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гЕтЬмАн ІвАн виговоький з

ЗСН'ГЙ'

ЬЗ'Ї
Отт

І.

В Переяславі, після Ради 8 генваря 1854 року,
гетьман Богдан Хмельницький зъ козацьким військом

прийнявъ присягу на підданство московському цвреві
Оленсїєві Михайловичу перед московськими посланнями.
Після того мосвов.ькі посланцї мали через тиждень ви
їхати до Київа, щоб прийняти присягу од духовенства,
київських козаків та городян. Богдан Хмельницький
послав свого генерального писаря Івана Остаповича
Виговського поперед посланцїв до Київа.- Гетьман знав,

що київский митрополїт Сільвестер Коссов і все київ
ське духовенство не хотїли приставати на нідданство

московському цареві, ібояв ся, що митрополїт може
не вийде на зустріч посланцям з процессією і не схоче

привести до присяги Киян.

Виговський прибув до Київа поперед посланцїв
і зараз пішов до митрополїта. Митрополїт жив в ста

рих деревяних покоях на цвинтарі Софійського собора,

котрі стояли серед старого садка. Виговський ааповістив

ся через келейника. Митрополїт звелїв просити його

в нової.
І

Була ще рання година. Митрополїт тільки-що по

енїдав. На столі на оливяних нолумисках лежали недо
їдки редьки та смажені на сковородї кружални нваше
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них буряків, обсипаиих борошном. Сільвестер Коссов

сидів на стільці з високою спинного. Перед ним на не

величкому столикові лежав розгориут й Фолїяит, ста

рий та пожовклий, переплетсний в шкуратяні товсті

палатурки з защінвами. Він дочитував листкаі йому
очевидячки не хотілось одривати очей од книжки, як

писар переступив поріг його кімнати.

Виговський низько поклонив ся митрополітові. Ми

трополіт зирнув на його сердито, але встав з стільця.
Він був вже старий та сухорлявий з довгою сивою бо

родою та короткими косами, котрі посіклись і вили ся

кругом голови посічевими пухкими кучерями. Митропо
лїт поблагословив Виговського. Виговський поцілував

владику у руку і знов низько поклонив ся.- Прошу вступити до моєї бібліотеки, _ обізвав
ся владика і показав рукою на одчиняні двері в низь

кий, але нросторний покоів, в котрому по стінах були

поприбивані полиці, а на полицях лежали й стояли

книги в шкуратяних налятурках. У вікна заглядали
обсипані инїєм тільки волосьних горіхів і затїнювали

невеличкі шибки, пронускаючи в бібліотеку срібля
стий мягкий білий сьвіт. Митрополіт попросив Вигов

ського сісти коло стола, а сам сів проти його.
_; Ясновольможний гетьман кланяєть ся вашій

милости, сьвятий владино, і просить ваших молитов.
Може ваша милость чули, що до Київа ідуть московські

посланці з боярином Бутурлїном на чолі, щоб одібрати
присягу од вашої милости, сьвятий владика, од вищого

духовенства, київських козаків та городян.
-- Чув, чув і знахо, що сьогодня опівднї несланцї

будуть в Київі. Але ні я, нї духовенство на Україні
не думаємо присягати цареві на підданство. Про це
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гетьманові нема чого й говорити! - сказав митропошт
і при останніх словах аж скрикнув._ Чом же так, сьвитий владико?_ А тим, що поки наша церква залежить од ца
реградського патріарха, ми вдержимо свою автономію

і свої права. Не такої засьпіває нам московський па

тріярх Никон, чоловік простий, невчений, крутий та за
ваятнй на вдачу. Він зламає нашу автономію і запро
торить наших владик і попів в свої льохи, в котрих
він карає муками своїх духовних. Про присягу нашу
нехай ясновельможний гетьман і не допомииаєть ся! _
знов ажь крикнув старий владика і його посїчені кучері
задрижали кругом голови.

`

.

Виговському самому було до вподоби, що владика
не хоче присягати Москві, бо він не любив Москви; його

блискучі карі очі аж заграли, але він не насьмілив ся
виявити своїх потайиих власних думок і мовчав: він

мусів чинити волю і наказ гетьмана._ Та ще он про що пише вам один протопоп з
Чернигова: пішла нїби чутка, що московський патріярх
Никон думає заново перехрещувати нас всїхиа Укра
їиї, бо ми хрещеиі через обливання водою; наче не все

одно, чи облити дитину водою, чи поринути її з головою
в воду: благодать божа даєть ся й через обливаиня, бо

це тільки Форма сакрамеиту'. ВЫоскві на нас вважають
за це, як на неправославних. Буде нам морока з мо
сковським патріархом._ Що правда, то правда: тепер у нас на Україні
владики й протопопи люде э високою просьвітою, а в

Москві владики невчені й прості; одні другим нерівня, _
обізвав ся Виговський._ Це правда, пане писарю! З иевченими людьми
погана справа.
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_ Принаймні, сьвятий владико, не зрікайтесь вийти
з процессіею на зустріч посланцям і привести до при
сяги київських козаків та городян._ Це можна вчинити. б нроцессіею я вийду з усї
ма игуменами й нротопопами, а більше цього нічого не

можу вчинити, _ сказав владика голосом, в котрому
прорииав ся сутїнок досади й невдовоління.
Виговський встав і рознрощав ся з владикою._ От-от незабаром прибудуть носланцї, _ обізвав

ся Виговський, _ час би вже, сьвятий владико, і ви
ступати з процессією і ждати посланцїв хоч за версту
за Золотими ворогами._ Добре, добре! Зараз іду до собора і ми рушнмо
з игуменами і протопопами в процессії: це можна вчи

пити, це можна! _ сказав владика, а більше нічого

не зроблю й ие хочу! не хочу! _ сказав з гнівом.
Митрополїт з досади встав, випростав ся на ввесь

свій високій зріст і почав ходити по бібліотецї, розгла
джуючи свою довгу роскішну бороду. Він на одну міть
спинив ся коло вікна і втупив очі в густі гільки во
лоських горіхів, обсипаних инїєм, як сріблом. Постояв
ши коло вікна, владика швидким рухом обернув ся до
Виговського і знов промовив уз досадою і завзятістю:_ Більше я зробити не хочу і не зроблю, бо проти
мене підуть усї игумени й-протопопи. Вони встоюють
за автономію української церкви, а я ве хочу йти

проти їх.
Виговський встав з стільця і почав прощатись._ Де-ж будуть обідати царські посланцї? 'Гре

ба-ж їх прийняти почесно і видати їм добрий обід, _
сказав Виговський. -

_ Оьогодия після присяги я мушу запросити їх до
себе на обід і иагодую їх не редькою та смаженимн
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буряками, а доброю днїпровою рибою. Це я повинен

вчинити, як митрополіт, - обізвав ся владика на. про
щаннї. - І вашу милость, пане писарю, прошу запитати
до мене на обід. Ви вмієте провадити розмову з послан

цями, бо ви до того чоловік здатний, звичний, а менї

нема охоти балакати з ними.
-- Час вже, сьвятий владика, виходити на зустріч

з процессією, бо козаки вже давненько виступили з Ки
іва стрічати посланців,

_ сказав Виговський.- Йду, йду зараз до собора і зберу усїх игуме
вів і протопонів, _ сказав владика і звелїв келейникові
шляхтичеві подавати теплу рясу та клобук.
Тимчасом тисяча козаків київського полку ще

вдосьвіта виступила з міста на зустріч московським по

еланцям. Козаки стріли посланцїв за десять веретов од
Київа і пішли поперед їх. За козаками конюші вели

дванадцять царських коний турецької породи, вкритих
чепраками, затканими золотом, котрі волочились по зем

лї; на чепраках лежали вишивані золотом сідла. Потім
йшов полк боярських синів, а за ними вели ще рядок

турецьких копии, на котрих збруя лиснїла золотом та

перлами. Поміж кіиьми несли четверо прездорових зна
мен. Позад усіх їхали посланцї. Червоні кунтуші з ви
льотами на рукавах, жупани та покривала на конях

горіли, як жар, на білому Фоні снігу та ннїю. Вглядїв
ши поїзд, довбиші вдарили в казани, трубачі заграли.
Сила народу рушила на зустріч посланням.
За Золотими ворітьми етрів посланців митрополїт.

Владика сказав до посланцїв промову і вся процессія
рушила через Золоті ворота до еьвятої Софії. Митропо
лїт, одправивши молебінь, привів до присяги козаків та

городян, а сам „од жалю_умлївав“, а все духовенство
„за сльозами сьвіта не бачилои - як записав тодішній



8 ИВАНА ЛЕВИЦЬКОГО

літописець. Митрополїті усе духовенство не зложили

присяги, що дуже не сподобалось бояринови Бутурлінові
іусім посланцям.

^
'

,

Занросивши до себе в келії посланцїв на хліб та

сїль, владика накинув на себе мантію і, взявши в руки'
хрест, вертав ся в свої нової. За ним 'сьлїдком йшли

посланцї й Виговський. Народ обступпв владику і брав
благословення. Владика иа-силу посовував ся, благосло

вляючи народ.

До його підстунили дві панії за благословенням'

Одна з їх була вже немолода, повна на виду, закута
на білою хусткою поверх очіпка. Друга була молода,
височенька, поставна, повновида й біла на виду, як ле
лія. Вона так'само була закутана білою хусткою по

верх невисокої шапочки і була убрана в темиочерво
пий куитушик, облямований навкруги білии горностаем.
Її повний, делікатний вид неначе був обведений білими
рямками з білого пуху та срібла і саме лице іі було
біле, як біла лелія, а повні румині уста червонїлн на

морозі, як листочки троянди. Молода панна і справді
була схожа на білу квітку. Чималі темнокарі очі та

рівні густі брови дуже виразно малювались, обведені

навкруги білим убранням.
Виговський кинув очима на молоду панну. Його

вразили її блискучі карі очі та темнорусі густі брови. Ті
очі, ті брови так були схожі на його темнокарі очі та

темиорусі густі брови, неначе перед ним стояла або йо

го сестра. або його близьва родичка.- Який дивний нападок! Бачу неначе в дзеркалі
свої власні очі, свої брови! Неначе мене й цю молоду

панну одна мати породила. Яка вона біла, неначе ран
ній білий ряст під снігом! Які в неї делікатні румяні
уста, неначе листочкн делікатної троянди!
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Виговський несамохіть задивив ся на ту молоду па

няику. Він не зводив з неї очий, доки вона брала бла
гословеиня у владики и цілувала хрест. Владика при
вітно осьміхнув сяєдо неї, як до особи, котру він внас._ Певно якась шляхтянка, а може й князївна, _
подумав Виговський, не зводячи очий з лелїйиобілого

личва дівчини, і сам, не знаючи чого, легенько зітхнув
і задумав ся.
Виговському тоді вже минуло сорок років і він

ще був нежоиатий._ От би я з ким одружнв ся! Яким теплом по
віяло на мою душу од тих карих очий, од того лелїй

ного личка! Яка вона мила, як та біла голубка! _ по
думав Виговський і тихою ходою попростував сьлідком
за владикою та носланцями.
Обидві панії провели владику до середини саду

і повернули назад. Виговський в той час забув і про
церемонію і про послаиців. Йдучи по саду, обснпаному
сріблястим инієм, він все ніби бачив ту лелійно-білу
панну з нарими очима в матовому тумані срібного гу
стого инію. Йому здавало ся, ніби серед саду несподі
вано зіявилась якась русалка з прозорим білим делі
катним личком, нїби облитим сьвітом повного місяця.
І той старий садок став для його веселим, цоетичним,
Фантастичним. Йому здавало ся, що він от-от знов по
бачить, десь _ в гущавині, в срібному тумані инію ту
панну, легеньку, делікатну, з прозорим личком, з пал
кими очима._ Вона зирнула на мене кільки разів, _ подумав
Виговський, _ і на віщо я убрав ся в буденну старо
визну? Посланці неприємні мені гості, і це я для іх
натяг полинялий куитуш. Ото як би було знаття, що
Бібліотека найвнамен. повістей. Том'ь ЬХІУ. 2
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побачу таку цяцю! Убрав ся б иа-продиво в найдорож
чий кунтуш!
Владика вже входив в келії. За ним ішли бояри

та козацька старшина. А Виговський неначе не бачив
тієї процессії, забув навіть про неї і все оглядав ся на ту
стежку, котрою вийшла з садка молода ванна. все неначе

бачив її постать, закутану в темиочервоиий кунтушик,
оповиту смугами білого горностаю. Йому все здавало ся,

що він от-от углядить її коралеві уста і лелїйне личко
десь між делїкатними пушииками ннїйного туману.- Ця зустріч не минеть ся мені дурно. Щось бу
де; а що буде, того я й сам не вгадаю. Серце моє й досі
спало, ианаче було пригиоблене походами, битвами, та

канцелярською роботою, та налкими вередливими ви

хватками гетьмана Богдана. Цочуваю, що мов серце
якось раптово прокинулось тут на волі серед пишних

церемонїй, серед празникового блиску й сяєва, серед
вільного натоъвпу гуляючих людий, в срібному тумані
инїю, де майнув її легкий мягкий лелїйний вид. Я в Київі
тепер вольний, як школяр на вакацінх. Я знайду її і до
відаюсь, хто воиа, _ думав Виговський, вступаючи по
зад усіх в низькі, тихі й привітні митрополїтанські
покої.

Увійшовши в келії, митрополїт скинув з себе ар
хієрейську мантію і обернув ся до образів, котрими була
заставлена стіна в просторніи сьвітлицї. Печерський ар

химандрит Йосиф 'Гривна прочитав молитву перед тра
пезою. Митрополїт попросив гостий сідати за понакри
вані столи. Виговський сів за стіл, а з його думки не

виходила несподівана зустріч з якоюсь нсзнайомою ча

рівиою ванною. Він через силу слухав, про що бала
кав Бутурлїн з мигрополїтом, одновідав коротенько
й неохочо на запитання Бутурлїиа, сидів задуманий,
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а перед ним все манячів чарівний вид панянки з тем

ними очима.- Ця зустріч не випадком трапилась. Це моя доля
стріла. мене сьогодня несподівано серед празникового

блиску і вразила мое серце, -- думав Виговський і на

силу діждав ся кінця парадового обіду.

Розпрощавшись з митрополїтом та посланнями,

наговоривши посланцям багато красномовних слів, Ви

говський вийшов з келій за цвинтар, де козак держав
за поводи його коня. Він сів на коняі покатав до свого

брата Данила Виговського, котрий тоді пробував з жін
кою у Київі, посланий гетьманом по військовим спра
вам, і проживав у домі старого батька Єветафія Вигов
ського. Невеличкий дімок був власністю батька Івана
Остаповича, старого Євстафія Виговського, котрий тоді

проживав в Київі. Дімок стояв на Старому Київі за Со
фійською оградою, де в ті часи переважно жили право
славиі й католицькі дворяни та магнати. Іван Остапо
внч і Данило вважали це батьківське житло за своє
власне і, пробуваючи в Київі, жили в старого Євстафія,
як у себе в дома. Данило недавно тоді оженив ся
з старшою дочкою гетьмана Богдана, Катериною.

Вже на дворі сутенїло, як Іван Остаповнч вскочив
конем в просторний двір старого Євстафія Виговського,

кинув поводи козакові і пішов в невеличкий, деревяний
дімІ де його нривнтали од щирого серця брат Данило
з жінкою. Катерина посадила його за столом на покутї
і все розпитувала про обід в митрополїта, про послан
цїв. Виговський одповідав з неохотою.

_- Чи не слабий ти, часом, Іване Остаповичу, що
сидиш смутний та невеселий? Нї розмова, нї їжа не

йде тобі на душу? - питав його брат.
с
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_ Може й слабий, та не вгадаю на яку слабість,_ обізвав ся Іван Останович. _ А може я втомив ся
од тієї тяганини, що випала на мою долю сьогодня, _
сказав Виговський, сідаючн за вечерю._ Та розкажи ок бо, Іване Остаповичу, як обі
дали послаицї в митрополіта? ~ питала в його Кате

рина._ А як же обідали? Печерський архимандрит
прочитав молитву, мнтрополіт поблагословив трапезу,

усї посідали за столи та и обідали, _ знехотя одповів
Виговський.

_ Що ж таке ви їли? які потрави? чи багато
було потрав? чи добра була страва? _ питала цікава
та говорюча Катерина._ Оцього я вже тобі не зможу розказати. Щось
таке їли, їв і я, але що їли, того вже я не при
гадаю._ Невже таки не пригадавш? Та розкажи бо!_ чеплялась Катерина.- Чнмсь закушували після горілки... здаєть ся
був кавяр, а там далі був борщ з карасями, а потім...

я вже и лік логубив тим потравам, бо обід був довгий,
як літній день. Мені аж обрндло сидіти за столом.
_ Одже ти чимсь невдоволений.._ Чи не трапилось

там, часом, чого за обідом? Може ти занедужав через
той обід, що все позабував? _ говорила Катерина й
дивувалась.

Вона знала, що Іван Остапович любив побалакати,
все скрізь примічав, все навиглядав і вмів чудово про
все оповідати. Катерина любила слухати його жваву
веселу розмову, а сьогодня Іван Останович неначе за

з,
тяв ся говорити и розказувати, та ще й про таку цї
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каву річ для ІСняи, як обід в мнтрополіта для значних

царськнх бояр._ Може, Іване Остановичу, це на тебе наслано?
Там же була сила усякого народа, і прнязного для тебе

іворожого. Може це тобі стало ся з пристріту? Ти
значний чоловік на Україні, а там же на тебе зорило
стільки усяких очий! _ сказала Катерина._ Ох, зорило багато усяких очей! Ти, Катерина
трохи вгадала,- обював ся Виговський ізпов перед
ним майнули пишні очі і лелійне личко кругловидоі
панянки._ А я тут ждала тебе, як Бога з неба. Сидячи
в хаті думала: ото наслухаюсь сьогодня проусякі дива,
які там були на обідї. А ти мовчиш, неначе води в рот
набрав, _ говорила весела Катерина._ Нехай, Катерино, я завтра тобі розкажу про
усякі потрави та розмови на тому нарадовому обідї, а

сьогодня я зараз ляжу спати та дам такого хронака,
якого певне завдадуть і московські пузаті бояри після

судаків та осятрів та усяких наідків._ Невже таки всі вони дузаті? _ сказала Ка
терина зареготавшись._ Усі не всі, а було троє таких, що
паровпцк›не вкластн,- сказав Виговський.
Данило Виговський, високий сухорлявий чоловік

з гострими розумними очима, осьміхнув ся з-під пух
кнх довгих вусів одним кінцем рота, скрививши уста
иавскоси; віи знав, що Іван Остановнч не любить мос
ковських бояр як людей грубих і неосьвічених і готовий

нідіймати іх на сьміх.- Сьогодня вранці я сиділа коло вікна, а митро
політаиський кухар ніс з торжка такого здоровецького
корона, що хвіст волїк ся по снігу. Іване Остаповнчу!

ь
и на одну
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чим був начиняний той короп? чи рижом та грибами,
чи риэком та родзинками? _ обізвалась цікава Катерина._ Їй же Богу, сестро, не памятаю! Чимсь був
начиняиий, але чи гречаною кашею, чи рижом з гриба
ми, чи половою та клоччям, сього не пригадаю, _ ска
зав Виговський осьміхаючись._ Ну! як би половою та клоччям, то ти б таки
примітив, яке воно на смак, -- сказала Катерина і за

реготалась срібним сьміхом. _ Ет! сьогодня я нічого
Це допитаюсь в тебе, ти чогось неначе зварений в

окропі._ Катерина! та й цікава ок ти, нїгде правди діти!
›Дай братові спокій, _ обізвав ся з кутка Данило Ви
говський, примітпвши, що Іван Остапович сидить по

нурий._ Ото цікава я знати, про що говорили посланцї
з митрополітом. Мабуть їм не припало до вподоби, що

митрополіт та значні духовні особи не присягали на

підданство цареві, _ сказала Катерина. '

Катерину брала навіть нетерпиячка, що стосува
лось до політики, бо в ті часи загального політичного

зворушення на Українї,коли все народне життя звору
шило ся до самого дна, політикою цїкавились не тільки

козачки, але навіть селяни й молодицї, щоб стояти на

поготові до оборони своїх інтересів і свого життя. В той
небезпечний час усі практичні, аграрні й релігійні інте

реси усього суспільства часом залежала од однієї битви

козаків з Поляками, од якогось одного пунтка політич

ної умови Богдана з Польщею. Усі стояли нїби на по
всякденній сторожі і мусїли бадьористо й невснпуще
стерегти себе од усякої напасти. у_ Йди спати, Іване Остаповичу, а завтра розка
жеш і мені, про що там була розмова між Бутурлїном
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та митрополітом. Мені це цікаво знати; ти знаеш, що
я не люблю московських гордих, темних і' грубих бояр,
як і ти, - сказав Данило Виговський, позіхнувши
і хрестячн рота.
Він встав, засьвітив сьвічку і повів Івана Остапо

вича в кімнатку.
Цей кабінетик був невеличкий та тісний. По стінах

були почепляні рушниці та пістолї. Іван Виговський ліг
на тапчані, запалив люльку і кинув очима по стінах.

Кабінетик, прикрашений 'збруєю, здавав сяА йому тепер

неприємним. Іван Останович не любив войни, хоч слу
жив в козацькому війську Богдана і нераз бував в би
твах. Його думки перелітали в тихі митрополїтанські
нокоі, обвішані палицями зъ книжками. Душа його за
бажала спокою й тиші, яка панувала в тих тихих по

коях. І несподівано перед ним виникло наче з срібного
туману біле личко, ясні-ясні очі під густимн тонкими

бровами. Ті очі ніби дивились на його, доки, він не за
снув міцним сном чоловіка, втомленого доброю прбмаш
кою до Київа, вештанням та турботами цілого того дня.
Другого дня за сніданням Виговський,1 добре ни

спавшись, став багато веселїйший. Він вдоволив ціка
вість брата й невістки і все оповідав про парадовий обід

посланцям та про розмову митрополїта з посланцями.

День був погожий, соняшний. Низька сьвітличка, об

ставлена по старосьвіцькому, стала веселійша, і Ви
говський, добре посьнідавши, пішов в кабінетик одя
гатись.

Того дня міський бурмістр з райцями, війт з лав
никами та ремісничі цехи давали посланцям обід в _м

і

ській ратуші, і Виговському треба було для церемонії
та пошани стрінути посланцїв перед ратушею. Сього

дня Виговський довго нрибирав ся та чепурив ся, НадїВ
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иовісїнькнй синій жупаи, накинув поверх його обшитий
золотими шиурами червоний кунтуш з вильотами, взув
ся в червоні сапянцї, надїв шапку на-бакир, скочнв на
коня і на-силу встиг стрінути московських посланців
коло ратуші. Усі ремісничі цехи вже стояли перед ра
тушсю з своїми корогвами. Корогви маяли на вітрі
і червоніли здалеки на сонці, неначе грядка маку, ко
трий нїби якимсь дивом зацьвів серед майдани, засипа

ного білим снігом. Незабаром прибули й посланцї. Дов
биші вдарили в бубни. Заграли в труби. Міщане приви
тали посланців радісно. Київ уже давно мав магдсбур
ське право: свое міське самоправленство ісвій суд. Ки
яни боялись, щоб польські пани та магнати не одняли

од їх міського самоправленства, і дуже були раді, що
тепер польські пани, нущені Богданом на Україну ще
по зборовському трактатові, вже не вернуть ся ні всвоі
маєтности, нї до Київа, і само по собі не накладуть рук
на магдебурію Київа.
По обіді, провівши з козаками послаиціа по дорозі

на Ніжин, Виговський вертав ся на Старий Київ. Його
баский кінь летів, мов птиця, по узеиьких улицях Ста

рого міста, обставлених невеличкими деревяними шля

хецькими та козацькими домками, серед котрих подекуди
маиячіли кращі й більші домкн українських іпольських
магнатів з мезонїнами та стародавніми баштами серед

роскішних старих садків. Кіиь басував під Іваном Оста

повичем, гнув на-бік круту шию, прихкав тонкими дри
жачимн иіздрами, котрі парували на морозі при ясному
сонцї, як кинучнй казан з водою розпечений в полумі.
Кінь нїби чванив ся перед людьми своєю красою, своєю

роскішною гривою та рівною статтю, нозуючи на всі
свої кіньські лади. Червоні вильоти кунтуша метлялись

на вітрі, закидались на плечі, ніби пустували, грались
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з вітром і неначе показували прохожим жовтогарячу
підбійку з дорогого шовку; сапяицї червовїли, як жар.
Мужній, з широкими плечима, з дужимн руками, тон
кий та рівний станом Іван Останович був гарний вер
хом на коні, неначе він зійшов вкупі з конем в карти
нн якогось великого маляря і несподівано загарцював

серед тїсиої узної улнчки Старого міста, неначе пиш
ний середньовіковий лицар серед чорного заднмленого

німецького бурґа.
Не доізджаючи до Данилового двору, Виговський

несподівано вглядів на улицї гарну біляву панну і стар
шу панїю, її приятельку. Обидві панїї сниннлнсь, стали
і притулилнсь під барканом, поки їх поминав сьміливий

верховець з своїм возиком. Виговський впізнав їх обох
і його рука несамохіть опустила поводи. Серце в його
вакидалось, заграло. Він придержав коня, минаючи обох

панїй, і кинув на молоду панну довгий-довгий, ласка

вий погляд;_ Який пишннй козак! _ промовила старша пані._ Який на йому пишний та багатий кунтуш! А
кінь же то гарний та прудкий як вітер! Певно якийсь
багатий козак, _ обізвалась панна._ Певно з козацької старшини, бо я його вчора
примітила на процессії рядом з носланцями. Та який
же він гарний на коні, неначе иамальований! Чи ти,
Олесю, примітила, які в його пншні блискучі очі та гу
сті високі брови?_ Примітила, _ тихо одповіла Олеся._ Ото диво! Чи знаєш ти, Олесю, що в його очі
й брови неначе твої, неначе він украв їх у тебе. Ото

диво!_ Украв та не вмів сховати, бо виставив їх на
показ людям, так що й я бачила свое крадеие добро,
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_ промовила Олеся і засьміялась; вона й сама не зна
ла, чого вона стала така весела.

Поминувши панїй, Виговський оглянув ся і при
мітив, що обидві павїї одчинили хвірточку и увійшли
У двір- Певно вони тут живуть в цьому домі... Треба
розпитати Катерину. Катерина цікава, язик в неї го

стрий, як бритва, воиа певно їх знає, _ подумав Ви
говський, в'їзджаючи в подвіря.
Іван Остапович увійшов у хату і застав Катерину

в сьвітлицї. Вона сиділа коло маленького вікна на стіль

ці і шила сорочку, поставивши ноги на маленький ни
зенький стільчик, вироблений в Формі якогось звіря,

схожого на ведмедя з плисковатою спиною. Ясний

сьвіт сонця лив ся на-її кругловате лице, на широке
чоло з густими бровзми. Поздоровкавшись з невісткою,

Іван Остапович сїв на стародавній канапі з високою
спинкою, застеляною пістрявим килимом. Катерина про
сила розказати їй про обід в магістратї. Виговський те

пер був веселий, говорючий. Добра чарка венгерського,

старий мед за обідом і соняшний погожий день розво

рушили в йому природжену веселість та охоту до ве

селої розмови. Він розказував, до всього докладав жар
тів та сьміху. Цікава Катерина слухала його, неначе
читала цікаве оповідання._ Оце, Катерино, я вдруге вже стрів отут в Ки
іві якихсь паній: одна молода, повненька, біла, як сьо

годнішній сьвіжий сніг, а очі в неї блискучі й темні;

друга багато старша за неї і дуже схожа на неї. Вид
ко, що то її або мати, або тітка. Обидві вони закутані
в білі тонїсїнькі хусгки поверх очіпків чи шапочок.
Молодша, панна, приємна й білява, як біла квітка. Оце,

вертаючись з ІІодола, я несподівано стрів їх обох на
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улиці оттут недалечко, і мій кінь трохи притрусив іх
снігом з під копит. Чи не знаеш ти, Катерино, хто
вони такі? Чи шляхтянки, чи козачки? чи Українки
благочестивоі віри, чи католички? Вони увійшли в хвір
точку низенькоіо домка, обеаджеиого тополями.- Ага-га! догадуюсь! Одна з іх, старша, то удо
ва Павловська, сестра новогрудського каштеляна Стет

кевича, а друга, біла й повненька, то не дочка іі
,
а не

бога, дочка того старого каштеляна.- Вони живуть тут в Киіві завсіди, чи тільки бу
вають наіздом?_ Удова живе тут завсїди в домі свого покійного чо
ловіка, шляхтича Павловського. Вона має дві дочки. А

Олена Стеткевичева приїхала до неї з Новогрудка в го

сті і вже гостюе в неї тижнів зо три, коли не більше.

Вона наїзджае в Київ до тітки кілька раз на рік, і я
знаю, задля чого: певно виглядає собі в Київі гарного
жениха. Я їх обох знаю. Це моі знайомі. Я буваю в іх

в гостях, а вони в мене.
ъ- Невже! - аж крикнув Виговський і скочив з

місця так швидко, що коротенька люлька випала в йо

го з рук і з неї висипав ся на підлогу і попіл і тлїю
чий тютюн.- Чого це ти скочив, неначе опечений? Певно
тобі на очі нависла ота снїгова Олена? -- сказала Ка

терина і поклала шиття на коліна, а сама втупила в

Виговського свої невеличкі темні очі, розумні, як у ії

батька, гетьмана Богдана._ То ти їх обох знаеш? _ нромовив Виговський

і його очі неначе засьміялись до Катерини, такі вони

стали веселі._ А вжеж знаю. Як би не знала, я б тобі про іх

і не говорила. Казала мені Павловська, що покійник
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Стеткевич був чоловік заможній, але не був багатир.
За те ж був гордий, як сатана! гордий і собою, гордий
і значною ріднею і своєю дочкою. Це мені на вушко
розказала Олеевна тітка, його рідна сестра. А я тобі

говорю це все так само на вушко. Стеткевич мав рідню
між сенаторами, магнатами, князями Соломирецькими
й Любецькими, Друцькими, Четвертинськими і пнув ся
й собі за значною ріднею, бо сам був роду сенаторського._ Чом же він не видав своєї дочки за-міэк?_ Певно ждав жениха для своеі дочки якогось
сенатора, а може й князя. Сенатори й князі не сватали

іі, бо були високі задля неї, а за низчих її батько не
давав, хоч іі вже сватало зо два військових чи шляхти
чів, _ сказала Катерина. _ От і вийшло для Олесі ні
тпру, ні ну! А старый був упертий, надутий, аж розду
тий. Пнув ся, мов та жаба на купині, як збираеть ся

квакнути з усієї сили. '
_

Не встигла Катерина доказати свого оповідання, як

по-під вікнами майнули дві жіночі постаті. Вони про
стували стежкою, протоптаною в снігу по-під самою сті
ною. Проти сонця на стрісі сніг почав розтавати. З
навислоі на стрісї ледовоі бахрамн вода стікала просто
на стежку. Обидві паніі повернули з стежки на сніг і

загрузли трохи не по коліна. Вони обернулись до вік
на і вгляділи Катерину. Катерина махнула на іх

рукою: заходьте, мов, сюди, до мене в гості! Старша
панія підвела очі в гору, кивнула головою, неначе го

ворила: та до тебе ж ідемо, не куди! Але краплі води
полились її на лице. Вона втерла вид хусточкою, ви
йнявши її з рукава. Іван Остаповпч чогось стревожив
ся і нїби трохи злякав ся, вглядівши в вікно молоду
білу паняночку з тіткою. Він вхопив з стола люльку і

почимчикував в далеку кімнатку.
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Незабаром увійшли в сьвітлицю Павловська та О

леся, РОЗдяглн ся в самій сьвітлнцї і поклали своі

1'ЁЅ'ШУШЇ на стільцях. Катерина попросила їх сісти на ка

напі, а сама присунула дзиглик до канапи і сїла з шиттям

Проти іх. Почалась розмова про вчерашні й сьогоднішні про

цессії та церемонії. Катерина не втерпіла і похвалилась

ЩО Й до їХ Приїхав з Чигирина писар гетьмана Богда
на, був на тнх церемонїях і розказав їй про все. Кате

рина розказала все, що говорив їй Воговський, так гар

50, ЩО обидві панїї слухали іі з великою цікавостю. Їм

обом хотілось побачити того гетьманового писаря і од
'ЙОГО ПОЧУ'Ш де-що цікаве іпро Чигирин і про гетьмана.

Виговський, увійшовши в невеличку кімнатну, при

'ЮПУРПВ ся перед дзеркалом, накрутив свої вусн вгору,

по шляхецьки, причесар короткі кучсрі
і незабаром

вийшов догоетнй, щоб зблнзька подивитись на ту біля

ву Олесю. В маленьких дверях сьвітлиці з'явилась його

здорова, мужня Фігура. Він низько иагнун голову, щоб

не черкнутнсь лобом об двірок, переступив через поріг

і випростав ся на ввесь свій високий зріст. Рівннй, як

стріла, широкий в плечах, з тонким станом, до котрого

влнн червоний жупан, з високим чолом, над котрим

хвилями нависли темноруеі короткі кучері, Виговський

був гарний і в сорок років. Він од-разу вразив молоду
Олесю своєю мужньою Фігуроюі делікатною красою ма

тово-білого лиця. Олеся глянула на його, зирнула йому

в вічі і почервоніла, як макінка. -

Іван Останович привнтав ся до обох паній, сів осто

ронь на ослоні з високою спинкою, накритому червоним

сукном, івсе прнднвляв ся до молодої панни Олеся си

діла кінець стола. Вона була в блакітній шовкозій юбці,

обшитій кругом золотими нарчевнми узкими позумента

ми. На. ногах неначе горіли червоні черевични. Голова
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була оповита двома товстими русими косами, заплете

ними в дрібушки і оповитими синїми кісниками та раз
ками дрібних перлїв. На шиї лиснїла три золоті дукачі
червінцї. Стара Павловська сиділа з закутаною в на

мітку головою; біла намітка обвивала шию й голову,

коричнева юбка була облямована срібною нарчевою
стрічкою, а на шиї висів здоровий срібний хрест, які
носять тепер наші протопопи. На ногах в неї були жов
ті сапяицї, трохи задрипані на снігу. _

Катерина й Виговський розговорились з старою
Павловською. Проворна Павловська, розпитавшись у Ви
говського про обід у митрополіта, несподівано бовкнула,
мов з кілочка:_ А ми, пане писарю, бачила вас вчора!_ Де ж ви мене бачили? _ спитав Виговський.
. _ А коло сьвятої Софії, як ви йшли сьлідком за
владикою поплїч з посланцями. Ми з Олесею таки вас

примітили, хоч і не знали, хто ви такий, _ сказала
Павловська,

Олеся почервонїла, як калина, і скоса подивилась
на тітку, неначе говорила: ой тітко! держи бо язик за

зубами!_ Але тоді на вас убір був не такий гарний, як
сьогодня, коли ви басували конем на улиці, і кінь ваш

закидав нас снігом з-під копит._ Ми оступились але під баркап та притулились до
баркана спинами. Певно ми тоді були сьмішні. Ви не

сьміялись з нас? _ обізвалась Олеся, обертаючись до
Виговського.
_ Оце! чого ж пак я сьміяв ся б з нас? Уличка

узенька, то й не диво, що кінь кидав сніг копитами на
і.

всю улицю, _ сказав Виговський дуже радий, що и О
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леся його запримітила на коні в новому ефектовому ко

зацькому убранні._ Чи ви, пане писарю, самі прибули до Київа, чи
може й жінка приїхала з вами? чи ви жонаті? _ знов
спитала цікава Павловська.

Виговський осьміхнув ся і блиснув з-під вусів рів
ними, білимв, наче підрізанимн зубами._ Ні, я й досі ножонатий; все ходив у походи
з гетьманом і мені не було часу навіть подумати про
оженіння. А може й тим я й досі иежонатий, що якось
не траплялась... _ додав Виговський.
І Олеся і Павловська очевидячки зраділи. Їх очі

весело заграли. У кожної майнула якась думка, якась
надія. Павловська переглянулась веселими очима з 0
лесею і впіймала искряний погляд іі очий. Виговський
дуже сподобав ся удові, але вона й сама ще не знала,

куди його тулити: чи до себе, чи до Олесі Удова не
вважала себе, як стару'людину, хоч і мала дві моло

денькі дочки,іяк би хто добре причепив ся до неї, вона

була б ладна вийти за-між хоч і зараз.
„Треба залучити до себе цього пишного козака

красуня! _ подумала Павловська. _ Затягну його до
себе, хоч би мала тягти його за обидві поли жупана...
Намовлю Катерину, Щоб привела його до мене в гості.

Ой гарний же та пишнийі аж дивитись на його любоі"_ думала Павловська._ Пан Іван Остаповнч таки трохи запізннв ся з сво
ім весіллям, нема де правди діти, _ сказала Катерина,
затягаючи нитку в голку і довго нацїляючись в вушко__ А там же у вас в Чигирині козачки, як мак
процьвітають: в шовкових плахтах, в оксамитових юб

ках, в квітках та стрічках та в червоних чобітках з

срібними підковками. Куди ж тепер нам шляхтянкам до
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козачок! Вони тепер і багатїйші а тим і кращі за нас.
Невже між ними не знайшлось ні однієї, котра б при
чарувала вас? А кажуть же, що козачки чарівниціі _
дріботіла Павловська і сьміялась. Її кругленькі та ку
ценькі, як тарахоньки, щічки, неначе підсунуті аж під
самісінькі очі, поморщились і стали схожі на печені
яблука; верхня губа, коротша за спідню, підвела ся
вгору, неначе посковзнулась по міцних зубах, і на губі
виразно залиснїлн чорні волосипкн. Усе куце лице
з темними блискучими очима стало веселе, веселе не

наче вона налагодплась стати у танець з Іваном Оста

повичем і вдарити тропака._ Не тільки козачки чарівниці, бувають такі ча
рівницї і між шляхтянками,

і _ промовив Виговський,
глянувши в вічі Олесі й легенько зітхнувши.
Олеся це примітила іспустила рожсві, цупкі, як

перли, віка на очі._ Чи на довго ви, пане писарю, прибули до Київа?_ спитала Олеся так поважно, неначе вона була тітка
Павловськоі, а весела Павловська була для всі иебогою.
Ні один пружок її білого лиця не ворухнув ся, неначе
іі біле личко було висічене з мармору._

Завтра1 над вечір треба виїздити до Чигирина._ Оце! так швидко? Чого ж вам хапатись? Там
же жінка Й діти не плачуть, і ваша порожня хата не

пролнває за вами сліз,
_ сказала Павловська і чогось

зареготалась._ Що моя порожня хата не плаче за мною, я то
му відомий, але що гетьман буде серднтись та грнмати
на мене за зайві дні мого пробування в Київі, то я в

тому, ще певнїйший. Треба їхати, хоч мені і хотілось би
довше побути в Київі._ Ой, час вже мабуть полуднувати! Мені вже істи
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схотїлось: ми сьогодня таки раненько пообідали, _ про
мовила Катерина і встала, поклавши свое шнтвб на
столі.

Незабаром наймичка накрила стіл простою сіль

ською скатертю з червоними псретнчками, а Катерина
внесла полумисок з пирогамн, а другий з сметаною, по

ставила тарілку холодної смаженоі риби і внйняла
з шафи чудернацького синього здорового ведмедя з ста

рим медом і трохи менчого з горілкою лева, котрий
якось приміркувавсь зіпнутись на задні лапи і стояти
на хвостї. Увійшов і Данило Виговський та старий батько
Євстафій. Усі посідали за стіл. Чоловіки випили по здо
ровій чарцї горілки і пироги з сметаною і риба щезли
з нолумисків до останку. Старий батько Івана Вигов

ського, як хозяін, поналнвав зелені здорові чарки паху
чим медом. В сьвітлнцї запахло насїкою, бджолами та

щілннкамн. Тїтка Павловська кружляла мед таки добре.
Олеся вниила один кухличок і більш не схотіла. Усі
були веселі, усі розгонорились. Олеся стала сьміливій
ша, розговорилась з Іваном Остановнчем, але все була
поважна і навіть гордовнта. Говорила вона мало, одпо
Відада Ш>ротенько. Вона не забувала про свій сенатор
ський та князівський рід, неначе по всяк день носила

на своему чолі одлиск слави поважних сенаторів та

князів.

На дворі вже почало сутенїти. Павловська схопи
лась з місця._ Та й загулялнсь ми, небого, з козаками! _ аж

і крикнула Павловська.
' _ Та випийте ще кухличок меду на прощання!_І

принрошував старий господар тітку.
- Ой буде вже, буде, мое серденьно! Ой годі

вже, годі! Мед таки пяненький. Я стала така весела
Бібліотека найинамен. повістей. Томъ ЬХІУ. З
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од сього меду, що оттут незабаром засьпіваю на ввесь

Київ, _ говорила весела тітка._ Цьоцю! і справді час нам до дому. Вертатись
смерком я боюсь. Ви ж знаєте, що тепер польські та

українські католики-пани вертають ся на Україну, бо
гетьман пускав їх. А міщани ганяють їх з Київа на
передмістя. Ще подумають, що й ми з тих, що верта
ють ся з Польщі, та виженуть і нас на якусь там Ку
рінївку, _ сказала Олеся.
_ Одже ж ти й правду кажеш, Олесю Богданівно!_ промовила тітка._ Не бійтесь! Я вас проведу до самої господи,_ обізвав ся Іван Остапович._ От за це велике спасибі вам! Ми з вами бу

демо, як у Бога за дверми, _ говорила тітка, натягн
ючи на руки товсті рукави кунтуша, підбитого лиси

цями. _ Але... сьогодня ми гостюємо у вас, а завтра
просимо гостювати в нас: прошу на завтра вас усіх до
мене на пізне снідання або на ранній обід._ Добре, спасибі! -- обізвалась Катерина і її чо
`ловік. ._ І вас просимо вкупі з ними, Іване Остаповичу!
Не цурайтесь нашого хліба-соли, _ просила Павловська
Виговського._ О добре, добре! спасибі вам за ласкавість! _
сказав Виговський зрадївши.
Олеся кинула очима на тїтку і подумала: та

й хитра ж та догадлива вдала ся моя дорога цьоця!
Щось вона гадає та мидикуе, але що, сього не вгадаю...
І гості розпрощались _з господарями.
Другого дня Катерина не дуже заранї зібрала ся

на снідання до цьоцї Павловськоі. Вона добре знала, що
Павловська затягне снідання під ранні обіди, бо була
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дуже гостилюбна людина, любила веселе товариство,

любила гостювати в других, любила і в себе прийняти
гостий.

Іван Остаповнч, Данило й Катерина прийшли д
пані Павловськоі, як сонечко геть-геть підбило ся вгору.
Дім пані Павловськоі був такий самий, як і в старого
Євстафія Виговського, тільки багато просторнійший, хоч
і низький, з маленькими вікнами, перебитими навхрест
залізними зубчастими гратками для оборони од злодіїв.
В Павловськоі скрізь в покоях було вже поприбирано,

скрізь було чисто й гарно, як у келіях в черниць.
В кутку на покутї лиснілн образи, обвішані вишиваними

рушниками. Перед найбільшим образом блищала лям

падка, неначе в сьвято. Трохи не на саму середину
сьвітлиці висунулась низька, присадкувата, як черепаха,

широка груба'з зелених та синіх кахоль, помальованих
якимись чудернацькими жовтими квітками. Ця труба,
неначе здорова хмара, крала сьвіт од маленьких ві
конечок і несла в сьвітлицю темряву. В двері вигляда
ли гарнеиькі головки двох невеличких дочок пані Яки
лини Павловськоі, заглядали в сьвітлицю і знов хова

лись. Павловська радо привитала гостий, а найбільше

Івана Остаповича. Вона була така привітна до його,
неначе давно його знала і зросла з ним укупі. Вийшла
й Олеся вже багато сьміливійша. Вона привітно обер
нулась до Івана Остановича і сьміливійше з ним роз
мовляла. Гості посідали на канапах, схожих на ослони._ От іспасибівам, що ви нас одвідали! Чи знаете,
Іване Остаповичу, що ви мені сіеи ночі снились? _
промовила Якилина Павловська._ І мені ви`снились, та так страшно! _ прохо
пилась Олеся і чогось почервоніла. р

- -

і!"
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_ Як же я вам снив ся? _ спитав Виговський
в Павловської._ Та якось так чудно. Снило ся мені, що ши
з Олесею йдемо улицею, а ви летите на баскому коні.

На вас червоний кармазин, шапка з червоним верхом,
а од кармазина, од шапки і од червоних сапянцїв па
шить полумям на вею улнцю. „Ой згорнмо!“ _ нїби
кажу я до Олесї _ „ой коли б оце кінь сипнув снігом
з-під копит на це полумя!“ І од-разу з-під копит по
сипав ся мстелицею сніг та й погасив те полумя..._ Ну, хвалить Бога, що ви, цьоцю, не згоріли
в тому полумі! _ обізвалась Катерина, осьміхаючись._ А мені ви, пане Іване, снились ще страшнїй
ше, _ промовила Олеся. _ Снилось мені, десь я не
наче йду до сьвятоі Софії, а ви катаєте на страшному
конї. Дивлюсь _ то ви були на нонї, а то вже під ко
нем. Кінь скажено прихкав, пашить паром та все топче
вас копитами, топче й біжить, а ви все лежите під ним.

Я почала кричати на людеи, щоб рятували вас. Коли
гляну, ни знов на рвучвому коні гарцюєте по майдані,
а потім дивлюсь _ ви знов під конем. Господи, як я
переляналась! Провинулась я і вся дрижу, неначе

в пропасницї._ Ото вразив їх обох! Аж приснив ся обом та ще
тієї ж самої ночі, _ подумала Катерина._ Що 6 то віщував цей сон? чи добре, чи пога
не? _ сказала Катерина голосно._ Менї здаєть ся, що добре, бо як сниться страш
ний сон, то віщун на добро, а як веселий, то на якесь

лихо або на хворобу, _ промовив Данило._ Дай Боже, щоб на добро, щоб я не дурно на
страхалась сієи ночі,

_ сказала тітка. _ Але ж, пане
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Йване, в вас кінь! Чи він татарський, чи турецький ?
На продиво чудовий та баский!_ Татарський, степовий, гарячий, як огонь,апруд
кий, як вітер, _ одповів Іван Останович._ Тим мабуть ваш кінь мені й прнснив ся, що
такий баскнй. Ото як би я була молодча! Як би я на

йому оце погарцювала!
_ сказала тітка Якилина._ І я б погарцювала, бо дуже люблю їздити вер

хн, _ обізвалась Олеся._ Невже ви вмієте їздити верхи? _ спитав Ви
говськнй._ О! ще й як! Мій панотець вивчив мене їздити
на коні ще змалку для всякого випадку, бо в нас шлях
та часто вчиняе наїзди на дім, на оселю. От яйумілаб
оборонятись, командувати слугами на коні, _ сказала
Олеся._ Чи ви грецької віри, чи католицької ? _ спи
тав несподівано Іван Оотапович в Олесі Стеткевичівни._ А як же! Я і цьоцл моя Якилина ми грецької
віри, сказала воиа, кпвнувши головою на Павловську._ В нашій сімї, пане Йване Остаповичу, в всяка
мішанина, _ обізвалась Якилина Павловська. _ Мій
батько, це-б-то й дїд Олесин, і моя мати Ганна з Огін
ських були грецької віри, а вже брати мої розбрелись
по сякнх ві ах. Один б в г ецької ві н д гі два _
Ян зт

а

Хриотїфор подалнїзь З
а

нову візу, _рїріянську,

а четвертий, Олесин батько Богдан, мабуть за-для того,

щоб стати сенатором в Варшаві, став католиком.
Олеся та брат її Михайло од першої Богдановоі жінки,
Ікнязівнп Соломирецької, зістались православні, а дві

1
ї

зведенючки-сестри од другої Богдановоі жінки като

лички Францкевичевої стали католичками. Олесин брат
Михайло постригІ ся в ченці в Печерському манастирі.
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А от я та моя сестра не пішли сьлідком за братом
Богданом Отеткевичем, бо ми обидві не думали стати

варшавеькими еенаторами, то й зісталнсь православни
ми. Як бачите, в нашій Фамілїі горох перемішав ся
з капустою._ От і добре, що ви не забажали стати варшавсь
ними сенаторами, - сказав Іван Останович до тітки
Якилини, але скоса глянув на Олесю; він був радий,
що Олеся однієї з ним віри.- Але оце ми базікаємо собі по-троху, а Іва
нови Остаповичеви може треба незабаром виїздити з

Київа, а то ще як дізнавть ся гетьман, то й на мене

розгнівавть ся, що я не господиня, опізнилась з снідан
вям, чи то пак з обідом. Але, здаеть ся, мій борщ вже
докіпає, а каша доиріває, _ сказала Павловська і по
бігла до пекарні.- Яка весела ваша тітка Якилпна! -1 промовив
Іван Останович до Олесі.- Що весела, то весела! я іі люблю за веселі
корови, бо й мені з нею веселійше. Шкода тільки, що
вона живе в Київі, далеченько од нашого двору, бо наш
батьківський двір і маєток аж на Поліссі, - сказала
Олеся.

~ При кому ж ви живете, коли ваш панотець
вже три роки, як помер? Ви така молода, вам небез
пешно самій жити та ще в лісах та пущах, -_ сказав
Іван Останович.
і - Ми з панотцем жили в Новогрудку при зам
ку, доки мій панотець був живий: він був каштеляиом
в Ёовогрудку. А як він помер, то я переїхала з своєю
тіткою в батьківський двір на Поліссі, а з нами живе
й господарює мій дядько, брат мого панотця, старий
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удовець Христофор Стеткевич, аріянин. Він мені став

ва опікуиа й за батька, _ мовила Олеся._ Такій молодій паннї невесело жити в пущах та
нетрях серед вовків та ведмедів. Ви б перейшли на
життя до тітки Якилини в Київ! У_ О, я до неі частенько наізджаю в гості і го
стюю часом довгенько, по місяців два, _ сказала Оле
ся, -- але все таки не годить ся мені кидати й своєї
хати і свого господарства.
„Можна буде з нею частенько бачитись в Киіві“

подумав Іван Остановичь. _ „Не мине ця пташка мого
сильциік
Тітка Якилина Павловська звеліла накривати стіл.

І швидко потім, замісць снідання, подали на стіл цілий
обід та ще й не убогий. Павловська одчинила дверці

пічурок: там з'явнв ся цілий скляний звіринець. Через
руки тітки Якилини звідтіль почали виходити, неначе
з Ноєвого ковчега, усякі звірі: сині ведмеді, зелені ле

ви, якісь мітичні чудернацькі крокодилі чи ящірки
з лапами, а далі виліз з пічурки якийсь здоровий виш
невий змій з товстим нузом і з тонким хвостомјзакру
ченим, неначе бублик. Змій був повний вишнівки. Ті
звірі з настойками, наливками та медами розлїзлись
скрізь по столі, неначе череда в полі. З”явилнсь пісні

пироги з гречаною нашою та з грибами, борщ з кара
сями, а потім стіл аж захряс під варениками, мииши

вами Ув сметані, пампушками, шуліками з маком та ме

дом і маковниками. Тітка Якилина частувала, припро
шукала, все наливала чарки і сама по-троху виникала.
І тітка, й Катерина, й Олеся не цурались хліба-соли
і іли не згірше й не мснче, як і чоловіки, без цере
моніі._ Ой запізню ся я в дорогу через ваш багатий



32 ІВАНА ЛЕВИЦЬКОГО
'\

та довгий обід! Буде мене гетьман бити, та нікому бу
де й боронити, _ сказав Іван Остапович, допиваючи
здоровий кубок меду._ Як би я була там вЧигирині, я б вас оборо
нила од гетьмана, _ сказала тітка Якилина, випивши
медуі втераючи уста хусточкою.
' '_ А ви, Олено Богданівно, боронили б мене од
гетьманської булави? _ спитав в Олесі Іван Оста
пович._ А вже ж боронила 6, бо шкода, як бють чоло
віка, та ще й ні за що, _ обізвалась Олеся, заїдаючи
обід маковниками._ Ой час в дорогу, час в дорогу! Оидїв би я в
вас і до вечора, як би ви мене не вигнали, та час до
Чигирина братись, _ сказав Іван Остаповпч і хапком
встав, перехрестив ся, подякував Павловській за хліб
за. сіль та защиру ласку і почав прощатись. На про
щанні він поцілував тітку Якилину в одне й друге пле
че. _ Ото щира ви людина! Бачу ся з вами двічі, знаю
вас два дні, а менї здаєть ся, що я з вами вік звіку
ван і знав вас Бог-зна од якого часу, _ мовив Іван
Остаповпч до Павловської._ Заходьте ж до нас, як будете в Київі! Не ми
наите моєї хати! _ сказала Павловська до Виговського._ Хіба вмру, що не зайду... А вн, Олено Богда
нівна, довго ще будете гостювати в Київі в тітки? _
спитав Іван Остапович._ Та мабуть поїду на Полісся після Великодня,
як почнеть ся робота на полі, _ сказала Олеся на
прощанні.

'

_ То ми ще побачимось, як будемо живі та здо
рові, бо мене гетьман таки частенько посилає по ділу
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до Київа, - сказав Іван Остапович і вийшов з покоїв
веселої Якилини.

ІІ.

Невеселнй виїхав того ж таки дня з Київа Іван
Остапович з двома верховцями козаками. Вже наступав
вечір, як він вїхав у густий київський бір. Сумне небо,

вкрите густими хмарами, високі сосни, що стояли, нїби

стіни, по обидва боки дороги, наводили на його задуму.

Бір тихо гув, неначе далекі Филї моря. Це сумовите,

тихе, але дуже гудїння наводило на душу Виговського

задуму й сум. Після шуму і гаму в Київі на празнику
ваннях та обідах Виговському здало ся, що він заїхав

у якусь пустиню. Він похилив голову, а думи за дума
ми тихо йшли одні за другими, одна другу викликаючи

серед мертвої самітности. Йому все чогось здавалось,

що він нїби загубив щось дуже коштовне, або щось за

був в Київі таке гарне та дороге, що за ним варто було
іназад вернутись. Високий стародавній ридван, поста
влений на полозки, більш схожий на Фараонову коліс

ницю, иїж на санки, плавко й рівно линув по утертому

шляху. Нї гуку, вї стуку кругом, тільки бір жалібно
гув, неначе стогнав, а думи ще яснїйше й виразнїйше

снувались роем в голові Виговського.

„Треба сватати Олесю, хоч би прийшло ся вихо

пити й видерти її з рук гордовитої високої рідні. Вона
поважна й розумна, як теперішня Богданова жінка

Ганна; вона зуміє добре вдержувати мій дім, може ко
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лись і гетьманський... Вона шляхецького високого роду,
вміти-ме прийняти й привитати людий. Козаки іі пова
жати-муть; козацька старшина не посьміє заводити в

мойому домі запорожської сваволї та пянства, котрого
і я сам не люблю. Вона й багатенька й гарна гарна,
як лелія“ _ думав Виговський, втопившн очі в темно
зелені стіни сумноі сосвини, неначе він читав на іх
свої думи.
Тихий вітер дихнув неначе духом на сосновий ста

рий ліс. Оосни заколивались і загули ще сумнійше
й жалібнійше. Сумні й жалібні думки швидче завору
шились в душі Виговського. Йому чогось стало жаль
Олесі, жаль Київа. Він згадав привітну тітку Яквлину
і йому стало жаль і за Якилиною; йому хотілось вер
нутись назад, подивитись на Олесю і на ті кімнати, де
вона тепер пробувала.

Другого дня ввечері Виговський прибув до Чигири
на і ввійшов в свою кватиру. Він був чоловік не роз
тратливий, хоч і не скупий, і мав собі невеличку хату
недалеко од гетьманського двору. З козацького скарбу
він брав добре вдержування. Чужоземські посланні на

даряли його коштовними подарунками. Але в той час

він ставив на свій кошт манастир коло Чигирина и тра
тив на будовання манастиря чимало гроший.
Іван Остановнч увійшов у свою тісну кватиру і во

на здала ся йому тепер назвичайно сумною.

„От було б добре, як би оце з мові хати вибігла

назустріч мені Олеся, привитала мене ласкаво, обвнла

мені шию повними рукавів, пригорнулась до мене, сіла
зо мною поруч оттут на канапці і розважала мене своєю

тихою розмовоюи -- думав Іван Остановнч, сидячи на
канапці. На дворі і в покоях стояла мертва тиша. Ма
ленькі вікна стали ніби сліпнути: на дворі вже сутені
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ло. Вечір заглядав у всі маленькі віконця, а по кутках
стояли темними стовпамн дідитіни. В недобре натонле
них покоічках було холодно. Виговський важко зітхнув
і глянув на столи, на поскладані в купи усякі канце
лярські папери. І ці столи навели на його смуток. Йому
здавалось, що і ті покоі, і ті столи не наводили б на
його душу такого смутку, як би по тих покоях походжа
ла Олеся. Перший раз на свойому віку він почував свою

самітність, почував нудьгу. Перший раз на віку найшов
на його душу якийсь смуток, якийсь жаль, невідомий

до того часу серед походів та битв, серед бурливого

козацького життя. І несподівано в його душі виник ле
лїйно-білий вид Олесі: і стало йому на серці веселій

ше, стало ніби і в покоях теплійше й яснійше.

„Битви й трактати, як дні за днями! а. мое серце
не знало волі, не зазнало щастя. Жаль мені себе, жаль
свого серця!и _ Виговський важно зітхнув.
„Одначе час йти до гетьмана, а то гетьман мабуть

мене жде“ _ подумав Виговський і вхопив з стола
кілька листів, витяг з кишені свої записи, зроблені
в Киіві про посланців та митрополїта, і швиденько по

чимчикував до гетьмана Богдана. Гетьман привитав ся

з ннм дуже ласкаво і все розпитував про посланців, про

присягу Киян та про митрополїта.
Виговський на-силу діждав ся вольних днів на ма

сниці, одпроснв ся в гетьмана іпоіхав до Київа. Він
зайшов в гості до Павловськоі, побачив ся з Олесею.

ІПавловська і Олеся так само радо привитали його,
як і переднійше. Тітка Якилина запросила його прийти
до неї на обід другого дня. Стіл знов аж захряс під
'пирогами, варениками, мнишиками та усякими наідкамид
під наливками та всякими настойками. На обіді була
якась родичка покійного чоловіка Павловськоі. В кінц

ьъь' '
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обіда приїхала стара внягиня Любецьна, родичка покій

ного Олесиного батька. Іван Остапович познайо

мив ся з нею. Любецька була ввічлива до Івана Оста
повича, делікатна в розмові, ласкава на словах, але,

прощаючись з Іванові Остаповичем, не запросила його

до себе в гості. Вона була горда своїм князівством

і догадувалась, що Іван Остаповнчь не дурно навідуєть
ся до Якилини Павловськоі та до Олесі.

Іван Остапович довідав ся од тітки Якилини, що
Олеся виїздить до дому в свою маєтність після Вели

кодня через тиждень.

„Треба буде починати діло на Великодні святки,

треба буде заповіститись Олесі, що я маю замір сва

тати її, а то як заіде в свою маєтність, в т
і

поліські

пущі та нетри, то трудно буде тоді добратись до неї.

