий вік се
було одно чи не найцїкавійше видовище не
лиш для чернї, але і для висших кляс.
Множество старух препобожних, множество
молодих дївчат і невіст пребоязких, яким
ошсля ц1лу нхч снились окровавленх трупи,
котр1 кричали кр1зь сон так гр1мко, як лиш
може крикнути пяний гусарин, не пропу
скали все таки нї одної нагоди з цїкавости.
„АХ, що за муки!“ кричали многі з гісте
ричною горячкою, закриваючи очи 1 вхдвер
таючись, однак перестоювали часом доволї
довго. Иньший, і губу роззявивши, і руки
витягши вперед, бажав би вискочити всїм
на голови, щоб відтаи подивитись лїпше.
З товпи вузких, невеликих ізвичайних го
лов висовував свое товсте лице різипк, ди
вив ся бачно на все з видом знатока іроз
мавляв односкладовими словами з рушни
карем, котрого називав кумом, тому що
в сьвято напивав ся з ним в одшм шинку.
Другі спорили з завзятєм, иньші навіть
ішли о заклад; але більше було таких, що
на шлии сьв1т 1 на все, що лиш дїєть ся
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на сьвітї, глядять, довбаючи пальцем в носї.

Попереду всїх, коло самих вусачів, що тво
рили мійську ґвардию, стояв молодий шля
хтич, чи буцїм шляхтич, в военнім костюмі,
котрий надяг на себе рішучо все, що лиш

було в него, так що на его кватирі остава
лись лиш старі черевики і сорочка-дранка.
Два ланцюшки, один над другим, виеїли
в'него на шиї з якимсь дукачем. Він стояв
з коханкою своєю, Юзею і безнастанно ози

рав ся, щоб хто-не-будь не замарав еї шов
кової сукнї. Він їй розтолкував до чиста
все, так що вже ріпіучо не було що добавити._ От се, душенько Юзю, _ говорив.
він, _ весь народ, що бачите, прийшов, щоб
подивитись, як будуть карати проступників.
А от той, душенько, що бачите _ держить
в руках сокиру і другі інструменти; то кат,
і він буде карати. І як зачне колесувати
і другі муки завдавати, то проступник еще
буде живий; а коли відрубають голову,
тогдї ему нї кричати вже нї їсти, нї пити,
бо в него, дупіенько, не буде вже голови.І Юзя всего того слухала зі страхом
і зацїкавленем. Криші домів були засїяні
народом. З вікон в кришах визирали диво
глядні пики в вусах і в чімось похожім
на очіпки. На бальконах, під балдахимами,
сидїла аристокрация. Гарненька ручка панни,
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що сьміялась і блищала, як білий цукор,
держалась поруча. Ясновельможні пани, до
волї огрядні, глядїли з поважним видом.
Холоп, в блискучій одежи, з відкинутими
назад рукавами розносив тут-же всїлякі
напитки та їду. Часто пустїйка з чорними
очима, хвативши ясною ручкою своею тї
сточка і овочі, кидала в народ. Товпа го
лодних лицарів ловила їх в підставлені
шапки, і який-не-будь високан шляхтич,
висунувши ся з товпи своею головою, в по
линялім червонім контуши, з почорнілими
золотими шнурками, хапав першии, при
помочи довгих рук, цїлував добичу, пригор
тав еї до серця і потім клав у рот. Сокіл,
що висїв у золотій клїти під бальконом, був
теж зрітелем: перекрививши на бік ніс
і піднявши лапу, він і собі-ж оглядав так
само пильно народ. Але товпа нараз зашу
міла, і з всїх сторін понеслись голоси:
„ВедутЫ ведуть! козаки!“
Козаки йшли з, відкритими головами,

з довгими чубами: бороди в них були за

пущені. Вони йшли нї боязко, нї понуро,
а з якоюсь тихою гордостю; їх ноша з до
рогого сукна зносилась і маялась на них
старими стряпками; вони не дивились 1 не
кланялись народови. По переду всїх ішов
Остап.
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Як було старому Тарасови, коли побачив
свого Остапа? Що дїялось тогдї в его серци?
Він глядїв на него з товпи і не уронив нї
одного руху єго. Вони підійшли до місця
кари. Остап станув. Єму першому приходи
лось випити чашу горя. Він глянув на своїх,
підвів руку в гору і заговорив грімко:
-~ же, Боже, щоб усї, які лиш

стоять тут єретики, не почули, нечестиві,
як караєть ся хріістиянин! Щоб нї один
з нас не промовив нї одного слова! _ Пі
сля того він стунив на шафот._ Добре, синку, добре! - сказав тихо
Бульба і понурив до землї свою сїду голову.
Ват здер з Остапа старі лахи; ему при

вязали руки і ноги до приготованої нарочно
колоди і... Не будемо томити читачів кар
тиною пекельних мук, від яких дубом ста
ло-б волосє. Вони були плодом тогдїшного
дикого, лютого віку, коли чоловік вів еще
кроваве житє самих воєнних подвигів, 1 за

гартував ся в нїм душею. переставши бути
Чоловіком. Даром деякі, одиниці, що були
виїмками з віку, являлись противниками
сих грізних поступків. Даром король і многі
лицарі, просьвічеш умом і душею, толку
вали, що така жорстокість кар може лиш
роз,ярити месть козаччини. Але власть ко

роля і розумних думок нїчим була перед
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бутою і самоволею польських маґнатів, що
своею логкодушностю, непонятним браком
всякої обережности, дїтвацьким самолюбем
і порожною гордостю зробили сойм сатирою
на управу. Остап, як велит, терпів муки
і тортури. Нї крику, нї стону не було, коли
стали крушити ему в руках і в ногах кости,
коли страшний ломіт їх дав ся їути сере
мертвої тишини далеким навіть
коли панночки випулили очи свої, _ нїщо
похоже на

с(ё:::1і%%_Їржіаирвалось

з уст его, не`

здрігнулось ице. Тарас в товпі стояв

понуривши голову, і тут же гордо піднявши
очи, потакуючи лиш говорив: „Добре, синку,
добре!“
Але коли підвели Остапа на послїдні

смертні муки, здавалось, неначе-б сила его
стала подаватись. І повів він очима нав
круги: Боже! все незнані, все чужі лиця!
Хоч би хто-не-будь з близьких був при
его смерти! Він не хотів чути голосїня
і риданя слабої матери, нї божевільних зой
ків подруги, що рвала-б волосе і била-б
себе в білі груди; а рад би він тепер по- У
бачити твердого мужа, що розумним словом
осьвіжив би его і потїшив би при сконї.І впав він на силах і кликнув у немочи
духа:_ Батьку! де ти? Чи чуєш ти се все?...
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_ Чую! _ загуло серед загальної ти
шини і цїлий мілїон народа в одній хвили
зжахнув ся. Часть военних їздцїв кинулась
запопадливо переглядати товпи народа. Ян
кель поблїд, як смерть; і коли їздцї трохи
віддались від него, він з ляком озирнув ся
по за себе, іцоб поглянути на Тараса; але

Тараса вже коло него не було: за ним іслїд
замело.

ХІІ.

