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ЧАЙКОВСЬКІІЙ.
РОМАНЪ ЗЪ КОЗАЦЬКОІ СТАРИН И,

въ двохъ частяхъ.

ЧАСТЬ П





I.
.........СЬег ашапі,

Гаі ѵёси роит Гаішег, еі ]е теигз еп і’аітапі. 
.Іе Іез аі іоиз регйиз... ]е п’аі ріиз ци’а тоигіг.

СгіІЬегі.

Якъ поіхавъ кошорий изъ старшинами, 
Олексій зъ Мариною, упавши на коліпа, по
молились Богові, обнялись, и поіхали на зи- 
мівникъ старого Касяна. Та й отъ вони самі 
па чистому степу; Січъ уже сховалася зъ ви
ду, кругомъ зелена пустиня— тільки земля та 
небо; по землі срібляною Филею, наче море, 
улискувться ковиль, коли вітеръ зъ-легка ёго 
заворушить; па небі горитъ одпноке сонце. 
Тихо, пусто ... але нашимъ подорожпимъ степ ь 
не здавався пустинею: іхъ души були повні 
внутрішнёі жизни, серия близько бились одно 
біля одного; імъ усміхався божий миръ и во
ни усміхались дивлячись на ёго и, погляди-
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ючи на себе, стискалися за руки, якби хоті- 
ли персконатпсь, чп не сон ь оце? Щасте 
було надто-велике, надто-иеснодіване...

На далекому овиді показалася чорна 
точка, вона, здавалось, не більшала, не мень- 
шала и не руша ла сь на боки.

— Не вже жъ оце ворогъ ? сказавъ 
Олексій: — але бути не ноже.

— Корчь або камінь, одвічала Марина.
— Скільки я тямлю, тутъ ні зъ-від- 

кіля взятнся ні корчеві ні каменеві! Нарешті, 
побачимо, додавъ Олексій, зупенивъ коня, 
піднісъ до очей нагайку и, прижмуривши лі- 
ве око, правимъ черезъ нагайку довго дивив- 
ся вдаль.

— А що ? спитала Марина, коли Оле
ксій, опускаючи нагайку, дводумчиво стиснувъ 
плечима.

— Не візьму въ толкъ, що се, а щось 
живе; якъ прицілити певно нагайкою — схо
дить трошки въ-бікъ зъ нагайки. Чого-жъ во- 
но ані іде до насъ, аиі втікав відъ насъ ?

— Мабуть орелъ теребить заяця.
— Похоже на тее, приідемо б.іизче, 

побачимо.
Чимъ білыне підъізжали вони до незна

комого предмета, тимъ білыне точка величіша-
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ла, яснішъ визначувалась Форма предмета и 
небавомъ легко можпа було розлічити стояче
го коня а біля его задомъ оберненого чоло- 
віка, що припавъ надъ чпмось на коліна. Чо- 
ловікъ бувъ тільки въ шараварахъ и сорочці, 
катанка и жупанъ лежали на боці, кинені на 
траву; засукавши рукави по локоть, здава- 
лося, вінъ щось звязувавъ або розвязувавъ, 
и такъ бувъ занятий, що й не чувъ, коли 
ёго кінь, побачивши чужихъ, насторошпвъ уха, 
витягнувъ шию и зарзавъ зъ-тиха; вінъ ажъ 
тоді обернувъ голову, коли Олексій бувъ відъ 
ёго на два кроки.

— Микито! закричавъ Олексій.
— Да; Микито! Добре тобі горлати! 

Подпвися, отъ твоя робота. На те вінъ вставъ, 
держачи въ рукахъ окрівавлений ніжъ и по
казавъ імъ на лежачу мертву жінку.

— Бідна Тетяна! не вже жъ ти іі зарі- 
завъ, Микито ?...

— По мові пізнати гетьмапця! правий 
Запорожецъ не скаже сёго. Микита Турка рі
же, Татарина ріже, Жида ріже, и всяку не
христь ріже, а бабъ не стане різати; ти 
вбивъ іі своіми бистрпмп очима, та чорними 
бровами, та солодкою мовою! Дурна була
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покійниця та Й годі... А подумаетъ, — то и 
я дуракъ.

•— Богъ зъ тобою !..
— Богъ зо мною , завше зо мною , то- 

му-що я християнський лпцарь. а все таки 
моя правда : дурне я зробпвъ, що поіхавъ до 
Варки въ шинокъ; думати — то я розумно 
думавъ, а внйшло дурне: я думавъ тебе спа
сти, Олексію, а погубивъ добрячу бабу !... Я, 
бачишъ, якъ учувъ відъ панъ-отця, що 6 спо- 
сібъ тебе визволити відъ смерти, такъ и по
іхавъ нароінно до Варки въ шинокъ, відвівъ 
на бікъ Тетяну и росказавъ ій. въ якій ти 
оказіі находится; дивлюся, вона поблідніла, 
бідна, якъ полотно, певне душею почуяла 
блпзькпй конець. Я бачу, що розжалобпвъ 
Тетяну, та й ставъ просити іі: спаси, кажу, 
військового писаря, коли менелюбишъ; черезъ 
тебе, кажу, пропавъ старой писарь — нехай 
же черезъ тебе молодой поживе не світі. Якъ 
кпнеться вона мені на пшю. якъ стала цілува- 
ти мене, та Й каже : я тебе теперъ такъ лю
блю, Микито, якъ ніколи не любила ; ти мій 
и такой и еякий ; я поіду на Січъ. впрву Олек- 
сія зъ рукъ смерти, ій-богу, впрву !... и впять 
кинулась цілувати, мені навіть стало якось 
трохи маркотно, що дівка такъ мене любить,
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а буде твоею жінкою... Я гулявъ всю нічъ, 
прокинувсь нянинъ, оставивъ у шинку все 
кримське золото, и споівъ зъ нігъ и свого 
товарища Бурульку, и Варку, и іі племіннпць, 
а після півночп поіхавъ до-дому; я підождавъ 
трохи въ долині недалеко відъ балки на Те
тину; вона небавомъ прпіхала до мене на 
Вурульчинімъ копі и въ его кобеняці; ми по
скакали і. въ ранці були вже на площаді ко
ло помостика, де похожувавъ невірний Тата
ринъ, чигаючп на твою хрещену голову... Що 
було після, ти самъ знаемъ... Ехъ бідненька! 
бачъ , якъ іі протягнуло !.. Жаль !... Весела 
була Тетяна!...

— Зачимъ же тепера ти тутъ ? що ти 
робивъ зъ нею ?

— А що жъ? хиба гріхъ помогти христи- 
янській душі? Покійниця хоть була баба, та 
все-таки христианка. Бачпть Богъ, якъ жалко 
мені стало , коли погнали іі хлопці геть зъ 
Січи- хочъ я й сміявся надъ нею зъ другими, 
и тюкавъ зъ політпки якъ на скажену собаку. 
Ще добре, що на Січі було богато знако- 
михъ небіжці міжъ молодили козаками; ті 
якось іі захистпли: обступлять, буцімъ штов- 
хають, а самі все дальше та дальше виводять 
изъ Січи, а то-бъ старі убули-бъ іі на смерть.
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Зъ-разу бідна Тетина йшла хитаючись, споти- 
калась трошки, видералась на боки, крутила 
головою, буцімъ чоловікъ, що що-лишъ винир- 
не зъ води, а далі нічого, усвоілася, приви- 
кнула; кого и сама товкне, кого полав, кому 
ЯЗИК'!, покаже, такъ-що всіхъ розвеселила. 
Вивели ми іі за ворота Січи и сказали : ру- 
шай собі теперь на всі чотире сторони, те- 
перъ твоя воля.

— Отъ вамъ за труди, сказала Тетяна, 
и плюнула намъ майже въ очи та й побігла 
въ степъ.

Зъ політикп неможъ було нікому прово- 
жати іі, а до того всі квапились на площадь, 
довідатись, що тамъ діеться. А коли я по- 
бачивъ, що діло пішло гарно, и тебе повели 
вінчати зъ Мариною, то й подумавъ: теперь 
Чайковському и чортъ не братъ; хиба одна 
зъ нимъ біда буде - що баба повисне на 
піиі, а тепер ь поки народъ галасуе и товпить- 
ся коло церкви, мене ніхто не помітить. по- 
іду, провідаю Тетину; сівъ на коня, махнувъ 
по свіжому сліду, якъ собака за заяцемъ, и 
найтовъ іі тутъ.

— Мертву?...
— Де-тамъ мертву! живісеньку ! Лучше 

бъ мертву заставъ, а то сиднть на траві,
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задумалась, и дивиться на мідяний дукачт, що 
висівъ у. неі на шиі разомъ зъ хрестпкомъ. 
Здорова, Тетяно! сказавъ я: — ти ждала 
мене ?

— Здоровъ, Микито, одвічала вона: — 
и не думала ждати!

— Отъ тобі й разъ! чого жъ ти сидишъ 
тутъ, дурна бабо ?

— Втікала, Микито, каже вона: змучи- 
лась, дуже змучилась, ноги підкошились, такъ 
сіла відпочити. А ти чого тутъ іздишъ, дур- 
ний козаче?

— Вольному козакові ніхто не закаже 
іздити, де ёму хочеться. Я приіхавъ тебе 
провідати, моя уточко. та й прпвізъ тобі гар- 
ну вісточку: нашъ Олексій живъ, здоровъ и 
тобі кланяоться ...

— Не вже-жъ? закричала вона: ви од- 
нялп ёго въ кошового?... Ото молодці-Запо- 
рожці! роскажи-жъ швидче, якъ се було.

И де то взялася сила въ покійниці! пер
ше ні жива ні мертва сиділа, а то жваво 
скочила на ноги, ухватила за поводи коня и 
кричитъ: „росказуй !“ Я росказавъ ій все якъ 
було; оставивъ, кажу, іхъ въ церкві... Ди- 
вдюсь: випустила Тетяна зъ рукъ поводи, 
поблідніла, опустила руки, витягнулась и ди-
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виться на мене такъ страшно, буцімъ зъісти 
хоче, а сама сміеться...

— Що зъ тобою ? спитавъ я.
— О! старий дурню, сказала вопа: — 

ти мені такі вісті носишъ?... Мій милий, мій 
Олексій вінчаеться зъ другою... а ти зачимъ 
тутъ?... Слух ай пісню:

Ти думаетъ, дурню, 
Що я тебе люблю, 
А я тебе, дурню, 
Словами голублю !...

Розуміешъ , Мпкито ?... Я думала , вінъ 
умеръ... Жаль було, душа боліла, тільки й ра- 
дувалась, що ні ій ні мені не дістався!... А 
теперъ, охъ!., весіле, свічки, грібъ!..Чуешъ!.. 
співають !

Жукъ гуде,
Сватьба буде...

Чубшъ?.. ходімо !..
Тутъ вона залилася слезами, а я дога

да вся . що кругомъ дуракъ! що вопа тебе, 
Олексію, любила, а мене голубила словами, и 
справді гірко стало, не відъ того , прахъ іі 
возьми, щобъ я любивъ іі, якъ тамъ пани 
любяться въ Полыці , а зъ досади, що баба, 
та ще й молода, та звела мене. Ляхъ не звівъ. 
Татаринъ не звівъ, а звела баба!... Приснить-
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ея, такъ перехрестпшся!.. Трохи поплакавши, 
Тетина заговорила до мене, та я нічого вже 
не второпавъ : то кланялась тобі, то цілувала 
хрестикъ и мідяний дукачъ на шпі. та дивля- 
чись на дукачъ, нагадала свою неньку, про
сила въ неі благословеня, потімъ заспівала 
несілыіу пісню... затягнула високо-високо, я 
иже було й заслухався; якъ-разъ зупинилась, 
буцімъ хто ій ротъ заткавъ рукою, и повали
лась на землю; я до неі — не дихаб, очи 
отворепі и не рушаються... Що будетъ роби- 
Т'и ?... нагадавъ я, що минувшего року майже 
така сама причта лучилась зъ моімъ гнідкомъ, 
зовсімъ здохавъ коняка и ноги відкидйвъ; по- 
раяли люде пустити степову кровъ — вінъ и 
оживъ. Не було въ мене пущала, я взявъ 
ніжъ и пустивъ Тетяні степову кровъ; якъ 
ніщла кровъ якъ наложиться, дивлюсь, зітхну- 
ла Тетина, повела очима, подивилась на ме
не та й шепче: „прощавай, Микито, кланяйся 
Олексіеві... та зніми зъ моѳі шиі и дай ёму 
Чей мідяний дукачъ; въ ёму, кажуть, багато 
сили, вінъ...“ та й не договорила... Богові ду
шу віддала. Я вже й тру іі сукномъ и горіл- 
ки лю въ ротъ, ніщо не помагае, холодна 
якъ лідъ... Отъ що !...

— Бідна Тетяна ! сказавъ Олексій : —
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царство ій небеснее! добра була душа! Що 
жъ ти, Микито, станетъ робити?...

— Впкопаю шаблею яму, прочитаю мо
литву та й поховаю небогу.

— Ия поможу тобі...
— А куди ви ідете ? спитавъ Микита.
— На зимівникъ Касяна.
— Отъ же що я тобі скажу: ідь тп зъ 

жінкою своею дорогою; дорога тобі іце дале
ка: дай Боже за-світла добратись не замо
ривши коней; а якъ зо мною іце простоішъ 
годину, другу, то прийдеться заночуватп въ 
полі. Козакові то въ полі почувати — здо
рова набиратись, та бо ти не самъ, зъ тобою 
така птиця, що підъ-часъ и роси боіться. 
Ідь, брате Олексію , нехай я одинъ поховаю 
Тетяну, въ тебе е теперъ объ чімъ журитися... 
Прощавай, Олексію! та візьми дукачъ, що тобі 
відказала Марина.

— Богъ зъ-нимъ ? Що вона мені була ? 
нічого! Зачнмъ же я візьму дукачъ?

— Дай ёго мені, Микито, сказала Ма
рина : — вона мені рідна, вона любила мого 
Олексія, я носитнму іі дарунокъ... Ти мені 
дашъ ёго , Олексію ?

— Бери, коли тобі хочеться, мое зо
лото, говоривъ Олексій, надягаючи на шию
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Марини шнурокъ зъ мідяною татарською чи ту- 
рецькою монетою, и дивлячись ій въ очи, 
повні слёзъ.

— Бачъ, які горлиці! ажъ закричавъ Ми
кита : — не пристало вамъ бути біля мертво
го, забирайтесь відсіля!... Прощавайте! Най 
васъ хоронить Богъ та заступить відъ напа
стей свята наша Покрова...

Олексій и Марина спращались зъ Мики
тою и бистро поскакали по степу, новъ утіка- 
ючи відъ страшного видовища смерти. Мики
та виймивъ изъ похви шаблю и зачавъ копа
ти могилу, співаючи въ півъ-голоса :

Вітеръ вис, трава шумитъ,
Въ степу вбитий козакъ лежитъ :
Не для ёго вітеръ віе,
Не для ёго сонце гріе;
На голову, покритую 
Зеленою ракитою, 
Вже сівъ воронъ, та й радъ кряче, 
А кінь вірний въ ногахъ плаче. 
„Не журися, моя мати!
6 у мене нова хата: 
Три дощечки сосновиі, 
А четверта кленовая



II.
А дѣвушкѣ въ семнадцать лѣтъ, 
Какая шапка не пристанетъ

А. Пушкинъ.
И теперъ, проізжаючи херсрнські степи, 

ви часто можете бачити подобв запорозьквхъ 
зимівниківъ, або хуторівъ, на которпхъ жили 
жонаті Запорожці; той самъ тинъ зъ каміня, 
досить неравной, тому-що круглі ріняки завше 
неохотно пристаютъ до себе, и оставляютъ 
про-міжъ собою отвори , которі теперъ иноді 
селяне замазують глиною ; въ старину вони 
служили замість амбразуръ ; зъ нихъ житель 
зимівника виглядувавъ па степу друга и не
друга, а въ случаю потреби, посилавъ педру- 
гові шпарку кулю ; и теперъ така огорожа ча
сто вкрашаеться зъ-верху густимъ вінкомъ 
изъ сухихъ вітокъ колючого стенового терні- 
вника, що въ-старину було нонешнимъ варун- 
комъ ; и теперъ мпогі хати кладені зъ камі-
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ня, покриті соломою або грубимъ бадилемъ сте
нового бурану. Словомъ, хто бачивъ півъ- 
дикий херсонський хуторець, той може маты 
понять о повсрхності запорозькихъ зимівниківъ, 
Тільки що ті часто бували просторнійпіі и въ 
своій камінній обгороді вміщали або могли вмііца- 
ІИ все хозяйство, навіть скирти хліба и стада.

Вже бувъ вечіръ, коли Чайковський зъ 
своею жінкою нрніхали на зимівникъ Касяна 
и зупинплись у ворітъ. Здавалось, нема въ 
ему иі одноі живоі души, новъ крута бате- 
рея стоявъ зимівникъ , обведений високо каміп- 
ною стіною, часто обтикану зъ-верхи терні- 
вникомъъ; тілько собаки, почувши чужихъ, 
лаяли за типомъ.

— Отвори, дядьку Касяне! закричала 
Марина.

Мовчп, сказавъ Олексій: — хто такъ 
говорить, та ще Й нічю, зъ Запорожцемъ! 
Ьіду накличетъ , чувшъ ?

Справді, хтось підойшовъ зъ середини 
икъ тинові; стая воробцівъ , що дрімали на 
•ернівнику, перхнула; тихо клакнувъ відъ ру- 
інинці курокъ...

Пугу, пугу! закричавъ Олексій, прило
живши воронкою до рота кулакъ.

Греб. Чайков. ІГ. о
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— Пугу ? питайно провівъ таемничий. 
кевидимий голосъ за обгородою.

— Козакъ въ лугу, одвічавъ Олексій.
И давно-бъ такъ! сказавъ голосъ.— 

Хлопці, отвирайте ворота, а коней привяжіть 
тамъ, де й напіі. Милости просимо до хати.

— Ваші голови, пане отамане и това- 
риство, говоривъ Олексій, входячи зъ Мари
кою въ хату.

— И ми ваші галови , ваші голови !... 
прошу сідати , одвічавъ хозяінъ : — Відкіля 
Богъ веде?... Хлопці, дайте меду!... зъ доро
ги не зле випити...

— А ти й не пізнавъ мене, дядьку Ка- 
сяне? сказала до хозяіна Марина.

— Такъ и в! онъ! заложуся, що се ти 
кричавъ у ворітъ, якъ баба. Відъ тебе тільки 
й може воно вийти.

— Вгадавъ, дядьку.
— Дякуй Ьогові, що зъ тобою розумний 

товарищъ, и знав всі наші ноцеденціі, а то 
недалеко було-бъ тобі попрббувати кулі.

— За що ?...
-— Ще й за що ? поживъ на Січі, хочъ 

небагато, а ума ні кришки не набрався ! Вся
кого народу волочиться по степу ; коли хто
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не відкликнеться по-нашому, такъ и не нашъ, 
а коли нічю ходить, такъ и неприятель, а ко
ли неприятель, бий его, поки вінъ тебе не 
«бивъ. Подякуй свому товарищу...

— Вінъ мені не товарищъ, а мужъ, дядь
ку Касяне.

Старой Касянъ мовчки впяливъ очи въ 
Марину, якбп не розуміючи, іцо ёму треба 
робити, чи сміятись, чп сердитись за такий 
непутній жартъ, и попавъ у жахъ, коли Чай- 
і'овський розтолкувавъ ёму въ чімъ діло.

— Охъ, ти окаянна! сурово говоривъ 
Касянъ: — такъ ти звела мою сиву чуприну, 
новъ теля?... Щасте ваше, що ви у мене въ 
хаті и віддали мені своі голови, а то я знай 
сердитий, дуже сердитий... Певне, всі ви со
творен! для обману... Якъ умерла покійниця 
жінка, отъ и подумавъ: всёму кінець; опо
чивай, Касяне, на старості: вже ніхто тебе 
більшъ не стане обманювати — а тутъ най- 
шлась друга ... и не знавъ и не відавъ при- 
вязалася Богъ-знае відкіль на дорозі и въ 
круглі дурні пошила... соромъ подумати... Го
споди мнэго-милостивий, продовжавъ сумно 
Касянъ, набожно дивлячись на образи — про
сти мені старому дурневі мое согрішение... За 
два дукати завівъ-було я върідиу Січъ стра-
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иного неприятеля, гіршъ Ляха и Татарина, 
зліще турецькоі джуми и кримськоі лихоман
ки... завівъ—було окаянну бабу!... Не знавъ я, 
Т осподи, що воно таке, ій-богу , не знавъ... 
отъ тобі хрестъ святий!,.. Касянъ перехре- 
стився.

Після молитви Касянъ успокійнився. Ма
рина зачала въ ёго прохати прощеня.

— Богъ зъ тобою, я на тебе не сер 
жусь; на себе сержусь я, що здурівъ... Ну, 
та було що було , певпе такъ Богов! завго 
дно, минуло — и я забуду... Теперъ моя річъ 
уважати тебе: ти еси жінка славного Запо
рожца Ч йковськоко, нашъ кошовий васъ по
ражав, и не забувъ мене старого: відправивъ 
до мене въ гості, спасибі ёму ; живіть у ме
не. поки не навкучиться... Отъ вамъ мое слово.

Олексій и Марина кинулись обіймати 
Касяна.

— Годі, годі, діти! ви задушите діда, 
говоривъ Касянъ, втираючи слези : — ви до- 
брий пародъ, Богъ васъ бери !... Були и въ 
мене діти, була жінка... Нема дітей, нема си- 
нівъ: одинъ утонувъ підъ Азовомъ, другого 
спекли Ляхи, а третёго кінь убивъ, свій кінь... 
добрий бувъ кінь, а убивъ сина!... ні за що,
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ні прб що пропавъ чоловікъ!... Отъ пятий 
рікъ жінка умерла... и я одинъ доживаю віку 
зъ хлопцами... Спасибі вамъ, що приіхали.

— Та бо ти, здавться, Каеяне, не лю
бивъ жіпки? спитала Марина.

— Хто тобі сказавъ? Може не любивъ, 
а може й любивъ. Не все правда, що гово
риться, не все золото, що блищиться, . Не лю
бивъ!... А який же нечистий заставивъ би ме
не жепитись?.. Я не панъ який, мепе ніхто 
не присилув противъ волі!... Е, багато гово- 
рити, та нічого слухати, сказавъ весело Ка- 
сянъ, махнувши рукою: — ви, либонь, голо 
дні зъ дороги. Гей! кухарю, звари намъ ве
черю ; въ мене гості, я помолодішавъ двад
цато роками, ій-богу!... Вари до молока те
терю, та мамалигу до масла , а хлопці най 
заварять знамениту варенуху! Вибачайте, па- 
пи ; ви, гетьманці , приникли до варениківъ, 
галупюкъ, пампушківъ, буханцівъ и всякихъ 
ласощівъ, а наші степові запорозькі страви 
прості.