Треба на Великдень починати та й кіичати діло, ко
ли Бог поможе; виїде з Київа, то й забуде про ме

не" _ думав Виговський, вертаючись з Київа до Чн
гирина.

А Олеся про його не забувала. Після його приїзду
до Київа вона тільки й думала про його, тільки й роз
мови з тітною було в неї, що про його._ От-от Іван Остапович буде тебе, Олесю, сватати.
Ож побачиш! Прилетнть сюди в двір на татарському
коні, вхопить на сідло.та й завезе до Чигирина, як по

лонянку!
_ сьміялась тітка.
_ Побачимо! Але, цьоцю, мені отой Чигирин з ко

зацьким табором зовсїм не подобаеть ся. Як би мені
жити в Київі, то я би з дорогою душею згодилась внй
ти за Виговського, _ говорила Олеся._ От і не подобаєть ся! Ти ще й не була в тому
Чигирині, а він тобі вже й не подобаєть ся, _ сказала
тітка. ›



гвтЬмАн ІВАН виговський 37

- Як би я стала гетьманшою, то це мені припа
ло 6 до серця. Я тоді була б готова і в Чигирині жити.
А то бути жінкою генерального писаря війська запо
рожського якось ніяково. Це ж навіть не те, що бути

сенаторшою в Варшаві._ Одже ж, моє серце, те саме, тільки що будеш
жити не в Варшаві, а в Чигирині, - обізвалась тітка._ А я, цьоцю, більш за все люблю Варшаву, хоч
я й не католичка. Місто веселе, людне. Там і королів
ський двір, і сенатори, і магнати з усіеи Польщі й У
краіни: в на що подивитись, є чим себе розважитн. Ту
ди тягне мою душу, а не до Чигирина, де повно коза
ків та гармат, де тільки Й тхне військовим табором та

порохом, -~ сказала Олеся і зітхнула.
На Великодні сьвятки Іван Остапович одпросив ся

в Богдана до Київа. Другого дня пішов він на службу
в Михайловський манастир. Народу в церкві була сила.

Він ледві протовпив ся і став коло стіни. Недалечко од
його в притворі стояла Якилина Павловська сама, Оле
сі з нею не було.

„Чи не поїхала вже Олеся часом до дому ?“ -
подумав Іван Остапович з тревогою на серці. От тобі й

опізннв ся з сватанням! ІА коли то вона знов прибуде
до Київа? Коли то я зноз побачусь з нею і поговорю?
Ще прийдеть ся їхати до неї на далеке Полісся в якісь

Мокранн...“
Виговський на-силу достояв до кінця служби і, хоч

був богомільний и богобоязний як усе тогочасне суспіль
ство, але він сливё не слухав і не чув, що читали, що
сьпівали в церкві, про що Михайловський игумен гово

рив з кафедри в своїй проповідї. Олеся не виходила в

його з думки, неначе й вона стояла тут в церкві неда~
, лечко од його коло своєї тітки, а він все дииив ся на
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іі височеньку тілисту та рівну постать, на іі білу, як
снїг, шию та ясноволосу головку.

Служба скінчилась. Натовп рушив з церкви. Ви
говський притулив ся до колони и ждав, доки не прой
де проз його Якилива Павловська. Він не зводив очий
з іі голови, закутапоі поверх очіпка білою тонкою на
міткою. Біла голова в густому натовпі неначе плила до
колони, нїби її несла тиха вода в річці. Виговський під
ступив до Павловської і поздоровив ії з святками. На
товп ухопив його і поніс попліч з Якилиною і незаба

ром виніс через широкі двері на цвинтар._ А де жце Олена Богданівна? - було його пер
ше слово, як вони вийшли з церкви. _- Може виїхала
в свої Мокрани?- Ні, нї, не виїхала! - сказала Павловська і о
сьміхнулась. - В Олесі ще з ранку боліла голова і во
на зісталась дома.

Довгеньке вони йшли мовчки. Було знать по очах
Павловської, що вона чогось ждала і через те мовчала
і Виговський щось думав і мовчав. Тітка ждала, що
він от-от скаже про свої думки та заміри сватати Оле

сю. Їй дуже бажалось стати на цей раз свахою... і по
тайне бажання іі здійстнилось.
-- Цыщю Якилино! -~ почав Виговський, - мені

дуже сподобала ся ваша шановна небога і я думаю за
слати до неї старостів. Поперед сього прошу вас, допо
можіть менї в сьому дїлі то порадою, то своїми слова
ми, а потім скажете менї просто, чи можна мати яку
надію? Чи вийде Стеткевичівна за мене за-між?
Тітка зраділа, аж засьміялась. Їй припадав до впо

доби такий жених для Олесі, а вона вже давненько хо

днла на роспитки в Киіві до козаків і довідалась од іх,
що уряд генеральрого писаря

при гетьмані _ високий
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уряд, хоч магнати й багаті православні пани нехтували
козаками._ Пане Йване! я певна, що Олесі ви до вподоби
і що вона готова вийти за вас за між хоч і сьогодня.
Але в неї, бачите, багато усякої високої рідні: і князі
Соломирецькі, і князі Любецькі, і князі Друцькі-Гор
ські, і Огінські. Я постерегаю, що вони спроти
влять ся сьому, а найбільше спротивить ся старий
князь Василь Соломирецькии та Христофор Стет

кевич, Олесин опікун і нїби названий батько. Він чоло
вік гордий, гоноровитий і дуже не любить козаччинн.

Оттут може бути для вас претичина._ Шкода! ох як шкода! _ аж крикнув Іван
Остаповнч.
_ Але чи шкода, чи ні, діло ще не починалось.

А тим часом прошу вступити до моєї хати попоїстн
сьвяченого з мого столу. Там ми ще побалакаємо до

кладно про це діло.
Вони увійшли в сьвітлицю Павловськоі. Коло сто

лу, накритого білою скатертною і заставленого усяким
сьвяченим, стояла Олеся. По сьвітлицї клубками вив ся

дим ладану. Олеся ждала з церкви тітки і накадила
ладаном, позасьвічувавши усі лямпадки перед образами.
В сьвітлицї одгонилось важким духом церкви од ди

му ладаиу та лямпадок. Олеся глянула на тітку і за

сьміялась. *
_

_ От і наша слаба! Гарна слаба! Полінувалась
йти до церкви, _ сказала тітка._ Не думайте, цьоцю, так! Зранку вмене і справ
ді боліла голова, а тепер вже перестала, _ обізвалась
Олеся і почервоніла, глянунши на Виговського._ Христос воскрес! З празником будьте здорові!
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_ сказав Виговський, скидаючи свій кунтуш і пере-І
ступаючи через поріг сьвітлиці._ Воістину носкрес! будьте й ви здорові! І вас
поздоровляю з Великоднем! -промовила Олеся і стала
така рожева на виду, як була рожева її сукня.
Виговський був убраний в новісінький оксамито

вий жупан вишневого кольору, обшитий золотими позу
ментами. Цей вишневий жупан дуже приставав йому до

лиця. Він неначе покращав у~двое. Одлиски позументів
грали чудовими золотистими сутїнками проти весняного

сонця і сипали ясний сьвіт на матово-білі щоки й висо
ке чоло Виговського._ Ну, тепер похристосуем ся! _ промовила тітка
і тричі поцілувалась з Іваном Остаповичем і очевидячки
не без смаку. Іван Остапович підступив до Олесі і по

христосував ся з нею. Олеся засоромилась, стала чер
вона, як калина, і очі снустила до долу, одначе не

спротивилась і тричі поцілувалась з ним Виговський,
як добрий навиглядач, зауважив на це, як на добрий
знак для себе.

Вибігли з кімнати і дві дочки Павловської. Старша
Маринка вже шіснадцяти-літна тоненька дівчина, була

чорнявенька й гарна, як намальована. І вони обидві по
христосувались з Виговським. Посідали за стіл і попо
їли съняченого. Тїтка велїла подавати страну. ІІо обідї
тітка вийшла з сьвітлицї нїби по господарству. Олеся

й Іван Остапович зістались в-двох.
Іван Остапович сів на канапі поруч з Олесею. Во

на обернулась до його і глянула йому просто в вічі.

Дві пари ясних темних, дуже схожих очий стріли ся

дуже близько. Олеся неначе прочитала, як у книзі,
в його очах, що думав Іван Остапович. Виговський по
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її очах вгадав одповідь. Він заговорив з-тиха, щоб його
слова не доходили через двері до другої кімнати._ Панно Олександро! Я заіздив коня, поспішаючи
до вас в Київ. Не можу всидіти в Чигирині

'
без вас.

І день і ніч все про вас думаю. ОІ рано й вечір так
іпориває сюди мою душу, як тільки гляну на північ
од Чигирина, на зелені ліси та діброви, бо знаю, що за

тими гаями та дібровами пробував чарівниця, що при

чарувала мене од-разу своїми карими очима та висо

кими бровами. Час мені одружитись. Становище моє
на Україні високе. Шукав я між нашими козачками
собі дружини, та й... не знайшов. Не такої пари мені

треба. Я вас од-разу полюбив, як углядів вас в-перше.
Чи приймете ви моїх старостів, як я пришлю іх сва
тати вас?
_
Прийму... прийму! - сказала сьміливо Олеся,

ані запикнувшись. _ Я рада вийти за вас, бо полюбилау
нас од-разу, як побачила вас в-перше. Тільки... тільки...
Ох, будемо мати претичинуі - промовила Олеся, зі
тхнувши і згорнувши руки, _ мати-мемо таку прети
чииу, що я й сама не відома тому, що вийде з вашого

сватання.

-- Чому так? - раптово спитав Виговський.
_- Мій опікун, старий дядько, удовець Христофор

Отеткевич, вірою кальвін, і мої родичі князівського

роду спротивлять ся і не видадуть мене за вас,
- тихо

обізвалась Олеся, спустивши очі до-долу ізадумавшпсь.
Румяиець од-разу погас на її білих щоках, а смуток
впав сутінком на рожеві віка, на пишні уста.
Виговський замовк і сам задумав ся. Він догаду

вав ся, що претичина буде немала іщо за Олесю прий
деть ся войдуватись з її високою ріднею.

Бібліотека найзнамен. поввстей. Гомъ ІЬХІУ.
І

4М
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_ Христофор Стеткевич, князь Любецький і його
жінка дуже не люблять гетьмана Богдана й козаччини
за те, що гетьман одірвав Україну од Польщі. Вони
встоюють за Польщу. І на козаків, і на гетьмана вони
злі, аж сичать. А вв ж генеральний писар. в гетьмана!_ сказала Олеся._ Але ж я сам шляхтич, хоч і пішов на службу
в козацьке військо. Правда, я з небагатих шляхтичів,
але кожний шляхтич шляхтичевн рівня. Що до того,

що ваші родичі князі? Вони такі ж шляхтичі, як і я,
а „шляхтич на загродї рівний возводї“! _ сказав Ви
говський._ От що, пане Йване! Підіть ви оце сьогодня
з цъоцею Якилиною до нашого родича князя Любецько
го. Він теперички в Київі. Побалакайте з ним, спитайте
й про наше діло Що він вам скаже, те саме скаже
вам і мій опікун Стеткевич, бо вони великі приятелі
і мають одні думки. Але вам все-таки треба буде при
бути до нас в Мокраии і поговорити з моїм опікуном
Отеткевичем. А потім побачимо, що маємо вчинити._ Добре! , я попрошу паню Павловську і ми по
їдемо до князя Любецького, - сказав Виговський і по

цілував Олесю в руку. _

Незабаром увійшла в сьвітлицю Павловська. Ви

говський розказав ін про свою розмову з Олесею. Тітка

була дуже рада, поздоровляла Олесю і на радощах

тричі поцілувала іі.
Ну, пане Йване, ідьмо ж до князів Любецьких!

Побачнмо, якої то вони засьпівають, -- говорила тітка._ Знаю, що буде в нас битва за Олесю але ми таки

візьмемо гору і одібемо в їх Олесю. Без битви вже не

обійдеть ся Це я наперед знаю. Побачимо, як вони вас

приймуть, що говорити-ме вам, як обійдеть ся з вами
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цей Олесин дядько в-первих, -- говорила Павловська,
вдягаючись в экупан.
Виговський і Павловська хапкбм поїхали, неначе

хапалнсь, щоб не опізнитись на якесь сьвито або на

якусь церемонію.

Незабаром прибули вони до палаца князя Любець
кого. Старий палац стояв на Старому Київі, над гли
бокою долиною, котра тягла ся до Кожумяків. Палац

був збудований серед широкого двора. Гостра висока

покрівля з черепицї почорнїла од негоди, непоновляна

десятки років. Тільки місцями на покрівлї зеленїли ши

рокі плями яснозеленого моху, неначе понашивані на

ганчірках яснозелені оксамитові латки. З боку палаца
загиналась пристройка на два поверхи, а за нею підви
маласъ чудна тонка невеличка башта з узкими амбра
зурами, неначе голубвик з дїрками; білі, але дуже за

днмлені димарі виганялись високо над гострим дахом,

неначе стовпи натикані без ладу в чорну покрівлю. Пе

ред ґанком палацу зеленїв широкий круг, засадженнй

кущами. За домом чорнїв старий садок.
Виговський і Павловська увійшли въ довгеиькі узкі

сїнцї, схожі на коридор з узенькиыи вікнами. Двері
з боку одчинилнсь. З-за дверей виглянула жіноча чудна
головка з маленьким поморщеним лицем, схожим на пе

чену картоплю. Ця головна, завбільшки з добрий запо

рожеький кулак, вирячила на їх зачудовані очі, а по
тім маленькі ручки одчинили скрипучі двері. Павловська

й Виговський увійшли в довгу старинну сьвітлицю. В

сьвітлицї нїкого не було. Стародавні ясенові стільці з

високими без міри епинками, оббиті червоним, вже по

линялим сапяном, стояли рядком но-під стїнами; ручки
стільців були пороблені в щормі гадюк, котрі позвішу
вали на-низ свої довгі гострі головки, а

хвостамиъ
по
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прилнпали до високих спинок. Довгі килимкн були роз
стеляні попід стільцями, тяглись стежкою через сьвітли

цю до дверей. Килими зовсім злиняли, втратили лиск

і Фарби; один тільки дорогий квітчастий нелинючнй

рерський килим на канапі звеселяв сумну темку сьві

тлицю. Узкі, високі й з-верху гострі вікна пускали мало
сьвіта в довгу сьвітлицю, а кругленькі шибочки з чер
воного й синього скла в горі вікон кидали в сьвітлицю
темноваті сутїнки і в сьвітлиці од того ставало нїби ще
темнійше. В домі було тихо. Нїгде не було чути ні най
меншого гуку, навіть шелесту, як в порожній старинвій

церкві. Виговському здало ся, що він увійшов в якусь

стародавню церкву; рядки образів, котрими був заста

влений увесь куток на покутї, ще більше наводили на

його таку думку. Виговський і Павловська посідали на

твердих стільцях і пообпирались ліктями на холодні де

ревяні гадюки.

Довгеньке вони ждали, але ніхто не виходив до їх.
В кімнатах не було чуть навіть найменчого шелесгу.

Дім стояв нїби пустка, в котрій жила одним-одна якась

людина з малесенькою головною та зморшкуватим ли

цем. - Поганий для мене знак оті гадючки! _ промо
вив тихо Виговський і торкнув рукою одну гадючу го

лову, а потім другу._ Нічого те! Не вкусять, бо деревяні й холодні,
як лід, _ зашепотіла тітка Якилина, осьміхаючись._ Хоч не вкусять, так заморозять холодом, _
сказав Виговський.

І

Незабаром двері в кімнату заскрнпіли, неначе ціле
літо немазаний віз. Вийшла стара княгиня Любецька

убрана в темнозелену оксамитову сукню, поверх котрої
був накинутий вишневий кунтуш. Сукня була дорога,



ГЕТЬМАН ІВАН ВИГОВОЬКИИ 45

але така злиняла, що на оалдах стала руда, неначе

оалди були посипаиі з-верху табакою. Поспішаючи до
гостий,' Любецька навертїла на голову довгий шматок

білої прозороі тканини і завязала кінці на шиї низче

підборіддя. В сьому імпровізованому турбані вона була
схожа на Туркеню. Сиві пасма кіс виглядали над ву
хамп. Любецька була невеличка на зрістз сухим лицем.
Тільки чорні очі блищали і сьвітились завзятістю.
Гості встали і пішли на зустріч княгині. Вигов

ський привитав ся до Любецькоі і поцілував її в руку.
Любецька зирнула на рівну, пишну Фіґуру Івана Оста
повича і вид ії повеселійшав. Очевидячки він сподобав
ся старій княгині і Фіґурою і красою.

- А ми вже бачились з вами, пане Виговський!- обізвалась різким. зовсїм не старечим голосом Лю
бецька. .

_- Мав щастя стрінутись з вами в пані Павлов
ськоі, -- сказав Виговський веселим голосом. Він при
мітив, що вчинив добре вражіння на стару княгиню.
-- Оїдайте ж у нас! -- промовила Любецька, сї

даючи на канапі.

Павловська сіла поруч з нею так проворно, неначе

впала на канапу, аж канапа заскрипіла. Виговський сів

на стільці.
Не встигли вони перекинутись кількома словами,

як двері знов скрипнули так раптовно, неначе хто різ
нув ножем по горлявцї. На дверях з*явив ся старий
князь Любецький. Він був невеликий на зріст, кремез
ний дід з сивою довгою бородою. На голові вили ся

роскішні чорні кучері, неначе припали порохом. Старий
оксамитовпй вишневий жупан так злиняв і повитерав
ся, що на йому подекуди сьвітились нитки. Князь ки

нув неспокійними очима на Виговського; здивовані й
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дуже вирячені його очі неначе питали у Виговського:
Чого це ти до мене прийшов? Яке діло маєш до мене ?

На-ві-що ти мені здав ся?
Павловська назвала на ймення Виговського. Князь

привитаи ся з ним гордовито і все дивив ся на його,

вирячивши здорові карі очі. Очі були неласкаві, лице
надуте, брови насуплені._ Познайомившись з панею Павловською та з пан
ною Оленою Стеткевичівною, навіть завівши приятель
ство, я з щирим серцем бажаю познайомитись із їх
близькою ріднею, якою ви їм доводитесь, _ обізвав ся
Виговський.

„На-ві-що мені це здало ся ?“ неначе говорили го

стрі князезі очі; одначе князь ласкаво поклонив ся Ви

говському і промовив: \_ Спасибі вам, пане генеральний писарю! спасибі
за честь! Сідайте ж в моїй господі! _ сказав Любець
вий і його очі стали веселійші. В Виговського стало
легше на душі._ Чи по ділу прибув до Київа, пане генеральний
писарю, чи на прощу ?_ Приїхав я до Київа на прощу, побував в Пе
черському манастирі і в Печерях, приїхав я і по ділу,_ сказав Виговський._ А в нас в Киіві стала ся велика зміна: запа
нувала Москва, наіхали московські стрільці, десь узяв
ся московський воевода, _ почав говорити князь._ Така, князю, була умова Богдана з царем, щоб
у Київі сидів московський воєвода з стрільцями, _ зне
'хотя обізвав ся Виговський, _ треба було прийняти
сих гостий._ То то й горенько! _ сказав Любецький. _ Не
сподобались мені сї гостї. За Польщі нам шляхтичам
. із”

.#_.гі_' Ї
Р ищ-Ьвмм И , "\_,~__А. .- __-1
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___
і князям, навіть православним, було ліпше. Я сам пра
вославний і шкодую за Польщею._ Але, князю, змінити діла вже не можна. Нові
порядки настали иа Україні, _ сказав Виговський._ Нові, але для нас дуже недоладні. Погане діло
вчинив Богдан, погане! Бодай йому добра не було! _
аж крикнув князь і, схопившнсь з місця, почав ходити
по сьвітлвцї._ Князю! сядь! Не ходи! _ промовила Любець
ка до чоловіка._ За Польщі нам було добре, - говорив князь
трохи не бігаючи по сьвітлиці,

_
народ робив на нас

панщнну, платив нам податі, як державцям, як давним
князям. Ми мали землі й лісів, скільки хотіли. А тепер
що? Хлопи з-дебільшого пішли в козаки, приетали до
Хмельницького, перестали робити панщину. От я маю

двое сїл на Поліссі, а з їх тепер користи, як з цапа
молока. Я й не католик й не Поляк, сидів я дома і не
тікав в Польщу, а мої хлопи десь розбіглись на степп,
а т

і,

що зістались, не послухають, позабирали собі клап
тї мові землі, хапають в мене під носом, орють і сіють

для себе, а не для мене. А пани, що стали католиками,
боять ся вертатись в свої маєтности, бо хлопи бунту
ють ся проти іх, виганяють з сіл. От і я, хоч і князь

і грецької віри, а зубожів зусїм. Не маю за-ві-що но
лагодитн свій двір, справити господарську справу._ Князю! сядь бо та сиди! Не бігай так швидко!_
крикнула Любецька.

_ Будеш потім стогнати цілу
ніч... В князя слабість в ногах, йому не можна так

швидко ходити, а він таки ходить, _ тихо промовила Лю
бецька до Виговського.

Виговський глянув на старе убрання на князеві.

Врівні з князем Виговський, убраний в новий оксами
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товнй кувтуш, обшитий золотими позументами та шнур
ками, здавав ся багатирем. -

_ Але що ж, князю, маємо робити, коли діло вже
стало ся? Польща догоджала шляхтї, але пригноблюва
ла козаків. От через це й все лихо скоілось, _ несьмі
ливо обізвав ся Виговський._ На що нам козаки? Не люблю я за це коза
ків! _ прохопив ся князь, ннкаючи од кутка до кутка,_ погані вони люде, бо накоїли нам лиха. Ми понесли
велику втрату, ми стали трохи не старцями! _ вже не
говорив, а репетував князь і швендяв по сьвіглицї так
швидко, неначе йому хто насипав приску за халяви._ Князю! сядь, бо цілу ніч охатн-меш та стегна
ти-мешь! знов буде тобі судбмити ноги. Ой Господи!_ Княгине! сиди собі, коли тобі незавізно, а до
мене не чепляй ся! _ одповів з криком Любецький._ Та годі вже, годі! Тільки дурно себе трево
жиш! _ обізвалась княгиня і почала тихо розмовляти
з Павловською.

Павловська трохи не на вухо сказалаїкнягинї, що
Виговський сватае Олесю Отеткевичівну. Княгиня за

мовкла, надулась, неначе розсердилась на свою родичку.
Князь пересердив ся, вгамував ся й сів; він вто

мив ся од гніву й бігання і важко одсапував. Виговський

задумав тепер приступити до діла, хоч примічав, що
князь неласкаво подивить ся на його сватання._ Я оце прийшов до вашої княжої милости по ве
ликому дїлу за-для мене. Я думаю сватати панву Отет
кевичівну, вашу родичку. Вона ласкава до мене і дала
вже мені слово. Але вона сирота, а ваша милость дово

дитесь ій родичем. Чи згодитесь ви з княгинею видати

за
:

мене вашу небогу? _ промовив сьміливо Виговський
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Князь швидко підвів голову, аж кинув ся, неначе

хто кинув на його стрілою і вличив в груди.
-- Ви, пане писарю, женитись з Оленою Стеткеви

чівною? -- Хочу, і хочу знати думки вашої милости про це
велике за-для мене діло.

`

.- Гм... гм... Не радив би я Олені виходити за-між
за козака. Я не люблю козаків! - знов, спахнувши,
промовив князь. -- Не буде од мене на це згоди. Одна
че... одначе... Олена має близчих родичів і опікунів.
Прошу интайте в їх! ,- Але, князю, коли буде ласка вашої милости
й згода, то все таки й ваша милость допоміг би мені

в сьому ділі. І ви, княгиие, допомогли б мені, і вас
прошу про це діло!
Княгиня перестала розмовляти з Павловською і на

дулась. Вона й не глянула на Виговського, а тільки

поглядала на князя, неначе говорила: „І як він насьмі
лив ся сватати родичку князів і сенаторів, цей козак
з убогих шляхтичів з села Вигова?и Князь мовчав

і тільки врутив свої довгі сиві вусн. Усі замовкли.
В сьвітлиці стало тихо. Всім було ніяково. Князь не мав
охоти говорити й мовчав, неначе був дуже зобиджений.
В той час двері помалесеньку заскрипілн і далека

княгинина родичка з маленькою головою винесла кубки
і жбан гстарого меду. Князь мовчки поставив кубки на

столі, мовчки налив іх медом, випив сам і подав кубок
Виговському й Павловській. Всі пили мед і мовчали.
Княгиня була ніби сердита. Вона дуже не любила коза

ків, бо була вже католичка.
`

Випивши кубок, Виговський встав і почав проща
су І

тись. Встала и Павловська, невесела и задумана. Князь

Щ., _`лиш...
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і княгиня розпрощались неласкаво, гордо, неначе вига
нялн в свого дому Виговського.
-- Погана справа для мене в сїх князів! - про

'мовив Виговський до Павловсьвої, вийшовши з дому, -
неласкаві до мене сї кннзї.- Їдь, пане Йване Остаповичу, в Мокрани до Оле
синого опікуна, поговори з ним. Може з ним буде тобі
- лїпша справа.

Павловська з Виговським вернулись до дому і ввій
шли в сьвітлицю. Олеся сидїла на канапі, підперши що

ку долонею, і дуже задумалась. Вона сїла в такій повї,
як тїтка з Виговським вийшли з дому, і сидїла непо

рушно, доки вони й вернулась. Олеся передпочувала,

що скажуть князь Любецьний і княгиня, бо знала, яв
вони ненавидять гетьмана Богдана ікозаків. Багато дум
передумала вона, сидячи в тихій сьвітлиці. Вона щиро
полюбила Виговського, але догадувалась, що мати-ме

багато клопоту, доки допронадить ся діло до кінця._ Нї з чим вернулись? _ тихо спитала Олеся
в тїтки.- Нї з чим! _ сказала сумно тітка. - Як заго
ворив Іван Остапович, що хоче тебе снатати, князь і
княгиня понадимались і говорити з нами не схотїли.
Князь набуидючив сяі як индив, бігає по світлицї та
тільки: бу-лу, бу-лу, гу-лу! Мовчки випили ми по куб
кові меду, мовчки й з світлицї вийшли.

Пане - Виговський! прибудьте до нас вМокрани [і
поговоріть з моїм старим дядьком Христофором! Може

він буде до вас ласкавійший за князя Любецьного. Але

чи так, чи инак, а я буду ваша, хоч би уся рідня стала
мені на дорозї і ставила претичини! - сказала Олеся
і гордо підвела ся з місця. _. Не буду я слухати ро
дичів!
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Виговський подякував і поцілував Стеткевичівну
в руку, потім розпрощав ся і вийшов з сьвітлицї._ Не забувайте ж нас! - гукнула до Виговсько
го через поріг Павловська.

ІІІ.

Двір покійного Богдана Стеткевича стояв край не

величкого поліського села Мокран, на ледві примітному
невеличкому пригорку, неначе він виліз на той горб,

рятуючи себе од болота, котре з трьох боків суспіль
облягало Мокрани. З високою гострою счорнїлою по

крівлею з двома узкими баштами, котрі були приста
влені на двох углах, з товстими стінами і узенькими
вікнами, мурований стародавній палац був схожий на

теперішню поганеньку горальню, задимляну, чорну й

непривітну. Поверх покрівлї стремілн муровані високі
й товсті димарі, прикриті з-верху од дощу вимуровани~
ми шапками, в котрих чорнїли з двох боків дірки. Сї
високі й широкі димарі з-далеки були схожі на високі

улики, прикриті з верху книшами або якимись чудер
нацькими паляницями. На чотирьох рогах палаца були
вимуровані з-верху узкі, в~низу широкі підпірки: з-да
леки здавалось, ніби палац, неначе черепаха, розчепі

рив свої куценькі товсті ніжки і налагодив ся злізти
з пригорка, але ніяк не міг рушити з місця. Палац був
кругом обкопаний глибоким ровом, а на окопі стремів

гострий дубовий частокіл. За окопом лисніли болота,

котрі подекуди зеленіли осокою та густими очеретами.
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В густій осоцї подекуди неначе тонули круглі кущі вер
болозу _та вільшини. За палацом розкинув ся роскішний

старий садок, в котрому подекуди стояли старі важкі

дуби. Кругом палаца за Мокранами на всі боки мріли
зелені соснові бори, неначе зелене гладеньке море об

лягало кругом і палац і село. І тільки подекуди над
сизозеленими борами високо витикались гостроверхі ста

рі-престарі ялини, неначе дивились розкидчастими гіль

камн на. те море борів та старих дубових лісів.
'

Олеся Отеткевичіна приїхала з Київа в Мокрани
і ціле літо ждала в гості Виговсько о. Але вже й літо
минуло, а він не приїздив. Вже й жнива минули, на
стала перша Пречиста, а його не було. Олеся засуму
вала і нераз в думці нарікала на чоловіків, що вони
непевні люде, не вміють додержати свого слова.

„Може він знайшов ннчу, красчу за мене іітоко
хав її

,
а мене забув? _ думала нераз Олеся, ходячи

по старому садку з 'сумною думою на чолі _ На сьві
ті всього трапляєть ся. А може він одкинув ся од мене

через те, що його обидила моя рідня, оті князі Любець
кі. Він урядом висший за тих моїх родичів, князів Лю

бецьких та Ооломирецьких. Вийшовши за його за-мізк,

я була б велика пані між козаками, вартнїйша за з'у
божілу княгнню Любецьку; тоді й я високо підняла б

голову і з-горда дивилась на тих усіх князів. Я ім тоді
дам себе знати!“ _ марила Олеся, ходячи по-під ста
рими яблунями, гордовито піднявши голову. вгору і по

глядаючи на яблуні, де рясно білїли й червоніли на
гільках здорові вже достигаючі яблука.
Настав вечір. Олеся вернулась в свою кімнату і за

сьвітивши воскові сьвічки, взялась до роботи з своєю

вже немолодою родичкою по батькові Рудницькою.

- Павлина Рудницька, пристаркувата панна, доводи
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лась іі батькові сестрою в первих. Богдан Стеткевич, по
вдовівши, запросив до себе -Рудницьку за хозяйку і за

товаришку для Олесі. Рудницька була з небагатого ро

ду і з охотою перейшла на життя до Богдана Отетке
вича. Негарна з лиця, сухорлява, чорненька, але про

ворна й розумна, Павлииа Рудницька і на старости літ
зісталась такою ж романтичною і мрійною, якою була
з-за молоду. Вона не втратила надії вийти за-між за

гарного, хоч і убого жениха, все сподівалась, що він

з-відкільсь таки приїде до неї, несподівано закохаєть ся

в неї і вона піде за його за-між, виіде з ним кудись
далеко на самий край України або Польщі, в якісь ши

рокі степи або в дикі пущі, і буде з ним проживати
щасливо. Панна Павлина була письменна, любила чита

ти, доставала книжки в багатих сусідів дідичів, прочи
тала кілька стародавніх рицарських романів переложе
них на польську мову, і памятала їх трохи не до сло
вечка, до остатнїх дрібних подій. Часом вечорами нахо

дила на неї охота опозідати ті рицарські історії Олесі,
і вона вміла дуже гарно розказувати, так що Олеся слу
хала її оповідання, неначе сама читала книжку. Панна
Павлина любила читати і церковні книжки, а найбільше
любила читати житія сьвятих. .

Кімнати, в котрих жили панна Павлина та Олеся,

були невеличкі й невисокі. Невеличкі вікна з круглими
маленькими шибками, пробиті височенько в товстих сті

нах, ніби заглядали в кімнати і неначе не насьмілюва
лись пропускати багато сьвіта з-надиору. Темнуваті в

день, кімнатки в-вечері, осьвічені сьвітлом, були багато

привітнійші 'й приємнійші. Вони були вистлані килима
ми, чисто прибрані, обвішані образами в дорогих золо

чених шатах. Панна Павлина сіла на стільчику коло

розіпнутоі на здовошх пальцях основи іпочала виро
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блювати килим. Олеся сиділа коло столика і вишивала

шовком та золотом покрівець на авалой для церкви.

Через одчинені двері сьвітилась лямпадка перед обра
зами в Олесиній опочивальні, застеленій внлимами. Вос

кові сьвічі розливали доволї сьвітла на невеличкукім
натку панни Павлини. В кімнатках було тихо, спокійно

й чисто, як в манастирських келїях в черничок.
-- От і літо минає, а Виговський не приїздить до

нас! - тихо почала говорити панна Павлина. - Не дай
Господи, як він і не приїде! Ох, як буде важко та тяж
ко тобі, серце Олесю!- Я й сама не знаю, чому він так запізнив ся.
Може його гетьман не пускає, може в його роботи ба

гато, бо він мені натякав, що при гетьманові Богданові

служба дуже важка, - обізвалаоь Олеся.- Коли б через це, то ще нічого. Був і в мене
жених... гарний, гарний, чорнявий, як намальований. Ох,
охі Бував він в покійного мого панотця частенько, а
потім через пів року почав присватуватись до мене. Я
й слово свое дала, він як поїхав, як заїхав десь да
леко, на війну чи що, та тільки я його й бачила. Охі
ве йму я віри тим паничам. Які' вони непевні в словах!
Які вони змінчиві! Як вони грають ся нашим серцем,
неначе мячиком! Ох, ох, ох! Я в сьому вже пересьвід
чилась, - говорила панна Павлина і разом з тим зітха
ла так важко, як людина, котра на віки вічні втратила
когось дорогого для серця._ Виговський не з таківських, цьоцю Павлино, я
певна, що він не з таківських. Він розсудливий, певний

чоловік, бо вже не дуже молодий. Він не повинен не

додержати свого слова._ Вір, вір ім, мое серце! А я вже звірилась раз
і другий, то й буде в мене на ввесь вік. Один мій же

Ева-тя;
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них присватав ся до мене. Тато не хотіли видавати ме

не за його, бо він був дуже вбогий шляхтич. Тоді він
намовив мене, щоб я втїкла з ним, _ їй-же Богу, при
знаю ся, що я вже хотіла з ними тікати! _ і він, як
поїхав, то вже й не вернув ся! _ бідкалась ванна Па
влина плаксивим голосом. _ Ой, не йму я ім віри од
того часу, і всім паннам буду заказувати, щоб не йняли
ім віри._

Цьоцю Павлино! Виговського становище по

важне й високе: йому нїяково дурити мене, дочку Бог

дана Стеткевичаі князївнн Соломирецької. Є мабуть
якась инча претичина, а дурнти Мене, родичку сенато

рів та князів, такому поважному и немолодому коза
кові ніяк не випадає._ Може ти й правду кажеш, _ сказала тітка._ Цьоцю! розкажіть мені яку історію. Ви так
гарно розказуєте, неначе по книжці читаєте, _ просила
Олеся._ Не знаю, що б тобі розказати. Хіба розкажу
тобі про Олексія чоловіка божого.
Олесі не хотілось слухати про сьвятих. Згадка про

Виговського направила іі думки на инчу стежку: ій за
манулось говорити або слухати про любощі._ Потривайте, цьоцю! розкажіть мені яку історію
про рицарів! Ви багато знаєте тих історій._ Потрнвай! нехай пригадаю, _ сказала тітка._ Де то ви, цьоцю Павлино, діставали ті книжки
з такими цікавими історіями, котрі ви мені розказу
вали ?_ То, серце Олесю, ще як мій панотець служив
за управителя в одного польського пана на Волині, то

він випрошував ті книжки в пана за-для мене, бо знав

що я дуже люблю читати. Я тобі ще не розказувала
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однієї історії про молодого рицаря Германа. А цяу істо
рія дуже схожа на твою історію з Виговським. у

_- Схожа! - аж крикнула Олеся і перестала ви
шивати. Розкажи ж мені, серце цъоцю, ту історію, коли
вона схожа на мою.- Це дїялось десь далеко, в нїмецкій землі. Тамг
жив дуже багатий рицар князь Адольф. В його була
одним одна дочка Разалїя, гарна, як янгол; біла-біла,
а русявими кучерями; щоки в неї були сьвіжі та ру
мяні, як рожі, уста, як ті коралї, а очі блакитні, яв

небо. Батько їі був багатий рицар і мав свое чнмале
царство, як король. Багато молодих рицарів наіздило в

палац, багато їх сваталось за Разалію, але вона нї за
вого не хотіла виходити за-між. Вже батько й мати

сердились на неі, силували її вибрати собі жениха, а
вона неначе затялась: не хочу та й не хочу, бо ті усі
женихи мені не до вподоби.

'
.- Чого ж то так? Чи не думала вона постригтись

в черниці?
_ спитала в тітки Олеся.- Ні, не думала... Раз якось старий рицар Адольф

з жінкою та дочкою пливли на судні по якійсь великій

річці. Пливли вони коло якогось міста. За містом на

горі над річкою стояв палац з баштами. В той час на
човнах гуляли по річцї молоді рицарі і з ними гуляв
молодий хозяін того палаца, Герман, красунь на всю

німецьку землю. Човни пливли за судном. Разалїя сто
яла на чердаку того судна, спершись на иоручата; вона

ізглядїла того красуня. Рицарі нримітили Разалїю і не
могли надивитись на неї, така вона була гарна та

пишна. Вони почали кидати їй на судно квітки; кинув
червону троянду й Герман. Разалін нагнулась, взяла ту

одним-одну рожу, заквітчала нею свою русу косу і

осьміхнулась до Германа. Од того часу вона любила
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його одного і не могла його забути,.неначе він причару
вав її своїми очима. А'батько .й мати

^

Разалїі про це:
нічого незнали. й- не відали. , _ _ _

Ото Разалія все одвертаєть -ся „од женихів та бд
снлае,-',іх'з.батькового иалаца нї,з чим._Бать,ко іі й каже
до своеі- жінки: „Збгру і! В себев дворі рицарів наве
ликнй турнір;“. нехай вони вчинять велику Урицарську
битву.. Може Разалія _не любить паничів І з лиця”, але
полюбить того, хто виявнть велику силу; й зручністьна
турнірі, хто покаже себе найдужчим наеьміливійшим
і побе усіх значних борців-рицарів. ;

1

_ __

і

'

Старий князь Адольф, порадившись .,з;жінкою, дав
оповістку в своему` царстві і по, всій німецькій землі;
що він весною, через тиждень після Великодня буде
справияти . при своему дворі великий турнір,

у

ііщоб до
його 'з'їзджались усякі рицарі, хто має охоту показати
свою силу і свою зручність в битві; найзручнійшому'
побідникові на турнірі „князь Адольф обіцяв великі на
городи, котрі буде роздавати його дочка Разалія, і ко
ли рицар-побідник Ісподобазть ся Разаліі, то князь ви

дасть її за його 'за-між. _

Прийшла весна, минув Великдень. Рицар АдольФ_
велів збудовати для турніра здорове забудовання з про

сторним круглим майлаиом по-середині. На помості кру
гом 'майдану по-під стінами поставили стільці, понакри
вані червоним дорогим сукном. Проти брами князь зве

лїв поставити на високому помості шовковий намет, а

серед наметупоставити широкий трон, вкритий золотою

парчею. Почали з'їзджатись рицарі з-відусіль, а разом
з ними прибували і їх батьки, матері й сестри, і усякі
гості, щоб подивитись на той турнір і на славну кра
суню Разалїю. Князь звелїв нарізати двадцять волів,
пів сотні баранів, звелїв набити усякоі птиці, викотити

Бібліотека найвнамен. повістей. Томъ ЬХІУ. б
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в льехів кілька бочок старого вина, щоб приймати го

етнй.

Настав день турніри. Киизь Адольф, його жінка та

дочка посідали ва троні проти воріт, кудою в'іздиьали
ла конях рвцарі. Ввесь иамет, усі стіни и горі були
обвішаиі гірливдами з листу та квіток. Усі гості розмі
стили са навкруги на стільцях та ослоизх. Почали ви

ізднтн. на конях рицарі в залізних поволоченнх павцн
рах, в залізних шапках. Почала ся битва. Багато моло

дих рнцарів виїздисало на бнтву, але ніж ними не по
казало си ві одного міцноснлого та дуже` . сьиілввого.
Вже сонце підбило си високо в-гору, коли несподівано на

майдан виїхав якийсь несподіваний рицар з закритим лицем
ввесь нїби заковаиий в позолочеве:заліво.- Під ним кінь
аж вигравав, аак танцював. Сам рнцар був рівний ста

ном, плечистий; він гордо почав викликати на битву

рицарів. Рицарі внівдзкалн проти його, але він усіх вн
6ивав з сідла; вони пидалн з коннй на землю, неначе
стиглі яблука снпались з дерева. Всіх він побив і вий
шов побідником. Князь, киягння, усі гості в одни голос,
як один чоловік, крнкнули йому: „Гариоі віваті' Князь
покликав його до своєї ложі і князівна Разалія подала
йому букет з рож, дорогий золотий кубок, потім зняла
з себе дорогий шовковий шаро, перевязала йому через
плече, а на тій перевязі почепнла меч з золотим дер
жалном. Батько запросив його і усіх рицарів до себе
на обід до свого двору.
Настав час обіда. Рицарі почали збіратись в за

мок. Прийшов і невідомий рицар, все ще закутаний в

збрую і з закритим видом. Вже гості почали садовитись
за столи, а рнцар все стояв і не одкривав лиця.- Одкрий же, сьміливий рнцарю, свій вид, щоб
ми знали, хто ти такий, і привнтали тебе, як рицаря і
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як чоловіка! Просимо тебе сідати з нами за стіл! _
промовив господар до гостя.

Молодий рицер одврив вид. Разалїя, як стояла
так і впала на соеу: то був той красунь котрого вона
бачила на річці, як пливла на судні. Старий батько по

маленьку підвів ся з місця і почервонїв, його очі блис

иули гнівом і попе-тою._ Ти Герман! Ти сни мого вакатованого ворога!
Твій батько колись напав на мій замок, ограбував іо
го, загнав ввесь мій товар з поля, заграбував моі чер
вінці, попалив ввесь мій хліб ще й погнав у полон сот
ню моіх хлопів! Ти син ного ворога, котрого я нена

виджу і не прощу його, поки й мого віку!_ Я син твого ворога, але я сам не ворогъ` тобі,
не ворог і твоїй пишній дочці Разаліі, бо а П давно по
любив, іі одну любити-му до смерти. По твоїй умові ти
повинен видати за мене свою дочку._ Я згодна вийти за тебе за-між, за тебе і біль
ше ні за кого! _ обізвалась Разалїя, вставшн з софи.
Перед нею став коханий Герман, ще кращий, ніж був
колись, гарний, як сонце, русявий та кучерявий, здоро
вий, рівний станом, румяний, як яблуко. Од його аж

тхнуло здоровям та щастям.

Е Не буде цього ніколи, доки мого віку! не буде!
Я з ворогами иепомнрливий і за своїх ворогів не буду
видавати своїх дочок! _ грізно промовив батько.
Все в залі затихло і притаіло дух. Усі гості ду

мали, що старий князь кинеть ся з мечем на Германа,

що Герман впаде мертвий до-долу серед пишного на

товпу рицарів та дам.
'

-- Ти, молодий рицарю, хоч син мого лютого во
рога, але зістав ся побідником на турнірі на моєму
празникові; через те я прошу тебе садовитись за стіл
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і бути моїм шановним гостем ;\ не цурай „самого _хлїба
соли, бо я тобі, молодому рицареві, не ворог, і повинен

оддати 'тобі честь, але „родатнсь з твоїм батьком іте

хочу! Прошу'доІ столу, д
о
`

рицарської шляхетноїікомт
паніі! _ додав, далі князьпАдольФ. _ у І- Не маю _рицарського права гнївити тебе: своєю
одмовою од твоїх запросив, - обізвав ся понуро рицар
Герман і сів за стіл, але _, далеко од господаря, аж

в кінці стола, з-відкіля йому було
`

видкокрасуню Га
залїю в вінку з'білих рож та нарцизів.
Тимчасом як тітка Павлина розказувала, а Олеся

слуиала і вся перелетїла думкою в замок князя Адольфа,
несподівано гукну'ли двері в кімнату і з-за дверий' ви:
сунулась в малесенькій чорній 'ярмулці сива голова

старого Христофора Отеткевича,
Олесиного дядька

й опікуна."І тітка Павлина й Олеся обидві `зкакнулись,
кинулись,_аж крикнули.у Чогось їм обом здало ся, що
вони сиділи в залі за столом в князя Адольфа інеспо
дївано в залу ввігнав ся страшний батько Германів
мов розбишака.

' ` ^ `

,

_

І _ Що це ти, Павлина, розказувпІ так довго та
голосно, що аж в моему покої чуть, иїби'хтось під са

мими дверима стоїть та бубонить,
-
промовив Христо

Фор тоном суворого батька й педагога. _, _

'

- Та це я, брате, за роботою оповідаю Олесі
про... про Олексія чоловіка божого, обізвалаеь тихо

тітка Павлина і запикнулась.
_- Ото й добре! Це діло благочестиве. Тільки,

будь ласка, не розказуй Олесі тих німецьких романів,

котрими ти напхала собі голову. Молодим паннам не

сьлід оповідати про т
і

рицарські походеньви та роман
сики з усякими паннами. Розказуй, розвазуй, щоб Оле

ся не нудила сьвітом та не нудилась за...



_. гвтьмантвіхн' виговоькии
'

ві

Старий трохи не прохонив ся, що за Виговськнм,

але якось завнасу вдержав язика, причиннв двері 1 пі

"шовло'своєікімнатй Для Павлинн й сОлесі перебпті
'ілліозії неначе вітер розвіяв, Вони знов перенесли ся

думками з зали князя'АдольФа в свою тісну' кімнатву,

'осьвічену восковнмн сьвінками та лямпадою перед о

бразами;
` `

_

Що жпотім було далі? - не втерпіла Олеся,
питаючн в тітки.

і '

_ Ой, що було, що було далі, то аёк сумно опо
відати: була одна мука для обох, і для Рааалїї і для

Германа. Старий князь не пускав в свій двір Германа
і не випускав нікуди з двірця Разалїї, так що їм нїгде

було й побачитисъ; Герман не вернув ся до батька

в замок; він оселив ся поблизу од замка старого князя

Адольфа і все никав вечорами кругом замка, де нуднла

сьвітом нанна Разалїя. Він знав, в котрій кімнатї живе
Разалїя, знав, котрі вікна в високій башті замка були
в її кімнаті; вечорами він брав арфу й ріжок, ставав
за потоком на березі, подавав знак ріжком, а потім грав
на арФі піснї про кохання, котрі він сам складав, вста
вляючи в пісні своє й її ймевня. То сльози, то радість
внливав він в тнх піснях, і Разалїя розуміла ті піснї:
то плакала, то сьміялась од гарячого кохання, слухаючи
то жалібні то веселі мелодії. Разалїя одчиняла вікно,

дивилась на Германа з-далекн, він дпвпв ся на неї

і носилав їй привіт, махаючя білою хусточкою. Але

слуги в замку це примітили і сказали старому батькові.

Батько розлютував ся і звелїв дочцї перейти в кімнату
в-ннзу палаца, а-відкіль не вндко було нї потока, нї
гаю. Тоді Герман Ідовідав ся, яким шляхом мати з Ра
ааліею їздили на прогуляннн'в здоровий ліс. Він сїдлав
свого коня і що-вечора виїздив на зустріч, щоб глянути
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ва Разалію. Але швидко мати примітила його й пере
стала іздити в той ліс.

Молодий рицар зблїд на виду, зачеврів, уже дій
шов до одчаю і хотів сам собі смерть заподїяти. Гер
ман написав до старого Адольфа лист, що сам собі

смерть заподїє, коли князь не видасть за його своєї

дочки, просив його, благав, говорив, що йому шкода

загубити свое молоде життя, розбити свое серце тодї,

коли його серце цьвіло, мов пишна квітка. Пославши

лист в замок, Герман ждав коло воріт одповідї. Але

старий князь навіть не написав одповідї івелїв сказати
Германові, що не буде жалкуватв, як Герман сам за

губить своє життя.

Довго жив Герман недалечко од замка, але йому
не довело ся ві разу побачити своєї кохаиоі Разалїі.
Він зблїд, зачеврів, як рослина в велику сушу, і тільки
й думав, що про свою милу Разалїю. Ото раз, в-вечері,
він гуляв в лісі коло руїн якогось старого замка;
там він углядїв якусь стару страшну циганку. Вона
вийшла з-під руїн з маленької кімнатки і махнула дд

Германа рукою. Герман наближив ся до неї і злякався,

глянувши на її страшне чорне обличчя, на її дикі здо
рові чорні очі. 'Го була циганка чарівниця.- Молодий рицарю! -- промовила до його циган
ка. _ Я ворожка й чарівниця; я знаю про все твоє
горе; знаю, що старий князь Адольф не видасть за тебе

дочки, поки його віку. Але можна запобігти твоему

горю: можна поробити так, що старий князь забуде

про свою обиду од твого батька, забуде все давне, ми

нувше, неначе воно ніколи з ним не траплялось, неначе

він в-друге на сьвіт народив ся. От тодї він полюбнть

тебе, бо не впізнав тебе і відасть за тебе свою дочку.
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_ Може тв, чарівнице, вчнииш це свонмн чара
ми? _ спитав в циганки Герман._ Ні, не моясу, не маю такої сили. Але ідь ти
в иидійське царство, все на схід сонця. Там живе
в столиці рідна сестра моя Сандола. Пнтай про неї

і кожний тобі скаже, де вона экиве, бо іі кожний знав,
Сандола _ велика чарівниця. Вона одна знав такий
спосіб, що лихнй та злий чоловік стане добрим, мсти

вий забуде про свою помсту, неправдивий полюбить

правду і стане правдивим. Не гай часу, сїдай на коня
і їдь все на схід сонця в иидійське царство. Чарівннця
дасть тобі ті ліки. 'Ги вернеш ся сюди, підсиплеш ті

У

чари в вино або в хліб, котрі подають старому князеві,
як він внпе те вино або вість шматок того хліба, то
в його в одну -міть вовча вдача змінить ся на людську

здачу.

Герман подякував циганцї, сів на коня і поїхав
на схід сонця в далеке иидійське царство шукати собі

поради. Їхав він пів року через усякі царства, потім

приїхав до великого моря, сів на купецьиий корабель
і приплив до великого индійського міста, такого вели
кого, що йому неначе й краю нїгде не було. Пожив

він там з пів року,
ваке
вивчив ся индійськоі мови

і то

ді почав питати про чарівницю Сандолу. Иому показа
ли хату на далекому передмісті, між високимв скеля
стими горами, де вона жила. Герман зайшов в хату.
Чарівниця була тоді вдома, сиділа долі на розстеляннх
білих цінивках і перебірала усяке зілля, складаючи
його в пучки та в снопикв. Сандола була стараістраш
на на обличчя циганка, схожа на ту, котру він стрів
коло руїн замка: вона була іі старша сестра. Герман
привитав ся до неї, передав іі покліи од сестри, опо
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відав про свое горе и просив її допомогти йому в тій

біді.
"

» І з-
Добре! _ обізвалась циганка. Ради своєї

'менчоі сестри я зроблю цедля тебе і допомоэку тобі.

Приходь завтра в-вечері до нашого найбільшого храму,

стань коло'дверий і жди мене. Завтра в нас велике
сьвято. 'Ги повинен йти зо мною в наш храм і помоли
тись нашим великим богам, бо без того і я тобі не до
поможу.

`

,`
_ Але ж я не вашої віри; я христіянин, __. обі

-звав ся Герман.4 - Нїчогб те! Один Бог на сьвітї, і в нас і в вас.
Ти повинен переднійше помолитись нашим богам, тоді
й мої ліки більше тобі допоможуть, - сказала Сандо
ла, перебіраючи зілля та квітки, од котрих розходив ся

по хатинї страшенно важкий дух, то приємний, то про
тивний.

Герман скинув очима хатину. Хатина була убога,
проста, з невеличкими вікнами. На поличках стояли

рядки идолів, страшних та препоганих, внтрішвуватих,
мордатих, ухатих, з вищериними зубами. Між ними був
идол чорта. Сама Сандола була Ізерна, пречорна та. без

зуба. З-під хустки вилазили пасма сивих кіс. Вонаі справді трохи скидалась з лиця на ту чарівницю, ко
'тру молодий рицар стрів у лїсі коло руїн старого вам
ка. Герман розпрощав ся й вийшов.

Другого дня над вечір він пішов до храма, став
коло дверий і ждав Сандоли. Жреці одчинили храм.
Здорові залізні двері заскрипіли. Храм стояв на при
горку здоровий та широкий, як свеля. Перед самим

пригорком блищав ставочок, в котрому плавали, неначе

колодки, чорні посьвячені богам крокодили. Кругом
усього пригорка, кругом ставка стояла висока мурована

.__._`,__.__,_.~_.~..._..__._ _. ., ,_, т, __щмнм, ___.. ,

___-___.
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зубчастаЁ стіна, обтикана, баштами. (Царод носинав ся

на той цвинтарі річного подив ся в широкі двері хра
ма. Незабаром прийшла іъандола, взяла. Германа за

руку і;пове:лаъ його в храм. Вікна були маленькі. Храм

був темний якепечеря, неначе Івисїчений в скелі. Проти

дверий на вівтарях стояли три страшні ндоли. В одного

було четверо лиць а чотирьох боків,х з білими вищире
ними зубами;І другий державкосу, а коло його ніг ва

лялисьібілі черепи та кістки. Третий був вухатий та

рогатий, чорний з білими зубами, страшний, уяк сатана.- Ой цзоцю! Яке страшне ви розказуете! Їй-Богу,
_я не буду спати цієї, ночі, а коли й спати-му, то оті
ндсли будуть міні снитисьу цілу ніч, - сказала Олеся.
Але тітка Павлина добре знала, що Олеся любить

слухати оповідання і про усяке страхіття, як і про
кохання, і вела далї свое оповідання про страхіття, бо
й сама любила усе романтичне, а найбільше страшне.
Инколи в ночі їй снилось, що 'її внкрадає жених, що
вона вже тікає з ним якимись пущами та борами, хоч

той жених ніколи й гадки не мавІ викрадати такої пе

_черицї, якою була й з-за~молоду Павлина. Тїтка Павли
на почала оповідати далі:- Ото Сандола привела Германа до ставка та й
каже: Впади ниць на землю й поклонись сьвятим кро
кодилам! це слуги наших богів. Колись давно сам наш

бог втілив ся на землі в одному крокодилові. І Герман
впав ниць і мусів поклонптись крокодилам. Потім вона
взяла рицаря за руку, повела в храм і стала з ним пе

ред самими идолами; В храмі запалали сьвічки. Жрецї
вдарили в бубни і почали сьпівати та дико галасувати.- Впади на землюі поклонись нашим богам! -
тихо зашепотїла над самим вухом в рицаря Сандола.
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- Не мозку, не можу я молитись до ціх страш
них богів. Це не боги, а чорти! -- обізвав ся Герман.
Тільки що він сказав ці слова, блнснула блискав

ка і неначе звиалила храм; загремів страшний грім.
Дощ полив ливцем, неначе з відра. Грім гуркотїв, сту
гонїв, тріщав, аж земля двигтіла. Блискавканеначе огием

осьвічувала страшних ідолів. Храм дрожав. Идоли неначе

заворушились на престолах і захнтались, неначе були
на поготові зійти до-долу, як живі. На Германа напав

страх. А грім тріщав та все дуэкчав. Здавалось, от-от
завалить ся важкий храм і впаде на люднй. Люди крик
нули і почали голосно молитись до богів. Жрець обер
нув ся до люднй і промовив: „Між нами в храмі є лю

ди не нашої віри. Шукайте їх! Це через іх стала ся
така біда“. _

'
і
І '

_ Впади на землю і помолись нашим богам, бо
буде тобі лихо!
-- Ой Боже мій, як мінї стало страшно! Ой цьо

цю! не розказуйте далі, - говорила Олеся; в неї в рук
давно випала голка, а покрівець зсунув ся з колін

і впав на підлогу.
В той час і Павлина й Олеся почули, що в воро

та хтось застукотів. В тиші ночі в тихих аж мертвих
поконх було виразно чути, що стукають в браму двора
чимсь деревяним, неначе довбнею.- Ой Боже мій! Хто ж це стукає в ворота такої
пізньої доби? - промовила Олеся, прислухаючись. -
Міні страшно!_ То може управитель десь запізнив ся та верта
еть ся до дому, - втїшала тітка, але і в неї самої очі
стали перелякані.
-- Стукіт швидко затнх. В кімнаті стало тихо.

Обидві женщина довгенько мовчали. Чуть було, як
Павлина важко дихала од персляку.

щ: ***** '_ ”*'~~'т * 'т т ^'^”вт
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- Нічого не чуть. То може вітер де звалнв дере~
ну або внвалив частоніл, _ обізваласъ тітка._ Говоріть, цшцю, далї! Який то буде кінець, -
просила Олеся і вона в думці становила себе на місце
бевталанної Раваліі, а Виговського - на місце рнцаря
Германа. Прирівнюючи їх долю до своєї, вона дуже ба

жала знати кінець того оповідання._- Ото після служби, як грім аатих, дощ перестав,
Сандола вивела Германа в храма і промовила до його:

„Приходь же завтра до мене, як сонечко стане на ве

черньому прузї, і я тобі дам чари й лїви'.

Другого дня молодий рицар не міг діждатись ве

чора. Вже його й місто не цівавнло, не вацівавлювали
його нї храми, нї чудні жильцї того міста, смугляві та

сухорляві, повбирані в квітчасті вапаскн та плахти та

усякі ністряві убрання. Сонце стало на вечерньому пру
аї, свотино ся над пальмові лїси і неначе заплутало ся

червоним промінням вгоетролистих пальмових верхівях,
неначе огнева птиця червоними крилами заплуталась
в гіллї. Герман пішов до Сандолиізастав її дома. Вона
сиділа над купою зілля, держала на руках здорову
гадцюку, неначе дитину, ігодувала її молоком з ложки.
Герман іадригнув ся і одсвочнв до порога.- Не полохай ся, молодий рнцарю, бо не діста
неш чарін. Для чарівництва треба сьмілнвости. Коли

хочеш дістати од мене чари, то переднїше мусиш вн

держати сповусу. Ходїм зо мною в мій палац. Я в цій
хатинї приймаю тільки простих людей, а ти походпш

од воліна великих панів, -- сказала Сандола і вивела
його через сїнці в нншний садок а пальм, Фиників, Фнг
та апельсинів. В садку було насїано стільки усякого
пахучого вела, та усяких ввіток, що в Германа од того

духу ваморочилась голова.
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Тільки що вони зійшли зганку, Сандола свиснула.
З ікущів лавру та рож винлазували чотирі І товсті та

довгі гадюкн. Вони плазували просто до Германа, ко
ливаючи золотнстими _головами та, висунувшн гострі

Жала. Сандолаоступилаеь назад і стала позад Германа.
Гадюкн лїзли просто під ноги Германові і були вже на

по'готові оповитись круіом його. В його й дух замер.
Тоді Сандола позабірала в руки гадюки. погладпла їх,

почепила собі на плечі, однією найменчою гадюкою опо

вла собі шию і повела його далїчерез. сат.
Серед саду стояв роскішний дім з ганком, обста

вляним камяними зеленими колонамп. Дім був ввесь

розмальований, як цяцька, з блискучимн вікнами із те
расою ниэче ганка, обставляною білими колонами. І га
нок і веранда були застеляні білими ціновками, ачерез
одчинвні двері був простеляний квітчастий перський
килим. Тільки що вони ступили через поріг, з кімнат
вибігли два старі леви. Вглядівши Германа, вони вищи

рили гострі зуби і кинулась на Германа; Германъ ду
мав, що вже прийшла його смерть. Тоді Сандола мах

нула батіжком, і.леви, як цуценята, побігли за нею
сьлідком в кімнати. І

Сандола повела Германа через ряд пишних повоів,

устеляних нндійськнми килимими, оббитих дорогими мя

териями ззолотими квітками, і привела його в останню

кімнату, де стояла здорова піч. Сандола набрала зілля,

наклала в казанок, розпалила огонь і приставила каза

нок до огню. Огонь спалахнув од-разу. Казанок закипів.