Віднайшов ся Тарасів слїд. Ото двайцять
тисячів козацького війська появилось на
границях України. Ое вже не була яка
не-будь мала часть, анї віддїл, що віійшов
за добичею, або в погоню за татарвою. Нї,
се підняв ся весь народ, бо сповніілось

терпіие народа, _ підняв ся на месть за
поругане своїх прав, за потоптане своїх
звичаїв, за споневіряне віри предків і сьвя
тих обичаїв, за поганьблене церков, за без
законя чужоземних панів, за гнет, за унїю,
за соромне пановане жидови на християнь
ській земли, за все, що помножувало і по
двоювало з давних часів сувору ненависть
козаків. Молодий, але сильний духом геть
ман Остряниця вів усю несчислиму козацьку
силу. При нїм визначав ся старший, досьвід

13
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чений товариш его і порадник Гуня. Вісїм
полковників вело в полку по дванаицять ти
сячів. Два ґенеральні осавули і генеральний
бунчучний їхали за гетьманом. Генеральний
хорунжий був при головнім знамени; много

других хоругов і знаків повівало дальше;
бунчукові товариші несли бунчуки. Много
теэк було иньших старшин полковііх: обо
зних, віиськових товаришів, полкових пи
сарів, а з ними пініих і кінних відділів;
майже стілько-эк, кілько було реестровііх
козаків, набралось охотників на коняхі віль
нііх. Зі всїх усюдів піднялиеь козаки: від
Чигирина, від Переяслава, від Батурина7
від Глухова, з Днїпрового Ніізу і з всїх
его прверііііін і островів. Безлїч коний і та
боріі возів тьмоіо тягліісь по полях. І між
тимиІ як раз козаками, серед тих вісьмох
полісів, найвизначнїіііііий був один полк;
а тому полкови проводив Тарас Бульба.
Все давало ему перевагу над другими: стар
ші лїта, 1 досьвід, і военнс знанє, 1 наисиль
нїііша ііенависть до ворогів. Навіть самим
козакам видавалась непомірною его безпоща
дна лють і жорстокість. Лиш огонь і шибеніі
цю знала его еїда голова, і рада его в військо
вім сьвіті дихала тільки одною загладою.
Годї описувати всї битви, в яких по

казали себе козаки; годї описувати цїлу
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війну з початку до краю: все те списано
на
ґтїтописнии картах. Звістно, яка се в Ру

ськіи земли вшна, розпочата за віру: не
має сили сильнїйшої над віру. Непоборима
1 грізна вона, як нерукотворна скеля серед
бурливого, вічно змінчивого моря. З самого

нїдра морського дна підносить вона під
небо свої незломні стїни, вся сотворена
з одноцїльного, цїпкого каменя. Зі всїх усю
дів видна вона 1 глядить прямо в очи мимо
летним филям. І горе кораблеви, що наско
чить на неї! В дрібязки летять его безсильні
знадібя, тоне і ломить ся на прах все, що
лиш є на нїм, і жалібним криком погуби
наповняєть ся норажснпй воздух.
На лїтописних картах змальовано до

кладно, як втїкаяи польські ґарнїзоии з ви
зволюваних городів; як неревішувано без
совістних арендарів-жидів; який слабий був
коронний гетьман Микола Потоцький з много
Численною своєю армією при тій непобіди
мій сияї; як, розбитий7 втїкаючи, перетопив
він в невеличкш річцї наіікрасшу часть свого
війська; як облягли єго в незначнім містечку
Полоннім грізні козацькі полки, і як, до
крайностн доведениіі, польський гетьман

під ирисягоюприрік в 1менп короля 1 дер
жавних старшин в повни вдоволити всш
і звернути всї давні права і привилеї. Та

1з*
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не з таких були козаки, щоб піддатись на
се: знали вони вже, що таке польська при
сяга. І Потоцький не пишав ся-б довше на
шести тисячнім своїм кони-аргамаку, оча

ровуючи очи знатних панночок та будячи
зависть серед шляхти, не шумів би на сой
мах, приимаючи розкїшними пирами сена
торів, коли-б не спасло его руське духо
веньство самого таки містечка. Скоро вийшли
на стрічу всї попи в сьвітлих ризах, з іко
нами 1 хрестами, а по переду сам архиєреи
з хрестом в руцї і в пастирській мітрі,
склонили козаки всї свої голови і познимали
шапки. Нїкого не почтили-б під ту пору,
навїть самого короля; але против своєї

церкви християнської не поваэкились, і від
дали честь духовеньству. Згодив ся гетьман

разом з полковниками пустити Потоцького,
взявши вїд него присягу на те, що пишить

свободу всїм християнським церквам, забуде
стару вражду і не нанесе нїякої обиди ко
зацькому'війську. Один лиш полковник не

вгодив ся на такий мир. Тим одним був
Тарас. Вирвав він жмут волося з голови
своєї і крикнув:- Ей, гетьмане і ви пояковники! не
пускайтесь на таке бабське дїло! не вірте
ляхам: продадуть псявіри!
Коли-ж полковий писар подав усліве,
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а гетьман підписав его власною рукою, він

скинув з себе чистий булат, дорогу турецьку
шаблю, з найлїпшого зелїза, розломив еї на

двое і кинувши оба кінцї далеко в дві сто
рони, сказав:_ Прощавайте-ж! Як двом кінцям сеї
шаблї. не злучитись в одно і не сотворити
одної шаблї, так і нам, товарііші, не бачи
тись більше на сїм сьвітї! Затямте-ж собі
мое прощальне слово... (при сїм слові голос его

виріс, піднїс ся висше, набрав невідомої сили- і збентежились всї від его віщих слів)._ В годину смерти своєї ви згадаєте мене!
Думаєте, купили спокій та мир? Думаєте,

панувати станете? Будети панувати другим,
панованем: зідруть з твоєї голови, гетьмане,
ііікіру, набють еї гречаноюполовою, і довго
будете оглядати еї по всїх ярмарках! Не

задержите і ви, панове, голов своїх! про
падете в вогких льохах, замуровані в камя
них стїнках, скоро вас, як баранів, не зва

рять всїх живцем в кітлах!... А ви, хлопцї!_
говорив він дальше, звернувшись до своїх,_- хто з вас хоче вмирати своєю смертю,

не по запічках і бабських лежанках, не пя
ними під плотом коло шинку, подібно всякому
стерву, а честною, козацькою смертю, всї на
одній постели, як жених з невістоіо? Чи може
хочете вернути ся домів та перевернути
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ся в недовірків, та возити на своїх спинах
польських ксьондзів?- За тобою, пане полковнику! за тобою!_
скрикнули всї, що були в Тарасовім

полку, а до них перебігло чимало других._- А коли за мною, так за мною-ж! _
сказав Тарас, нагрядив глибше на голову
собі шапку, грізно глянув на всїх тих, що
остались, поправив ся на своїм кони 1 кри
кнув своїм: не понрікне-ж нїхто нас оби
дним словом! _- Ану, гайда хлопцї, в гостї
до католиків! -- І тут же вдарив по кони,
і потяг ся за ним табор в сто возів, а з ними
много було козацької кінницї і піхоти, і, обер
таючись, грозив поглядом всїм, що остались,- тай гнївний був погляд его. Нїхто не
посьмів здержатн їх. В очах всего війська
відходив полк, і довго еще обертав ся Та
рас, 1 все грозив.
Мов не свої стояли гетьман і полковники,