— Ми й самі, батьку, Запорожці, ска
завъ Чайковський

— Добре, добре! отъ спасибі за прав
ду. Зови мене, синку, батькомъ; давно я не 
чувавъ цёго меня... ій-богу, давно, моідіти!...
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Теперь многі, навіть зъ моіхъ земляківь„ 
дуже хорошо знаютъ и штрасбурський пирігъ. 
н лимбурський сиръ, и піемонтські тру<;>лі, п 
багато иншихъ сему подібнихъ вещей, правда, 
дуже приемнихъ — а, заложуся, станутъ ту
пицею при словахъ тетеря, м а м а л и г а . 
варенуха. Це старина! скажутъ мені въ 
одвітъ. Згода ; але ми знаемо найменьші 
привички старожитніхъ Греківъ и Римлянъ , 
знаемо що ці послідні любили смажити соло
нину зъ медомъ и даятелями. або, що пере- 
ситившись смашнимъ столомъ, вони роиг Іа 
Ьолпе ЬопсЬе іли иноді живихъ рибокъ. За
чинъ же нехаяти рідну старину ?... Врешті. 
я не оберемлю васъ подробностями и скажу 
короткими словами, що тетеря була ніби 
рідка каша зъ житнёі муки, на воді, молоці, 
або на чімъ хто любивъ; ма мал и га — ніби 
иуддин§ь зъ кукурудзяноі муки : ідять іі. по- 
ки горяча, зъ свіжимъ коровімъ масломъ и 
краямъ ниткою; а варенуха — варено ви
но зъ сушенимп овочами и остримъ коріпемъ, 
щось ніби ^лінтвайнъ.

За вачерею, старий Касянъ розвеселпвся 
и обіцявъ, коли черезъ неділю не буде нія- 
кихъ вістей зъ Січи, самъ поіхати въ Лубни 
до полковника Ивана и на всякий спосібъ до-
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битись въ его одвіта... — А теперъ випемо 
ще но чарці варенухи, продовжавъ Касянъ:— 
іа зъ дороги ноже кому и спати кара. При 
тімъ вінъ мигнувъ на Марину сивимъ вусомъ, 
прижмуряючи ліве око. Марина почервоніла.

— Вамъ ніхто не перешкодить спати, 
говоривъ Касянъ: — я вамъ відчиню світел- 
ку моеі покійниці; теперъ хочъ и зъ Богомъ, 
опочивайте, діти, на здорове. — Та ні, по
год іть...

Касянъ вийшовъ и скоро вернувся, дер- 
жачи въ рукахъ желізний ключъ, и даючи ёго 
Марині , сказавъ: — отъ оце ключъ відъ 
скрині, котора стоіть у вашій світелці: відом- 
кни іі и вбирайся якъ знаетъ; тамъ лежатъ 
убрана моеі покійниці жінки, въ неі були до- 
брі строі и парчи багато и всякоі всячини,— 
не встидно надягнути и полковпицькій дочці.

— Не треба, батьку; на що ій? гово
ривъ Олексій.

— Я Й такъ нривиклл, мені й такъ хо
рошо. сказала Марина.

— Мовчіть, діти! крикнувъ Касянъ: — 
въ чужий монастиръ зъ своімъ уставомъ не 
ходить; за мою хлібъ-сіль та ще станете 
перечитись зо мною!... Хиба мені буде весе-
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військового нашего писаря ходить не въ своій 
шкурі, а перебрана мовъ пяний гіеть на ве- 
сілю ? хиба пристало християнці ходити въ 
толовічій одежі, якъ поганій Татарці, коли 
Ьогъ давъ ій окремішню одежу, законну оде
жу ... Ні, дочко , розпоряжайся всімъ , що 
напдешъ въ скрині; воно твое; на що воно 
мені ? не здурію підъ старость, не стану но
сити вашихъ спідниць! Однако пропаде, міль 
оьіеть. И не думайте мені перечити: завтра 
щобъ я не бачивъ на твоій жінці, Олексію. 
козацького вбраня; а ні то зъ зимівника на- 
жепу ! Ну , прощавай ! до завтра !

На завтрі Марина чудно була гарна въ 
новому строю: плахта и запаска яркихъ барвъ, 
перехвачена по стані червонимъ шовковимъ 
поясомъ, принадно визначували іі тонкий станъ; 
підъ тонкою, білою, вишиваною шовкомъ со
рочкою, вільно дріжала и взносилась точена 
грудь; на голові бувъ надягнений чорнип 
океамитний карабликъ (така шапочка). На пле- 
чі накинула Марина легкий кунтушъ изъ зе
леного атласу, обшитий золотимъ галономъ, 
подивилася въ метальне зеркальце, прибите 
нзъ-внутра на віку скрині, и зарумяніла відъ 
удовольства.
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— Яка пишна пані, сказавъ Олексій. 
кріпко обіймаючи и цілуючп свою жінку.

— Ій-богу такъ! отъ такъ! говоривъ 
Касянъ , входячи въ світлицю. — Господи . 
яка красавиця! И козачкомъ ти була пре
хорошенько, а козачкою вдвое похоронила!...



ш.
Не спи, козакъ, во тмѣ ночной: 
Чеченецъ ходитъ за рѣкой.'...

А. Пушкинъ.
Ждали неділю. — нема вістей; прожди ■ 

ли ще два дні, и Касянъ поіхавъ у Лубни: 
вибравъ доброго коня и легку збрую, се-бъ 
то: шаблю, та пару пистолівъ, у гаманъ на- 
сипавъ дрібно-краянихъ корінцівъ роменсько 
го тютюну. положивъ кусокъ стали, новий 
кремінь и сухоі губки, привязавъ за сідломъ 
невеликий мішочокъ підсмаженого въ маслі 
пшона и поіхавъ. Зборини въ Запорожца не 
довгі.

Реперъ ви супокійно ідете запорозькпміі 
степами, по гладкихъ широкихъ дорогахъ . 
которі, въ суху погоду лучше и покійнішъ 
відъ усіхъ шоссей въ світі; васъ непокоять 
хиба суслики, шмигляючі заодно поперекъ до
роги, або великани-овади. которі навкучившп
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собі снуватись на спеці по-надъ кіньми, залі- 
тають підъ тінь карети, и монотонно брені- 
ючп, сідають вамъ на нісъ. А въ давні ча- 
си не те було: сі степи, ні до кого ненале- 
жавші, служили ареною неперестаннимъ бо- 
ёвимъ стичкамъ; тутъ наіздникували и моло- 
дечили на-півъ дикі народи: въ кождому яру 
треба було берегтись засідки, въ кождому 
корчі ракити можна було підозрівати схова- 
ного ворога, которий, мовъ змія повзаючи по- 
міжъ травою , дивиться на васъ бистрими очи- 
ма, и въ тишині натягае меткий лукъ, або 
веде за вами незавідне дуло рупіниці, вижи- 
даючи догідноі хвилі, щобъ спустити курокъ.

Перший день Касянъ іхавъ досить-весе- 
ло, недбаючи, сиівавъ-собі підъ нісъ пісенёкъ, 
розмовлявъ зъ конемъ, иноді зрпвавъ мо.іоді 
пасемки катрану (дикого хріну), супокійнісень- 
ко опускавъ поводи, помалу облуплявъ кору 
зъ пасемка и івъ приговорюючи : „добрий ка
транъ; не дурні коні, що такъ ёго люблять...44 
На нічъ, Касянъ, яко досвідчений козакъ, 
робивъ свій спосібъ: въіхавъ у глибоку доли
ну, послобивъ трохи попруги, и пустивъ ко
ня на нашу, але привязавъ перше конецъ дов- 
гого ремінного повода (чумбура) до свові ру
ки , розкинувъ на землі бурку зъ овечоі вов-
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ни, про осторожность, щобъ не підлізла яка 
гадина, особливе тарантула, котора по ин
стинкт! боіться овечоі вовни, навіть овечого 
запаху, буцімъ знав, що вівці дуже люблять 
істи іі посестеръ, — и тихо здрімавъ . на
віть не курячи люльки , щобъ димомъ не на
кликати біди на свою голову. ІІередъ-світомъ 
Касянъ бувъ уже на коні; але сей разъ щось 
его неспокоіло: вінъ часто обзирався, часто 
вдивлявся въ-даль, часто, стаючи противъ 
вітру, розширявъ ніздря, нюхавъ воздухъ и 
пилыіо поглядавъ на росисту траву; видко 
було, що ёго душа чуяла щось недоброго. 
А докола все було чисто, тихо ; весело схо
дило сонечко; добрий кінь схапувавъ мимохо
домъ квітчасті вершки травъ, и хворкавъ, коли 
роса попала ёму въ ніздря.

Касянъ побачивъ на боці змяту траву, 
зълізъ зъ коня , довго розсмотрювавъ траву, 
воркотаючи: „такъ и есть, я такъ и думавъ 
потімъ припавъ ухомъ до землі, послухавъ 
трохи, сівъ на коня, и повернувши ёго кру
то на-ліво, помчавъ якъ стріла. Проскакавши 
зъ-кілька верстъ, Касянъ опять поіхавъ по 
спершнёму направці досить супокійно, та ажъ 
коло полудня звернувъ на-право, и знову за
чавъ несупокійно розглядатись по бокахъ. Вже
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вечеріло; до Дніпра було недалеко, небільшъ 
якъ до ночи доброі ізди , коли Касянъ, іхав- 
іпий спорою рисю, наразъ зупинився, буцімъ 
скаменівъ на місцю, прилягъ на шпю коня, 
и пильно дивився на далекий, ледве-видний 
въ далечині курганъ.— ..Вони!“ сказавъ Ка
сянъ. злізаючи зъ коня, и ведучи ёго на по
вод! : „вони, прокляжущі Кримці! наші ніколи 
по три чоловіка не впізжають на курганъ; въ 
насъ одинъ видитъ за трёхъ, а теперъ и 
гетьманцямъ заказано купкою виізжати для 
розгляду... якбп-то поспіти въ пору!14 Спу- 
стившиса въ довгу глибоку яругу, що мабуть 
колись була норитомъ ріки, впадавшоі въ Дні- 
про. Касянъ поіхавъ долі-яругою рівнимъ 
крокомъ; зле въіхявши зъ-кілка верстъ, злізъ 
зъ коня за-для осторожности, зхилившись 
вийшовъ зъ яруги, и поОачивши не-одалеки 
курганъ, поповзався до ёго, щобъ зъ висоти 
вислідити неприятеля. Курганъ бувъ покритий 
густою, високою травою; на вершпні ёго сто
яли кілька низенькихъ корчівъ ракити. Якъ 
вужака лізъ поміжъ травою Касянъ, бережно 
розводивъ по бокахъ руки, хватався ними за 
траву або впирався въ землю, и тихо хитаючи 
всімъ тіломъ, буцімъ розгойдуючп човенъ, пі- 
діймався вище. Наконецъ вилізъ на самъ шпиль
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и обіздріти околицю; вже Касянъ піднявъ ру
ки — и зупинився, затаівъ духъ: за корчемъ 
почувся шелестъ, зарушалась трава, и хви- 
лясто витягаючись, виповзла зъ-підъ ракити 
страшенна змія; побачивши чоловіка, вона 
бистро подала въ-задъ свою голову, звилася 
въ кілька кілець, сердито блиснула очима, 
и роззявивши страшенну пащу, протяжно за- 
шипіла; але відай боячись піднятихъ рукъ 
Касяна, сильно відскочила на-бікъ, и звива- 
ючись поховзала въ низъ по кургані. Якъ 
іцезла непрошена гостя, Касянъ протягнувъ 
руки до ракити, та ледве доткпувся вітъ, во
ни буцімъ на чарівницьку прилову самі роз- 
хилились, и міжъ ними показалася голова Та
тарина; іі вузкі очи, зъ кількохъ пядей зав- 
далыпки, стану ли прямо противъ очей Касяна. 
Татаринъ, видно, собі-жъ побачивши зъ-да- 
лека кінного Касяна, боявся зачайки , и 
тежъ лізъ на курганъ, щобъ висмотріти не
приятеля.

Кілька хвиль вороги були нерухомі, якби 
обдумуючи, що імъ зачати ; потімъ страшно 
обмінялись поглядамн, и на-разъ, мовъ на 
коменду, вкупі и Касянъ и Татаринъ ухватили 
одинъ одного за горло ; мовчки, не підіймаю-
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чись відъ землі, зъ обави, щобъ не відкрити 
себе ворогамъ, здушили вони одинъ одного 
жилавими руками; але Татаринъ бувъ коли 
не слабший то лекший відъ Касяна, тому сей, 
зсунувшися въ-низъ поволікъ за собою Та
тарина, и вони клубкомъ скотились зъ курга
на. Завзята була борба іхъ ; безъ гомону, 
безъ стону вони давили одинъ одного въ 
смертельнихъ обнятяхъ, гризлпсь зубами, наче 
дикі звірі; заходяче соіще иноді освічало 
то гладко - вибриту голову Татарина, то 
чубату Запорожца: вони на - відміну підій- 
мались па-верхъ , кожний разъ страшнішъ. 
лячнішъ, облиті кровю , оббризкапі піпою. 
На - конецъ Касянові вдалося дістати зъ 
за холяви широкий ніжъ: це положило кі- 
нець борбі.

Заразъ змеркнеться,“ думавъ Касянъ. 
відходячи відъ зарізаного Татарина, и спуска- 
ючись въ яругу: „вороги кінні ранче відъ ме
не будутъ у Дніпра, хоть я-бъ и конемъ 
иоіхавъ, а кіііь буде ще тупати копитами по 
степу, п мене здрадить... кепсько! треба за
ставити іхъ прогулятись въ ишпу сторону..Л 

Потімъ на-швидці зробивъ вінъ изъ сво- 
го кобеняка и трави куклу, привязавъ іі на 
сідло. нахиливши до лука, та урвавши яко-
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гось твердого колючего буряну, положивъ 
иідъ сідло , на голу спину коня, міцно під- 
гягнувъ попругу, и саме въ той часъ уда
ривъ его нагайкою, примовляючи: „прощавай. 
добрий коню! ледве чи побачимось.* Горячий 
кінь скочивь, а чуючи біль на спині відъ ко- 
лючоі вітки, якъ птахъ помчався у степъ до 
свого зимівника. Довго самъ одинъ нісся би- 
стрий кінь все швидче и швидче, заодно по- 
нукуваний колючкою, и вже ставъ губитись на 
овиді, ажъ зъ-ліва мелькнуло ёму на пере
крестъ щось якъ муха, потімъ ще, ще, — 
и ціла стая Кримцівъ витягнулася въ погоню, 
новъ скорі собаки за заяцемъ. Побачивши 
тев, Касянъ усміннувся, махнувъ рукою, и 
спускаючись въ яругу, бистримъ крономъ пі- 
іповъ, ледве не побігъ, до Дніпра.

Була вже пізна нічъ, коли Касянъ, зму- 
чений жвавимъ ходомъ, принтовъ до Дніпра, 
напився, освіживъ лице и голову студеною 
водою, и звільна пішовъ по берегу, іцобъ 
трохи одпочити, та вибравши догідне місце 
противъ хвигури, переплисти ріку. Все було 
тихо; нічъ немісячна, тільки зірчаста; за рі- 
кою, на широкихъ лугахъ, перекликались ко- 
ростелі, иноді сонна риба, обертаючись , за
плескала хвостомъ по воді, та жаби, спуджа-
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ні кронами Касяна, скачучи зъ обривистого 
берега въ ріку, нарушали загальне мовчанс. 
Икъ все утихло, одинъ тілько Дніпро пле- 
скався своіми вічними хвилями. У воздусі по 
зливалаея воня відъ запашнихъ травъ, зъ ко- 
торнхъ зернатимъ дощемъ валилась роса на 
Касяна, коли вінъ розхилявъ и розривавъ іхъ, 
пдучи по берегу: ажъ ось па супротивному 
березі затемнело іцось наче дзвониця. „Хви- 
гура!“ сказавъ Касянъ. и попливь на тоіі- 
бікъ.

На границ! Гетьманщеши, вздовжъ но 
лівому берегу Дніпра, зачинаючи відъ уста 
Орелі до Конки-річки (Кіньскі - Води), іи бу- 
довані були коло самоі води заіздні двери, 
що звались радутами; двори були обнесен! 
кріпкимъ палісадомъ ; въ середин! находилось 
просторе будованк для людей, Крите соломою 
або очеретомъ, и стайні; въ кожнімъ радуті 
помещалось пятьдесять чоловіка гетьмапськихъ 
козаківъ зъ осауломъ, которі складали погра
нична) сторожу, и іцо-року змінялися. Радути 
завше будувались такъ, іцобъ зъ одного бу- 
ло видко другин, и були одинъ відъ одного, 
міркуючи яке положена місця, верстахъ у 
двадцать, десять, або й меньше. Коло ко-

Греб. Чайков. II. 3
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жного радута, не близче якъ чверть версіи, 
иноді трошки и дальше, для безпечности 
відъ огня , були х в и г у р и , зложені, паче 
вежи або дзвониці, изъ смоляныхъ бочокъ; 
на те поливали землю смолою, и ставляли 
сторчомъ шість смоляныхъ, тілько у - споду 
задненихъ, бочокъ; бочки ставляли тісно одну 
коло другоі и звязували кріпко насмоленими 
Верівками, пантруючи , щоби въ середині зро- 
билась кругла порожня, ніби кадка; на сей 
кругъ ставили другий, такий самъ, тільки 
зъ пятёхъ бочокъ, на сей клали іце дві, а 
на самъ верхъ, новъ трубу на самоваръ 
одну порожну бочку, що не мала ні горі- 
шнёгэ ні долішнёго дна. Въ сій бочці була 
зроблена перекладина зъ желізного пруга , 
а черезъ перекладину бувъ перекииений мо- 
тузъ, которого оба кінці спускались до-зе- 
млі; до одного кінця привязували великий 
пукъ личя, вивареного въ салитрі и насиче- 
ного всілякими горючими материями. Коло 
хвигури все-а-все стояли два або три чо- 
ловіка сторожівъ.

Якъ ви проводили коли-небудь безсонні 
ночі не за картами, не за пугаромъ, не 
въ шумныхъ танцяхъ, де оглушливий грімъ 
оркестры, або жінки, то блискаючі и палячі
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новъ сонце, то відрадні, томні, якъ світло 
місяця, заставляютъ протнвоприродно бптись 
ваше серце, и задувати ввесь миръ, окрімъ 
самого бурного чувства роскоши; — коли ви 
проводили безсонні ночі на самоті, лиц* — 
въ-лмце зъ природою, то певне номітили, 
певне нагадаете чудну переддосвіткову годи
ну , коли, буцімъ віщуючи близький конець 
свій, нічъ збільшае своі очарована, стаиться 
ще темнішъ; все въ природі затихав: ні зву
ку, ні шелесту, навіть вода деться вяло, 
новъ у дрімоті; на всі тварі налагав неодо- 
лнмпй сонъ, нічні птахи не літають въ сю 
пору, коні перестаютъ істи, дрімають опу
стив: л голову, або навіть лягаютъ.

Въ таку дорозсвітню годину вийшбвъ 
Касянъ па берігъ, коло хвигурп. Кругомъ 
була гробова тишина; коростелі не перекли
кались, жабп не скакали въ-воду, риба не 
нлескалася; мрачно чорніючи визпачувалась 
на темному небі хвихура; два козаки стояли 
нідъ хвигурою; не далеко три коні лежали 
новъ убиті, повідкидавши ноги, повптягавшн 
шиі; сторожевий козакъ, въ високій гетьман- 
ській шанці, опершись на мушкетъ, здрі- 
мавъ — и не помітивъ Касяна.
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— Добри-вечоръ ! крикнувъ Касянъ, під- 
ходячи до вартівника.

Вартівникъ здрігнувсь, подався въ-задъ 
и вистріливъ до Касяна. Висрілъ залунавъ 
надъ рікою, далекий Оманъ на перехватъ 
ставъ повторити ёго по гаяхъ и заливахъ, 
димъ покривъ Касяна, коні скочили на но
ги, козаки зъ-підъ хвигури прибігли до то
варища.

— Та годі вамъ дуріти, говоривъ Ка
сянъ, підходячи до козаківъ: — не пізналп 
старого Касяна!.. а іце козаки!.. Чи здо
ровъ вашъ осаулъ Семенъ Михайловичъ Діж- 
ка ?.. що жъ ви оглухли ?

— Та оце справді дядько Касянъ, го
ворили козаки.

— А то жъ який чортъ? ну-бо, руш- 
теся; чи нема въ васъ табаки понюхати?

— 6. одвічавъ одинъ: — але жъ и на
лудивъ ти насъ!

— Добра табака, наче свічкою въ носі 
палить, говоривъ Касянъ: — а ти, брате 
вартівнику, просто сміте, не стоішъ и деся
тину оцеі пушки табаки; ій-богу, не стоішъ; 
смішно сказати. дрімае на варті надъ му
шкетомъ, наче баба надъ куделею, та ще Й 
стріляти не вміе: стрілявъ до мене на пять
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кроківъ, та й те горою, тількп верхъ шапки 
розпоровъ кулею.... На, посмотри мою шапку, 
коли пе вірншъ.

Підъ-часъ сеі розмови, прискакавъ зъ ра
дуга зъ кількома козаками осаулъ.

— Що тутъ за галасъ? строго спитавъ 
осаулъ.

— Нічого, пане осауло, одвічавъ одинъ 
козакъ: — Запорожеца зъ того боку, а вар- 
тівнпкъ не пізнавъ та й впстріливъ.

— Добре зробивъ, хоть би й пізнавъ; 
нехай не носить ёго въ таку нору; що за 
козакъ такий? чего вінъ?

— Не сердись, Семене Михайловичъ, 
я чоловікъ вамъ знакомий; вже два рази сёго 
літа гостивъ у васъ на радуті; хиба не пі- 
зна іи Касяна ?...

— Здоровъ старий! Що жъ ти плаваешь 
по ночахъ, мовъ русалка?...

— Хотілось попрббувати, якъ тсріляють 
гетьманці; та не хвацько стріляють, на пять 
кроківъ хибили.

—- Годі жартувати.
— Зъ-разу жартъ, а-далі буде Й ро

бота. Добувай-ко кресило, та запаляй хвигу- 
ру: Кримці за рікою.