Дим, чорний, як смола, пішов в широкий комин. Сан

дола мішала зілля в казанку і все щось шепотіла.
-_ От тобі й чари готові! - в кінець усього про

мовила Сандола.
Вона налила в криштальову пляшечку зеленого



гнтЬмАн ІВАН виговський зз

пахуиого напою, дала Германові ісказала: Вертай ся ж

теперїдогдомуЇВвійдіеш
в палац старого князя, зараз

побризкайв палаці' цім напоєм, помочи й свою хусточ-ї
**

ку, покропи свою. одежу. Як зачують вони 'дух цього
зела, тозараз з неправдивих стануть правдивими, з'не

добрих стануть добрими. Їх серце наллеть ся любовю й

прихильністю до людий і до тебе. Вони «забудуть
'

про
помсту; злість згасне в їх душі, а в серці ьзапануе ла
'ската добро. Тоді проси в старого князя та княгині,
чого забажае твоа душа, і Разалїя буде твоя.¬ \

Герман подякував Сандолї, заплатив їй багато

червінцїв, сам сів на корабель, переплив'окіян,х а потім~

деньА і ніч летів конем до замку старого -рицаря. Ь_- І що ж?_ вчинили що небудь ті чари? 4- не
втерпіла Оле'сяі спитала в тіткиЇ .

'

_ Не встиг 'прилетітн'віи до замку старого Адоль
Фа, коли давить ся, одниняєть ся замкова брама в ви
сокій баштї, а з брами

І

виходить нр'оцессія. Дзвонять
в усі дзвони. Ксьондзи в чорних ризах. Брама оббита

чорним сукном. З брами виїзджає висока колісниця,

оббита чорним'шовчом та Іоксамитом; коні вкриті чор±
ними попонами. То везли ховати старого рицаря Адольфа.
Другого дня Герман пішов в замок. Разалїя й їїу

мати звеліли його впустити. Герман бризнув в покоях

зачарованим зеленим напоѕи. Чудовий дух пішов по

всіх покоях. Стара мати з лихої стала добра, а черстве

серце іі помякішало, як теплий віск. Вона радо приви
тала Германа і згодилась видати за його Разалїю. І

Герман і Разалія побрались п були щасливі ввесь

свій вік.

Олеся зітхнула, неначе її стало легше на душі.

В кімнаті стало тихо, тихо. Коли Це надворі знов за

стукотїло в ворота ще дуэкче, неначе хтось хотів вила
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цатв ворота і'пірватисы и двір силою. Брана аж гур
котїла. Собака гавкали, а: впли. В віцватцї серед вів
вої тиші було иврааво чути коѕвий вдар в браку. І
тітка в вебога евочили в віоцв і отовпоп стали.- Оі Боже ваші Хтось нападає на ваш палац!- крвинула тїтна Павлива.- Ой Господи! Чи не Татарв часов! А Іоѕе оце
збунтовалвсь ваші хлопи, хотять ввгнати нас е селе? -
обізваласъ Олеся.

_
- Певно хлопи абувтоплись. Ще, борови Боже,

завадять палац. Що пи тодї в съвітї божопу будецо
робити? Ще повбвиають нас оттут в ніцнатї, -- завра
чала тітка._ Оце, `оборонні Боже! Ви, цьоцю, таки добрий
страхополох. Я візьму оцю рушницю та а: епальву ву
лею в щоб одного та другого, хто иаськілвть са взірве
твсь в палац, то другі вже не покваплятъ ся лізти, ву
ди їв весьлїд, - сказала Олеся.
Вова пішла в свою кімнатну, винесла в-відтіля

рушницю та шаблю і почала иабиватв рушницю набо
єш, поклавши'шаблю иа стіл.- Цьоцю! беріть і ви другу рушницю та набивай
те! - обізвалась съиілвва Олеся.- Ой сердеиько моє! я бою ся й доторкнутись до
рушивцї. 'Га ие круги бо тією рушницею, може воиа

пабвта набоямп, то ще сама вистрелить в мене, - го
ворила тітка Павлппа, оступаючись за розіпату основу
килима. _ Що ми робити-мемо, як вороги видеруть
вікна та лїзти-муть до нас в кімнату? _- говорпла тїт
на Павлина через пасма основи.
_- 'Годї я телепну по лобі того ворога держалнош

рушницї або штрвкну його в очі шаблею, - сказала
Олеся.
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- Ой страшно! ой Господи! спаси нас і поиихуі
од иаиастн! - иоиилась тітка иоиачс за тииои а иитои.
Тиичасоп за дворои стувіт не перестав". Собаки

ав свігиили, видаючисъ до воріт. Сан господар Хри
стофор Светиенич в переливу кинув сиої иалъииисъиі

книги, висвочив в валу і иибіг на двір. До воріт т
побігли сиуги, побіг рообурваииі і оаопаннй іиоиои
Христоюра.- Хто так отут? - гуцуи івоиои, притулки
шись иицеи до иіциоі дубової браки, _ чи оиоі, чи
вороги?_ Свої і не вороги. Я писар війська аапороиссъио
го Виговський. Оповістітъ шаиоииого пана Стетксвича,

що я прибув до'іого и гості, але опівиии ся и дорозі,- сказав Виговський. - Не бійтееъ нічого!- Добре! - сваоаи іиоиои. - Але чи ти иапсиио
писар? _ питав івоиои.- Напевно. Я вас не дурю. Паииа Олеси цене
знає, вона впіонас навіть иіи голос, - сваэав Ви
говський.

Іпоиом пішов до гаиву і' оповістив Стет-гевича.
Стетвевич не йняв віри иївошу в ті тревожні и неспо

увійні часи. Він викликав на двір Олеси). Олеся вибігла
а рушницею в руках. Довідавшись, що стукав в браку
Виговський, воиа повагоы пішла з рушницею через по

двіря і впівиала голос Виговського. Стетвсвич звелїв

одчинити браму. Слуги принесли запалеиий смоляинй

сосиовий сучок і посьвітили. В одчиияну брашу в'їхав
иа чудовому коні Іван Остапович, з рушницею через
плече, з шаблею при боку. Сьвіт смоляиого сучки впав

на його' і па голову баского коня. Олеся крикнула з
великої радостн.
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Він` шановний дядьку! він! давній мій знайо
мий!.,

_
'

_У

'¬-Ч А це Ви, панио'Ол'есрю? Чогоііцё в
и
у

ст'ёізчаете
мене з4

рушницеюиідевнб думали, `що
'

наіхав ночі и?
кийсь кримський мурза з Татарами, щоб

іістреврзкитиІ
вашдснокій. , _ І _ з 4 _

р
-
Такїми й думали. Ви;І пане І'ване,іїт`аки добріі

налякали нас в наших нуіцахјїуё, сбіз'ізаласьиіблеся.
ґ Н

Виговський сксчнв з коня іІ кинувІ повсдив 'руки'
козакові, а сам привитався до Олесі/„Виговський здій

нявтшапкуј низеньксчуклонив ся старому Хри'стофоро
ві, просячи вибачення, що запізнив ся в дорозі і

ї іістреї"
вожив спокій; добрих #людцй трохи не серед,__нсчі.

`

Нічого _т
е
,

нічого! _т- 4говорив старийСт'еткевичІ
-4 Коли ви заблукалпсь в

~ пуіцахці наівідались в 'нації

І

_мокрі нетри, то прсшу д
о покоів Будьте моїм нійновнім

гостем. Я чув вже про вас од пані Павловсь'коі таод
инчих моїх родичів. Прошу до сьвітлицї!

'Конюх'з смоляною здоровою 'скалкоюі пішов впе

ред. За ним рушили, усі. Конюх' високо підняв 'над го- .

ловсю палаючий поліськнй Факель. Червоний Ісьвіт од

палаючоі живицї облив палац, неначе крсвю. Ясно ви

ступив палацР на Фоні'чсрноі ночі, як пишна декорация
на сцені з баштами на углах, з танком, з якимсь при
калабком, причеплеяним дсистїни коло башти, з важки

ми пірамідальними підпірками.. Сьвіт лив ся на чудний
важкийУ палац, мигав, переливав ся по стінах. Закутки,

визубнї, звивки й заломи коло прикалабків ховались в

чорній тіні, неначе боялись сьвітла і чорніли, 'неначе

чорні колони попритульсвані до палацу. Білі високі ди
марі мріли червоно-матсвим сьвітом високо над чорною
покрівлею, з-низу пірнувши в тінь, неначе висіли над

палацом десь в хмарах і поглядали з-верху ва-низ на
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ту несподівану ворушню и вештання людий на дворі,
на гурт людий, котрі посувались до палацу.
Вьтговський, цікавими очима окинув палац, башти,

дпмарі сумного старого палацу і примітив, що Стетке
вичі не з високого паньства, що не з величнього ма

гнацтва вплинули вони на сьвіт божий._ Прошу до нашої господи! _ просив старий
Стеткевпч Виговського, показуючи на одчиняні узькі,

з-верху закругляні двері, неначе видовбані в товстій

стіні, як у тверднні.
Молодий хлопчак стрів їх з восковою сьвічкою в

руках і осьвітив невеличкі узькі сінцї. Виговський ски
нув синій дорогий кунтуш і вступив сьлідком за старим
Стеткевичем та Олесею в сьвітлицю. Зала була подов
гаста й невеличка. На стелі по кутках і по середині
були виліпляні деякі Фігурки: листя, стебла, квітки й

усякі чудернацькі арабески, між котрими ніби позаплу
тувались пузаті амури, пикаті й повноперсі бюсти німФ
та Венср. Всі ті прикраси були вимальовані грубими
різкими зеленими, синіми та червоними Фарбами. Роже

ві щоки амурів та німф наче понадимались з усієї сили,
так що на їх виступили ві румянцї, а нїби різана кров:
здавалось, що в нїмф та амурів щоки от-от луснуть од

страшного напруження

Старий Богдан Стеткевнч, Олесин батько, пробу
ваючи в Варшаві в ьбагатої рідні сенаторів, набрав ся

там нових чужоземських звичаів 1 позаводив і в себе в

палаці нову обставу, хоч і в найгрубійших Формах.
Христофор Стеткевич скинув з себе кунтуші Ви

говському кинулось у вічі, що старий Олесин дядько

був убраний в усечорне і був схожий на якогось ка

толицького ченця: на йому був экупан і широкі шара

вари з чорного оксамиту. Кругом шиї білів комір ввесь

Бібліотека найвнамен. повістей. 'Гомъ ЬХІУ. 8
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в зборах та складках. На голові чориїла малесеиька

чорна ярмулочка, з-під котрої висунулись і телїпались

по-иад вухами сиві пасма волосся, спускаючись до
плечнй. ,

„Ой Господи! Чи це жид, чи чернець, чи якийсь

пустельнив, адичілий в полїських пущах? Що воно за

проява?“ _ подумав Виговський, оглядаючи високу
рівну Фігуру Стеткевича в сїрих панчохах до колін,
в чорних черевиках, з тонкими, як у цапа, иіжками.- Ви придивляетесь до мене і мабуть чудуєтесь
в мого убрання? - спитав старий Виговського, примі
тивши його цікавий і допитливий гострий погляд: я каль
вииїст тепер, а колись був социнїянин'; я не католив

і не православний і ношу убрании моїх чужоземських
братів социвїянів та кальвинїстів. В нас все повинно

бути просто й не на-показ, не так, як бував у католи
ків-Поляків або в козаків.
І старий насьмішкувато глянув на Виговського,

а його гострі очі зорили по пишиому малиновому жу
пані, нїби розмальованому золотом, по червоних сапяи

цях та по синїх широких штанях._ Прошу сідати та одпочивати в нашій господїі- промовив старий Стеткевич, показуючи на широку
та важку софу з качалками по обидва боки, застеляну
веселим неначе розмальованим турецьким килимом.- То це ви, панно Олено, а рушницею, неначе на
вовка? спитав Виговський Олесю, примітивши, що
Олеся здіймала з плечий перевішену рушницю і стано
вила її в куток.- Думала, що або нападають на палац якісь во
роги, або наші хлопи збунтувались, і оце налагодилась

до оборони, - обізвалась, осьміхаючись, Олеся.- То, бачте, пане Виговський, моєму покійному
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братові а її батькові Богданові прийшла думка вивчити
її їздити верхи на коні і стреляти з рушниці, на кож?
ний випадок в наші неспокійні часи, - говорив Стет
кевич.І -- В нас тепер часом і бабам доводить ся`-обо
ронятись і од чужих і од своїх ворогів, як би трапнв си

наїзд якого лихого сусіда на оселю, бо в Польщі і на

Україні шляхта ще й досі не позбавилась розбишацьвих
норовів: наіде якась лиха сатана, що ворогуе з тобою,

вруйнув палац, оселю, забере товар, вівці, розжене, побе

челядь, а землю та лїси забере собі та й обладує ними.

Ви самі добре знаєте, що суда в Польщі хоч і не шу
кай і не питай: можна вік прожити спокійненько, доки
діло тягти-меть ся по усяких судах, а лихий сусід тим
часом споживе ваше добро, пустивши вас з торбами по

сьвіту. Погані звичаї! Не всі порядки і в Польщі
гарні!
Сидячи з Стеткевичем на соФі, Виговський окниув

оком світлицю. По-під стінами стояли ряди старомоднїх
стільців з точеними ніжками, з високими спинками, об
битих жовтим сапяном; ручки були поробляні в Формі
товстих гадюк, як і н палаці князя Любецького; тільки
в палаці Стеткевича ці гадюкн не. позвішували сумно
голів 'у-низ, а трохи попіднімали іх в-гору, ще и роти
пороздявляли, неначе сичали од злости і налагодились

кусатись.
'

_- І там в Київі гадюки, і тут гадюки... Поганий
для мене знак з ціми гадюками. - подумав Вигов
ський. ._ Пані Павловська передала вам, шановний пане
Стеткевичу, поклін, а нас, панно Олено, просила при
їхати до неї в гості, - промовив Виговський.
~ Спасибі, спасибі! А князь Любецький не пере

давав мінї поклона? Як він там проживає? Як його
О
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господарські справи в маетностях? - спитав Отеткевич
і втупив в Виговського пильний погляд, неначе випиту
вав в його: чи був ти в Любецького? чи бачив ся

в ним? чи сприяє він тобі?
Стеткевич вже давненько перечув через людий,

що Виговський сватае Олесю.

Виговський спустив очі до-долу: він по очах ста

рого Отеткевича вгадав його думки.
Одначе старий кальвинїст не показав перед Вигов

ським, що він догадуєть ся, з якими замірами Вигов

ський прибув до його в гості. Він привітно й охоче роз
говорив ся з гостем. Пишний і веселий вид Виговського,
його гарна й мужия Фігура, нове багате убрания, ро
зумна й красномовна розмова гостя, котрий неначе роз

ворушив сон дрімаючого серед пущ та борів тихого па

лацу, - все це вчинило добрий вплив на душу старого
суворого кальвииїста.

Побалакавши про Павловську, про Любецьвих, про
Київ, Стеткевич обернув ся до Олесі і промовив:_ А що, иебого! Гість і подорожній - божий
чоловік, як кажуть. Час би нам нагодувати, напоїти го
етя і дати йому спочивок. Чи готова вже вечеря?- Певно вже готова, бо я чую, що тїтва Павлина
вже вештаєть ся за дверима -та брязкае тарілками, -
обізвалаеь Олеся і вийшла з зали.
_ Я, пане Виговський, рано вечеряю, не спізню

юсь, рано лягаю спати, рано й вгтцю, бо я господар,

та й наші кальвииські правила життя того вимагають.

Помірність, регулярність у всьому, гуманність до всіх
¬- Це ІІрВВЦЛа ГУМаНІСТИЧНЬОГО Віку.
т- Добрі првила! Цро це нема чого й говорити.

Міні тільки й подобанть ся в социнїян, що вони дуже
люблять. науку і просьвхту і вамагають ся ширпти про
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сьвітність і сіяти сіменб науки в краю. Це дуже сьвіт
ла прикмета в социніян._ Твоя правда, пане генеральний писарю!
Двері одчинились і Олеся заповістила, що тітка

Павлина вже з пів години жде їх з вечерею._ Просимо, шановний гостю, не поцуратись нашо
го хлїба-солн! - просив старий гостя, встаючи пома
леньку з софи за номіччю обох довгих сухих рук, ко

трими він обпер ся позад себе об софу і неначе підво

днв свою суху, довгу, нїби збудоваиу з одвїх довгих\
кісток Фігуру. Старий Стеткевич подибав через залу,
як довгоногий журавель, розминаючи свої старечі ци-У
баті ноги. Виговський, ступаючи навшпиньки, тихою хо

дою пішов сьлідк'-м за господарем.
Столова кімната була довгенька, узька й тісна, як

були тісні усі кімнати в старинному палаці. Стіл був
вже иакритий. Стеткеиич попросив гостя сідати за стіл.

Тітка Павлииа стояла кінець стола, витріщила очі на
Виговського і пильно дивилась на його, не мигаючи иа
віть віками, як дивлять ся на незнайомих гостнй діти.
Олеся сіла за стіл, а Павлина все стояла і навіть за

була ся, що ій треба сідати за вечерю. Її дуже вразив
новий гість.- Тітко Павлино! сідайте та вечеряйте, бо заячи
на прохолоне, -- обізвалась Олеся до тітки, котра аж
кинулась од ії слів.
Стеткевич випив маленьку чарку горілки і налив

здорову чару для Виговського._ Ти козак, то тобі й чарка козацька, а я соци
ніянии і люблю міру у всьому, - говорив Отеткевич.
Виголодавшись іуперепавшись в дорозі, Виговський

їв за столом за двох і справді по занорожсьви. Стетке

вич випив за вечерею тільки один невеличкий кубок вен
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герського і все розпитував у Виговського про гетьмана
Богдана, про його дальті заміри й плани на Україні,

про московських воєвод та стрільців, котрі наїхали

в більші місця України. Виговський, хапаючись з їжею,

на-силу встигав йому одповідати._ Тепер нї гетьман, ні цар вже не пустять като
ликів дїдичів в іх маєтности, а це велика шкода, бо то

були люди все просьвічені, не те, що московські бояри.
Погане діло вчинив гетьман, що одібрав Україну од
Польщі, - говорив Отеткевич спокійним голосом, -
погано, погано!
-~ Але ж католики дїдичі одняли од козаків воль

ності, не вважаючи на свою просьвіту; та ще треба до
дати, що ті пани не польського, а українського роду,

тільки воиисполячились, покатоличились і стали воро
гами для України, для народа і для козаків; ці ббляш

ки нашої крові вчинили нам стільки лиха, скільки й

правдиві польські пани, ще й більше за їх, _ сказав
Виговський.

І -¬- Так воно, так, але з уплином часу все б те

змінило ся, стало ся б інакше і настали б ліпші поряд
ки і в Польщі і на Україні, бо скрізь в Европі все йде
до улїпшого, а не до гіршого становища, йде до гума

нізму. Там блиснув сьвіт гуманізму, і він осьвітив би

Польщу, а за нею й Україну. З Москви цей сьвіт не
піде, та там його й загасили б, як би він туди зайшов:

туди його не пустять, про це нема що й казати.
~-- Коли вже так стало ся, то тепер трудно це змі

иити, _ обізвав ся Виговський, вихиляючи кубок вен
герського.
μ- Ваша правда, пане генеральний писарю! На все

божа полях. Я кальвиніст і вірую в незмінне боже

призначіння і для усяких держав і для поодиноких лю
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дий. Як судин Бог спокон віків, так воно й буде. Але
козаки вчинили негарне діло, недобре. Погано, погано!

Стеткевнч задумав ся, а Виговський, впоравшись
коло зайця, прийняв ся за печеню з тетері і заливав

іі венгерським, переглядаючись з Олесею.- Козаки знищили на Україні щляхту, порівняли
усї верстви суспільства, через що просьвічені право
славні, пани, що зістали ся на Україні, зпростять ся.
Ох, не люблю я за це гетьмана Богдана! _ аж зітхнув
важко старий кальвинїст і глянув з нехтуванням на
Виговського. - Погано! погано, пане генеральний пи
сарю! Погано!

„И цей сьпівав тієї ак, що сьпівав міні князь
Любецький, хоч тихеньким социніянськнм голоском.

Вони ворогують проти козаків. Чи вдасть ся ж моє ді
ло? Чи згодить ся ж то цей старий журавель видати за
мене Олесю ?“

І Виговський, вдоволивши свій апетит, і собі заду
мав ся, схиливши голову: І.Горенько міні з такою Оле
синою ріднею! Тепер і я можу промовнти за цім чор
ним дїдом: погано! погано!"
Олесі очевидячки обрндла ця розмова старого дядь

ка та ще й в сумною присьпівкою: погано та й пога
но! Для неї тепер хотіло ся, щоб усе на світі було
гарно, ще й дуже гарно. Вона не могла надивн
тиеь на пишного Виговського, убраного в ясномалнно

ний жупан, чепурного, з темнорусявими кучерями,
з пншними очима, котрі аж сипали блиском, як Вигов

ський позирав швидким поглядом 'на Олесю. Олеся не

могла намилуватись його видом, вік би дивилась і не
надивилась на його. І блиск мужньоі краси, і козацька
сьміливість, і високе становище Виговського - все
чарувало молоду дівчину, заперту в стародавньому па
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наці з чорним поважним кальвинїстом та старою родич
вою. Виговський неначе приніс з собою в задимляний

палац саме життя, живе, веселе, чаруюче молоду душу.
-- Чого ви, пане Йване, так забарили ся, не при

їздили до нас ціле літо? - не втерпіла Олеся і спи
тала Виговського._ Гетьман не пускав мене. Було багато роботи
через нові усякі порядки, котрі мусіли неминуче на
стати од часу з'єднання України з Москвою. Та я мав
і свою роботу: скінчив Чигиринський манастир, котрий
я давненько заклав, і оце недавно вже його сьвятили._ То ви, пане генеральний писарю, поставили ма
иастнр,

'
ще може на свій кошт ? __ спитав Отеткевич, під

вівши голову і неначе прокинувшись од важкої задуми.- Еге, шановний пане добродію! поставив новий
манаотир за спасіння своєї душі і за ввесь свій рід, _

обізвав ся Виговський._ І це погано! погано!
„Ну, та й навісний цей дідуган! Наважив ся з сво

їм: погано та й погано! Неначе накупив ся поганькати
цілий вечір; що ми зробили, вйого все погано“, -Ь по

думав Виговський, а Олеся глянула на його крадъкома
і осьміхнулась.
-1 Чому ж погано? Я чоловік богомільний і хотів

зробити добре діло та й піддержати й зміцнити в народ
свою давню батьківську віру.

- сказав Виговський.
-- Манастирі нікому не потрібні ві ваші, ні като

лицькі. Треба бути тільки гуманним, просьвітним чоло
віком, гуманне стосуватнсь до людий, навіть до витоків..
І я ж христіянин, такий, як і ви усі. Колись я був.
з-за молоду чистим социніяиивом, вірив, що сутнїє
один Бог в одному лицї, вірив в одну найвищу сутиоту,
а на Христа вважав, як на чоловіка, котрий викупив
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людський рід од гріха не своєю кровю та смертю на

хресті а своїм моральним високим вченням. А тепер я
став кальвиністом і признаю Христа за Бога, але вва
жаю, що не людські добродїйні вчинки спасають людий,
а споконвічне боже призначіиня, споконвічия божа воля.

А вчитель наш Кальвин вчив, що манастирі непотрібні, коли

сутніе споконвічие боже призначіиня для кожної людини._ І заходив ся ж плести якусь нїсевітницю ста
рий! Не дасть Виговському й слова промовити! Взяла б
тай' випхнула його з хати, а сама говорила б з коза

ком до білого сьвіта, _ думала Олеся і прислухалась
до Виговського голосу, неначе вона слухала чудові му
зичні мелодії.- Погано, пане добродію! погано! _ говорив Стет
кевич різним одностайним голосом без гніву, без виявку
душевного порушення.

„Та й пренудний же цей ніби деревяний дід!и -
подумав Виговський. - „Але що то він міні скаже зав
тра, як довідаєть ся, чого я прибув до його господи?'

Вечеря скінчилась, усі сиділи за столом мовчки.
Тітка Павлина встала і навшпиньки, по котячи, не пі

шла, а неначе посунулась в двері до пекарні, а потім

знов вернулась і сіла._ Ну, тепер час хоч би й спати! _- промовив
Отеткевич. _ Я, пане Виговський, рано лягаю, рано й
встаю. А ви, Павливо та Олесю, краще зробите, як ля
экете зараз спати. Не засиджуйтесь за вишиванням. А
коли Павлина не доказала тобі, Олесю, життя сьвнтого

Олексія, нехай докаже завтра. Сьвітло тепер дороге, бо

вбйии знищили пасіки. Віск став дорогий._ То ви розважаєте себе вечорами оповіданнями
про сьвятих? _ радісно спитав Виговський в Олесі._

То тітка Павлииа розказувала міні цього ве
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чора за роботою про сьвятого Олексія, чоловіка божогъ,_ обізвалась Олеся і сиустила очі до-долу. Павлинї
теж стало віяково і вона схилила голову._ Це добре, що ви любите розважати себе благо
честивими оповіданиями, _ промовив Виговський. _ Я
люблю сьміливих панвів, таких, як наші козачки, лю
блю, щоб вони вміли і верхи на коні їздити і стреляти
з рушниці. бо тепер часи неспокійні; вороги кругом нас:

треба вміти всім ставати до оборони краю; але я лю
блю і паннів богомільних, котрих ніякі патери Єзуіти
не зведуть з пуття, ве замаиять до натолицтва.
Отеткевич встав з за стола і не перехрестив ся до

образів. Павлииа взяла з стола сьвічку, покликала слу

гу'и звелїла йому одвестн Виговськоіо на одпочинок
в маленьку кімнатну._ На добра-ніч, пане гостю! На добра-ніч, Павли
но й Олесю! Не залежуйтесь та завтра вставайте равенько,

готуйте собі й гостеві сьиїдання, бо гість в домі _ чо
ловік божий, _ промовив Стеткевич, мов патер з кафе
дри, і подибав через залу до своєї опочивальиї.

„Чус моя душа, що оце кальвинське опудало не

оддасть за мене Олесї“, _ подумав Виговський, зістав
шись сам в маленькій, як манастирська кслїйка, кім

натці. _ „Хоч він кальвииіст і ироиовідує любов та
гуманізм, але він пан і тягне за панами та дуками; ко

заків не любить, а любить Польщу. Все в його погано,

що сутнїе' на Україні, 'все погано, що вчинив гетьман
та козаки. Що-до Олесі й мене, то він і нам втирить
свое „погаво“. Инчого слова для нас од його не буде.
Але як тільки Олеся не сиротивить ся, я її викраду
в цього чорного діда і повінчаюсь з нсю в Київі. От
тоді, діду, буде й тобі погано! _

І Виговський впав на ліжко і після труської полі

,п
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ської дороги по соснових корінних зараз заснув, як за

стрелнний, міцним і солодким сном. ё

Другого дня Виговський трохи заспав пісгя важ
кої та далекої дороги. Вже сонце підбило ся в-гору, як
він прокинув ся і солодко п-ітягнув ся на ліжку на всю

довжину свого високого зросту.

пВикраду Олесю в цього діда! сьогодня таки вн

краду! Нехай сідає на кш-я та й їде сьлїдком за мною!

Старий кальвинїст втішить себе тим, що таке було спо

конвічно боже призначення“ - подумав Виговський
і заспокоїв ся на цій думці.
Вмившись і причепурнвшись, Виговський через

довгі сїнці вийшов у двір і пішов оглядати Стеткевичо
ве господарство. В просторому дворі стреміло три жу
равлї коло криннць. Журавлї скрипіли, то соускаючись
в криниці, то піднімаюч ~сь високо в-гору: наймити
тягли воду для пекарні, напували коні та ноли. Поруч
з старим садком було видно здоровий тік, обсаджений

старими осокорами, але коло здорової клуні було мало
стіжків: очевидячки, що й не-католицьким панам було
сутужно в господарстві в ті неспокійні часи. На. току
молотники молотили жито на сїменб. Коло току веш

тались та порались люди: возільники звозили ярину:
овес та просо. Подавалннки подавали вилами снопи на

стіжки. Снопи неначе летіли з возів на стіжок і кла

дїлники на-силу встигали вкладати снопн в довгі вер
стви стіжка. На току валялась розввзь; з снопів ви

трушуван ся бризками натрус. В чистому повітрі роз
лнвав ся пахучий дух вівснної соломи та жита. Одно
чивши й добре виспавшись після труськоі дороги, Ви

говський походжав но току, по садку, вднхаючи здоро
ве лїсове повітря усїма персамн. На усі оселі пахло

живицею, приємним духом сосон, припечених сонцем.
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На всі боки, ськільки сягало око, зеленїли та синіли

старі густі борн._ Чи за гроші молотите, чи послухаєте за пан
ську землю, що пан дає вам під посіви? _ спитав Ви
говський в чоловіків.

-~- Та послухаємо за землю, бо своєї не маємо, _
обізвались молотники.

„Це б то панщину роблять Стеткевичеви" _ поду
мав Виговський._ „От тепер і я міг би сказати чорно
му дїдові: погано! погано! Правда та гуманізм у його
тільки в голові, а до діла все те ще не дійшло.“
Виговський увійшов в залу сьвіжий, бадьористий,

з веселпмн думками в голові. Сьвіжі зелені ліси та лу
ги, сьвіже повітря підсьвіжйли його душу й тіло. Две

рі з кабінета одхплились, і на порозі став Стеткевич,
рівний, як стріла, в усьому чорному._ Добри-день вам, пане'господарю! А я оце з до
роти трохи заспав,

--
промовив Виговський, приступа

ючи до Стеткевича._ Доброго здоровя, пане Виговський! Заспав
і гість, заспали й наші. Певно в їх сьнідання неготове,
а я вже хочу істи. Прошу до мого кабінета та побала
каємо тимчасом, поки наша Павлина увинеть ся з сьві

данням.
Виговський вступив в тісний кабінет. Сонце сип

иуло косим промінням в двоє узеньких віконе`ць і зве
селило тісний з простою, навіть убогою обставою кабі

нет, схожий на чернечу келїю. Коло однієї стіни ето
яло просте ліжко. Дві стіни були обставляні палицями,
на котрих лежали й стояли книжки усякого Формату._ Оце моє кальвиньске добро! Поки усі спали, я
вже з нудьги чимало прочитав з оцїеї книги, _ про
мовив Отеткевич. _ Ми й социніяни любимо книги, але
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більше за все любимо наші кальвинські книги, бо в їх

думки сьвітлійші і не заплутують розуму в усякі дог
матичні абстракції, як ваші й католицькі книги. Наші
яниги ясні й зрозумілі, як проста й ясна людська здо

рова голова. За Польщі нам вільно було заводити і бі

бліотеки й школи, а тепер один Бог відае, що буде
з нами. Погано! пане Виговський, погано!

В той час в дверях кабінету з'явилась Олеся,вяс
но блакитному, як весняне небо, літнику. Це убрання,

делїкатне й ясне, незвичайно гарно приставало до її
русої коси та' білого лелійного лиця. На шиї в неї лис
нїло дороге материне намисто з перлів, в ушах сяли

сережки з бриліянтами Нічого не було на неї колорит
ного, але делікатні тони убору дуже приставали до її
лелїйного білого лиця та русої коси. Олеся була схожа
на пишну майську місячну ніч з іі делікатннми тонами
та сутїнками. Виговський звесслив іі своїм приїздом: в
иеі щоки' посьвіжішали. В очах аж сяла радість._ Прошу до сьнідання, бо вже сонце высоченько
підбилось в-гору, а ми з тіткою, внбачай нам дорогий
дядьку, трохи заспали. Певно, пане Йване, ты вже го

лодньій?_ Спасибі вам! Посьнідаю з добрим апетитом, _
обізвав ся Виговський, і вони пішли в столову кімнату,

де Павлина Рудницька ждала їх з сьніданком.
Після сьнідання Виговський вийшов з Отеткевичем

в зал і приступив просто до діла, оповістивши, що він

сватає його небогу і що небога вже дала йому своє

слово ще в Київі.
І

_ Я вже перечув проу твоє сватання і через Па
вловську і через князів Любецьких. Я догадав ся, чого
ти забив ся в таку далеч, в Мокрани. Але скажу тобі,
пане генеральний иисарю, що з твого сватання нічого
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не вийде. І я, і моя рідня. порадившись, постановили пе
видавати Ол` сі за тебе за між._ Чому ж так, шановний пане добродію? Я люб
лю панну Стеткевичівну і воиа мене любить...- То що ж! "

Шляхтянка та ще и високого роду
козакові не пара. Шукай собі, пане Виговський, козачки,

гарної простенької, хозайвовитоі. В вас прості звичаї,
в вас, простацька обстава. в нас військове місто, неспо

кійне, як військовий табор серед степ),1 в час войни. Не
хочемо ми видавати за тебе нашої небоги. Вона инчого

роду, звикла до инчоі обстави, до инчого товариства.
Погано, погано буде їй в вас._ Чого ж погано? Я чоловік з достатками. Маю
добрі доходи. По-ланцї з уся их держав иадаряють ме
не багатими подарунками. Обставу панна Олена заведе
в мене, яка їй буде до вподоби._ Ні 'ні ні! Погано, пане писарюі погано для неі'
буде! Инчі люде, инче суспільство, инчі звичаї, инче в
вас усе. Вона занудить ся в вашому Чигирині.

Слуга попросив Стеткевича вийти на двір до іко
нома, котрий прийшов до його по дїлу. Старий Стетке

вич вийшов з зали. В тойп час Олеся вскочила в залу
і почала розпнтувати в Виговського, що одповідав йому
старий дядько._ Те. що й Любец кі: не видамоі Погано в вас
буде для неї, та й годі. Знаєте що, Олесю! Як тільки
я виіду конем з двору, ви нвеліть осідлати собі коня та
й виїзджайте з двору в га нїби на прогулянка. Я вас

ждати-му в гаю. Побіжимо на конях до Київа та й по

вінчаємось, бо я бачу, що уся ваша значна рідня йде

проти мене. Ще мушу вам сказати ог що: Гетьман вже

слабує й швидко помре; його син Юрій ще молодий
хлопець. Тимчасом поки Юрій скінчить науку в киів

и-гц
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ській коллвґії, козаки внберуть мене за гетьмана. Буде
те гетьманшою !- Я згодна! - промовила Олеся. - Сяду на ко
ня, як тільки дядько засяде за свої социнїанські книж
ки в кабінеті, і дожену вас. Приідемо до тітки Павлов

ської та й повінчаємось, -~ сказала Олеся, подаючи ру
ку Виговському. - Нема чого вважати на мою рідню,
бо через неї я ніколи не піду за-між;

Виговський обняв і гаряче поцілував Олесю. Оле

.ся почервонїла, але на її виду, в очах ясно виявилась
сьмілиність і завзятіеть слине козацька.- Я напевно знаю, що моя рідня буде противитнсь
нашому шлюбові і ніколи не згодить ся на його. Я ви

іду сьлїдком за тобою нїби на прогуляння. Ніхто не

зверне на мене вваги, бо я часто сама гуляю конем по

гаях кругом села, - сказала Олеся.
і
Виговський звелїв осїдлати свого коня іпочав про

щатись з старим кальвинїстом.- Вибачай міні, шановний добродїю, що я не зго
джуюсь оддати тобі в козацькі руки Олесю. Попроща
емось і розійдемось з миром і ласкою, - промовив ста
рий Стеткевич на прощаннї.
Вийшла й Олеся і її тітка Павлина і розпроща

лась з Виговським. Як добра господиня, Павлина вине
сла в торбині гостеві на дорогу харчі: печену тетерю,
паланицю, пироги й мнишки і привязала торбину до
сідла.
~ Будете їхати нашими пущами день і не вгля

дите ні одного села, нігдс не знайдете й шматка хліба.
Споживайте на здоровя та й мене згадуйте, _ сказала
Павлина, втераючи сльози.

Олеся вже сказала тітці, що вона внїде з дому і
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иаздожене Виговського, а потім повінчаеть ся з ним в

Київі._ Ото й добре зробиш! Як би я була так зробила,
як мене хотів мій жених викрасти в батька, я була б
ввесь вік щаслива, _ сказала Павлина. _ Тільки буде
міні жаль за тобою, Олесю! Тепер я зістанусь сама з

старим паном Христофором, а він вже мене иї чим не

розважить. Ох! горенько міні!
Перегодя, як Виговський виїхав з двору, а старий

Отеткевич засів за книжки, Олеся послала тітку, щоб'
вона звеліла коиюховн осідлати коня для поїздки по

гаях. Незабаром кінь стояв в дворі осідланий. Олеся

впала на плече тітці Павлині і заплакала. Павлина за
лилась слізми.
Олеся перебігла через сїнці, скочила на коняі ти

хенько промовила:_ Тітко! Я й не тікаю з дому;
дозволу дядька до Київа до тітки Павловської.

щайте! прощайте!
Олеся помаленьку виїхала з двору, новели об,іха

ла тік, а як тільки вона в'їхала в гай між рідкі дуби,

тоді торкнула коня острогами. Гарячий кінь полетів,

нїби стріла тільки дуби замигали в очах в Олесї. Вона

оглянулась і кинула очима на счорнілий старий палац,

що миготів між дубаии та липами, вгляділа високі внводи,
тонкі кринпчані журавлї, і іі взнв за серце жаль. Її
не шкода було суворого дядька, котрий обрид їй своєю

моралю та вчінням; її було жаль за тіткою Павлиною,
доброю, веселою, красномовною та говорючою, котра

розважала іі зімніми вечорами оповіданнями то про
сьвятих, то про Ооломона та Олександра Македонського,

то про німецьких рицарів. Олеся згадала, що тітка зі

сталась ніби сиротою, і важко зітхнула.

я просто їду без

Про
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_ Прощай, старе батьківське гніздо! Чи доведеть'
ся міні ще побувати в тобі ?А А може я не переступліо
через твої' пороги й до віку? Тепер на Україні життя

круіїрться іклекотить,
як вода вґчорторві. Може

йме
не вхопить той вихор і закрутить мене й мою долю,

_”
думала'_

Олеся, летячи на коні поміж соснами. Її брала у
нетернлачка, як уможнаішвидче наздогнати Виговського.
Чогось іі здавалось. що вона його не дожене, не знай
до в густих г`аяхі"і вернеть 'ся'в старий палац.
м
Але швидко між' зеленоіо лїщиною заманячів кун

туш, заблищали на сонцї золоті позументи. З-за' кущів'1

виглядалакінськзїІ голова з гострими иастороченими ву
хащі; між зеленим листом зачервонїв вершок козацької

І

шапки. Вагрвський вглядів
'Олесю і вискочив з-за ву

щів ліщини.›_ Тепер нехай нас Бог напутйть в дорогу па на
ше щастя! _ промовив Виговський і поскакав конем
поруч з Олесею.У

АлеІ знаеш що, коханий пане Йване? Мій дядь
ко не,такий тихий та спокійний, як тобі здаєть ся. В йому
часами пробуркуєть ся давня відвага й завзятість укра
їнського шляхтича. Як _тільки він розшолопає, де я дї
лась, він посадить наІконпй з десять хлопів і випу
стить оцю вовчу зграю навздогінці за нами. Нам треба
збочити з простого шляху і братись манівцями та об
іздками, _ промовила Олеся.
_. Одже ж~твоя й правда, кохана Олесю. Ти тут

знаеш усі шляхи й стежки. Веди мене, правуй мною,
а я буду скакати сьлі'дком за тобою.

Олеся збочила на вузький лісовий шляшок, неначе

прорубаний через молоді-рівні сосна. Гарячий' дух со
сни й живиці, здоровий і бадьорячий, вдарив з сосновоі

Бібліотека найанамеп. повістей. Томъ ЬХІУ. 7
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алейки, як з натопленої печі, аж забивав дух. Олеся
скакала попереду. Виговський летів сьлїдком за нею.У

Довго вони їхали цим лісовим шляшком, неначе

тунелем, і незабаром виїхали на чималу в'їзджену до
рогу. Довго вони їхали цією дорогою, івже сонце звер
нулоз півдня, як вони прибились до чималого хутора
серед лїса. В хуторі жила сама за себе ходачкова
шляхта. ,

У

- А що, кохана Олесю? Чи не розбила тебе до
рога? Чи не важно тобі буде вандрувати на конї в да
леку дорогу?

І

- Буде важко, бо я не козак. Я вже почуваю се
бе втомляною і розбитою, - обізвалась з сідла Олеся.- Я так і думав. Пошукаю я в цьому присїлку
якого шляхтича, котрий має коненчта. Наймемо підво
ду, коли можна буде, припряжемо свої коні і так дої
демо до Київа, _- сказав Виговський і побіг конем до
хутора.
Олеся скочила з коня і лягла на траві під дубом,

держачи коня за поводи. Кінь щипав низьку траву
і прихкав, обертаючи голову до Олесі. Олеся встала,
привязала коня до молодого граба і знов лягла під ду
бом, поклавши голову на обрубок колодки, що валяв

ся на траві. Олеся втомилась од незвичайної для неї

далекої прбмашки верхом на конї. Вона простягла ся

на ввесь свій зріст, потягла ся разів зо два і лежала

нерушимо, дивлячись в-гору на розкішне старе гілля
столїтнього дуба. Молода панна почувала, як помалень

ку розливав ся по її нервах спокій. Ще ніколи на сво
ему віку вона не почувала себе такою радісною, навіть

щасливою. Її здавалось, що вона серед зеленого гаю та
борів, стала вольною, як повітря, що усі претичини, уеї
намагання значної рідні далеко десь зістались позад
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неї, що вони вже счезли на вік і вже ніхто не буде
чеплятвсь до неї з своєю порадою, вже нїхто не насьмі

лить ся розлучити іі з милим. Вона підвела очі в-гору
і задивилась на повирізуваний в зубцї дубовий лист, на
клаптики синього, як бирюза, неба, що блищало поміж
темнозелеиим листом. Глянула вона на луг, і зелений

луг неначе засьміяв ся до неї. Її тішила і сиза дале
чінь густого бору, і старі дупленасті корчакуваті со
сна, що росли осторонь на зелених луках і, неначе ка
ліки, повипинали покручені на всі боки товсті червону
ваті гільки.
_ Який гарний божий сьвіт! Як легко, як весело

міні на душі! Я тут вольна, як пташка в лісі, - по
думала Олеся, потягаючись на траві.

'

Виговський вертав ся уличкою хутора з двома

шляхтичами, ввесь блискучий, чудово убраний, облитий

сьвітомъ горячого сонця, серед зеленого гаю, як давній
рицар, про котрого тітка Павлива часто оповідала її
зімнїми вечорами. Олеся здалека милувалась його рів
ним станом, рівною Фігурою, і як він наближив ся до
неї, вона задивилась на його ясні блискучі очі.
_- Які розумні в його очі! Ой правду він каже,

що буде гетьманом на Україні. Його очі говорять міні

це. Буду я гетьманшею!
І гордоьнта і честилюбна душа Олесина ніби за

грала од радости й щастя. Для неї нїби в'одну міть

десь зник зелений гай, зникла сиза далечінь борів, зни

кла уся поезія ліса. В думках їі мріло, як пишне сяєво
того ясного дня, гетьманство, слава, повага, блиск ви

сокого становища, котрий затінить і князів Любецьких,
і князів Ооломирецьких, неприхильиих до іі милого.- От я і підводу знайшов! -- промовив Вигов
ський, сїдаючи на траві коло Олесі. - А вже б час

Ои
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нам іпопоїсти. Спасибі тітці, що привязала міні до сідла
торбу з харчами.
І Виговський звелів коззкові одвязати і принести

ту торбу. Він вийняв печену тетерю, паляннпю й сіль,

покраяв усьо на шматочки. Олеся розстелила хусточку
іноскладала харч на хусточку. Шляхтнч поставив на

траві глечик молока й два кухлики. І здорова, молода ст
Олеся пообідала з таким смаком, з яким вона ніколи
не обідала в палаці свого батька.

Попоївши в смак, Виговський велів шляхтичеві
'

лагодитись в дорогу. Віз був простий, труський. Шлях
тнч поклав у віз два кулі, а на куліінаклав соломиш
і переплїв іх з-верху ликами. Виговський' припріг свого!

`

коня, а Олесиного привазав до воза ззаду. Шляхтнч
сїв за погоннча, і віз покотнв са швидко по втертій
лісовій дорозі до~ Київа.

Знов повивіся поліський бакаюватий шлях гадюкою

через зелені 'ярита луки, через густі соснові ліси. Сонце
стало на вечерньому прузї, як вони вііхалн в чимале
село Микитянн. В кінці села стояв пусткою палац яко2

госьідідича; дідич очевидячкн був католик і мусів по

кинуін своюмаєтність. 1В палаці всі вікна були повиби

ваиі, всі двері повиламувані, все добро рознесене. Олеся

глянула на той палац, на те спустошіння і їй стало
важко на душі.

І
,п

”Не встигли вони віхати в село, як од корчми ру
шили до іх воза чоловіки і спинили коні, вхопивши за

гнуздечки:
›

_ А чіого вам од нас треба, люде добрі? _ спи
тав Виговський.
_ А того треба, що вам не сьлід сюди вертатись!_ обізвав ся понуро один чоловік.
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_* *' - та
Селяни, вглядївши віз, на котрому їхали пани,

почали сходитись і поставали кругом воза. Декотрі чо

ловіки вибігли з дрючками. Олеся мовчки поглядала
на ту громаду, і в неї в душі похололо.

` "і

_ Одже ж це яхнянський дідич! Їй-Богу він! Це
він вертаєть ся з Польщі в свое село, _ обізвав ся
один чоловік.

'

_ Та я не яхнянський дїднч! Я козак, я з ко
зацької старшини! _ крикнув сердито Виговський. _
Поганяй далі, візииче!_ Ба не поганяй бо! Далі, пане, не поїдеш, а на
зад то може й вернеш ся, коли ще про тебе не довіда
ють ся Яхняни, твої давні панщанні, _ промовив один
чоловік.

і
І

_ Це давній яхнянський дідич, а то його жінка!
А коли не він, то його брат, бо 'дуже скинув ся на
його, _ промовив один дід. _ Не пускаймо' його в Яхнн!
Їдь собі, пане, назад до Польщі, коли тобі шкода своєї
голови._ Що це вам прийшло на думку, що я яхняв
4ський дідич? Дивіть ся, на мінїкозацький жупан, ко

зацька шапка! Чого це ви до мене причепились?_ А чи то ж велика труднація надягти на себе
козацький убір та й проскочити в Яхни? Бог тебе
знає! Повертай назад! Гетьман Богдан погано вчинив,

що умовив ся з королем повертати католицьких панів

в маєтности і запрягати людй до панщини, _ гомо
нів старий дід._ Та тепер вже не польський король панує на
Україні, а московський цар, бо гетьман і козаки при
сяглн на підданство цареві, а цар вже не дозволить

вертатись католицьким панам в їх села та палаци на

Україні, _ обізвав ся Виговський.
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4 А Бог його сьвятий знає! Ми про це нічого не
чули, нічого не знаємо, а тільки знаємо про те, що
польські пани повертають ся з Польщі і неволять люднй,

силують робити панщину, - промовив дід._ Та бреше він, оцей пан! Це він хоче вибреха
тись! Це той, коли чули, люди добрі, що було за своїми

панщанними людьми ходить на полі з рушницею та не

слухняних підстрелює кулями. Їй-же Богу, він! Дрюч
камн його! дрючками! Не йміть йому віри! - гукав
один здоровий чоловяга, очеввдячки завзятий ворог па

нів. - Повертай назад, вражий сину, з своєю панїєю,
бо тут тобі буде й кінець! Бач, яких баских коней веде
з Варшави! А скільки начепляв на себе золота!
І чоловяга замахнув ся на Виговського товстим

дрючком. Олеся сиділа на возї нї жива, нї мертва.
Вона стала жовта, як віск._ Оце яка напасть трапилась міні в дорозі! Мене
жде в Чигирині гетьман, а тут тобі на і.. Люди добрі!
везїть мене до сьвященика. Сьвященик вам скаже, що
я за людина, > сказав Виговський.
_То й повезім! - обізвав ся один дід,

дячки здатливий і не лихий чоловік. ,

Шляхтич погнав коні до двору сьвященика, за во
зом рушила громада з дрючками. На щастя Виговсько
го батюшка й справді вгадав, що Виговський з козаць
коі старшини. Виговський сказав йому, хто він такий.
Батюшка вернув ся в хату, накинув епітрахіль, взяв

в руки хрест, вийшов з хати і стрів Виговського як

значну особу, на порозі хати. Громада поздіймала шап

ки. Виговський і Олеся поцілувала хреста і батюшку
в руку.- Еге, високоповажний генеральний писарю, наші

ОЧЄВИ
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хлопи, нетямущі поліщуки, вважали тебе за католика

дідича і стріли тебе як ворога? _ промовив батюшка.- Так, панотче! Трохи не почастували'отими дре
волінми, а міні не пойняли віри, що я козак. Запевніть
їх, панотче, що ви бачили мене нераз в Київі, бо й ви
міні щось на примітї, -- сказав Виговський.- Прошу ж до моєї хати! - прохав батюшка.
Олеся так і шугнула в двері, неначе спасаючись

од наглоі смерти; за нею сьлідком вступив в сіни і Ви
говський. Вона вбігла в сьвітлицю і, сливе непратомна,
не сіла, а впала на стілець. Батюшка оповістив грома
ді, хто був приізэкий козак. Громада, иохиливши голо

ви, рушила з двору.

Переночувавши в тісній простій хаті сільського пан
отця, Виговський з Олесею доіхали потім без пригод до
Київа і заіхали до двору тітки Якилини Павловськоі.
Павловська вибігла в двір і зараз догадалась про все.
Вона була рада цьому випадкові, як своему щастю._ Еге це ви в двох виїхали з Мокран? Я згадую,
що не Христофор Стеткевич пустив вас самохіть з до

му: ви самі пустили себе. Еге? питала Якилина

Павловська, осьміхаючись.
_ Та еге ж! - обізвав ся Виговський, обтрушу

ючи солому з свого дорогого кунтуша та з Олесиноі

одежі. - Мусїла Олеся саму себе пустити до Київа,
коли инчі не нускали.- Прошу ж до господи! Повечсряйте та' й одно
чивайте, бо ви мабуть і здорожились і од голоду та
втоми перепались.

- говорила Якилина.
Добре одпочивши, Виговський пішов ночувати до

старого Євстафія Виговського і зараз таки після сьні

давку' побіг конем на Поділ годити вінчання в одного

панотця. Він виїхав з двору, а до Якилини Павловськоі

1
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„зараз нагрдилась4 княриня Дюбедька, щей привела з со
..бою свою-водить пиві. Єхвэдччъчзвтгкя гтїч „дот
1 толпчеиу ісполячену. _НадаремноМОлещт думала, що ні

_„.хто'в.Київі й не догадується,х про „ііїіпршиїздпдшдиіва
„у вкупі з Виговським. В, той чаенякдгвеии їхали улицею,
іх углядїв дворецький князя Любецького; „ вглядівІ віи
і Олесю, котра сиділанавозі прплічхз Вицовським. Як

ґ„добрий навиглядач, щей до того цікавий, він6 пішов до
_».киягиніЛюбецькоі і розказавпій про Адозй'пвинадок, зо

І, всім незвичайний. Княгиня _ зараз „дорадалась Епро І все

другого днях раненько прибігла до Павловської, щоб
`

одбнти од Виговського Олесю, ъ щ, ` М
Олеся, посьнідавши, сіла ншдканапі, Чніби сховав

.„шись в куточку канапи, підобгалр. ноги, _срердась на

..,~вачалку-подушку іодпочивалщ, Вона. Апочувалаи себе

>інтомляною й розбитою ,після,_,довгоі труської дороги,
Ізблїдла на виду, а,очі виявлядн велику втому і збуріння
душі нееподіваними подіями тих, днів. , ,

,; Любецька і Суходольськадвбігли в сьвітлицю і по
пали, зорити очимаио закутках. _ Вони вгляділа Олесю

вкуточку здорової, неначе ясла, софи. , › А щ

Для Олесі цей ранній візит був „такий неприємний,

..,›що воиа аж скривилась і трохи не заплакала.. Вона

. трохи була вже задрімала; її так було гарно та спо
._кійно в тиші, в закуточку широкої ,›соФи. Золоті мрії
роем літали ніби перед іі очима„ як Ібджоли на соицї
в пасїці. Вона все думала про свого коханого, уявляла
собі його вид, його очі, тішилась мріями про свое бу
дуще високе становище гетьманші, першої особи на

Україні, після гетьмана.
-. '_ О! А ти, Олесю, в Київі? _ крикнула Лю
бецька. у І І_ О! Ти тут! Не в Мокранах? А де ж пан Хри
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стофор Стетке'вич? Ти з ним прибула сюди, чи з тіткою
Павлиною? _ Букнула на всі кімнати голосна пані Су
ходольська._ Зі, цьоцю, прибула до Київа з Іваном Останови
чем Виговським, _ обізвалась Олеся, привитавшись до
родичок 1 знов вгніздившись в

_ куток софи._ А тоТ чого так? _ спйтала Любецька.
р

А це що _за диво? Папка Олеся прибула з ко

заком в-двох: їхали два дні й одну ніч через нетри та

іІпущі, через бори... Це'диво та й
'

годі! _ гукала Су
худольська.

У

І дива тут нема ніякого. Мене дядько не пу
щдекан,

а міні хотілось іхати до Київа. Не їхати ж міні
самій в такі небезпешні часи. Трапив ся добрий чоло
вік і довіз мене, спасибі йому, до Київа, в доброму
здорові, _ тихо говорила Олеся._ Щось тут з! щось та є! Це, Олесю, не з-про
ста ти пустилась вітаіту вандрівкуіз Виговським та ще
'й'без дозволуопікуна, _ говорила Любецька.

> _"Ба з-проста, моя дорога цьщю. Приїхала до
Київа в гості та й годі, _ говорила Олеся._

Скажи поправді, моя [дорога Олесю! Еге ти

1'зробила

'

оту промашку з Мокраи з тим козаком, щобі
вийти за його за-між? Еге ти втікла з дому ? _ спи
'Їтала Любецька. є_ Ба я не втікла, княгине! Я серед ясного дня
звеліла осідлати свого коня та й поїхала з Виговським

до Киіва. От і все! _ промовила Олеся._ Але ж ти оце прибула до Київа, щоб повінча
тись з Виговським, нї в кого не питаючись? _ спитала
пані Суходольська.

і

_ Я ще й сама напевно не знаю, чи буду я з Ви

μ
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говським шлюб брати в Київі, чи й нї, _- говорила
з досадою Олеся, одникуючи од щирого признания.
-- 0, я напевно знаю, що будеш брати шлюб! -

гукнула стара' й криклнва Оуходольська, -- чого б тобі
й їхати з Виговським в-двох в таку далечінь?_ Що ти собі задумала, серце Олесю! Чи козак
же до пари тобі? Ти шляхтянка з дідів, з прадїдів; ти

з'роду сенатореького й княжого, а він... Хто він? Про
стий ходачковий шляхтич з села Вигова на Волині, тс

пер козак, хоч і служить за якогось там писаря при
гетьмані, _ репетувала стара шляхтянка.
-- Він, тїтко, займає високий уряд при гетьманові,

мав великі доходи; він чоловік з достатками, бо оце

недавно поставив своїм коштом чигиринський манастир,_ тихо говорила Олеся._ То що ж з того!- репетувала княгиня Любець
ка. -- Тебе він завезе між козаків та козачок. Вони
тебе вберуть в свої хлопські стародавні убори: вберуть
тебе в плахту та червону запаску. Тепер ти зовсїм пан

на, нїби щира варшавянка, а там ти станеш мужичкою,
зовсїм зпростиш ся. Ох, горе міні тяжке!- Як не схочу, то мене ніхто нїгде не вбере в
плахту та червону запаску. Я таки й не думаю в неї

вбиратись. Коли я приїду в Чигирин, то приїду з бли

ском і честю, як прирожденна шляхтянка, як ново

сьвіцька пані, і такою там і зістанусь, - гордо обізва
лась Олеся.
_- Ой Боже мій! Горенько тим нещасним сиротам!

Ніхто за ними не доглядає, нїхто іх не виховує гаразд.
Ростуть на волі, як сосни в бору. Ти, серце Олесю,
сирота, не маєш матері; ти б послухала нас, бо ми ба
жаємо тобі добра й щастя. Ти ще молода; знайдеть ся
тобі жених між значними шляхтичами українськими,
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и
а може и польськими, _- говорвла Суходольська и трохи
вже не проливала сліз.- Хоч я й сирота, але не без розуму, і в кож
ному становищі покажу себе і новосьвіцькою особою
і шляхтянкою, прихильною не до Москви, а до Поль
щі. Я сама собі дам ради, коли то ще вийду за ко
зака-шляхтича Виговського, - тихо й спокійно говори
ла Олеся.- Ну то й давай собі ради сама! _- крикнула
Любецька вже з пересердя.- То й давай сама собі ради, коли нас не хочеш
слухати! -- репетувала вже сердито Суходольська. _
Бог з тобою, коли цуравш ся свого роду, цураєш ся

княгині, котра стала тобі за рідну матір. Ходім, сестро,
до дому!- Ходімо, сестро! Покірливе телятко дві матки
ссе, а непокірливе і одної не хоче.
-- Ой, коли б ці матері швидче виходили з хати!

Ой обридли вони міні своєю порадою та криком! - ду
мала Олеся мовчки.- Ходім, сестро! Роби, Олесю, як знаеш, але по
тім на нас не нарікай, а нарікай тільки на саму себе,

_
сказала Любецька і вийшла з сьвітлиці навіть не по

пращавшись з Олесею.- Ходім! Ат! Будемо тільки надаремно гаяти
час! Ходім! _ крикнула Суходольська і вийшла, так
само не прощаючись з Олесею.
_- Слава Тобі, Оотворителю! Хоч крику та усякоі

поради не буду чути,
-~ подумала Олеся.

Увійшла' тітка Якилива і глянула на Олесю. Оле

ся сиділа сердита й бліда.- Пішли? - спитала Якилина.
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_ Хвалить Бога, пішли. Трохи не луснули з доса
ди, - сказала Олеся._ Пішли пораднипї, а наш порадннк що сь за
"гаяв ся.

Одначе незабаром прилетів на коні Виговський
і сказав, що вже згодив вінчання в одного сьвященика.
В-вечері Виговський і Олеся пішли до Софійського со

бора на утревю й висновідались, а другого дня на По

долі' запричастилнсь і повінчались. Щасливі й веселі во
ни вертались на обід до прихильноі й доброї тітки

Якилини Павловської. Якилина така була рада, неначе
вона сама повінчалась а Іваном Виговським. І ніхто
в сьвіті не спочував до Виговського та Олесі в іх ща
стї так щиро, як тітка Якилина. Вона завсігди була
рада й вдоволяна, коли ій доводилось спаруватн моло

дого хлопця а молодою панною.