задумались всї, і мовчали довго, неначе
придавлені якимсь важким нрочутем. Не

даром віщував Тарас: так все і сталось, як
він віщував. Не в довзї, після віроломного
ноступку під Наневом, насаджена було го
лова гетьмана на кіл, а разом 1 голова мно
гих передових старшин.
А що-ж'Тарас? А Тарас гуляв по цїлій

Польщи з своїм полком, спалив вісїмнайцять
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містечок, близько сорок костелів, і вже до
ходив до Кракова. Много перебив всякої
шляхти, розграбив що богатші і лїпші замки;
розпечатали 1 розливали по земли козаки
вікові меди і вина, старанно зберігані в пан
ських льохах: порубали і попалили дорогі
сукна, одежу 1 посуду, які знаходили в ко
морах. 77Нїчого не жалуіїте!“ повтаряв лиш

Тарас.` Не пошанували козаки чорнобрових
панночок, білогрудих, краснолицих дївпць;

при самих вівтарях не могли спастись вони;
підпалював їх Тарас разом з вівтарями. Не
одні снїжнобілі руки піднимали ся з огни
стого полумени до неба, серед жалібних
криків, від яких стряслась би сама сира
земля і степова трава поникла-б з жалю
долів. Та не вважали нї на що жорстокі
козаки, і беручи на копя з улиць немовлята
їх, кидали до них-же в полумя. „Се вам,
вражі ляхи, поминки по Остапі!“ пригово
рював заєдно Тарас. І такі поминки по
Остані робив він у кождій осели, поки
польське правительство не побачило, що
вчинки Тараса були чимось більше, нїж
звичайним розбишацтвом, та поки тому-ж
самому Потоцькому не поручено було з пя
тьма полками спіймати невідмінно Тараса.
Шість день втїкалп козаки манівцями

перед всякими погонями; ледви видерэку
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вали конї незвичайний побіг і епасали ко+
заків. Але Потоцький сим разом був гідни
порученої собі завдані; невтомимо гнав ся
він за ними і настиг їх на березї Днїстра,
де Бульба займив для відпочинку покинуту
розвалену кріпость. .

Над самою кручею близь ріки Днїстра.
виднілась кріпость своїм зруйнованим ва
лом і руїнами своїх стїн. Тріеками і полу
паноіо цеглою засїяний був верх кручі, го
тов леда хвиля обірватись і злетїти в про
пасть. Тут то, з двох сторін від поля, об
ступив его коронний гетьман Потоцький.
Чотири днї бились і боролись козаки, від
биваючіісь цеглою і камінем. Але вичерпа
лись запаси і сили, і рішив Тарас пробитись
крізь ряди. І пробились було вже козаки,
і може еще раз послужили-б їм були вірно
бистрі конї, аж тут, на самім бігу, задер
жав ся Тарас і скрикнув:_- Гов! випала люлька з тютюном, не
хочу, щоб і люлька попалась вражим ляхам!
І нагнув ся старий отаман, став гля

дати в траві своєї люльки з тютюном, не

відлучної товариніки на морях 1 на суши,
і в походах і дома. А за той час набігла
нагло ватага і вхопила его попід могучі
рамена. Кинув ся було він всїм тїлом, та
вже не посипались на землю, як бувало
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перше посїпаки-гайдуки. „Ех, лїта, лїта!“
сказав він, 1 заплакав охлялии старии ко
зак. Однак не лїта були виною: сила по
конала силу. Трохи не трийцять люда по
висло єму на руках і на ногах..„Попалась
ворона!Ц кричали ляхи. „Тепер придумати-б
лиш, яку-б ему собацї, красшу честь від
дати.“ І присудили, з гетьманського приказу,
спалити его живцем в очах всїх. Тутзке
стояло голе дерево, що в него верх розбило
громом. Притягли єго зелїзними ланцами до
пня дерева, цьвяхом прибили ему руки. нід
нїсши єго висше, щоб всїм був виден козак,
1 взялись зараз класти під деревом костир.
Та не на костир глядїв Тарас, не про огонь
він думав, яким мали палити его; глядїв
він, сердега, в ту сторону, де відстрілюва
лись козаки: ему з висоти все було видко,
як на долони._ Занимайте, хлопцї,занимайте мерщій_ кричав він _ той горбик, що за лїсом:
туди не підступлят вони.

_ Але вітер не
донїс єго слів. _ От пропадуть, пронадуть нї
за що! _ говорив він в розпуцї і глянув
у низ, де блищав Днїстер. Радість засяла
в єго очах. Побачив із-з чагарника внстаючі

чотири керми, зібрав усю силу голосу
і дзвінко закричав: _- До берега! до берега,
хлопцї! Сходїть доріжкою, що но-нід гору
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на лїво. При березї стоять човни, всї за
бирайте, щоб не було погонї!
Сим разом повіяло вітром з другого боку,
і всї єго слова почули козаки. Але за таку
пораду дістав ся ему тут же удар обухом
по голові, що псревернув усе в очах его. .

Пустились козаки душком підгірною до
ріжкою; а вже погоня за плечима. Видять:
губить ся і вєть ся доріжка, і много'робить
викрутасів на боки. „А, товариші! лихо
знами!“ сказали всї, стали на мить, підняли
свої нагайки, свиснули

_- і татарські їх конї,
відділившись від землї, пластом простер
іпись в воздусї, як змиї, шугнули через
пропасть і бовтнули просто в Днїетер. Двох
лиш не досягло до ріки, вдарились з вер
шин о каміне, пропали там на віки з кіньми,
не встигши навіть крикнути. Акозаки вже
плили з кіньми рікою і відвязували човни.

З'упинились ляхи над пропаетю,дивуючись
нечуваному козацькому дїлу і думаючи: чи
скакати їм, чи нї? Один молодий полковник,
жива, горяча кров, рідний брат тої прекра
сної ляшки, що очарувала бідного Андрія,
не довго думав, і кинув ся всїма силами
з конем за козаками: перевернув ся тричі
в воздусї з_ конем своїм і просто гепнув
собою на острі скелї. На куснї роздерло его
остре каміне, пропав він серед пропасти,
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а мозок его, з кровю в суміш, збризькав
кущі, що росли по нерівних стїнах кручі.
Коли прочуняв ся Тарас Бульба після

удару і глянув' на Днїстер, вже козаки
були на човнах і гребли веслами; кулї си
пались на них з гори, але не досягали. І спа
лахнули радостю очи в старого отамана._

Здорові були, товариіііі! _ кричав
він за ними з гори. - Згадуйте мене і з но
вою весною приходїть сюди знов, а гар
ненько погуляйте! Що взяли чортовіляхи!
Думаєте, е що таке на сьвітї, чого побояв
ся-б козак? Пострівайте-ж, прийде пора,
буде час , побачите ви, що се таке право
славна руська віра! Вже й тепер зачувають
далекі іблизькі народи: повстане з руської
землї свій володар, і не буде в сьвітї сили,
що не покорилась би ему!..
А вже огонь знимав ся над костром,

обхоплював єго ноги і слав ся полуміню
по дереву... Та хиба найдуть ся на сьвітї
такі огнї, муки і така сила, що перемогла-б
руську силу!
Чимала ріка Днїстер, і много на нїй

заток, річних густих трощ, мілин і безо
день;блищить річне зеркало під дзвінкими
голосами лебедїв, і гордий гоголь шпарко
несеть ся по нїм, і много куликів, червоно
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дзюбих птахів і всякої иньшої пташнї
в тростнпках і на побережах. Козаки живо
плили на вузьких двокермових човнах, дру
жно гребли веслами, обережно минали мі
лини, полохаючи летних птахів, іговорили
про свого отамана.