— Ти бачив ь ?
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— Не тілько бачивъ, а сиди пробувавъ, 
и коня черезъ нихъ позбувся: засвітишъ 
огонь, побачишъ якъ мене подрапали. наче 
коти... на - силу добравсь до радута, іцобъ 
дати вість.

Осаулъ викресавъ огню, положивъ губку 
въ жменю сіна, розмахавъ ёго своіми рука
ми, и якь сіно западало, підпаливъ личе при- 
вязане до верівки, и потягнувъ верівку за 
другий конецъ: огняпимъ снопомъ піднялось 
горяще личе въ-гору. товкаючись о бочки и 
и обсипаючи хвигуру искрами, ввійіпло въпо- 
рожну бочку на самімъ верху хвигури; 
въ минуту горііпня бочка западала; якъ зъ ко
мина високимъ стовпомъ піднялося зъ неі ярке 
поломя, и жйво загоріла вся хвпгура. пишно 
відбиваючися въ темнихъ водахъ Дніпра. За 
кілька минутъ не далеко въ ліво загоріла дру
га хвпгура. вправо третя; за нею ще, и ще, 
и ввесь Дніпро освітився зловіщимп огнями. 
стами піднялися спуджапі птиці зъ заливівъ 
и очйеетівъ, наповняючи воздухъ криками; 
стада дикихъ коней, дрімавші у Дніпра, ша
рахнули въ степъ пробуджаючп далеку око- 
лпцю голоснимъ топотомъ. Не одинъ селянинъ, 
застигпепий въ лісі або въ полі на нічлязі 
страшнимп хвигурами, квапно спішивъ до-до-
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му, спасати стареньку матіръ, або молоду 
хозяйку, або налахъ дітокъ, відъ смерти, 
або сромотноі татарськоі неволі; не одна ма
тіръ зо страхомъ поглядала на зловіщий по
жаръ , боязько притискала до грудей дитину 
и босими ногами, въ одній сорочці, по жа- 
лючій кропиві, по колючему тернівнику—про- 
биралася въ непроходиму гущу ліса; не одна 
дівчина зо страхомъ нагадувала о своій кра
сотъ о своій молодості, трепетаючи передъ 
сластолюбпимъ Татариномъ... Въ нічъ, коли 
горіли х в и г у р и , спокійно спавъ хиба без- 
памятп - пяний чоловікъ.

Винивши чарку горілки зъ рукъ осаула, 
Касянъ взявъ у радуті доброго коня, и поска
кавъ въ Лубни, снідаючи дорогою кускомъ чер
ного хліба. Зъ-заду півъ неба було облит»' 
пожарною зарею хвигуръ, та иноді чулися 
вистріли Зъ-переду розстелався степъ, але 
вже не мертвою пустинею лежавъ степъ; то 
сямъ, то тамъ розлягалися непересташп окли
ки ; зійшло сонце и освітило трівожний образъ: 
коло дороги чумаки уставивши зъ тяжкихъ 
возівъ каре, віглядали зъ-за ёго, якъ зъ Фор- 
теці. блискаючв цівками мушкетівъ и рушницъ, 
безъ которихъ тоді ніхто не вибирався зъ до
му : селяне живо гоняли зъ степу въ села
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стада волівъ и табуни коней; заставляли 
въіздъ до сілъ рогатками, ховали въ землю 
всяке добро и хлібъ, завязували въ шкуряні 
мішки, забивали въ бочілки гроші, и спуска
ли іхъ въ глибокі кринііці. въ стави и на дно 
потоківъ : зъ мостівъ здіймали дошки, и затя
га ли човни въ непроходимі очерети.

— Чи далеко ? запитували люде Касяна. 
коли вінъ въізджавъ у село, покритий куря- 
вою и потомъ.

— Отъ, отъ за горою, одвічавъ Касянъ.
— А куда Богъ несе?
— Въ Лубин до полковника. ІІеремі- 

иіть-ко мені коня. іду за вашимъ діломъ.
— Берн , хочъ усіхъ, дядьку!
Такъ переміняючп коней Касянъ, можно 

сказати, летівъ день и нічъ въ Лубни. Трівога 
и жвава ізда помолодили Касяна; вінъ не чувъ 
змученя, вінъ не чувъ на собі вісьмохъ десят- 
ківъ літъ, и підъізджаючи до Лубенъ, співав > 
веселі пісні.



IV
Одарка мички не допряла, 
Ажь-ось Харько у хату вбігъ, 
Підъ лаву кинувъ свій батігъ: 
„Впять татарва на насъ напала!“ 
Вінъ зъ-опалу сказавъ.

С. Писаревсь к и й.
— Гадюко! Гадюко!
— Чого, пане полковнику?
— Скучно, Гадюко, дуже скучно! не 

знаю віді-чого...
— Ноже объівся, пане.
— Розуічний чоловікъ, а говорить дур- 

ниці. Объівся! Якого я дявола объівся? Ну, 
скажи, будь ласкавъ* чого-бъ я объівся? чо- 
го-бъ чоловікъ объівся, коли ще не обідавъ, 
а тільки снідавъ?..

— Чого-жъ бп тобі й скучилось, па
не? Жите добре, поступки твоі все законні, 
лицарські: чого жъ би скучилось?



— Го-жъ бо то! Я тебе питаю, а ти 
мене питаешь. Це дурне.

— Хиба кобзаря позвати?
— Кобзарі божі люде, та зъ глузду 

збились, — Н! одноі людяноі пісні не знаютъ.
— Викричались.
— Якъ викричались?
— Отъ. примірно. взяти бутпльку, и 

стати зъ неі наливать въ шклянки вино або 
іцо инше: якийсь часъ изъ бутильки все 
деться вино. а якъ вилилось то вже и не 
деться, хоть дави бутильку обоіми руками: 
іоді розумний чоловікь приимаеться за другу. 
Гакъ и кобзарі співали пісні, кричали, а те

перь вже викричали всі, п нема пічого.
— А що ти думаетъ ? атже вопо такъ.
— Не нашому дурному розумові мірку- 

вати, а ложе іі такъ.
Іакъ, такъ. Годюко! а все-таки ме- 

ні скучно. Чи віришъ, чарка не Йде въ душу: 
взявъ чарку въ ротъ сегодня, ледве не ви- 
илюнувъ . зъ политики тільки пролигнувъ... 
Хоть хату підпали зъ нудьги.

— Оцю потіху можна сховати на піз- 
ніше, а теперь, пане, чи не послухавъ би 
казки ?

— Добре, тільки лпцарську казну, я го-
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ювъ слухатп ! Шкода, Герцикъ піитовъ на 
полёванв; вінъ багато внае казокъ... шкода!

— Я знаю казку; коли станетъ слуха- 
ти — роскажу...

— Що жъ ти такъ довго не говориш ь ? 
говори! Гарна въ тебе казка ?

— Воно казка не казка, а биль; я не 
Москаль, самъ свого товару хвалити не стану, 
одно знаю, що Герцикъ не роскаже оцёі били.

— Не говори, Гадюко! Герцикъ дуже 
розумний; въ ёго сидитъ въ носі муха, вели
ка муха!...

— Може й не одна, понуро замітивъ 
Гадюка.

— Годі ворчати ! сказавъ полковникъ 
Иванъ : прикажи варті₽никові, щобъ станувъ 
коло моіхъ дверей и нікого-бъ не пускавъ; 
хоть би хто прийшовъ судитись або зъ жа
лобою — всімъ одно: полковникъ, мовлявъ, за
нятий ділами, папери підппсуб ; та просунь до 
мене онту бутильку зъ наливкою и чарку, 
чейже підъ казку перестане упрямптись та й 
піде мовчки въ горло. Ну, зачинай!

— Живъ-було, зачавъ Гадюка казочнимъ 
тономъ: — одинъ полковникъ, якъ-би й твоя 
милость, та стало скучно полковников!, ніде 
місця не загріе, ходить зъ комнатн въ комна-
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ту, кусокъ хліба не йде ёму въ душу, чарка 
не деться въ горло, якъ-би...

— Що , якъ-би ? спитавъ полковникъ , 
кладучи на стілъ випорожнену чарку.

— Хотівъ сказати, якъ-би и твоій мило- 
сті, та бачу, що чарки, дякувати Богу, лізуть 
тобі въ ротъ, мовъ вечеромъ воробці підъ 
стріху.

— А тобі завидно, собачий сипу! На, 
випий чарку, та говори хорошенько , щобъ у 
тебе слова не летіли, якъ воробці зъ-підъ 
стріхи.

— Гарно сказано, продовжавъ Гадюка. 
випиваючи чарку: - теперь підуть слова. 
мовъ молоді утки випливають зъ очерету ряд
комъ за маткою. Отъ змаркотнівъ полковникъ, 
и ставъ вінъ відъ скуки обзі.рати нову руш- 
ницю, що купивъ недавно за такъ-гроші 
(відобравъ) у якогось ні - то Ляха , ні - то 
Німця.

— Молодець бувъ полковникъ !
— Видно молодець. Довго обзиравъ вінъ 

рушницю: на рушниці була хороша оправа, 
срібна; по сріблі, наче перомъ, виведені лю
де, и звірі и козаки; головки відъ шрубокъ 
були зъ коралівъ а прицільна мушка на цівці 
золота.
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— Не въ оправі діло. А хорошо била 
вона ?

— Не знаю; кажуть упала разъ зо сті- 
ни, зъ цвяха зірвалась чи що , та просто на 
бутильки зъ наливкою; бутилёкъ зъ-десять 
стояло въ-пизу на помості — всі відъ-разу 
побила.

- Хитро! Це дурноваті речі, Гадюко !
— Може й такъ ; не моя вина . за ідо 

купивъ, за те й продаю. Отъ, подивився пол
ковникъ па рушнпцю, та й захотівъ іі попрб- 
бувати відъ скуки; зібравъ сотню молодцівъ, 
сівъ на коня, п молодці сіли, та й поіхали 
въ Польщу погуляти.

— Хорошо, Гадюко. добра казка.
— Не казка, а бпль.

Одинъ чортъ, чи казка чи биль.
— Одинъ, пане, та не одноі масти. Отъ 

ідуть вони въ Полыці густимъ лісомъ, а въ 
лісі пахне — цибулею не цибулею, чеснокомъ 
не чеснокомъ, не гарно пахне. Гей, хлопц:, 
сказавъ полковникъ: — чуете ви; пахне не- 
вірною кістю ? — Чуемо , одвічали молодці, 
Жидомъ пахне. — Післали підъіздъ; підъіздъ 
вернувся и каже: зъ-версту відсіля надъ рі- 
кою стоіть містечко. — Багато народу ? вели
ке містечко ? спитавъ полковникъ. — Я ла-
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зивъ на дерево, одвічавъ одинъ підъіздовий 
козакъ, та всё висмотрівъ : містечко велике, 
в ринокь в, п костёлъ, н крами , а народу не 
помітивъ, самі Жиди, мовъ у муравельнику: 
Жидъ па Жиді сидеть та Жида поганяе. — 
Нісля оцёго козаки злізли зъ коней , притаі- 
лися въ глибокій ярузі и дожидали вечера , 
щобъ ударити на містечко.

-— Молодці!... Вже-жъ чп не про Хви- 
лона миргородського оця биль ?

— Може про Хвилона, може й ні, разъ 
сказавъ я : за іцо купивъ, за те й продаю.

— Хорошо ; говори, та подай мені дру
гу бутильку; оця порожня. Добра казка! са
мого збирае въ лісЪ;.дуіпі весело! Пу?

— Наставъ вечіръ, продовжавъ Гадюка: 
- а оце було въ пятницю противъ суботи. 

Жиди по-раиче зійш.іись до-дому, позамикаліі 
крами, перелічпли барпші по-темкп, щобъ 
ніхто не бачивъ, та й тоді вже запалили свіч- 
ки; у найбідніщого горіло свічокъ дванадцять, 
хочъ и тоненькихъ, маленькихъ, та дванад
цять, — не жартъ.

— Не вже-жъ ти, Гадюко, думаетъ, 
що е й бідні Жиди ? А відки-жъ взялася при— 
повідка: багато грошей, якъ у Жида.
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— Ні, въ кожного Жида багато срібла 
и золота, а все-таки въ одного менше, бъ 
Другого більше : отъ другой и буде багатий.

— Такъ. Ну-ну! А козаки де ?
— Дійдемо и до козаківъ. Засвітили Жи

ли свічки — и въ містечку стало ясно, наче 
въ свято яке, а то бу до въ пісний день, въ 
пятницю!...

— Чи чувано !... Нечестивиі!
— Окрімъ того , що зачинавея шабашъ, 

въ Жидівъ була й друга веселость: въ тотъ 
лень вони держались и старой и молодий за 
райське яблуко.

— Бреше твоя биль. Гадюко! де-бъ 
вони дістали райське яблуко ?

— Боно не райське: куди ему до раю! 
а такъ називабться. ІІриіде який-небудь Жидъ 
у городъ, простий Жидъ, якъ и всі —• въ яр— 
мулці, въ пейсикахъ, и называв себе не Жи
домъ, а Хусетомъ, — се-бъ-то въ нихъ стар
ший, — отъ назве себе Хусетомъ, приіхавъ, 
важе, зъ брусалиму, привізъ старі жидівські 
гроші и райське яблуко. Иде до ёго кожний 
Жидъ, дав гроші, подержнться за яблуко, и 
Руками тре собі лобъ: це, кажуть, здорово ; 
а жінки купують у Хусета старі гроші, новъ 
шелюги зъ жовтоі міди зъ дірочкамн, дають
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за шелюгъ червонца и вішають дітямъ на шию, 
щобъ лихоманка не вцепилась, чи що!

— Отъ дурні!
— Звісно Отъ у тотъ вечіръ прийшовъ 

у свою погану хату Жидъ Борухъ, а въ ёго 
лобъ червонпй-червоний , ■— натеръ , каже . 
яблукомъ. — прийшовъ и син ь, ні дітвакъ. 
ні чоловікъ, а такъ підростокъ. Стара Рухля. 
Борухова жінка, тежъ була въ Хусета, купи
ла старий шелюжокъ, и повісила ёго на шию 
трелітній дочці; дочка бігала навкруги стола, 
співала, кричала, а Борухъ зъ жінкою и си- 
номъ вечеряли ^у^ель, по нашему галушки, 
локшину зъ шафраномъ, та рибу зъ перцемъ, 
та редьку варену въ меду, а закусували ма
цою, паланицями такими безъ всего на са- 
мій воді , навіть безъ соли.

— Тфі ! на нихъ , пропасть! погано 
ідять!

— На те вони Жиди. Ідять воин — а 
въ вікно якъ засвітить на-разъ, мовъ сонце 
зійшло ; пустили козаки червоного к о г у- 
т а, запалили містечко. Друге : вистрілъ, крикъ, 
галасъ, різня, дзвенять вікна ..

— Славно, Гадюко! такъ іхъ!
— Жидівський підростокъ вискочивъ зъ 

хати, за нимъ старий Борухъ... тількп Борухъ
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не вискочивъ, а впавъ назадъ въ хату зъ роз- 
битою головою до нігъ Рухлі, а въ дверяхъ 
показався козакъ : шабля на-голо , шапка на 
правімъ уху, вуси въ-гору. Рухля впала на 
коліна вхопила на руки чаленьку дочку, и 
стала просити и плакати: „убий, каже, мене, 
а не вбивай дочки, я все роскажу.“ Вислу- 
хавъ козакъ де золото, набивъ повиі кешені 
золотомъ, взявъ на руки Жидівочку. а Рухлю 
такъ потягнувъ шаблею, що вона тутъ и 
простерлася.

— На іцо жъ козакові маленька Жпді- 
вочка ?

— Въ полковника межи охочими каза
нами було чоловіка пять Запорожцівъ: дорб- 
гою пристали до компаніі, а Запорожцамъ за 
Дітей хорошо платять поселюки, що живуть 
на зимівиикахъ; отъ Запорожецъ и взявъ дп- 
тину и продавъ іі за гроші, и слово ли- 
Нарськс додержавъ: не вбивъ дитини; а ій и 
лучше.

— Лучше! Ну?...

— Отъ козакп розграбили містечко, по- 
’нпи.іись и вернулись до-дому, та давай гу
ляти за чужі гроші; а скільки парчей наве- 

Греб. Чайков. II. 4
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зли. а скільки оксамиту, а суконъ... а га- 
лонівъ! .

__ Молодці! ій-богу. молодщі... И по 
всему? и кінець?

— Кінець якъ кінець, та ще е малень
кий хвостикъ.

__ Говори и хвостикъ. ІЦо тамъ за 
хвостикъ? У доброго барана хвістъ лучше 
нншоі цілоі вівці. Недалеко, въ Молдавиі, по 
пудові хвости важать, та які ситі... ажъ мені 
істи захотілося. якъ нагадавъ .. 1 овори , го

вори I
_  Козаки поіхали, а Іухлю не взявь 

иечистпй: полежала до світу, а зо світомъ и 
прочуняла, ожила.

—. Ожила?
__  Ожила ; воин бачъ мовъ коти — умре , 

зовсімъ умре; перетягни на иные місце — 
оживае Така натура. Зібрались Жидіі, ко- 
трі оціліли, плакали надъ пожарищемъ, та и 
стали попрікатп Рухлю: „Ти,“ кажутъ, „про
дала козакамъ ДІтей; синъ поіхавъ зъ ними: 
старой Йосько зъ-підъ моста бачивъ, и одя- 
гнений, кажуть, въ козацьку одежу , а дочку 
повізъ козакъ на коні: оце не самъ Носько 
бачивъ; та й дімъ твій не спалили козаки, та й 
саму тебе не вбили/4 Пішла Рухля до Хусе-



51

та, мовъ помішана, и вив п плаче п кидаеть- 
ся, а Хусетъ оцілівъ десь межи колодами; 
довго говорила зъ нимъ, а підъ-вечіръ и 
пропала.

— А-га ! Околіла ?
— Ні ; безъ вісти пропала, зъ містечка 

пропала, щезла, буцімъ іі хто язикомъ изъ 
землі злизавъ. Незабаромъ після сёго появіі- 
лася за Дніпромъ ворожка, знахарка, дуже
похожа па Рухлю, и стала шептати право- 
славнимъ людямъ, и лічити православныхъ, и 
кому ні пошепче, кого ні напоіть зілями — 
всі умираютъ, ніхто не вийде, цокотомъ ля- 
гаюгь, мовъ таргани відъ морозу въ московск
ий хтті. И много вже літъ ходить вона, зво- 
ДИть чесний народъ, приходить пічю на кожну 
°віжу могилу и регочеться, окаянна, и веселі 
пісні співав.

— Ухъ! хрестъ святий зъ памп! Щожъ 
00 не зведуть іі?

— Попробуйте, пане. Де видано пере- 
читись зъ нечистою сплою!... А отъ синъ іі 
прикинувся христяниномъ, заживъ міжъ коза- 
ками, якъ-би нашъ Герцикъ.

— Не мішай Герцпка ! Я тобі разъ ска
завъ, не говори зле о Герцику; я знаю, всі 
не люблять Герцика зъ-за того, що вінъ ме-
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ні вірно служить, що я ёму и батько и ма— 
тіръ и родина, а це другимъ не подобаеться; 
другі-бъ раді продати полковника за люльку 
тютюну, за чарку горілки, — отъ що я разъ 
сказавъ, и не відступлюсь відъ слова, нехай 
на мене грімъ ударить, и сто-тисячъ бочілокъ 
чортівъ розщипають мою дуиіу, якъ баба изъ 
курки піре, коли відступлюсь.... Я сказавъ — 
и буде такъ. Мое слово кріпке...

Полковникъ запивъ послідню Фразу чар
кою настойки и бистро зачавъ ходити по ком- 
наті. Гадюка замовчавъ, стоячи у порога, и 
понуро дивпвсь зъ-підлібя на полковника.

— Ну, що жъ ? говоривъ полковникъ, сі- 
даючи на постіль.

— Було зъ-за чого сердитися, сказавъ 
Гадюка.

— Я не сердився, я тілько сказавъ, що я 
чоловікъ характерний — и по-всему.

— И безъ того всі оце знають.
— И добре роблять. Ну, що жъ ?
— Нічого. Моя биль хоть и скінчена. 

Звісно, може й видумка, а може й правди 
зерно 6..

— Розуміеться, казка! Де жъ синъ ?
— Живе міжъ козаками, морочить до- 

брихъ людей; се-бъ ще нічого , а то кажуть...
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Та казна Гадюки не скінчилась; двері 
въ світлицю зъ шумомъ розчинились, и вар- 
товий козакъ грянувъ на помістъ , стянувши 
на чотирёхъ передъ постілю полковника ; за 
нимъ у дверяхъ стоявъ узброений сивий За- 
порожець.

— Отъ тобі, дурню, на горіхи! гово
ривъ Запорожець, поглядаючи на вартівника, 
которий карабкався напомості, сплячпсь вста
ти. — Впдумавъ, дурень, не пускати Запо
рожца до пана полковника. Здоровъ, пане !

— А ти якъ смівъ входити, коли не 
приказано ?

— А якъ сміе ходити вітеръ по полю ? 
не бійсь, не питавться у гетьмана... А Запо
рожець вітрові братъ рідний; я й до кошо- 
вого ходжу, коли діло 6, непитаючись; я не 
баба, не прийду балакати о сусідкахъ. 6 ді- 
-іо, конечне діло, — отъ и все.

— Побачимо, яке тамъ діло! Побачимо, 
І'адюко...

— Два діла в въ мене, сказавъ Касянъ. 
Перше : вели скорішъ запирати ворота, узбро-г 
юй людей — Татаре йдуть...

— Де вони тамъ у дявола ?
— До-сіхъ-поръ мабуть уже граблять
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твій полкъ. Вчера нічю вони мали перебратисі» 
черезъ Дніпро.

— Не велика важность! сказавъ полков
никъ , запитайно подивившися на Гадюку : — 
чп не бачилп ми сёго смітя...

— Хорошо сказано , одвічавъ Касянъ : 
такъ чого—жъ ти просивъ підмоги у запорозь- 
кого товарпства, и чого я, дуракъ, скакавъ 
сюди майже відъ самоі Січи, на переміннихъ 
копяхъ, по приказу кошового Зборовського?

— А ти чого тутъ стоішъ ? закричавъ 
полковникъ па вартівника: — вороно ! Рушай 
на двіръ и звели трубити трівогу.

Козакъ вийшовъ.
— Ну, коли ти відъ Зборовського и 

знаетъ наші греби, то спасибі тобі за вість. 
хоть вона й пе дуже приемна. Та не покидай 
насъ, погостюй; при оборопі города одинъ, 
кажуть, Запорожець білыпе стоіть, чимъ десять 
простихъ чоловікъ.

— Діло звісне! одвічавъ Касянъ. — Те- 
перъ друге: кланявться тобі твоя дочка.