Тиждень прожив Іван Остапович Виговський в Яки
лини Павловськоі, як у раю, і не міг натішитись своєю
Олесею. Він неначе помолодшав, повеселішав і одпочи
вав душею і після важкої вандрівки в Мокрани, і після
тяганиви э Олесиною ріднею, одпочивав і од важкої

канцелярськоі служби при старому вередливому геть

мані. Але на Олесі усей той пережиток турбот окошив
ся нервовою хоробою, котроі не міг навіть вгамувати
своєю ласкою та коханням ввічливий Виговський. І при
чеплива уперта рідня, і довга тяганина а сватанням,
і несподівані втьоки з дому од старого Отеткевича,
інесподіване ніби крадене вінчання проти волі усієї
рідні - все це окошилось на делікатній і внпещеній
Олесі нервовою слабістю.

'

Тим часом з Чигирина до Київа приїхав Данило
Виговський і переказав Іванові Остаповичу, щоб він за

раз їхав до Чигирина, бо всяких справ набралось бага
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то, і гетьман Богдан вже почав тримати на Виговського
і навіть сердитись за його гаяння в Київі. Виговський

доручив догляд за Олесею тїтці Якилинї та старому
Остапові Виговськомуга сам, як можна швидче, поспі
шив- до Чигирина.
Тим часом Олесина слабість затягла ся. Вона то

одужувала, трохи поправлялась, то знов занедужувала.
Виговський часто навідував ся до Олесі, пробував по

тижню й по два в домі тітки Якилини, але бояв ся пе

ревозити її до Чигирина, бо вже зайшла негода, поча
лись холода. Олеся не любила козаків, з неохотою збі

ралася їхати до Чигирина і очевидячки сама дляласъ
з виїздом._ Нехай вже моя Олеся перезімує в вас, шановна
тітко, а в літку ми перевеземо іі по теплі та при те
плій сухій годині, щоб їй наш Чигирнн здав ся кра
щим, _ говорив Виговський до тітки.
'” _ То й нехай так буде. Вона в мене, як у рідної
матері. Я її доглядати-му, як свою дитину. А не дай
Господи, вона зімою застудить ся в доросі в тих степах

та на тих степових вітрах! Що тоді станеть ся з нею?_ говорила тітка Якилина.
Тим часом настала весна холодна та непогожа.

Вже й Великдень минув, а холода все не минали, не

наче гаважились шкоднти Виговському й Олесі. Наста
ло літо. Олеся породила сина Юрія._ Знов претичина міиї з Олесею! Вже й козаць
ка старшина сьміать ся, що я ховаю десь в Київі свою

жінку шляхтянку і боюсь показувати її козакам в Чи
гирині, щоб вони не одбили іі од мене, _ говорив Ви
говський тїтці Якилинї.
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ПГ.

Як тільки гетьман Богдан Хмельницький оддав

Україну в підданство московському цареві, цар Олексїй
оповістив Польщі войну. Богдан тільки й бажав того:

в його давно була думка одняти од Польщі ще Волинь

за Горииню та Галичину, прилучити цей край до Укра
їни і зібрати до-купи ввесь український народ. Богдан
ще перед тим, як мав віддати Україну в підданство

московському цареві, приговорив собі спілника, швед
ського коооля Карла Густава. Він посилав листи до

Карла Густава через двох Шведів, польських офіцирів,
взятих в полон в дрижинольській битві з Поляками,

інамовляв його постановити спілку з козаками, щоб
воювати Польщу. Шведський король послав до Богдана
свого посла генерала Вільгельма Карлуса з подарун
ками та грамотою. Богдан постановив умову з королем
вкупі воюватись з Поляками і не ставити мира з ними
без обопільної згоди. Він переслав через Карлуса гра
моту й подарунки: троє турецьких коннй з багатою

збруею, три янчарки, три буйволячі роги ітри козацькі
кунтуші з вишневого оксамиту, обкладані перлами та
золотом.

Московське військо 1654 року вступнло в Білу
Русь. За військом незабаром прибув сам цар. Богдан
послав на підмогу цареві три козацькі полки під при
водом нїжинського полковнка Василя Золотаренка з

правами наказного гетьмана. Московські вовводи забі

рали одно місто за другим на північній Білій-Русі, за
воювали Дорогобуж, Білий, Невель, Мстиславль, Ро

славль, Оршу, Шклов. Золотаренко завоював в Могилев
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щииі та Мінщииї Річицю, Гомель. В серпні московське

й козацьке військо розбило військо литовського поль

ного гетьмана Радзивіла. Москалі й козаки пішли заго

нами по Білій-Русі. Цар вступив в Смолеиск. Полоцк
і Вітебск самі оддали ся цареві. Червиговський полков

ник Подобайло взяв заново Гомель, Пропойск, Новий

Бихов. Цар взяв Смоленск і все посовував ся далі на

Литву до Вільна.
' і

Саме в той час Карл Густав вступив в Польщу.
Познань і Велика Польща мусіли присягти на піддан
етво шведському королеві. Короля Яна Казиміра пани
не любили. Варшава здалась Шведам і присягла коро
леві без битви. Шведи забірали одно місто за другим,

взяли Ченстохову і заграбували скарби в манастирі.
Польські пани боялись, що король однїме од іх вольно
сти й права, кидали короля і приставали до Шведів.
Вони поставали зрадниками Польщі і королеві.
В той час, як Польщу забірала Москва й Шведи,

Богдан вступив з козацьким військом в Галичину вкупі
з московським військом під приводом Бутурлїна. В Бо

гдана була думка забрати південні польські провінції,
заселені українським народом, і довести до кінцявнзво
ління усього українського народа од Польщі. Русини
підвялись і пішли вагонами по Галичині, били й грабу
вали польських панів. Богдан підступив під Львів і об
ложив його звідусільІ Міста й твердині в Галичині зда
вались одні за другими або гинули в боротьбі. Богдан
взяв великий викуп з Львова, а Бутурлїн з москалями
та козаками взяли Люблин, спалили й вигубили усіх
жидів.
Война тягла ся вже другий рік. Польща неначе

вже гинула. Пани зрадники опамятались. Побачивши, що

Польща гине, вони почали думати та гадати, як би сна
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етн ькрай загнруїіІІІведськийЁороль неіпррад І
жавъдольрькдхЗрепурлііканськр; порядків: говориврпа- п
намшіцо йогоаптабля покажеїаакорндля побитоідольщід"Пт

.контактам- ШВ атестат діючі. Кішка'
ві на вірністьыЧариецькиєй _: ровбтз` ніведськсМ 'війсдкєіІ

"

Ян Вазимірычарвепький та Любрмірськнй _роа'іславін;`
заклик до народа. Варшаву одняди од ШведівЇІПведіщ
ськнуй король Іост-упивдся в Прусіхо. Цанн прчали'думати

` '

та гадаЂи,_як би спасти Дольщу, „бо московйькийірар І,

вакаеабравїусюґБілугРусь Уі_ІвзявпВільио. г

^

У Одібравши'од шведівгіварптаву За Великопольщуд
Поляки' постанорилишйтигна мирракозакамита'й мр-т
сковськимцарем._ Дн Казимір пославІрааомАпослів до'

царді Іи "Іигиринъ до Богдана Хмельннцрвогрд: щоб по

миријгнрь виковаками'і в Москвою.
` ~ '

яндскоронський приїхав в Чигирицн, Ґпросив`і
геть "і

манацррмаритнсь з Польщею іхдати поміч Полякамннрод
ти Шведів._

ч _'

.

' ` ` ц

-- Невже ви думаете, що ми їтакідурні, що будет
мо продавати нашу кровдва вас, кол'иъпаний досі вва;
жають нас ва своїх відданих?

--
скавав Хмельницький.- Оповістіть 1нас вільними од вас,с незалежнимиЧ від є

Польщі. Нехай знає Польща, що ми'дне підемо "ні на якуу
приятельську умову а нею, доки вонане одкаэкеть'сяї
від усісі Русі. У Як пани признають нас незалежним,
вільним од Польщі народом,7тоді ми жити-'меню з вами,

як нриятелі й сусіди, ане як піддані й невольники.
`

І справді вже минав другий рік од того часу, як _
Україна присягла на підданство московському цареві, а

Поляки й до того часу ще не одмежували гряниць Укра
іьи од Польщі і вважали Україну як польський край.
Ляндскоронський вервув ся в Варшаву ві в чим.

За те ж польські посли вМоскві спромоглись вговоритв
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царя на мир. Вони обіцяли, що після смерти свого во

роля пани виберуть царя Олекс їя за польського короля
і Москва й Польща стануть одним потужним царством.
В Москві боялись, що Шведи стануть небезпешні для
самої Москви, а патріярх Никон дав раду помиритись
з Польщею і почати войну з Шведами, щоб одібрати од
їх Ливонію і давні краї Великого Новгорода.
,. Цар послав своїх комісарів в Вільно, щоб поста
новити мир з Польщею. Богдан, довідавшись про це,
послав в Вільно і своїх носланцїв, щоб вони встоювали
за права України. Але московські номісарі не пустили
їх в намет на раду і'самі постановили мир з Польщею
в сентябрі 1656 року. ІІо цьому трактатові Польща була
повинна після смерти Яна Казиміра обібрати собі за

короля царя Олексія Михайловича, а цар обіцяв воюва
ти з Шведами, своїми переднїшими спілнивами, і обо

роняти од їх Польщу, нїби вже своє царство. Богдано
внх посланцїв не пустили на раду в намет і сказали
їм, що Хмельницький та козаки _ піддані, а через те
вони не сьміють подавати голос там, де про їх долю
говорять посланцї монархів. Козацькі посланцї верну
лись в Чигирин до гетьмана.

Тимчасом на Україні пішла чутка, що цар обіцяв
польським панам припинити козаків, заборонити козакам

воювати з Польщею, як з царською державою, що він

знов оддасть Україну Польщі, а гетьманові звелить ви
ставити козацьке військо проти Шведів для оборони
Польщі од Шведів. Богдан стревожив ся. Цар та. мос

ковські бояри повели полїтику з Польщею наперекір
усїм Богдановим замірам та планам.

'

В Чигирин прибіг один московський говець з ли
стом. Виговський сердито вирвав в його з рук листа.

Гонця не допустили до гетьмана.

Бібліотека найанамен. пов'встей. Томъ ЬХІУ. 8

\
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Уся Україна була стревожена чуткою про вілен
ський трактат. Скрізь загомонїли, що цар присилує ко

ваків йти на поміч Польщі, своему лютому ворогові,

і спасати її од Шведів. Говорили, що цар може знов
оддати Україну Польщі.
Вернулись Богданові посланцї з Вільна в Чигирин.

Вони вступили в Богданову сьвітлицю. Посходилась ко

зацька старшина. Прийшов і Виговський. Придибав
і його старий батько Остап, котрий прибув до сина
в гості. Всі ждали певних звісток, що таке постановили

царські бояри в Вільні. помирнвшись з Польщею. Усі
були смутні. Усім було важко на серці. Богдан` вийшов

до сьвітлиці, стревожений, з неспокійними очима. В його

руки трусились, а очі аж горіли. Іван Виговський стояв
похиливши голову. Темні, ясні очі неначе пригасли, не
наче іх повила імла В очах в старшини сьвітилась
і тревога й журба.
Посланні впали в ноги гетьманові.- Ясновельможний гетьмане! Пропало військо за

порожське! загине Україна! Нема нам помочи ні од
кого. Ми навіть не знаємо докладно, яку умову поста
новили уновносилені від царя московські бояри з ляд
ськими комісарями. Царські посланцї не пустили нас
і в посольсьний намет. Навіть не допускали нас близь
ко до намета, неначе собак до божої церкви. А Ляхи
сказали нам по щирій совісті, що вони постановили таку
умову з царем, щоб уУкраїна з запорожським військом
знов була під Польщею... А як військо запорожське
з усією Україною не буде покорятись Ляхам, то цар
буде помагати Ляхам своїм військом і бити-ме військо

запорожське. Загинемо ми! загине Україна!
Посланці заплакали, обнімаючи гетьманові ко -

`
ліна.
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_.

_ Коли ми бились з самою Польщею, тепер нам
доиедеть ся битись з Польщею і Москвою. Пропащіми
на віки! Не наша сила встояти проти їх, _ говорили
кріз сльози посланці.
Хмарний, сумний, осїнпній день заглядав в про

сторну Богданову сьвітлицю через невеличкі вікна

і неначе збільшував смуток, розлитий на смутиих об
личчях старшини. Іван Виговський стояв неначе громом
прибитнй. Дві сльози покотились з темних очий.

Один Богдан не похилпв голови. Він спахнув, під
вів сиву голову. Уста й ніздрі задриэкали. Старі руки
затрусились. Він крикнув, неначе в гарячій битві з па
нами. Злість і гнів на московську політику душилн
його.

_- Московські бояри подуріли й показились! В їх
нема не то однієї клепки в голові, а десятьох клепок!

Москва не варта доброго слова. Нема й не буде нам

підмоги від Москви. Україна була як чайка и степу,
що вивела діток при дорозі. Я мусів віддати Україну
цареві, бо не було де дітись. А Москва дурна, хоче нас
занапастити й занапастить! Присягаюсь і божусь, Що
нас хотять занапастити! Нас зневажають! Ой Боже

наш правелиий!

Декому з старшини сльози заблищали в очах.- Не плачте, не журіть ся, діти! Треба оступи
тись од Москви. Коли Москва вчинила таке з нами, то

треба оступитись од царя. Підемо тудою, кудою звелить

нам йти найвищий Владика: Будемо іпід бусурмен
ським царем, не тільки під христіянським. Московські

бояри грубі, дурні й темні. Ляхи їх дурять. Ніколи не
станемо до помочи нашому споконвічиьому ворогові -
Польщі! Ніколи не підемо бити Шведа, нашого щирого
спілнвка. Пани не одмеэкували й досі гряииць України,

О
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не вважають на нас як на вольних, незалежних од
Польщі, а Москва знов хоче віддати нас панам на по-4

талу. Невже ми повинні стати «до помочн нашим воро
гам проти наших друзів? Вони дурять Москву! Ніколи
вони не оберуть собі за короля московського царя.

Богдан ще'довго лютував, лаяв ся, кричав та про
клинав Москву. Розбитий завсідніми войнами та клопо

тами, вавсїднім без перерви тревожним життєм в похо

дах та в битвах, Богдан не міг здержати себе, не міг

вгамуватись. Страх за будучину України, за усе своє

діло, що він провадив за усе своє життя, помилка москов`

ського царя, легкодумність і дурість московських бояр збу
рили Богданову душу, як буря море, до самого два.
А Виговський стояв і не промовив і слова. Він не

наче кріз сон чув ту лайку та крики Богданові, як

кріз сон людина чув завивання бурі в лісі. А його
с

серце боліло й нило. Тихий на вдачу и поміркований,
звиклий таіти 'своі щирі думки й вчиняти Богданову
волю, Виговський і тепер не виявив і словом свого збу
ріння проти Москви, свого гніву; але в думці він зго

жував ся з гетьманом. А тимчасом в його серці аж
клекотіла обида. Він вгадував, що Україні не сподіва
тись добра од Москви, що Москва не додержить Пере
яславської умови і ніколи не додержати-ме, що вона
вчинить зУкраіною, що схоче, як покаже іі потреба, іі
інтереси, а не вигодн.Украіни.
Виговський стояв, похиливши голову. Як кріз сон

доліталн до його вуха крики й лайна гетьманова. А в
його голові йшла дума за думою тихо-тихо, одна смут
на, друга невесела. В його боліло серце так само, як
і в Богдана, але боліло тихо, без гуку, без крику, без
слів, як тлїє жар в сухому дереві перед пожежою._ Що то станеть ся тепер з Україною? Де їй

7__ ті?
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дітись? До кого приставати? В кого запомоги шукати?
Скільки вже пролито козацької крові! А скільки ще
доведеть ся її пролити! --- снувались думки в його го
лові, доки гетьман вгамував ся.
Гетьман зараз оповістив, щоб на днях зібралась

рада. Старшина розпрощалась з гетьманом і вийшла
з сьвітлиці, неначе громом приголомшена. Вийшов сльлїд
ком за нею й Виговський з своїм старим батьком Оста
пом. Вони вертались до дому мовчки і слова не промо
впли. Їх наздогнав Данило Виговський. Вони ввійшли
в сьвітлицю Виговського такі сумні, неначе вертались
з кладовища, поховавши дорогу близьку людину.
Вже був час пізніх обідів. Виговський звелїв по

давати обід. Слуги накрили стіл і подали обід. Виговські
сїли за стіл. Але їм і не пилось і не їлось. Страна
стояла на столі й холонула. Налиті чарки стояли. повні.

Смутний сірий сьвіт хмарного осіннього дня ледві сьві

тив в маленькі віконця тісної сьвітлиці і неначе дода
вав смутку засмученим Виговським.
_- Оттака то наша доля, тату! _ заговорив Іван

Виговський.- Я нїчого доброго для України і не сподівав ся
од Москви. Не люблю я Москви й ніколи не любив іі

,

- тихо промовив старий Остап.- Московські бояри темні, непросьвічені, ще й до
того горді та чваиьковиті. Вони з-горда поглядають на

нас і на Ляхів, високо несуть ся, неслнсь би аэк до
неба, як би можна було, -~ говорив Іван Виговський._ В нас, мовляв, в Москві тільки чиста православна
віра, а ви, Українці, вже полатинщсні, схизматики, 60

в нас, бач, хрестять через обливання... бо ви набрались
лядського, католицького духу од Польщі. Москва третій
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с
Рим, а четвертого вже и не буде. Це тільки й чуєш
од їх. Не ждати нам добра од Москви!_ Я давно нарікав на гетьмана, що він прийняв
московське підданство, ітепер нарікаю, _ обізвав ся
Данило Виговський.

_ І недурно ти нарікаєш, _ сказав Іван Вигов
ський. _ Ще нї сїло ні впало, а Москва вже ладна
оступитись од нас, як тільки пани покадили їй під ніс
облесливимн пахощами. А Поляки ж ще й не одвели
нам границі. Ще ж ми не визволили од Польщі ні Га

личини, ні Волині за Горинню. Ми ще не зібрались до
купи, не зміцнились гаразд, а Москва вже ладна знов

покорити нас під ноги Полякам. Що станеть ся з нами?
Хто вгадає, яка доля нас жде?
_ І Виговський зітхнув важко-важко, неначе перед
його очима клали в домовину його милу, любу Олесю,

або його рідну матір._ Аж тепер на старости літ гетьман дійшов до
розуму! розібрав і втямив добре, чим тхне Москва, _
сказав старий Остап Виговський.

'_ Розібрав і втямив, це правда, але заплутав ся
між двома царствами. _ сказав Іван Виговський. _
І один Бог відає, як ми виплутаємось на волю. Москва
оце од-разу показала свої норови. Наших козацьких по

слів Поляки приймали й внтали, як і послів загряниш
них, цісарських, німецьких, венгерських. Їх приймали
з честю й пошаною, давали їм харчі, кватири, давали
дорогікрподарунки, оксамитові кунтуші, Фалендиші го

ландські й усякі дорогі сукна. А московські бояри не

пустили їх навіть близько до намету, ніби якусь не

потріб.
І

- Це не добрий знак, _ обізвав ся Данило Ви
говський. _ Коли Москва вже теперь, тільки що прий

;:'*'~: ЕЕЕ:›
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нявши Україну в підданство, проганяє наших послан

цїв і не шанує іх, що ж буде потім, як Москва забере
нас в руки та насадовить свого війська оттут в нас

дома, по наших містах?
Увійшов слуга, старий козак, і приніс другу по

траву. Але ще й перша стояла непочата і чарки стояли

повні. Слуга з дива витріщив очі. Виговські тоді тільки
опамяталнсь і схаменулись, випили по чарцї і почали
істи страну. Але їжа не йшла їм на думку. Старий ко
зак иоприймав з стола сливе повні маски й полумиски
і тільки з дива поглядав зкоса то на писаря, то на його

старого батька.
~

_- Чи це вони послаблн,
кась неприємна претичина?
виносячи тільки почату страну.
А Виговські ще довго сиділи за столом, довго ба

лакали, пили венгерське вино, але й вино не розвесе
лило їх. Важка дума каменем налягла на їх душу.
Данило попрощав ся і пішов до дому. Старий

Остап пішов одночивати до своєї кімнатки. Іван Вигов
ський усе сидїв край віконечка і поглядав на хмарно
небо, на густі хмари, котрі неначе бігли по-над лісом,

по-иад горою, доганяли одна другу, котячись, неначе

чорний дим, густими довгими залами._ Чи не так эке котилось горе по Україні за усі
Богданові часи, як котять ся по небі залами оті чорні

хмари? Битви за битвами, ріки крові за ріками лилисьї
по усій Україні, одна другу доганяла, одна другу ви

переджала. Не встигла одна річка зсякнути й висохну
тн, десь знов піднімалась друга крівава річка і сповна
лась червоною козацькою кровю. Тепер Польща вихн

литалась до два, до коріння. Пани спаскуднїлн. Польща
падає, і при такім упаді Польщі Україна встояла б і

1

чи з ними трапилась я

подумав старий козак,
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мала б силу одбиватись і вдержувати свої права Москва
росте, набіраєть ся сили. Бояри не страшні тепер ца

реві: це потомки давніх двірських „шутів та скоморо
хів“ Івана Страшного. Це не польська вольнолюбна
шляхта, а холопи цареві, і будуть чинити його волю,
і прислужуватись навіть через міру, і годити царсві,
як годить нікчемний холоп. Кляне гетьман Москву, кля

ну іі й я ще більше з ії нікчемними, наглими холопа
ми-боярами.
На дворі сутеніло, смеркало. В сьвітлиці неначе

впали тіни на білі стіни, стали тіни в кутку на доро
гих в золотих шатах образах, обвішаних впшиваними

рушниками. Стало ще сумнїйше на душі в Виговського.
Його думи полетіли в давнину, літали по-над полями,

де були битви за волю України. Смутна згадка за згад
кою летіла швидко, як чорні хмари на небі. І несподі
вано Виговський згадав Корсун, і Пилявці, і Берестеч
ко, згадав Київ. І от він неначе бачить невеличкий до
мок, а в тому домкові неначе вглядів Олесю... І в одну
Ііть п його сьвітлиці неначе блиснув промінь ясного
сонця, неначе звідкільсь, повіяло теплом. Сьнітлиця сд

разу ніби повеселішала, ніби ожила. Олеся ніби стояла

перед ним, як жива. Він неначе бачив її тихі очі. І йо
му здалось, що серед сьвітлиці зацьвіла якась пишна
квітка серед зеленого листу, ясночервона, пахуча. Він
неначе почував пахощі од тієї квітки, що пішли по усій
сьвітлиці і сповнили його душу. Йому стало весело на

серці. Якісь надії на щастя заворушились десь глибоко
глибоко в душі. Він неначе набірав ся сили. Одна при
ємна дума викликала другу і розганяла смуток.. І од
разу віи пригадав, що Богдан розлютував ся на Москву,
хоче одняти Україну од Москви.

' У

- Не все пропало! Не загинемо до кінця! Богдан

Ґ ' „А
У

„μ А.«-";а- дон-іт



ГЕТЬМАН ІВАН ВИГОВСЬКІ/ІЙ 113

винесе на своїх дунсих плечах і цю напасть. Він аж.

тепер став на добру путь. Москва остогидла йому, як

і міні. Він одірве Україну од Москви. Не все пропало!
Ще не вмерла козацька мати!

'КІ ясний, милий Олесин образ ніби злив ся до ку
пи з тим сяєвом щастя і надії на ліпшу долю України,
на ії волю. Виговський повеселішав, встав з стільця
ііпочав походэкати по сьвітлиці. Надія додала йому си

ли, розігнала смуток.
__ Не все загинуло, не все пропало! Польща те

пер хистка, як тонка кладка. Пани провалять ся на

своїй кладцї, а ми визволимо Галичину й Волинь, збе

ремо ввесь наш український народ докупи, і тоді при
станемо до хисткоі Польщі і мати-теме силу й снагу
вдержати свою самостійність при слабкій Польщі. Бог

дан вже звертаз з своєї полюбленої стежки. Він тепер
мусить йти тудою, кудою я бажаю. А я йому допомо

жу своєю радою... На Україні розвиднюєть ся аж те

пер! От-от засяє сонце волі й самостійности! Є надія!

Ще не вмерла козацька мати!
І не буйним вітром вирвались його палні почував

ня, як вони виривались в Богдана. Виговський, тихий

на вдачу та поміркований, тільки швидче заходив по

сьвітлиці і все розгладжував долонею свое високе біле
чоло, повне дум та гадок та надій на ліпшу долю

України.
Другого таки дня Богдан скликав козацьку стар

шину на раду. Богдан вийшов з своеї кімнати блїдий,

стревожений, сердитий, аж лютий. Він і досі не міг за
спокоітись, лаяв ся, сердив ся і проклинав Москву. Ви
говський бачив, що гетьман вже старий та недужий,

може з пересердя та з опалу нашкодити Україні
в справі з Москвою, почав заспокоювати гетьмана, бла
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гав його підождати трохи та гаразд розвідати про це
діло, обнімав коліна, доказував, що це неможлива річ,

щоб цар оддав Україну ворогам благочестивоі віри й

поганцям на поталу._ Коли ми, не розвідавшн гаразд про це діло,
з опалу піймемо віри в таку чутку про Москву і осту
пимось од царя, то про нас піде слава як про зрадни
ків ікривоприеяжників. Треба підождати ірозвідати
гаразд. Може це тільки така чутка пішла по Україні,
а чуткам не все можна йняти віри, _ вговорював і за
спокоював писар гетьмана.

Богдан вгамував ся. Рада постановила ждати з Мо

скви звістки од царя, але не посилати козацьких пол

ків на поміч Полякам проти Шведів._ Я шведського короля ніколи не зраджу. Він
наш вірний спілник. уНам треба добивати панів, знеси

лювати їх, а не помагати ім, доки ми не однімемо од
Польщі Галичини та Волині, доки вони не згодять ся

одмежувати Україну од Польщі гряницямн, _ говорив
Богдан до старшини.

'

А тимчасом він послав в Москву до царя лист.
В своему листі Богдан писав, що польські пани ніколи
в сьвітї не додержать свого слова, не сповнять вілен

ського трактата, не виберуть царя собі за. короля, що

вони обдурюють царя, бо вже послали послів до рим
ського цїсаря і просять його брата собі за короля.
В кінець усього Богдан благав царя не вертати Укра
їни Польщі, як своїй будущій державі, не давати на по

талу Ляхам православної віри.
Москва була глуха на цю пораду гетьмана та на

його прохання. Цар постановив трактат з панами без

козаків і навіть не дав одповіді на Богданів лист.
А час йшов. Ляхи намовляли кримську орду на
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пасти на Україну, підмовляли й цїсаря. Тоді Богдан,
не питаючись в царя, завів переговори з трансильван
ським кньзем Ракочіем. З початку 1657 року станула

умова України з Швецією та Трансильванією, щоб ро
зібрати Польщу. Ракочі вступив з військом в Польщу.
Богдан послав йому до помочи козацькі полки. Чутка
про це дійшла в Москву вже тодї, як Ракочі йшов на

Варшаву. Цар Олексїй Михайлович послав до гетьмана

в Чигирин свого окольничого Федора Бутурлїиа. та

дяка Василя Михайлова з докорами гетьманові за ту

спілку.
Московські посли виїхали з Москви весною, а при

були до Чигирина аж літом, третього юня, вже тоді,

коли Богдан слабував, коли вже наступав кінець його

життя.

Богдан знав, що Бутурлїн їде з докорами од царя;
він не мав думки зовсїм розійтись з царем і послав

стрічати боярина з пошаиою. Миргородський полковник

Грицько Лїоницький виїхав~ на зустріч послам за де
сять верстов од Чигирина.

- За пять верстов од Чиги

рина стрітили послів син гетьманів Юрій, генеральний
писар Іван Виговський та військовий осаул Ковалев

ський. Юрій просив послів вибачити, що сам гетьман

ие виїхав їм на зустріч, бо иездужав і лежить на

ліжку.
Другого дня прибув до послів Ковалевський і при

вів на подарунок їм два богато осїдлаиі коні.- Добродій наш, пан гетьман авелїв вам їхати до
його, - сказав Ковалевський.
Посли приїхали в гетьманський двір. В сїнях стрів

іх Іван Виговський.
_ Не майте за але, _- еказав генеральний писар,



116 ІВАНА ЛЕВИЦЬКОГО

внтаючись з послали, - гетьман лежить недужий і не
міг ніяким побитом стрінути вас.

'

Послів допустили до гетьмана. Гетьман лежав

слабий на ліжку. Його лице вже осунулось, щоки по
западали, ніс загострив ся. Голова вже пооивіла. Геть

ман впав з тіла так, що його нїби половини не стало,

Вже було знать, що над ним літає подих смерти.
Смерть очевидячки вже стояла в його за плечима або

заглядала в двері. Тільки гострі очі горіли, як огонь,
і в їх сьвітилось давне завзяття. Сьвітив са й гнїв на
московських бояр за зраду України й за нехтування її
інтересами, дорогими для гетьмана.

Бутурлїн, здоровий та огрядний, вступив в сьвіт

лицю. Високий комір синього кафтана, обшитий важким

золотом, високо стремів кругом шиї, неначе клепки дї
жі, поцицьковані парчею та золотими-взорцями. З того
коміра, неначе з куріня, висунулнсь і нахилилась товста
голова з повними червоними щоками, з оусявою довгою
бородою, з сїрими круглими, очима та повними ситими

рожевими устами. Од важкої духоти в важкому убранні,

обшитому золотом, Бутурлїн розпарив ся як у лазні.

З чола лив ся піт і стїкав по снтих щоках. Йому було
важко й досадно і од духоти і од злости на гетьмана.
Бутурлїн та Мхайлов в довгополих кафтанах, облямо
ваних парчсю, з довгими бородамибули схожі на мос

ковських поважних протопопів і своїм убраиням, і бо

родами, і поважними Фігурами та рухами. Бутурлїн три
чі перехрестив ся до образів, тричі поклонив ся образам,
і потім поклоннв ся гетьманові. Позад посла стояв дяк
Василий Михайлов, нижчий за боярина, але ще товщий,

неначе годований. Він хрестив ся до образів, кланяв ся

та аж сонів од духоти в важкому довгому суконному
офіціяльному убраннї.



гвтЬМАн ІВАН виговський 111

Бутурлін спитав в гетьмана, по давньому звичаю,

про здоровя. Гетьман спитав про здоровя царя та ца

риці та їх дїтий. Посли зараз роздали царське жалуван
ня по списови для гетьмана, генерального писаря та

для полковників. Роздавши жалування, Бутурлїн сказав:
-- Наказано нам говорити з тобою, гетьмане, про

державні справи, а тобі, гетьмане, наказано вислухати
за ті державні справи.
і_ Не можна міні теперички слухати про держав

ні справи, - сказав гетьман. _ Я нездужаю, і дуже
нездужаю; нехай військовий писір Іван Виговський ви

слухає про великі справи його царського величества.- Ми прислані по указу великого государя до
тебе, гетьмана, і нам загадано говорити з тобою, а не

з якимсь писарем, - обізвав ся Бутурлін. і

Виговський гордо зирвув на боярина. Слова бояр
ські вольнули його в самісїньке серце. „І я ж такий бо

ярин на Україні, як і ти, а може ще й кращий за тебе,
бо я державний канцлери _- подумав Виговськийі спу
стив очі. Нехтування московське вразнло його дуже не

приємно.
-- Я ніяк не можу при своїй хворобі говорити про

державні справи і давати одповідь, ~~- сказав гетьман,_ та про що б ви не говорили, те не буде потаєно від
писаря.- Не годнть ся тобі, гетьмане, одмовляти ся нія
кими причинами: треба слухати указ і загад великого

государя без жадноі суперечки, - сказав боярин.
~ Указу й загаду царського я повинен слухати,

але од хвороти міні говорити не можна. Дасть Бог по

дужчаю, тоді дам знати.

„Ну та й приченилась оця московська причепа, не~

наче шевська смола! Чепляєть ся до слабого чоловіка:
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хоч вмірай, а його вислухай! Це правдива московська

пеня. Польські посланцї не чеплялись до нас так нагло

й грубои _ думав Виговський і тільки крутив свого
довгого лиснючого вуса.

Надуті й сердиті московські посли вийшли в ве

лику сьвітлицю і хотіли вже йти з двору. Гетьман по
слав Виговського просити їх зостатись на обід. Посли

вернулась в кімнату до гетьмана і гордо сказали:_ По милости царського величества для нас обіди
наготовляні в нашій господї: ми будемо їсти в себе._ Усі посли царські по милости царського вели
чества в моему домі їли і за довговічніс ь государеву
пили. Вчинїть і ви так само. А коли так не зробите, то
міні буде здаватись, нїби то буде неласка до мене його

царського величества, _ сказав гетьман.
Посли згодились зістатись на обід. Столи понакри

вали коло гетьманового ліжка. До гостий вийшла геть
манова третя жінка Ганна, з роду Золотаренків, та

Богданова старша дочка Катерина, що була замужем
за Данилом Виговським. Обидві були убрані в дорогі
оксамитові вишневі кунтуші та в білі шовкові намітки,

наверчені на золоті парчеві очіпки Вони попросили по

слів за стіл. Гетьман попросив на обід Івана Виговсько

го та осаула Ковалевського. Перехрестившись та пере
читавши молитву, бояри посідали за столи. За столами

при обіді ніхто не говорив. Усї сиділи мовчки, усі були
задумані. Посли були сердиті аж понадувались. Вигов
'ський поглядав на бояр з-коса і тільки крутив свої

довгі вуси. Гетьманша і Катерина не насьмілювались

говорити з чужими послами. Веселій та говорючій Ка

терині страх як хотілось побалакати з чужоземцями
розпитати, як живуть в їх теремах московські боярині:
які в їх звичаї, яка поведенція вубраннях. Але вона бо

\
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ялась батька, щоб часом чимсь не прохопитись і ие
сказати чого зайвого, такого, чого не дозволяв етикет.

Обід був не веселий, вже геть-то поважний, навіть сум
ний, схожий на обід на панахидах. В очах в усіх сьві
тилась обида, невдоволїния, заздрівання. В ряди-годи
недужий гетьман обзивав ся словом до Бутурлїна та
гетьманша тихо давала слугам якийсь там загад, а ве

терпляча Катерина сливе на саме вухо шепотїла мачу
сі свої уваги і все поправляла на шиї разки намиста
з дрібних червінцїв.
На половині обїда гетьман підвів ся, звелів слу

гам піддержувати себе, взяв срібний кубок з венгер
ським і промовив бажання здоровя цареві, цариці, ца
рівнам, ласкавому заступникові України патріярхові
Никонові, боярам, лумським людям і христолюбному
військові, щоб Господь покорив під ноги цареві не тіль

ки вретиків, але й самого поганина бусурмаиа султана

турецького.
Випивши кубок, гетьман впав знесилений на по

стіль і вже того дня більше не вставав з ліжка. Усі
хапком доідали обід і швиденько розпрощались з неду
жим гетьманом.

Другого дня царськіпосланцї знов намагались,

щоб гетьман прийняв іх і вислухав. Виговський одма
гав ся, що гетьман слабуе, не може їх вислухати. По
сли стояли на своему і говорили, що вони прислаиі не

на довгий час, що їм треба ханатись до дому. Двічі хо

див генеральний писар до гетьмана, і двічі приносив
послам ту саму відповідь, що гетьман не може нї слу
хати, вї відповідати, і прийме послів, як тільки трохи
одужає й подужчає.
Але московські посли таки приїхали в гетьман

ський двір непрохаиі. Їх привитав Іван Виговський іза
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Посли почали вивідувати в Вигов

з Шведами
просив до сьвітлиці.

ського, пані-що то гетьман має стосунки
та трансильванським князем Ракочівм.
Виговський глянув на образ Спасителя,

стив ся і сказав:- Божусь і присягаюсь, що в гетьманові івуеьо
му ванорожському військові нема нїякоі неправди ізра
ди цареві. Але як пішла чутка, що ніби цар, ставши
польським королем, оддасть Україну Польщі, як Поляки
почали посилати своїх послів до султана та до крим
ського хана, щоб намовити їх напасти на Україну, то
гетьман почав шукати собі помагачів та спілвиків, щоб

бути з ними в приятельстві. Усе се гетьман зробив не

для зради цареві, а на честь іхвалу великого государя.
-- Дивно нам, що гетьман вступає в спіл з царе

вими ворогами без наказу й дозволу царського, _ ска
зали посли.

Виговський почав одмагатись, вговорювати і за
спокоювати послів. Його красномовна промова лилась,
як вода весною в бистрих потоках. Він говорив швидко
й палко й розумно, винравдовуючи гетьмана. І посли
трохи заспокоілись.
Аж через чотири дні гетьман поздоровшав і зве

лів Виговському накликати до себе послів.

Посли вступили -в здорову сьвітлицю. Гетьман си

дів на канапі, худий, змарнїлий та блідий. Він так зпав
з тіла, що оксамитовий вишневий жупан став широкий,

бгав ся на його худому тілі широкими складками. Зда
валось, нїби на канапі сиділа тїнь колишнього огряд
ного, здорового велитня-гетьмана.

Гетьман попросив послів сісти на почесному місці
на канапках в кутку під образами. Виговський сів одда

перехре
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лік на стілцї. Бутурлїн почав говорити з докором в го
лосі: - Обіцялись ви, присягаючи на підданство царові,
в сьвятій божій церкві по непорочній Христовій єван
гельській заповідї перед святою євангеліею служити й

бути в підданстві у великого государя на усій його во
лї й послуханиі', а по теперішніх ваших замірах ваше спо

чування переносить ся од його царського величества на

Ракоцу. Тепер ми чузмо, що ти вже вступив в спіл
з шведським королем Карлом Густавом та з Ракоцою
і послав полковника Антона Жданова з запорожським
військом на поміч Ракоцї, щоб руйнувати міста й села

норуни польської, забувши страх божий ісвою присягу.
Тобі було б еьлід допомагати цареві, щоб він міг стати
польським королем та великим князем литовським, ане

брататись з такими єретикамн, кальвинами. Це тобі од
Бога гріх, а од нас сором!
Слова московського посла розсердили гетьмана.

Він спахиув і промовив одкрито й з запалом:- Од шведського короля я ніколи не оступлюсь
В нас давно приятельство і згода од того часу, як ми

ще не були в нідданстві в царя. Шведи люди щирі
й нравдиві, не те, що Ляхи; вони додержують свого
слова. А цар вчинив з нами свою немилость: помирив
ся з Поляками і хоче оддати нас в руки Полякам. Нам

треба не миритись з Поляками і не помагати ім вій
ськом проти Шведів, а битнсь з ними до кінця і зне
силити їх до краю. І тепер йде чутка, що цар вже по
силає з-під Вільна двадцять тисяч війська на нас, на

шведського короля та Ракочія. Ми й гадки не маємо

остунатись од царя і ладні йти на його ворогів, на.

невірних бусурманів, хоч би міні в теперішній моїй

хворобі і смерть трапилась в дорозі; за-для цього по
Бібпіотека найвнамен. повйстей. Томъ ЬХІУ. 9
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веземо з собою и домовину... Великому государеві, цар

ському величеству, у всьому воля: він монарх великий;
тільки те міні дивно, що йому бояри нічого путящого
не порадять; ще йне дістали польської корови, з Поль

щею мира не постановили, а вже з Шведами, своїми ж
спілникамн розійшлись і почали з ними войну. А те,
що ви говорите, неначе б я давав згоду, щоб царські

воєводи були в Чернигові, Ніжині та Переяславі і збі

рали царські податї, так цього не було: в Переяславі
з боярнном Бутурлїном ми `умовлялись, щоб царські во

єводи були тільки в Київі. Я буду служити великому
государеві, а од Шведів ніколи не оступлюсь._ Гетьмане! _ сказав Бутурлїн, _ говорити тобі
такі непристойні речі сором. Треба Бога памятатиісвою

присягу цареві, як ти обіцяв ся великому государеві
вірно служити і усякого добра йому хотіти. А тепер за
помоччю війська запорожського шведський король і неи

герський Ракоца пошарпалиу міста польської коруни
і великі скарби в манастирях забрали. Ви руйнуете
польську корову, на котру обібрали пани нашого госу

даря... Ти, гетьмане, тепер говориш з великими пихами,

невідомо з якої причини... Нема тобі сорому і Бога тн

забуваєш. Служба твоя в великого государя ніколи не

буде забута... тільки непристойні й високі заміри но

кинь.

_ Виговський сидів у куточку і з дива вирячив очі
на московського посла. „Такими гордими словами _ду
мав він собі _ промовляли до Богдана польські пани
тільки зараз після корсунської битви з панами, поки

козаки не вбились в палки, не набрались сили. Панін

бояри не знають гаразд, а піддуреві підлесливими па

нами, вонн й справді ще оддадуть нас Полякам до рук...“
І він почував, що гнів на бояр підступас йому до сер
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ця. Йому хотілось встати, заговорити і словами стати
до оборони і гетьманової політики, і інтересів рідного
краю. Але він здержав ся. Уся збуреиість в йомуІ вия
вилась тільки в тому. що він двічі повернув са на стіль
ці і згорнув руки на персах.
Бутурлїн говорив далі докори гетьманові і почав

навчати:- Ви помагаєте ворогамцаревим, руйнуєте й грабуєте
корову польську, иа котру пани обібрали нашого госуда
ря; ви проливавте вкупі з Шведами та Ракоцою хри
етіянську кров, божим церквам іхристіянам чините спу
стошіння й глум, про що й слухати страшно. Стережіть
ся „како опасно ходите", щоб часом вам за такі не

правди не навести на себе праведного гнїва Божого, _
говорив Бутурлїн в тоні навчаючого старого протопопа.
„Це не бояри думські, а ніби попиз московських

соборїв наїхали нас навчати та наводити на добру путь
за-для своєї користи, а на нашу пагубу, -- думав Ви
говський. - Само ж московське військо на Білій Руси
руйнувало 'й грабувало і костьоли, й польських панів

христіян, і села й міста, а про це бояри й словом не

запикнуть ся, про це вже й забули, а нас цим докоря
ють. Гарні цї московські поп-бояри!"
І справді, нк-би посланні не були взуті в жовті

сапянцї, можна було б по всьому _ і по мові, і по
обличчі` і по убранні подумати, що вони не бояри,
а московські або византійські попи. І гетьман і Вигов
ський здавались в-рівнї з ними європейцями.
Вже були пізні обіди. Гетьман звелїв накриватн

столи і попросив послів на обід. До столу вийшла геть
манша Ганна, в роскішному зеленому кунтуші, з чима
лим дорогим золотим хрестом на шиї, обсипаннм бри
ліянтами. Ганна була ще не стара й дуже гарна 'з ли
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ця, біла та чорноброва, з ясинми карими очима. Вона
попросила послів сідати за столи. Вийшла й Катерина,

Богданова дочка. Гетьман звелів сідати за столи й си

нові Юріеві, генеральному писареві Виговському ісвовму
аятеві, Данилові Виговському. Гетьманша почастувала
послів. Усі посідали за столи. Але й цей обід був неве
селий. Обидва Виговські і не дивились на послів: вони
їм стали противні. Усї мовчали, неначе за столом сн
дїлн високі московські духовні особи, архиереї або ми

трополїти, перед котрими було якось нїнково говорити

про буденні справи
-- Чи це ми були на гетьманському обідї, чи на

панахидї? - спитав Данило в Івана Виговського, вихо
дячи од гетьмана.
м Міні все здавалось, що я на панахидї: все не

розбірав, чи я обідаю з боярами, чи з московськимн

надутими попами,
- сказав Іван Виговський.

_ Ой коли б ці обіди з боярамн і справді не
стали панахндамн по Україні! - обізвав са Данило Вн
говськнй._ Але гетьман, слабий та ще й злий на Москву
за її дурну справу з Польщею, говорив з послами дуже
круто й роздратовано,

- сказав Іван Виговський. _
Москви дратувати не годить ся: може ще повернемо

справу на свій бік. Треба буде поїхати до послів і по

просити вибачення за гетьмана. Ве раз і не два міні

доводилось і за Польщі вгамовувати та здержувати ста

рого гетьмана після його розмови з польськими по

слами.

І другого дня Іван Виговський поїхав до москов
ських послів і сказав їм:- Ясновельможний пан гетьман звелїв сказати

нам ,добрн-день“ і спитати про ваше здоровя, а коли
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вчора вам була яка недогода, то не майте того за але.

Гетьман дуже слабий і в тяжкій своїй слабости палко

говорив з вами Він при своїй хворобі тепер на усіх

сердить ся; таві вже тепер в його норови; і нас усїх
він усе лав, за якусь нїсевїтиицю так розсердить ся,

що до його хоч не праступай.
Іван Виговський мав талан ораторський і любив

говорити, але в розмові він завсїди був дипломатом,

і то обережним.
Посли почали випитувати в писаря про спіл геть

мапа з Шведаии та з Ракочієм і сказали йому:_ Нисарю, Іване Виговський! памятай ласку до
тебе нашого царя, служи, працюй для його з щирим

серцем і з дорогою душею, без хитрощів, а твоя служба
цареві не буде ніколи забута цаэем.
-~ Я гетьмана й полковників завсїгди иаводжу на

добру путь, а на знак своєї вірности й щиростн в вірі
я оце одружив ся з дочкою Богдана Стеткеввча, благо

честивої христіянсьвої віри. Є в його мавтностн коло

Орші в Могилївщинї, так нехай би цар звелїв віддати

цї маєтности моїй жінці й міні і записати їх за нами,
а я буду йому за вірного слугу до кінця моєї жнзиости.

Є государева ласка до ннчої шляхти, що цареві й не

служила, а ті маєтности були колись Стеткевивеві.

Посли обіцяли Виговському ті мавтности, але цар
Їх не вернув Виговському. Бояри московські велавились
своєю скупістю, навіть за границею, хоч для себе були
й зажирливі.
Посли знов домагались, щоб їх допустили до геть

шана говорити про свої справи. Але ще їх і до геть
шана не допустили, як в Чигирин приїхали шведський
посол, а за ним посол од Ракочія. Гетьман зараз прий
няв послів. Московські посли випитували в гетьман
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ських челядників, підкуповували двома парами соболїв

підписарів гетьманської канцеляр ї, але нїчого не ви

иитали. Стали вони випитувати в Івана Виговського,
але Виговський запевнив іх, що посли тільки говорять

про любов та згоду з військом запорожським і більш

нічого.

Одправивши чужоземських послів, гетьман запро
сив до себе Бутурлїна та Михайлова на прощання. Іван
Виговський та. осаул Ковалевський закликали послів

і запросили їх в гетьмансьві горницї.
На прощаннї посли довго вмовляли гетьана, щоб

він порвав спіл з Шведами, помирив ся з Поляками, як

будущьми царськими підданими, і став до помочи По
лякам проти Шведів.

`

Одкритий і простий Богдан сказав їм:
~ Од Шведів ми не оступимось. Шведи наші най

кращі спілники. Нехай цар помирить ся з Шведами.
А коли вони не бажати-муть мира з Москвою, тоді ми
вчинимо справу на инчий спосіб. А теперички допрова
джуймо до кінця справу з Ляхами: треба наступити
на їх з двох боків - московське військо по один бік,
а шведський король по другий, і бити панів, щоб їх
а коріннам викоренити і не допустити їх злучитись
з иичими снілниками. Ми їх добре знаємо! Хоч вони
на словах і обібрали государя на свій нрестон, але на

дїлї цього нїколи не буде. Шукають же вони собі ин
чого короля в Цісарщинї.
Посли не знайшли, що відповідати на це гетьма

нові. Тодї вони почали домагатись, щоб гетьман авелїв

будувати в Київі для московського війська кааарми або.

понаймати кватири. Гетьманові було не до вподоби,

щоб великоруське військо оселилось в українських мі

стак. Він почав одникувати й одмагатись. Іван Вигов
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ський од-разу постеріг, длячого цар дум ав оселити

московське військо по українських містах. Він почав `
потакати гетьманові і сказав, що однімати оселі й грун
ти під казарми та дратувати жильцїв небезпешно, щоб'
з цього діла часом не вийшло те, що колись вийшло
в Суботові, як Ляхи одннли в гетьмана Суботів, через
що й досі ллєть ся кров на Україні. А осаул Кова
левський пристав до його й потакав йому.

Бутурлїн спахнув і промовив:- Дивно міні та й годі! Як це ви Бога не боїтесь
сорому в вас нема? А тобі, писарю, і тобі, осауле, не
Годить ся приставати до гетьманських слів і говорити
так голосно. Це звичай людий нікчемних, „негодних'Ч
Виговський зблід, як крейда, од боярськоі лайкн.

Ковалевський почервонїв з досади й посатанїв.

В Виговського майнула думка: „Таким тоном го

ворили колись до нас дикі польські звірі Миколай По

тоцький, Самійло Лащ, та й то до корсунськоі битви

з Поляками. Якийсь московський окольннчий, якийсьП

дяк чи піддячий, нижчий за мене, кидає міні в вічі\

лайку при гетьманові, міні, кращому й вищому за його,.

міні, великому канцлерові війська заиорожського!и
Він замовк, не промовив більше й слова, стояв

блідий та задуманий, але затаів в своїй душі ще біль

шу ненавнсність до московських гордих, непросьвіченнх
та грубих бояр.
Гетьман перебив розмову і сказав:- Не знаю; я в Київі давно був. Подумаемо, як

це діло зробити, і подамо звістку вам на од'їздї вашому

через генерального писаря.
Посли розпрощались з гетьманом. На од'іздї з Чи

гирииа вони таки встигли випитати через підписарїв
гетьманської канцелярії, чого приїздили чужоземські
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посли і що гетьман постановив спіл з Шведами та Ра
кочієм воювати з Польщею і розділити ії між собою на
три частки.

Московські посли виїхали з Чигирина вже після

пізніх обідів. Іван Виговський, внпровадивши послів за

місто, вернув ся до дому і одпочивав, сидячи на ганку,

неначе одбувши важку панщину. Він скинувз себе важ
кий оксамитовий кунтуш, передяг ся в легенький літній

жупан, сів на лавці в просторному танку і балакав
з старим батьком Євстафієм. Невеличка кватира Вигов

ського стояла на пригорку під високою Замковою го

рою серед роскішиого старого садка, а місто спуска
лось на низ і розстелялось по низині. Низина, просторні

луки та сіножати зеленілн, неначе застеляні зеленим

сунном, Усей Чигирин було вгдко, як на долоні. Вигов
ський ніби одпочивав після важкої роботи, окидаючи
очима широкий простір, де білїли купами доми, лис

нїлн хрестицерков та позолочені маківки на банях.
Виговський не встиг одпочити, як прибігла Кате

рина Виговська і бігцем вибігла по східцях на ганок.

Проворна на вдачу та дуже цікава, вона ледві діжда
лась, поки генеральний писар вериеть ся до дому,і вгля

дівши в вікно, що він проїхав вулицею на коні, зарас
побігла до його, щоб розпитати за проводи бояр та

останню розмову з ними.

Не встигла Катерина і на лавці сісти, як у хвірт
ну вскочила Олена Нечаєва, менча Богданова дочка,

і бігцем побігла до ганку. І її брала нетерплячка по
говорити й розпитатн про московських бояр. Незабаром

хвіртка знов заекрипіла і на подвірі з'явив ся Данило
Виговський, стрункий, рівний, як стріла., легкий на хо
д, і швиденько попростував до ганка. Зараз за ним на
дійшов полковник Тетеря, а за ним генеральний осаул

___., ,~_ _.__” „шт ґ.==-_.:___..„_.__›_.._,___._..-.~._. ,__,_,_.,_.„_.-_.__-¬_~,__..›,-_~›_-___-`-_.
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Ковалевський, поважний, важкий на ході, плечистий та

поставний. Прибігло ще кільки жінок старшини. В ган

ку стало аж тісно. Олена Нечаева та зо-дві козачкн

пооступались з ланок і посідали на сходах, щоб дати
місце на ланках чоловікам.

Усім хотїло ся побалакати про московських гостий,
котрі на сей час усім не припали до вподоби, навіть

були неприємні, а декому й противиі. Навіть слуга Ви

говського, старий козак, і той постерегав, про що буде
тепер розмова в гаику, і був такий цікавий послухати
ту розмову, що став коло ганку і насторочив вуха. Ви

говський вглядів його і промовив._ А піди лиш, Яремо, в льох та наточи меду
в жбани та й жди, доки я не звелю подавати!

„Треба бути обережним, _ подумав Виговський._ Москва ще стоіть з келепом над нами, а ці бояри
підкуплять в нас і слуг і випитають, що їм треба.“- Ну й гарні ж гостоньки були оце в нас в Чи
гирині! ~ почала розмову Катерина. _ І вродилась й
охрестилась, а таких пеньків ще не бачила в гостях

в мого батька.- Бодай їх лиха година взяла! Втомили вони й
гетьмана, втомили вони й мене... панькав ся з ними, як
з болячками, _ промовив Іван Виговський._ Це такі болячки, що було б ліпше їх повирізу
вати та геть поникидатв, щоб не загноіли усього нашо

го тіла, - обізвав са щирий Данило Виговський.
Тетеря мовчав і тільки хитро осьміхан ся усім

своїм широким нлисковатим лицем та невеличкими ка

рими лиснючими очками. Йому було байдуже про бояр,

доки вони не шкодили йому особисто.- Нагуркотілн, настукотїли московські чорні хма
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ри та й посунулись на північ і бодай не вертались! -
сказав старий Остап Виговський._ Лїзуть до гетьмана, мов гусн в тік: пускай їх,
хоч вирв, бо вони приїхали з Москви! Оце гаразд!

трохи не ввігнали в домовину мого тата, _ обізвалась
Олена Нечаєва._ Коли б пак налазили, як гуси, а то притьмом
пруть ся, як поросята в картоплю, аж кувікають! Ой
давай, мовляв, гетьмана, свою картоплю, бо вона для
наших рил саджена в твоєму городі! _ додала Катери
на й разом реготалась._ Ну та й придбав гетьман собі приятелів в Мо
скві! Цур їм таким спілникам! _ сказав Данило Вигов
ський._ І цур їм, і пек ім! _ обізвав ся старий Остап
Виговський. _ Що правда, то правда, польські пани
кращі за іх._ Принаймні делікатнійші. А цї бояри і горді як
сатана, і дурні як ступа, і чваньковиті, Ще й до того
наглі, наглі без міри, без кінця. Два роки минуло, як

Україна доброхіть присягла московському цареві, а ці
московські зателепи вже порядкують та орудують на

Україні, неначе вони завоювали наш край, неначе причі
побили нас в трьох битвах, _ сказав Іван Виговський._ Для їх москалів. для іх, стрільців став палац,
пускай їх в усі міста, куди ім буде завгодно! _ доки
нув Ковалевський.

- Еге ж! пускай, щоб забрали нас в свої лапища
в наших так містах, не далеко ходивши, щоб накрити
нас решетом в самісїнькому гнізді, _ сказав Іван Ви
говський._ А які вони чудні оці бояри! - обізвалась Ка
терина, _ не сказати б московські попи в рясах та
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з патерицнми... Як вступила я в сьвітлицю, то трохи не
помилилась: думала просити благословення і трохи не

цмокнула іх в руку. Ще добре, що завчаеу схамену
лась. Ого б вийшла була кумедін!- Де в біса вони схожі на попів? Вони схожі на
татарських мурз або на Батиєвих баскаків, ~ бовкнув
Данило Виговський. _ Це правдива московська Татар
ва, тільки віра в іх хрнстіянська. Наш гетьман мати ме
багато клопоту з цими боярами, як довго жити-ме.- Не мала баба клопоту, та купила собі порося.
Оце ж і гетьман купив собі біду, та за свої гроші, _
пожартував Ковалевський.- Та які вони лайливі! як вони грубо говорили
а гетьманом! Тобі, гетьмане, иегоже! тобі, гетьмане, не

пристойво! Ти, гетьмане, і Бога не боїш ся і людей не

соромиш ся! Лають ся та й лають ся! Вилаялись та
й поїхали, бодай не вертались, - говорила Катерина.-- І справді: „поїхав мій миленький, бодай не вер
нув ся', як співають в пісні, _ додав Данило Вигов
ський.- Та які ж вони одоробала! Ледві повертають ся.
та сопуть, та хропуть, неначе кріз сон. . А піт по глад
ких щоках так і дзюрчнть, неначе залйва з стріхи. Я
вже хотіла встати з-за стола та повтерати ім гладкі
морди, бо з іх лобів аж в полумиски капотїло, а вусн
та бородидпозамочувалн в борщі. Мені аж гидливо було
істи. Бачила я і польських послів, і шведських, і вен
герських, і волоських, а таких поганих ще з роду не
бачила.- Добре, що гетьман розкоштував, які на смак
московські бояри і чого нам сподіватись од їх. Може

тепер одвериеть ся од Москви. Він думав теперички од
дати Україну під руку турецького султана. Здаеть ся,

\
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що під Турком нам буде вільнїйше, -- сказав щнрий
Данило Виговський.- Не говори так, брате! Гетьман говорив це
з опалу, з великої досади, а як обдумаєть са та помір
кує, то може скаже ннче, _ обізвав ся обережний Іван
Виговський. _ Може і в Москві бояри заспівають ин
чої, як довідають си іпересьвідчать ся, що польські

пани їх дурять, бо панам тепер дуже й дуже нри
крутило.
Іван Виговський був дуже обережний. Хоч він і не

любив бояр, але добре тямив, що Москва набіраєть ся

тепер сили, побивши Польщу, і з нею треба поводитись

дуже обережно, щоб часом не запобігти од неї лиха

через боярську темноту та дурість.- І добре, пане Йване, твоя Олеся зробила, що не
перебралась оце в Київа до тебе. Як би вона оце була
пообідала з бонраии, то з перелаку вгїкла б з Чигири
на в Кнів, ~- сказала Катерина.- Та й н б не видерэкала і дременула б сьлідком
ва нею. Як би прийшлось парити паркан ерез боарські ве

реди та лайку, то кожний втік би од їх хоч і до Тур
ка, _- обізвалась Олена Нечавва.

~- Од їх і поли вріэк та втікай, чи до Ляха, чи до
Турка, чи хоч і на край сьвіта. Ну та й цяця ж оцї
московські бояри! _ говорив старий Остап Виговський.- Не легенько тепер і тікати од іх, коли запрнг
лись в московське ярмо, _ сказав Іван Виговський. -
Тепер бояри тільки загадувати муть нам: „ший ставай,

круторогий! цабе моругий!" Поганяти-муть вони нас,
як схотять і куди схотять.
Виговський з-коса поглядав на Тетерю. Тетеря

тільки хитро осьміхав ся чорними очима, а потім про
мовив:
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- Кому важко буде те ярмо, той крутне рогами
та й скине його; а хто оговтаеть ся з ярмом, то й но

сити-ме його, хоч і намуляе собі ним шию.