конвць



Украінські повіоти М. Гоголя.

Все, що лиш по українськи напи
с а н о “і оунгїініньнс чи исрскладснс -- - т в 0 р и т ь
лїтературу украінського народа.
В лїтсратурї ущшїнського народа _- оріґіналь

ній чи нсрск.:іадснїії _ можуть бутн писанн, що
крім української мови нїчого украінського в собі
не містять; і можуть в нїй бути пнсаия, що крім
української мови мають на собі єщс хиба повер
ховний український кодьорит, повсрховну укра
інську докорациіо. Ал с а. нї укр а ї н с ь к а м о в а,
анї повсрховннїї український кольо
р и т, а нї и о в с р х о нна у к р а і н с ь к а де
к о р а и н я н с є н ї ч и м т а к н м, що м о г .'і о-б
я к с- н с- б у д ь п н с а н є в я з а т н з зк н т є м

украінського народа внутрїіино, ор

ґ а н ї ч н о, ї д с її н о. Проте-ж і всс, що налсжить
до нїтсратури украінсыюго народа 'гим самим нс
конче єщс мусить нгілсіка'ги до народної української
лїтературн. Л ї т с р а 'г у р а у к р а ї н с ь к о г о

народа нс є в своїй цїлости народна
українська.
Народну українську .тіїтера'гуру угрсба-б що її но

зложити з пнсаньлітератури украінського народа,
вибираючи з ної все, що звязано з ниггєм того
народа орґанїчно, ідойно, хоч би сс були її чужі,
нерскнадснї твори, а остав.:ино'нї на боцї без огляду
на вартість всс, що з житєм українського народі
звязанс повсрховно (мовою, коаьорнтом, декора
Циею), хоч би (-с були навіть свої, орїґїнальнї '1 ворн.

В такій внбранїїї лїторатурі украінського народа,
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в такій народній украінській лїтера
турі не знайіплось бн много оріґі
пальник і перекладених ппсань, що
разом взяті могли-б сотворнтн нову
с іі е н п н л ь ні ст ъ -~- к о с мо п он ї ти ч ну,
а радіііе безбарвну літературу спи
сану на украінській мові. За те знай
іиціисв біі в нїй побіч вибраних оріґі
н а льн их т в орів тако эк 'в н б р ані пер е
к л а д п, а для повноти літературного образа
м у сїв би знайтись еще не один та ки
по чужому написаний твір, хо'ібп він
до си іі не діждав ся перекладу на укр а
і п с Ь к у м о в у. Отсе була-б справді така народна
украінська література, що про неї вже не фра
зеольоґічно можна-б сказати: народна украінська
лїтера'гура-то в зеркалї апітє украінського народа.
Кому розумно все сказане доси, той і на

дальше згодить сн зі мноіо;
*

Байдужоіо, ба іі мертвоіо є дан одного з най
поваэкнїйшпх істориків нашої літератури і многих
єго учсників, сучасних вчених і Ііедаґоґів, цїла
давна література Украіни до кінця Х\^'ІІІ. в. інпн
тому, іцо не синсана на українській, а на мертвій
мові. Я, пріпіпсуіочн тій мові лініі нідрндну, нїте

ратурно-траднцінну роліо, м н о г о-п р е м іі о г о

творів нашоі давноі літер ату ри в ва
ж а іо по в а ж н и м вклад о м в н ар одну
у к р а і н с і. к у л ї т с р а т у р у. Бо вміст їх є не
рав аік надто вірною фотографією духового жита

украінського народа, его думок, інтересів, змагань
і поривів (га. П. Г. Ііръіжов'ь: «Мароссіа в'ь исторіп
ен литературы съ ХІ. ііо ХУІІІ. візків» Воронїні,
1869; рецензнн М. Драгоманова в «В'Ізстннк'іъ Ев
ропы» Петерб. 1870, і в «Збірннку фіні.о.їіы)ґічно1
секциї Наукового Товариства ім. ІІІевчсика» т. ІІ.
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Львів, 1899.) І варто-б прєидпвптп ся тому змістови
передовсїм галицьким напмптам московських обє
дннителїв. Побачплп-б тогдї, що той ш т у ч н и й
місто к поміж двома народами, яким має бутинаша давна літературна мова, е нїчпм
в порівнапіо з тоіо природною пропа
стіо, що еі вптворпв зміст нашої да
вної :іїтерат ур іі своїм и ідея ми к уи ь
тур ної, полїтпчної іі національної
відр убностп украінського народа від
польською і великоруського. Ніс ѕаііа!...
Цїл ий ряд польських і дати не ь кііх
ипсапь украінськпх авторів полемі
с т і в ХЧІ_Х\ЇІІ. вв., _ в котрих польська і ла
тинська мова є виключно таким аґітнцііінпм
средством, як у многих польських авторів укра
інська ( л. АІ. ДаЬІоііоіуѕкі: „Ніѕгогуа Кіјоіуѕко
МоЬіІаііѕІєіеј Ава<іешіі“, Краків, 1900) _- и в в а
жаіо без ваганя вкладом в народну
у к р а і н с ь к у л їт ср а т у р у. Атже-ж все те
написане в обороні' церковно-народних інтересів
України.
В ХІХ. в., коди вже іі чиста украінська мова

здобуває собі право горожаньства в нашііі лїтсра
турі, многі народні украінські літературні твори
дальше сіиісуіоть ся на чужих мовах. Пригадаіо
писаия хоч би лпіп таких авторів, як: Квітка,
Гребінка, Максимович, Шевченко, Кулїш, Косто
марів, Мордовцїв (що пишуть по украінськп, але
також по великоруськи); М. ІІІашкевпч, Начать
(що пишуть по украінськп, але і по поиьськп);
Драгоманів, Франко (що пишуть по украінськп
але й по чужому, на всяких европейських мовах).
І як давні'ііше народні украінські твори пи чіло си
по чужому, не по украінськп, чи то д л я и ї т е
ратурнпх традицій, чи то для гіґітг
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ц ї й н н х у с п і х і в, так в ХІХ. в. піішеть ся по
чужому будь то в н а с л ї д о к н а в и ч к. и вине
сеної зі інколи, а скріпленої практичним увзглн
дненєм окруікенн, будь то х л ї б а р а д и, будь то
знов лініі виключно в а ґ і т а ц і й н іі х ц ї л я х,
коли вже не по ро с сійськ о-дерікавном у
у к а з у з 1876. р. Значить ся, що причина вибору
чужої мови є все більше внїшна, случайна і як
така вона не в снлї змінити внутрішного характеру
народних українських творів. С к о р о-ж ті ч у
зкомовні твори раз народно украін
ські, то її вони є вкладом в народну
українську літературу.
Народна українська лїтература, така, як отсе