— Дочка ? а вона жива ?
— Жива и здорова и...
— Ну, ходи сюди, обійми мене, браті- 

ку! Слава Богу, що вона жива; а про іі
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бабські діла роскажешъ після; теперъ треба 
Лубни спасати ; чувшъ, трублять трівогу!

— Оце по-нашому, по-запорозьки, ли- 
царські речі, пане полковнику!

__  А тн якъ думавъ, брате?... самодо
вольно одвічавъ полковникъ: — и въ насъ 
души запорозькі!...

И воин впйпіли на шпроке подвіре, 
де на узвипію стоявъ трубачъ и трубивъ трі— 
вогу; народъ збігався • зо всіхъ ооківъ на 
подвіре.

Часто въ Украіпі, проізджаючи степи ве
сною , вп вчувте проникливий розпачливий 
зойкъ : Т а т а р е й д у т ь! обіздритесь и ніко- 
го не побачите, опрічъ двохъ-трёхъ дітваківъ. 
що пасутъ скотину, зовсімъ на Татаръ не по
хож! ; але въ тімъ зойку такъ багато туги, 
розпачи, безнадійпости, що вінъ певне на дов- 
го останеться у васъ въ памяті. Се послідпі 
відголоскн тяжкихъ, страшнихъ зойківъ, що 
колись оглашали села украінські ; се крикъ 
передапий внукові одъ діда, синові одъ бать
ка або матери : се зойкъ, що втративъ уже 
все свое значене, перейшовъ въ пграшку, вь 
дітську забавку , но вінъ заховавъ ще вь 
своій музикальній стороні багато правди; сер
не ннн, замирав, слухаючи ёго: се новин кра-
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сомовний віршъ зъ историі бідного краю... 
Хочете знати, для-чого кричать дітваки : , Та- 
таре йдуть?“

Всімъ звісно, що муравель комашка гро- 
мадянська и роботяща. — объ цёму навіть 
колись було напечатано въ новійшихъ мо
ею вськихъ прописяхъ; - звісно также, що 
многі, дізнавшися зъ новійшихъ московськихъ 
прописей о працёвитості муравля, були тимъ 
дуже задоволені и навіть при способності го
ворить своімъ дітямъ: „будь працёвитий якъ 
муравель, то дадуть тобі бонбонку, а зъ ча
сомъ зробишея знатнімъ чоловікомъ 
дуже не много такихъ, що старались розди- 
вляти жизнь ееі умноі комашки, хочъ вона 
справді занпмущійша. розмаітша, научнійша 
відъ жизни дуже многихъ... якъ-би то делі- 
катнішъ виразитись ?... многихъ, що дуже сма
чно обідають та просиджують ночі за префе
рансомъ... Але не лакайтесь, я не стану чи
тати вамъ лекціі о инсектологиі: мені-бъ тіль- 
ки дуже хотілось. щобъ ви въ тихий, пре- 
красний весняний ранокъ подивились на мура- 
вельникъ, коли те маленьке царство вкриеть- 
ся білими личинками (подушками , якъ кажуть 
на Вкраіні). Муравлі инстинктово чують ко
нечность, держати своі личинки, надію на бу-
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Душні силп мхравельника, въ сухості, — та 
°тъ бережно виносять вони изъ своіхъ темнихъ 
підземнихъ коридорівъ біленькі подушечки, 
роскладують іхъ рядами противъ сонця, и від- 
Даляються на роботу, оставляючи біля кожноі 
подушечки двохъ вартівниківъ, которі тихо 
овдять, наче неживі, сторожучи свій скарбъ; 
Н'іЙменший шелестъ , легка тінь відъ перелё- 
тноі хмарки — и вони трівожно хватаютъ за 
Дичинки. Сільскі дітваки знаютъ сю журливость 
мУравлівъ, и пасучи скотину, иноді цілий день 
В>ДЪ скуки перебігають відъ одного муравель- 
иика до другого и пуджають комашокъ; нро- 
Те вони підбігають до журавельника, нахи- 
•Ыються надъ нимъ и голосно въ одинъ голосъ 
кричать:

Коиашки . комашки, 
Ховайте подушки, 
Татаре идутъ !

Перші два стихи говорятъ якимось швид- 
кимъ речитативомъ, а третій співають голосно, 
проникущо. И, Боже мій, який колотъ підій- 
меться въ журавельнику відъ сёго крику ; въ 
секунду все чорне поколіне висиплеться на 
иерхъ, сторожі хапають личинки, рветесъ, бі- 
гане — и дичинокъ наче не було: тільки де- 
які муравлі шмигляють зъ кінця въ конецъ
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муравельника, якъ-би стараючясь дізнатись 
причину колотнечи; другі таскаютъ соломки и 
тими колодами завалюють входи въ своі під- 
земеля...

Отъ причина крику „Татаре йдуть!“ якъ 
ви коли-небудь ёго вчусте теперъ па степахъ 
Украіни.

А въ старину таку появу представляло 
майже кожне село відъ зловіщого крику Т а- 
т а р е й д у т ь! и Лубни дуже були похожі на 
муравельникъ. Вість о близькімъ пападі Татаръ 
бистро рознеслась по городу: хто чистивъ ору- 
же, хто робивъ набоі, хто наточувавъ шаблю, 
хто зносивъ добро у церкву. А въ церкахъ 
священники въ церковнихъ ризахъ служили мо- 
лебни; товпи жінокъ, упавши на коліна на цер- 
ковнім ь помості, голосно молились п плакали; 
часомъ заходивъ туди козакъ, бивъ поклонъ 
до землі, ставивъ свічку передъ образомъ 
Спасителя и поспішно виходивъ занятись сво - 
імп роботами; гонці скакали въ околишні села; 
зъ сілъ шили товпи народу боронити и хова- 
тися въ кріпость, шили жінки, несучи на ру
кахъ немовлятъ; гнали скотину; голосно го- 
монівъ народъ, баби кричали, діти плакали; 
скотина сумно ревіла. безглуздо дивлячпсь на 
незнаком! улиці и дочи. На Касяна дивпвся
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народъ зъ якимось особливомъ уваженемъ. 
якъ на Запорожца, та ще такого, що вчора 
потикався зъ Кримцями. Полковникъ на коні 
неперестанно скакавъ по улицахъ ; за нимъ 
Герцикъ и Касянъ; на валу зарядили гармати; 
постгівили сторожнихъ; гармаші сиділи на ла
фет хъ; до ворітъ навезли колодъ и каменівъ. 
Щобъ на нічъ завалити іхъ; на валу въ осо- 
бнихъ землянихъ печахъ поставили кітли, на- 
повнили іхъ смолою п оліемъ, підложили підъ 
нихъ дровъ и сухого очерету, щобъ въ разі 
потреби духомъ закипенити іхъ та й облива 
ти зъ валу Кримцімъ. Підъ вечіръ все було 
готове; завалили ворота кріпости , розложилп 
на валу сторожеві огні, и полковникъ . зму- 
чений денпими працями, пішовъ на минуту 
спочинути, приказавши Герцикові не спати до 
півночи, а зъ-півночи збудити себе. Герцикъ 
повівъ Касяна въ свою комнату, хочъ сиру, 
темну, и зъ желізпими решетками , але ясно 
освічену огнемъ, що палавъ у печі: тамъ пе
клась баранина и въ горшку варилася смачна 
варенуха. Привмно було старому Касянові 
відпочинути и пороскошуватп, и попоісти, и 
підкріпити силп веренухою після тяжкоі ізди. 
добровілыюго посту , двоіхъ безсоннихъ но
чей и двохъ днівъ проведепихъ въ трівозі.
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Касянъ хочъ бувъ Запорожецъ, и літь двад
цать- тридцать назадъ прогулявъ би ще и сю 
нічъ, однакъ літа взяли свбб: після куска ма- 
сноі баранини и кількохъ чарокъ теплоі варе
нухи, на ёго найшла лінь, утома , рука въ 
плечу заболіла, ноги стали паче несвоі, очи 
що-хвилі злипались а наконецъ вінъ, схилив- 
шись на лавку, захропівъ молодецькимъ сномъ.



„Бачъ чортяка! бачъ падлюка, 
Якъ умудрувався!
Се вже бачъ німецька штука!“ 
Твердовський озвався.

Гулакъ-Артемовський.

Зажурилася Хмелышцького сідая голова,
Шо при ему ні сотниківъ ні полковниківъ нема. 

Часъ приходить умірати, 
Нікому поради дати.

Украінська дума.

Розсвітало Проснувся Касянъ, протягнув- 
ся, зівнувъ и, подивившись у вікио, проворчавъ: 
•пСтарий ставъ Касянъ ! не стямившись про
спавъ до ранку.“■ Въ розбите вікио, черезъ ре- 
шотку, віяло ранішнёю свіжостю ; десь неда
леко чути було шелестъ, наче-бъ ходивъ чо— 
ловікъ. Касянъ підійшовъ до вікна ; за вікномъ 
вузке подвірце, огороджене високою стіною; 
на подвірцю нікого не було; тільки воробець,
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сидячи на галузці якогось сухого корчика, 
надувайся, шолопавъ свое піре и стріпувався. 
За дверьми впять дали чутись кроки ; Касянъ 
живо глянувъ по комнаті — нема его оружя; 
підійшовъ до дверей — двері замкнені. Про
тяжно свиснувъ вінъ и підійшовъ.

Штука' ворчавъ Касянъ., ходячи по 
невеликій комнаті: — німецька штука ! Хи
тро. щобъ вінъ першою галушкою вдавився! 
іа якь бо не хорошо! не доведи Господи, 
якъ не хорошо ! Де то хто видівъ: запроси
ти гостя , упоіти, забрати оруже, та й запер- 
ти въ клітку ? Не хорошо! Що, чи я імь 
дроздъ який, чи що ? Па що мене держати 
въ клітці .<.. Дурень я, не догадався вчора, 
коли принтовъ въ оцю огидну тюрму, розби- 
тп було німецькому козакові голову, прямо- 
вляючи : „не води гостити въ тюрму вольного 
Запорожца!“ Гакъ ні, піддався старин дурень' 
Самъ ввійшовъ . спвпй баранъ , въ загороду. 
Не дарма оцей перевертень такъ підбивався, 
підъізджавъ до мене, мовъ парубокъ до че- 
лурноі дівки, и объ Чайковськімъ розпитувавъ. 
и о Марині, и пивъ іхъ здорово, буцімъ во
ни ёму рідня яка!... Не догадався, по-просту 
не догадався! Що я ёму за приятель? Прав
ду кажуть: коли чоловікъ ні зъ того ні зъ
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сёго тебе ласить, стережись: або вінъ об
манувъ, або обманути хоче...

За дверьми опять почулись кроки. Ка
сянъ підійшовъ до дверей и сильно ними за- 
термосивъ — нема одвіта. Тільки зъ-на дво
ру застукавъ тяжкий замокъ.

— Гей, ти! чуешъ, ти! одізвися! Коли 
ходитъ, то й говорити вміешъ. Хто тамъ ?

Мовчане.
— Ну, що жъ ти не одвічаешъ? про 

довжавъ Касянъ: — язика нема? Певне не 
чоловікъ ходить; се корова ходить.

— Брешешь, не корова, а козакъ, од- 
вічавь за дверми голосъ, обряжений непри- 
личнімъ зрівнанемъ.

— Ажъ па-силу одізвався! Скажи мені, 
будь ласкавъ, що за комедию зо мною гра
ютъ? Чого мене замкнули тутъ? Певне боя
лись, щофь я въ хмілю не зруйнувавъ вашого 
города? га?

Мовчане.
— Та що жъ ти неговоришъ? Одізвавсь- 

було якъ чоловікъ, — и замовкъ, мовъ 
риба!

Мовчане.
Касянъ махнувъ рукою, и зачавъ хо

дити по комнаті; підійшовъ до вікна: тамъ
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знову тілько воробець весело скакавъ по су
хихъ гілочкахъ зчахлого корчика, и повер- 
таючи въ-гору головку, перекликався зъ то
варищемъ „ которий відзивався десь на даху. 
Касянъ плюнувъ — воробець полетівъ; все 
стало тихо.

— Жидівська птаха! сказавъ Касянъ, 
відходячи до своеі постелі, сівъ и задумався.

Богъ знае, що думавъ Касянъ; але 
певне щось не дуже веселе, тому-що, мур- 
котячи-собі въ півголоса , мало - по - малу пе- 
рейшовъ въ пісню, и заспівавъ, звісну на У- 
краіні, взрушающу думу о втеці трёхъ бра- 
тівъ зъ Азова :

Изъ города изъ Азова не великиі тумани підій 
малися:

Гри козяки, рідні Орати зъ тяжко! неволі уби- 
ралися.

Двое кіннихъ, третій піший въ-слідъ за бра- 
тами спішить;

Ио кореняхъ, по камемяхъ менший братъ босий
. . біжить ;

Ноги білі о камені розсікае , 
Кровю теплою слідочки заливав, 
Кіннихъ братівъ догоняв 
И словами промовляе: 
„Станьте, братці; битсрихъ коней попасіте, 
И мене, молодшого брата, підождіте...“
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Зъ першихъ віршівъ помітивъ Касянъ, що 
невидимий голосъ за дверьми підтягавъ ему. 
Касянъ заспівавъ голоснішъ, зачавъ виводити 
'олосомъ трудні переходи— голосъ втору- 
вавъ ёму вірно. Касянъ не видержавъ и, не 
кінчивши пісяю, закричавъ: „Славно, брате! 
’Й-богу славно! И голосъ у тебе хороший... 
Іи до кінця знаешь оцю пісшо ?

Голосъ умовкъ.
— Дивний чоловікъ! продовжавъ Касянъ 

р’ъ'Півголоса: — співае хорошо, а говорите 
не хоче.

— Говорити не хоче! сказавъ самъ до 
себе козакъ въ-півголоса: радъ бн говорити, 
та коли не звелено!

— А! отъ що. Говорити не звелено, 
такъ певне співатп можпа, коли співаешъ.

И Касянъ заспівавъ;
Оіі на горі явіръ, явіръ зелененький...
Скажи ти мені всю правду, козяче молоденький: 
За що мене невинного въ тюрму посадили ?.. 
Желізнимъ запоромъ тюрму затворили ?
— Ну, що жъ ти не співабпгь ? сказавъ 

Касянъ.
Впдко, вартівникові сподобалася розмова 

Ьъ иовімъ смаку: за дверьми давъ чутпсь ти
хий сміхъ, перериваний словами: „сказано,

Греб. Чрйков. II. 5
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Запорожецъ! Отъ. причта!“; потімъ сміхъ 
трохи вспокоівся, и вартівникъ заспівавъ на 
той самъ голосъ:

За що тебе посадили, я того не знаю; 
Я такъ-собі чоловікъ, моя хата зъ краю.

К а с я и ъ.
Та якому жъ я завдячивъ собачому сипу,
Що не въ полі, а въ тюрмі я тоже загину ? 

Козакъ.
Ой спить козакъ підъ горою, шабля зъ боку, 
И мушкетъ и кінь наесться не далеко. 
Прпйшли люде темною нічю по-легоньки, 
Обібрали козаченька по-тихоньки:
Такъ панъ велівъ, старший велівъ, говорили , 
Та козаченька въ темницю затворили;
А темницю замкомъ заперъ панський чура:
На нінъ одіжъ козацькая. а натура. .
А натура не козацька, не. .
— А въ солому !.. Бачъ, якъ вне! закри

чавъ за дверьми строгий голосъ. —- Що, тп 
на улицю вийшовъ?.. на вечерицяхъ?

— Мені говорити заказали, а співати 
не заказали, такъ я п співаю зо скуки...

— Мовчіі! Співати не заказали!.. 
Розговорпвся; я тебе навчу... Вінъ спить?., 
не чутп?

— Ні не спить, вже и співавъ піені.
— То-то тп своімп криками та витемъ
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хочъ бп й мертвого розбудишъ... Не давъ 
гостеві спокою..

Після сёго загреміли замки, заскрипіли 
ДВері, н дали чутись кроки підъ вікномъ Ка- 
сяна; небавомъ вінъ побачивъ міжъ решоткою 
облпчб Герцпка.

— Здоровъ. дядьку! здоровъ, старий! 
говоривъ Герцикъ усміхаючись...

Касянъ мовчавъ.
— Не сердись, хоробрпп Запорожцю, 

ио сердись, лицарю: не моя вина; бачитъ 
&огъ, якъ я люблю тебе; вже за одно те 
люблю, що ти давъ притулокъ мому бідному 
Другові Олексію! Що вінъ теперъ порабляе...

— Чого тобі хочеться? Відвяжись відъ 
мене! грубо сказавъ Касянъ.

— Чого мені хочеться ? Ой, Боже жъ 
мій! Нічого мені не хочеться, я зо всего 
Доволенъ, зъ ласки полковника, — славний 
чоловікъ полковникъ, тількп хитрий, підозрю— 
Чий... Цілпй день учора все відведе мене на- 
оікъ та й каже: „Я боюсь, Гернику, сёго 
’^апорожця; хто знае, може вінъ підосланий 
Кримцями, та імъ и ворота отворить.л — 
пБогъ зъ вами, пане мій,“ говоривъ я: „чи 
гакий сё чоловікъ?, та вінъ п дочку вашу 
прпберігъ у себе: та вінъ и впглядаб не
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такъ." — „Ні,“ каже полковникъ; „мені не 
віриться, щобъ и моя дочка була жива." И 
все такоі нісенітинці... навіть хотівъ допро- 
шувати тебе...

— Мене ? голосно сказавъ Касянъ. — 
Допроіпуватп Запоржця ?

— То-то й есть, а робити пічого: сила 
солому ломить!.. На-силу я упросивъ, щобъ 
тебе посадили въ тюрму.

— Отъ за се спасибі! Видко, що до- 
брий чоловікъ.

— Именно доброй. Не лякайся, Касяне, 
тобі буде добре: ти будемъ и ситий и пя- 
ний, а коли проженемо Татаръ, и полковникъ 
побачпть. що ти невиненъ, що въ тебе нема 
зъ ними нічого, то мп и поідемо всі до тебе 
па зимівиикъ. Полковникъ простить дочку, вона 
прпіде сюди зъ чоловікомъ и підуть бенкети 
та веселощі. Ой, ой, ой, що за бенкети бу
дутъ !.. Не скучи, Касяне! Не сердись па 
мене, я тобі добра бажаю; та якъ випустять, 
не кажи полковников!, що я бувъ у тебе: 
вінъ дуже підозрющпй чоловікъ, и мені лихо 
буде! Прощавай, Касяне'... Не сердись на 
мене, не скучи, и істи и пити принесутъ 
тобі въ-волю; спочивай зъ дороги.
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— А моя шабля де?..
— Шабля у полковника, виситъ на стіні 

підъ образами; въ почоті твоя шабля, добра 
шабля! Чи не можъ мені твоею шаблею по
гуляти зъ Татарами ?.. Зъ лицарською шаблею 
и самъ станешь мовъ лпцарь.

— Ані думай!.. закричавъ Касянъ: до- 
сіхъ-поръ вірно служила моя шабля, хрестила 
головн невірнихъ, не викришалась, не при
туплялась , до - сіхъ - поръ чужа рука не ру- 
шала іі — п пе рушить; умру — завічу по
ложити іі до труни зо мною... Ти може и до
брой чоловікъ, Богъ тебе знав, що у тебе 
на умі, тільки пе рушай моеі шаблі, не зо- 
биджай діда, та ще замкненого, не перечся 
зо мною.

— Сохрани мене Боже, Боже мене со
храни! говоривъ відходячи Герцпкъ. — Про— 
Щавай, дядьку, не сердись; я полковников! 
передамъ твою волю; добрий козакъ любить 
Шаблю якъ жінку, більшъ жінки, сторазъ 
оілыпе, тисячу разъ... сто-тисячъ...

А міжъ-тичъ, при першихъ промініяхъ 
еонця сторожеві козаки зъ Фортечпёго валу 
помітили въ-далі великі клуби пилу, и пеза- 
баромъ показались на степу легкі одділн Та
таръ. Узброені козаки висипалп на валъ; гар-
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маші станули коло гарматъ; звісні, вправні 
стрілці, понабивавши гаківниці, навели іхъ 
въ поле п, припавши за застінками, дожидали 
неприятеля; Татаре наізднували, гарцювалп, 
підскакували до замку, зъ - рідка пускаючп 
стріли, которі, пе долітаючи до цілю, встро- 
млялися въ землю. Козяки не стрілялп. Разівъ 
зъ - кілька просились козаки у полковника 
зъ Фортеці, погуляти за валомъ и повідатпсь 
зъ Татарами, але полковникъ понуро одвічавъ 
імъ: „не пора!’1 або „не кваптесь на-впе
редъ батька въ пекло11 — и нетерпеливо по- 
глядавъ па сіверъ. Ще вчора, заразъ по 
приізді Касяна, полковникъ Иванъ піславъ 
гонця до полковника прилуцького просити 
підмоги, и приказъ до пирятинськоі сотні, пе- 
проволочно явитись підъ Лубнп: гонець не 
вертався, підмоги не було, Пирятинці не йшли. 
Татарські наіздннкп стали смілішъ, зачали 
близче підъізджати до валу: ле зъ Фортеці 
грянула гаківнпця, друга, третя, и вони роз- 
сіялись, оставляючи на місцю двохъ чоловікъ 
та коня: одинъ лежавъ долі-ниць, наче-бь, 
спавъ , другий , лежачи на - взнакъ, махавъ 
руками майже до полудня, мовъ вітровпй 
млинъ; а ранений кіпь, все намагавъ підня- 
тись, стававъ на передні ноги и сидячи на
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задніхъ, якъ собака, судорожно витягавъ 
довгу шию, такъ що страшно було дивитись 
па ёго; потімъ, хитаючись, падавъ и впять 
встававъ на передні ноги...

Наставъ полудень тихий, парний. Татаре 
виіхавши по-за вистрілъ Фортечніхь гармать, 
стояли густили товпами; надъ чистимъ по
лемъ плававъ по небу великий коршунъ; 
розпустивши широкі крила, витягнувши ноги 
узброені острили пазорами, пеняво спускайся 
вінъ на трупп, и швидко кидаючись на-бікъ, 
буцімъ перадо підіймався въ гору, коли ра
нений Татаринъ живо замахавъ руками. По 
полю іюнцомъ бігала якась ряба собака, спу
стивши хвістъ, звісившп голову и довгий 
висунений язикъ; змучена, зупенилась вона 
передъ трупами, кругомъ понюхала поле, 
завила, п підогнувпш хвістъ кинулась утікати 
зо всіхъ пігъ Полковникъ, втираючи ззпрілі 
очи, поглядавъ на сіверъ — на сівері нікого 
не було. Тількп чистий степъ, розпалений 
полуднішнімъ сонцемъ, та по степу, мовъ 
біжуче стадо втікаючихъ овець, мелькавъ 
иноді туманъ на далекому овиді..