„На двоє говорить Тетеря, що і в ступі не влучиш"_ подумав Іван Виговський._ Що-до мене, то я, бувши волом, так крутнула б
рогами, що й ярмо, й заиозн, й прнтику потрощила б,

ще й в боярські пампушкн штурхнула б рогами. Ой

грубі ж, ще й до того сапаті ті бояри! ~~- говорила

Катерина. _ Ото буде про що розказувати Олесі, як
оце вона приїде в Чигирин!
Гості Виговського забалакались, розмовляючи за

бояр. Коли це за двором несподівано застукотїли колеса.

За ворітьмн спинив ся ридван. Ярема кинув ся з льоху
одчиияти ворота._ Одчиняіі, старий, швидче! Плугаиить ся, неначе
вівця з перебитою ногою, _ крикиув погонич за во
рітьми на старого Ярему.

'

_ Хтось приїхав, хтось приїхав! Годі тепер бала
кати про московських бояр, бо вітер донесе нашу роз

мову аж до самої Москви, _ сказав Іван Виговський.
„Чи ворог. чи приятель оце в нас за ворітьми?

Видко, що хапаеть ся. Певно щось спішне! І хто б це
був такий ?“ _ вертілась в його думка.
Ярема одчинив скрипучі ворота так раптово, що

аж норітииці захилитались. Він вглядїв, що на нозі си

дів лицар. В одчиняні ворота шугнули чорні баскі коні,
неначе чотири степові орли, повернули кругом широкого
двору і з опалу неначе осїли перед ганком. В повозї

сидів овруцький староста Юрій Немирич.
Усі впізнали його і в-міть схопились з місця. Іван

Виговський та Данило кивулись до ридвана так швидко,

неначе злетіли по східцях на крилах.
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_ Ого! Оатіѕѕітнѕ дошіпнѕ Немирич! _ квикнун
Іван Виговскнй. І 1

_ Тнпв ѕетрег сагіѕѕішиѕ ашіснѕ е'с Ґгаіет! _ кри-..
укнуву Немирич з воза і нрожогом схопив ся і свочив на
землю жваво, проворно, неначе йому було ще двадцять
років. Іван Виговський простяг руки і обняв його на
льоту, неначе впіймав його на повітрі. Немирич скочив

.до-долу і тричі гаряче поцілував ся з Іваном Вигов
ським.

_ .

Вже сонце снотилось` над ліс і обливало двір і са

док червоним сьвітом, обсипало лиснючі чорні з сивиною

Немиричені кучері, грало блиском на позолоченому дер
жалнї його шаблі, на пістолеті та. кінжалі, заткнутому
за черес, на золотнсті'й кольчузї, котру було видно на

нерсах в-під широкого кунтуша. НемиричІ був рівний
станом, високий на зріст, гарний з лиця, проворннй аж

трохи тороплений.

Данило Виговський, Навло Тетеря й Ковалевськвй

-привитались з Немиричем дуже привітно. Іван Вигов
ський запросив гостя до господи. Немирич вибіг по схо

дах на ганок, поцілував ся з старим Остапом і кинув

жарт неначе на льоту:_ Ге! геуегепсііѕѕіте раіегі Сидите тут на ганку
та хліб дурно збавлявте. А нумо з нами в стан до Ра
кочія! До шаблі, та до сниса! - крикнув Немирвч до
старого Виговського._ Еге-ге! Моє вже минуло. Нам тільки й зіста
лось, що на танку грітись проти сонечка, _ сказав си
ннй дїд і заеьміяв ся сухими, тонкими, ніби зівялими

устами.
'

_
Просимо до господи! до сьвітлиці! - просив

генеральний писар Немирича._ Спасибі! На ві-що йти до сьвітлиці, коли й тут
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гарно... Сїдаймо тут та побалакаємо, бо я оце хапком при
біг до Чигирина, летїв день і ніч, _ сказав Немирич
і не сїв, а нїби впав, як підкошений, на стілчик._ Щож там таке трапилось? З-відкіль, пане ста
росто, прибіг до нас, так що й вороні твої вврнлись пі

ною, як я оце бачу? _ спитав Іван Виговський в Не
мирича._ Просто з венгерського стану навісного Ракочїя
з-під Люблина, сказав Немирич._ Чого ж ваша вельможність там був? _ питав
старий Остап._ Як чого? Я' ж нристав до Ракочія а паном

Грондським та з польськими панами дисидентамн, соци
вїяпами. Нас багато перейшло до Ракочін і оце ми би-.
лись в королівським військом. Провчвли ми добре ко~

роля Яна Казиміра! Багато панів присягло на вірність
Ракочієві, багато містечок та міст ми поадавали само

хіть трансильванському княаеві, щоб провчити короля
Яся. Нехай знає Ясь, як небезпешно зачіпати шляхту.
Хотїв він обчикрижнти наші' права і стати неомежова
ним монархом, щоб керувати панами, як слугамв. А ши
його самого вигнали з Варшави. Ракочій вже в Вар
шаві з військом.

_

_ Невже! _ крикнули в один голос.
-- Вже! Але був він в Варшаві довгенько, та оце

його вже витиснули а Варшави, бо Богданові снілникв,

-оті Ракочієві вівчарі та свинопаси, не варті доброго
слова.
_ Знаю, знаю! Вони вчились воюватись певно на

аапічку або на печі, оті вівчарі, Волохи та Венгри, а не

на полї битв, _ обізвав ся Іван Виговський._ Вже чи так, чи инак, а Ян Казимір буде памя
тати до нових віників, як небезпешно зачіпати шляхту.
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Шляхта ще й переднїше була пооддавала польські мі
ста Шведам і присягала на підданство Карлові Густа
вові, щоб показати Янові Казимірові, що шлахта в Цель

щі дужча за короля і зробить, що схоче. Тоді Ян Ка

зимір мусїв втікати в Оилезію. А тепер і ми з Рако
чієм дали йому памятного, здорово приборкали його,
нехай не квапнть ся обтинати наші права. Король хотів

приборкати шляхту, але шлахта не ношнлась в дурні'
і приборкала короля.- То ваша милость вкупі з Шведами бились з ко
ролем? - спитав Данило Виговський.- А вже ж бив саі Ще б пак не битись, коли
Ян Казимір намірив ся обтяти наші привилеї і стати

монархом над шляхтою. Я перейшов був до Шведів, а
потім оце ходив вкупі з військом Ракочіа на Варшаву.
Ніяк не всиджу вдома, коли яке ледащо зачепить шлях
ту, - сказав Немирич, - але тепер, коли ми короля
вже добре провчили, я покинув Ракочіа і оце прибіг
просто з Ракочієвого стану до гетьмана. Оце зараз та

ки поїду до гетьмана...

Немирич жваво підвів си, неначе підскочив, і вже

насторочив ся бігти по сходах.- Гетьман нікого тепер не пускає до себе, він
давно слабує, - сказав Іван Виговський. _ Тут тільки
що були посли од шведського короля та од Ракочія.
Гетьман вирядив послів і лїг на ліжко, бо дуже вто
мив ся. Здаєть ся, він вже на ладан дише. Та чого ж
нам, вельмоэкний пане, так приспіло доконче бачитись

з гетьманом?- Хочу сповістити йому щиру правду про його
спілника Ракочіа і його військо. Ракочій не вартий до

брого слова, не вартий того, щоб з ним держати спіл.

А вже його військо, ті Венгри та Волохи, та усякі
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Греки, та усякі заволоки, то не лицарі чесні, а прав
диві розбишаки. Не варті вони, щоб ми держали з ними

спіл. Краще йти в супряжичі з чортами, ніж з ними.

Зараз поїду до гетьмана!

Немирич, нервовий на вдачу, жвавий, непосидящий
та палкпй, вже кинув ся з гаику, щоб нскочити в рид
ван. Іван Виговський вдержав його за руку._ Ласкавий пане! Гетьман слабий; нас сьогодня
не пустять до гетьмана. Сідайте та одпочиньте з дороги,

бо ви стревожені та втомляні. Побалакайте з нами та

оповідайте нам докладно, чого там накоїли ті супряжичі
з дідьками. Будь ласка, ваша милость, сідайте та вти

хомиртесь!
_ впрошував Іван Виговський.

Немирич сів на стілець. Спокійна, тиха вдача Вн

говського, його тихий та привітний голос неначе сьві

жим вітерцем подихнули на палкуІ неспокійпу Немири
чеву вдачу. Немирич сів і почавоповідати, але все по

вертав ся на усі боки, неначе хтось держав його силою
на одному місціі не давав йому знятись і летіти в геть
маиський двір. Нервовпй та ворушкий Немирич своєю

неспокійною вдачею був схожий на запорожця, але ж
коша не запорожсьиого, а шляхецького. Він був ладен ки

датись н усякі битви, переходити з шведського стану до Ра
кочієвого або й до иичого, аби захистити привілеї шляхти._ Ракочієве військо ~- це якась наволоч, а не ли
царське військо, ›це ватага диких волоських вівчарів та

венгерських свинопасів та пастухів. А до іх поприста
вали наші надднїстрянсьні левеиці, що живлять ся вой

ною, та якісь волоцюги та пройдисьвіти Греки та усяка
наволоч. Чи вступлять в село польське або містечко,

зараз грабують, палять, руйнують, ріжуть товар, вівцї,
кури, качки, свині, розкладають багаття в загородах,
смалять, патрають поросята, їдять, пють, а потім по

Бібліотека найвнамеи. повістей. Том'ь ЬХІУ. 10
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сварять ся, полають ся за здобуток ідавай самі битись
та різатись! В їх все гульня та різаннна. Воеи нічого

путящого для нас не зроблять. Це Батиєва дика та

тарська орда, ане військо. Польська шляхта, социнінни
кинули Ракочія. Кинув його і я. Міні сором бути в спілці
з цією дикою ордою. Шведи... о! це инча річ! Шведи_ це шляхетні лицарі: з ними варто держати спіл.
А Ракочієві трансильванці... пху! Ні! зараз поїду до
гетьмана і усе докладно запьвіщу. Нехай норве спіл

з Ракочієм!
І Немирич знов підвів ся, щоб бігти до гетьмана.

Карі чималі очі його аж блищали. Шляхетне високе

чоло лиснїло од поту в одлисках вечірнього сонця. Не

нависність до дикої Ракочієвоі орди блищала в очах,
виявлялась в иервовому лиці. Його брала нетерплячка,

так що він не міг всидіти на місці._ Вельможний дорогий друже! Спокій в цих спра
вах переднійше за все й вартвійше за все. Сідайте та

випємо по кубкові доброго меду та побалакаємо. А завтра,
як діэкдемо'таІ живі будемо, то й підемо до гетьмана.

Може він подужчає до завтрього. Скидайте, сагіѕѕіше

атісс, кунтуш та кольчугу і будьте в нас дорогим
гостем! _ сказав Іван Виговський ітихенько білою але
жилавою рукою зсунув з його плечий кунтуш, а далі

почав одчіплювати шаблю та витягати з~ва череса пі

столь та кіижал.
_ Коханий пане! ой не здіймай з мене кунтуша,

бо я таки зараз думаю побалакати з гетьманом! _
сказав Немирич і знов насунув на плечі кунтуш._ Не доступитесь сьогодня до гетьмана , бо він незду
жає ; про це нема що й казати... Чоловіче! випрягай коні

та одведи до стані! _ гукнув Іван Виговський до по
гонича. Немирич трохи заспокоїв са. Іван Виговський
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плеснув тричі в долоні. Старий Ярема принїс здоровий
жбан меду. Данило поналивав медом срібні кубки. Не

мирич вхопив кубка обома руками, втопив гарячі смаакні

уста в холодний напиток, заспокоїв жагу і став і сам

спокійнїйший. Випивши холодного меду, він глибоко

зітхиув, неначе з самого дна нервових персів, і його
очі од-разу стали спокійнїйші: їх гарячий блиск трохи
пригас. Він скинув кунтуш, одчепив шаблю, а потім

скинув' тонку кольчугу, сів і заспокоїв ся._ На ві-що це ваша милость їхали в кольчузі,
коли в нашому краю, хвалить Бога, нїгдс нема битви?_ спитав Тетеря._ А за-для того, що по усьому Ііоділї блукають
_ватаги наддністрянських левенцїв та диких волоських

заволок. Ракочіева армія потягла за собою довгого хво
ста з розбишаків та усяких волоцюг, неначе Батиєва

дика орда. Ой піду я хоч аж в ббляги до гетьмана та

вастережу його од тих розбишак. Може до гетьмана
якось таки та доступлюсь.
І Немирич знов схопив ся з місця. Його брала та

ка нетерплячка, що він і пбпару не знаходив, заметуи
шив ся, парка парив, шукаючи своєї зброї._ Ласкавий друже! Нехай вже зістаєть ся на
завтра ця справа. Ваша мнлость завсігди або на войнї,
або коло книжки та коло науки, а все не всвдить без

діла, _ сказав Іван Виговський._ Це правда. Марс та мудра Мінерва _ це улюб
лені боги вашої милости. 01 шаблі та до книжки, од
книжки та до шаблі, в цьому усе ваше життя, _ обі
звав ся Тетеря._ Ні, оце міні довело ся тепер од шаблі' та до
шаблї, од меча та до сниса: од Шведів та до Ракочія.
Намахав ся я шаблею на Яна Казиміра вкупі з поль

о
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ськимн панами. Але ж буде ему въ тямки, як зачіпати
наші шляхецькі привілеї, нашу штяхецьку вольність!_
сказав Немирич._ А тут, вельможний пане Немиричу, гетьман
мав багато клопоту з московськими боярами, мабуть
більше, ніж польські пани з своїм королем, _ промо
вила Катерина і таки не втерпіла: розказала Немири
чеві усі пригоди з московськими боярами, і так жваво
обмалювала їх навкруги, і з псреду і з заду, що Неми

рич заслухав ся.- Ваш, панотець, - сказав Немирич, -- а наш геть
ман дуже помнлив ся, що оддав Україну в підданство Мо

скві. Я пристав до гетьмана, покинув свою социнїянську
віру, знов прийняв благочестіє і вернув ся до нашої

давньої церкви, бо люблю рідний край і ладен служити
на добро йому, доки й мого живоття. Але я тепер пе

ресьвідчив ся в тому, що й сам гетьман тепер слабий

через те, що йому Москва дала отруту своїм зневажав

ням наших прав. Бояри не пустили наших послів і до
намета, де вони ставили умову з Польщею на смерть

України Я вже про це чув. Москва груба, ще й до то»
го темна; вона ламати-ме і зломнть наші умовини з

нею, наші привілеї, бо й сама їх давно втратила. Мо

сковські горді бояри давно стали холопами в царя. А
в Польщі золота воля для шляхти. Не треба б було
гетьманові оступатись од Польщі.- Мене тут Бутурлїн зневажав, як останнього
свого холопа, назвав мене перед усіма нїкчемним, „не
Угодноюц людиною, _ обізвав ся Іван Виговський._ То це так він назвав > в-вічі нашого генераль
ного писаря, великого канцлера України! _ крикнув
'Немирич і схопив ся та нїби скипів: - Так назвав ва
шу милость якийсь нїкчемний окольничий? Оттака честь
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од Москви згодом буде нам усім і Я знаю бояр добре.
Це передягнені в дорогі шати неписьменні темні мужи
ки, тільки чваньковиті й горді, як сатана. Вони здатні
загнути нам і в батька-матір, а то ще й по сороміцьки,
і не тільки нам, а й самому гетьманові.
На дворі вже смеркалось. Гості пили мед і бала

калн. Катерина, Олена й инчі жінки повставали, роз
пращалнсь і пішли до дому. Тнхі, делікатні сутїнкн
стелились по горбах, по зелених левадах, по луках, не

наче на ясні Фарби зелені й червонясті чиясь небачна

велитеньська рука накидала легенькі прозорі покривала.
Над широкими без краю луками, по-над` Дніпром на

вкруги обрію небо ніби підперезалось Фіолетовим по
ясом _ широкою гарячою Фіолетовою смугою. А се
ред тіні смуги викотив ся на небо здоровий, як ніко
з дїжи, жовтий, пальоний місяць і тихо поплив по Фіо

летовій смузі неначе кружало, внковане з матового зо

лота` без сьвіта, без проміння, без блиску.

Господар знов звелїв принести на ганок меду та

венгерського вина. Гості знов розговорилнсь і розмова
їх вела ся' довго, доки не залиснів сьвіт місяця на ганку,
на матовому білому виду красуня Івана Виговського,
на високому чолі, на червоному кунтуші, на широкому
білому комірі і довгому волоссі Немирича, котрий і те

пер не покинув кальввнського звичаю одягатись в темне

убрання. Тихий сьвіт місяця облив і сивобородого су
хорлявого Остапа Виговського,і широкі плечі, плисковате

лице та розумні очі Тетері. Сьвіт блищав, лив ся на
стіл, 7лиснів на срібних жбанах та кухлях і осьвічував
найпросьвітнійших синів тодішньої України що вже були
зовсім Европейцї і стояли на рівні з ліпшими Европей
цями і бажали добра Україні, і дбали про її гаразд,
про іі просьвітність, скільки в їх було змоги й сили.
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Юрій Немирич зовсїм заспокоїв ся, одпочив після

важкої далекої дороги, розговорив ся і почав оповідати

про свою давню вандрівку в чужоземські краї, в Гол

ландію, в Німеччину, на береги пишного Рейна. Старий
дід Остап слухав, неначе Ідитина слухае казку.І

Якого там дива я тільки не бачив! Які там
пишні країна високих берегах Рейна! Яке багацтво,
яка.μ морська торговля в Амстердамі, в Гамбурзі! Ко

раблі за кораблями шугають з моря в порти, неначе

степові орли, і привозять скарби з далекого сходу,

з“багатої Індії. Які там багацтва, які скарби! В нас на

Чорному морі нишпорять тільки розбишацькі турецькі
галєри та запорожські чайни. А там же тих кораблів,
неначе хатів в Чигирині А береги Рейна! Неначе рай
ціьвіте въ садках та виноградниках. А над Рейиом на
скелях виснуть давні лицарські замки з гострими баш
тазіи. Але і в тих замках вже зникла лицарська воля.

Монархи приборкали
вже давніх лицарів, приборкали

тамошню шляхту. Тільки в Польщі ще стоїть шляхта

на. своїй волі, як нігде на сьвіті. А од шляхти ж йде

просьвіта й наука.`_ Стоїть тільки в Поль'иі, це правда, _ обізвав
ся Іван Виговський. .
у

__ Гетьман погано зробив, що оддав Україну Мо
скві, _ мовив далі Немирич. _ При Москві нігде нічия
воля не встоі'ь. Вона усе зламав й потрощитьізагасить
те сьвітло науки, що і в иасзасьвітилось. Помре старий
гетьман, тоді нам треба повернути назад до Польщі.
Тільки в 'Польщі ми, і пани й козаки,зможемо вдержати
свої права та привілеї.
_~ Я й сам бачу, що нї волі, ні науки Москва не

понесе на Україну, а понесе тільки грубих, здирливих
та лайливих бояр, _ обізвав ся Іван Виговський.
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_ Тоді вам треба б заснувати на Україні висчі
европейські школи для мирськоі науки, університети,
от хоч би в Київіта в Винниці, або де инде, _ тихо
промовив Немирнч.

-

_ Ой треба б, треба б! нема що й казати. Може
колись і заснувмо, _ промовив Іван Вигоський і заду
мав ся. В його майнула думка, як би то взяти в 4свої
руки гетьманську булаву, щоб здійснити оті золоті мрії
Немирипові та й свої на добро, на просьвітніеть рідної`
України. __ Тільки шкода, що гетьман зпіс унїю... На вігщо
було зачіпати унію? _ обізвав ся з кутка старий Остап
Виговський. .

`

_ Ні, тату! Унії вам не треба, _ сказав Іван Ви
говський. _ Од неї в нас тільки сварка та змагання
іміж нами самими, і в нас з Поляками. Найкраще,
як дома одно стадо та один пастир. З Ляхом дружи, а

камінь за пазухою держи! Ляхи не повинні микатись
в наші справи, хоч би ми й під Польщею. _

Вже місяць високо підбив ся в гору, а гості щ

довго сиділи та балакали про невідому будущину України,

про іі просьвіту та вольні права. Але в _уеіх тільки й
мови було про права шляхти, котра в Европі вже втрачу
вала свої геть-то широкі Феодзльні привілеї, та шкодливі

для широкого розвитку народа й городян._ Як будемо коли під Польщею, то козакам треба
зрівняти свої права з великими привілеями польської
шляхти і стати шляхтичами на Україні; оттодї нами
ніхто не насьмілить ся орудувати по своїй вподобі ні

сойм в Варшаві, ні цар, ні бояри, -\~› сказав Немирич,
встаючи з~за стола.

Іван Виговський задумав ся, похиливши голову, і
мовчав. В Його мигали думки про уклад на Україні,
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який треба б було позаводитн, який здавав ся Немири
чеві і йому найліишим.
,Немирич каже правду: найліпше було б, щоб ко

заки мали права й привілеї на Україні, які має поль
ська шляхта в Польщі" _- майнула думка в Вигов
ського.

Чи думали, чи галали ці найпросьвіченїйші люди
свого часу на Україні, що великі шляхецькі привілеї
впадуть вагою на народ і що вони самі потонуть з сво
їми нащадками в польському шляхецькому морі, а іх
сполячені нащадки стануть ворогами Україні й наро
дозі...

Ще довго балакав Немирич і розказував про пиш
ні чужоземські краї. Гості повечеряли на ганку і роз
прощались з господарем. Господар поклав спати Неми

рича в своєму покої, а сам постлав ся на ганку на лаві

і ліг на одпочинок. Але сон не брав його. Місяць висо
ко підняв ся на небі і на ганок впала тїиь. Виговський

згадав Олесю, згадав Київ в місячному сяеві... А в його
думці виникали якісь чудові чужоземські здорові міста

десь над Рейном, десь над морем в Голландії. Він не
наче бачив кораблі в портах з багатою вантагою уся
кого дорогог') краму, ніби бачив якісь соборн иншні,
високі, бачив школи. І це усе він переносив в своїй
думці на Україну: багаті кораблі уявлялись йому вже
на Чорному морі, а школи в Київі на Україні... І йому
аабажалось взяти в руки булаву, щоб тільки позаводити

це усе і на Україні.
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У. а

Гетьман Богдан вже був старий і часто нездужав.
Виговський знав, що йому зісталось недовго жити і пе
редпочував, що він сам швидко буде обраний на геть
мана. Сам Богдан, вже зовсїм слабий, покликав до себе

старшину і просив вибрати за гетьмана не свого моло
денького сина Юрія, а досьвідного у всіх козацьких
справах генерального писаря Івана Виговського, або
полковника Лнсницького, або полковника Мартина Пуш
каря. Наїзджаючи в Київ до Олесі, Виговський опові

дав їй про волю гетьмана, про свої надії. Честилюбній
Олесі ця думка дуже сподобалась._ Ото як би міні довелось в'їхати в Чигирин
гетьманшою! От би я тоді підвела голову в-гору і по
казала б себе своїй гордовитій та неласкавій до мене

рідні! _ говорила Олеся Виговському, _ тоді б і вона
схилила голови передо мною. Ой, яка б я була рада!
Я в'їхала б в Чигирин пишно, як польські короліви
в'їзджають в Варшаву, бо хіба а: я тоді не була б ко

роліва на Україні, або трохи не короліва? _ говорила
Олеся, розпускаючи свої сьміливі мріі, котрі збурювали
її честнлюбну натуру, перейняту в насьлідок од гордо
витого й честнлюбного свого батька Богдана та матери
з роду князів Ооломиргцьких._ А знаєш, мое серце, що твої мрії можуть справ
дитнсь навіть швидче, ніж тн гадаєш? _ говорив Ви
говський. _ Гетьман зовсїм недужий і слабість в його
смертельна. А після його тільки мене оберуть за геть

мава, принаймні доки гетьманів син Юрій скінчнть на

уки в київській академії. Душа моя почуває, що так
воно станеть ся.
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- Ото я була 6 рада! Ой, яка б я була тоді ща
слива! Хоч би на кілька років міні того блиску, тієї

слави. того високого становища! - марила Олеся, си
дячи поруч з Виговсьиим на канапі. -І знаєш що, мій
коханий Іване? `Я готова зістатись в Київі, аж доки
не помре старий гетьман, хоч я люблю тебе і мене без

тебе бере нудьга. Як тебе виберуть за гетьмана, тодї я

в)їду в Чигирин, вже як гетіманша.
-~ Про мене й зіставай ся в Київі, хоч міиї важко

жити без тебе. Але я вже не молодий: серце моє лю
бить тебе тихо, як тихо гріє осїнне сонце, - говорив
Виговський.- Тільки
стїйше!
_- Ой важко міні жити без тебе в Чигирині соло

мяним удівцем, ~ сказав Виговський, зітхнувши, -
але для тебе я готовий на все згодитись.
І стало ся справді так, як говорив Виговський.
27 юля 1657 року помер гетьман Богдан. Ще пе

ред смертю Богдана козацькі полковники, у поважаючи

старого Богдана, обрали за гетьмана його сина Юрія,
не вважаючи на те, що сам Богдан радив їм вибрати
за гетьмана або Лисницьког'о, або Пушкаря, або Ви7
говського. Але як тільки помер Богдан, козаки схаме

нулись і почали нарікати, що над ними Унастановили
гетьмана, котрому було всього шістнадцять років, і пе

рестали покорятись Юрієві. Юрій питав поради в Ви
говського, що йому вчинити ?
_- 0повісти збори на раду, зречись гетьманства,

поклади булаву, ая й уся генеральна старшина так
само зречемо ся свого уряду. Нехай козаки вибірають

з,
За Гетьмана П ОтарШИНу, КОГО ОХОТЯТЬ. МОЖЕ ЯК ТИ Зре

приїзджай до мене з Чигирина ча
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чеш ся гетьманства` козаків це вразить і вони станутч

прихильвїйші до тебе.
'

Так радив Юріеві Виговський, але в його була
думка: самому взяти булаву. ~

'

Про раду оповістили. Виговський закликав на раду
полковників, сотників та по два козаки з кожної сотні.

Для ради Виговський і його прихильники призначили
гетьманськнй двір, щоб в йому змістилось небагато ко

заків. Тимчасом Виговський піддобрював ся до козаків,
звелів викотити з льохів кільки бочок горілки, напував

простих козаків горілкою, справляв для їх багаті обіди,
сам частував козаків, сам пив й прикидав св пяним,

щоб підійти під козацькі норови, бо Виговський не лю

бив пити і ніколи не був пяний.
В неділю 24 серпня довбиші ндарили на раду. Ко

заки рушили в двір. Як тільки двір став повний коза
ків, ворота на ві-щось зачинили. Багато козаків і сила
хлоиів зістались за ворітьми.
З дома вийшов `Юр_ій з булавою в руках. За ним

несли бунчук, оотінюючи його голову.
_- Панове рада! Дякую вам низько за гетьман

ський уряд, котрий ви міні дали, памятаючи мого бать
ка, але я ще молодий і недосьвідний, і не міні під
няти й знести на собі вагу гетьманського уряду. Вибі

райте собі за гетьмана ннчого, старшого-і вартнїйшого
за мене. От вам булава й бунчук!
Юрій поклав гетьманські клейноди нс стіл, покло

нив ся і пішов в дім.
Після Юрія вийшов Виговський, подякував козакам

за честь, арік ся писарського уряду, поставив на стіл

каламар і одійшов в дім. Обозний Носач поклав на стіл
свій пернач та печатку, поклонив ся і одійшов.
Гетьманська булава лежала на столі серед двору,
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і багато було таких, що хотіли іі взяти, та не насьмі
лнлись без волі народа.
Тимчасом за ворітьми підняв ся шум, неначе там

зашумів бір або загуло море на вітрі. Підннв ся крик
стовпища, котрого не пустили в двір, котре догадалось,

що ворота зачинили зумисне, щоб нікого не пустити на

раду. Галас, шум все дужчав та дужчав. За ворітьми
неначе заклекотїло море в час бурі між скелями._ Бий ворота! ламай баркани! _ кричали козаки
за ворітьми, _ висаджуй ворота! Нас не пускають на
раду!
Хлопи кинулись висаджувати ворота. Осаули шви

денько завештались поміж козаками і похапцем пи
тали:

'

_ Кого хочете вибрати собі за гетьмана?_ Хмельниченка! Нехай Хмельниченко бере бу
лаву! _ крикнули козаки.
Юрій вийшов з дому і сказав, що йому треба іха

тн до Київа і вчитись в академії.
Тоді вихопив ся якийсь сотник і гукнув:_ Нехай Хмельниченко держнть бунчук та була

ву при собі, а командувати військом буде Виговський
і на той час буде брати булаву й бунчук з рук Хмель
ничеика.- Дайте міні час подумати, _ обізвав ся Вигов
ський.

Рада дала йому часу три дні.
В середу 27 серпня довбиші знов вдарили на ра

ду. Знов зібралась рада в гетьманському дворі. Рада
знов викликала Виговського і просила його взяти була
ву на той час, поки Юрій скінчить науки і дійде до
повного зросту. Виговський все кланяв ся і зрікав ся.

Спустивши очі в-низ, з нокірливим видом, з сльозами на
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.- і
очах він дякував раді за честь, одмагав

вибрати за гетьмана кого здатнїйшого.

„Чи внграю, чи програю? чи виграю, чи програю?“
вертілось в його голові, неначе якийсь маятник стукав
і вибивав в його душі ці слова, стукав не перестаючи,
уперто, надоїдливо, а серце в грудях стукотіло, кида

лось, неначе рвалось, хотіло вирватнсь з грудий. Вигов

ський ждав, що от-от настане одна міть, коли він або

все програє, або все виграє. Він усе кланяв ся та од
магав ся, говорив тихо, спокійно, але почував, що його

руки й ноги дрижалн, неначе в пропасниці, що йому
забиває дух, душить в грудях. Йому здавало ся, що
йде битва кругом його, що вів сам у битві десь на Жов
тнх Водах або під Корсуном, що настав час, коли битва

буде або виграна, або от-от буде програна. Але як Вигов
ський одмагав ся і кланяв ся, козаки ще більше про
сили його взяти часоно булаву. Роздратовані упертістю

ся і просив

- ПИСарЯ, КОЗаКН ПОЧВЛИ Вже, ПО КОЗаЦЬКОМу ЗВВЧЗЮ, За'

кидати на лайку. Тоді Виговський, ніби з нехотя, при
силуваний волею ради, згоднв ся взяти булаву. Рада

криниула радісно. Цей крик неначе воскресив Вигов

ського. Він ввесь задрнжав на радощах._ Як же міні прийдеть ся підписуватись, доки
Хмельниченко буде вчитись в Київі, доки він стане ста
нівннм чоловіком?
'

_Тоді з гурту вихопив ся якийсь

говського і промовив:_ Нехай пан Виговський підписуєть ся так: „Іван
Виговський гетьман на той час Війська Запорожського“,
бо коли в його будуть клейноди, то правднвнм гетьма

ном буде він._ Добре! Нехай буде так! _ гукнули козаки.
Виговський взяв булаву і сказав так:

прихильник Ви
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- Ця булаа доброму на ласку, а злому на кар
ність; а манити и Війську я нікого не буду, коли ви
мене вибрали за гетьмана. Військо Запорожське без

страху не може бути.
На раді в Чигирині були не всі козацькі полковни

ки, і ця рада могла здаватись ніби не зовсім законною.

Виговському хотілось таки, щоб уся старшина настано
вила його правдивим гетьманом. Він оповістив знов ра

ду у Корсуиї на 25 сентября. Зііхались усі полковники
і сотники, прибув і польський посланець Казимір Бе
ньовський та Юрій Немирич. На цій раді вибрали й за

твердили Виговського на гетьманстві.

Взявши гетьманську булаву, Виговський зараз по

їхав в Гадяч і викопав з землі закопаний гетьманом

Богданом в гадяцькому замкозі великий скарб, цілий
мілліон талярів_ Виговський вважав цей скарб за ко

зацький, скарбовий, а не за власний Богдаиів Цей скарб
Виговський задумав тратити для своіх замірів: думав
за Богданові ааляри найняти татарську орду, напняти

в свій чигиринський полк Нїмцїв і ходачк. вих шляхти
чів для своєї особистої оборони.

Виговський вернув ся в Чигирин щасливий, весе
лий, вдоволений. Він перебрав ся з своєї тісної убогої
кватири в палац помершого гетьмана, новий, гарно у
браний, проеторний, вважаючи палац за снарбове до

бро, за палац гетьмансьний, ранговий. Високо піднявши

голову, він гордо походэкав по престорних сьвітлицях,

устеляних перськими килимами, обвішаних дорогою збру
ею, дорогими рушницями, шаблями, прикрашених поли

цями, на котрих лиснїли срібні та золоті миски, жбани,

тарілки, кубки, нугарі. Сьміливі думи заворушились в

його голові, замиготіли, як блискавки в темну ніч.
е

Власть, слава, честь, золото и срібло, ба гацтво, блиск,
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ідеали політичні, щастя Украіни, просьвітність _ все
це натовпом товпилось в його голові, змішалось в ду
мах, як золото й срібло, пересппане перлами, облите

огнем блискавки. Думи тревожили гетьмана, не давали
спокою, то шугали орлами, то линули пташками, засьлі

плювали його, забивали памороки.
„Ой, думи мої, думи. золоті мрії! аж тепер ви

справдитесь, як пишні золоті сни. Тепер сила в моїх

руках! Тепер я поверну назад колесо історії України!
Не пущу я тепер на Україну грубих причепливих мос
ковських бояр, одірву Україну од Москви і оддам в під
данство польському королеві. Он-де мої ідеали! Он-де

зразець для України! Пан Немирич казав правду. Он

звідкіль поллєть ся на мене слава й золото! Я поставлю

умову для Польщі, щоб Україна стала великим князів
ством.. щоб забезпечити міцнійше незалежність од Поль

щі... Тепер я перевезу свою милу Олесю в цей палац
з честю й славою, вдоволю іі золоті давні мрії, обсиплю
її золотом та перлами. Народ пе піде за мною... але-в
мене тепер сила в талярах... Найму орду` найму Поля

ків, забю баки хлопам і простим козакам і таки при

стану до Польщі, до просьвіченоі й вольноі польської

шляхти. Заведу я тоді на Україні просьвічену козацьку
шляхту, заведу школи, університети, заведу просьвіт
ність, морську торгівлю, високо піднесу рідну Україну,
як високо стоіть Европа. Ох думи мої, думи золоті! вас

і не передумати!... Треба написати до Олесі, нехай іде
до Чигирина! Нехай їде з блиском. з честю! Нехай віі

зджае в Чигирнн пншно, з здоровим поїздом!
Виговський зараз послав козака верховця в Київ

з листом до Олесі, в котрому оповістив її
,

що козаки

вибрали його за гетьмана, і велів їй прибути до Чиги

рина. Олеся аж не стямнлась од радости. Вона почува
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а,
ла себе такою щасливою, що зразу поздоровшала і не

забаром щастя-і радість закрасили рушницями її лелїй
но білі щоки. Діставши звістку од гетьмана, Олеся за

бажала побувати в князя Любецького та в пані Сухо
дольськоі. Але вона добре знала, що зусїм втеряла в їх

ласку після того, як вийшла за-між за Виговського, не

послухавшн їх поради. Олеся послала до їх тітку Яки

лину на розвідки.
Тітка Якнлина другого дня вранці побігла до кня

зя Любецького нїби-то по дїлу за свій хутір коло Київа,

котрий вона оддала в посессію Любецькому, і при цій

нагоді розказала, що Виговський вибраний вже за геть

мана і Олеся тепер вже гетьманша.
Князь Любецький витріщив з дива на Якилину

свої чорні очі; Любецька теж 'дивилась на Якилину
з дивуванням. Обоє вони не сподівались, що Виговський

буде гетьманом, а Олеся гетьманшою. І князь, і княги
ня тепер постерегали, що не вони, князі та сенаторн,

а Виговський та Олеся тепер найвищі особи на Україні.
Обоє вони стали ласкавійші до Якилини Павловської,

витали її ласкаво, були ввічливі до неї і просили, щоб
Олеся прибула до їх на обід другого дня.

Вернуншись до дому, Якилина Павловська розка
зала Олесї, як її привітно приняли обоє Любецькі. Олеся
засьміалась._ Тепер вони засьпівали инчої й веселїйші-ї, за
сьпівае инчої і мій старий дядько Христофор Отеткзвич,

котрий колись ставав дибки проти мого шлюбу з Вигов

ським, сказала Олеся.

Другого дня, прибравшись і причепурившнсь, Яки
лина й Олеся поїхали на обід до Любецьких. Там вони
застали і Оуходольську. І Любецькі й Суходольська
стали неначе инчі люди. Зовсім не ті, що були перед
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нїше. Не тільки не знать було в їх зневагн, але вони

тупцяли коло Олесї, поздоровляли, цїлували і не знали,

де й посадити. Олеся держала себе спокійно, але її очі
виявляли ледві примітну насьмішкуватість. За столом

Олесю посадили на першому місці; Любецька сіла по
один бік Олесї а князь по другий.- Ну, тепер, моя кохана Олесю, хоч будеш за
мужем за козакам, але ти перша особа на Україні між

усіма козачками, _- говорив Любецьквй. -- Тільки па
мятай, серце Олесю, що ти тепер маєш силу між ко

зацькою старшиною, можеш мати вплив на гетьмана

і на козацьку старшину. Не забувай, що ти родом
шляхтянка й князївна по матері. Вже там як знаєш,

хитро та мудро, по жіноцькн, встоюй за право шляхти

як української, православної й католицької, так і поль
ської. Не забувай і про Польщу, бо хоч гетьман Бог

дан і оддав Україну Москві, але Польща ще стоїть, ще
не впала і буде сутнїти, доки суду-віку. І нехай вона
стоїть і процьвітае, бо ми звідтіль добули собі шляхець
кі й панщанні привілеї і висчу просьвітність.
-- Добре, добре, князю! - обізвалась Олеся, хоч

вона й почувала в душі, що нездатна по своїй вдачі

втручуватись в політичні справа і заправляти ними, бо
любила більше домове и сїмеве життя._ Намовляй і настреичуй, серце Олесю, Вигов
ського, як тобі радить князь, - додала й собі Любець
ка, подаючи О_лесї кубок чудового меду після останньої

потрави.

Помирившись з Олесею за обідом, Любецьні знов

обцїлували Олесю, і в уста і в щоки, і розпрощались
з нею.
_- Тобі, серце Олесю, треба ще по їхати в Мокра

ни до опікуна, попросити в його вибачення. Все -таки

Бібліотека найзиамеи. повістей. Томъ ЬХІУ. 11
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він твій опікун і доводить ся тобі дядьком, - сказав
Любецький на прощаннї.
-- Думаю поїхати оце завтра, _- сказала Олеся.
І вона другого дня поїхала в Мокрани з свозю

тіткою Якилиною та з її двома дочками. '

Приїхали вони в Мокрани. Старий Христофор не

сподівав ся їх до себе в гостї і був дуже здивований.
-- Я думав, що ти, Олесю, вже давно живеш

в Чигирині, _ промовив Христофор ласкаво й привітно.- Ні, мій дорогий дядьку! Я довго слабіла, а по
тім породила сина. В Чигиринї я ще й досі не була.
Так якось міні ие поталанило в цьому, як і в сватанні
Виговського. Мій гетьман хоче, щоб я в'їхала в Чиги

рин з пишністю, вартою високої особи, вартою гетьман

ші, _- сказала Олеся.
-- Ото він правду каже. Коли ти гетьманша, то

повинна в'їхати в Чигирин з парадом із пишністю. Але
ти не маєш доброго екіпажу: твій, ще батьківський,
старий, старомодній. Бери нашу нову Французьку пара

дову кариту і ідь до Чигирина з пишністю. бо ти те

пер висока особа.

Олеся поцілувала Христофора в руку. Карита
була помальована зеленою Фарбою і позолочена на рубчи
ках. В каритї було двоє дверець з вікнами.
` _- Окрім того - говорив старий Отеткенич - не
годнть ся тобі їхати самій: треба, щоб за тобою тяг
си поїзд, як за королївою. Я не поіду, бо я старий та
й не думаю приставати до козацької верстви, як при
став Юрій Немирич й инчі українські шляхтичі. Візьми
з собою тїтку Якилину Павловську та роди-ток: Лгов
ську, Подарнцьку й инчих. Нехай їде з тотю і оця
Павлина. Це буде ніби твій кортеж і двірський штат.
-_ Ой яка я рада, що поїду до Чигирина! _- аж
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крикнула Павлина Рудницька, _ ото надивлюсь на лю
дий і побачу еьвіта!
Вона встала і поцілувала в руку Христофора Стет

кевича. В неї таки майнула думка, що вона там знай

де собі жениха між козаками._ Та памятай, Олесю, що ти шляхтянка! _ гово
рив далі дядько. _ Встоюй перед ›Ввговським, перед
козацькою старшиною за шляхту, за її привілеї. Не за

бувай про Польщу. Ти любиш Польщу. Все, що наша

давня шляхта добула собі і в привілеях, і в просьвіт
ности, все те прийшло до неї з Польщі. І коли я ді
став просьвітність, добув ся розумом до вольиих про
сьвітних социнїянських і кальвинських думок, то вее
те дістав з Европи, але дістав через Польщу, бо Поль

ща не зачиняла дверий для цього всього, а Москва за

чинить і ніякого сьвіта не пустить і з Польщі і з-за

гряницї; тоді темрява вкрив Україну._ Добре, дядю, добре! _ сказала Олеся, але її
думки вертїлнсь не коло просьвітности з Европи та

Польщі, а коло Французької карати та уборів. Вона вже

гадала в думці, яку собі Французьку сукню пошити

для парадного в'їзду в Чигирин, щоб вразити жінок

козацьких старшин, котрі вбірались в кунтуші, в жува
ни, в плахти та в намітки.

Олеся і Павлина збірали усяке своє добро в дале
ку дорогу. Вони думали пробути недовгий час в Київі,

щоб пошити собі нове убрання. Швидко потім вони вн

їхали до Київа.

Прибувши до Київа, Олеся покликала кравця
Васильківського, котрий вчив ся кравцюватн в Вар
шаві і вмів шти модні польські убори. І Олеся,
й Павлина, і тітка Якилина понабірали собі дорогої
матерії на сукні. Кравець заходив ся коло роботи.



156 ІВАНА ЛЕВИЦЬКОГО

Олеся просила тітку, щоб вона взяла з собою в Чи

гирии і своїх дочок, Маринку та невеличку ще Прісю.
Тїтка пристала на це і почала й їх прибірати та чепу
рити. Олесинї знайомі та далекі родички, Лговсьваі
Подарицька, запрошені Олесею до Чигирина, теж захо

дились коло вбірання. Княгиня Любецька та Оуходоль
ська не схотїли їхати до Чигирина, скільки їх не бла
гала Олеся. Тільки Олесин дядько князь Соломирецький
обіцяв їхати з нею в Чигирии, бо мав свої інтереси:

думав впрохати гетьмана та старшину, щоб йому вер

нули села на Україні коло Бара, звідкіль його вигнали
козаки, як католика.
Гетьман дав знати Олесі через верховця, котрого

дня вона була повинна виїхати з Київа, щоб стрінути
її в Чигирині, як високу особу. З поїздом Олесї виїхала
і невістки її Маруся Стеткевичева, жінка брата її Юрія,
котрому гетьман обіцяв полковницький уряд. Старий
батько гетьмана Євстафій Виговський, що проживав
в Київі, не поїхав з гетьманшою до Чигирина і прибув
персгодя, щоб жити при синові.

В той час в Богдановому домі проживали Богда
нів син Юрій та третя Богданова жінка Ганна, з роду
Золотаренків. Овдовівши після першого чоловіка Пили

па, вони вийшла за-між за гетьмана Богдана. Розум
на, поважиа й хозяйновита, вона мала дуже великий

вплив на гетьмана Богдана, вивела при його дворі гу`
лянки та пянство ібула доброю господинею в домі.
Богдан повижав її й слухав. Новий гетьман Виговський
дав їй для прожиття в палаці дві сьвітлиці, а Юріеві
одну кімнатну рядом з сьвітлицями старої гетьманші,
щоб вона по всяк час мала спроможність виглядати за

шіснадцятилїтним слабовитим і неслухняним хлопцем.

Просторні сьвітлиці иокійника Богдана були рос
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ькішно убрані и вимальовані усякими арабесками. На

дверях були намальовані картини з давньої сьвященої

історії. На полнчках блищали рядки дорогого срібного
й золотого посуду: полумисків, блюд, усяких кубків та

здорових пугарів. Все в сьвітлицях було поновляно, ви

чищено, вибіляно. Оьвітлицї прибрали, як ік Вели
кодню, бо ждали нової пишної шляхтянки гетьманші.

Виговський дав знати листом Олесї, коли вона по
винна була виїэдити з Київа, щоб стрінути з пошано
ванням її поїзд. Він просив стару гетьманшу Ганну
Хмельницьку та Богдановх дочок од першої жінки,

Катерину й Олену, щоб вони стріли нову гетьманшу
в найбільшій сьвітлиці з хлібом та сіллю.
В самий день приїзду Ганна Хмельницька сиділа

в своїх покоях, убрана по празниковому. Висока на

зріст і трохи огрядна, вона й тепер була гарна з лиця.
На їй було дороге, але темне убрання, темиовишневий
з золотими квітками кувтуш та шовкова біла иамітка,

переткана срібними нитками. На шиї на золотому лан

цюжку блищав золотий чималий хрест, обсипаний чима

лими брилїянтами. Це був подарунок покійного гетьма

на Богдана. Стара гетьманша ждала приїзду молодої
Виговської і задумалась серед тиші, котра панувала
в здоровому домі, нїби замершому після смерти старого
гетьмана. Ганні Хмельницькій було не до вподоби, що
Виговський вимагав од неї вчинити таку честь для но

вої гетьманші, але вона мусїла коритись, мусїла зго

дитись.
а Ох Боже наш милостивий та милосердний! -

думала Ганна, сидячи коло стола, підперши щоку доло
нею, - минула моя слава, як красне лїто, і тепер я
мушу чинити, що мінї загадує новий гетьман. Дуже вже

велику честь хоче він оддати своїй жінці шляхтянцї.
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Як я прибула в Богданів палац. мене нїхто і не думав
стрічати з якимись церемонїями, а тепер я, така сама

гетьманша, як і Олеся, мушу прислужуватись, я, котрої

слухав сам Богдан, котру запрошував він обідати вкупі
з `гужоземеькими посланцями... Чи давно видавала я

гетьманські універсали манастпрям?... До мене писала

листи польська королїва, міні кланялись чужоземські
посланцї... А тепер... Ох, минула моя слава, неначе
листям попливла за водою.

~

І стара гетьманшаІ підвела в-гору свої пишні карі
очі і зітхнула важко, важко, аж її широкі плечі та го
лова, заверчена сріблястою наміткою, підвелись в-гору.

Двері рипнули. Ввіишов` Виговський, прибраний
в новий червоний кунтуш, ввесь блискучий, веселий,

пишний. Він поклонив ся Ганні і поцілував її в руку.
_- Вже поїзд недалеко од Чигирина. Прошу вас,

мамо, йдїть до сьвітлицї і будьте на поготові з хлібом
та сіллю, та не забудьте привитати мою Олесю щирою

привітною промовою. Там вже вас ждуть дочки Богда
нові, Катерина Виговська та Олена Нечаєва. Ви станьте

посеред сьвітлицї, а Катерина й Олена нехай стануть
коло вас по обидва боки, а Юрась нехай стане по

біч вас.- Добре! зараз іду! -- сказала Ганна, виходячи
вкупі з Виговським до парадової сьвітлицї, де сиділи на

довгій канапі, застеляній роскішним перським килимом,

Катерина й Олена.

Обидві вони були убрані в дорогі убрання. На Ка

терині був дорогий парчевий зелений з дрібними золо

тими квітками кунтуш, обшитий золотим зубчастим по

зументом, та червона шовкова спідниця, обтягнута

з-верху золотою рідкою сіткою, неначе обсипана золо

тою ряскою; на піиї блищав дорогий убір, з чотирьох
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разків дрібних червінців, на котрому в-низу висіли

зубчасті причіпки, облямовані кругом ніби ростягнутими
золотими краплями. Олена Нечаєва, більш білява, ніж

Катерина, убралась в яснїйші убори: на неї був окса
митовий кунтуш делікатного, ясновишневого кольору
і шовкова голуба спідниця, обтягнута з-верху срібною
сїткою. На шиї б'лїло шість разків чималих перлів
і один разок добірних діяментів _ подарунок її батька
гетьмана Богдана. Щоб підійти під новомодній смак

нової гетьманші, і Катерина і'Олена не завертїли голов
намітками, а наділи парчеві золоті пизенькі очіпки,

з-під котрих спускались хвилями на шию й на плечі

довгі сріблясті намітки._ Та покличте же Юрася! Нехай він стане побіч
вас, бо він, хоч і хлопець, але все ж таки він син геть

мана Богдана, _ сказав Виговський' і вийшов в двір
виражати сотню козаків, котра під проводом молодого
сотника Золотаренка, небожа Ганни Хмельницької, мала

вийти назустріч поіздови за Чигирин на київський шлях.
Тимчасом двері в першу сьвітлицю, де сиділа Ганна
з дочками Богдана, неначе одчинив впхор. В сьвітлицю
влетів Юрась, худенький, блїдуватнй хлопець з гострим
иосиком, з темними, але каламутними очима, і наробив

галасу на всю сьвітлицю._ Мамо! що це таке? що тут дієть ся в палаці
мого батька? _ кричав Юрась.

А що ж тут дієть ся, сину? Ми зібрались оце
стрічати паню Виговську. Та й ти, Юрасю, повинен

стрінути її оттут в сьвітлицї вкупі з нами,- ~обізвалась
до його Ганна Хмельницька._ Що це таке? Що вони тут виробляють в моїй
господї? Що це тут витворяз Іван Остаповнч? _ репе
-тувавЮрась на всю сьвітлицю.
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_ А що ж він витворяе? _ обізвалась Олена Не
чаева. _ Стрічає нову гетьманшу, свою жінку Олену
Богданівну._ Олену, Олену! На дїдька міні здала ся та нова
гетьманша! Ви знаєте, де тепер мої коні?_ Ні, не знаємо. А дсж твої коні? Певно встані,_
промовила Ганна Хмельницька, осьміхаючись._ Еге! в стані... в гарній стані! В хліві! Он де
тепернчкн поставили мої коні! А Виговського коні по
ставили в батьковій стані. Я не знаю, що далі й буде!_ кричав Юрась. _ Нехай би Іван Остапович запер
мене в хлів, то мене б не брала така досада, як за

моі коні._ Та не в хлїві бо, а в повітцї твої коні, _ обі
звалась Ганна, _ і повітка добра, не гірша за станю.
Невелика біда, як твої коні постоять який часв повітцї._ Невелика, невелика! А коли невелика, то чом
же гетьман не поставив в повітцї свої коні, та мої?
Хто тут господар в домі? він, чи я? Я господар! я
гетьман! А він забрав собі на гетьманську булаву і Оу
ботів, виконав заховані батьком в землі гроші, цілий
мілліон талярів, і забрав теж на булаву. Це гарно! Я
гетьман! Він мене ограбив! Заграбував велику силу

гроший мого батька. Викопав закопані в замку вГадячі
моїм батьком гроші, цілий мілліон талярів! Це не

жарти! це розбишацтво!_ Та ти ж, сину, сам зрік ся гетьманської булави
на який час, бо тобі треба їхати до Київа в академію
та кінчати науки, _ сказала Ганна. `

_ На ві-що міні їхати до Київа? Я й дома скінчу
їх з своїми вчителями. Я до Київа не поїду, поки моі
коні не поставлять в моїй стані! _ репетував Хмель
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ницький, і в його очах вже тремтїли сльози, а його

руки дрижали.
Ганна Хмельницька схопилась з місця і кинулась

до Юрася. Вова зауважила, що хлопець став дуже роз
дратованнй, і боялась, щоб на його не найшла чорна
хороба і не кинула його об землю. Ганна почала його
вмовляти ласкавими словами і трохи заспокоїла, обі

цявши, що його конї знов поставлять в ставї настарому
місцї, як тільки скінчнть ся віїзд гетьманші та роз'їдуть
ся гостї. Юрась заспокоїв ся.- Сїдай же, сину, коло нас та жди, бо й ти по
винен стрічати вкупі з нами молоду гетьманшу, - сва
зала Ганна і посадовила Юрася поруч з собою на ка
напі. Юрась втнхомирив ся; його нервова слабість мн

нула і сльози од-разу висохли в очах. В дитячих лїтах
він слабував на чорну хоробу; тепер та слабість вже
минула, але він був і тепер нервовий і вередливий.
Катерина Виговська вийшла з сьвітлиці, швидко

вернулась і принесла сьвіжнй, тільки що спеченнй хлїб.

Вона поклала на здоровому срібному блюдї хлїб, а на

хлїбі з-верху дрібок соли.

Незабаром вступив в сьвітлицю гетьман, кинув
оком, чи все було гаразд, окинув оком стільці з висо

кими епинками, оббиті червоним сапяном, ослони й

круглі дзиглики, обтягнуті червоним сукном та шов
ком, килими, розстеляні по сьвітлиці, і промовив: І,Го

споди спострічай! Дай Боже час добрий І'
Тимчасом в сьвітлицю всвочив козав вістовець, ко

трий иаглядав з вікон дзвінницї на поле, і'промовнв:- Ясиовельможний гетьмане! вже поїзд з'явив ся
на шляху за верстов пять-шість од Чигирина!- Час мінї виїздити з козаками на зустріч моїй
гетьманші! Прощавайте тимчасом! - промовив гетьман



162 ІвхнА лввицького

до Ганни Хмельницької і прожогом вискочив у двір, де
стояла сотня козаків. Гетьман вирядив сотника з коза

ками. За козаками рушили музики, а за ними на пиш

иому коні виїхав гетьман з декотрими полковниками.

Сотня козаків поскакала в поле. Музики стали на мо

сту зараз за містом. На мосту ждав своєї гетьманші й

гетьман з старшиною.
Сила народу зібрала ся коло мосту й за гетьман

ским двором. Пішла чутка, що молода гетьманша дочка
князя, що вона їде з великим поїздом в золотій каритї,
а за нею їдуть усе князі, шляхтичі та польські сенато

ри, котрі знов запанують на Україні за нового гетьмана.

Між простим народом розповсюднилась чутка, що вкупі
з гетьманшею нацуть польські пани і привезуть з со
бою в золотій кариті якусь страшну відьму, а та відь
ма зиов заведе панщину.

Незабаром за гетьманським двором заграли музи
ки. Ганна Хмельницька, Катерина й Олена кинулиеь до
вікон. У двір увійшли музики і грали голосного марша.
За музиками їхав Данило Виговський, а за ним тихо
котилась блискуча Французька карита, в котрій сиділа
гетьманша, її невістка Маруся Стеткевичева і маленька
Пріся, дочка Якилини Павловськоі. На всіх конях над
головами, на кранівських високих хомутах, манячіли

червоні пояси і горіли, як жар на сонцї. За гетьман
шиною каритою котили в двір багаті й блискучі екіпа

жі, в котрих сиділи Павловська, Подарицька, Рудниць
ка, Лговська, якась родичка гетьмана Виговська й инчі

багатенькі шляхтянки, гетьманшинї знайомі. ПавловськаІ

взяла з собою й свою гарну дочку Маринцю. Христина,

Марусина дочка, котру гетьманша любила за ії весе
лість та жвавість, сиділа в екіпажі з Павлиною Руд
ницькою. І перед поїздом іпозад поїзда скакали на
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конях козаки, а позад усіх їхали на возах дворові слу
ги гетьманші: ковдитер, пивннчий і кравець Василь
вівський, котрий згодив ся їхати до Чигирина за добрі

гроші.
Гетьман і Данило Виговський висадили Олесю ^в

карити. Сам гетьман одчинив двері в сьвітлицю і по
вів їі, взявши під руку. Гетьманша була убрана в ро
скішну ясноголубу сукню, в високий міцно накрохма
лений білий як сніг комір. На плечі вона накинула ма
линовий кунтуш. Молода гетьмавша і справді вступала

в господу Виговського, ніби яка короліва. Козацькій

старшинї ця пишнота не сподобалась. Цолковнпки пе'

реглядались поміж себе й осьміхались з-під вусів. Усі

родички і гетьманшнні знайомі так само були багато

убрані то в пишні жупани та кунтуші, то в сукні. Уся
сьвітлиця еповвилась гістьми.

Ганна Хмельницька виступила на зустріч гетьман~

ші і подала ій хліб та сіль. Гетьманша взяла хліб і не

поцілувала його.- Поцілуи же, пані, хлїб, бо в нас такий звичай,- тихо промовила Хмельницька до Олесі.- От і вибанайте міні, бо я не знала про цей
звичай, ґ тихо обізвалась Олеся, - в шляхтичів нема
цього звичаю.
-- А ми, по нашому старому звичаю, стрічаємо

тебе з хлібом-сіллю. Пошлн тобі Боже, на новому міс

ц
і

щастя та він довгий, щоб ти була здорова як вода,
багата як земля, і довго процьвітала як квітка. Дай
Боже, щоб ви з Іваном Остаповичем панували довго,
жили в щаеті та в добрі і діждалн унуків та правну
ків та ще панували, поки й вашого віку!-' Спасибі! спасибі! - промовила Олеся.
Катерина приступила до Олесі, взяла з іі рук
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хліб та сіль, поклала на дорогому блюді і поставила

блюдо на стіл. Ганна Хмельницька почала витатись з

молодою гетьманшею: воиа поклала обидві руки на 0
лесині плечі і поцілувалась з нею тричі, потім вони оби
дві, в знак обопільноі поваги, як обидві гетьманші, по

цінували одна другу в плече. Привитавшиеь з старою
гетьманшею, Олеся Виговська привиталась з Богданови
ми дочками, так само, як і з Ганною.
_ А це Юрась, менчий син покійного гетьмана,- сказала Ганна.
_- Не Юрась бо, мамо, а Юрій! _ обізвав ся на

суплений Юрась.
Олеся осьміхиулась і тричі поцілувала Юрася.- Я з Катериною Виговською давненько вже зна

йома: ми повнайомились в Киіві і таки частенько бува
ли одна в другоі в гостях. А от тепер ми вже й рідна,
І--- сказала Олеся, обертаючись до Катерини._ 0, я цьому дуже рада! Нам буде не скучно в
Чигирині, буде міні з ким і поговорити і розважити се
бе, _ обізвалась весела й говорюча Катерина.
Гетьман почав рекомендовати Ганні Хмельницькій

Олесиних родичок. Ганна привиталась з ними дуже при
вітно і щиро.- Прошу ж і тебе, гетьманшо, і всіх твоїх гостей
сідати в нашій господї! - просила Ганна Хмельницька.
Молода гетьманша сіла на турецькій соФі на пер

шому місці, Родички посідали поруч з нею. Виговський

попросив козацьку старшину сідати. Полковникн й сот

вики посідали на стільцях та на довгих ослонах проти
гетьманші. За козацькою старшиною сьлідком иатовпи

лось в покоі чимало усякого народа, міщан та простих
козаків. Домашня прислуга заглядала в двері.І Усі чудо
вались з уборів нової гетьманші. І козакам, і міщанам
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не сподобав ся пишний приїзд гетьманші та її родичок
в дорогих блискучих екнпажах; не сподобались і кра
ківські хамути з причепляними на їх червоними широ
кими поясами. Вся ця розкішна обстава поїзду нової

гетьманші була схожа на обставу поїздів українських
католицьких панів та польських дідичів, котрих козаки

тільки що вигнали з України.- З молодою гетьманшею наїхала шляхта право
славна. Чого доброго, сьлїдком за цією шляхтою наїде

до гетьмана в Чигирин і польска шляхта, _- гомонїли
козаки й хлопи, оглядаючи з усіх боків блискучі екіпа

жі, краківські хамути та дорогу блискучу упряж на ко
нях. _ Ця гетьманша мабуть з великих панів, бо при
везла з собою і кухарів, і кравця.
Гетьман звелїв одному сотникові зачинити двері

і випровадити з сьвітлиці зайвий натовп міщан та ко

заків.- Як же тобі, пані, показав ся наш Чигирин?
Здаеть ся, ти оце в-перше в Чигирині? -¬ спитала

Хмельницка в гетьманші.
-- Після Київа він мінї здаеть ся дуже простим.