н єї розумію, не має доси свого історика. Дїлом
его буде.увзглнднити в с е и а р о д н е у к р а. і н
ське на. чужих мовах, все, без огляду
на те, чи автор дїйстниії Українець,
чи лиш Українець з роду, чи хоч би
її ч у ж н н е ц ь. Дїлом его буде: в а г у, кладену
доси головно на оріґінальнї писаня, іі о к л а с т и
часом н к р а з на ч у ж о мо в н і. Такими-ж чужо
мовнпмн писанямп в першій половинї ХІХ. в. бу
дуть безперечно всї по великоруськи написані,
але українські твори М и к о л іі В. Г ог 0 ля, пс
редовсїм его «Т а р а с Б у л ь б а.››

а:* *

«Тарас Бульба» - се своїми ідеями
наскрізь народниіц' український лїтературниіі твір,
що не лиш виріс на грунтї народної укра
інської лїтературн, але й сам став ґрунтом для
зросту многих, будь то по чужому, будь то

такичіо украінськи написаних, а все народних
украінських творів.
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Противиі сему поглядови гадки висказав пер
ший біоґраф і видавець Гоголя, П` Нулїш. Вира
зившись 1856. р. про Гоголя в панеґіричнім тонї_ в «Записках о жизни Н. В. Гоголя» _ він'
1857. р. в еиільоґу свого романа-хронїки Іі. з.
«Чорна Рада», стараючись виказати невдатність
перших проб писаня історичних романів, розкри
тикував безпощадно Гоголеві повісти в украін
ського жити. В полеміиїэк з оборонцями Гоголя,_го
ловно в «Основі» з 1861. р., даючи «Обзор'ь украин
ской словесностш _ бороннв лиш своїх думок.
Не признав Куліш Гоголеви знаня українського

народа, а его повістям етноґрафічної вірности,
чого наслїдком _ афектацияітеатральність житя
баченого крізь народну пісню, або комізм і гумор,
що переходять в карикатуру. Відмовив Кулїш
Гоголеви знаня украінськоїісториї, а єго повістям
історичної правди, в наслідок чого вони _ повні
анахронїзмів або позбавлені всяких признак часу_ є лиш на стільки вірні, на скільки зберіг ту
вірність случай _ вказівка народної піснї чи лї
тописи. Видячи в автора лиш замахи то Гофф
манна, автора фантастичних писань, то Вальтер
Скотта, автора історичних романів, Кулїш не бачив
у него їх таланту і називав єго то великим ма
лярем але фальшивим оповідачем, то пророком
минулого _ творцем неприродних характерів
і фактів, що писав під впливом хоробливої тугн
по Украінї.
Критика Кулїша була аж надто остра. Та були

иньші, що еще острійше напали на Гоголя і на єго
повісти. За Кулїшем деякі украінські писателї
назвали Гоголя прямо нетямущим. А знайшовсь
навіть ґенерал, якийсь Ґерсеванов, що в лицар
ській оборонї женщин не по лицарськи вилаяв Го

14:



УІ

голя в Одеській брошурі з 1861. р. п. з. «Гоголь

предъ судомъ обличительной литературы»
Коли-б усї заміти Нулїша були справедливі,

годї було-б справдї уважати Гоголеві повісти
з житя украінського народа народними украін
ськими творами. Але вже й сам Кулїш дечим су
перечить собі і ослаблює свій острий суд. Те, що
Гоголь опер ся в своїх повістях на українській
народній і лїтературній традициї _ на піснях ілї
тописях _ е в очах Кулїша раз жерелом невір
ности, раз причиною случайної(!) вірности єго по
вістий. Комічний чи гумористично-карикатурний
тон Гоголевих повістий сам Кулїш не вважає ви
ключно Гоголївським, бо зближує єго з таким жо
тоном Енеіди Котляревського. Та підчас коли той
тон в Гоголя Кулїшеви не подобаєтъ ся, то по
его-ж думцї Гоголеві повісти усувають насьмі
шливі відносини до Украінцїв, викликані Котля
ревщиною, будять любов для'украінської наро
дности. Не бачивши нїчого украінського в Гого
левих повістях з украінського житя, Нулїш добачив
се якось в его повісти опертій на великоруських
відносинах, в «Мертвих Душах.»- «Хиба мало укра
інського війшло в Мертві Душі?» -_ питаєть ся
він і каже: «Самі Москвичі признають, що не будь
Гоголь Украінець, він не сотворив би нїчого по
дібного (Аксаков.)»
-Вэкс з суперечностий в Кулі'шевих поглядах

виходить, що Гоголеві твори не так то дуже по
збавлені народного украінського характеру, не
так невірні, як проголосив Нулїш. Вже серед слів
засуду вихоплюють ся Нулїшеви і слова признаня
для Гоголя за те, що своїми повістями перемінив
згірдні погляди на украінський народ, збудив лю

бов_для него. ›З часів Гоголя - се власні Кулї
шеві слова в епільоґу «Чорної Ради» - 110
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гляд Великоросів на вдачу Українця змінив ся : від
чули в сїй вдачи спосібности ума і серця незви
чайні, поражаючі...» І знов попав Кулїш в супе
речність. Бо чия-ж се заслуга? Чоловіка, що по
думцї Кулїша мав лиш тим заслужитись, що став
фальшивим оповідачем, пророком минулого, а на
віть «пламенньім'ъ до заблуэкдсиія бардомъко
зацкой старины.›› ,

«Пламенньій бард'ъ» _ не будь ним.
Гоголь, він не мав би може і перед Нулїшем
і перед Україною нїякої заслуги. Бо й по думцї
Нулїша він лиш блискучою, пламенною фантазиею,
афектациею і новостіо предмета підбив собі серця,
але не лиш Великоросів, бо й Українцїв. Велико
роси приймили єго з одушевленєм, Українцї _
многі таксамо. З Українцїв М. Максимович взяв
Гоголя в оборону перед Нулїшем, звертаючи вла
сні заміти єго критики против его-ж історичного
романа ›Чорної Раді/1.» _ «Я добре знаю _ каже
Максимович _ що романїсть не обовязаний так
строго покорятись описуваній ним дїйстности, як

історик. Та скоро вже П. Кулїш в повнї покористував
ся сею свободою, по що-эк говорить він, що в Гоголе
вім дивнім творі мало артистичної і історичної пра
вди...› (гл. «Собраніе сочиненій М. А. Максимовича»
Київ, 1876. т. І. в статї «Об'ь ист. роман'в г. Кулиша
«Черная Рада»). А ось важнї слова М. Костома
рова про Гоголя: «В сїм часї (в осени 1837. р.)
менї, що вже перше читав Гоголя, попались «Ве