Герцикъ радивъ полковнпкові зробити вп- 
падъ. полковникъ не згоджався, дожидаючи 
скороі підмоги.
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Па що вамъ, по що вамъ підмога, 
коли ви самі великий лицаръ ? говоривъ Гер- 
цикъ : — прийде підмога , вп розібвте Та
таръ , и всі скажутъ : не самъ розбивъ пол
ковникъ Иванъ, люде помогали ; ще чи не 
заспівають пісню ; бабську пісню :

Ой не сама пряла,
Кума помигала:
Дала кумі миску пшона 
И два куски сала..;

Бабеська пісыія, а заспівають іі на вашъ 
карбъ! и вамъ буде встидно и казати буде 
нічого.

— А радъ би знати, хто заспіваё?
— Язикъ безъ костей! яка побудь ба

ба заспівае що ви ій скажете ? Оцю иі- 
сню давно співають, годі вамъ, пане, зака
зати іі! Закажете, ще гірше; непристойно 
скажутъ про васъ, про хороброго лпцаря, 
и вь Прилукахъ и въ Миргород! будутъ спі— 
вати пісню, коли-бъ у вашімъ полку побоя
лись... Я васъ люблю, папе мій, дуже люблю... 
отъ відкіля беруться слова моі...

Знаю. друже мій , знаю, братіку 
Гернику, спасибі тобі; дастъ Бігъ, надстане 
снека, то я повітаюся зъ ними, я докажу, 
що я самъ побю оцю погань, безъ прилуць-
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кихъ дегтярівъ... хоча осторожность не ва
лить... А що Запорожець ?..

— Сидить підъ стражею...
— Та слава Богу! Тп нарозумивъ мене 

зховати сю стару лисицю. Спасибі, брате; 
мені и въ голову не прийінло зъ-початку. що 
оце шпігъ відъ Татаръ; наробили - би квасу 
въ роті, коли-бъ оставили ёго на волі...

— Звіспо!.. Ви самі, пане, въ-першъ 
объ цімъ думали, та не хотіли тільки зо- 
биджати лицаря; ви заразъ и сказали, що 
Думали...

— Яка голова въ тебе, Герцику! ска
завъ самодовольний полковникъ: — навіть 
думки моі знав...

— Я сміте противъ васъ, пане мій, а 
Господь умудряв сліпцівъ... А яку историю 
видумавъ той дідъ: буцімъ покійниця Марина, 
Царство ій небесне, воскресла !

— Дивно и мені здавалося тес, та ли- 
Царська повинность не звеліла розпитувати о 
°абі... А щ0* якъ вона жива?

-— О, Боже жъ мій! хиба, пане, мертві 
воскресають? Самъ бачивъ, якъ вона вийшла 
На руштоване, самъ бачивъ... та я вже го
воривъ вамъ... на - силу втікъ зъ Січи, а то
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коли бъ найшли, то й мене — бъ стратили . 
такъ розлютились — було ті нѳвіри !

— Не кажи такъ, Герцику, сумно ска
завъ полковникъ: — вони християнські ли- 
царі , а хитрі бувають и люті, мовъ вовки... 
Не думавъ я пережити моеі Марини, не до
державъ слова покійниці жінці...

— Що зъ воза впало, то пропало, па
не міп. Що жъ, коли - бъ и живою була Ма
рина ?

— Бачить Богъ, я-бъ віддавъ іі за Оле- 
ксія.. Я й тоді хотівъ се зробити... та... Богъ 
его знае... якъ... Ну, та що іі говорити про 
теЧи вппитувавъ ти вчора Запорожця о 
моій дочці ?

— Цілий вечіръ... та бреше небилиці. 
старой лисъ! Такъ, каже, прийшли та й 
живутъ у мене — видимо путаться въ ре
махъ ; вінъ, живучи на зпмівиику, певне не 
знавъ того, що ви знаете зъ моіхъ словъ., 
та впдумавъ казку для більшого почоту: ду
мавъ , що ви баба, — тому - що вони всіхъ 
насъ гетьмаицівъ лічать бабами — и розпла— 
четесь па вісточку о дочці и даете ёму волю 
робити що схоче для Кримцівъ. Певне діставъ 
відъ хана не одного червоного.:.



/а

— Такъ, такъ! погоди, собако! упорав- 
піися зъ Татарами, я навчу ёго, якъ жарто- 
вати зъ полковникомъ Иваномъ. Що жъ вінъ 
теперь'? Ти ёго бачивъ сегодня?

— Бачивъ. Дуже засумувався, беться 
объ решотки , ажъ плаче !..

— Нехай плаче, нехай плаче, відъ зло
сти плаче! Понюхаъъ пирога, та не вдалось 
покушати... А не зле-бъ и намъ перекусити, 
Герцику.

Зачало вечеріти. Татаре невеликими куп- 
ками стали розъізджатп по полю передъ Фор- 
тецею ; одна, по - білына . підъіхала доспть- 
близько и обступила труни товаришівъ; де- 
які зълізли зъ коней, здавалось, хотіли під- 
няти и повезти зъ собою мертві тіла. Гар
машъ прилягъ до гармати. приложивъ люпту, 
и зъ Фортечнёго валу грянувъ вистрілъ: ядро 
попало просто въ купу; якъ живе- срібло 
розбризнулись Татаре на всі боки, оставля- 
ючіі на місцю ще кількохъ товаришівъ и два 
ловгі списи, встромлеиі въ землю; на спи
лахъ торчали тілько-що зрубані козацькі го
лова, кровъ стекала по довгнхъ ратпщахъ; 
вечірний вітрець хитавъ іхъ на боки и віявъ 
’іорнимп чубами...



76

— На коней, хлопці! сказавъ полко
вникъ , заскрежетавъ відъ злости зубами: — 
дамъ я імъ! А де Гадюка ?

— Варить вечерю для пана, одвічавъ 
I ерцикъ: — та позвольте, я поіду за вами. 
Па що вамъ Гадюки ? Ждати довго...

— Скажи, що се въ тебе за пірце на 
шапці ?

— Замова (талізманъ) відъ кулі и стріли 
и всякого оружя, одвічавъ Герцикъ, виізджа- 
ючп рядомъ зъ полковникомъ зъ Фортечнёі 
брани.

Бистро понеслись козаки роземпною на 
Кримцівъ, и въ минуту по всему полю завя- 
залася горяча стпчка. Чоловіка десять Татаръ 
скакали просто на полковника. Полковникъ 
зъ Герцикомъ скакавъ на нихъ. На двадцать 
кроківъ відъ Кримцівъ полковникъ вихопивъ 
зъ ольстри пистоль, спустивъ курокъ — пал
ьнуло; другий пистоль тежъ не вистріливъ; 
кинувши и той на землю, полковникъ піднявъ 
руку, узброену тяжкою кривою шаблею, що 
блискала въ воздусі, якъ ясний рігъ молодого 
міеяця, але въ ту минуту дві стріли впплися 
ёму въ грудь; полковникъ заточився на сідлі, 
спустивъ підняту шаблю, а Татаре вхоппвшп
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за поводи его коня и коня Герцикового, пом- 
чалися въ степъ. Козаки кинулись виручати 
свого начальника, але іх :> було мало, — а 
Кримцівъ прибувало зъ кождою минутою, били 
козаківъ и горнулись до ФОртеці. На - разъ 
страшний зойкъ огласивъ поле: зъ Фортеці 
скакавъ дивний воіпъ на неосідланімъ и не- 
завіжканімъ дикімъ коні; бистро летівъ вінъ, 
ухвативши коня за гриву и повертаючи 
жилавою рукою на всі боки, паче по
водами : голова безъ шапки, не стрижена, 
не брита, не чесана, ноги заголені до ко- 
лінъ, руки по лікті, въ правій руці підпята 
тяжка сокира.

— Де ви діли, собаки , мого пана ?... 
страшно кричавъ вінъ, ринувши въ товпу Та
таръ... Пане мій , папе мій ! ось я, ось Гадю
ка !... кричавъ вінъ, бистро спускаючи на пра
во и на ліво тяженну сокиру, відъ котороі, 
якъ снопи відъ бурі, валились Татаре. Від- 
бивши раненого полковника, Гадюка переки
нувъ ёго поперекъ коня, и помчався въ Фор- 
тецю; а въ-слідъ за нимъ поскакали и Гер- 
цикъ и козаки, перті зо всіхъ сторонъ мно
жествомъ Кримцівъ. Вже були вони у ФОртеч- 
ніхъ ворітъ, несучи за плечпма собі неприяте
ля, якъ зъ крикомъ ударила въ бікъ пиря-
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тинська сотня; Кримці напулились засідки, 
побоялися свіжого війська и зиову пресліду- 
вані козаками, поскакали въ степъ до своіхъ 
обозівъ. Пирятинці, розвинувши сотенні хо
ругви , ввійшли въ Фортецю, прпвітувані 
народомъ. Замість раненого полковника взявъ 
начальство надъ Фортецею пирятпнський со
тникъ.

Настала нічъ. На далекімъ степу, мовъ 
звіздочки, засвітилп сторожеві огники Та
таръ ; на Фортечнімъ валу козакп подвоіли 
сторожу.

Въ своій спочивальні, на широкій посте- 
лі, покритій ажь до помоста азіятськимъ ков
ромъ, лежавъ полковникъ Иванъ , сильно пе- 
здужаючи відъ ранъ; козакъ-знахарь осмо
тровъ рани, перевязавъ іхъ и похитавъ го
ловою.

— Що ? спитавъ слабимъ голосомъ пол
ковникъ.

Нічого, пане полковнику? одвічавъ 
знахарь.

— Нема надіі?... га?
— Въ Бога всё зможне...
— Покинь оце... я не баба . А по*тво

ему якъ?... що?...
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— По-моему кепсько...
Полковникъ покивавъ головою и тихо спи- 

тавъ: — А Гадюка де?...
— Лежитъ ранений, одвічавъ Герцикъ.
— Зле !... Останься зо мною, Герцику ; 

а ви всі...
Тутъ полковникъ махнувъ рукою — всі 

вийшли. Герцикъ заперъ двері и підійшовъ до 
полковника.

— Слухай, Герцику, казавъ полковникъ : 
— розпитай сёго Запорожца о моій Марині... 
мепі.... мені все здаеться, що вона жива... 
Козаки не зрозуміють мене, подумаютъ , іцо 
я безъ характера... а ти любпшъ мене; 
слухай: коли се правда... коли вона... И 
полковникъ зачавъ шопотомъ говорите до 
Герцйка.

Нахилившись надъ полковникомъ, Герцикъ 
довго слуха въ, впяливъ своі бистрі очи на 
вмираючого, и страшно усміхнувся; коли пол
ковникъ замовкъ, вінъ зъ дикою радостю пе- 
рейшовся по комнаті, підійшовъ до постелі, 
пахилився до лпця полковника, уважно при- 
слухувавсь и сказавъ : „Добре, пане, вамъ не- 
нриемне світло, я васъ оберну до стіни.“ По- 
тімъ обернувъ полковника до стіни, пакривъ
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его синімъ походовимъ плащемъ , и відіЙ- 
шовши на середину комнати, кашлянувъ и 
сказавъ досить голосно: Теперъ добре , па
не ? га ?

— Добре, одвічавъ полковникъ слабимъ 
шопотомъ.

— Добре! добре, сказавъ Герцпкъ: — 
теперъ я пійду сповнити вашу волю, пане мій, 
чуете ?

— Чую
— Герцпкъ вийшовъ.
— А що ? а що ? питали Герцпка стар- 

шини, що були въ другій комнаті.
— Ангелська душа! одвічавъ Герцпкъ 

зъ слезами въ очахъ: — віпъ чуе свій близь- 
кий кінець, и о всіхъ памятае.

— Не вже жъ ?...
— Да; каже, якъ я умру, Герцику, ска

жи, щобъ дали пирятинському сотпикові мого 
черкеського коня, сивка...

— Добрий кінь’ говорили старшими.
— Я зъ нимъ и не пораджу! сказавъ 

сотникъ.
— А хорунжому Підметці, продовжавъ 

Герцпкъ: — мою стару рушницю.
— Знак, що я мпсливий; добра душа !
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— Осаулові Нелийводі - ІІрисядківському 
срібну чарку.

— Ушося изъ тоі чарки, сказавъ Нелий- 
вод<і—ІІрисядківський —— ій—богу. упюсь

Осауламъ I опакові и Тропакові по 
ііарі червонпхъ чоботівъ зъ срібними під— 
ковами...

— Спасибі, спасибі! говорили Гопакъ и 
Гропакъ : — спасибі; дай ёму, Боже...

Здоровля?... лукаво спптавъ Герціікъ. 
— Що жъ ви не кіпчавте ?

— Звісно, здоровля! пильно одвічали 
осаули: — ми зъ горя не договорили... Богъ 
зъ нимъ и. зъ дарункаии, коли-бъ тільки здо
ровъ бувъ нашъ добрпй начальникъ!...

Да, да, правда! доброй начальникъ! 
хороший чоловікъ, дай ёму, Боже, всего, що 
’ІИ ёму жичпмо, повторили хоромъ и другі.— 
А тобі що, Герцкку?

— Поки-що нічого; хиба що вамъ ска- 
же; велівъ васъ покликати. А ти, ГІотапе, ска
завъ Герцикъ, обернувшись до вартівника: 
збігай заразъ въ тюрму, довідайсь о здоро- 
влю Запорожца Касяна: скажи , полковникъ 
велівь , а відтіля забіжп до священника . по— 

Греб. Чайков. II. 6
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проси ёго сюди зъ дарами: скажи полков
никъ просить. Чуешъ ?

— Чую, одвічавъ козакъ, виходячй за 
двері.

— Християнська душа ! благословенна 
душа! тихо говорили старшими, входячи въ 
полковничу спочивальшо.

— Вона ? шопотомъ сайтовъ Підметка, 
показуючи очима и бровами на рушницю, що 
висіла надъ постілю полковника.

Герцикъ потверджаючи кивнувъ головою.
Полковникъ лежавъ обернувшись лицемъ 

до стіпп и тяжко зітхнувъ, коли ввійшли стар
шин:: и шанобно станулн у дверей.

— Старшпии прпйшли, сказавъ въ- 
иівголоса Герцикъ, похилнвшись до пол
ковника.

— Добре ! тихо одвічавъ полковникъ, и 
іцось зачавъ по-тихо говорити.

— Полковникъ, виізджаючп на битву, на
писавъ свою волю, и запечатавъ іі військо- 
вою печати», а теперь просить на случай чого- 
небудь недоброго, чого Боже борони, гово
ривъ Герцикъ: — просить усіхъ старшинъ 
взяти сю волю п сповнити іі на случай смер
ти папа полковника.
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— Раді старатись, одвічали въ одинъ 
голосъ старшини, низько кланяючись.

— Спасибі! шопотомъ одвічавъ полков
никъ, все ще обернений спиною до своіхъ 
підчиненихъ.

— Де жъ бумага , пане мій коханий ? 
спитавъ Герцикъ.

— За образами... Охъ !...
■ — Потукайте, пане сотнику, сказавъ 

Г ерникъ.
Сотникъ приблизився до образівъ, уда

ривъ до-зем.іі поклонъ и перекрестившись, 
винмпвъ изъ-за образа пакетъ. запечатаний 
полковипчою печатю. Герцикъ, взявши зъ 
рукъ сотника пакетъ, підійшовъ до полковни
ка н спитавъ, підіюсячи папіръ до самого 
лица полковника: оце твоя воля, пане ?

— Вона... охъ... душно!...
— Душно, пане? чипе отворити вікно?
— Добре...
Гопакъ и Тропакъ кинулись и отворили 

вікно, мовлячп: вже мп, пане полковнику, 
отворили.

— Добре... и полковникъ зновъ зачавъ 
тихо говорити,- Геркикь, нахилившися, слу- 
хавъ ёго зъ увагою и потімъ сказавъ стар-
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шинамъ: — Полковникъ хоче успокоітися и 
на самоті помолитись Богові о гріхахъ, Вий- 
дімо, панове.

Які въ ёго гріхи? чиста душа ! до
бра душа ! говорили старшини , виходячи зъ 
комнати; зъ-переду ишовъ, поважно несучи 
запечатаний пакетъ, пирятинський сотникъ, пи- 
шаючпсь довіреппостю полковника.

За чверть годпнп прийшовъ священникъ , 
вступивъ въ спочивальню и впять вернувся, 
мовлячп : моліться, братпе! вінъ умеръ!

У меръ ?! закричали старшини.
— Умеръ ! сказавъ священникъ: — умеръ 

нерозкаяний! въ гріхахъ умеръ чоловікъ! Мо- 
літеся...

Царство ёму небесне ! хрестячись. 
сумпо говорили всі притомні. Але, Богъ знак 
чому, првдивившися добре, можна було помі— 
тити, що па всіхъ сумнихъ лицахъ, не вий- 
маючи павіть Герцпка, мелькала якась тайна 
радость.

— Добрий бувъ панъ! сказавъ Герцикъ.
■ Добрин бувъ начальникъ, додавъ со

тникъ.
— Правда, правда, майже радосно по- 

твердилп всі
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— А який буде новий ?... замітивъ одинъ 
осаулъ.

— Богъ знав; що Богъ дастъ, те и бу
де , говорили старшини. И на сей разъ іхъ 
обличя справді помрачила гірка задула.

Дивна есть игра физіономій чодовіка, не- 
хотячи иноді подумаешъ. Душа ловъ вода: 
ніколп не бувае супокійна - вічно міняеться...



Принтовъ ні за чимъ, пішовъ ні зъ чимъ у 
Шкода й питать, тільки ноги болять.

Пародия поговорка.
0-півпочі протяжной гомінъ соборного 

дзвона звістивъ Лубеіщівъ о смерті іхъ пол
ковника; другі дзвониці одвічали селу дзво- 
нові и незабаромъ ввесь городъ загремівъ 
дзвонами; народъ проснувся и товпами всю 
нічъ до самого світу приходовъ дивитись на 
у сошного полковника, которой лежавъ середъ 
комната на довгімъ дубовімъ столі, одягнений 
въ богату парчеву одежу; кругомъ стола на 
тяжкихъ підсвічникахъ горілп свічкивъ го
ловахъ икона, а надъ нею па-перехрестъ зло— 
жені пірначъ и булава. Входячи въ комнату, 
козаки хрестились, молячнся за душу усопше
го, а впходячи на двіръ голосно проклинали 
Кримцівъ, збираючи охотппківъ, зробити вк
ладъ на розсвіті и дорого відплатнти невір-
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нимъ за свого полковника; але до випаду не 
прийшло, па великий жаль охотниківъ.

Кримці знали черезъ своіхъ піпігунівъ, 
що въ мпргородський полкъ вислано гонца за 
підмогою, и вчувіпи въ городі голосъ дзвонівъ 
и трівогу, подумали, що йде далека підмога, 
а любячи загально білыне несподівані напади 
и розбоі, піжъ правильну війну и битву, ні- 
чю забрались по-тихоньки, оставляючи запа- 
лепі сторожеві огні: такъ усі думали въ 
Лубнахъ — а може були й пнші причини. 
На розсвіті козаки зъ валу не пометили 
Кримцівъ, піелали розъізди — розъізди нікого 
не пайпілп. наче-бъ невірпі крізь землю про
валились, паче-бъ іхъ зъвіяло и понесло 
вітромъ.

Цілу нічъ не спавъ Касянъ, думаючи о 
причині пезвпчяйного дзвоненя, и розпитувавъ 
вартівника. и кусивъ ёго співанемъ: вартів- 
никъ, на велику досаду Касяна, уперто мов- 
чавъ. Въ-ранці загреміли замки, заквичалп 
на заржавілихъ завісахъ дверЦ и въ тюрму 
ввійшовъ Герцикъ.

— Поздровляю тебе, друже мій Кясяне, 
поздоровлаю, весело говоривъ Герцикъ, обій- 
маючи Касяна.

— Зъ чимъ? чп пе зібрались повіеити
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лене ?... понуро спитавъ Касянъ, відтручаючи 
Герцика.

— Боже мій! що за чоловікъ! справ- 
дешній воінъ. справдешній Запорожецъ! харак- 
терний чоловікъ! Кримці втекли; теперь ти 
свободенъ.

— Молодці! ото гетьманці! ви іхъ про
гнали ?

— Да , мп іхъ порядно побили вчора, а 
вопи пічю и втекли ; певне напудились дзво- 
півъ: думали, що ми щось недобре противъ 
нихъ зампшляемо.

— Отъ воно що! к чимъ величатись. 
Такъ ви дзвонепемъ прогоняли Татаръ, ловъ 
палётну сарану? баби !...

— Ні. Касяне, мп дзвонили зъ нншоі 
причини; хиба ти не знаеш ь нашего смутку ?

— Відкп бъ я знавъ?
— Ти не знаешъ! О, Боже мій! Плачъ. 

Касяне ! Полковникъ умеръ ! Кримці ёго 
вбили...

— Отъ воно що?.. Царство ёму небе- 
сне. а плакати мені ні объ чімъ...

— Якъ хочетъ, Касяне: се твое діло; 
ти розумний чоловікъ. Ходімо жъ па раду; 
ось твоя збруя; я приберігъ іі зъ любови до 
тебе; ходімо на раду, вона вже зібралася.
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Одинъ Богъ знав, я такъ полюбивъ тебе, 
Касяпе!

— ІЦо мені робити на вашій раді?
— Тамъ всё старшини, та Запорожець 

и самъ не протий чоловікъ: и міжъ старши
нами тобі дадуть почотъ; тамъ читатимуть по- 
с.іідню волю полковника: може вінъ що такё 
п о дочці написавъ, и о моімъ приятелі Олек- 
сіі. Ходімъ; тобі не зле знати: поідешъ, пе
редашь імъ радость.

— То діло; такъ ходімо жъ.
Зібралася рада. Сотникъ и старшини при

сягнули , ш,о передъ смертю полковникъ вру
чивъ імъ се саме завіщане и просивъ сповни- 
ти послідню свою волю; після сёго священ
никъ розпечатавъ и голосно прочитавъ за
віщане.