Міні не сподобалось, що в Чигирині дуже багато війська,

дуже багато козаків. На яку улицю ні поверни, скрізь
козаки та козаки, неначе я опинилась десь в військово

му таборі, ~ промовила Олеся.- Бо Чигирин військове козацьке місто. А ти,
гетьманшо, певно ге любиш козаків? _ спитала в Оле
сі Олена Нечаева.- Ні, не те, що не люблю... але де багато війсь
ка, там жити не добре, неспокійно: скрізь брязкають
шаблі та гремлять литаври, як у Київі коло сьвятої

Софії, де тепер оселились московські стрільці. Я, бачте,
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шляхецького роду і таки до козаків не звикла, -- ска
зала Олеся.- Нічого те, нїчого! _ обізвав ся гетьман Вигов
ський, _ поживеш в Чигирині, то звикнеш. А от вг
сиою, як потеплїйшає на дворі, иереїдемо на життя

в Суботів, в палац гетьмана Богдана, просторний та

сьвітлий. А. там сади як рай, там пасїки в садках, куди
не повернись. Там тобі буде спокійно жити: я знаю, що
ти любиш спокій та тишу.- От там так гарно, як в раю! Я до тебе, геть
маншо, буду частенько навідуватиеь в Суботів, - про
мовила Катерина.- Навідуй ся, серце Катерино, до мене і в Чиги
ринї, бо в новому місцї, між новими за-для мене людь
ми, я буду нїби на далекій чужинї, _ сказала Олеся
до своєї давньої знайомоі Катерини, котру вона любила

за її веселу вдачу і за розмоввість.
Тимчасом розмова між старою і молодою гетьман

шею якось не йшла. Було зразу знать, що вони одна

другій не припали до вподоби. Козацька старшина го

монїла поміж собою з-тиха, поглядаючи э-коса на нову
гетьманшу. Родички Олесині мовчали і розглядали сьві

тлицю та обставу. Одна Катерина провадила розмову
з Олесею, як давня знайома. В сьвітлицї почало стиха
ти: видко було, що гостї були потомляні після далекої

дороги. Молода і ироворна Христина, Олесина небога,
без сорома казка, позіхнула, а потім 'встала з стільця,

потягла за руку з собою Маринцю, і вони в-двох пішли

кругом сьвітлицї, оглядаючи химерно посплітувані ма

люнки на стінах та дорогу зброю, що була порозвішу
вана по кутках. Весела Христина, не вваЗкаючи на по

важну старшину, почала бігати і навіть пустувати. Ма

руся Стеткевичева спробувала спинити свою дочку, але
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Христина про всі й вухом не вела і підбивала на пу
стощі й Маринку: здіймала з стін рушниці та шаблї
і подавала Маринці, котра не знала, що робити з тими

рушницями та шаблями і вертіла їх в руках. Гетьман
ша иа-силу впинила Христину і звеліла паннам не за
чіпати того, що до їх не належить ся. Христина наду
лась і сіла. Маринка сїла поруч з нею і вони почали
тихо балакати про молодих сотників, котрі сиділи про
ти їх.
Тимчасом вістовець дав знати, що їде посланець од

короля, Бевьовський, котрого гетьман сподівав ся до се

бе на днях. Гетьман вислав йому на зустріч двох пол

ковників, а сам з старшиною вийшов на ганок і ждав
його. Приїхав незабаром і Беньовсьвий-з двома павами.

Виговський щиро привитав ся з ним і запросив до сьві

тлиці. Незабаром в сьвітлицю вступив Казимір Беньов
ський, волинський каштелян, давній приятель гетьмана

Виговського. Він ввійшов тихою поважною ходою всьві

тлицю і Виговський знов привитав ся з ним, обняв ся

на-вхрест і тричі поцїлував ся. З цього гарячого і ра
дісного привитання можна було зауважити, що гетьман
і пан Беньовський вже давненько, ще за живота гетьма
на Богдана були в великому приятельстві. Не потаїлось

це їх очевидячки давне приятельство іод козацької
старшини і од Олесі.
Виговський взяв за руку Бевьовського і повів до

Олесі : ґ- Моя дорога гетьманша! Це ясновельможний пан
Казимір Беньовський, волинський каштелян і посланець
од його милости найяснійшого короля Прибувши цим
часом до Чигирина, його ясновельможність хоче поздо

ровнти тебе, гетьманшо.

Гетьманша встала і радо привиталась з Беньов

т--__Т¬т~`ш~м `\ __.-Ж-дщщ- (_ - -М
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ським. Беньовський почав говорити їй красномовну про
мову. Він вславив ся своїми промовами і в Польщі
і на Україні, длятого король часто вибірав його за по

сланця на Україну, коли треба було облесливими сло
вами прихилити козацьку старшину до польських інте

ресів і само по собі піддурити її красномовиими обі
цянками. Беньовський став серед сьвітлиці проти геть

манші, щоб сказати свою промову. По стародавньому
звичаю тодішних ораторів він починав свої промови
або од Адама й Ноя, або од. самого Бога._ Найвищий Розум, котрого ми нарікасмо Богом,
найвища Оутнота, цар над небом і землею, колись со

творив першого чоловіка Адама і першу жінку Єву, _
так почав свою промову Беньовський. _ Бог увів пер
шого чоловіка і його супружницю в пишний рай, зуми
сие для цієї першої пари засаджений. Ви, ясиовельмож
на гетьмаишо, з ясновельможним гетьманом тепер вЧи

гиринї та в Суботові, як Адам і Єва були в раю. Ви
таю ж вас, ясна пані з великого роду, і бажаю вам

щастя-долї в цьому новому раю на пишиій Україні, по

здоровляю вас з вашим високим титулом, з титулом нї
би короліви на Україні! І
Беньовський поцілував гетьманшу в руку, вона по

цілувала його в плече._ Прошу ж вас, ясновельможний пане, сідати.

Будьте нашим приємним гостем. Я бажаю часто вас ба
чити в 'Чигирині і в нас, гостях, хоч ви й далечеиько
таки од нас живете, _ сказала гетьманша.
Беньовськи-й сів проти гетьманші коло стола._ Ох не близький сьвіт! Я тепер пробуваю в сво

ій мавтности на Поділі кола Бара, але~ більш того, що

живу в Варшаві або на Волині._ Прибувайте до нас частїйше, будете оповідати

.,д
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мінї про Варшаву, про двір, про двірські звичаї, про
двірське життя: буде що міні послухати, бо я, признаю
ся, дуже цікава знати, як живуть люде, вищі за нас
і йросьвітиійші.- Спасибі вам, ясновсльможна гетьманшо, за
честь! Спасибі!

`

~ Тут в Чигирині в палаці гетьмана Богдана все
дуже по-старосьвіцькому: на стінах за образами виши

вані рушники, на стелі понамальовувані янголи та усякі
малюнки неначе в церкві. Це міні не подобаєть ся.- Чому-ж так? Янголи нікому не шкодять, -
обізвалась стара гетьманша Ганна.- Воно так, але церква церквою, а палац пала
цом, - сказала Олеся. - От у палаці мого покійного
панотця, і в князя Ооломирецького, і в князя Любець
кого то все вже по чужоземському: на стелі скрізь по

намальовувані Амури та Венери, як вЛуврі або в Вар
шаві в палаці короля._ Нічого те, асновельможна гетьманшо, нічого те!
Поживете, то й ви поставите палац, а варшанські май

стри понамальовують вам таких Амурів та Купідоиів,

що аж гарно буде подивитись: сама любов так і про
ситн-меть ся в серце з стелі та стін. А лукаві Купідо
ни будуть з стелі пальчиком кивати на ваших красунь:
Стережіть ся, мовляв, красуні! бо моі стріли не жар
ти! Ой стережіть си! бо й чигиринсьві козаки не віль
иі од стріл Купідона: побіджують вони й козаків. `

Беньовський обернув ся до паній та паннів і поки
вав на іх пальцем. Паини осьміхнулись.
_- Ой ви вже наговорите! Видно, що ви Варша

вяк, -- обізвалась сьмілива й проворнаПавловська.
Двері знов одчинились, і в сьвітлицю вступив

Юрій Немирич з кількома православними дідичами-па
Бібліотека найвяамеи. повтзстей. Томъ ЬХІУ. 12
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иами, котрі, по волї чи по неволі, були прихильні до
козаків ще за гетьмана Богдана і пішли навіть в коза
ки до його на службу, хоч і гнівались на його за те,

що через його хлопи одбились од панщпни. Довідав
шись, що молодої гетьманші ждуть в Чигирині, Неми

рич заздалегідь прибув до Чигирина, щоб поздоровити

гетьманшу-шляіітянку. Високий та рівний станом, з ро

зумними очима, поважний на ході, славний оратор того

часу та вчений чоловік, Юрій Немирич вступив в сьві

тлицю тихо й поважно, неначе він вступав в сенат.

Його часто шляхта вибірала за послання в варшав
ський сойм і він говорив в соймі та сенатї дуже красно
мовні і розумні промови латинською мовою. Немирич

був убраний в Французьке убраиия Хі/'ІІ віку, в чорний
кафтан, в черевики й панчохи. Кругом шиї білїв висо

кий, цупкнй комір, але поверх цього убрання Немирич

накинув козацький темнозелений оксамитовнй кунтуш.
-- Моя дорога гетьманша! це Юрій Немирич, дї

дич, овруцький староста і київський підкоморій; це
мій дорогий знайомий, _ промовив Виговський до своєї
жінки.
Олеся встала. Немирич поздоровив іі коротеньким

привитанням, мішаючи старосьвіцьку книжну мову
з живою українською мовою. Він поцілував Олесю в

руку. Вона попросила його сісти. Немирич привитав ся

і а старою гетьманшою. Він бував в останні часи і в
гетьмана Богдана, в його палаці, помирившись з новим

возацьким суспільеьким укладом життя на Україні. Не

миря-г привитав ся і до Беньовського, як 'до давнього
знайомого:_ Який я радий, що~ми тут стріли ся, неначе
змовилисьу- сказаву Беньовський до Немиричаъ _ Як
ми давно бачились! як давно!

_.___д`____ _, _
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-- Нема де правди діти, таки давненько, - обізвав
ся Немирич.- Я давно чула про вас, вельможний пане, од
свого дядька й опікуна Христофора Отеткевича. Він

дуже хвалив вас, як вченого чоловіка і славного ора
тора. Він кальвинїст, як і ви.

І

_ 0 ні, ясновельможна! Я був колись з-за мо
лоду социніяном, але повернув ен до віри свого народа,- сказав Юрій Немирич. - Я вже давно став знов
православний.

І

щ Ви бували в чужих краях? У Франції, в Па
рижі? - спитала в його гетьмавша. у_ Більш того, ясновельможна, що в Голландії.
Придивляв ся до чужоземського життя, до школи, до
науки, щоб себе трохи просьвітити, бо і в наших,
і в польських школах ще нема правдивоі сьвітської на
уки, яка вже тепер сутнїв по чужоземсьвих краях.
Я бажав би позаводити такі школи і в нас на Україні
замісць духовних церковних шкіл. Я вернув ся до віри
своїх предків, пристав, як і багато ваших православ
них дворян дідичів, до покійного гетьмана Богдана, 60

хоч козаки знесли перегородки між усвкими верствамц
нашого суспільства, але ж за те Богдан, хоч може

й несамохіть, визволив народ з неволі.- Пане Юрію! пани повинні бути в кожній дер
жаві, бо на їх лежить висока повинність оборонятн
рідний край і дбати про науку та просьвітність, _- ска
зав Беньовський.

`

'
`- Це іваке 'мое діло, пане Беньбвський, _' обізвіі'

за ЮрійІ Немнрич, і я ісам не зріваіо вартости ііи-Ї

щої верстви, шлахецтва для своєї вітчини, але: рабіітво
міні неі йодббаєтьісяукбэкдий `чоловік носить Ув собі о

браз божий.
'

'І'
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- Ясновельможиі панове! Теперь не час змагатись,
а веселитись, що має дорога гетьманша благополучно

доіхала з Київа до нового житла. Мамо! час би вже

привитати гостий старим медом, од котрого усякі хмари

зсовують ся з чола, _ сказав гетьман до Ганни Хмель
ницької. _ Почастуйте, мамо, мою молоду гетьманшу та
моїх вельми шановних гостий тим медом: може вони

стануть трохи веселійші.

Ганна Хмельницька вийшла на часок, а потім вер

нулась. За нею сьлідком вступив в сэвітлицю козак

і виніс на срібному блюді здоровий жбан старого меду
і вже поналивані медом срібні кубки. Виговськй подав
перший кубок Олесі взяв один кубок в руки, усі гості
взяли по кубкові меду і новставали. у

_- Випемо за здоровя моєї дорогої молодої геть
манші! _ промовив Виговський. __ За здоровя ясновельможноімолодоі гетьманші!
Даруй же, Боже, щоб ваше життя було солодке й міцне,
як оцей старий мед, пяне чоло! _ гукнув Бевьовський
на всю сьвітлицю, _ віват! віват! віват!
Усі гості гукнули тричі: віват! Саме в той час

прибув в двір дядько гетьманші Олесі по матері' князь

Богдан Соломирецький з молодснькою дочкою Зинаідою.
Одчинились в сьвітлицю двері ѕяк гості пили мед'і кри
чали віват, на порозі зїивив ся Соломирецький поруч
з своєю гарною дочкою._ Ого-го! князь Ооломирецький! Наливайте кубки
медом! Випсмо за здоровя князя і його дочки Зинаіди!_ гукнув Виговський на зустріч родичеві-князеві, ра
дий, що до його заввтали в гості ті Олеснні родичі,

котрі йшли проти Олесиного шлюбу з ннм._ За чорні очка та гарні брівки молодих паинів:
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и

Маринці, Христина та князївни Зинаіди! віват! _ гук
нув Беньовський, неначе він був молоденький панич._ Віват! _ гукнули гості, а панни засоромились,
почервонїли і тільки поглядали одна на другу : з-відкіль,
мовляв, і длячого це така нам честь. Козацька стар
шина тільки переглядалась та осьміхалась. Козаки

Звали, Що пють за уздоровя паннів та жіноцтва тільки

в польських палацах; це не був козацький звичай пити

ппилюдно на поважних оказіях за здоровя жіноцтва.

Окрім того їм не сподобав ся приїзд до нового гетьмана
шляхтичів та родичів гетьманші високого коліна.

Маринця й Христина кинулась до Зинаіди іпочали
з нею обніматись та цілуватись._ Ой яка я рада, що оце ти, Маринцю, та ти, Зи
наідо, приїхали до Чигирина, _ говорила Христина до
молодих паннів, _ буде мінї з ким погуляти й поба
лакати. А то говори з старими! Там то міні втіха
з старих тїток та дядин! _ жартувала Христина, скоса
поглядаючи на тих тіток та дядин._ А знаеш, серце Хрчстю, що гетьманша просить
мою маму, щоб я зісталась в неї жити в Чигирині, _
тихо шепотїла Маринка Христині на вушко._ Невже! От і добре! _ сказала Христина і аж
крутнулась на одному місці, а потім підскочила._ А про що там, панни ви шепочете? Певно про
нас старих? _ спитав Виговський в паннів з-далеки._ А вжеж! Шепочуть вони нишком не про нас
старих, а про молодих! -- сказав веселий Беньовський._ Ой панни! стережіть ся лишень ви молодих козаків,
цих степових орлів. Наіхали ж колись до гетьмана

Богдана з воєводою Адамом Кисїлем молоді шляхтянки
й-панни й паїї та декотрі'й до дому ие поверта
лись, навіть заміжні, не тільки панни: позалїтали на
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вольні степи з красунами-козаками, покинули навіть

своїх чоловіків. Ой стережіть ся козаків! бо козак, як

орел, як побачив дівчину, то і вмер, - жартував ве
селнй Беньовський.
-- Та ми, пане Беньовський, цього не дуже боїмо

ся! Ми в цьому безпешні,-обізвалась весела Христина._ Ми не боїмось козаків, -- додала за нею Маринка.- Мои гарна панно! Ее зарікайтссь заздалегідь
ва свое серце, бо серце вільне,`ак вітер, - сказав 'Без
ньовский.

`

- Я аарікаюсь заздалегідь,- обізвалась Христина.- І я зарікаюсь. - сказала Маринка.
_- Глядїть лишень та стережіть ся! Не дурно эк

сьпівають в пісні: „Ой дівчина горлиця до козака гор
неть ся“, - промовив Беньовський і покивав делікатно
пальцем на трьох паниів.-Ви три ґраціі. а декотрі козаки
таки люблять ґраціі, так само як і битви.
Панни і справді 'зорили скоса очками по козаках,

котрі сиділи по під стіною довгим рядом. Між дохожалою

старшиною сиділи й молоді й гарні сотники і прості
козаки, сини декотрих поважних старих сотників та

полковників.- А придивіть ся й вгадайте, хто з молодих ко
заків тут найкращий? _ говорила весела Христина до
іМаринка та Зинаіди.

Маринка й Зинаіда осьміхнулись і мовчали.- Але жарти жартами, а нам час і честь знати
дати спокій молодій гетьманьші і подорожним, бо вони

здорожились. Чи правду я кажу, пане підкоморій? _
сказав Беньовський, вставши з місця.- Правда твоя, правда! Треба нам і честь знати,- обізвав ся Немирич.

-- -н пм: ь
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Беньовський, Немирич і вся козацька старшина за

ворушилась, всташи з місця: всі вони розпрощались
з гетьманшею та з приізджвми. Гетьман запросив усіх
до своїх сьвітлиць, доки покличуть іх на обід.
~ Не забувайте ж нас, ясновельможвьій каште

ляне! Навідуйтесь до нас! І ви, пане Немиричу, не мн
найте нашої господи! _ запрошувала їх гетьманьша.- Вже чию господу мииу, а вашої так не мину!
_- говорив Беньовський, обернувшись на порозі.
Гості зістались всьвітлицїі розбалакались.Якилина

Павловська сіла поруч з Ганною Хмельницькою ішвидко
познайомилась з нею н розговорилась. Павлина Рудницька

була незвичайно рада, що заіхала в далекий іновий для
всі край. Козаки вчинили на неї дуже приємне вражіння.
Вона почала вже марити, що тут в Чигирині до всі при
чепить ся якийсь козацький прудиус, закохаєть сявнеі,
доконешне посватае і вона виїде з Чигирина вже за

міжньою, а не панною.

Довгенько балакали гості, ждуча обіда, коли не

сподівано в сьвітлицю увійшов Юрась. і, без сорома
казка, голосно промовив, не вважаючи на гостий:- Що це таке, мамо? що це таке?- А що ж це таке! сьвітлиця, а в сьвітлицї наші.
шановні гості, - обізвалась Ганна Хмельницька.- Я істи вже хочу! Чом ви й досі не даєте обі
дати? Я вже давно істи хочу і вже довше не вндержу.
Я не звик ждати. Ввесь Чигирии вже пообідав, а ви й
не думаєте про обід, і гадки не маєте._ Отже эк, сину, чи не правду ти кажеш: нашим
гостям і справді вже час би й обідати. А піди, Катерино,
та спитай, чи вже готовий обід?

Катерина вийшла на часов і знов вернулась в сьві

тлицю.
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- Вже, мамо, готовий. Не знаю, чи готовий вже
до обіду гетьман та старшина,

_ сказала Катерина.
Тимчасові увійшов Виговський і спитав в Ганни,

чи можна вже просити старшину й гостий до столу. Ка

терина оповістила, що можна, бо обідІ вже готовий.

І Ганна Хмельницька, добра господиня, нагадувала го
стий і гетьманшу таким смачним обідом, який ім рідко

траплялось істи. Молода гетьманша сподівалась, що при
обідї і по обідї буде здорова випивачка, що козацька

старшина почне без міри пити та гуляти. Але нічого

цього не трапилось. Ганна Хмельницька не веліла по

давати на столи багато горілки та вина. Вона ще за

живоття Богдана вивела при дворі гетьмана гулянку та
пянство.

По обіді, як козацька старшина, небагато випивши,

розійшлась, Виговський, зовсім тверезнй, пішов до свого

кабінету з Беньовским, Немиричем, ки. Соломирецьким,

Данилом Виговським та ще з кількома православними
шляхтичами, котрі приїхали з Немиричем поздоровитн

молоду гетьманшу з приїздом. Закуривши здорові люль

ки, вони посідали на низьких турецьких сефах і почали

балакати од щирого серця._ От ваша милость, Іване Остаповичу, тепер
і гетьман на Україні. Що ж тепер далі буде? _ спи
тав в гетьмана Намирич, вивідуючи його думки. _

_ Те буде далі, що криєть ся потай од усіх
і в вашій голові. Але я вгадую ваші думки, пане Неми

ричу, навіть просто скажу, що не помиляюсь, _ обізвав
ся Виговський і глянув пильно просто в вічі Немиричеві
своїми гострими очима.

- Вас козаки вибрали за гетьмана, а ви й досі не
послали навіть посланця в Москву, щоб оповістнти царя
про своє вибрання, _ говорив Немирич.
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_ Я й не думаю посилати в Москву посланця. Не
подобаеть ся міні Москва, не подобають ся міні москов
ські непросьвічені й дуже грубі та наглі московські бо

яри. Не люблю і тих московських воєзод, що вже засі
ли з стрільцямп в наших більших містах, навіть в тих,

в котрих, по умові гетьмана Богдана з царем Олексієм,

вони не повинні бути, як от в Чернигові, в Ніжині, _
сказав Виговський._

Засядуть московські воєводи і у всїх наших
містах і заберуть Україну в свої руки. От побачите,
ясновельможний гетьмане! _ говорив Немирич. _
Москва вже склала ся з розбитих уділів в монархію,

монархія не стерпить наших козацьких порядків на

Україні. А при Польщі і на Україні вдержать ся наші

порядки._ Це ви, пане Немиричу, неначе читаєте мої дум
ки в моїй голові. _ обізвав ся гетьман Виговський,
осьміхаючись. _ Окрім того Москва непросьвічеиа іво
на не дбати-ме про сьвітло науки та просьвітности на

Україні.
_ При Москві наша просьвітиість впаде, наші

школи впадуть, бо не з Москви йде до нас сьвіт науки,

а з чужих країн через Польщу. Нам треба завести два

університети: в Киіві і в Винниці, найменче два, і такі

університети, як я бачив в чужих краях, з наувами
сьвітськими, а не з теологіею нашої киіво-Могиляиськоі

академії. Польща це попустить, а московські бояри на

звуть ці школи безбожиими й лютерськими,
_ говорив

далі Немирич._
Буде в нас з Москвою за такі школи велика тя

ганина: Москва вважав на це, як на ересь, _ обізвав
ся Данило Виговський._ Москва ніколи не попустить волі нашій шлахтї,
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хоч би й православній, не тільки католицькій; а скільки

гетьман Богдан вигнав з України таки української хоч
і вже покатоличеноі шляхти! _ промовив князь Соло
мирецький. _ Хиба це добре діло? Хиба ж цї шлях
тичі й дїдичі не діти однієї матери України?
І Виговський і Немирич змовчалп і нічого не од

повідалн на цю думку князя Ооломирецького._ Знов і те, що держава без шляхти неможлива
річ, _ почав говорити Немирич. _ Шляхта і тільки
шляхта має спроможність дбати про свою просьвіту
і розповсюднювати науки по всій державі Вам козакам

треба б добуватись шляхецьких привілеїв, а не змішу
ватись з плебсом, котрому нема часу дбати про вихо
вання й просьвітність, про науки._ Оце сьвята правда! _ аж крикнув гетьман, _
ваші думки правдиві. Козаки повинні зрівнятись з шлях
тою і дістати шляхецькі привілеї, а не ставати за пані

брата з плєбсом. Через це то нам Польща стане в при
годі, бо там шляхта, а не король панує. Але що тона
це скаже козацька старшина? Що скажуть прості ко
заки? що скаже народ? Польщі не люблять на Україні,_ Буде бійка, буде колотнеча по всяк час, але
потім, як усі побачать, що Поляки не втручають ся
в справи на Україні, то й замовкнуть, а потім потроху
зникнуть до нових порядків,

_ промовив Немирич._ Я задумав знов з”вдиатись з І,10льщею,_обізвав
ся гетьман Виговський, _ і вчиню це діло хоч би де
котрі козаки і не пристали на це, хоч би полнлись

ріки крови. Король само по собі повинен нас зіед
нати в Поляками, як 'рівних з рівними, вольних
звольними. Я завтра запрошу до себе козацьку стар
шииу нїби

°
обережнеиько довідаюсь,на пораду и

які в іх думки та гадки, який в іх: погляд на це
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діло. Серце мое лежить до Польщі, а не до темноі

Москви. А ваша милость, ясновельможний пане Беньов
ський, приходьте завтра до нас на пораду івчинїть про
позицію од короля й сената. Міні нїяково самому почи
нати цю пропозицію.

'

- Добре, добре, ясновельможннй! Нехай і пан Не
мирич приходить, іви, панове шляхти, приходьте: може
ми і вмовимо непокірливих і незгідних з нами пол
ковннків.

'

Гетьман Виговський другого дня в-вечері скликав

до себе козацьку старшнну на пораду, щоб вона вислу
хала пропозицію королівського посланця Беньовського.

Гетьман ходив по ясно осьвіченій сьвітлицї тихою хо

дою, спустивши голову до-долу. Думи роєм вили ся

в його голові, одна одну попереджаючи, як Фплі на воді
в вегоду на здоровому вітрі. Виговський, як тільки став

гетьманом, одразу задумав. план з”єднаня України з Поль
щею, але почував, що після Богданових побід над Поль

щею це дїло буде трудне й небезпечне._ Ой велике й небезпечне діло задумала моя го
лова! - думав гетьман, ламаючи руки так, що аж
пальці лущали. І треба хапатись з цим ділом, бо Юрась
вийде з академії і візьме од мене гетьманську булаву.
Пориває всю мою душу не на північ, а туди на захід,

до Польщі, до Европи. 'Гам для мене сяє сонце, а пів

ніч неваче засловяна чорними хмарами. Ой думи мої,

мрії мої золоті! не даєте ви міні спокою ні в день, ні
в ночі! Але треба.. треба провадити діло розумно й обе
режно, щоб часом і моя голова не покотилась до-долу
як дитячий мяч: в цьому ділі - або пан, або пропав!
І хруснули усі пальці на обох руках в гетьмана;

знов иохилилась його головајще низче, ахода по сьвітли

ці стала тихійша. Гетьман спиннв ся і став на одному
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місці; його голова неначе захрясла в натовпі сьміливих

думок, неначе не могла знести великої ваги дум. Він

неначе бачив перед своїми очима той блиск, силу й

славу України, бо дуже любив рідний край.
Почала збіратись в сьвітлицю козацька старшина,

яка тоді нагодилась до Чигирина. Прийшов Павло Те

теря, переяславський полковник, що держав сестру геть

мана Виговського; надійшов Богданович-Зарудний, ге

неральний судець; Тиміш Носач, генеральний обозний;

прийшов шурин Богдана Хмельницкого Яким Сомко;

прийшли Цюцюра, полковники Данило Виговський та

Нечай, Богданові зяті, й ннчі сотники, котрі тоді при

були до Чигирина. Незабаром увійшов в сьвітлицю

Юрій Немирич, а зараз за ним вступив королівський
посланець пан Беньовський._ Од найясвїйшого короля з Варшави прибув до
нас, гетьмана, і до вас, козацька старшино, посланець
ясновельможний Казимір Беньовський з королівською
пропозицію. Просимо вас вважливо вислухати пропо

зицію і, порадившись вкупі з нами, сказати послан

цеві свою одповідь, _ почав говорити гетьман Вигов
ський._ Чи це, гетьмане, буде рада, чи тільки порада?_ спитав в гетьмана де-хто з старшини._ Ні, це тільки порада, так... тимчасом... Як діло
піде в нас на лад, тоді ми зберемо й правдиву козацьку

раду і оповістимо усім цю пропозицію од короля та
польського сената, _ промовив-Виговський.
Гетьман став посеред сьвітлиці за столом. Кругом

стола стала вколо козацька старшина. Пан Беньовський

виступив перед колом і почав висловлювати польську
пропозицію в оратореььій промові. Він любив, по то

дішньому звичаю, все починати од Адама.
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_ Найвища Оутнота, Отець наш небесний, що со
творив небо і землю, ще в раю дав велику заповідь

нашому праотцеві Адамові і нашій праматери Єві, ачеІ

рез їх і всім людям заповідав любити ся і жити в зго

ді. Усі ми діти нашого одного праотця, ми всі брати.
В раю не було ні католика ні православного. І в нас
колись був рай і на Україні і в Польщі; жили ми ко
лись в згоді по братерський, любили ся, мирили ся

і лиха не знали. Не знали ми ніякої сварки ні бійки,
бо ми побратались, як і рівні з рівними, вольні з воль
ними._ Ясновельможний пане, кажете правду, _ обі
звав ся Павло Петеря._ Сьвята правда! _ сказав гетьман._ Це певно було тоді, як езуіти поробили з на
ших українських панів перевертнів католиків, _ про
мовив Оомко насьмішкувато._ От ви мінї й перебили промову, _ сказав Бе
ньовський. _ Ворог людських душ, діявол проклятий,
зумисне підвів нас, підбив на сварки на нашу погибіль.

Вдаривши себе в персн, пізнаймо своі гріхи і простімо
одні другим наші обопільні провини. Забудьмо про дав
ні сварки та змагання і знов зійдемось до купи і бу
демо жити в згоді, як жив наш праотець Адам в раю
з нашою праматірю Євою. Гетьман Богдан недобре діло
вчинив, одірвавши Україну од Польщі. Забудьмо про

^

Богданове діло, вимажмо його з карток нашої історії,
з козацьких чорних літописів._ Ну, пане Беньовський! Що написано пером, то
гоене вивезеш і волом, _ обізвав ся Цюцюра. '

_ Я прибув до нас, гетьмане й старшино, з пропози
цією од найяснійшого нашого короля прилучити Укра
іну до Польщі. Приставайте до Польщі, як рівні до рів
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них, вольні до вольних. І вам без вас погано, і вам
без нас недобре; і Поляки були винні, і козаки не без

гріхів та помилок, - говорив далі Беньовський. -Наи
яснїйший ваш король, наш правдивий отець, простить
і вибачить козакам їх провини, їх помилки, а значній

старшинї дасть право шляхецтва,` зрівняє іх в привіле
ях з польською шляхтою.- А чи не стане часом наша тінь довша, яв ста
немо шляхтичами? - не втерпів Носач, щоб не по
жартувати.- Я думаю, що шляхта повинна бути в усякій
державі, повинна бути і в нас, -- сказав Юрій Неми
рич.
- Козацька старшина повинна мати шляхецькі

привілеї, бо вона здобула їх мечем і на ділі вже їх
і має. Я пристаю і вся православна шляхта охочо при
стане зо мною до Польщі, як до держави багато більше

проеьвіченоі, ніж Москва, держави підхожоі до укладу
життя козацького.- Пан Немирич говорить правду, -- свазав Дани
ло Виговський.- Отжеж ви все мене перебивавте, _ почав гово
рити пан Бевьовсьввй. -Я посланий од короля до вас,
як та Ноєва голубна до ковчега, і приніс вам, возавам

масличну гільву мира і згоди з Польщею. Розривайте
з Москвою і підхиляйтесь знов під міцну руку найяснїй
шого польського короля, нашого й вашого природжено
го отця й добродїя.

Декотрі з полновнивів загомовілн, зачувши таву'

пропозицію Беньовсьвого. В сьвітлицї' підняв ся гоміи.

Одні не хотіли й слухати далі тієї пропозиції,
і

другі

спиняли ін, щобІ вони не перебаранчалитоворити 'далі
панові Беньовськоиу. Палкии Сомво, гарячий Золотарен-'
во поввйкали шаблі з піхов 1 почали виннийаіатиі
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я,_ Не хочемо цього далі и слухати! Не пристазмоУ
на таку пропозицію! Не треба нам польського короля!
Він напустить на Україну польської та католицької спо
ляченоі української шляхти, нашле езуітів! Знов будуть
повертати народ на католицтво! Знов будуть сполячу
вати українську шляхту!
_ Чи не оттаку масличну гільку ви нам принесли,

ясновельможний пане! _ сказав Носач, показуючи йому
свою шаблю._ Неправда! Не меч, а мир приносить нам ясно
вельможний пан Беньовський. До Польщі! до Польщі!
до з'єднання з Польщею! _ крикнув Павло Тетеря._ Не буде цього ніколи! Нам не треба шляхти!
Ми всі тепер тут рівні: і шляхтичіІ й козаки, й мужи
ки, _ говорив Носач._ Згода! Годі! Не галасуйте! Подумайте, пога
дайте, а потім скажете свою гадку. Це ж тільки про
позиція найяснійшого короля, а до самого діла ще не

близький сьвіт, ще буде добра промашка, _ говорив
гетьман, заспокоюючи старшнну. _ Вкладіть шаблі в
піхви! Ми ображавмо посланця найяснійшого короля.
Посланець особа осьвячена. Шша!_ Я тільки приніс вам пропозицію про згоду! Не
хай буде мир між нами на землі, як на небі між херу
вимами та сераоимамн! _ заспокоював козаків Беньов
еький. _ Чи е ж що в сьвітї кращого, як мир та зго
да, як братерські народи живуть в згоді, як рідні бра
ти? Хіба ж ми не брати і тілом і духом? Хіба ж мн
не<дітн Отця небесного? Хіба ж ми не близькі одні до
других ? Наш отець, польський король, не понехтуе тими,

котрі покають ся перед ним і підхилять ся під його

руку. І ми будемо жити в згоді. Знов буде рай на У
країні.
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_ Ми вже знаємо тепер про твою пропозицію, па
нп Беньовский, то вже нема чого більше й балакати

про це,
- промовив Сомко. _ З цього пива не буде

дива. Діло вже зроблено гетьманом Богданом, а мерт
вого з гробу не вертають.

` ^

_ Ясновельможиий пане! Ти приносиш иам з сво
єю пропозицією не мир, а меч, _ обізвав ся Тиміш
Носач. _ Король та пани знов пустять на Україну
польських дідичів та єзуітів, иасадять на уряди в Укра
їні своїх урядників, знов розділять наше суспільство на

ворожі верстви: на шляхту, козаків, хлопів, а цей по

рядок нам не потрібний. Це польський порядок! Ми не

згодні на це. А коли ти, ясновельможний гетьмане, при
стаиеш до цієї королівської польської пропозиції, то ми

доберемо способу проти цього діла.
Оомко вийняв шаблю і показав Беньовеькому,

Павло Тетеря та Данило Виговський вийняли і собі ша
блї з піхов і показали Оомкові. ї
__ А ми пристаємо до злучеиня з Польщею і для

цього знайдемо такий самий спосіб!
_ гукнув Павло

Тетеря.
І між старшниою знов підняв ся галас, шум та

змагання. у

_ Годі вже вам, годі! Ходімо ліпше та випємо
по чарці горілки та по кубкові меду, хоч ви й не з ме

дом прийняли пропозицію королівського посланця,
_

сказав гетьман і старшина потроху вгамувалась._ Зберу ж я тепер раду з самих тільки прихиль
ників Польщі, і тодї вже докоиечсе постановимо умову
з'єднання України з Польщею!

А шепотів гетьман Ви

говський на саме вухо Беньовському, йдучи позад стар
шини з сьвітлиці._ На вас, ясновельможний, покладаю ся, як на
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камлну гору. Схочете - зробите усе і зумієте зробити
усе з вашим хистом та великим розумом, - шенотїв
Беньовський на вухо гетьманові Але зиаєшь, що, ясно
вельмоэкний?- А що? _ спитав тихо Виговський.

. - Передиїйше за все обставте свою особу й Чи
гирин військом з найнитих чужоземцїв: з Нїмцїв та Во
лохів, або з шляхтичів, та вже тоді починайте дїло
з,єднаипя України з Польщею. На своїх козаків не ду
же покладайте надію, - шепотїв Беньовськнй.
-- Я вже загодив татарське військо, загоднв Ка

рач-бея з його ордою, - сказав Виговський до Беньов
ського. - Свою думку я таки думаю снравдитн, як би
там не гомоніла заднїпряиська старшина. Винницький
полковник Богун, київське духовенство й митрополїт - це
наша сторона, бо всї вони ве присяглн Москві щейдосі.
Тиждень гостювали в гетьманші Виговськоі її ро

дички та знайомі і тільки другого тижня почали збі

рати ся в дорогу. Гетьмавша не пускала їх до-дому,
просила зістатись довше. Якилина Павловська поспіша
ла до своєї господи, до своге господарства; Павлина

Рудницька трохи боялась старого кальвинїста Христо
Фора Стеткевича. Гості почали лаштуватиеь в дорогу.
На гетьмаишу иайшов сум._ Не звикла я ще до нового місця; буду я ну
дитнсь, як ви виїдете од мене. Окрім Катерини Вигов
еької иема в мене близької приятельки й порадннцї,

окрім неї нема мінї з ким поговорити й розважнти се
бе. Гетьман все за роботою, все має якісь дїла з по

сланцвми та з козаками. Занудаку ся а отут в Чигири
нї, доки звикиу до його... Знаєте що, кохана цьоцю?
покиньте в нас свою Маринку, - говорила гетьмавша
на прощаннї до своєї тїткн Якнлннн. - Нехай вона по-і
Бібліотека найинацен. повістей. Топ ЬХІЧ. 18

иёщ.. _.-`_... ___.- “_“ы, \ а „_ „ 4....1
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буде в мене який там час. В Чигирині тепер пробував
моя братова Маруся Стеткевичева з дочкою Христиною,

пробував мій дядько князь Ооломирецьний з дочкою,

і Маринці буде весело з Христиною та внязївною Зи

наідою. Нехай Маринка зістаеть ся в мене до котрого

часу._ Про мене, й нехай, як Маринка на це згодить
ся. Заохочуй іі

,

Олесю, може вона й зістанеть ся в те

бе. Може ще тут і за-між піде за якого прудиуса во
зака, - сказала тітка Якнлина і зареготалась.- Може й піде, як хто путящий трапить ся. Я й

не дуже прихильна до військових люднй, до козаків, а
пішла ж за-між за козака, бо серце мое мене потягло,- обізвалаеь Олеся.- А що, Марннво! я хочу зоставитн тебе в себе
на який час. Чи зістанеш ся, чи поідеш з мамою до
Київа? -~ спитала гетьманша, покликавшн Маринву.- 0й§спасибі тобі, Олесю! Зістану ся. Міні буде
тут весело з Христиною та з Зинаідою, -- говорила
`Маринка.
Окрім Христина та Зинаіди молоду Маринку ма

нила до Чигирина ще одна особа: Зінько Лютай, і сво
їми білявнми кучерями, і веселими синіми очима, і ве
елою розмовою. В Лютая був чудовий дзвіпкпй голос

і він любив сьпівати, як еьпіває сїльсвий веселий па
-рубок.
__; Внїхали гості з двору. В просторах покоях стало

'порожно'і якось мертве. Гетьмавшу взяв жаль, як во
иа вернулась і переступила поріг просторної сьвітлнцї.
Але три молоді ванни і справді не дали гетьмавші

сумувати: підняли ся в сьвітлнцї жарти та сьмішки.

Христина бігала, пустувала та зачіпала подруц, підні
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маючи іх на сьмішки. Вона розігнала гетьманшин сум і

урозвеселила іі.

УІ.

Недалеко од Чигирина проживав в своєму хуторі
старий Демко Лютай з жінкою Ольгою та з сином, мо

лодим козаком Зіньком. Лютай був осаулом в війську
гетьмана Карпа Павловича Гудзава, котрого козаки
звали попросту Павлюком, підчас поветаня реєстрових
козаків проти Польщі в 1637 році. Повстання козаків

скінчилось битвою з Полякамн під Кумейкамн та Мош
нами. Козаки були побиті і мусіли постановити невиго
дний для себе мир з польним польським гетьманом

Потоцьким. Демко Лютай мусів підписати умову того

мира вкупі з Богданом Хмельницьким, котрий служив
'тоді в війську Павлюка за писаря ікотрий потім як-раз
через десять років сам підняв усю Україну на Польщу
і розбив польське військо під Корсуном.
Чимала Лютазва хата стояла під горами на висо

ченькому иригорку і неначе оглядала зелені луки т.
луги, но котрих вив ся болотяний Тясмвн, зарослий
очеретами та осокою. Хата в Лютая була просторва,
з сьвітлицею і двома кімнатами, але така стара, як
і ії господар Демко Лютай: вона осїла, ввійшла трохи
І В Землю, ШИрОКВЙ ГЗЕОК З ШТУЧНО ВИТОЧЄНИЩИ ОТОВПЧП

вами, вкритими штучннми, але чудервацькнми вирізкамн,

перехнябив ся, неначе налагодив ся лягти на бік на

одпочннок, ніби втомляний давнїми літами. Малесеньві
я:
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віконця хати ледві були примітиі на білих стінах, чор
ніли з-далеки, ніби прокручені в стінах дірочки. За ха
тою на взгірі й на низу на долині розріс ся старий
густий садок; далі за садком на низу лисніла зелена

левада з роскішним огородом, а за левадою знов розси
пались по-над луками, неначе череда, веселі пригорки
та горби, вкриті старим лісом. По-під зеленими горами
та пригорками, скільки сягало око, стлала ся широка
низина, розстелялись роскішні луки, луги, високі оче

рета. Серед мочарів вив ся гадюкою Тясмин між ку
пами вільхи, верб та лози. На схід сонця синіла смуга
високої гори, котра ніби нависла над самим Чигирином,

а на горі стремів чорний замок з баштами, валами та

високим дубовим частоколом на валах. А за зеленими

луками та полями ясно вирізувалась проти неба ніби

зубчаста смуга пісків, широка та довга, ськільки сягало
Око. Смуга піскуватих кучугур, могил та горбів була
облита червонястим надвечірнім сьвітом і в далечині
вливалась з синім небом.

Була неділя. Сонце вже стояло низько на заході
і обливало червоним тихим сьвітом і луги, і ліси іпри
горки. Луги зеленіли, аж лисніли проти сонця. Осока

над Тясмииом аж вилискувалась. На дворі стояла
тиша. В ганку на лавці сидїла стара Ольга Лютаіха,
висока й сухорлява, в шовковій картатій плахті, в білій

намітцї. Проти неї на другій лавці сидів іі син, моло
дий козак, Зінько, високий, здоровий та плечистий. Ру
сяві короткі кучері сипались горошком на його широке
чоло, на кремевву шию. Молодий козак втупив очі

в широку зелену низину, ніби милував ся широким

простором долини, але задумані ясні очі показували,

що його думки літали не над лугами та гаями, а по
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линули десь далеко, в инчі місця, в ипчі садки,
в иичі гаї._ Чого це ти, сину, так задумав ся, неначе який
старий сивоусий козак, втомляинй битвами, неначе на

твої плечі лягло сїм десятків років та сїмдесять битв
з ворогами? Я по твоїх очах бачу, що думки твої не
тут, а десь виде, десь пішли в гості, -- говорила мати
до сина.

Син неначе прокинув ся од сну і кинув на матір
гострий погляд.
-- Як тільки сонце йде на захід, спускаєть ся

над луки, на мене, мамо, все находить задума й журба.
І з якої це причини, я тому невідомий, И тихо обізвав
ся сии.- Ба причина є. Я й знаю ту причину, що на
тебе наводить журбу, та тільки не хочу тобі говорити
про неї, - обізвалась стара Ольга, іїї чорні невеличкі
очі засьвітились. В їх мигнули на одну міть жіночі хи

трощі і насьмішкуватість.
_- Як же ви можете знати ту причину? Хіба ви,

мамо, заглядали и мою душу, як у криницю, та бачили

ту причину? - сказав син і засьміяв ся. Білі рівні,
як підрізаві зуби блиснули, Вид в Зінька став весе
лійший.
_- І не ваглядала в ту криницю, а догадуюсь,

яка причина ворушить твої думки.
Старий Демио Лютай в той час стояв в сьвітлиці

коло стола і набивав тютюиом прездорову люльку.
Демко був такий високий на зріст, що його сина чу

прииа на здоровій круглій голові трохи не черкалась
об сволок. Набивши тютюну в люльку, він викрееав
огню і хотів вже запалити люльку, але ненароком
глянув на два рядки образів в кутку на покутї в золо
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тих та срібних шатах. Усі сьвяті неначе дивились стач

рому Демкові просто в вічі. Старому стало віяково ка

дити таким зїллям перед образами. Він прислухав ся

через поодчиняні хатні і сїнешні двері до розмови ма

торі з сином. Розмова його очевидячки зацікавила.

Демко тихою ходок: пішов на ганок.

Незабаром маленькі двері з сїней в ганок неначе

ааслонила синя заслонка. З дверей висунулась здорова
люлька і неначе глянула огиевим оком на ганок; за
нею вистромив ся карлючкою закручений цибук з здо

ровим жилавим загорілим кулаком, котрий подужав би

од разу вбити на смерть людину; за кулаком висуну
лась сина аж біла чуприна на круглій, од низу підголе
ній голові; з-під чуприни виглядали кінці сивих вусів,
як дві экмінки конопель; за чуприною та вусами вису
нулись з дверей міцні та широкі плечі, черкаючись об

одвірки.-Здавалось, ніби старий козарлюга не виходив,

а внлазив в стародавніх низьких і вузьких дверий, не
наче через якусь вузьку' продухвину.

Демко протис ся через двері, підвів в-гору здорову
голову і випростав ся на ввесь свій високий зріст. Під
гоаена голова лиснїла ледви притрушена снвим чубом,

котрий розсипав ся кругом по голові. Демко стояв на
танку, як дуб, хоч і старий, але міцний1 кремевннй¬ ши

рокоплечий. Синій кунтупі розхрістав ся на грудях;
з-під широких рукавів білої сорочки було видко жилаві
товсті руки, на котрих лиснїли напрудзкені товсті жи

ли, неначе обидві руки були обмотані вірйовками. Дем
ко потяг диму з цибука. Люлька спахнула. Дим новин
ся синїми клубками по-під стелею ганка. Демко сів на

лавці коло старої і ланка увігнулась під ним і за

скрипіла.- То це на тебе, Зіньку, виходить сум перед ве
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чером? - спитав старий Демко, зирнувши гострими си-'
нїми очима на сина. Чого ж це ти зажурив ся? До
брий козак не повинен журитись. Журба _ це бабське
дїло, тільки баби люблять зітхати та божкати: „ой Бо-"
'же мій! ой Господи! ох-ох-ох!“ _ хочь би її курка
брикнула або муха за ніс вкусила.

с- От і нигадув старий! Хіба и: я зітхала коли,
як мене кусали мухи, хоч би й Спасівські?_ _ обізва
лась Ольга._ А тож нї! Сам чув на свої вуха, як зітхала
та все одгонила мух, неначе татарську орду, та все ка-'
зала: ой Боже мій! ой лишечко моє! ох! охі та все'
ох та ох! Охати та зітхати це бабське дїло. Козакап

сором сумувати!-- Та то я може зітхала чого ннчого, ане од того,`
що мене мухи кусали, - обізвалась стара.-

Мабуть нї! бо є такі молодицї, що як їх куса
ють мухи, то вони лають мухи та ажь брикають ся, як

телнцї в Спасівку, руками й ногани, а в такі, що тіль

ки охають та стогнуть, жартував _- старий Демко.- Сьиій ся, сьмій ся собі на здоровя! аби не пла
вати! - обізвалась стара. А- От, Зіньку, в наші часи козаки не сумувалн
й не журилнсь, та ще такі молоді, як ти. В мене в-за

молоду все було жарти вертнть ся на думцї. А як у
глиджу де в степу ворога-Татарина на конї, то в мене

аж душа заграє, аж руки задріжать, неначе в того

вловчого, що заглядить в лїсї зайця та ще й старого;
так бн гнав ся за Татарином хоч би й на самий край
сьвіта.

Демко знов глянув на сина. Три старші його сини

полагли в битвах головами. Найстарший впав на землю

коло самого Демка під Кумейками. Гармата влучнла



1 92 ІВАНА ЛЕВИЦЬКОГО

йому в груди і розшматувала його. Старий батько ба

чив, як впали на землю одірвані руки й ноги його сина,
як покотилась по землі голова. Два меичі сини полягли

¬

в битвах Богдана Хмельницького з Поляками. Зістав ся

один, найменчнй син, Зінько. Старий Демко сподївав ся,

що вже не швидко загремлять гармати на Україні, не

швидко буде литисъ козацька кров, і втїшав ся тим,

що після його смерти Зінько зістанеть ся господарем
в оселі, буде доглядати господарства, догляне до смерти
і стару матір.
-- Зінько сумуз і зітхае певно не од того, що му

хи кусають його за ніс, - обізвалась стара Ольга. -
От ти старий і розумний чоловік, а не догадаеш ся,
з якої це причини, а ми баби то зараз і догадавмось,
хоч ви, чоловіки, й нехтуете нами, мов дурепамн. А ми,
жінки, таки собі з розумом люде. -- 0, ви вже і справді митці на все! -~ сьміяв ся
старий Демко.
- З акоїэк то причини Зінько сумуе?- Та це и: та причина, з якої сумують усі мо

лоді хлопці в свій час, од чого може сумував і ти, хоч
ти в тому не признаеш ся.- Не бреши бо, стара, на старости літ! Я з роду
не сумував і сумувати не буду й до смерти. Це ти на
мене без сорома набрехала,

- сказав Демко і осьміх
иув ся.

Ольга засьміялась, осьміхнув ся й син.- Може й набрехала, бо ти справді не журив ся
нїколи, од' коли я тебе зазнаю, але не всі люди на тебе

схожі: один любить з маком та з медом, а инчий з пер
цем, - сказала Ольга._ Я з тих, що люблять з перцем та з хріном, -
промовив Демко Лютай.

- Вже як тяжко доводилось
нам під Кумейками, як нас розбили Ляхи, а й тоді не
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журив ся, бо вгадував, що наше діло вже не вмре на
,віки. Одже эк і не вмерлоі Богдан підняв його з смер
тельиого ліжка і поставив на ноги. Але скажи ж, ста
ра, з 'якоі це причини наш Зінько сумуе?- От-там вона! - сказала стара і махнула ру
кою до Чигирина на той куток, де стояв гетьманський

палац.
-- Де эк то там? в тих виводах та криничаних

журавлях, що манячать в місті? Чи може в тих наших
воротах, на котрі ти показуєш? - спитав Демко.- Не в виводах і не в воротях, а в гетьмансько
му палаці, а може і в гетьманському еадку теперички
та причина, _ сказала Ольга. у- Ага-га! А справді ти розумна з біса! Це ма
буть або Маринка Павловська, або Христинка Стетке
вичівна. Он куди воно закарлючнлосьі - обізвав ся
Демко.- А ти эк думав куди? А вже ж туди. Тільки го
реньво, що Маринка шляхтянка, а шляхтянка нам не

до пари. Не пристане до лиця шляхтянка ні нам, ні иа

шому дворові, - сказала Ольга.- Чом же, мамо, шлахтанка не пристане нам до
лиця? Хіба як ми, козаки, не люди? -- обізвав ся син.- Та, сину, й люде, але...- Але бач шляхтичі излїпляні не в сьвятої

землі, а з пшеничного тіста, хоч паляниціз їх виробляй!
Тільки те лихо, що добрий козак паляиицею не живн
ти-меть ся. Нема в сьвітї`нічого тривнїйшого, як сьвя
тий чорний хліб, -- жартував старий Демко.- Та як би пак були паляниці, то й то не біда,
а то якісь пундики на яйцях та на молоці, -: жарту

з»
вала и собі стара.- Може, Зіньку, тобі забажало ся пуидиків? Мо
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же ти хочеш- сватати Маринку? „_ питав навпростець
батько. : і

~ І. '

_ Не знаю„тату, 'що вам на це відповідати, бодо
снатання міні ще так далеко, як звідсїля до Київа, або
йдалї, _. сказав син і задумав ся.
_ А до залицяння то близько звідсіля, _ додала

мати. _ Тільки хто зна, що вийде з того залицяння.
Ох, ох! Маринка не напої верстви людина. Ох, Боже'
мій! _ сказала мати і зітхнула._ Ну, вже й ох! вже й почала стогнати. Ще ні
сїло, ві впало, а›вона вже й охазі Хвалити Бога і Опасів
ських мух ще не видко, а вона вже й ох! _ промовив Демко.А_ В неї рідня шляхецька, в неї рідня гетьманша
Виговська та князі Любецькі, Оломирецькі, Огінські та

ще якісь там сенатори, чи що. Не для тебе сину, ця
калина садэкена, не для тебе й Маринка зряджена. Ох,

Боже мій! Тільки занидїеш, зачеврієш та замучиш себе

залицявням, а в того нічого не вийде, бо за тебе, сину,

не видадуть Маринка. Ох, ох! _ сказала мати._ Мамо, схаменіть ся! Ви говорите та к, неначе я вже
заслав старостів до Маринки но рушники, _сказав син.

Старий Демко нахкав димом з рота і осьміхав ся._ Та це твоій матері прийшла година охати, бо
ШВИДКО корови та вівці прийдуть з череди, то треба бу
е заходжуватиеь коло роботи. Це через корови та че

рез дійниці вона охае, а не через Маринку, _ говорив
Демко і все осьміхав ся з під кудлатих довгих вусів.
Тимчасом в воротях з*явив ся один старий сивий

козак, такий старий, як і Демко Лютай, в вишневому
жупані і з коротким кривим цибуком в зубах, на ко

трому стреміла люлька така завбільшки, як добрий ку
лак. То був козак Міняйло, сучасник битви під Кумей
ками. Високий і довгоногий та сухорлявий Міняйло ди
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бав через двір наче журавель через поле, і простувавІ
до ганку. Він поздоровкав ся, скинув шапку зчервсним

верхом і поклав її на верхньому східці ганку. Зараз за
ним прийшло ще кілька старихісивих козаків, що бра
ли спіл в битвах з Полвками ще за Богдана Хмель

ницького. Їх поминули сотнїпольських куль, неначе я
кимсь чудом,і вони повертались до Чигирина живі, хоч
і пошрамовані польськими шаблями. В одного тяг ся

смугою синій рубець через усю щоку, в другого сивїли

шрами на лобі, в третього було тільки одно вухо, -а

друге він загубив під Корсуном в битві.

Старі козаки привитались, поклали шапки рядоч-~
ком на східцї і посідали в танку на лавках. Старау
Ольга оступилась з місця і стала в дверях. Цї старі
козаки трохи не що-дня навідувались до осаула Лютая,

щоб побалакати про старовину, про давні битви, та в

гуртї покурити люльок та смикнути по добрій чарці
горілки. .

›- А що, Демку! чи ти чув, що задумав вчинити
наш новий гетьман? _ почав балакати Міняйло.
-- Чув, чув. Він задумав знов пристати до Польщі

і потягти за собою й Україну, але це нісенітниця, _
сказав недбайливо Демко. -- Україна не телиця, не по
тягвеш її за роги налигачем.
-- Це, мабуть, гетьманша його підбиває, бо вона

шляхтянка і не любить козаків. Дуже вже її манить
польський дух, як кота сало, ~ сказав один сивоусий
козак.- Ох, Боже мій! про гетьманшу недобра слава
йде поміж козаками в Чигирині, _ обізвалась з порога
Ольга. - Ця нова гетьманша не те, що стара гетьман
ща, Ганна Хмельницька. Щось вона трохи закарлючн
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лась на другу Богданову жінку Чаплинську. Ой Го

споди! який тепер сьвіт настав!- Як збунтуеть ся гетьманша, то ти, жінко, збі
рай жіноцьке військо та й качай на неї а гармат та

рушниць! - сказав Демко.- То й зберу! А ти думаєш не зберу? Та й буде
гетьмаиші й Полякам те, що вчинили козачки та моло

днці Ляхам в 'Грилїсах та в Буші, _- сказала Ольга.
Колн прийдеть ся круто, то й козачки стануть з руш
ницями на ворога. Ой Боже наш милостивий! коли 6

тільки Бог не попустив, щоб до цього дійшло ся. Ох, ох!_ Це гетьман хоче запровадити на Україні поль
ські шляхетські порядка, хоче для козацької старшини
добутн шляхецьких привілеїв, хоче, щоб польська шлях
та вернулась на Україну, - сказав Демко.
_- Пху! - плюнув Міняйло на один бік._ Пху!-плюнув один старий козак на другий бік._ Не діждуть вони цього! _ крнкнув Міняйло.- Ми знов станемо в козацькі ряди! Ще раз поміряе

мось з польською шляхтою шаблями.
-- І на віїщо полковникам та сотникам те шля

хецтио? Хіба на йому буде мякше спати? хіба його

в голови покладеш, чи під себе підстелиш? Не знати

що задумав гетьман! Усі на Україні повинні бути рівні
і мати однакові привілеї. На ві-що ж так воно, що
одному привілеїв з головою, а другим нема нічого, тіль

ки латані свити? - промовив молодий Зінько.
-- Розумні слова приємно й слухати. Збулись вже

ми клопоту, а тут тобі й на! _ сказав Демко, очеви
дячки радий, що син потрапляє в його думки.- Бнлись, бились, войдувались з польським вій
ськом, дійшли до кінця, а тут тобі й на закарлючку!
Ет, чорт зна що внгадує гетьман! _ обізвав ся Міняйло.



гитьмлн ІВАН виговський 197

_ Скільки людей вигубнли, а тут тобі й на! _
обізвав ся один козак._ Це правда, що починай знов з початку: випили
пляшку лиха до дна _ знов наливай пляшку, коли
в пляшцї дно видко! Гетьман углядів сухе дно в пляш

цї і ну налнватн знов, _ сказав Демко._ Але він і сам впєть ея на смерть, _ сказав
Міняйло._ І сам впєть ся на смерть, і впоїть на смерть
Україну, _ сказав Демко Лютай.
` _ Але ми не попустимос цього! ніколи не попу
стимо! Знов станемо коло мушкетів! Знов вдаримо
з гармат на шляхту! _ крикнув старий Міняйло, схо
пившись з місця, і заточнв ся. Старі ноги вже згина
лнсь під його легкою сухорлявою Фігурою, неначе по

мяте стебло жита.
_ Не пустимо гетьманові! Нехай і в голови собі

не покладає цього! _ кричали козаки, _ Залили нам
польські пани за шкуру сала! цього ми ніколи не за

будемо!
'

_ Вэке до його вчащають якісь Беньовські, якісь
інляхтпчі. А він з ними панькаеть ся, як з цяцьками,
Все цьом та цьом в морду то одного то другого!