чери на. хуторі близь Диканьки» і«Тарас Бульба».
Се було ледви не перше пробудженє того чуства
для України, яке дало зовсїм новий напрям моїй
дїяльности. Я читав Гоголя заліобки, .прочитував
і начитатись не міг... Потім я взяв невеличке ви
дане пісень украінських Максимовича з 1827. р.,
став читати опісля «Думи», видані тим-же Макси

14*
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мовичем і зовсїм одушевив ся ними. Ідея наро
дности, вже пробуджена в той час, стала сильно
занимати мене...» (гл. «Русская Мысль,» 1885, ч.
5, ст. 201).
Слова Ностомарова говорять не лиш про те

вразкіне яке робили Гоголеві твори. Я к К у л ї ш
дае сьвідоцтво перемінї поглядів на
український народзавдякиГоголеви,
сьвідоцтво потверджене новійшими істориками
украінської лїтератури, М. Петровим (гл. «Очерки
нсторіи укр. литературы ХІХ. ст.» Київ, 1884 ст.
203) і М. Дашкевичем (гл. «Отзьівъ о сочиненіи г.
Петрова» в «Приложеніи къ ЬІХ. тому Записокъ
І/Імп. Акад. Наукъ» ч. 1, Спб. 1888. ст. 71), так
слова Костомарова е сьвідоцтвом
пробудженя украінської ідеї наро
дности в Россиї завдяки тому-ж таки
Г о г о л е в и по ряду з працями Максимовича
з чим знов згадэкаіоть ся і Петров і Дашкевич
і такий знаток нашої лїтератури, як М. Драгома
нів. Драгоманів назвав Гоголя прямо украінофілом
(гл. «Лїтература россійська, великоруська, украін
ська і галицька» в «Правдї», Львів, 1874). Петров
уважае его лїишнм представителем нацйонального
напряму украінської лїтератури (ор. сії. ст. 175) і пря
мо зачисляє его до ряду украінських писателїв (дрій.
ст. 16, даючи розборови его повістий, з украінського
житя місце в істориїукраінської лїтератури (іЬіб. тс.

188-203). А з Петровим згаджаеть ся Дашкевнч,
радячи видїлпти деяких писателїв, як М. Гоголя.
Стороженка, Раевського, Свидницького, в окрему
ґрупу українських беллетристів (ор. сіг. ст. 272).
Як Петров, так і Дашкевич у в а эк а ю т ь Г о
голя майже за творця нової школи
в у к раінській лїт е р ат у р і. Коли-ж прига
даеть ся еще численні переклади Гоголевих творів
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на украінську мову (Петров, ор. сіі. ст. 172), то
доказів їх народного украінського характеру ма
буть буде досить. На скріплене тих доказів можна
хиба еще виказати народно-украінську ґенезу Го
голевих писань.
Гоголь ур. 1809. р. походив з давного украін

ського роду. Батько єго Василь Гоголь _- зві
стний украінський писатель -- був сином полко
вого писаря, а по матери потомком Танських,
з котрих один _ імовірно ученик Києво-Моги
лянської Академіі ~ знаний був «як славний поет»
--авт0р украінські/іх ін'герліодій в половинї ХУІІІ. в.
Значить ся, в самій вже Гоголевій ро
динї була своя украі'нська лїтератур
на ми нувшість, що не могла остати без
впливу на славного повістеписателя. В р о д и н н і й

традициї знайшов він не одно, _чим пі
зніише покористував ся в своїх творах: в1сти про
деякі історичні факти, твори иростонародної лїтера
тури (слїднї ів писанях батька), оповіданя з житя
Київських бурсаків і т. п. Як Г о г о л ь і н т е р е
сував ся творами свого батька і як
їх цїнив, видко хоч би з его «Вечерів на ху
торі близь Диканьки», де не лиш епіґрафн вибрані
з тих творів, але навіть поодинокі епізоди. Між
батьковими книжками мусїв знайти він вже всї
важнїйші тогдїшні украін ські писаня,
котрих слїд проявив ся в его творах тим
гумористичним чи комічним тоном,
який замітив вже Кулїш, а який по словам Пе
трова (ор. сіі. глава І.

)

був реакциєю против
исевдоклясицізмови, а по словам Дашкевича (ор.
сіг. ст. 56) є характеристичний не лиш в Гоголя,
але і вКвітки, Стороженка, Левицькогоіиньших.
Гумористичний тон е характеристігший і для да
вної нашої лїтератури. В батькового-ж патрона
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ісусїда, в Троіцннського мавА Гоголь на
году'пїзнати тогдїшний український
т е а т р, в якім Василь Гоголь був' режїсером
і головним актором. І хто знає, чи вже тогдї не
озвалась в Гоголеви охота писати для сцени іцо
не-будь з українського жита, охота, яку бачить
ся в ~Гоголевїй ііробї наінісати драму з украін
ськоїісториї (гл. Кулїш: «Замітки и наброски для
драмьі изъ укр. нсторіи Н. В. Гоголя» в «Основі»

1861)`

Образуючись в Нїжинській ґімна
зиї, Гоголь жив у кружку товаришів
Укр аінцїв. Круэкок не остав ся без впливу
на дальший розвїй Гоголя. Побїч лєктури новїйших
писань, він занимав ся читанєм старин
них українськііх творів, в наслідок чого
і єго мова визначалась малоуживаними або насьмі
шливими архаїзмами (Нулїш: «Зап. о жизни Гоголя»
т. 1.). Рівночасно-ік Гоголь познакомліовав ся
з нїмецькими романтиками («Лицей кн. Безбо
родко» 1859, І, ст. 107) і з тими великору¬
ськими авторами історичних романів, яких Петров
(ор. сіт. ст. 174_5) і Дашкович (ор. сїс. 288) ува
жають попередниками Гоголя.
Н ай більш у п айку українських впли
вів на Гцоголя треба прііріісатіі украінськін простонародніи лїтературі,
як се вже замітив і Нулїш. З тої-ж лїтератури
найбільше занимало Гоголя все, що мало звязок
з давниною. Такі книги, як збірник історичних
пісень кн. Цертелєва з 1819. р. що посьвячений
Троіцинському мусїв знаходитись в єго хатї,

_
як «Лингвистическіс памятники повврїй у Мало
россіян'ь» Белецького-Носенка, що їх слїдів каже
шукати в Гоголевих ііисанях Петров (ор. сіі. ст.
52)_ ледви чи не належали до першої лєктури Гого
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ля. Пристрастна любов для народної піснї, яка не
опускала его по словам Данилевського до кінця
житя4(«С.тепньіе сказки» Спб. 1852, ст. 12_13)
зближала его скоро з всїми людьми, що оставали
під чаром піснї. Вона зближила его й до украін
ського етнографа Максимовича.
Максимович, що збірником пісень з 1829 р.