„Во имя отця и сипа и святого духа, 
амінь. Я. не маючи крівпихъ, въ случаю 
моеі смерти, завіщаю въ лубенську соборну 
церковъ сто червонихъ, та въ пирятинську 
Замкову пятьдесять, а остальне все мое пміне, 
рухоме и нерухоме, віддаю на вічность и не- 
поворотность мому приймакові Герцпкові за 
ёго пожиточні моій особі служба, зъ тимъ. 
щоби вінъ годувавъ до смерти Гадюку, и на
ливавъ для ёго що-року бочку наливки зъ
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сливокъ, купленихъ по волышмъ цінамъ въ 
містечку Чернухахъ. Року того и того; міся- 
ця п дня того и того. Славного війська за- 
порозькоко, полку лубенського полковникъ, 
Иванъ той и той.“

Священникъ зложивъ бумагу и поклонив- 
ся Герцикокі ; всі старіпинп тежъ стали ёму 
кланятися п поздоровляти зъ наслідствомъ: 
навіть самі нежпчливці Герцпка приемно роз- 
гладжували вуси п усміхались передъ нимъ.

— А про копя пічого не сказано? спи- 
тавъ сотникъ.

__ И про руппіпцю?.. и про чоботи?...
говорили старшими.

— Що сказаие, то святе, покірно одві- 
чавъ Герцикъ: — я нс запруся; сказавъ 
полковникъ — беріть , хочъ воно й до мене 
належитъ, а беріть, я не хочу перечити...

—• Чесний чоловікъ той Герцикъ ! гово
рили старшини міжъ собою.

— Ні, сказавъ Герцикъ твердимъ голо
сомъ: — не хочу я наследства. Въ полковни
ка осталась дочка; вона наслідниця; отъ вамъ 
чесний Запорожецъ; віпъ приіхавъ зъ покло 
номъ відъ пеі; ій слідуе, а не мені...

— Ні, ні! закричали сотникъ и стар - 
ниши: — имени іі нема въ духовній бумазі;
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віпъ іі вирікся: вона втекла відъ ёго...
.— Може покійникъ не знавъ, чи вопа 

жива, замітивъ I ерцикъ.
— Отъ дурень! ворчавъ . обертаючпсь 

до товарипіівъ, сотникъ, которому, якъ видко, 
дуже хотілось сивого коня.

— Говоривъ ти, добрий чоловіче, покой
ному полковников!, що ёго дочка жива, и чи 
воно дійсне правда? спитавъ Касяна свя
щенникъ.

— Говоривъ, заразъ якъ приіхавъ гово
ривъ полковников!; а ёго дочка й теперъ у 
мене живе па замівйику...

— А оце завііцане ппсапе вчора , ска
завъ священникъ : значиться, вінъ зъ умп-
сломъ замовчавъ о дочці. хочъ и знавъ, що 
вопа жива; значиться, вінъ усунувъ іі відъ по- 
сліднёі свое! волі. и ти, Герцпку, не сміешъ 
відказуватпсь відъ сповненя волі умираючого, 
повиненъ приняти всі ёго земські добра и ста
ратися о приобрітене таковпхъ и на небі.

— Не смію вамъ перечити, одвічавъ Гер- 
цикъ, покорно кланяючись.

Старшпнп дісталп дарунки, назначен! імъ 
по устному приказаню полковника. Полковни
ка поховалп при громі гарматъ, голосі трубъ 
и дрібного рушничнёго огня , а надъ вечіръ

^
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вся знатна бенкетувала въ нового свого това
рища по багацтву, у Герцика. За вечерею 
зъ-першу пили жалобні кубки за упокой ду
ши покійного и співали вічную-память; по- 
тімъ зачали нити здоровлк Герцика, потімъ 
сотника п старшинъ, закричали „ура“ , заспі- 
вали многая-літа и передъ досвіткомъ розій- 
шлнсь дуже раді собою...

Коли розійслись гості, Герцикъ прпйшовъ 
у полковничу спочивалню,—вона теперъ зро- 
билась ёго комнатою, — весело перейшовъ 
по ній разівъ зъ-кілка, затирании руки, дивно 
усміхаючись, и сівъ на постіль, на которій 
мнпувшоі ночи лежавъ умираючий полковникъ. 
Герцикъ задумався и на-разъ здрігнувъ! жи
во скочивъ на ноги и, піднявши коверъ, тре
вожно подивився нідъ постіль: тамъ нічого не 
було. — „Дурний!“ прошептавъ Герцикъ, 
сівъ и впять задумався. Лице ёго зробилося 
страшне, болізний дрощъ пробігавъ по німъ, 
иноді губи ёго судорожно викрпвлялись — 
Богъ знае, відъ злоі усмішки чи відъ тяжкого 
болю сердечного страданя.

Вже бувъ ранокъ, а Герцикъ все ііце си- 
дівъ на постелі, задумчивий, смутний, опу
стивши голову на руки, оперті въ коліпа , и 
ажъ тоді піднявъ іі, коли скрипнули двері и
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на порозі показався Касянъ. Видно було по 
одежі, що Запорожецъ збпраеться въ до 
рогу.

— Ти, Касяне? спитавъ Герцикъ.
— Вже-жъ ніхто иншкй, одвічавъ Запо

рожецъ: — прощавай; я заразъ іду.
— Ку ди ?
__ До-дому па зимівникъ. Тутъ мені пі- 

чого робити.
— Погоди, Касяне; погуляй зъ нами.
— Спасибі. Не весело мені, та й тобі, 

якъ видно, не дуже весело.
— Правда твоя, Касяне ; заразъ впдко 

розумного чоловіка : не весело мені , я втра- 
тивъ добродія, а тутъ іще покійнчкъ покрив- 
дивъ бідну свою дочку; бачить Богъ, Касяне, 
якъ мені жаль іі и іі чоловіка ! Ти самъ чувъ, 
якъ я відказувавсь... іцо жъ робити; рада при
судила : неможъ, кажутъ, перемінитп завіщаня ; 
воля покійпика, кажутъ, свята.

— Не збрешу, чувъ.
— Ну, отъ бачишъ, самъ не знаю, чого- 

бъ я не давъ, щобъ перемінитп оце... Бачить 
Богъ, Касяне, я добрпй чолсвікъ; мені Олексій 
Чайковський великий приятель; отъ, подивись 
кпнджалъ — се ёго дарунокъ; скажи ёму, 
що виситъ у мене, бачишъ, де? на почетно-
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му місцю. А Марина завсіди була така ла
скана. завсіди мене випрошувала, якъ бувало, 
покійникъ — щобъ надъ нимъ земля перомъ — 
захоче мене, бувало, поштовхати за що- 
небудь...

Спасибі п за добре слово. Прощавай...

— Иі, погоди, Касяпе ; скажи Марині, 
що я завше буду іі згедуватп п ввесь мае
токъ полковника буду лічптп за іі маетокъ; 
я буду просто іі орепдарь: всё ій достарчу, 
пехай пічимъ не журиться, ість и не зо срібла, 
ходить въ оксамиті, чуешъ ?

— Чую.
— А на перший разъ возьми отъ оцей 

мішокъ дукатівъ, кланяйся відъ мене, и іі чо- 
ловікові кланяйся, скажи, іцо я зъ пинъ ско
ро побачусь... Отъ тількп впораюсь зъ ділт- 
ми, заразъ приіду до васъ на зпмівнпкъ. По- 
гуляемо вкупі, забудемо горе...

— Зъ хорошихъ устъ хороше и слово, 
одвічавъ Касянъ, ховаючп мішокъ въ кеше- 
ню безконечнихъ своіхъ шараваръ.

— Теперъ прощавай; братіку, проща
вай , Касяне; чп віришъ, я й тебе люблю не 
меньшъ Олексія; що для ёго, то й для тебе



готовъ зробити. А якъ же мені найти твій 
зимівникъ ?

Касянъ розказавъ дорогу, поклонився н 
внйшовъ. Небавомъ віддихнувъ вінъ свободно 
на шпрокімъ ріднімъ степу. Вітеръ віявъ, 
трава шуміла, добрий кінь скакавъ; Касянъ 
співавъ пісню, підъізджаючп до свого зимівника.



ѵп.
„Ой полети, гадко , 
Де мій рідний батько, 
Нехай мене одвідае, 
Коли мене жалко.“ 
Летитъ галка , кране, 
А дівчпна плаче: 
„Нема въ мене рідненького , 
Тілько ти, козаче!“

Украінська пісня.

— Що вамъ сказати, моі діти ? говоривъ 
Касянъ Чайковськолу и жінці ёго, сидячи за 
столомъ' у своімъ зимівнику. — На Гетьман- 
щииі, якъ я зміркувавъ, такъ все перепу
талось , перемішалось ловъ шерсть у вой
локу: порядку нема,- одно тільки мені див
но, хочъ п певне, що Герцикъ виглядае на 
великого мошенника: такъ и проситься на 
верівку, а добре робить, ій-богу, добре; шо 
ні говори, въ ёго душа лучша відъ пики.
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- Гн, батьку, дивно говоритъ ■ гово
ритъ викрутами; тутъ щось 6.

— Нічого нема.
— А батько , полковникъ , що ? спи

тая а Марина.
Нічого. Звісно : умеръ, поховали, та 

й по всему; всімъ прийдеться вмираги... Отъ 
ти вже й плачетъ, доню! Негарно...

Але Марина ёго не слухала' голосні ри- 
даня, перерпвані воскликами: „я сёму при
чиною: на мою голову впаде смерть ёго“ п 
таке де-іцо, задушалп Марину.

— Отъ говори бабамъ правду! замітивъ 
Касянъ: вопи зъ мухи коня зроблять; и да
вай плакати... Татаре ёго вбили а' не ти; 
вінъ не дуже о тобі журпвся...

Колп трошки втихли риданя Марини. 
Касянъ розказавъ всю исторю своеі ізди. 
котора намъ уже звісна, и закінчивъ іі сло
вами : Отъ я ирпіхавъ до васъ ні зъ чимъ, 
окрімъ сёго мішка дукатівъ... Що ні говори. 
а Герцпкъ добрий чоловікъ.

— Такъ вінъ не проклявъ мене?
— Отъ. дурна баба! За що-бъ вінъ 

проклявъ тебе? Та коли-бъ и проклявъ, я не 
таівъ би...

Греб. Чайков. II. 7
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__  Ну, я рада! камінь звалився зъ ду
ши моеі відъ словъ твоіхъ, Касяне. Мене не 
проклявъ батько... Дякую тобі, Господи!.. 
Теноръ я нічого не боюсь, я ще не сама на 
світі... И Марина обіймівши Чайковського, 
притулилась до груди его и тихо плакала.

— И давно-бъ такъ!.. Богъ-знак объ 
чімъ плаче! додавъ Касянъ. — Ви остане
тесь у мене жити; гроші у васъ е, и ще 
будутъ. а умру — вашъ зимівникъ и все 
ваше: для васъ стане: будутъ діти, сини —- 
посилайте служити па Січъ: послужатъ, пі- 
знають політпку и характерство буд}іь 
людьми. Отъ и по всему. Годі, діти, плакать.

Супокійно заживъ Чайковський на зимі- 
впику; днемъ ходивъ на полёване, вечеромъ 
слухавъ оповіданя Касяна о ділахъ Запорож- 
цівъ въ давно-минувші часи, а коли на яке- 
небудь діло була зложена пісня, — а се 
було скрізь, — то всі співали ту иісню 
а Касянъ пояснявъ імъ де-які аллегоріи, безъ 
якихъ вп найдете мало пісень па Украіні, 
що и подало повідъ многимъ умнимъ людямъ, 
що не розуміли іхъ, попрікати бідні твори 
народнёі поезіі за безмислъ.

По двохъ неділяхъ разъ въ-ранці Ка
сянъ дуже пильно стругавъ изъ кавалка су-
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хого липового дерева столову ложку; Ма
рина , сидячи коло вікна, вишпвала барви- 
стимь шовкомъ хустку для чоловіка; Чай- 
ьовський, збираючись па полёване, посадивъ 
на руку ученого сокола и привязувавъ ёмѵ 
до ноги колокільцс. Якъ-разъ роздався кіпь- 
скпй топітъ! кілька козаківъ зупенвлись коло 
ворітъ зимівника и питали хлопця, що хо
дивъ по дворі: се зимівникъ Касяиа ?

Касянъ вийшовъ и заразъ вернувся, ве- 
дучп гостя, одягненого въ богате вбране.

Олексію, друже мій! закричавъ гість, 
кпдаючись обіймати Чайковьского.

— Не вже-жъ се ти, Герцпку? сказавъ 
Олексій. — Я па силу пізнавъ тебе... паномъ 
ставъ...

Охъ, тяжке мені оце папство! Не 
говори о иімъ. братіку , Касянъ свідокъ , якъ 
оце сталось... Серце въ мене такъ и рвалось 
до тебе... Якъ подивлюсь па твій кинджалъ, 
та нагадаю наше прощане, памятаешъ, на 
Січі... отъ такъ серце и рветься, такъ и шеп- 
че: в въ тебе другъ, ти забувъ ёго... Бачить 
Богъ, правда.

Жди, Герцику, я чоловікъ простий; 
скажи мені. ти знавъ, якъ бувъ на Січі, що
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полковнича дочка, теперішня моя жінка 
втекла ?

— Охъ, Боже міЙ, и пані Марина тутъ 
«I відъ радости не побачивъ! Та якъ ви по
хоронили, пані; позвольте поцілувати васъ...

— Ей , Герцику! ти сильно цілуешъ. 
закричала Марина, вириваючись відъ Герника.

— За-про радость себе ие тамлю... Да: 
ти питавъ, Олексію, чи я знавъ? Розуміеться. 
знавъ.

— Чому жъ ти мені не сказавъ?
— Е, братіку 1 не такъ легко сказати 

смутокъ, якъ радость. Ти бувъ такий веселий 
то мені було жаль тебе засмутити: та й мп 
самі не знали, де дочка полковника — про
пала та й тілько. А чи вопа втекла, втонула. 
чи іі хто зъ світа звівъ — ніхто нс знавъ,.. 
Якъ же мені було сказати тобі!.. поміркуй 
самъ... Виненъ, пожалівъ тебе, а бачишъ все 
вийшло на добре... Чому бути, тому но ми
нути.

— И те правда, одвічавъ Олексій.
— Теперъ, дядьку Касяне, я попрошу 

твоеі ласки, сказавъ Герцикъ: — не покинь 
моіхъ козаківъ; зо мною іхъ чоловіка шість: 
знаетъ, взявъ для безпечности въ вашихъ 
степахъ...
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— Пусте! одвічавъ Касянъ: — якъ 
Богъ дастъ, то й одинъ чоловікъ проіде, — 
отъ я завше самъ ізджу; а не дастъ, то и 
десятокъ не збавить... А твоімъ конямъ и 
хлопцямъ місце буде: въ мене своіхъ хлоп- 
цівъ чоловіка десятки три або чотире живе 
на зимівшіку, такъ шестерёхъ л не помітять

— О-го! а я думавъ, ти одинъ живешь...
— Одинъ не довго би проживъ...
День минувъ дуже приемно. Герцикъ 

навізъ богато гостинцівъ для Касяна, Чай- 
ковського, а особливе для Марини; говоривъ, 
що ніколи не забуде добродійствъ батька іі, 
що мати Чайковського здорова и вже знае о 
женптьбі сипа , и що навіть вінъ постаракться 
привезти іі зимою па зпмівппкъ, и сему по- 
діонимп речами придобрився усімъ; навіть и 
Чайковський зачавъ подумувати: „та, дійсне, 
Касянова правда; Герцикъ добрий хлопцюга1*... 
Одна тільки Марина инстинктово ненавидила 
ёго и не хотіла приймити дарунківъ.

Касянъ угощавъ на-славу, и за вече
рею , після порядного чаркованя, гість зро- 
бпвся зо всімъ свій. Зачали розправляти, якъ 
провести завтрішній день.

Я предлагаю вамъ поіхати на полё- 
ване, сказавъ Касянъ: — тутъ дуже багато
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дичини. а я займуся самъ зъ кухаремъ, та 
приготовлю вамъ такий стілъ що и въ геть- 
мана не буде такого... Я самъ, ій-богу, самъ. 
— не дивіться, що старий, - а отъ такъ за- 
сукаю рукави по лікті, отъ такъ, бачите, и 
далі поратись... ви не жартуйте зо мною !..

— Прекрасно, дядьку Касяне! підхва- 
тивъ Герцикъ: мп поідемо зъ Одексіемъ на 
охоту, а въ мене е чудна рушниця...

— И въ мене тежъ, додавъ Олексій: — 
и дичина я знаю де водиться.

— Стій! закричавъ Касянъ: — видке, 
заразъ видко, що оба гетьманці. Пукати пі- 
дуть по степу; одну штуку убе, а десять 
розгонить... Зъ соколами то але! въ мене и 
соколи е.

— Що за охота зъ соколомъ ? Зъ ру
шницею то але!.. сказавъ Герцикъ: я и не 
вмію полювати зъ соколомъ, а поіду зъ рушни
цею .. Правда Олексію? Поідемо зъ рушницями.

__ Ехъ, вп дурні голови! що ваша ру
шниця? вистріломъ убивъ та й конець, а ро- 
зігнавъ. розпудивъ десятокъ... А якъ спу
стишь сокола, якъ взнесеться вінъ , якъ кп- 
неться въ лётъ на птицю — шумить воздухъ, 
кріпкі пера наче струни дзвенять на крилахъ...
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такъ, дзвенять, прислухайся, коли е уха; не 
дармо зложена пісня:

Кінь біжить — земля дрожать, 
Сокілъ летать — перо дзвенить.

Ій - богу , чудо якъ весело! ні, таки 
зъ соколами ідьте на охоту; я самъ би по- 
іхавъ, та багато роботи дома; а вп молодий 
народъ; погарцюете та пообѣдаете смачнішъ.

Герцикъ ще перечився зъ Касяномь але 
старий н слухатн не хотівъ; и такъ порішили 
завтра въ-ранці іхати на соколину охоту.

Любо дивитись було на Герцика и Чай- 
ковського, коли воин въ-ранці виіхали у 
двохъ на охоту. Марина ще спала; старий 
Касянъ, у кожусі, випроводжавъ іхъ за ворота, 
повторяючи разпі мисливські науки. Весело 
іхали вони поручъ себе, якъ рідні брати, 
сміялись, розмовляли, згадували бувале... Коли 
зимівникъ сховався зовсімъ зъ виду, Герцикъ 
пустивъ свого сокола па стрепета : сокілъ 
відъ-разу убивъ неповоротливого соперника, 
стрепетъ упавъ на піскову поляну, зарослу 
дрібнимъ бураномъ; мисливці підсадилп до 
вбитого птаха и злізлп зъ коней.

— Славна штука! говоривъ Чайков- 
ський, підкидаючи на одній руці стрепета.

— Оце то полёване! одвічавъ Герцикъ:
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— стрепета ловити — то паче мясо руками 
брати.

— Правда; отъ, коли-бъ журавель, то 
патішились би.

— Та подивись, чи не журавель се ?
- Де?
— Генъ-генъ високо, буцімъ чорна крапка 

на небі, просто надъ твоею головою.
Чайковський піднявъ голову, пильно дп- 

влячись у сине небо. Герцикъ, не зводячп 
очей зъ Олексія, живо присівъ, спустивъ до 
землі руку вхопивъ жменю піску и — жалі- 
сно крикнувъ. Олексій зжахувся, якъ подн- 
впвсь на ёго: страшно кричучи, блідпий відъ 
страху, Герцикъ махавъ по воздусі правою 
рукою ; около руки , якъ батігъ . вилася те- 
мно-сіра гадина.

— Олексію, спаси мене! Злюща гадина 
впилася мені въ великий палець, кричавъ Гер
цпкъ : — и не покидае мене, огнемъ палить, 
проклята.

На конець вбили гадину; Герцикъ бувъ 
блідний, жовтий; холодний пітъ зернатимн ка
плями блищавъ на чолі ёло; вкушений палець 
почервонівъ, слухъ. — Пропавъ я! шептавъ 
Герцикъ: скаране боже... видпме скаранб.
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— Пусте! говоривъ Чайковський: — чп 
мало гадини кусаютъ, а не всі укушені вми- 
рають; а до-того жъ ся гадина була маленька, 
топесенька — сміте.

— Оце то й страшно, іцо вона малень
ка, топесенька; се и есть пайлютійша поро
да ; не всякий знахарь відшепче іі!.. Богъ 
покаравъ мене!..

— Перестань, не гпівп Бога; ти зро- 
бивъ добре діло: потішпвъ пасъ, помігъ 
намъ; за що тебе карати

— Герцпкъ мовчкп покивавъ головою.
— Умомъ не розберу, якъ вона тебе 

укусила ?
— Богъ покаравъ ! я хотівъ...
— ІЦо хотівъ?
— Хотівъ... зірвати билинку, а вопа, 

погане гаде, певпе лежала підъ корчикомъ и 
вхопила за палець. Ой! Господи, якъ бо
литъ! морозъ за шкурою ходить. Ідьмо, бра
те , швидче до-дому.

Сумно приіхалп на зимівникъ наші охот
ники. Чайковський вівъ за поводи Герцикового 
коня, а той ледвс сидівъ па сідлі: такъ 
страшно корчивъ ёго біль; рука надулася, 
напухла мовъ колода; на ній, мовъ сучки,
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сторчали пальці; відъ укушеного місця, якъ 
проміиі, йшли па всі боки багрові чертки.

Касянъ розпоровъ рукавъ жупана и со
рочки , тому - що вже іхъ здоймити не можна 
було, подивився на руку и холоднокровно 
сказавъ: — Нічого. минеться; мене на віку 
три рази вкусила гадина, та все знахарі 
відшептали; тільки нічого не кладіть на рану, 
поки приіде знахарь; я заразъ пішлю за нимъ 
хлопця: вінъ не далеко-



У вівторокъ зіле варила, 
А у середу Грпця отруіла.

Украінська
Я не таковъ: нѣтъ, я не споря 
Отъ правъ моихъ не откажусь, 
Или хоть мщеньемъ наслажусь.

А. Пушкинъ.

Хлопець пе заставъ знахаря дома, и ме- 
тю поплівся назадъ.

День мався вже икъ вечору. Іде хло
пець , а на зустрічъ ёму пде, Богъ іі знав 
відкіля, циганка, въ синій спіднііці, въ чер- 
воній подраній юбці, стара, погана, лице 
якъ заржавілий кітликъ, волосе сиве висить 
клочками зъ-підъ якоісь брудной стирки, на- 
мотаноі на голову; нісъ ключкою до бороди. 
борода ключкою до носа, а очи такъ и сві- 
тяться. Хлопець перехрестився и, боязько 
здіймивши шапку, сказавъ: здорова, тітко.

ПІСНЯ
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— Здоровъ, пебоже! одвічала вона ше- 
пеляючи: Ку ди Богъ весе ?

— До-дому.
— А відкіля?...
— Іздпвъ за знахаремъ, та дома не 

заставъ.
— А па що вамъ знахаря ?