_
кричав Міняйло, хитаючись на тоненьких ногах._ Поцьомкають ся, поцілують ся, та на тому їх
діло й епинить ся: тпру! далі не повезе! _ сказав
один козак, бренькнувшн перетятими впоперек товстнми

губами.
_ _ Недолюдок, а не гетьман! Сам, бач, шляхтич,

родом з голонузої полїської шляхти. Але, бач, ми то

кислицї! з нас то квас! _ говорив Демко. _ Шляхта,
бач, наша хоч і православна, але пнеть ся та дметь ся,
хоч би й мав очкур луснутн.
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_ Не попустимо цього! _ кричав Міняйло._ Не попустимо, щоб нас катували, повертали на
католицтво, дерли подушие та подимне, народ гнали на

Іпанщину! Не попустимо! _ закричали старі дїди і од
гніву повскавували з ланок, замахалн руками та кула
ками. Вони з пересердя тупцяли ногами, аж старий по

міст в ганку двигтів, а старі ноловицї скрипіли, неначе

немазані осї._ Ой Боже наш милостивий! не допусти нас до
напасти! _ говорила Ольга, зітхаючи. Вона підперла
шоку долонею, а з очий покотнлись дві сльози._ От і сподівай ся, стара, до себе в гості поль
ських жовиірів та польських закуцій. А що ти, . стара,
будеш робити, як ми підемо в поход, а на нашу оселю

нападуть жовніри? _ говорив Демко Лютай до свовї
жінки. _ Певно сховаєш ся в погрібі за діжками та
кадовбами?_ Ото-го! оцього я не зроблю! Пэберемо з най
мнтами та наймичками рушниці, засядемо за типом або

в хаті коло вікон та й будемо частувати кулями, як

тільки який жовнїр вступить в двір, _ сказала Ольга.
І вона говорила правду. За часів войн Богдана

Хмельницького і козачкам і молоднцям часом доводи
лось оділ атптґ. о-т несподіваного нападу Поляків. В ті

тревожні часи, коли спедпѕались польського нападу що

дня, що години, коли усї козаки були на войні, поки

давши дома самих молоднць, украінські молоднцї набі

рались сьміливости і відваги й окозачувались. Страшна
година силувала й жінок ставати з рушницями до обо

рони рідного краю._ Кажуть, що гетьман хоче внпровадити козаків
_з Чигирина і на виконані в Гадячі Богданові скарби

, „4.1- ,/„ . _.,
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“наймає в військо Нїмцїв, Полякі та усяких пройди
Усьвітів, _ обізвав'ся один старий козак Чухрай.
д
_ Вже 4й приговорив Карач-бея з Татарами, щоб

_були готові йому. до -помочі, так гомонять в Чигирині.
-Не знаю, чи тому правда, чи ні, _ сказала стара
_Лютаїха. ~

Тимчасом за ворітьми заревли корови та воли, за
«мекали вівцї: прийшла череда з поля. Корови тислись

Чколо воріт, поклавши голови на важкі дошки. Тбдята

обзивались до їх з левади за клунею. На дворі було
тихо й гарно, як у раю. В оселі був такий спокій, пли
ло таке тихо сільське господарське життя, неначе страш
ної руїни та різанини за гетьмана Богдана ніколи

й-не було, неначе люди в Чигирині жили завсіди в спо

7кою і в щасті і не зазнали пожежі, бити, вирізування
людий, різанпни та руйнованпя. Ольга Лютаіха пішла

одчиняти ворота. Корови й воли поважно вступали
в двір, вівцї побігли неначе бистрий весняний потік.
Наймнчки вийшли з дійвицями. Сама осаулиха взяла

дійннцю, сіла на маленькому сті-льчнку і стала доїти

_корови _вкуні з своїми наймичками. Невелнчкі пастушки
_хлопчикн, _одлучнвши_ телята од'корів, держали за на
..шийннки телитка, котрі пручались і рвалнсь до корів._

'А~¬що старі! коли-патанцювались вже на помо
-сті,`то час би вже. й полудвувати. Чи випємо гіркоі, Учи

Асолодкого меду? _ говорвв- старий Демко.
„_ Мабуть гіркоі, бо 'нам у. знов буде гірко, а не

солодко 1од тих замірів Виговського,
_ сказав Міняйло.

Тимчасом старий Демко виніс на ганок добру

.пляшку горілки і полумисок з пироганн. Старі козаки
,випивали чарку за чаркою та все балакали про старо
_.вину, про битву під Кумейками та Мошнамн, про геть

мана Павлюка, котрий підняв проти Польщі реєстровнх
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козаків і задумав підняти усю Україну, про сьміливого
полковника Скидана, про зрадника козака-армянина
Илляша Караімовича, котрий виказав польському геть
манові про заміри Павлюка та Скидана, що вони заду
мали підняти народ проти польських панів. Демко по

дав синові чарку горілки. Син не схотів пити, взяв

чарку в руки, надпив і подав батькові. Його брала
нудьга. Молода Маринка вже давненько кинулась йому
в вічі і іі делікатний вид з палкнмн очима все ніби
стояв перед ннм і не давав йому спокою. Його думки
все обертались до тих чудових очий, як орлині очі до
сонця.
Зінько встав, пішов до стані, вивів коня, накинув

сїдло і проворно скочив на його Кінь захнлитав ся під
ним і став дибки, а потім зняв ся з місця і вихром ви
скочив в ворота. Стара мати обернулась до Демка імов
чки махнула рукою сьлідком за сином: бачиш, мовляв,

старий, як син з нетерплячки орлом полетів до геть
манського двору!
Зінько і справді полетів до гетьманського двору.

Гетьманша з Маринкою, Христивою і з гістьми сиділа
в садку. Сонце вже скотилось дуже низько і пронизу
вало садок на-скрізь золотим промінням, неначе оповило

увесь садок золотими блискучимн насмами ниток. Геть

манша Виговська сиділа на лавці коло самого ганку.
Коло неї на стільчиках сиділи Катерина та Олена, Бог

данові дочки, деякі немолоді жінки козацької старши
ни обсїли сходи ганку. На ганку стояв обозний Тиміш
Носач, Зіньків дядько. Маринка, Христина і кілька до
чок полковників та сотників бігали по садку, грали в.

хрещика. Зінько вступив в садок, привитав ся до геть
манші та іі гостий і став під грушею, спершись об стов- я
бур своїм дуэкнм плечем. Він розглядав шлихтянок та
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козачок ІІаннів було богато. Усї були в квітчастнх жу
панах. Прогалина ніби цьвіла усякими квіткамн. Бли

щали золоті дукачі та сережки, сяли золоті позументи.
Червоні кунтуші,у червоні плахти мигали по прогалинї
на вечірвьому сонці Панни грали й щебеталн. неначе

ластівки. Між наннами було чимало гарних з лиця, але
ні одна не сподобалась Зінькові так, як Маринка. Вона

вглядїла Зінька і почервоиіла, а карі ясні очі стали ще
ясиїйші. Вона стала веселійша й проворнійша, прудче
стала бігати, почала пустувати з подругами, ганятись

за ними, переганяти іх, все вешталась, все бігала, не

могла на місці встояти._ Чого це ти, Маринко, стала така прудка? _
спнтала в неї Христина, скоса поглядаючи на Зінька. _
То ходила, неначе нежива, а тепер літавш, неначета

птиця._ Я й давно була прудка, тільки стала оце пруд
кійша, щоб доконешне тебе впіймати, - сказала Ма
ринка, а сама все скоса поглядала на ту грушу, під
котрою стояв широкоплечий Зінько в чорній шапці з

червоним верхом, з-під котрої внбивались русяві кучері
і лиснїлн на сонці._ На ві що ти, небоже, підпераєш грушу плечи
ма? Чи боїш ся, щоб не впала та не задавила панянок?- гуквув з ганку Тиміш Носач і насьмішкувато зир
нув на Зінька. Він знав, що його небіж дуже несьмїли
вий при дівчатах.
Зінъко підвів свої ясні віка, зирнув на дядька і

осьміхнув ся. Він догадав ся, що дядько піднімає його
на сьміх.

„Одже ж старий дядько ще вивезе язиком, як на
лопаті, перед наннами, що я бою ся паннів“ _ поду
мав Зіньио. _ „Ой коли б не ляпнув язиком! А в дядь
Бібпіотека найанамеи. повістей. Томъ ЬХІУ. 14
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каязнк таки довгий, хоч на аршин міряй. Ой ляпне,сором мі
ні буде перед... перед Маринкою, однією тільки Маринкою.“
Донгенько гуляли дівчата в хрещика на широкій

прогалині, вкритій зеленою густою травою. Довго на

глядав над ними Зінько і придивляв ся, котра з іх най
краща, і більше за всіх сподобалась йому Маринка і

височеньким зростом, і тонким гнучким станом, до ко

трого нїби Івлнп вишневий оксамитовнй горсет, і ясними

карими очима і тонкими довгими, гострими на кінцях
як стрілки бровами. _

Дівчата потомились, розчервонїлись од біганнни

і обсіли довгим рядком східець ганку, неначе ластівки

гільку вишні. Тільки Христина й Маринка не сіли від
почивати і стали за гетьманшею поблизу од тіеі груші,

де стояв Зінько. Зінька брала охота заговорити з Ма

ринкою. Сама Христина зачінала його, почала з ним

розмову, але Маринка мовчала. В самого Зінька язик
неначе прилип.

„І чого це на мене найшла така несьміливість?
чого це я неначе бою ся цїеі молодої дівчини? _ ду
мав Зінько, поглядаючн на Маринку. _ Був я в битвах,
не лякав ся диких Татар, нераз сьміливо видав ся
з шаблею на страшного дикого Татарюгу, ісмерть міні

була не страшна... а тепер чогось не сьмію слова про
мовити до цїеи молодої шляхтянки. Що се зо мною
стало ся ? 4Мабуть це од того, що поважна гетьманша

сидить близько і поглядав на мене.“

Тимчасом надійшли ще нові гості. Прийшов Сомко,
а з ним ще кілька молодих козаків, синів старих сот
ників. Дівчата встали й розсипались по прогалині. Мо

лоді козаки балакали з ними, жартувалн, а Зінько все

стояв під грушею, неначе прилип до неї плечима, і не
насьмілив ся приступити до Маринка. От вона пройшла
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проз його дуже близько поруч з Христиною, трохи не

черкиулась об його жупан рувавом білої сорочки. Він

думав промовити до неї слово, а те слово неначе спи

нилось у нього на кінчику язика._ Давайте, дівчата, грати в ціці-бабн! _ гукнула
проворна Христина._ Давайте! ми вже одпочили, _ сказала Ма
ринка.
Почали вибірати цїцї-бабу. Всі поклали пальці на

стіл перед гетьманшею. Христина приказувала, тикаючи

по кожному пальці і промовляючи: „котила ся торба
з великого горба, а в тій торбі книш-паляниця, хто

впіймав, тому доведеть ся экмурнть ся“.

Христиннн палець спинив ся на Маринчнному
пальці. Маринці завязали очі, повели до груші, під ко

трою стояв Зінько, поставили її й звелїли, щоб вона
держалась рукою за грушу. Зінько оотупив ся од груші
на ступінь. Усі панни шелеснулн в ростіч, як птиці,
на всі боки і поховались в садку по кущах. Христина
сховалась під стіл, за котрим сиділа гетьманша з Кате

риною.

„І чого це міні ця цїцї-баба з завязаними очима
наче страшна стала? Така гарна і така страшна! Не
насьмілюсь заговорити з нею та й годі, _ думав Зінько,
оглядаючи височеньку Фігурку Маринки. _ Але вона
тепер з завязаними очима стала вже не така страшна...
А дай, заговорю з нею...“

І справді пишні очі дівчини, завязані хусткою, не
тревожили молодого козака. Він став сьміливійший._ Ой довго тобі, панянко, прийдеть ся шукати
панвів! _ заговорив таки Зінько до Маринки.
Маринка впізнала його голос і почервонїла.
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- Чому зк довго? Може панни поховались в сьвіт
лнцях? _ одиовіла Маринка. - Їм не можна ховатись
нїгде, тільки в садку._ 'Га вони то в садку, але дуже далеко позабі
гали, _ сказав Зінько.- А я іх таки знайду, хіба вони пірнуть під зем
лю, то тоді не знайду, _- сказала Маринка.
Стало тихо, навіть старі гості замовкли: то був

знак, що вже всі поховались. Маринка розвязала ху
сточку і скинула іі з очий. Ні однієї панни не видко
було в садку.
-- Нікого не видно, неначе Татари похапали пан

иів, _ несьміливо промовив Зінько до Маринви.
Маринка осьміхнулась і з під її рожевих уст

блиснули два рядки білих, густих та рівних, неначе

підрізаних зубів. Червона неширока стрічка вінком об
вивала її голову та товсті чорні коси на голові. Та чер
вона стрічка незвичайно приставала їй до лиця, надда
вала краси темним карим чималим очам.

„Гарна, як калина в зеленому листі" - подумав
Зінько, почуваючи, що його серце стревоэкнлось і заки

далось. Маринка все стояла коло його; ій не хотілось
бігти в садок та шукати дівчат в густих кущах Вона

тупцяла на одному місці, не одходвла од Зінька, нена

че экдала од його розмови.

„Чом це міні одпала охота шукати паннів? Все б

стояла та дивилась на цього Зінька? Які в його тихі,
ясні очі! які в його млгкі русяві кучері! Як міні хо
четь ся погладити ті кучері, мягкі та лиснючі, неначе
шовк!“ - думала Маринка і все стояла поруч з Зіньком.- Показати тобі, панно, на декотрі кущі... де си
дять пташки 'Р - спитав в неї Зінько.
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Гетьманша посварилась на його пальцем інасу
пила брови: мовчи, мов, не твоє діло!

Маринка побігла в гущавину і почала шукати своїх

подруг. Довгенько вона блукала в гущавииї і нікого не
знайшла. Вона вернулась до танку, Івискочила по схо

дах на ганок і заглянула за густий лист винограду,

котрий гнїздом висів на стовпах ганку, заглянула за

спину обозного Тимоша Носача._ Оттам, панно, в мене за спиною певно знайдеш
когось. Ось-ось о у мене в кишені ще одна панна ехо

валась, - жартував Носач, вдарившн себе по жупанї
з боку.
Зінькові стало жаль Маринки. Він моргиув раз на

неї, а другий раз під стіл. Маринка заглянула під стіл
і зареготалась. Під столом почув ся Христинин регіт,
дзвінкий, як срібний дзвоник, котрий дзвенїв десь нена

че за тонкою стіною. Гетьманша й Катерина Виговська

й собі засьміялись. Засьміялись усї гості. А Маринка
тягла з-під стола за руку проворну Христину. В той
час з кущів посипались дівчата в квітчастих уборах,
неначе райські птиці виліталн з-під зеленого гілля. Під
няв ся регіт на ввесь садок. Христина розчервонїлась.
Щокн в Маринка аж горіли._ Це тобі хлось сказав, де я сховалась! Ти б
сама з-роду-з-віку не догадалась, де я сиджу. Я знаю,
хто тобі сказав! _ говорила і реготалаеь Христина
і моргнула одним оком на Зі. ька.

Маринка спустила вії на щоки, втупила очі в тра
ву і засоромнлась. В т.й час вона була така гарна, що
Зінько не міг одвеети очий од її довгих чорних вій, ко
трі спадали кружками на її делікатні матово-білі щоки,
зарумянеиі рожевим прозорим одлиском. Зінько ледві

вдерэкав в персах важко зітханнн.

„Загорілось моє серце од твоіх очнй, од твоєї
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краси, та не знаю, що з того вийде за-для мене: чи

щастя, чи одна мука“, _ подумав Зінько.
Він пригадав, що Маринка шляхтянка, не козачка;

пригадав, що його батько не любив шляхти, хоч би й

своєї, української, не то вже польської; пригадав, що й
мати його була неласкава до шляхти, і він вже неначе

передпочував ті докори, які мали сказати йому батько
й мати.

„Ой дівчнно мила! на ві-що ти занапастила моє

серце карими очима, чорними бровамн ?“
_ подумав

Зінько і важко зітхнув.
І поважний батько несподівано неначе став перед

ним на ввесь свій козацький високий зріст і впік його

страшними неласкавнми очима.

На дворі вечоріло. Зорі несьмілнво виступали на

ясному синьому небі, неначе боялн ся пишного одлнску
сонця, котрий одбивав ся своїм замираючим червоним
сьвітом на червоних хмарах, на оранжевому гарячому
небі десь далеко за лісом. На садок впала гаряча нмла.
Гетьманш'а встала і запросила гостий, паннів та коза

ків до покоїв. Зінько пішов сьлїдком за паннами в

сьвітлицю. Гетьман не виходив до гостий. Обозний Ти
міш Носач, Зіньків дядькоз материної руки, пішов в но
коі гетьмана. Там держалн раду, як прийняти москов
ського посланця, що прибув з Москви з докорами од

царя, чому гетьман не дав знати в Москву про вибори
його за гетьмана. В сьвітлицї накривалн столи, готува
лнсь подавати вечерю. Пании розсипались по здоровій
сьвітлиці, неначе пташки по садку. Зінько таки насьмі

лив ся приступити до Маринки. „А ну, чи буде говори
ти з козаком ця шляхтяика, чи може погордує, як гор
дуе козаками сама Виговська ?“_ Чи ще Із занудилась ти, Марино, тут в Чиги
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рині? Не нудьгуешь за домом, за матірю? _ спитав
Зінько.- А чого міні скучатн? Міні в Чигирині веселій
шс, ніж дома, - промовила Марина. -~ В нас рідня
все або не молода, або й зовсім стара, або дуже значна,

що нехтуз вже нами, простійшими шляхтичами, хоч би

й родичами. Моя мати не цураєть ся й простих людий
в Киіві, але в нас мало буває в гостях паннів.- А міні здавалось, що тобі в Чигирині так ве
село, як и тюрмі, -- сказав Зінько.- От і вигадав! Я в такій тюрмі готова сидіти
хоч і десять років або й довше, - сказала Маринка
і зареготалась.- Що за тут в нас гарного, що так тебе прина
джуе до Чигирина? - спитав Зінько.- А он! - сказала Маринка і показала рукою
на паннів, - глянь, скільки в мене веселих подругі
Хвалнтн Бога, є з ким і погуляти і розважити себе.
Та й ваші козаки все веселі: все жартують і старі
й молоді, неначе ім і лиха нема. Хоч вони все в би
твах та в битвах десь по степах, але вндко, що про

смерть їм байдуже, неначе її й на сьвітї нема. Як би
надо' мною літала смерть трохи не що дня, міні було б
не до жартів.

~
'- Ми, Марино, звикли до бити. А як свистять над

головою кулі, то це все одно, що гудуть над головою
і

джмілі або бджоли, - сказав Зінько._ Цур їм таким джмелям та бджолам! Я не охо
ча до такого гудіння._ 0, не говори так, Марино! Той свист куль для
нас все одно, що музики для дівчат. Аж экижки чогось

дрижатъ, як почуеш той свист; аж кров закипить, а

сррце
так ходором і ходить, неначе ти напив ся старого
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меду або доброго вина; на душі весело, й кидаеш ся
в битву, неначе йдеш на якийсь веселий бенькет; як

зачуєш свист куль, зараз так би й кинув ся в битву
на ворогів і рубав би іх, і кришив, як черствнй хліб,
і шаткував би Татарву, як капусту.
Зінько запалив ся, згадуючи битви з Татарами. Очі

в його засьвітились; він махав руками, неначе в його

і справді в руках була шабля, неначе він углядів пе

ред собою Татарву і був на поготові кинутсь в битву
і шаткувати ворогів, як капусту. Марина замилувалась,
дивлячись на сьміливий вид козака, ловлячи матовий

блиск в його синіх очах, котрий ставав все гострійшнй.
Зінько дуже сподобав ся Маринцї в той час.
„0й, який він, мабуть, гарний в той час, як

в його руках свистить шабля, як він кидаєть ся в битву
на ворога! Яка сьміливість в його очах! Який огонь

заблищав в його ясному поглядї!“ - подумала Маринка
і тільки тепер догадалась, чому Чигирин був для неї
такий веселий та принадний. Молода дівчина тепер по

чувала, що і Чигирии, і гетьманськнй палац стали для
неі ще принаднїйші, ще веселійші...

„Тут би я хотіла жити і не ввіздити з цього

Чигирина... Не хочеть ся міні вертатись до д~му... Тут
би я й вік звікувала, дивлячись на... Зінькові ясні очі,
стоячи з ним вкупі!' -думала Маринка, задивляючись
на Зіньва.

Перед вечерею вийшла з своїх покоів і стара геть

мзнша, Ганна Хмельницька. Вона якось неохочо приви
талась до молодої гетьманші. зараз одійшла од неі і сіла
за столом оддалеки. Між двома гетьманшами, між двома
господииями в палаці вже починалась незгода то за ще,
то за друге, то за слуг, то за господарські счрави.
За столом Маринка сиділа між паниами далеченько

О
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од Зінька, але він примітив, що Маринка не зводила
з його очий, все дивилась на його, розчервонілась, все

балакала з подругами та сьміялась, неначе впнла ся

міцним медом. В неї очі блищали, вона все кидала очн

ма на молодого козака. Зінько почував, що на його нїби

снпались нскрн з тих ясних очий і западали десь гли
боко в його душу, в його серце. Він був тепер певний,

що Маринка його любить, і йому забажалось признати
ся, що й він її любить. Але де сказати, коли в сьвітлиці
повно гостий?

_„Ой який гарний цей молодий білявий козак!

гарний він і а тихими очима, гарний і з сердитим по
глядом, гарний, як сьціеть ся, гарний, як і сердить ся“-
думала Маринка, не зводячи цілий вечір очий з мо

лодого козака.

Після вечері геіьманша встала і почала походжа
ти по сьвітлиці тихою ходою, неначе вона гуляла. Ганна

Хмельницька скоса поглядала на неї і все ждала, що
молода гетьманша сяде поруч з нею і ласкаво побала
кає. Але Виговська все ходила і навіть не глянула на

Ганну: вона все наглядала за Зіньком, прнднвлялась
до його і зітхнула легенько.

„Між цим козаком та Маринкою починаєть ся лю

бов, _ подумала Виговська, _ але Маринка шляхець
кого роду, а Зінько і його батько прості козаки. Вийде
те саме, що було зо мною та в Іваном Остаповнчем,
коли моя рідня хотіла нас розлучитн... А Зінько хло

пець гарний і на вдачу моторний та добрий. Батько

його, хоч з простих козаків, але заможннй чоловік...

Добре було б, як би Маринку одружити з Зіньком.
Але ж його батько страшгий козарлюга! ворог шляхти!_ Оце ми на днях вніздимо до Суботова. Прошу
вас, молоді козаки, не забувати нас і навідуватись до



210 ІВАНА ЛЕВИЦЬКОГО

нас в Суботів. В Суботові в нас не будете нудитись.
Місце гарне й веселе, а я хліба й соли, й міцних ме

дів не пожалію для вас. І ти, Зін'ьку, не забувай нас,
прибувай до нас в гості, не жалуй свого коня вороного,
не заїздиш його, Суботів не далеко од Чигирина. Я бу
ду рада гостям кожного часу. Не забувайте про мої
іменини.

і

_ Спасибі вам, ясновельможна гетьманшо! Коли
дозволите, то ми ладні заїздитн не одного коня воро
ного, а до нас в Суботів прибудем, _ промовив Зінько
і поцілував гетьманшу в руку. Инчі молодчі козаки
й сотники так само подякували гетьманші і поцілували
іі в руку. І

Зінько приступив до Маринки, котра сндїла серед

нодруг. Йому здавало ся, що Маринка між ними, як те

сонце, краще й пишнійше за всі зорі, за ясний місяць.

ому так забажалось промовити до неї одно словечко,

що він її любить, що він без неіжити не може, але
кругом неї вила ся молоді паннн, як ті бджолн. Зінько

одійшов мовчки. „Нехай вже инчим разом, лїпшим ча
сом скажу я Маринці те одно словечко, а тепер не

можна. Нехай вже в Суботові...“ думав Зінько іоступнв
ся од Маринки.
-Вже пізньої доби вернув ся Зінько до дому. В домі

всі спали. Зінько одвів коня в станю, а сам пішов спа
ти в клуню на сіно. Другого дия вранці мати спитала
в Зінька, де він був, де він загаяв ся до пізньої доби._ Був я, мамо, в гетьмана в гостях. Гетьманша
була. привітна до мене, казала, щоб я йннчі молоді ко
заки, що були в неї в гостях, прибували в-Суботів вго
сті на її іменннн, _ сказав син._ А молода шляхтянка, Маринка Павловська, була
привітна до тебе, чи не дуже? _ спитала мати.
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_ І Маринка була привітнїйша за всіх паннів,
З усіх паннів вона найбільше говорилаІ зо мною._ Гляди лишень, сину, щоб ви з нею не догово
рились до чогось.._ А як договоримось? _ сказав син і осьміхнув
ся. _ Чим же вона не гарна?_ 'Га вона гарна, ще й дуже гарна. Я нераз ба
чила іі в Ганни Хмельницької на обіді. Але що з того,
що вона гарна? Вона шляхгянка і за тебе за-між не

піде. Вона певно гордуе нами козаками, як і вся наша

православна шляхта. 'Га скажи по правді. міні не хо
тілось би мати невістку шляхтянку._ Чом так, мамо? _ аи: крикнув син._ А тим, що і наша православна шляхта спаніла,
набралась панської пихи од польської шляхти. Шлях
тянка невістка буде нехтувати мною, простою козачкою,

буде нехтувати твоїм старим батьком, хоч він був ко

зацьвим осаулом, бо всн шляхта пнеть ся в-гору і за

дерає носа неред козаками, хоч би козаки були й ба

гаті й значні._ Мамо! це ще вилами писано на воді, чи буде
Маринка пншатись та нехтувати вами. Вона не з бага

тої шляхтн, _ сказав син._ Та вона, Зіньку, за тебе й не піде, а коли б і
захотіла вийти за тебе за-між, то гетьманша за тебе й

не оддасть іі. Дурнїсенько ти топчеш до неї стежку та
томиш свого коня вороного. Гарна вечірня зірка на

небі, та ти її не дістанеш: не для тебе вона сьвітнть, а
для когось ннчого. Не приставиш же ти драбини на

небо, щоб зняти ясну Ізорю, _ обізвав ся батько з кім
нати. _ Я, тату, постерегаю, що воно не так. Гетьман
ша до мене дуже добра й ласкава,

_ обізвав са син._
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Здаєть ся, сама ясновельможна гетьманша приставляє
міні драбиу до неба.
-›- Так, так! говори до гори, а гора мовчить!

_
крикнув старий Лютай з кімнати. - Гепнеш ти з дра
бини та об сиру землю! А хоч і достанеш ту зорю, то
понечеш руки і будеш хухати на пальці цілий вік.- Ой, сину, і не думай собі, і в голови не покла
дай брати шляхтянку. Ми хоч заможні, але не багатирі
які. Я сама не цураю ся усякоі роботи, як буває в го

сподарстві багато діла. А Маринка пані: вона не схоче

робити простої господарської роботи. Шляхтянки звикли

панїти, а не господарювати. З-роду, з-віку не прийму
я шляхтянки за невістку. Цур ім, нек ім тим панїям!

Ще, може, буде Маринка й кепкувати та сьміятнсь
з нас. Ой Господи! ох! ох! Що ж то буде? Ой не до
веди тебе, сину, до цього, Мати Божа печерська й по

чаівська! Маринка буде кепкувати з мене.- А може й не буде? З-відкіль, мамо, вам знати
про це? _ сказав син вже з невіоволїнням.- Одже ж мати чи не каже правду, - сказав
батько і вийшов з люлькою в роті з кімнати в сьві

тлицю і сів коло стола на ослоні, вкрнтому килимом._
І міні не хотілось би брати в свою хату невістку шлях
тянку. Не хотілось би міні й родатись з гетьманшеюта
й з гетьманом. Кажуть, що нова гетьманша не дуже то

любить Україну, а Польщу дуже любить. І гетьман тяг
не туди ж, до Польщі, - сказав батько.
-- А я не тягну до Польщі, а все таки оженив

ся б з Маринкою, як би вона за мене пішла, _ несьмі
ливо обізвав ся син до батька. - Маринка сама по со
бі, а гетьманша сама по собі.- Але эк кажуть, що яблучко недалеко одкочузгь
ся од яблуні. А Маринка з тіні ж яблуньки, що й геть
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манша Внговська. Не дУРНО оце твоя мати вже так

важко зітхае ще заздалегідь. Це погана прикмета!
_

сказав батько вже поважно й насупив ся.

Зінько нримітив, що батько починає сердитись, за

мовк, вийшов на ганок, сів на лаві і задумав ся. Він
постерегав, що мати-ме багато клопоту, як тільки Ма

ринка згодить ся вийти за його за-між, що йому треба
сподіватись великої претичиии од старих. Зінько важко

зітхнуи.
Над вечір другого дня Зінько сїв на лавці в ганку

засумував. Маринка виїхала з гетьманшею з Чигирина,

Чигирин став йому немилий.

„Ой тягне мене, пориває мою душу туди за гори,

де ти пробуваеш, мое серце милс! Буду тебе любити,

буду тебе сватати, хоч би міні заборонив батько й ма
ти. Не життя міні на цьому сьвітї без тебе в парі! _
думав молодий козак. _ Осїдлаю коня, поїду в Чиги
рин, може гетьманша з Маринкою ще не виїхали з Чи
гирина“, _ подумав Зінько.
І він осідлав коня, побіг в Чигирин, обіхав геть

маньский палац, заглянув в подвіря, заглявув в садок,

кинув оком на зелену прогалину в садку, де Маринка

грала в хрещика з подругамп, але скрізь було пусто;

нігде не було видко й душі. Зінькови здало ся, що без

Марнвки все замерло, все вимерло в гетьманській осе

лі. „Скрізь, скрізь пусто, скрізь мертвота, неначевгеть

манській оселі усї вимерли. Тільки сьліди твої живі й
милі для мене, моє серцс!“ поду іав Зінько, вертаючись
до дому з засмученою душею.

Що вечора сидів Зінько на ганку задуманий та

засмучений. Що вечора неначе якась сила тягла його
в той бік за горою, де був Суботів. Мати знала, чого

син сидить задуманий, і мовчала, щоб не вразити його

_.

_.
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серця. Вона думала, що син посумує, посумуе та й за

буде про Маринку._ Одже ж пропаде хлопець нї за що, ні про що!
Ой Господи! яка напасть на мою дитину! _ говорила
Лютаїха до Демка._ Цур дурноі навісноїі Пропаде... Ще що вига
дайі Щоб козак та пропав од баби? Де це ти чула
про таке дно? чи в Туреччині, чи в Польщі? Я щось
не чув, щоб який дурень та пропав через ваше жіноче

кодло. А коли який козак і пропав через це, то він
певно поперед того наів ся собачоі блекоти та й здурів,

а нотім'вже й пропав! _ кепкував старий Демко.
„Поривае до тебе, молода дівчино, мою душу що

вечора. Знаю, що батько й мати не схотять приймати
тебе в свою хату за невістку, а все-таки ятебе люблю,

хочу тебе любити і любити-му, доки й мого віку. Осі

длаю коня, побіжу в Суботів смерком... Може де тебе

вгляджу в оселі, в садку. Хоч гляну на тебе з-далеки,

розпитаю про тебе, то міні буде легше, _ думав Зінь
ко, поглядаючи на гори, на ліси.

Над вечір він осїдлав коня і поскакав до Субото
ва. Вже лягома доїхав він до села. Гетьманський палац
стояв край широкого майдана на невисокому пригорку.
По один бік майдана мріла на вищому нригорку проти
ясноі смужки неба одна церква, по другий бік неначе

тонула в темряві друга церква на шпилі. Зінько приї
хав до гетьманського двору, оглядів подвіря. Скрізь

було тихо. В палаці вже погасло сьвітло, там вже спа
ли. Зінько повернув коня по-за частоколом іпустив
його тихою ходою. Він заглянув у садок. Сьвітло сьві
тило ся в одному вікні з самого краю палаца.

„Чи не в неї сьвітить ся? І що вона робить тепер?
і про що думає? Як міні хочеть ся побачити її
,

знати
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її думки? Перелїзти б через частокіл та хоч заглянути
в віконце...“ подумав Зінько, але він з-далека нримітив,

що те віконце було заслонене зеленуватою завісою.

Зінько обіхав садок навкруги, з болячою душею по

вернув коня назад до Чигирина і торкнув його під бо
ки острогами. Кінь неначе зняв ся з місця, як птиця,
і полетів по битому шляху. Зінькови стало легше на

серці од швидкого руху. Оьвіже вохке повітря нрохоло
дило його гаряче лице.

„Ой коли б ті гетьманшині іменннн швидче. а то.

моя душа занндіз од довгого ждання!" думав Зінько,
вже сьвітом вертаючись в батьківський двір.

Через тиждень старий Демко Лютай послав Зінько.

верхом в степи, де один старий козак держав воли на

випасї, і звелів йому прикупити дві пари молодих волів

до плуга. З Зіньком поїхав верхом один наймит пару
бок, щоб пригнатн до дому ті воли. Дорога и степи до

випасу йшла недалечко од Суботова.

Купивши дві пари волів, Зінько звелів наймнтовн
гнати воли до дому, а сам збочив з простої дороги і за
вернув до Суботова. Вже 'смерком він вгляді'в верхи

суботівських церков і в його серце защеміло. Кінь ле
тів, як стріла, неначе постерегав думки свого хозяіна.
Оті верхи гетьманського палаца мріють в темряві, як
в тумані! От і садок за домом вирізузть ся на небі, не
наче густі, чорні хмари облягли палац з трьох боків!

„Як не вгляджу іі де-небудь, то заіду до гетьман
ші в гості, вступлю сьміливо в її поксі... і може побачу
Маринку... Гетьман живе на другій половині налаца, то
може й не бачити-ме мене... Хоч я син осаула, але

простий козак, а в гетьмана все-таки високі пороги для

простого козака...

Зінько обіхав двір. В дворі не видко було ні жи
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всі душі. Він пустив коня по-за садком, обіхав садок,

заглянув через частовіл: на прогалинах, в квітниках
нікого не було, тільки квітки пзхлн з садка, аж дух
забивало. Зінько повернув коня назад і, похнюпнвшись,
їхав тихою ходою та все заглядав у садок. Коло однієї
прогалини кінь сам спиннв ся, неначе сиіткнув ся. Зінь
ко вглядів, що стежкою йшла якась паниа тихо-тихо,
неначе носовуналась по червонуватому піску, котрим
була посипана стежка. Він придивнв ся, впізнав тонкий,

гнучкий стан і височеньку постать: то гуляла по садку
Маринка.
-- Хто то такий? - квикнула Маринка чзрез ча

стокіл. - Чого тобі тут треба?
Зінько впізнав Марннчнн голос.- Це я, Маринко, Зінько Лютай, коли не забула

про мене,
- обізвав ся Знько з-за частокола.

Маринка наближилась до частокола.- Добрн-вечір тобі, Марино! І не думав, не гадав
тебе побачити, а от і трапилось, що я таки тебе поба

чив, - промовив тихо Зінько._ Це ти так пізно приїхав до нас в гості? Чого
ж ти так опізнив ся? -- спитала Маринка так само
тихо, але Зінько почув, що іі голос дриэкав.
-- Я не в гості приїхав, але заіхав вертаючнсь

з степу, э випасу, де я купив для батька дві пари во

лів. Вертаючись з степу, я зуммсне заскочив до Субо
това, щоб де-небудь владітн тебе. От же і вглядів!
Неначе сам Бог з неба погоднв міні і вивів тебе в са

док. Мій кінь сам спиннв ся от на цьому самому місці,
неначе впізнав тебе. Про що тн думала, Марино, ходячи
по садочку такої пізньої доби?

'

_ Про тебе думала, - обізвалась щира Маринка.
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Цї слова вирвались в неї несамохіть. Вона почувала,
що спахиула, мов огнем, і почервоиіла.- А я думав про тебе, обїзджаючн кругом садок.
Мої думи неначе викликали тебе в садок в цей пізній
час; думав я, чи не вгляджу тебе, чи не побачу хоч
твого сьлїду, бо н тебе, Маринко, люблю так, як нікого
на сьвіті не любив. Я не в-перше оттут блукаю та за
глядаю в садок... Я ваїздив би коня, заіздив би й не
одного, аби тільки вловнтп погляд твій, ясннй та милий,

аби тільки подивитись иа тебе, подивитись на твої очі
і знов вернутись до дому.- І не їздь сюди, і не муч надаремво коня, бо
в того 'нічого не буде, нічого не вийде. Гетьманша за

здріває, що ти мене кохаѕш, але вона оце якось недавно

говорила про мене й про тебе з Катериною Виговською,

найближчою, найлюбіщою своєю приятелькоіо...- Що ж вона говорила про нас? - спитав
Зінько.- Попереду піднімалн мене на сьміх, шо а тебе
причарувала, вже й не памятаю чим... сьміялпсь мінї

тобою. І нїяково мінї було і приємно було слухати, як
вони про тебе говорили. Я цїлнй день слухала б, як
вони про тебе говорять. тебе згадують, але...

Маринка спинилась і замовкла.- Але що ж? Може вони думають, що я так
тільки валицяюсь до тебе, що я жартую, що я дурю
тебе? А я люблю тебе щиро і готовий хоч би й завтра
до тебе старостів слатн. Хіба може гетьманша та твоя
мати не видадуть тебе за мене, бо я козак, а ти

шлихтянка.- Ой не те вони говорили! Гетьмзнша й Кате
рина Виговська все хвалнли тебе, говорили, що кра~
щого за тебе женнха трудно й знайти, але що твій батько
Бібліотека наізшен. повістей. Том-ь ЬХІУ. 15
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і твоя мати ні за що в сьвітї не дозволять тобі мене
свататн через те, що я шляхтянка, бо вони обоє не

люблять шляхти, вважають панів за своїх ворогів.
Зінько важко зітхнув. Маринка примітила це і собі

зітхнула: вона постерегла, що гетьманша говорила
правду._ А ще що вони говорили про мого батька та
про матір?_ Говорили, що мінї жити в домі твого батька
та матері буде погано, бо вони, хоч люде заможні, але

люблять самі все робити, як прості селяни, що вони
імене будуть силувати до простої роботи, вважати

муть мене за свою наймичку, будуть мене лаяти, а мо

же й бити, коли я буду їм непокірлнва... А я не цу
раюсь роботи; роблю усяку роботу вдома в своєї мами,
бо ми люди хоч ї заможні, але не багаті, мабуть бід
иіщі ва вас... _ говорила Маринка. Дуже почувлива,
вона при тих словах сама не счулась, як її голос за
дрижав, а сльози так і закапали з очий.
Зінькови стало невимовно жаль її. Сльози її не

наче гарячимн краплями падали на його серце. Він по

чував в душі, що Маринка дуже його любить і дога

дувть ся, що його старий батько та мати стануть їй

впоперек дороги до щастя._ Не плач, Маринко! Я поговорю з своїм батьком
та матірю, розкажу ім, що ти не з тих великих лсда
чих панів, котрі нїчого не роблять і тільки люблять

байдики бити. 'Мій батько і моя мати ще не знають

добре ні тебе, ні твоєї матері, хоч моя мати нераз ба
чила ся з твоєю матїрю тут в Чигирині. Яу поговорю
з ними... а потім... потім... Чи любиш ти мене щиро?
Скажи мінї правду, моя добра Мариико! Чи можна
мінї до тебе старостів слатн?
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_ І люблю тебе, і старостів присилай. Гетьманша
і моя мати будуть тому раді, але... але... Я постере
гаю, що з того нічого не вийде, _ сказала Маринка,
втераючи сльози._ Ти добра, як голубка, Маринко! Не плач, не
печи мого серця своїми сльозами. Буде так, як я ехочу,
а не так, як мій батько схоче, хоч він крутий на вда
чу. Мати моя добра людина і жаліслива, та й батько
не лихий, хоч у його круті норови. Душа моя чує, що
тебе вони полюблять іі приймуть за невістку. Прощай
серце Маринко! Любн мене, жди і сподівай ся!
Зінько нагнув са над сідлом, перехилив ся через

частокіл, обняв однією рукою Маринку за шию і не
наче впік іі уста своїми гарячими устами._ Прощай, Зіньку! Прибувай на гетьманшині

іменини. Побачимось, поговоримо, і міні легше буде на

душі. а
`

Зінько повернув коня на шлях і торкнув його під
боки острогами. Кінь полетів, як орел. Сьвіжий вітреііь
повінав з степів і прохолоджуиав гаряче Зінькове лице.
Зінько неначе набрав ся здоровя, набрав ся щастя, на

пив ся з криниці цілющоі води. Його поетична мягка

вдача вилила щастя' піснею. Од щастя, од любови' Зінь
ко завів пісню, Аі його голос полив ся степами, дзвонів,

переливав ся на всьому скаку прудкого баского коня.
Усе щастямолодої душі козака, уся радість кохання,

котрою була сповнена його душа, як весняної пори річ
ка водою, внливала ся через край бурливими голосни

ми гуками козацької пісні. Як пишно та ясно тепер
еьвітилн зірки на небі для Зінька! Вони неначе сьмія

лись до його з високого неба. Яким ппшним здавав ся,

тепер Зінькови широкий степ, десь далеко вкритий сн

зою імлою, широкий, просторний, облитий тихим
сїевом
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зірок, прикритий синім иаметом, густо обснпаним зо

рямн! Йому забажало ся летіти на коні без міри, без

кінця, і щоб тому степови не було ні краю нї кінця,
хотілось співати до сьвіта, до сонця. Тільки степ та

зорі на небі слухали Зінькову пісню.

Зінько не счув ся, як доскакав до Чигирина і ду
же здивував ся, як заманячіли перед ннм хати та цер
кви, як нисунулась на небі твердиня на горі, неначе

чорна важка хмара.
-- Чи це вже й Чигирин? - аж крикнувъ голос

Іо Зінько, і йому не хотїло ся візджати в місто, в тіс

їн
і

душні улнці Йому знов забажалось летіти конем по

степу, на зустріч вохкому холодному вітрові, ідивитнсь
на широке небо над степом, засіяне зорями. Йому там

було добре, вільно й просторно; для його щасливого

серця здавалось тепер, що тільки зорі та степ та сте

повий вітер спочунають до його щастя, до його любові.

Широкий степ ъ мій боярнн, а ясні зірки -дРУ'
жечки моєі молодої; вони тепер одні раді моєму ко

Іханню! - думав Зінько, повернувши коня на узьку
уличку. ~ Ох, що то скаже мій старий батько ? Що
то скаже моя пеня? Тай якоі ще заспіває і сама геть
маяша, як я зашлю старостів до Маринки?І

І Зіньків кінь пішов тихою ходою по душннх ули
цах сонного міста, а Зінько схилив голову і сам похи
'лнв ся од важких думок в голові. Зорі неначе згасли на

_Іебі, а Чигирин неначе повнв ся густим туманом перед
очима молодого козака.

Ѕ
.,
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Другого таки дни Зінько задумав сказати матері
й батькові, що він хоче слати старостів до Маринкн
Павловської. Старий Лютай того дня вранці сам пома

зав воза, запріг коні і поїхав у поле; він повів полу
день косарям: в полі косили овес. Вже над вечір вер
нув ся старий з поля і все гримав та серднв ся: овес

трохи перестояв і вже сипав ся. Лютай насіяв багато
вівса, бо догадував ся, що овес буде швидко потрібний
для козацьких коний... Він вже знав, що гетьман заду
мав вериути Україну Польщі, знав, що ця справа не

обійдеть ся без войни, івін заздалегідь готував овес, не
для коний прихильників гетьманської справи, не для
польського війська, а для коний гетьманськнх та поль

ських супротивників...
Настав вечір. Косарі вернулась з поля. Вони по

ставили грабки рядком, поспинавши їх на стріху. Коса

рі посідали вечеряти під хатою коло танку на дошках,

котрі вони поклали на обрубках колодок. Сама Люти
іха виносила страну в мнсках і ставила миски на дов
гій і широкій дошці, покладеній на двох круглих дзиг
лнках. Старий Лютай виніс чималу пляшку горілки,
і почастував косарів. Почастувавши усїх чоловіків, Лю-

`

тай сів рядом з косарами вечеряти. Він все бідкав ся,

що спека дуже велика і овес сиплеть ся додолу, як
полова. Вже на дворі зовсїм смеркло, як косарі истали,
попоівши в смак, перехрестились на схід сонця і подя

кували господареві й господині за вечерю. Забравши
грабки, косарі тихою ходою пішли з двору. Лютай сів
на лаві на гаику; він зітхнув, неначе після довгої ванн;
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кої та втомноі роботи. Син сидів проти його. Незабаром
вийшла й Ольга Лютаїха, сїла на лавці і почала бала
кати з Демксм про господарські справи, про овес, про
жито, що вже половіло, достоювало на полї.- А чого ти, сину, вчора загаяв ся в дорозі? -
спитав в сина Демко. - Вчора в-вечері наймит попе
редив тебе з волами і пригнав воли до двору ранїйше,
ніж ти вернув ся на коні. Чого це випало так, що воли
стали прудчі за твого коня?

А

- Та я, тату, трохи збочив в дорозі: поскакав
конем не битим шляхом, а...
-- А мавівцями.. -- обізвалась мати. -- Я й до

гадуюсь, куди ти завертав шанівцем.
-- А куди, мамо? Ануте, чи вгадаєте?- До Суботова, до гетьманського двору. Певно за

їздив в гостї в гетьманський двір, __ сказала Лютаїха.
-- В двір не заїзджав, а коло двору був, це прав

да, - сказав син.
-- Хотілось тобі побачити Маринку? Чи вглядїв

яке її де-небудь'? - спитала мати._ Бачив її, мамо, в садку і поговорив з нею че
рез частокіл,
- сказав син. і- І через частокіл перелазив? Чи не наробив ти

часомшкоди? - сказав батько. _ І понесло ж тебе
ледащо валяти частоколп та плутатись в гетьманському

гарбузиннї...- Ні, я в садок не лазив, бо мінї Маринка і так
сказала з садка, щоб я слав до неї старостів хочі
зараз._ От тобі й на! Щити - білити: завтра Велик
день! _ жартував батько, - заманулось Маринпї

І Петрівку мерзлого: давай її в жнива криги! Видко,
що шляхтянка. А ти ж її що?
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_ А я сказав, що готовий хоч і зараз старостів
до неї слати, _ сказав Зінько,_ Ого-го! кидаймо овес, нехай висипазть ся на
втіху голубам та дрохвам, кидаймо й жито! Давай гра
ти весілля' та танцювати! _ жартував старий Лютай._ Ану стара! заходжуй ся шити нові червоні сапянці,
бо танцювати прийдеть ся в самі жнива, та ще й

швидко._ Ох, ох! _ зітхнула стара Ольга мовчки і тіль
ки голову похилила, підперши долонею щоку, передпо
чуваючи лихо._ Заздалегідь, стара, зітхаєш, _ сказав старий
Демко, _ мабуть охаєш на запас, бо запас біди не
чинить._ А може й вчинить біду, _ обізвалась стара
Ольга, _ Бог його святий знає._ Яка ж це буде, мамо, біда, як я оженю ся?
Адже ж люди женять ся, та од цього не має ж ніякої
біди, _ обізвав ся син._ Чи ти, Зіньку, бавиш ся в кохання, чи справді
надумав ся оженитись з Маринкою? _ спитав батько
і з його очий зслизла насьмішкуватіеть. Очі глянулн
з-під густих брів поважно і трохи сердито._ Я, тату, не бавлю ся в кохання, а таки справді
думаю сватати Маринку, як ви, тату, и ви, мамо, по
благословите міні слати до Маринки старостів, _ ска
зав син несьміливо і не дивлячись батькові в вічі.

Старий Демко підвів ся з жвавістю, не підхожою

до його літ, схопив ся з місця, як опечеивй, і випро
став ся на ввесь свій велнтенський зріст._ Щоб я тобі дав благословення сватати шлях
танку? Ніколи цього не буде! Вибірай собі козачку або
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просту селянку, тоді я тобі поблагословлю женитнсь!_ крикнув батько._ Коли, тату, моє серце вибрало Маринку. Хто ж
винен, що вона шляхецького роду? - несьміливим ти
хим голосом промовив син._ Чуєш, Зіньву? Не дурій! Молоде серце дурне.
Нехай твое серце трохи пристарієть ся, тоді ти й сам

не схочеш сватати шляхтянки. Знаемо ми, козаки, шлях

ту, і католицьву та й православну. Залила вона нам за

шкуру сала. Багато покотилось до-долу козацьких го
лов через оту шляхту. Уся шляхта дивить ся на Поль

щу ласнми очима, як кіт на сало, бо з-відтіпь на неі
снпалось усяке добро, і панщина і усякі привілеї._ Але ж, тату, Маринка іїіІ мати не з таких
шляхтянок, що поглядають на Польщу ласнми очима.
Вони і нашого роду і нашої віри, _ сказав син._ Говори, говори! Не такі! Усі вони однакові.
Он приїздивёдо нашого табору під Кумейкамн наш таки
шляхтич, інашого ж роду і нашої віри Адам Кисїль;

приїздив ніби то за посланця од короля, щоб помнрити
козаків з Польщею. Ой хитра лисиця! Наговорив, нака

зав усяких обіцянок козакам: казав, що й Польща
видасть нам ідплату од скарбу за чотири роки, бо нам

тоді з польськогоїскарбу не давали плати поспіль чо

тирн рокн;[наговорив нам Кисіль усяких обіцянок, аби
ми тільки не піднімались на Польщу, сипав облесливи

ми словами, як ота лисиця Беньовський, наче горохом.
А чому ?§Тим, що сам став польським сенатором, знай
шов ласку вёкороля, сів в сенаті, обпас ся і нгодував
ся польською ласкою! як кабан, і став готовий продати
` і козаків, іёселян, і всю Україну Полякам за Ілаком
ство погане“. Оттакі _тспер стали наші шляхтичі, наші
пани! Така певно і твоя Маринка.
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-- Не така, тату! Я ії знаю і духом почуваю, що
вона не Кпсілевого хову, -- обізвав ся син.
Старий Демко сів на лавці, схилив голову і епер

ся на поручата. Він важко зітхнув. Пригадав він і об
лесливого Адама Кьсіля, і його облесливі слова, ко

трими він дурив козаків, і старому стало важко на ду
ші за гріхи православної української шляхти, котра
тягла до Польщі і для своеі особистої вигоди була го

това і сполячитись і продати Польщі і хлопів ікозаків,
і свою віру й мову і всю Україну.- Потривай, сину! не хапай ся! Нехай ми при
дивимось до Маринки і до її матері. Не можна ж таки
так похапцем брати нам невістку в свою хату, не роз

відавши добре, яка вона людина, який ії рід, _ тихо
промовила мати. - Ой Веде наш мнлоетивий! Бою ся
я тих шляхтяиок. Ох!

_- А який іі рід? Князі Любецькі, князі Соломи
рецькі, Огінські, Стеткевичі. Ціла метка князів, хоч ве
зн на ярмарок на продаж! Як не третина, то добра по
ловина іх вже спольщнлась, пристала до католицької
віри, стала ворогом нам, потягла до Польщі,

- сказав
Демко.
_- Ой Боже мій єдиний! ох! -- почала стара Оль

га, поправизши старий парчевий очіпок на голові. _
Та воно я: нездатне ні спекти, ні зварнти, нездатне по
казати й розказати иаймичкам, як варити борщ, як
спекти паляниці та хліб, нездатне ні до чого, бо має
білі ручки, бо ззикло паиіти і не брало ся і за холод

ну воду. Ох, ох! аж: коло серця мінї здавило.- Хто його зна„ мамо! Може Маринка тими бі
лими ручкамн вміє і спекти і зварити, - обізвав ся
син. - Розвідайте попереду, розпитайте, та тодї вже й
гудьте.
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_ Та так, стара! В тих панів так! Тільки ;їм по
дай, або прийми! більше вони нічого не тямлать. А
хлоп, нехай їм усе робить, нехай запрягаєть ся до пан

щини в ярмо. Ти, Зіньку, і не думай, і в голови собі
не покладай брати нам за невістку _ шляхтянку! Сам
чорт вигадав парувати козаків та селян з шлахтянками.

Сватай краще чортицю! Це для мене буде краща не

вістка, иїж шляхтянка._ Ой, що ж ти оце говориш? Де ж пак говорити
таке та ще й проти ночі! Ще мінї й приснить ся, що

чортнця стоїть з кочергою коло моєї печі. Ой Господи!
і сохрани й заступи нас од напасти! Дух сьватий при
нас та при нашій оселї! Оце старий! договорив ся ти
з досади не знать до чого! _ сказала мати і тричі пе
рехрестилась. .

Старий Демко Лютай, од злости, прожогом дреме

нув у сїни. Він з пересерда забув ся навіть нахилити

голову в низьких дверях і а усієї сили стукиув лобом
об одвірок._ Овва! Ще нї сїло, нї впало, а от тобі на пер
ший гостинець батькові од невістки шлахтянки! Дай
Боже і тобі, стара, таких гостинцїв! _ сказав Демко
і неначе пірнув в темряву сїиий.
Син і мати довгенько сиділи мовчки на лавці.

Мати мовчала і все важко зітхала. чорні блискучі очі

стали жалібні й журливі, їх блиск неначе припав росою
та пилом._ Не жури ся сину! Міні стара Павловська, Ма
ринчина мати, дуже подобаеть ся: весела, добра й не

горда. Може й Маринка в неї вдала ся, Потривай ли

шень з сватаннам, не хапай ся! Нехай я розпитаю влю

дий і сама придивлю ся до Маринки. Людське життя,
як те море: з берегу тихе іясне, а десь далеко ревуть
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білі силі. Виходити в море, хоч і тихе з берегу, не
безпешно._ Розпитуйте, мамо, в людий приднвляйтесь! боІ
без вашого й батькового благословення я не буду же

ннти ся, _ сказав син, _ на ві-що міні гнївити Бога?
на ві-що міні накликати на себе кару з неба самохіть?
Бою ся, мамо, щоб міні часом не довело ся в воді по

топати, в огні погоряти, або вмерти якоюсь наглою

смертю. Побачите Маринку, придивляйтесь до нсі добре,

навиглядайте іі
,

розпитуйте. Я знаю, що вона й вам

припаде до вподоби, як і міні._ Не знаю, сину! не знаю! Дай Боже, щоб було
по твоєму, _ сказала мати, _ але все-таки я боюсь
тієї шляхти... Ой, бою ся, сину! бою ся шляхтянки, хоч

і рада вволити твою волю.
Минув тиждень, минув і другий. Зінькову душу

поривало до Суботова, до Маринки, але тоді саме на

стали жнива. Йому не було часу літати конем до Субо
това: батько загадував йому усяку роботу. Після об

жинків якось одного дня прибув козак-вістовець з Су
ботова в Лютаїв двір. Лютай, Лютаїха і Зінько сиділи
на ганку і балакали, одпочиваючи після роботи довгого
літнього дня._ Козак од гетьмана... _ тихо сказав Зінько._ Чого треба гетьманові од мене? _ ще тихійше
промовив старий осаул.
Козак зняв шапку, поклонив ся Демкові:_ Просили гетьманша ігетьман, щоб ви, пане оса

уле, з жінкою та з сином не забули про гетьманшині
іменини і прибули до іх в Суботів завтра на пізній обід,_ Спасибі, спасибі за честь та за ласку! _ ска
зав Демко. _ Але я вже старий, все иездуэкаю: не
міні їздити на іменини. Моя стара з сином, коли схо
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тять, то нехай ідуть. Подякуй гетьманові і гетьманші од
мене за честь, а тимчасом випий чарку-другу горілки
та йди до пекарні підвечіркувати, _ сказав Демко.
Зінько виніс пляшку а горілкою. Ста `ий батько

сам випив і почастував з своїх рук посланця, а Ольга
винесла на тарілці пирогів і подала козакові на заку
сву. Козак випив в-смак після дороги, аж крякнув пі
сля другої здорової чарни, і пішов до пекарні._ Ну що, стара? Поїдеш до гетьманші в гості?_ спитав Демко в жінки. ,

Син підивив ся на матір пильним і прохаючим по

глядом._ Поїду! _ сказала Ольга. _ А ти, Демку, но
їдеш?_ Чого я туди поїду? Не бачив Беньовськнх та
та Соломирецькнх та усяких панів, чи що? Надивив ся
я доволі ва тих панів. Буде з мене на ввесь останній

вік! Та й погуляти в гетьмана не доведеть ся. Молода
гетьманша не любить, щоб в гетьманському домі но

зацька старшина напивалась до схочу. Знаю я, що вона

неначе вйдавцем дае гостям медн, вина та горілку. Чи
так же було за старого гетьмана Богдана, як було стар
шина збереть ся до його в гості? Ет! не поїду я на ті
іменини до Олесі преподобниці! Їдьте собі самі, коли

хочете. Там же побачити і ту Маринку, що Зінькові од
неї сьвіт замакітрив ся.

Другого дня вранці Ольга Лютаіха убрала ся в

найкраще убраиня: завертіла голову шовковою наміт

кою, ваділа жовті сапянні, убрала ся в шовкову юбку
та парчеву плахту і звелїла синові запрягти коні. Син

запріг чудові баскі коні в простий кінський віз, обши

тий новими лубками, намостив в задок сіна і застелнв

сіно новим квітчастнм кнлимом.

_.μ; ¬ _
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- Та посьнїдайте ж добре, _- говорив старий
Демко - бо будете голодні. Я вже знаю ті пізні пан
еькі обіди. Як почне варшавськип кухар партолити
якісь пансьві потрави, то вас і за живіт потягне. Але
и ти, стара, прибрала ся, неначе хочеш йти за між! Чи
не хочеш ти часом запоморочитв сьвіт якомусь пруди

усовн в гетьмансьвому палаці? _- жаргував старий
Демко _

-- Оце Господи! Не надіну ж я буденної одежи,
волн їду в гетьманський двір Там же будуть усякі пол
новниці, а може н шляхтавки та княгині наїдуть в Ки
їва до гетьманші. Не буряки ж шкромадитн я прибра
лась, і не капусту буду шатнувати, а буду сидіти по

руч а гетьманшею. Може приїде й Маринчива мати Яки
лина Павловська...
- Бодай їй колеса розпались в дорозі, коли вона

Іїде з Київа! Про Маринву міні й не агадуй і не дуже
там з нею панькав ся. Чуєш стара? Не дуже цїлуй ся
та мнлуй ся з нею, щоб вона часом не подумала, що
`ти готова її і в пазуху сховати і в пааусї привезти мінї
на гоствнець.- Ох, ох! Ой Мати Божа почаівсьваі Буде так,
ав Бог дасть, ане тав, ни люде хотять... -- сказала на
вдогад Ольга.

Син з матїрю, поенїдавшв, сіли ва віз. Коні, баеві
та лихі, як змиі, тав і шугнули в одчиняні ворота і по
летіли улицею, тільки густа нурява підннла ся з-під
копит та коліс і закрила віз ніби густою хмарою.- Господи не п спішай! Дай Боасе час недобрий!- ирикнув в еьлід воза старий Демко, перевертаючн
навпаки народню примовиу.
Басві степові коні так швидко долетіли до Субо

това, що стара Ольга і не ечулась і не стямнлаеь, як

¬М-цщ" ¬.-`.
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перед її очима заманячіли дві церкви на пригоркох, як
забілїли ряди крамниць по одни бік майдана на широ
кій розложистій долині._ Ой, сину! спини коні під оціми вербами. По
вставаймо з воза та обтрусімо з себе порох. Чи ти зна
єш, що в тебе ввесь вид припав порохом, неначе ти

тільки-що трусив сажу в коминї? Окажуть панни, що
приїхав в гості якийсь чигиринський сажотрус, - ска
зала Ольга.