вспів узяти в полон Пушкина (по его власному
сьвідоцтву) і старого поета Жуковського, заполо
нив також молодого' Гоголя. Пушкин під впливом
украінських пісень написав один з перших пое
тичних творів з чертами народности в темі ів ха
рактерах «Полтаву». Жуковський став тогдї пе
чатати свої козаки. А Гоголь використував народні
піснї в своїх історичних студиях, готовлячись
в Петербурзі до занятя катедри історика. Три
писателї, головно-ж,Пушкин і Гоголь в своїм за
налї для народної поезиї зближились до себе,
а Гоголь війшов в сердечну переписку з їх спіль
ним другом в Москві, Максимовичем, котрому
долею суджено було піднимати поетичний полет
і Пушкина і Гоголя, і опісля брати обох в обо
рону перед напастями критики, _ так як Пушки
нови приходилось боронити перші писаня Гоголя.
Тільки з Гоголевої переписки можна пересьвід

читись достаточно, як інтересував ся Гоголь пра
цями Максимовича, як ждав появи его нового
збірника пісень, як наперед вже одушевляв ся,
обіцюіочи собі поквапитись ним. перед Пушкином.
«Я не можу жити без пісень» _ пише він Макси
мовичу. _ «Ви не понимаєте, яка се мука. Я
знаю, що є тілько пісень і рівночасно не знаю
їх. Се таксамо, як коли-б хто перед женщииою
сказав, що він знає секрет, і не виявив би его'
їй. Велїть переписати читкому, гарному писареви
у сшиток іп Чиагіо на мій рахунок. Я не маю
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терпеливости діждатись печатного; притім я тогдї
знати-му, які присилати Вам піснї, щоб у Вас не
було двох схожих дублєтів. Ви не в силї поду
мати, як менї помагають в істориї піснї. Навіть
не історичні, навіть і... вони все дають по новій
чертї в мою історию, все розкривають яснїйше
і яснїйше... минуле житє і... минулих людий...›
Клаптик листу _ а як много він говорить!

Драгоманів, що в промові св_оїй про Максимовича
на загальних зборах членів Півд. зах. Ґеоґр. Тов.
у Київі, 1875. р. вказував на значінє народної лї

тератури в творчости Пушкина, Жуковського
і Гоголя, зацитувавши з Гоголевого листу до По
ґодина з 1834. р. слова: «Я тепер цїлий утопле
ний в історию України... Українська істория в мене
незвичайно бішена, тай инакше врештї їй годї
бути» _ каже від себе: «А про те української
істориї Гоголь не написав. Правда, він написав
тогдї «Тараса Бульбу», і доси єдиний, зовсїм вда
тний в россійськім історичний роман. Але тогдї-ж,
коли Гололь так возив ся з українськими піснями
та істориєю, він написані «Женитьбу» і «Ревізора»
й т. и., з чого починається нова доба россійської
самосьвідомости. Ми нїколи не порозуміємо вірно
всеї дальшої дїяльности Гоголя, коли не звер
немо уваги на 'звязок появи «Ревїзорш й т. п.
з тим запалом, якому віддав ся Гоголь, занима
ючись піснями та істориєю Украіни _ і не оцї
нимо' того контрасту, -який творять симпатичні

й величні образи в тих піснях ів такій істориї,
як вона виявляла ся Гоголеви; з тими `пиелочами
и пошлостю, опутавшими нашу жизнь«,які бачив
Гоголь кругом себе в дїйстности. А скоро так
то ось яку службу зробили украінські народні
піснї нашій батьківщині! І немала пайка участи
в тій службі також Максимовичаі» -
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Наведений погляд Драгоманова прийнятий май-7
же до слова Петровим (ор. сїі. 182_8), потвер
джений Дашкевичем (ор. сіі. 168) містить ся
в части вже в висказї Нулїша про «Мертві Душі»
Потверджує се найкрасше ґенетично украінський
народний характер Гоголевих писаньікидає ярке
сьвітло на їх заплоднюючу силу вже не в на
родній українській лїтератури але і в велико
руській. Додати-б можна тільки, що й сатиричні
ііисаня Гоголя мають знов своє жерело в чїмсь.
реальнїйшім трохи нїж вказаний Драгомановим
контраст, а саме в тім украінськім гуморі, про
який і Дашкевич каже, що він дав великоруській
лїтературі і розвив талант Гоголя, той цінний єї'
яабуток (ор. сіі. 267); в тім украінськім гуморі,
що видав сатиричну «Ябеду» Напніста еще 1783 р.
і Квітчиного ›Приіѕзжого изъ столицы» ледви чи неу
протопляста Гоголевого «Ревізора» (гл. Петров,
ор. сіі. ст. 91.).

с

Погляд на Гоголя, як на творця россійського
ватуралїзму знайшов противника в особі критика
Скабичевського (гл. «С'Іѕверний В'Іѕстник», 1886
ч. 1. «Нашь ист. романс'ьст. 88), котрий приписує
тут заслугу Пушкину. Дашкевич помимо того
твердить, що «в осо бі Гоголя українська
творчість рішучо справилаобщерусьісу
літературу на путь натур алїзму» (ор..
сіі._ ст. 99.) і доказує се науково. Найпростїйшим
доказом було-б вказати лиш на той вплив, який
на самого Пушкина мали украінські праіп Макси-
мовича й Гоголя. Як народна поезия істудиї над
нею витворилиив західній Европі ґрунт для _істо:
ричних повістии Вальтер-Скота, а ті для повістии
Діккенса, так в Россиї працї хоч би Максимовича
впливають на повстанє «Полтавш і «Тараса Буль
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би», а від них перехід до Пушкипсысоїі Гоголїв
скої сатири такии сам, як від Вальтер-Скота до
Дікенса.

* * *

Після всего сказаного повисше про Гоголеві
повісти з украінського житя в загалї, вже про
«Тараса Бульбу› з окрема не много лишаєть ся
повісти, бо-эк в тих замітках ся повість була го
ловним предметом уваги. Для самої-ж характе
ристики творчости Гоголя, що, бувши для многих

критиків незрозумілою, стала ся причиною їх
острих осудів, скажу вже лиш на основі «Та

раса Бульби› кілька слів поясненя.

Передовсїм при історичній повісти важне буде ,
се, як відносить ся в нїй автор до історнї, до
історичних фактів. Чи е в Гоголевій повісти істо
рична правда?... На се питане можна відповісти:
і так, і нї; в скелєтї повісти є, немав подробицях.
Козацький полковник Тарас Бульба, Що каже

своїм синам вчитись в Киево-Могилянській Ака
`демії не на те, аби вони з того хлїб їли, лиш ради
самого образованя, _ се поява дуже звичайна
під кінець ХУП. в. (гл. АІ. ІІаЬІоіюи'ѕіхі: ор. сііі.)
Козаки дуже прихильно відносини ся до вся
ких православних шкіл, а до Києво-Могилян
ської Академії головно. Вже 1632. р. гетьман Пе