Козака вкусила гадюка.
— Охъ, Боже мій! а давно вкусила ?
— Не знаю коли. мабуть сегодня; вчора 

вінъ бувъ ще не кусаний и сёгодя рано по- 
іхавъ на охоту, здавться, не кусаний, а 
въ-полудне вернувся вже вкушений.

— Ну, дякуй Богові що стрінувсь зо 
мною! Веди мене швидче; я ёму поможу: 
я знаю замовити п кровъ и гадину, и лихо
манку, и всякі напасті; веди мене.

— Спасибі вамъ, тітко, одвічавъ чуха- 
ючп потилицю хлопецъ, которому дуже не хо- 
тілося бути вкупі зо страшною циганкою: — 
та мене па вами післали; боюсь якъ розсер- 
дяться.

— Дурнпй! хпба не все одно, хто ні 
вилічить козака ? Ще спасибі скаже тобі хо- 
зяінъ; а умре чоловікъ, на твоій душі гріхъ 
буде.
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— Правду каже бісова баба, подумавъ 
хлопець: — та страшно! Якъ вона. відьма , 
зайде зъ - заду, скочить на копя а після й 
мені на плечі и стане іздііти на мині кудн 
схоче...

— Що жъ тп мовчишъ ?
— Вибачайте, тітко; тільки будьте ла

скав!, не йдіть зо мною рядомъ, а тюпайте 
на передъ; я буду показуватп дорогу, а то 
мій кінь не любить бабського духу...

Цпганка пішла на передъ; хлопець поі- 
хавъ за нею ступомъ, на благородней відстоі.

Сонце зайшло, и повний місяць зійшовъ 
на чистев небо, коли хлопець и цпганка прп- 
булп на зимівникъ.

Въ темнён комнат! отогнавъ Герщікъ: 
ёго рука напухла по плече и непаче поко- 
стомъ покрплась; але пухлина не йшла даль
ше. Видію, ідъ втерявъ свою силу. Въ су- 
сідній комнат! снділн при світлі кагапця Ка- 
сянъ и Чайковський зъ жінкою, мізкуючи, 
кудн пропавъ хлопець. Наконець вінъ прий- 
шовъ.

— Де ти пропадавъ, вражий сипу <? 
закричавъ Касянъ: — чоловікъ умирав, а тп 
певпо спавъ у степу ? Де знахарь ?
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— Знахаря нема дома; сказали: поіхавъ 

у Паланку (містечко, де жили осілі Запорож- 
ці) лічити якусь паню; кажуть, щось зъіла чи 
іцо, та въ животі завадило; а вернеться після 
завтра , сказали, то приіде.

— На чорта вінъ мені після завтра, дур- 
пю! Де жъ ти пропадавъ ?

— Я ніде не пропадавъ, а все іхавъ 
стуломъ, проводивъ сюди якусь знахарку, чи 
іцо, циганку, чи що, -— я не знаю: стара 
людина, пде по-малу, та каже: „вплічу відъ 
гадюки." Отъ ми и спізнплись.

— Де жъ твоя знахарка?
— Тутъ за дверьми, тілько не напудь- 

тесь. Прошу сюди , тітко !
Хлопець, товкнувши ногою, отворивъ 

двері и живо відійпювъ па - бікъ. Циганка 
ввійшла.

— У васъ 6 недужий, говорила вона: 
— гадюка вкусила его; злюіці гадюки сёго 
літа дуже-злюіці, а я знаю замову, замовлю 
гадину, хочъ водяну, хочъ степову...

— Се степова, сказавъ Чайковський.
— А ти по чімъ знаетъ? ти знахарь? 

Такъ замовляй, коли знахарь.
— Я не знахарь, Богъ не давъ мені
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мудрости, але гадина вкусила въ степу, такъ 
надійсь степова.

— Не мішайся не у свое діло; ученого 
вчитп — що здорового лічити.

— Правда , тітко , сказавъ Касянъ: — 
идіть швпдче до недужого, шкода часу.

Циганка скинула зъ голови стирку, стру
сила головею и довге сиве волосе зо всімъ 
закрило іі обличе: потімъ підійшла до Гер
ника, освітила ёму руку, глянула на лице и 
зупенилась.

— Що, бабусю, можна відшептати? 
спитявъ Герцикъ жалібнимъ голосомъ.

— Можна, аби-'бъ тільки Богові зав- 
годно. Я, здаеться десь бачила тебе? Не во 
рожала я тобі коли-небудь.

— ІІі, бабусю: ніколи не ворожила; 
въ перший разъ тебе бачу.

— Ну, добре; идіть собі, винесіть и 
світло.

Всі впйшлп въ другу комнату; пебавомъ 
дала чутись замова циганки:

„Номолюся Господу Богу и всімъ свя
тимъ ёго. Десь-не-десь, на морі на Лукомо- 
рі, стоітъ яблуня сухая; на ту яблушо муха 
налітае, листъ обвівае , черва нападае, ко-
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рінь источав, яблуню згубляе... и на чоловіка, 
раба божого, есть напасть злая, болесті и 
хвороби, и всякі нароби, и гади заклятій: 
ти въ мене підтинниця, веретінниця, не кру
тись, не вертись, я тебе знаю, відъ сестеръ 
розлічаю: е веретінниця стеновая, підтинни
ця , веретінниця луговая, лісова, гноева, зе
мляка и веретінниця водяна. Я тебе словомъ 
сильнимъ вигоняю, заклинаю, убирайся къ се
страмъ - посестричкамъ , малинъ невелнчкимъ. 
де сокира не рубав, де люде не ходятъ, де 
корови не бродять, куди когутовий голосъ 
не залітав: не палити, не сушити тобі білого 
лиця, жовтоі кости , горячоі крови раба бо
жого. Тьфу! згинь! згпнь, ловлю!“

Три рази прочитала циганка замову и 
вийшла въ другу комнату, де на неі шанобно 
дивилися Касянъ и Чайковськіій зъ жіпкою.

— А що ? спитавъ Чайковськіій.
— Трудна гадина, не проста гадина! 

та й запустили рапу; багато часу минуло... 
побачимо, що буде.

За якийсь часъ пішлп до недужого. Рука 
була все въ одпакімъ стані.

— Якъ тобі? запитавъ Касянъ.
— Трохи ніби лекше стало.
— Кепська прекмета! сказала циганка:
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після сёі примови повинно бути трошки гірпіе: 
ідъ напудиться и зачне кидатись, а то вінъ 
супокійнпіі; злюща гадина вкусила тебе!.. 
Небезпечно, дуке небезпечно; замова небе- 
ре , треба лічити; отъ приложимо на рану сей 
корінь: вінъ послідній лікъ.

Циганка виймила зъ кешені свосі юбки 
коренець темноі барви, розрізала ёго, помо
чила водою, приложила до рани и туго обвя
зала шматкою.

— Се положе ? спитавъ Чайковський.
— Положе. Яка-бъ ні була гадюка, відъ 

усякоі положе, хиба що вкусить гадючиця, въ 
котопоі вбили гадепятъ: відъ сёі нічого не 
поможе, нічого не спасе, говорила циганка, 
дивно усміхаючись.

По вспіла циганка докінчптп своіхъ ре
чей, якъ Герцикъ страшно застогнавъ п зачавъ 
кидатись на постелі

— А що ? спитала циганка.
— Палить, ловъ огнемъ; жили тягне!...
— А-га! напудився ідъ. Терпи, козаче, 

отаманомъ будетъ.
Але Герцпкові не въ-моготу було тер- 

піти: вінъ кпдався, кричавъ, ревівъ пелюдсь- 
кимъ голосомъ и зірвавъ перевязку. Зъ жа- 

Грсб. Чайков. II. 8
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хомъ всі побачили страшну переміну: рука 
посиніла, пухлина живо підлізала до шиіг 
вкушений палець почорнівъ.

— Жаль мені тебе , добрий козаче! го
ворила циганка, дивлячись просто Герцикові 
въ очи: — ти умрешь, неперемінно умретъ . 
ніякі сили не спасуть тебе, а вмрешъ скоро: 
пухлина захопить горло, задушить. Пішли за 
попомъ, приготовся до смерти; тебе вкусила 
гадючиця, въ котороі забрали гаденятъ; ідъ 
іі невилічний, невилічний ідъ іі... Чуешъ?*... Не 
побачпшъ ти більше сонця; сеі ночи замкнуть
ся на-віки очи твоі. И, страшно усміхаючись 
дивилась вона въ очи Герциков:, буцімъ зъ 
розкішю читаючи всю глибиню мукъ безнадій- 
ноі розпуки...

— Вступись відъ мене! простогнавъ 
Герцикъ.

Циганка по-малу вийшла зъ комната, зъ 
другоі, и сховалася.

„Чужа біда людямъ сміхь,“ говорить на
родна приповідка, и, на-нещасте, вона, якъ и 
всі приповідки, дуже правдива. Въ природі 
чоловіка есть багато зла; всі четвероног! и 
четверорукі, мовлячи въ змислі звірянімъ, від- 
даючп первенство свому дворукому собратові, 
мабуть уступають ёму и въ лютості. Стоітъ
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зрівняти дикого, которий зъ радішнймъ смі- 
хомъ и шаленимп скоками ріже на кавалки 
живого чоловіка и зъ роскішю ість ёго ще 
дрігаюче тіло — стоіть зрівняти зъ христия- 
ниномъ, которий любить и ворогівъ своіхъ,---
іцобъ переконатися о святості и божествен- 
ності религіи и великій силі волі чоловіка ду
ховного, то такъ побідивъ, знівечивъ звіряно- 
го чоловіка... Але в люде, навіть въ образо- 
ванімъ товаристві, люде-ненавистникп, дивні 
натури, которимъ нещаств ближнего справляв 
душевну роскішъ: вони безъ всякоі видимоі 
причини готові робити зло, де тільки можна , 
готові попікодити вамъ, не зъ жадобіі стар- 
шуваня, не зъ користливости, не зъ особи- 
стихъ взглядівъ — ні, а по—просту безъ 
впрахованя, для власного свого удовольства 
готові поплямити ваше добре имя, зпівечити 
ваші заслуги, зопсувати всю вашу будущину, 
іцобъ після въ тишииі свого кабинета сказати 
самому-собі самодовілыіо : „А! вінъ страдав! 
вінъ терппть, Се моб діло!...й Але якъ чо
ловіка опанув страсть, особливе пімста, тоді 
тигриси и гади-таракальники передъ нимъ — 
потульні ягнята; вінъ спосібний здивувати са
му увобразню.

Стара циганка вийшла зъ хати, и підій-
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шовшп ДО вікна, сіла на запяткахъ на призбі, 
дивлячися зъ роскошю въ вікно на муки уми- 
ряючого Герника. Часами усміхалась вона, ти
хо сміялась, закриваючи рукою ротъ, и шеп
тала: „Се ідъ гадіочпці, въ котороі забрали 
гадснятъ. А що ? любо ? тягпе жили твоі ? ло
мить кості ? палить, сушить козацьку погану 
кровъ ?... Не нагадаю, де я ёго бачила; якъ 
вінъ вийшовъ зъ моіхъ рукъ? ще пі одинъ 
не вийшовъ... ні одинъ...11

— Охъ! тяжко! стоптавъ Герцикъ: — 
гаряче. душно! дайте води... умру я. Не вже-жъ 
нема ніякого спасена?... И вінъ страшно об- 
зирався, пеняво поводячи потворною недужою 
рукою, а здоровою рвавъ на собі волосе.

Касянъ н Чайковський смутно стояли ко
ло постелі недужого; Марина подала ёму 
ківшъ ХОЛОДНО! води. Слези котились по ли- 
цю Марини и падали въ ківшъ.

 [| ти плачешь о мипі, Марино.... О, 
Боже мій !... Не дармо я вмираю... Дай воду. 
У! яка вона студена!.. Лекше, справді, лек- 
ше... Марино! іи Д™ мене принесла води 
Марино ?...

— - Для тебе, Герцику...
__  Для мене ? !••• Нкъ мені—бъ хотілось 

заплакати'- Та слези висохли, искри сиплють-
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ся зъ очей замість слёзъ... Що, Касяне, умру 
я? Скажи правду...

— Пішлю я за священникомъ, Гернику: 
пухлина підъ самимъ горломъ; знахарка прав
ду сказала.

— Чортова чарівниця !... Вона звена ме
не зъ світа. Якъ приложила коренець, тоначе 
огня въ мене налила. Охъ!.., дайте мені іі, я 
задушу іі одною рукою!...

— Годі, Герцику, гнівити Бога недобри- 
ми речами! сказавъ Чайковський: — Богъ всё 
знав, всё бачить, самъ покарав грішника! 
лучше подумай о покаяню... Часъ дорогпй; ти 
не баба, приготовися...

— А я пішлю за попомъ, додавъ Касянъ.
— Ні , закричавъ Герцикъ: — я не мо- 

жу дивитись на попа. Правду сказавъ ти: Богъ 
покарав грішника... покарав!... Я вамъ виспо- 
відаю гріхи своі; Марина перестане плакати 
о мині, ви відступпте відъ мене... Я грішникъ, 
страшенной грішникъ... Покличте сюди моіхъ 
козаківъ, покличте своіхъ людей , нехай всі 
чують. Охъ ! води, води !..

Повна світлиця набралася людей. Всі об
ступили Герцикову постіль и мовчки стояли. 
Герцикъ подивився кругомъ, закривъ очи лі-
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бою рукою, якъ—би збираючи гадки, попро
сивъ води, и зачавъ сновідь:

— Не гляди па мене, Марино , такими 
лагідними очима; я не вартъ сёго; я причина 
всего вашего лиха: я привівъ полковника на 
острівъ, бо я любивъ тебе; мепі було завид
но, що ти любишь ипшого... Много безеоп- 
иихъ ночей провівъ я, думаючи о тобі, про- 
клинаючи свое рождено. Ти знаетъ , хто я 
бувъ, а ти була дочка мого полковника; я 
бувъ робъ твого батька и твій; мепі було лю
бо унижатися передъ тобою — и ні одного 
иогляду, ні одного прпвіту відъ тебе не ді- 
сталось мені... Я проклинавъ твій образъ, ко
ли вінъ являвсь мепі у спі , я любивъ тебе 
ще білыпъ... Чи мігъ я терпітп любовь твою 
до Олексія?... а въ мене око дуже бистре: я 
всё бачивъ п поклявсь погубити Олексія, зро- 
битись богатимъ, и будь що будь, бути тво- 
імъ чоловікомъ .. Мені стало жить веселіше; 
въ мене була мета, для котороі живъ я... Го 
ряче!... води!...

Марина подала ёму воду.
— Добра душе ! Якъ би мені хотілось 

теперъ заплакати!... Вийшло не такъ, якъ я 
думавъ. Олексій пішовъ , ти пішла, ніхто и 
сліду вашего не знавъ... Я заволодівъ дові-
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ремъ полковника, я ставъ другомъ ёму въ ёго 
одинацтві. Міжъ-тимъ пішли въ народі ломов
ки о Татарахъ, буцімъ воин хотять напасти 
на насъ; я зголосився іхати на Січъ, и тамъ 
пізпавши тебе, передавъ васъ въ руки Запо
рожцевъ. Не мені, такъ не ёму! думавъ я, 
виізджаючи зъ Січи, и поіхавъ не въ Лубин, 
а въ Кримъ, де умовився віддати Лубни Крим- 
цямъ, а вернувшись допісъ полковников!, що 
все добре, и що васъ смертю карали на Сі- 
чі. Полковникъ не велівъ нікому сёго роска- 
зуватп; я й замовчавъ, дожидаючи гостей. 
Одинъ Жидъ, которого Поляки хотіли повіси- 
тп за Фалшованв монета, утікъ въ Лубни, и 
ходивъ у козацькій одежі, називаючи себе 
козакомъ, а вінъ бувъ Гершко, котлярь зо 
Львова; я познакомився зъ Гершкомъ и по- 
силавъ ёго за шпігуна кудп було треба. Од
ного дня въ-ранці Гершко сказавъ мені, що 
въ ярі будуть Кримці. Я поіхавъ буцімъ на 
охоту п бачився зъ ними, и продавъ імъ пол
ковника ; але приіхавши довідуюсь, що въ пол
ковника Запорожецъ и полковникъ знав вже о 
Кримцяхъ, п що дочка полковника жива. Зъ- 
першихъ слівъ я хотівъ погубити тебе, Ка- 
сяне, але якъ довідався, що въ тебе живе 
Марина, я повівъ діло ішакше, — ти зпаешъ



120

якъ. Полковника, поумові, я видавъ Кримцямъ: 
по пірцю на шапці вони пізнали мене и ёго; 
але Гадюка освободивъ ёго на-півъ мертвого,- 
Пирятинці не пустили Татаръ вторгнутись въ 
городъ... Я діло впять повівъ инакше. (Іідъ 
ностіль умираючого полковника посадивъ Герш- 
ка, и якъ умеръ полковникъ, Гершко роз- 
мов.іявъ зо старшинами замість полковника и 
приказавъ старшинамъ виповнпти завіщане, 
которе я самъ написавъ підъ руку полковни
ка. Гершко вийшовъ черезъ отверте вікно,- 
я не знаю, де вінъ, — найдіть ёго, віііъ вамъ 
лучше роскаже. И отъ я ставъ богатой, ду- 
же богатий; але ти, Марино, була жива, тебе 
обіймавъ инший, а не я — обіймавъ мій най- 
більший ворогъ, бо ти любила ёго. Се мені 
не давало спати супокійно. Я поіхавъ сюди 
у зимівникъ и взявъ зъ собою лучшихъ коза- 
ківъ, — признаюсь передъ вами, хлопці, хо- 
тівъ ужити васъ на нечисто діло и силою 
взяти Марину, — але багато людей у тебе, 
Касяне, па зимівнику, то ночи ходятъ узбро- 
бні сторожі, п я переиначивъ діло: хотівъ на 
полёваию застрілити Олексія, сказати, що вінъ 
самъ застрілився , — и тутъ не вдалося; ти 
Касяне, виправлявъ насъ зъ соколами, тільки 
було въ насъ по кинджалогі за поясомъ. Хо-
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тілось мені, дуже хотілось відправити тебе, 
Олексію, на той-світъ таки-твоімъ кинджаломъ, 
та не мое діло робити холоднпмъ оружемъ, 
особлпве противъ людей спльніщихъ и здоро- 
віщихъ відъ мене.,. То я показавъ тобі жу
равля на небі, хочъ ёго тамъ зовсімъ и не 
було; думаю, ти підіймешъ очи, а я тобі за
сиплю іхъ піскомъ, и поки ти будещъ сліпа- 
ти, заколю тебе: за однимъ разомъ не вдасть- 
ся, то десять разъ ударю кинджаломъ, и ти 
не будетъ бачити мене, не будешъ знати зъ 
которого боку паде ударъ... Ти піднявъ очи, я 
вхопивъ жменю піску, та вкупі вхопивъ и 
смерть свою. Богъ піславъ страшну гадину : 
відъ Его руки вмираю теперъ... Охъ, води!... 
Боже мій! и ви давте мені воду, и ви пома- 
гаете страшному грішникові ?... А якъ полков
никъ любивъ тебе, Марино. Якъ мені говоривъ 
багато о тобі передъ смертю: я всё затаівъ, 
грішний чоловікъ ; простігь мене !

— Богъ покаравъ, Богъ и простить 
тебе, сказавъ Олексій: — а мп простили...

— И ти, Марино, не сердится на мене ?.. 
Охъ. душить!.. И ти простила ?

— Богъ тебе простить, Герцнку...
— О, Боже мій !.. Чайковський! Олексію ! 

Я умру скоро, не відкажи моій просьбі, по-
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зволь Марині проститесь зо мною. Марино, 
простись зо мною! Нехай твій поцілуй, наче 
крило ангела, осінить мене передъ смертю...

Марина підійшла до ёго, подумала и по
малу нахилилася до лица Герцикові. Въ ти- 
шипі тільки зазвучали металпчні хрести и ду- 
качі, іцо висіли на шиі въ Марини.

— Вступись!., страшно закричавъ Гер- 
цпкъ: — вступись! я укушу тебе... Чого тп 
така гарна?.. Боже мій... гГа... оце іцо?.. Охъ, 
душить! Справді, це вона, свята монета... 
тихо говоривъ Герцикъ, буцімъ нагадуючп 
соль: — Та па що ти носишь пашу монету?..

— Яку вашу?
— брусалимську монету! Отъ вона 

въ тебе віісить на шиі вкупі зъ хрестомъ; 
вона мені блпспула въ очи страшною нагад- 
кою; таку монету моя мати падягла - було на 
шию маленькій сестрі моій давно - давно. Ся 
монета відъ святого чоловіка зъ храму Соло
мона... Надягла на шию а козаки взяли іі, 
сестру мою... ІЦо ви такъ дивитесь? що гля
дите ? Я Жидъ...

Зъ лякомъ всі відступили відъ Герцика.
— Боітесь мене? Теперъ пічого боя- 

тись! Я, якъ теперъ, намятаго сестру: чорні
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очи, на ііравій щоці значокъ відъ уроди... 
Гарна була сестра моя... Де ви ?..

— Йосель, Йосель’ сину мій! кричала 
стара циганка, вбігаючи въ світліщю, и кида- 
ючись Герцикові на груди. — Будь проклята 
година, коли ти надягнувъ козацьку одежу! 
Я непізнала тебе... Горе мені! Не пізнала 
рідноі дитини, сама убила тебе, положила о- 
трути на рану, незавідна отрута, своя отру- 
та; багото нею відправила я на той - світъ 
ворогівъ нашихъ, злющихъ козаківъ; я думала: 
отъ новий викупъ за дітей моіхъ!.. И сама 
тебе отруіла! Горе мені! ти умрешь , Посе
лю, — отрута сильна! Горе мені, горе!

И старуха впала па помістъ, ломаючи 
руки, судорожно сіпаючп костистпми пальцами 
сиві мички свого волося.

— Що ви дивитесь? Смійтесь, вороги 
моі! Не я вбила сипа, ви вбили ёго. Слу- 
хайте якъ віиъ харчить! А де дочка моя, де 
моя Текла? Ви вбили іі, ви взяли нашу мо
нету... Отъ вопа , отъ вона! кричала чиганка, 
вхопнвши мідянпй дукачъ, иодарований Те- 
тяною, которий висівъ па шпі Марини: — 
отъ благословене Хусета. Ще вндко на ніи 
сліди зубівъ моіхъ; я заломила край дукача 
своіми зубами, прощаваючись зъдочкою. Нема
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вже зубівъ тихъ! погубила я іхъ по вашихъ 
степахъ; але я полила іхъ вашою кровю, и 
виростуть зъ іхъ на вашу голову страшні 
гадюки. Де дочка моя ?

— Вона вмерла, одвічавъ Чайковський.
— Умерла, Боже мій , Чуешъ , Йоселю, 

сину мій? Вона умерла, умерла сестра твоя! 
чуешь ?

Але Герцикъ лежавъ уже мертвий.
— Що жъ ти но одвічаешъ, сину мій? 

Не дивись такъ страшно на мене! Я убий- 
ниця твоя, але я не хотіла тобі зла. Поди
вись! И, живо розірвавши на грудяхъ со
рочку, виймила циганка стару мошенку, и 
висипала на вмерця жменю дрібнихъ грошей: 
— На, ось вони; я для васъ збпрала , го- 
дувалась по цілихъ дняхъ травами, жила якъ 
собаки, ночувала підъ тинами, и збирала 
гроши, іцобъ дати іхъ вамъ, моі діти. Я 
мстила за васъ и жила для васъ! Та про- 
мовъ же хоть одно слово; не дивись на мене 
такъ дивно, Йоселю! И старуха сильно сі- 
пала за руку трупа; трупъ безмисленно ки
вавъ головою.

— Вінъ умеръ, сказавъ Касянъ.
— Умеръ, тихо промовила циганка: — 

умеръ ? И вона умерла, и вінъ умеръ ?.. У-
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мерь, ха-ха-ха! Ще одинъ умеръ. Добре, 
Рухле, добре! У, гу, гу, гу!.. завила стару
ха, піднявши руки въ-гору, и, ходячи по ко- 
мнагі, водила по всіхъ безумними очима.

Козаки зо страхомъ тиснулись по кутахъ.
— Убираіісь, нечиста сило, відкіля 

прийшла! сказавъ Касянъ, широко отвира- 
ючп двері: — не намъ тебе судити; божий 
судъ надъ тобою.

— У, гу, гу, гу! вила старуха, рего
тала безумно, и підскакуючи, пішла по сте
пу, освітленому місяцемъ. Страшно червоні- 
лася при місяцю ярка одежа чарівниці и по- 
лискувало сиве волосе, розкидане по плечахъ. 
Та отъ вже й стало іі не видко; тілько ча
сами долітало протяжне гу, гу, и сумно за
вивали на знмівнику собаки, одвічаючи на ці 
відголоски.



IX.
„Добре, добре! ну до танцівъ, 
До танцівъ, кобзарю!“

Т. III е в ч е н к о.

— Грому, грому, хлопці! кричавъ Запо
рожецъ, шалено виплясуючи посередъ світлиці 
завзятого козака.

Музика греміла, отогнала; здавалось, 
труби готові були розлетітись відъ лютихъ 
звуківъ, кітли и бубни попукати відъ силен- 
нихъ ударівъ; иииіихъ инструментівъ не було 
й чути. А Запорожецъ кричавъ: „грому, гро
му! собачі діти!“ Микита розгулявся , и 
крутивсь бистримъ вихромъ по комнаті, то 
махнувши въ - гору руками вироставъ черво- 
нимъ стовпомъ підъ стелю, то зо свистомъ 
и ляскомъ розстелався по землі, мовъ поломя, 
гоиене зъ - гори вітромъ. Навкруги танцюри
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товпилися гарненькі личенька дівчатъ, сині 
жупани гетьмапцівъ, и зелені кунтуши запо- 
розького товариства.

— Давно-бъ такъ танцювали, коли-бъ 
слухали Гадюку! сказавъ Гадюка до Касяна, 
що стоявъ біля ёго: — и вінъ самъ було-бъ 
танцювавъ би.

— Хто? спитавъ Касянъ.

— Звісно, покійний полковникъ! Душа 
въ мене не наверталась до Герцика; я до- 
відавсь де-що відъ прохожого кобзаря зъ 
Полыци, и ставъ - було обгородкою роз- 
казувати полковников!, та ти прийшов% и 
перешкодивъ.

— Отъ що! Чому жъ ти ёму просто 
не сказавъ?

— Не такий бувъ покійникъ; въ ёго 
коли, бувало, хочешъ щобъ спавъ , такъ 
кажи: не спи — а вінъ навмисне ляже, 
щобъ показати характерство Така упряма 
душа була! Я вже ставъ-було ёму говорили 
околицею, та не вдалося доказати. Такъ и 
вмеръ не дослухавши... Шкода! Тряхнемо, 
Касяне, стариною ?

— Тряхнемо!
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И оба, вискочивши' изъ товпи до Ми- 
кити, зачали виписувати ногами неувобразющі 
викрутаси.

Третій день уже тягнувся бенкетъ у 
Пиряіині, — такий бенкетъ, якого и діди не 
тямили, и внуки опісля не бачили, а ми тимъ 
більшъ не побачимо. Третій день уже бен- 
кетувалп въ пирятинського сотника Чайков- 
ського нечувані гості Запорожці зъ сво- 
імъ кошовимъ Зборовськимъ. Шуму, кри
ку, веселощвмъ кінця не було. То на пома- 
лёванихъ коняхъ іздили по городу всілякі 
машкари, хто Жидомъ, хто Циганомъ, хто 
Німцемъ; де-які, навіть не боячись грі- 
ха, перебирались за чорта, цілого чорта. 
справдешнёго чорта, и зъ хвостомъ, и зъ ро
гами ; то вийшовши на базаръ, Запорожці 
влазили по шию въ бочки зъ дегтемъ, и по 
казували, якъ души грііпниківъ киплять у пе- 
клі, а після вискочивши , скрізь мокрі, кида- 
лися въ порохъ, въ пісокъ и качались по зе- 
млі, потішаючи народъ.

— Та відкіля набралося въ васъ сёго на
роду ? спитавъ заходжий Прилучанинъ свого 
побратима Пирятинця.

__  Хиба ти не зпаешъ, що сипъ наше
го покійного протопопа живъ на Січі, оже-
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нився зъ дочкою лубенського полковника и 
ставъ богатий? Тутъ ціла история. На тій 
неділі тратили Жида Гершка: вінъ імъ багато 
лиха наробивъ, я тобі після роскажу. А якъ 
нашого сотника вибрали въ Лубни полковни
комъ на місце покійного Ивана, то ми й зро- 
били ЧаЙковського своімъ сотникомъ. А тутъ 
прпіхалн гості . старі приятелі ЧаЙковського 
зъ Січи, и заварили кашу. Вірпінъ. братіку, 
жінкп третій день не варять обідати : все ди- 
вляться на ті дивниці; добре, що хоть у со
тника на дворі всего доволі, іжъ. пий и тан- 
цюй коли забажаешъ. Чи не хочешь ти пере
кусити ? Ходімо.

Л то відказуеться відъ хліба-соли.
— Славне снідане! говоривъ Пирятинець 

до свого побратима , напихаючи за обі щоки 
печену баранину.

Нашъ сотникъ богачъ, та ще не дав
но купивъ собі землю въ Домантові надъ Днѣ
промъ, знаешь, — те саме місце. де вінъ до 
Запорожцівъ приставъ.

—- Купивъ ?
Купивъ. Ехъ, шкода, що теперъ не 

літо ! Воно хочъ и не холодно, другоі Пара-
Греб. Чайков. ІЬ 9
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ски (14. жовтня), та все уже осінь; пани си
дятъ у комнатахъ : бачиіпъ, ніжненькі, — а 
то-бъ ти побачивъ стільки панства, що коли
бъ кожний снився одноі ночи по разу, то ру
ки змучились би відъ хрестівъ... Тутъ и лу- 
бенський полковникъ, и сотники, и осаулп, и 
хорунжі и всяке панство...

Тутъ розскочились двері зъ панського 
дому ; вискочпвъ Микита а за нимъ купа За- 
порожцівъ и музикъ, и всі співаючи и гуляю- 
чи пустилися до пивниці Чайковського. Въ- 
минуту викотили кілька десятківъ бочокъ и 
барплокъ зъ наливками и медами, и внесли до 
дому.

— Комедию замишляють Запорожці, го
ворили одпі.

— Побачимо, що зъ того впйде ? гово 
рилп другі міжъ народомъ, що стоявъ товпою 
на широкімъ подвірю.

Запорожці внесли бочки въ комнати, за
перли двері, и трохи зъ-годомъ давъ чутись 
стукъ молотівъ, потімъ дзеленькаючи вилетіли 
вікна а въ слідъ за ними посипались на на
родъ обручи, дна и гінтини зъ розбитихъ бо
чокъ, а въ слідъ за гіптинами показалося въ 
вікні лице Микпти, и сказало голосно до на-
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роду: люде добрі; хочете знати, чому гово- 
риться: „пяному море по коліна ?“

— Хочемо! одвічавъ народъ: — якъ не 
хотіти!

— Такъ подивіться сюди, въ вікно.
Хто не гляне въ вікно, тільки въ долоні 

сплесне. Запорожці забили въ світлиці двері, 
випустили зъ бочокъ настойку та ходять по 
коліна въ коштовнихъ напояхъ, и нахиляючись. 
пють іхъ, якъ коні воду...

„Але всякому весілю буваб кінець“, 
сказавъ мабуть якпйсь великий философъ : 
такъ и бенкетамъ Чайковського прийшовъ 
кінець. Побувши неділю, кошовий зібрав- 
ся іхати.

Бувъ чистий свіжий осінній ранокъ, коли 
Запорожці. винивши по чарці на дорогу а по 
другій на коняхъ, виіхали за городъ. Олексій 
зъ жінкою и старшинами випроводжавъ іхъ. 
Зъ-півъ версти відъ города, въ степу, стоявъ 
курганъ: на кургані горівъ великий огонь п 
товпи.іись люде.

— Кошовий батьку! сказавъ Чайковсь- 
кий зъ комичнёю повагою. підъізджаючи до 
Зборовського: на кургані видко людей, куною
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стоять : мабуть чи не Татаре або Турки, по
зволь язика дістати.

— Зъ Богомъ. братіку, одвічавъ ко- 
шовпй.

— Зимівникъ. батьку, одвічавъ Чайковсь- 
кий, вертаючись відъ кургана : — зимівникъ 
старого Касяна ; мабуть тутъ и Січъ недалеко. 
Просить хозяінъ до хати.

— Добре, ваші голови, кричавъ кошо- 
вий підъізджаючп до кургана.

— Ваші голови, ваші голови! одвічалп 
Касянъ и козаки, приймаючи гостей.

Тутъ споруджена була на скору руку 
походна кухня. Сіли снідати, зачали пити здо- 
ровле н копювого. и Чайковського. и стар
шинъ, и навіть усіхъ козаківъ по черзі. знову 
прийшли музики. пішли танці — и ажъ пе
редъ вечеромъ впіхали въ походъ Запорожці. 
Ярко горіли іхъ вишивані червоні жупаніі. 
зливаючись зъ горизонтомъ въ нроміняхъ за- 
ходячого сонця. Чайковський зъ жінкою туж- 
но глядівъ за ними... Іі отъ вже тільки чер- 
воною смугою мелькали вони на далекімъ сте
пу; на-разъ щось відлучилось відъ нихъ, ро
сло , зближалось й коло кургана стянувъ 
Микита.
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— Чого тобі треба, Микито ? Здоровъ, 
Микито! сказавъ Чайковський.

— Я думала. що й до смерти не по- 
бачу тебе, Микито' радішно кликнула жінка 
Чайковського.

— Діло 6.
— Яке діло ?

Ходіть сюди, важно діло, тайне діло. 
Окрімъ васъ, нікому сказати не можна.

Ну, що? спитавъ Чайковський, відій- 
шовши зъ жінкою кроківъ зо сто відъ кур
гана.

— Нічого. Я здурпвъ кошового, ска
завъ, що забувъ тутъ свою люльку, та й 
вернувсь.

— Зачимъ?
— Отъ бачите... Добре що ви відійшли 

відъ кургана, насъ ніхто не ночуе; — тамъ 
Касянъ, старий характерникъ. тамъ и другі 
козаки... ще-бъ сміятись стали надо мною. — 
Бачите... Жаль мені покидати васъ, добрі лю- 
Де? ій-богу, жаль. Якъ виіхали въ степъ, такъ 
оуюмъ камінь пролигнувъ я . тяжко стало, въ 
очахъ туманъ розстелпвся; ще відъізджаючи 
відъ васъ, бачивъ на носі чорта, а то й чор
та не видко стало — а тутъ підо мною кінь
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спотикиувся: кепська прикмета, незабаромъ 
вмерти доведеться . подумавъ я, здуривъ 
котового и вернувся. Теперъ прощавайте! 
Прощавайте, братці; обійміть мене... Бачите. 
я плачу, нікому обіймати мене, ій-богу, ніко
му. Прощавайте! Отъ такъ! спасибі!

Микита махнувъ рукою, нахилився надъ 
сідломъ, и поскакавъ зъ виду.



Е II И Л ОТЪ.

182*-го року, далеко за Кавказомъ, ко
ло персийськоі границі, літнв полуденне сонце 
горяче пекло піскову рівнину На рівнині сто
яло біле містечко изъ солдатськнхъ наметівъ: 
тамъ обозувавъ ий піхотний полкъ. — Ні 
хмари на небі, ні вітру на рівнині, а сонце 
опекою такъ и отачас жовті околиці. Въ обозі 
тишина, дивна тишина; де-не-де ходить, паче 
маятникъ, вартовий. а якби не те, то мож- 
на-би подумати, що вимеръ народъ въ обозі 
и нема живоі души. На-боці стоявъ одино
кий намітъ — не намітъ старшими, непоказ- 
ний намітъ, простой, звичайний; коло входу 
до ёго сидівъ молодий чоловікъ, въ пестрихъ 
шараварахъ. въ солдатській Фуражці, и то-
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хо плакавъ, схилившися головою майже до 
колінъ.

Ивасю! Ивасю.' давъ чутись слабий 
голосъ зъ намета.

Заразъ, пане, одвічавъ скочивпіи на 
ноги молодий чоловікъ, и квапно втеръ 
слези.

— Ивасю! Я мабуть виздоровію ! прав
да, виздоровію, говоривъ до входячого чоло- 
віка молодий офицеръ.

— Виздоровіете. пане; я се давно 
казавъ.

— Ні, Ивасю, джума не така хвороба; 
ніхто ще відъ неі не виздоровівъ... А мені 
здавалося теперъ. що я дома, въ Инрятині: на 
небі стянули хмари, дощикъ иде, такий хо
лодненький ! Вода зъ дахового жолоба деться 
на камінь... Памятаешь камінь, іцо лежить пе
редъ рундукомъ (^анкомъ)?

— Памятаю, пане.
— Леться вода, свіжа вода, а бризки 

гакъ и летать кругомъ, и до мене хтось шен- 
че: „Напийся сёі води: ти виздоровіешъ: 
джума боіться сёі водп“.. Дай мені хочъ ка
плю, Ивасю !
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Ивась принісъ води.

— Погана, тепла вода ! сказавъ офицеръ: 
— дай мені тоі води... Певне мені прий- 
деться умерти... Памятей , Ивасю, після мооі 
смерти, коли вернется въ Пирятинъ, напийся 
в«ди зъ жолоба... Иди, принеси мені сві- 
жоі води.

Ивась принісъ иншоі води. але вже не 
заставъ свого папа; умеръ послѣдній потомокъ 
Олексія Чайковського.

Въ газетахъ було напечатано: „Ви- 
ключаеться изъ списківъ умерший прапор- 
чикъ — го піхотного полку, Созонтъ Чай
ковский. •

ІЦе дітвакомъ навіщавъ я пирятинську 
замкову церкву, ще й теперъ дуже добре па- 
мятаю іі старожитно давне малёвано. Підъ 
иконами всюди були військові клейноди: бу- 
лави, бунчуки, пірначи, стріли и списи; ду- 
бові стіни були нарізані всілякими написями ; 
кожда икопа мала свою прикметну историк». 
А оді стоявъ ще цілковитий дімъ Чайковськихъ, 
дивноі архитектури, зъ високимъ дахомъ, зъ 
вузкими вікнами; передъ рундукомъ лежавъ 
великий жорновий камінь. Певне давно лежавъ
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він'Ь тамъ: вода, що падала зъ дах}, вимива— 
ла на німъ глибокі ями. За домомъ рісъ ве
ликий тінистий садъ (теперъ на сему місці, 
здаеться, широка пуста вулиця); передъ до
момъ, мовъ лугъ, розстелаеться зелене подві- 
ре, зъ нарізуваними дубовими воротами, що 
виходили на вулицю.

Въ послідню турецьку кампанію (1828 
року) сей запустілий дімъ и подвіре зновъ 
було - оживились: въ домі голосно говори
ли а ще голосніще сміялись. Козаки въ си- 
ніхъ катанкахъ, въ шапкахъ зъ червоними 
верхами ходили по двору, коло коновяза 
(такоі линии, до котороі въ обозі привязу- 
ють коней) все стояло кілка десятківъ ко
ней: тутъ була кватиря комисаря (капитана- 
исправника).

Въ травню 1841-го року, я підъізджавъ 
до Пирятина. Мій повозникъ бувъ дивний 
чоловікъ. Зъ бритою бородою. зъ довгими 
запорозькими вусами, обстрижений глад
ко , по-жовпірськи. въ лівому усі у ёго ви
тъ великий мусяжовий ободець. ФанФа- 
ронська признака многихъ удалихъ бФрей- 
горівъ; при широченнихъ козацькнхъ шаро
варахъ вінъ бувъ одягненпй въ московський
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армякъ (свиту), носивъ московську червону 
сорочку зъ укіснимъ ковніромъ, а на го- 
лові мавъ найбезгарнійший на світі капе
люхъ , зъ високою вузькою головкою, пе- 
ревязоною на половині покрімкою зъ синего 
перкалю; на покрімці ложна було прочитати 
слова: Ивана Лаптѣва вмоскве: за 
покрімкою понатикано багато павянпхъ перъ, 
— словомъ, капелюхъ, який на Украіні но
сятъ московскій купці, ідо торгуютъ скоти
ною. Добрі коні, не у гнівъ московськимъ 
ямщикамъ, бистро мчалися; але повозникъ 
неперестанно махавъ надъ ними батогомъ, 
примовляючи: „Ой ви, соколики! матері 
вашій лихо! гай, діти! Зъ горки на горку, 
дастъ баринъ на водку!* Потімъ заспі- 
вавъ пісню:

Ой па горі на зе.іеній 
Доріжка лежала;
'Гуди паша судариня 
Некрутъ виряджала.

Въ-ліво відъ дороги, за Удаемъ, хо
дили хмари та часами гремівъ грімъ. На- 
разъ, наче вистрілъ розлягся ударъ въ сто
рон! икъ Пирятину и піднявся стовпомъ 
густий димъ. Повозникъ вставъ зъ кізла и
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перехрестившись сказавъ: „ій-же-богу; Зам
кова церква горитъ! и затявъ коні.

Ми були шість верстъ відъ города, и 
гнали хутко; та якъ приіхали, застали тільки 
самі розвалини церкви. „Грімъ розбивъ нашу 
церкву!ь‘ сумно говорили люде. Кілька ста 
рушокъ непотішно плакали надъ димячимися 
розвалинами церкви, въ которій хрестились 
и вінчались іхъ предки, самі вони хрещен; и 
вінчані. и молилися до иізноі старости. Міжъ- 
тимъ хмари розійшлись . легкий доіцикъ зкро- 
пивъ городъ. приплескавъ пилъ, оживив ъ 
сади и сонце весело гляділо на землю.

Перемінивши коней, я иоіхавъ дальше 
не почтовимъ трактомъ: підъ горою при са- 
мімъ виізді. въ-ліво. зеленівъ великий пу- 
стиръ: на німъ норісъ високий бурянъ и 
кропнва. и жовтіли купи розвалинъ, — я 
ледве пізнавъ въ сему пустирі колишній дімт 
и подвіре Чайковського! Сліпий кобзарь, си 
дячи на дорозі коло самого пустуря, спі- 
вавъ сумовитимъ голосомъ:

На Чорному Морі, на білому камні
Ясненький сокі.іъ жалібно квп.іить, проквиляв , 
Смутно себе мае. на Чорнеб Море поглядев , 
Що на Чорному Морі не добре ся починав!..
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Кобзарь не догадувавсь, якъ до-речи, 
якъ на місцю була ёго старожитня дума, 
але вінъ співавъ іі зъ чувствомъ; голосъ ёго 
дріжавъ, струни дріжали . замирали въ дис
сонансахъ . которі мало - по - малу перехо
дили въ складний аккордъ . жалібний нарі- 
каючий, страдальничий! А люде ишли візля 
ёго, не звертаючи уваги ні на старика, ні 
на пісню.

1843.









ючн, знакомішае многодічнёму товариству. Друге 
діло було-бъ видаване книжекъ для приемного чита
на. Беллетристика и театръ, въ своіхъ скуткахъ до- 
повняючи себе взаімно, повинні доказати у насъ 
великого діла.

Оціняючи вповні способность красноі слове
сности до введена нашоі народнёі мови въ образо
вано товариство, и міркую >и, що въ насъ по сёму 
ділу, и досі, мимо скрізнёі потреби, не багато зро- 
блеио, намірили ми видавати:

РУСЬКУ ЧИТАЛЬНЮ, 
се-бъ то, цілий рядъ книжекъ беллетристичнёі грасти.

Книжки будутъ виходити скільки-можъ скоро 
одна по другій, поміщаючи въ собі: ро мани, по- 
вісті, драм и, комедиі, описи подороже й 
и т. и., такъ переводи якъ и первотвори. Зъ-разу 
будемо друковати лишъ такі переводи, которихъ 
первотвори, хотя ііисані на московській мові, але пи- 
сані Русинами и о предметахъ руськихъ, якъ н. п. 
писана Гоголя, Гребінки, Квітки и иншихъ, та тому 
и більше насъ займати муеять. Пізнійше не зане- 
хаемо и писателівъ якъ Вальтеръ Скотъ, Авъербахъ 
и инші Книжки будутъ продаватись поединчо, безъ 
передплати и безъ залічки. Вийсте кождоі книжки 
буде огогошене въ журналахъ „Мета“ и „Слово.*

Одъ любителівъ рідного слова, которимъ на- 
дійсь зробимо приемну прислугу, заложить успіхъ 
нашого діла. Скоре розкуповане надрукованихъ 
(въ невелпкімъ числі екземпларівъ) книжекъ, подастъ 
намъ змогу, видавати іхъ побільше и частішъ , такъ 
щобъ за одинъ рікъ зъ-кількадесять книжокъ появи
лось — бо скутки сподівані відъ беллетристики для 
нашоі мови зависать въ значній часті відъ обильности 
тихъ словеснихъ плодівъ, не менше якъ и відъ іхъ 
внутрішнёі вартости.

Ксенофонтъ Климковичъ.
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