трицький з цїлим запорожським військом виразно
зазначив ту прихильність в військовім листї до
архимандрита в Києві, просячи его о удер
жанє школи в Братсві, прирікаючи боронити еї
гдо смерти. Другим листом наказуе він отаманови
і товариіиам, що сидятьв Києві, пособляти з'єдна
ню братської школи з печерською. За Богдана
Хмельницького козаки надїляють Киево-Могилян
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ську Академію Домінїканськими посїлостями, що
затвердив киевський полковник Дворецький 1659. р.
В Зборові 1650. р. 8. точкою договору домагають
ся, щоб Єзуїти не оставали ся в Києві анї там, де
є православні школи, що мають бути ненарушені.
В Білоцерківській угодї 1651. р. 6. точкою запе
внюють права Вивській школї. Вкінци в гаднч
ськім договорі 1658. р. за старанєм Лазаря Ба
рановича і Юрия Немировича (патрона ариянської
Академії в полїськім Черняхові) запевнюють їй
титул Академії, потверджений царем Петром І.
1701. р. І та прихильність козаків до Києво-Моги
лянської Академії була і дальше постійна (гл. мої «ЁЗа
мітки до иеми Т. Шевченка «Червень» Такі факти,
як забранє козаками сїл Більмачівки та Івангорода
в нїжинськім полку звернених Академії після
довгих процесів 1759. р., належать до виїмків. Як
вікова ненависть до латини з початком ХУІІ. в.
привязувала духовенство і козаків до православя,
але не замикала їм очий на потреби часу, на по
требу знаня латинської і польської мови в борбі
з католиками, _ так пізнїйше й серед козацьких
старшин ненависть до Польщі не персшкаджала
присвоювати собі від них те, що підхлїбляло
забагам козацьких аристократів. З аристократизму
любило ся таксамо латинські школи як і Литов
ський Статут. А вже Києно-Могилянська Академія
в купі з латинськими школамив Переяславі і Чер-_
нигові зробили те, що під кінець ХУІІ. в. на
Українї до сфери інтелїґенциї зі внаиєм польщини
і латини належала молода ґенерация простих ко
зачих родів, як: Апостоли, Борковські, Вороховичі,
Чуйковичі, Есимонтовські, Горленки, Лесницькі,
Лизогуби, Ломиковські, Максимовичі, Полуботки,
Рубцї, Самійловичі, Сулими, ПІуби, Забіли, Жура
ковські. В 1715. р. в одній лиш Києво-Могилян
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ській Академії в числї 1100 спудеїв перевагу мали
сини козацьких старшин: значить ся, моглий сини
Тараса Бульби бути учениками Академії і вчитись
тої латини, про яку так байдужно виражаеть ся
Тарас, а все таки еї цїнить. Вони могли там ібо
гословя вчитись. Перший курс богословя заведено
в Академії вже в 1689. р., а право викладу цїлого
богословя було надане царською грамотою 1694. р.
І те, що сини Бульби могли бути бурсаками, і ті
бурсацькі бучі, в яких вони брали участь, і ті
кари, яким підпадали, _ все те аж до опису спу
дейської одежі _ вірне, історичне. Завважу лиш,
що такі бурсацькі бучі, про які згадка е в пові
сти, не могли лучати ся скорше, як знов під
сам кінець ХУІІ. в. і пізнїйше. Були вони на
слїдком царської грамоти з 1694. р., якою надано
Академії незалежну юрісдікциіо, а тим самим
дано спудеям можність виломлювати ся з під кар
ности Київської городської управи, на що та перед
царем нераз жаловалась. Про пакости, які робили
бурсаки міщанам, згадує й очевидець з 1701. р. Лу
киянов. Згаданий в повісти титул архимандрита,
що его одержав ректор школи аж після 1730. р.
еще точнїйше означував би ту добу Академії, яку
описує Гоголь, мабуть на основі родинних опові
дань. Однак е в повісти дещо зовсїм незгідне
з означеним часом, анахронїчне. Згаданий в по
вісти покровитель спудеїв Адам Кисїль з Бру
силова 'був Київським і Брацлавським воеводою
1649_1653. р. Значить ся, згадують ся тут сучасно
факти бодай о 50 лїт від себе віддаленї.'1`а є впо
вісти поміщені побіч себе й такі факти, що від
далені від себе трохи не на цїлу сотню лїт:
перші ворожі заходи Єзуїтів на Украівї, що спро
ваджують Запорожцїв під Дубно і повстане Остра
ницї, про яке згадуеть ся при кінци повісти;
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Або прийметь ся все сказане про Академіюі спу
деїв, _ а тогдї невмістні факти з початку
ХУП. в.; або прийметь ся їх, а тогдї не було
такої Академії і таких спудеїв, як описус
Гоголь. Навіть відносини козаків до Киеве-Моги
лянської Академії в найпершій добі єї істнованя
не були такі, як показано, прихильні. Як вони
недовірчиво зразу відносились до заходів Могили
в 1631. р., про се так пише сучасний сьвідок До
мецький: «Від невчених попів і козаків великі були
докори, на що латинську і польську школу заво
дите, чого у нас доси не бувало і доступовано
спасеня; хотїли було самого Петра Могилу і учи
телїв на смерть убити: ледви їх відвернено від
того» А Сильвестер Коссів у своїй Ексеґезї з 1635. р.
каже: «Які перуни, які громиі бурі всякі на нас
падали, язик чорнильний анатомізовати не в силї.›

Анахронїзмом для ХУНІ. в. мусить бути лиш той
характер женщини, який представляє жінка Тараса.
Тогдїшна женщина рівнала ся майже своїм родин
ним становищем польськіи шлихетськіи женщинї.
Інакше при аристократичних нахилах козацької
старшини й не могло бути. Дальше вжейНулїш замі
тивісторичний фальш в оповіданю про облогу Дубна,
якої нїколи не було. Побутово невірними назвав
Кулїш факти такі, як сс, що Тарас беть ся нав
кулачки зі своїми синами ; що Андрій влюблюеть ся
в ляшку. Я підвівби сюди й те, що Андрій влазить
до своєї любки комином; що Тарас убиває свого
сина; що він, відвідуючи Остапа в Варшавській
тюрмі, надто мало являєть ся обережним. Та тут
на оправданє Гоголя можна-б пригадати поміче
ний Стороженком («Отсч. Записки, 1859.) і Пе

тровим (ор. сіг. 197) Гоголїв нахил до обсервованя
чоловіка в виїмкових положенях его, нахил до
експеріментациї. Тай побутова дещо не конче не
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вірне: от хочби любов Андрія для Ляшки. Лїте
ратурний примір того, що батько убивае в геро
ічнім пориві сина, бачимо-ж і в Шевченкових
Гайдамаках.

' ›

Чимже закінчити сї замітки?
Скоро поміж виказаними в иовістн Гоголя

історичними фактами являють ся далеко поста
влені від себе факти рівночасними, то виходить, що
повість не є фактично-історичною в родї повістий:
Флобера (Салямбо), Уеллеса (Бен-Гур), Еберса,
Сїнкевича. Скоро в нїй іпобутові картини вказу
ють на різні часи, то не є вона й побутово-істо
ричною. Скоро-ж в нїй головно ходить авторови
о ту ідею, якої острими виразами були иовстаня
Остряницї, Богдана Хмельницького, якої досадним
виразом була народна пісня, _ то повість его треба
зачислити до аґітацийних, що для аґітациї не по

требують пригадки вірнихісторичних фактів, лиш
хиба_історичних народних інстинктів. Такі істо
рично-народні інстинкти, що можуть бути йжерелом
героізму, будить в читача «Тарас Бульба» І се
доказ, що вона, та повість на скрізь народна.
І се заслуга Гоголя.

В Славску, в сертш 1900. р.
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ІЦУРАТ.