Син оглянув ся до матері._ Та й ви, мамо, счорніли од пилу, аж страшно
на вас дивитись: і ви стали такі, неначе тільки що ви

лїзли з комина, _ обізвав ся син._ Ой лишенько! Ще налякаю гетьманшиних го
стий, як оттака страшна увійду в покої; скажуть: при
їхала якась козацька мара.
Мати й син повставали з воза під старими вербами

і почали обтрушувати одно другого. За перелазом в од
ному городі було видно криничку. Якась дівчина брала
воду з криниці. Ольга перелізла через перелаз, попро
сила дізчину злити їй води на руки. Дівчина зливала
з відра в пригорщі, а осаулиха помила руки і вмнла

ся. Зінько витяг рушннка з воза і подав матері. Мати

втерлась і подала рушник Зінькові. Зінько двічі вмив
ся і двічі втер ся, поки сбмив пилюгу з виду`та з рук.
Обтрусившись і причепурившись, мати й син посї

дали на віз і поїхали до гетьманського двору. Ворота
в двіррстояли одчиняні, неначе самі запрошували гостий

до двору. В дворі стояло багато возів усякої масти: між
ними лиснїли і багаті екіпажі пана Беньовського та
ничих _ православних панів.
Ольга увійшла в сьвітлицю. Гетьманша встала

з канапи і пішла до неї на зустріч до самої середини

м.. „ш-„ИЙ `ґ_„,_<
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сьвітлицї, привітно привіталась до неї, поцілувалась
-і посадила поруч з собою на канапі, рядом з старшою
дочкою гетьмана Богдана, Катериною Виговською. Лю
таіха примітила, що гетьманша була дуже ввічлива

й привітна до неї, привітнїйша, ніж в Чигирині, як
вона була в гетьманші в гостях._ Це добрий знак... Ідля мого Зінька, але не для
мене і не для мого старого. Мабуть не дурно гетьман
ша тепер така привітна до мене, _ подумала Лютаїха,
сїдаючи на канапі рядом з гетьманшею.

_ Гетьманша
гордовито поводнть ся з нами козаками, а це чогось... ›

Зінько, поцїлувавши гетьманшу та полковниць
в руку, сів на стільці в куточку і неначе прищулив
плечі. Він окинув очима гостий. Між ними не видко

було Маринки. Молодий козак спустнв очі до долу і за

думав ся._ Чом же осаул Демко не приїхав до нас в го
сті? _ спитала в Ольги гетьманша._ Не приїхав, бо вже старий мій Демко: ще, бо
рони Боже, розсипав ся б в дорозі, як старий віз! _ ска
зала Демчиха і засьміялась._ Ну, осаулихо! ваш старий міцно збудований:
з-плоха не розсиплеть ся! _ сказала жартовлива й ве
села Катерииа Виговська і засьмінлась. _ В цілому
Чигирині нема міцнійшого й здоровшого чоловіка, як
ваш Демко._ Та він міцний, це правда, але літа свое бе
руть, _ сказала Ольга. _ Як би, борони Боже, розси
пав ся в дорозі, то ми б його'вже й не полагодилн.
- _ Літа руйнують і старі муровані палаци, не
тільки міцних людий, _ обізвалась гетьманша, _ а все
таки шкода, що осаул пожалував себе, не схотів потур
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бувати себе ради моїх іменнн. Я була б рада його при
їзду до нашого двору, _ сказала гетьманша з докором._ Та коли б ви, пані гетьманшо, знали... то він
не такий міцний, як вам здаєть ся: він тільки веселий
на вдачу та вдав ся собі жартовливий, все піднімає мене

на сьміх, і мене й инчих, _ промовила Ольга Лютаіха._ Сказати правду, твій пан Демко так зумнсне
однйкув од нашого гетьманського двору... неначе цу

раеть ся нас...
_ промовила гетьманша і трошечки на

супнла свої тонкі брови.
- За мого покійного павотця-гетьмана Демко вча

щав до гетьманського двору: все було бачу його між

гістьмн, _ обізвалась Катерина Виговська. _ Я лю
била його, як була малою, любила його за жарти. Все

було жартує і в нами дітьми, і з старими, і з самим
гетьманом. Демко й мій панотець все було розмовляють

про битву з Полякамй під Кумейкамн та Мошнами, про
гетьмана Павлюка, про сьміливого козацького полков
ника Скидана, котрий захопив скарбові гармати і пе

ревіз іх в Січ та й сказав: „оттут ім місце!и_ Ти, осаулихо, попросн свого пана Демка, нехай
він не цуравть ся нашого хліба-солі та прибуває до нас

в гості. Ми будемо йому завсідн раді, _ сказала геть
манша і замовкла, бо не любила говорити багато і була
з роду нерозмовиа.
За неї говорила Катерина, ії найближча приятель

на. Вона часто бувала в гетьманші в гостях в Суботові.
Гетьманша кликала іі до себе, як тільки до неї збіра
лнсь якісь поважні гості, жінки козацької старшини
й шляхтянви. Катерина була розумна, як іі батько, геть
мав Богдан, ще й до того вдалась весела й любила

жартувати._ Нехай твій пан Демко в другий раз не побоіть

. „_ „,„^М.___,_...„т„„.ш ця... .
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ся дороги. Як розсиплеть ся в дорозі, то ми його от
тут поскладаємо, набемо обручами та и посадимо за

стіл, - жартувала Катерина Виговсьва. `
__ Чи буде ж веселий ваш гість, набитий обру

чами? _- промовила Ольга, сьміючись.-, О буде! Осаул таківський, що буде жартувати
і набитий обручами, _ додала Катерина і зареготалась.- Що буде. то буде жартувати; це ти, Катерино,
вгадалз, _ сказала Ольга Лютаіха.- От ваш Зінько то вже не такий: все чогось си
дить мовчки та задумуеть ся, _ промовила Катерина,
зирнувши на Зінька, котрий і справді сидів мовчки, по
хнюпивши голову і втупивши очі в підлогу.

Катерина зумисие кидала камінець в Зіньків ого

род: вона знала, чого Зінько задумав си: в сьвітлиці
не було паннів, не було Маринки.- Окучно тобі, Зіньку, слухати нашу старечу
раду. Йди в садок! Там певно знайдеш молодчу за нас
і приемиійшу для себе раду, -- сказала Катерина.
Зінько взяв шапку і пішов в садок. Там гуляло

кілька паниів-козачок, котрі поприходили з матерями
в гості до гетьманші. Маринки і всадку не було видко.
Молоді козачки приетавали до його, зачіпали, але він

гуляв з ними по садку ітільки сьвітои нудив. Йому так
хотілось спитати в іх, де ділась Маринка, та він не
сьмів спитати.

Стара Ольга все ждала, що в сьвітлицю ввійде

Маринка з подругами, а Маринка ие приходила. Ольгу
вже брала иетерплячка. Її страх як хотілось погово
рити з Маринкою, розпитати її й навиглядїти, щоб дові
датись хоч трохи, яка вона людина.- Чи це в вас, гетьманшо, пересипали дім, чи при

Бібліотека найаиамеи. повестей. 'Іомъ ЬХІУ. 16
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ставлялн нові кімнати? _ спитала в гетьманші Ольга
Лютаіха._ Ні, не переснпали, а тільки трохи поновили та
приставили кілька кімнат, щоб були в запасі для го
стий або для чужоземських посланціз; та й гетьманів
батько тепер акнве в нас, переїхав оце недавно зКиіва,
то й для його треба було окремноі кімнати,

_ сказала
гетьманша._ Піду я подивлю ся на нові покоі! _ сказала
Ольга і встала з місця.

Ольгу цікавили не покоі; ій забажалось знайти

Мариику і побалакати з нею та ще й на самоті.
Ольга сьміливо пішла ваидрувати по великому па

лаці, заглядаючи в усякі кімнати й закутки. Вона зай
шла в самий край пюсторного дому, перейшла через
довгі сінці і одчинила одні двері: там була пекарня.
Кухар з Варшави нарнз ся коло печі з кількома моло

дицями. Коло довгого ясеновопо столу Ольга вгляділа

Маринку й Христину. Вони. в-двох робили плачииду:
розтягали тоненькій корж, вхопивши його в пальці з

двох боків.

Маринка вгляділа осаулиху і почервоніла, як ма
ківка: ій здавалось, що двері от-от одчинять ся в-друге
і ввійде в пекарню Зінько, бо догадувалась, що він при
був в гостї з матірю. Христина зирпула на румяні Ма

рннчниі щоки і осьміхнулась.
-- Добри-день тобі, Маринка! Здорова була, Хри

стнико! Що це ви робите? Господарюете, чи що? _
сказала Ольга Лютаіха, приступаючи до столу._ Доброго здоровя, тітко! _ сказала Христина:_ А йдіть до нас до помочі!_ Доброго здоровя, тітко! _ обізвалась і Марин
ка. _ Але ж Христино, тітка прибула до нас въ го
сті за-для того, щоб істи плачинду, а не за-для того,

_: ..та.. ты-. ы ,4_,.____,_..___г , .,.„_„ „х _,___._._..:._._._.__.__~ИІ~ ,.______.__,.. ,_
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щоб позакачувати рукави та розтягатн коржі, _ ска
зали Маринка.

„Одже ж ця Маринка, мабуть, хазяйновитаз роду.
З неї певно буде добра господиня, коли вона заходи
лась коло роботи тоді, як в домі повно гостий та ще й
паняиоки _ подумала стара і зраділа._ Бувши, Маринко, на твоему місці, я б з-роду
не пристала на те, щоб смикати оті коржі на плачинду
и пекарні, а пішла б у садок та гуляла з паннами
и хрещика, _ говорила, підступаючи з хитрощами, ста
ра Ольга._ Коли, тїтко, я знала, що ви любите плачинду,
та оце й заходилась коло неї, бо варшавський кухар
не так то гаразд готує цю молдавську потраву, а мене

мама вивчила готувати плачинди й віртути, - сказала
Маринка. .

„Чи ти ба! _ подумала Ольга, _ Маринка таки
думала й про мене, ждучи мене в гості. Добра дитина!

ій-Богу добра!"_ От і спасибі тобі, Маринко, що й про мене па
мятаєш, _ промовила голосно Лютаїха.
„Я матері догоджу! білу постіль постелю! А ти,

серце, ходи! мене вірно люби!и почала тихенько співа

ти неначе через зуби жартовлива Христина, але голосно

промовила тільки перші слова пісні і потім схамену
лась і останні слова неначе проковтнула.
Маринка й Христина розтягли корж і розстелнлн

його на здоровій свовородї, котра стояла на столі. По

тім Маринка помнзала увесь корж пером, вмоченим
в розтопляне масло, а Христина розтерла ложкою по

коржі печені терті яблука. Маринка одірвала шматочок
тіста, трохи розкачала його качалкою. І знов чотири
маленькі біленькі ручки вхопили той коржик і

ногами
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проворно розтягувати його на всі боки. Корж все шир
шав і став тонїсїнький, аж світив ся на-снрізь. Дрібні
пальникибігалн на коржі, неначе лоскотали його. Стара
осаулиха задивилась на ту роботу, неначе на іграшку.
Маринка зирнула на бік на варшпвського вухара.

Кухар чогось вийшов в сїни. Маринка побачила, що ку
хар вийшов, і промовила до осаулихи:_ Моя мама сказала мінї, щоб я розпитувала
в цього кухара, як роблять деякі иотрави, такі, що
в нас їх не знають. Але хитрий кухар розказує міні,
та не все, як я дізналась. А я оце зумиснс прийду
в пекарню та й заходжуюсь робити якусь роботу: або

мішу тісто на мнишики, або перетераю печені яблука
„та збиваю білки, а тимчасом все скоса придивляюсь,

Іяк кухар готує деякі печенї, як він сїче начинку до
поросят або до курчат. А я нїби й не дивлюсь на його
роботу, а тимчасом все `іисто нримічаю та павиглядаю.
Ой, цей кухар хитрий з біса! не все він міні розказує._ Мабуть через те, що боїть ся: думає, ти одібещ'
в його хліб, вивчиш ся куховарюватн та ще й станеш
в гетьманші за кухара, _ жартувала Христина.
г . _- За кухара я не стану, а доброю куховаркою
буду; бо й моя мама так добре вміє готувати усякі по
трави, вмієу зварити такий борщ, вміє спекти тавї па
.Іядицї, що було як прийдуть до нас в гостї князі' Лю

бецькі та Соломирецькі, то хвалять не нахвалять ся

на уплїтають страну на всї заставки, - говорила
Маринка.
Дни; - Ото й добре, мое серце, що ти вчиш ся кухо
варської справи. Все це колись стане тобі в пригоді, -
сказала стара осаулиха. - І я й тепер дякую своїй
Матері, що мене добре навчила і пекти й варити. Вчи

Лёша'
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ся, серце! На старість буде як нахідка, яв приказують
люди.

Маринка думаючи про Зінька, ставала не спокійна.

Їі пальчики спорсали з коржа, розтягували корж не
рівно, пробивали на-скрізь. Під її пальцями корж по
чав сьвітитись, неначе решето. Маринка заглянула
в одно вікно, що виходило в садок, і вгляділа Зінька.

Корж вийшов з-під іі рук подїравляний, неначе кулями
простреляний.- Але мінї вже остогидло смикати оці коржіі -
сказала ж=аво Христина. - Давай ще будемо їх рвати,
як рвуть драні галушки!
І Христина смвкнула корж так, що він перервав

ся по половині. В Маринчииих руках телїпав ся тільки

дїравий шматок коржа, неначе шматок дїравої ху
сточки. с- 'Га не жартуй бо, Христино! Ще покладемо
два коржі та вже й завершимо плачинду, -- говорила
сердито Марина і розстелила на плачиндї обидві тонень
кі половинки коржа.
Молоді дівчата ще розтягли пальчиками два коржі,

розмазали по їх мяті яблука і потрусили плачинду
зверху сїченими зернами з волоських горіхів, ще й за
лили їх густою патокою. А'Кухар взяв сковороду з пла

чиндою з стола і всунув іі в піч. Маринка й Христина
помнли руки і заглянули в піч, щоб подивитись, чи до

бре загнїтилась плачиида. Кухар розіклав в челюстях

сухі тріски на гніт, щоб плачиида зверху загнїтилась
і була румяиа.
Впоравшись з плачиндою, Маринка й Христина

вийшли в садок. В садку гуляли молоді панни. Осто

ронь стояло кілька молодих козаків. Зінько сидів на

лавці під старою грушею і розмовляв з товаришами.
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Несподівано він углядїв Мариику й Христину. Вони ви
бігли в садок румяиі аж червоні. Полумя в печі роз
пекло їм щоки.
Зінько схопив ся з місця, привнтав ся до Маринки

та Христина здалеки, скннувшн шапку, але й тепер не
насьмілив ся приступити до Маринки: кругом неї та

Христина роєм вини ся дівчата і неначе змовили ся

обороняти Маринку, щоб Зінько не иасьмілив ся і при
ступити до неї. Молоді дівчата гуляли й бавилсь

окроме: молоді козаки стояли осторонь і не пристагали
до паннів, як і тепер поводить ся у селян. Зінько. тільки
здалека милував ся румяним личком своеі милоі.

Несподївано двері в ганок одчинились і в дверях
з'явилась гетьманша Виговська, за нею йшла Катерина
та Грушова, найблизчі приятельки гетьманшнні, а за
ними вийшов довгий рядок гостий, жінок полковннків
та сотників в парчевнх та оксамитових кунтушах. Мо

лоді козаки новставали з лавок; на лавках в холодку
по-під грушами посідали старі. Молоді дівчата й козаки

подали ся в садок і розсипали ся по доріжках. Маринка

одбилась од гурту і пішла ледві протоптаною стежечкою
в гущавину садка. Кущі збоку коло неї зашелестїли.

Маринка й сама не счулась, як коло неї неначе з землі

виріс Зінько, виступивши з-за густих кущів._ Здорова була, Маринко! От нам довело ся таки
нобачнтись і побалакати. Чого це ти розчервоиїлась,

неначе нівонія?_ Та це я з Христииою робила в пекарні пла
чинду, 60 знаю, що твоя мати любить плачинду, та на

пекла ся коло печі. Твоя мати заходила в пекарню
і застукала там мене й Христину.,_ Чи говорила ж з тобою мати? _ спитав
Зінько.
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_ Говорнла, ще й дуже ласкаво._ Може моя мама й не спротнвить ся, щоб я тебе
сватав, _ сказав Зінько._ А батько? _ спитала тихенько Маринка.
_- Про батька не скажу... з батьком буде міні

багато тяганина та клопоту. Батько чоловік завзятий,_ сказав Зінько і спустив віка на свої ясні очі. Ма
ринка важко зітхнула і втупила очі в землю. Але
чи так, чи ннак, ти будеш моя, хоч би й батько спере
чав ся зо мною: погрнмае, посердить ся, але таки по
благословить нас на шлюб: він хоч завзятий, але

добрий._ Він не любить гетьмана й гетьманші. Я про це
чула од самої гетьманші. А я гетьманшина небога: ще
одна хмара внсне над нашими головами, сказала

Маринка і по її щоках покотилась дві сльози.
Зінькові стало жаль молодої дівчини. Він взяв П

за руку.
_ Не плачь, серце! не жури ся! Я настренчу

свою матір. Я іі
' впрохаю, а вона вблагас батька. Дасть

Бог, все буде гаразд! _ промовив Зінько._ Я знаю, що твій батько не любить шляхти,
а я шляхсцького роду, хоч і православної віри. Не

прийме твій батько мене за невістку!_ „Або добути, або дома не бути", _ обізвав ся
до Маринки Зінько словами приказки. Буду благати

батька, щоб він поблагословив міні тебе сватати; без

його благословення нам в житті не буде щастя-долі.

Треба міні доконешне випрохати в його благословення.

Несподівано Маринчине лице неначе затінила чор
на хмара. Її журливі очі стали ще сумнїйші. Знов дві
сльози покотилась по іі щоках: вона постерегла, що без
батьковоі волі Зінько не насьмілнть ся слати старостів
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до неї. Вона чула вже про старого Демка, чула, -що він

завзятий, запеклий чоловік.
А

_ Не плач, серце, не жири ся! Ще ж я не просив
батька і не знаю, що він міні скаже. На що тобі зазда
легідь надаремно сльози лити? Може наша справа обій

деть ся без тяганини, без змагання. Хто ж може знати

думки мого батька? Хто ж заглядав в його серце, в його

душу? Не плач, не засмучуй і себе й мене. Ще не час

сльози лити, _ втішав Зінько Маринку.
За кущами та густими яблунями почув ся гомін:

наближались дівчата, гуляючи по садку. Зінько неначе

пірнув в кущі і сховав ся в зелених гільках. Маринка
побігла стежечкою, обійшли квітник і пристала до

дівчат.
Гетьманша сиділа на лавці з гістьми і мовчала.

Катерина говорила за неї і забавляла розмовою полков

ниць. Дютаїха сіла й собі на лавці і завела розмову
з своєю братовою, жінкою обозного Тимоша Ноеача.

Вже вони переговорили про все, що мали на думці,
а гетьманша не просила до столу. Сонце звернуло
з півдня. Лютаісі схотілось істи. І полковницї були вже
голодні після раннього снідавна. Розмова не йшла. Всі

сиділи мовчки, неначе потомились після важкої роботи:
всі ждали обіда, неначе рідного батька. Одна гонорюча
Катерина. говорила і за себе, і за гетьманшу, неначе

й про обід забула.
„Ну, правда, що в гетьманші панські обіди! _ ду

мала голодна Лютаіха. _ Не дай, Боже, як в гетьман
ші обід буде аж під полудеиь... А я, хапаючись в до

рогу, ззіла тільки пять пирогів. Чом би було не ззісти

ще зо три? Ой, істи хочеть ся!и Лютаїха мовчала. і все

поглядала на ганок і на двері, чи не вийде хто просити
на обід.
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З дверий на ганок вийшов гетьман, рівний станом,
як стріла, в малиновому кунтуші. Сьлідком за ним вий
шов пан Беньовський, білявий, повновидий, вже сивува
тий, в старопольеькому убраннї, в зеленому оксамито

вому кунтуші, в жовтих сапянцях з срібними підкова
мв.' За Беньовським вийшла козацька старшина, все

прихильники Польщі й приятелї Беньовського: вийшов

Павло Тетеря, вже немолодий, з широким лицем, з хи

трими темними, невеличкими очима, з роскішними ку
черями на голові; за ним виступав вже приетаркуватий
'Гиміш Носач, далі йшов Богданович-Зарудний, високий,

кругловидий з високими та широкими бровами. Беньов

ський вертів ся коло гетьмана і все сипав словами,
неначе брав їх десь з мішка цілими пригорщами.
Гетьманша встала з лавки. Встали й полковницї._ А що моя дорога гетьманшо? чи готовий вже

обід? _ гукнув з ганку гетьман._ Мабуть вже готовий! Прошу вас всіх до сто
лу! _ промовила гетьманша до полковииць.
_„Олава тобі Господи! аж на серці стало легше! ¬

подумала Лютаїха. ~- Я звикла рано обідати, а тут
на тобі в гостях шляхецький звичай! Вже мене аж за

серце тисне.“_ А! пані осаулиха в нас в гостях! _ крикнув
гетьман і він не пішов, а побіг до Лютаїхи, вхопив її
за плечі и поцілував в плече. _ А де ж ваш старий?
я його не бачу тут в садку. _ д_ Демко все нездужає, старість ся. Важко йому
їздити. Я приїхала з сином, _ сказала Лютаїха._ О, шкода, шкода! Недобре зробив осаул, що не
приїхав до нас. Шкода! Так йому й скажіть. Він Бог
данового двору не цурав ся, а од нас одцурав ся, зо

всім одцурав ся. Шкода, шкода! А от і ваш Зінько!
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Здоров був, молодий козаче! Спасибі, що хоч ти при
їхав до нас, коли батько полїнував ся, - гукнув геть
ман до Зінька ласкаво й привітно.- Батько все нездужае, старий став, - обнзвавсн
Зінько, свинувши шапку і поклонившись гетьманові.
_- Прошу ж, Зіньку, до столу! Преси й своїх то

варншів. Гей, ванни! ндїть обідатн! годі вам цьвірівь
вати в вущах! Моя -люба гетьманшо! позаганяй тих
пташон в сьвітлицю та посип їм сімя або проса...
З садка виринулн панвн, неначе райсьві птиці вн

летїли, в ясвих плахтах та юбвах, в червоних череви
вах; за ними йшов Зінько з молодими товаришами.
Гетьман знов заговорив до Зінька, спинивши його на

ганву, і все розпнтуван про батька, неначе аапобігав
ласви в старого осаула.
В сьвітлицї стояли столи довгими рядами, вже по

вавривані. Усї ввійшли в сьвітлицю.
„Ану, де то мене посадовить гетьманша? чи близь

ко од себе, чи далеко ?“ подумала Лютаїха і зирпула
на гетьманшу.
-- Моя дорога осаулихо! сїдайте отут коло мене!

Ми ж так давно бачились! _ сказала гетьманша._ 'Га я сяду девнде! не турбуй ся, гетьмапшоі
Є тут старші за мене.

Осаулиха все одмагалась сідати поруч з гетьман

щею, просила її садовнти на пошановних місцях пол
ковниць.

"
' _ Сідайте, сїдайте пані осаулихоі Ви ж між ва

ми найстарійша людина, а ваш старий Демко товари

шував з славним Богданом,
_ обізвав ся гетьман, -

а от в нашому чоловічому рндву за столом велика

дірка без старого Демка. Шкода, що не приїхав! шко

да! Сідайте ж, осаулнхоі Вам од нас честь поперед
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усіх. Я люблю старого осаула, як любив його і гетьман

Богдан. Так йому й скажіть, осаулихо!
Осаулиха ще трохи покомизилась і таки сїла між

гетьманшею та Катериною. Вона запишалась іспустила
очі до долу, неначе соромилась такої великої чести. За

довгий ряд столів сїли старші. По один бік сів гетьман
і посадив коло себе пана Беньовського, а за Беньов
ським посідали полковники та сотники. Проти їх сіли

ридочком полковницї. За менчим столом сіли рядками
молоді козаки та папни, одні проти других. Зінько сів

проти Маринки та Христина. Молоді цанни та козаки

сиділи мовчки, говорили нишком, неначе когось боялись.

Навіть полковники не насьмілювались говорити голосно.
Всім неначе було нїяково сидіти за столом, де сиділа
молода гетьманша в парчевому золотистому кунтуші,
в намисті в перлів із брилянтовою діядемою на рос
кішних руснвих косах. Молода гетьманша-шляхтанка
неначе всїм заціпила рот. Один пан Беньовеьний та го

ворюча Катерина сьміливо й голосно говорили неначе

за всіх, неначе накупилисъ говорити за всіх.
'

Несподівано двері одчинились. В сьвітлицю увій
шов гетьманів батько, Остап, старий, сивий, аж білий,

трохи згорбляний, в темному кунтуші, в зелених чобо
тях. Старий спирав ся на суковатий ціпон. Всі встала.
Остап Виговський'понлонив ся разом до всіх, сів в кін

ці стола поруч з гетьманшею та гетьманом і закашляв
са. Гетьман попросив усіх сідати і спитав батька про
здоровя. Старий тільки рукою махнув і ледві одкашляв
си. Недавно він переїхав з Київа на життя до сина в

Суботів. Довга важка дорога до Суботова трохи не за

провадила старого діда на той сьвіт.

Усі сіли і замовили. Замови навіть говорючий пан
Бевьовський, щоб не тревожитн своєю веселою голос
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Ч

ною розмовою старого Виговського. В сьвітлицї знов

стало так тихо, неначе усі повиходили з дому в садок.
Тільки й чуть було кахнкання старого гетьманового
батька. Вже й старече кахикання перестало, але гості

ще не зразу заговорили, неначе боялись своїм голосом

роздратувати старечий кашель та старечі стиски в гру

дях.
Столи трохи не гиулись од важкої дорогої посуди,

котрою були заставляні од краю до краю. На столах

лисніли ряди срібних тарілок, полумисків, срібних позо

лочених здорових кубків та пугарів, срібних пляшок та

невеликих бутлїв з горілкою та винами, штучно прикра
шених, внробляних в штучні, але чудернацькі Форми.
Кругом з усіх боків краї столів були застеляні білими
вишиваними рушниками, щоб утерати губи та пальці.
Столи аж лисніли од срібла та золота. Все то були

скарби старого гетьмана Богдана, котрі запопав в свої

руки гетьман Виговський.
Гетьман иалив чарку горілки, поздоровкав ся з

усіма і випив. Срібна чарка ходила кругом стола, по
маленьку, неначе стара баба пленталась. Не літала

чарка кругом стола, як було колись за столами геть
мана Богдана, неначе якась чарівниця заворожила ії
крила. Гетьманша тільки прнгубила чарку і не випила
й пів чарки. Чарки були чималі, але не такі здоровець
кі, якими пили за столом в старого гетьмана Богдана.
Старим полковникам страх як хотілось випити й по
другій, й по третій. Сам гетьман, хоч не любив пити

і ніколи не був пяний, скоса поглядав на чарку.
Але гетьманша поглядала на його і неначе говорила о
чима: І сам не пий другої чаркн і не сьмій частувати
більше гостий! Гетьман прочитав цю грамоту в очах
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своєї Олесї, не посьмів сам пити і других не посьмів

частувати.
Почали подавати страву. Гості трохи розохотились,

повеселійшали і почали з-тиха розмовляти. Але говори
ли голосно тільки двоє: пан Беньовський, як королів
ський посол, та Катерина Виговська, найблнжша прия
телька гетьманші. Неохоча до розмови гетьманша в-ря

ди-годи обзивалась до когось словом і більше мовчала.

За другим столом, де сиділи молоді гості, панни та мо

лоді козаки, мовчали або говорили нишком, неначе за

столами _десь сиділа дуже висока особа, або сам король,
або київський митрополіт та архиереі 'Га особа, перед

котрою усі гості не иасьмілювались дуже голосно го

ворити і кричати, була молода. гетьманша-шляхтяика.
Після другої потрави невеличка чарка знов пішла кру
гом стола і вернулась до гетьманші. Гетьманша і в ру
ки не взяла чарки і посунула її до старого Остапа Ви
говського. 'Га маленька, зовсїм таки не козацька чарка
тільки дражнила навіть стару осаулиху Лютаіху.
„Ну, не впю ся я за. обідом такою чаркою! _ ду

мала осаулиха, випиваючи до дна чарку. _ Не встиг
неш притулити чарку до губів, а вже й дно видно.

Правду казав мій Демко. Чи так же було за старого
гетьмана ? Ох-ох-ох!"
Одначе за обідом осаулиха примітила, що потрави

були смачні й непрості, бо їх готував варшавський ку
хар. В кінці обіда сам гетьман поналнвав для усіх го
стий кубки веигерським міцним вином. Кубки були чи

малі, але не ті здоровецькі, з котрих частував вииом

гостий старий гетьман Богдан.

Потрав подавали багато, але гості не багато ілн,

бо мало пили. Етнкет за столом неначе одбивав смак

-1
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і апетит в гостий, а гетьманша мовчала і не дуже при
прошувала гостий їсти й пити.

В кінці обіда на столі поставили плачинди. Осау
лиха примітила, що на тому кінці стола, и де вона сиді
ла, поставили ту невеличку, але пухку плачинду, котру
робила Маринка, а серед стола поставили більшу, але

гіршу, котру стулив кухар. Гетьманша своїми руками
одрізала шматок плачиндн, поклала на срібний полуми
сок і подала гетьмановому батькові, а другий шматок
поклала на тарілочку і поставила перед осаулихою, а
потім вже одкраяла невеличкий шматочок для себе.

„Честь міні оддав... це недурно... Гетьманша запо
бігає в мене, підходить до мене... Треба вговорювати
свого старого, щоб дозвілив синові старостів слати до

Маринкн" _- подумала осаулиха, беручи пальцями здо
ровий шматок пухкоі та смачної плачинди.
Ще подали дві солодкі потрави на меду. Гості ще

випили по одному пугароиі вина. Розмова пішла голос

нїйша. Навіть молоді козаки почали тихо розмовляти з

паннами. Але всі неначе шепотіли і говорили нишком,
в здоровій сьвітлнцї неначе шелестіло листя на тихому

вітрі. Тільки пронизуватий різкий голос Беньовського

розноснв ся по хаті неначе різкий свист вітру в шумі
та шелестї листу в садку. Беньовський все розказував

про Польщу, хвалив польські давні порядкп,нарікав на
московських воєвод та бояр і доказував, що для козаць
кої старшини була б найкраща й найвигоднїйша спілка
з Польщею та з польською шляхтою.

Якось дуже тихо й нешумливо гості встали з-за.

столу, перехрестились до образів, подякували гетьмано

ві и гетьманші за обід; по всьому було знать, що обід

був невеселий для гостий, хоч і смачний. Всі неначе
сповнили ие дуже приємний обовязок, промкнутин на

-~„_ т. - 44
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скрізь нудьгою, і похапцсм насторочнлись тікати а-за
тих багатих, пишно прибраних, але невеселих столів.

Панни перші прожогом побігли з сьвітлицї в ганок та

в садок, неначе ватага овечок кинулась в затінок під

вербами над водою в важку літню спеку. За ним хап

ком рушили молоді козаки, неначе іх визволили в тюр
ми, а сьлїдком за ними вийшли й полковниці та пол

ковники. Гості розсипались по садку, посідали на лав

ках, на ганку, заговорили голосно й' весело, неначе за

.щебеталн'пташки, випущенізклітки на волю. Усі почу
вали, що їм у садку під вольним небом вольнійше. Але

старі козаки й козачки були очевидячки незадоволені,

бо встала з~за столів, хоч не голодні, та не пяні.- Не те, не те, що було колись в гетьманськоиу
дворі! Не ті веселі, пяні бенкети, які справляв колись

старий Богдан! _ гомоиіли нишком старі полковники.
Незабаром винесли в садок стіл, а на столі поста

вили срібні жбани з варенухою. Варенуха була чудова,

зварена в меду, з узвару, з родзинок та калини, з до

рогоі горілки і дорогого вина. Катерина поналивала ва

ренухи в срібні кубки та кухлики, здорові й маленькі.
Гетьманша запросила гостий до варенухи і своїми ру
ками подала здоровий, найкращий кухлик осаулисі. Ме

довий та винний дух з кубків та кухликів розлив ся

по-під грушами і змішав ся з важкими пахощами кві

ток, васильків. мити, рути та гвоздиків. Гості кинулись
до столу, як бджоли до меду, і обступили стіл. Солод
кий і наркотичний дух варенухи в гарячому повітрі
приманив навіть паннів з садка, приманив і бджіл зве
линих Богданових пасік. Кубки та кухлики з стола

розхапали в одну міть.- Цього добра можна дати йпаннам, тільки не по
кухлику, а по чарці, - сказав гетьман. - Гетьманшоі
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звели принести чарочки та поналивати паннам по чарці
цього добра.

Принесли чарки і Катерина поналивала і роздала
паннам._ Мені дайте не чарочку, а кухлнк! _ крвкнула
Христина._ А то на ві-що? 'Ги ж панна, _ обізвалась
гетьманша._ Я хочу впитись, бо ще з-роду не була пяна.
Хочеть ся міні знати, що станеть ся з людиною, як во
на стане пяиа, _ сказала Христина.
І _ Почнеш співати, а потім може підеш і тан
цювати, та ще й без музик, _ сказала Катерина. _
Але я тобі не дам здорового кухлика._ 'І'а дай бо, Катерини! Міні хочеть ся спробова
ти, яка я буду пяна, _ говорила Христина і вхопила
кухлик з варенухою.
Катерина одняла од неї кухлик і подала іі неве

личку чарку._ 'Га дайте, пані полковнице, і паннам по ку
хлику! _то може вони нам і заспівають якої веселоі. От
і нам старим буде веселійше, _ сказав пан Беньов
ський. взявши з столу кухлик і подавши його Маринці.
Маринка подякувала і не схотїла брати кухлика,

а взяла маленьку чарочку._ Я не хочу бути пяною і не цікава знати, який
то буває чоловік пяний,

_ сказала Маринка.
Гості розговорились. Розмова пішла голосна і шум

лива. Міцна иахуча варенуха зразу вдарила усім в го

лову і забила памороки. На чистому повітрі, під гілля
стими грушами гості забули і про гетьманшу, і про іі
шляхецький етикет, занесений в вольний козацький край.

Декотрі з гостий не церемонились: приступали до столуі Нмги-г
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і самі наливали собі по другому кухликові. Горяче по

вітря було напахане й промкиуте запашною парою.

Здоровий жбан парував, неначе казан з окропом. Нале

тїли бджоли з ближчих Богданових пасік і вкрили
стіл, падали в порожні кухлі, били ся об жбани, об
кубки, падали на дно спорожияних кухлів і били ся,
неначе й вони стали пяиі од вина та меду; змішаного
з перцем. Бджоли вили ся роем над столом, над-голо
вами гостий, над їх кубками. Гетьманша одмахувалась
од бджіл хусточкою. Полковниці скоса поглядали на

жбан, на гетьманшу. Їм хотіло ся випити ще по од
ному кухликові, але гетьманша не почастувала іх, не

попросила випити по другому.
Випивши по чарці вареиухи, панни і справді пове

селійшали і стали жвавійші й сьміливійші; вони почали
бігати по стежках і доганяти одна одну, неначе грали

на-ввипередки. Осаулиха випила один кухлик до дна
і розласувалась: в неї аж губи злипались од варенухи.
Гаряча пара, солодка й пахуча, аж дражнила іі. Вона
ждала, 1щоб іі почастувалн другим кухликом, але геть
мавша і не думала просити іі.

„Чи вона скупа, о"я нова гетьманша? Чи не
любить пяних? _ думала осаулиха, поглядаючи екоса
на гетьманшу. _ Це диво та й годі! Я знаю добре, що
`й шляхтнчі й князі скрізь добре кружляють горілку
і вина, добре пють і впивають ся не згірше козаків. А

ця не частуз та й годі! Але ж і добра варенуха! Я

ще з-роду не пила такої пзхучої! І з чого вони її ва
рили? Мабуть якогось дорогого вина палили вїмед, бо
й горілку на-силу чути. Ото коли б "ще випити4 хоч

кухлик! Аж губи злипають ся. Ой хочеть ся міні отізі

вареиухи!“ _ Осаулиха поглядала на гетьманшу„але
гетьманша і не думала частувати іі в друге. _ ІОй по

Бібліотека найвнамен. повістей. Том'ь ЬХЇМ. 17
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і

прошу сама другого кухлика варенухиі
плюі Аж лоскоче в носї отой каторэкний
перцьовий дух!

_ думала осаулиха, але таки не ва
сьмілилась просити в гетьманші другого кухлнка. ¬

Ця гетьманша не частує, а тільки дратує гостий чар
ками та кухликами. Ой Господи! який тепер сьвіт на

став! Ох-ох!и - І осаулиха глянула жалібними очима
на экбан варенухи і трохи не заплакала.
Панки бігали й пустували. Трохи запаморочені

матері не дуже наглядали за ними. Молоді козаки бі

гали з паннами і ганялнсь за ними по садку, як па

рубки ганяють ся за сїльскими дівчатами. Солодкий

дух наренухи, сьвіже повітря, сьвіт ясного дня, пишний

садок і Маринчині очі розворушили серце молодого
Зінька, неначе залоснотали його. Зінькові забажалось

зайти з Маринкою в-двох в гущавину садка і напитись

з ії гарячих рожевих уст роскоші, щастя, кохання.- Панки, а давайте грати на-ввипередки! _ гук
нув Зінько. В його була думка догнати Маринку і хоч

доторкнутись до її рук, до її тонкого стану, дихнути
хоч на одну міть одним духом з нею._ Ми не граамо на-ввипередки з хлопцямиі -
обізвалась панни.- А я буду грати ! Ану, Зіньку, ставаймо в ряді
Ану, хто кого випередить ? - крнкнула. Христина.
Зінько став у ряд з Христнною і вони обое пока

тали по траві. Христина покатала, неначе полетіла

стріла, кинута з тугого та цупкого лука, і випередила
Зінька.- Зінькуі час нам вже до дому їхати! Вже сонце
стало на вечірньому прузі! - гукнула Аз-аа кущів
осаулиха.

Ой не втер
солодкий та
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` - Потрівайте, мамо! Ми ще трохи побігаємо по

садку, - обізвав ся Зінько.- 'І'и б мабуть і до сьвіта бігав з дівчатами, але
в мене од сидіння вже й спина заболіла.

Осаулиха наближнлась до купи паннів і пристала
до Маринки. Стара розпитувала Маринку про ії матір
іпроснла передати од неі поклін, як вона поіде до
Київа і побачить ся з своєю матірю._ Прощвйте, панниі Прощай, Маринко! - сказа
ла осаулиха дуже ласкаво і поцілувалась з Маринкою.
Маринка поцілувала осаулиху в руку.- Запрягай, сину, коні, а а тимчасом попрощаюсь
з господарями та з гістьми, -- сказала осаулиха.
Зінько з веохотою попрощав ся з паннами, кинув

ласкавими очима на Маринку і на-силу поволік ноги
з садка по стежці: йому так хотілось зістатись з Ма

ринкою в садку, гуляти до смерку, гуляти ніч до са

мого сонця... „Ой дівчино моя мила! Оддав би за тебе

усі битви, за твою красу, за твої очі оддав би свою ко

зацьку славуі' думав Зінько, запрягаючи коні в віз._ Поклоиіть ся ж од мене старому Демкові і ска
жіть, що я дуже, дуже исвдоволений, що він не при

був до мене. За нашим гетьманськнм столом без Демка

була велика дірка. Скажіть йому осаулихо, що я його

жду в гості, бо такий гість завсіди буде для мене при
ємний, - говорив гетьман осаулисі на прощанні.- Кланяйтесь вашому старому і од мене! _- про
мовив пан Беньовський. - Скажіть йому, що я не за
був про його, що не забув про його і польський польний
гетьман Потоцький і наш найяснійшнй король, що король
готовий і тепер показати свою ласку до його, _ говорив
на прощанні Беньовський.

Гості почали прощатнсь і розіізджалнсь. Між ними*
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не було ні одного пяного. Молода гетьманша викошка

ла з гетьманського двору козацьку гульню, внпивачку
та пянство.- Не така я верталась колись до дому од геть
мана Богдана, -~ говорила осаулиха дорогою до сина. _
Ця гетьманша і її гетьман чи скупі на вина та на меди,
чи не люблять пяннх.

Вже смерком Зінько з матїрю приїхали до дому.

Старий Демко сидїв на ганку і ждав їх з вечерею.
_- Ну, що ж? добре вас витала гетьманша на сво

їх шляхецькнх іменинах? _ спитав старий в жінки.- Було що їсти, та не було чого пити, і прину
нн не було, - сказала осаулиха. - Гетьманша привн
талась до мене дуже ласкаво, посадила мене за стіл

коло себе, але принуки до вина та меду не гурт то

було. Чарка обійшла кругом столу двічі чи тричі, не
наче сонва, та й неначе лягла на одпочинок на шля

хецькі перини і більше не вставала до гостий. Лїннві

чаркн в цього гетьмана! ой ліниві! Ой Господи! Як то
міннеть ся сьвіт! як то міняють ся люди! Ой-ой-ой!- Я це знав добре і через те не поїхав до геть
Імама, - сказав Демко.- Що правда, то правда! -~ сказала Лютаїха, -
од гетьмана Івана не вийдеш пана..= Кланяв ся тобі

гетьман і запрошував до себе в гсетї, навіть сердив ся,

що ти не приїхав сьогодні до його в гостї, _: сказала
згодом Лютаїха. І

~ Нехай сердить ся! не довго йому прийдеть ся
гетьманувати, - сказав понуро Демко.
_
- Ще й пан Беньовський велів передати тобі по

клін і казав, що польний гетьман Потоцький і досї має
до тебе ласку. А

Демко кинув на ту ласку таку лайку, що аж оса

улиха врутнула головою.
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_- А про Маринку скажу, що кращої і добрійшоі
невістки я й не знайду. Я і в гетьманську пекарню
таки заглянула... Приходжу туди, аж там Маринка
з Христиною Отеткевичівною розтягують коржі на пла

чинду. Маринка знала, що я люблю плачинду, і сказала
мінї сама, що готувала її за-для мене. З Маринви вий
де добра господиня: ие цуратн-меть ся вона простої
роботи, неадатпа вона валасатись без дїла.

і

-ч'То це вона купила тебе за плачинду? А я зве
лю отулити для тебе дві плачинди та й перевуплю тебе
в Мариини, _- еиазав Демко. -- Ой хитрі ви усї баби,
і старі й молоді._ Жартуй, як хоч, а таки поблагоелови Зінькові
до Маринки старостів слати, -скавала Ольга Лютаїха.
-- Наш Зінько вже станівний парубок, час його басе
нити.

Зінько впав батькові в ноги і просив в його бла
гословення елати старостів до Маринви,_ Ну, воли вже твоя мати хоче взяти собі не
вістку шляхтянку, то й я вже не буду сперечатись

і ааетупати тобі дорогу. Твоя мати нїколи нї в чому не
помилалась на свойому віву.І Дай Боже, щоб воиа і те?

перичкп не помилилаеь. Я тобі не ворог. Боже тобі
благослови! - сказав старий и перехреетив сина.
Зінько подякував і поцілував батька в руку, ща

сливий та веселий. Ніколи на свойому віку не був він
такий веселий, як того вечора. __ Але памятай, Зіньку, що при Маринцї намне
можна буде нічого говорити про гетьмана Йваната

гетьманшу шляхтянку, бо Маринка і нам не ворог, але
не ворог вона і гетьманші. Коли-б вона часом не пере
носила, як сорока на хвоетї, в гетьманський двір того,

що ми будемо говорити. Не забувай, Зіньку, що а й ти
і
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супротивники Польщі, а гетьманові і його Олесі тількиі снить ся і привнджуать ся Польща. Тепер, сину, і'эк
борщ із грибами _ держн язик за зубами! Через тебе,
сину, і для тебе я мушу бути на весіллі в домі тих, на ко

трих вважаю хоч не як на ворогів, але як на недобро
хотїв для України. Але... поживемо _ побачимо, куди
поверне Виговський старого козацького воза, чи соб,

чн цабе. - з

Згасло небо на заході. Ніч тиха й тепла нкрнла
землю. Висипали ясні зорі і замигали, неначе живі очі.
Спокій запанував на хуторі. І стара мати, і молодий
Зінько почували спокій в серці. Один Демко задумав
ен, дуже задумав ся, сидячи на ганку ізгорнувшн
старі руки на старих грудях. Не те говорили йому ясні

зорі, не те шепотїв йому листом старий садок, що гово

рили зорі, що шепотїв старий садок молодому синові.

Другого дня в ранцї Демко сказав синові:_ Запрягай, Зіньку, конї та ідь до Київа, до ста
рої Павловсьвої та спитай в неї, чн видасть вона за тебе

свою дочку. Поки вона не поблагословнть тебе, нема.

чого до Марннви й старостів слати і час дурно гаяти._ Ваша правда, тату, - сказав син, _ без ма
тері шкода й заходу коло цього діла.
І другого дня старий осаул та його жінка виря

днли сина в дорогу.
Якнлнна Павловська привитала Зінька дуже радо,

поблагословила йому слати старостів до Маринки і, не

гаючн часу, сїла на віз з Зіньком і прибула до Чиги

рина. Другого дня після приїзду до дому Зінько поїхав

з старостамн в гетьманськнй двір до Суботова і Ма

рннка поданала йому й старостам рушиики.

Через дна тижні в гетьманському дворі в Оуботові

справлялн Маринчине весілля. Старий Демко мусів їхати

тв”'М-:_ 5_мМ
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на весілля до нелюбого гетьмана, сидїв на весіллі на

дутий та насупляний. Гетьман. знаючи норови старого
козарлюги, часто частував Демка винами та медами, ба

лакав з ним весело, але не розважив старого осаула
і не пригорнув до себе його серця. Виговський знав,

що старий Богданів товариш не спочуваз до Польщі,

не спочувае до зіеднання Украіни з Польщею, ідогаду
вав ся, що Демко через те одвертаеть ся і од його,
і од його гетьманського двору.
„Ой стане міні ворогом, і може лютим ворогом

цей старий дідугані Коли б він не вчинив міні навпіоля
якоі капости !“ _ думав гетьман, подаючи Демнові
чарку за чаркою то старого меду, то вина, щоб підійти

під смак старого козака, котрий звик до гульні та вн

пнвачок при дворі старого гетьмана Богдана.
Гетьманша одначе справила для Маринки не буч

не весілля. Гостий запросили небагато. Гетьманша не

звеліла виставляти на столи багато горілки, медів та

вина. Гості встали з-за столів тверезісінькі. Демкові
тільки трохи зашуміло в голові. Як тільки почало смер
катись на дворі, осаулиха попросила, щоб гетьманша

дозволила скривати молоду. Сьвітилки та свашки вине

сли на віку діжі парчевий очіпок' та дорогу білу на

мітку. Маринці завертїли голову наміткою. Коні стояли
вже позапрягані. Час було перевозити молоду, а од Су
ботова до Чигирина було неблнзько. Молодих посадили
на один віз, старі сіли на другий. Гості вийшли іх

проводжати. Сам гетьман почастував на дорогу Демка
і його жінку й молодих. Гості й господар випили „до
колїс“. Демко й стара Демчиха запросили гетьмана,

гетьманшу і гостий до себе на обід на другий день.
Коні рушили і полетіли з двору, неначе ім хто приста

. 0
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вив крила. Зінько гнав коні що було сили, неначе хо
тів як можна швидче наздогнати в дорозі свою долю.

Другого дня прибули на хутір до осаула Вигов
ський, гетьманша, Якнлина Павловська, брат осаулихи
Тиміш_ Носач іще кілька значних гостий. Приїхала
й стара гетьманша Ганна Хмельницька. Значні гостї

вже застала в Демковій сьвітлиці і на ганку чимало
козаків, осаулових родичів та знайомих з давньої ко

зацької старшини, котрі вже покинули козакування
і одпочивали на старости літ по своїх хуторах, левадах
та садках. Демчиха звелїла накривати столи на причіл

ку хати в садку, бо сьвітлицн була невелика й тісна.
За довгими столами посідали гості. Демко викотив

з льоху бочку старої горілки. Демчиха заставила стіл

здоровими бутлями. Демко не жалував горілки та медів
і часто частуваи гостий. Чарка ходила кругом. Гетьман
випила пив мало, і то більше для людського ока. Гетьман! а
тільки пів кухлика меду і сиділа мовчки. Катерина Ви
говська і тут говорила і за себе, і за гетьманшу. Ко

зачки, родички Демкоиі, сиділи мовчки і тільки погля

дали скоса на гетьманшу. Гетьманша все мовчала._ Горда наша гетьманша! не хоче з нами гово
рити, навіть не дивить са на нас, - шепотіли козачкн
одна до другої. -- Горда, бо шляхтянка, нехтуе нами
козачками, а гетьман7 добрий та ласкавий, говорить
1з усіма.
Ганну Хмельницьку посадили за столом поруч

з гетьманшею, але стара гетьманша й слова не промовила
до молодої гетьманші і все говорила з своїми пасерби
цими, Катериною та Оленою. _

З початку обіда усї сиділи за столом тихо; усім
було нїяково говорити голосно за столом, де сиділа
гетьманша. Але, випивши по шостій та по сьомій чарці,

.
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старі козаки забули про гетьманшу і загула; голо
сна розмова. В кінці обіда багато козаків було вже па
неньких. Старі козаки кружляли мед здоровими кухля
ми. Гетьманші не подобалось частування, не подобав ся
той гомін та крик пяних козаків. Вона була рада, як
обід скінчив ся і декотрі гості встали з-за стола. Му
зики посідали на ослоні і зараз вдарили метелиці. Мо

лодчі козаки та козачки не втерпіли і пішли в танець.
Земля застугонїла під козацькими підковами. Закаблу
ки рвали траву цілими кущами. Трава летіла в-гору
і в одну міть протоптаие місце зачориіло, неначе вбитий

довбнею тік. Старі полковники та козаки сиділи за сто

лом і дивились на танці. І не в одного з їх дрижали
жижки до танців під червоними сапанцями. Не один в їх
згадав лїта молоді.- 'Га й танцюють же палко, нема де правди ді
ти! Ото танцюють! ото працюють! Неначе в битві бють

ся з Татарами, т промов Демко. _

Гетьмаиша трохи посиділа, подивилась на танці
і попросила осаулиху подавати варенуху в сьвітлиці.
Вона встала і пішла в сьвітлицю; за гетьманшею пішла
Якилина Павловська, Богданова дочка Катерина Вигов

ська, Олена Нечаєва, осаулиха та ще кілька старих
козачок. Решта гостий і гетьман зістались за столом,
щоб допивати горілку та меди. Напившись варенухи,
гетьманша й гетьман попрощались з Демком та Ольгою,

попрощались з гістьми і виїхали з двору. Гостї сиділи
за столамиі пили, доки не смерклось на дворі.
Маринчина мати ще три днї пробула в Демка; ще

три диі зібрала ся до Демкової хати рідня та близькі

товариші козаки. Ще три днї гуло одгуком весілля в

Демковій хаті, в Демковому садку. .

Четвертого дна гості розійшли са. В Демковому
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хуторі настала тнша. Маринцї все здавалось, що вона

ще трохи пог':стює і швидко виїде з Зіньком до матері
в Київ. Четвертого дня в-ранцї Маринчнна мати виїха
ла в Суботів до гетьманші. Маринка заплакала, про
щаючнсь з матїрю. Аж тепер, на прощаннї з матірю
несподівано спало їй на думку, що вона зіставть ся
з старим осаулом, котрий не любить шляхти, не лю~

бить гетьмана й гетьманші. Вона забула на той час

і 'про Зінька, і про ласкаву до неї осаулиху, івії дум
ках все з'являлась здорова постать старого свекра, його

неласкавий вид, насупляні товсті брови. Їй чогось здалб
ся, що вона зістаеть ся на хуторі тільки з одним ста

рим осаулою, і сльози річкою полнлись з іі очий._ Не плач, дочко! Звнкнеш до нового місця. І я
колись плакала, як мене привезли сюди в хутір, а те
пер, хвалить Бога, звикла і вік свій ізжила в цьому
хуторі і люблю тепер цю оселю, як оселю рідного
батька. Те буде із тобою. Ой Господи милостнвий!
така вже наша жіноча доля. Ой Господи наш мило

стнвий! _ говорила осаулиха ісама не зоглядїлаеь,
як і собі заплакала і тільки. завдала Маринцї жалю.
Старий батько увійшов у сьвітлицю і кинув оком

на Маринку та свою жінку.
_ А чого це ви розревлн ся, неначе на похоронї?

І стара чогось пролнваз сльози! _ сказав осаула. _
Чи не надумала оце ти, стара, мене кидати на старо
сти лїт? Ти, Маринко, не дуже вважай на свекрушииі
сльози та зітхання. Твоя свекруха ладна що години
зітхатн та що дня сльози лити, чи там за курчятамн,

чи за. каченятамн, чн за телям. Така вже в неї кнсла
вдача, неначе вона все носить кислицї в пазусі та все

їх куштуе. А коли ти вдала ся в свою свекруху, то вн
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в-двох, боронь Боже, ще затопите мій хутір своїми
сльозами.

Маринка втямила в неласкавому голосї свого свекра
потайні жартиі разом перестала плакати. Але вона все бо
ялась свого свекра, одникувала од його, боялась зіставатись

сама з ним в хаті. Старий свекор чогось нагадував їй здоро
вого степового орла, од котрого вона ховалась під кри
ла то доброі свекруха` то свого коханого Зінька. Вона

примітила, що Демко все поглядав на неі скоса, все

неначе не йме ій віри, все неначе дише на неї важким

козацьким духом... „Ой коли б не заклював мене на

смерть цей страшний степовий орел, цей осаул!“ дума
ла бідна Маринка, поглалаючи скоса на старого оса

ула, на `його довгі вуса, неначе жмені помятих коно

пель, виізмикнутих з його здоровецькоі голови, неначе

з повісма._ Годі вже вам пхикати та сльози лпти, а то ще в
сьвітлицї од ваших сліз стане повіддя. Йдіть лучче до

пекарні та готуйте обід, бо вже час наставлят борщ,

говорив старий осаул.

Осаулиха з Маринкою пішли до пекарні і заходи
лись варити обід. Впоравшись коло печі, вони накрили
стіл. Усі посідали за стіл обідати. Наймичка подала
борщ. Борщ вийшов не дуже смачний. Осаул насупив
ся. Зінько виголодав ся і мотав, не розбираючи, чи до

брий був борщ, чи иедобрий._ А котра варила борщ? чи стара, чи молода?
Щось борщ не дуже смачний, ие козацький, а ніби

шляхецький, солоденький, _ сказав старий осаул, не то
жартовливим, не то докірливим голосом, і скоса погля

нув на Маринку._ Та це я варила, _ обізвалась осаулиха, _Ма
ринка тільки накладала в горщик закришки та мяса.
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_- Чи через сльози та кислицї, чи через весілля
не вдав ся тобі борщ? - чепляв са старий до жінки.
Зінько мовчав. Мовчала й Маринка. Не огризалась

і стара мати. Смутні Маринчині очі стали ще сумнїйші:
все здавалось, що вона сіла за стіл обідати з во

рогами. А_ Привикай тепер, Марино, до простих козацьких
звичаїв, до простої іжи, до простої страны; Часом моя
стара спартолить таку потраву, що звегь ся тари-мовчки.
Ти певно не їла такої козацької потрави. Привикай ідо
простої роботи, бо ми люди небагаті й прості і не лю
бимо посиденьки та поход'еньки справляти, як буваегв
панів, -- обізвав ся старий, уплітаючи на увсі заставки
шматки печені, котрі він брав з полумиска деревяною

здоровою ложкою з загнутим держалном, схожим на.

карлючву. _- Я, тату, звикла до роботи в своєї матері, бо й
мама дома робить усяку роботу і міні загадувала роби
ти усяку роботу, - несьміливо обізвалась Маринка.- Ото й добре!
Маринка спустила віка на очі і поклала ложку на

стіл: їжа не йшла їй на думку од докорів старого
свекра. ,

Старий осаул перестав гримати, як побачив, що
Маринка і не думає панїти і береть ся до роботи вкупі
з старою свекрухою та з наймичкою. Але він все по

глядав на Маринку скоса, все кидав навмання жартами

проти Маринки, хоч Маринка свлкувалась робити усяку
догоду старому свекрові. Вона почувала в тих жартах
докір, але мовчала. Тільки як родив ся в Маринка син

Ярема, старий зовсїм оговтав ся, звик до невістки шлях

тянки і перестав кидати докорами на Маринку.
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УПІ.
`

Тимчасом до гетьмана Виговського все частїйше

та
`
частїйше приїздили польський посланець Кази

мір Беньовський, Юрій Немирич та инчі українські
православні пани. Гетьман, задумавшн оддати Україну
Польщі, бояв ся, що не всі козаки нристануть на те, й

не йняв віри козакам. Він набрав в чигнринеький полк
Німцїв, Волохів, дрібних убогих шляхтичів і козаків,

прихильних до Польщі. Зінька він не перевів в инчий

полк тільки через те, що за ним була гетьманшина се

стра в первих. Гармати і німецьку ніхоту. в чигирии
еькому полку гетьман доручив Нїмцеві Данилові Олі

венберґові. Недалеко од Чигирина за Чорним лісом сто
яло на погогові найняте татарське військо. Гетьман не

дуже йняв віри своїм козакам і обставив свій гетьман
ський двір найнятими

-
чужннцями для своєї оборони.

Старий Лютай знав про нові гетьманські порядки, про
гетьманські заміри і тільки хитав з досади головою.
Зінько нарікав на ті нові порядки голосно і нрилюдно,
не вважаючи на те, що його жінка була гетьманшина

родичка. Незабаром після того, 16 сентября 1658 року,
гетьман скликав козацьку раду в Гадячі. Пан Беньов
ський приїхав на раду, сказав пишну промову і вгово

рив прихильників Польщі прилучити Україну до Польщі.

Прості козаки мало розуміли кучеряву та премудру про
мову пана Беньовського. Переяславський полковник Па
вло Тетеря виложив зміст і тямку тієї промови в на

родніх простих примовках та в приказках.
_- Оттой всю правду сказав! Згода! згода! згода!

-- закричали козаки, показуючи пальцями на Тетерю.



962 ІВАНА ЛЕВИЦЬКОГО

Гетьман і полковники підписали ту гадяцьку умо
ву і постановилн послати посланцїв в Варшаву на сойм
і просити, щоб король знов прийняв Україну під свою

державу. На радї постановили, що козаки пристаюгь до
Поляків як рівні до рівних; козацька старшина по
винна була дістати шлахепьке польське право; Україна
повинна була стати великим князівством, а Виговський

гетьманом і руським великим виявом.

Вернувшись до Чигирина, гетьман вирядив в Варша

ву посланцїв. В квітнї 1659 року польські соймові послав

цї з*іхались до Варшави на сойм. На цьому соймі по
винно було статись велике діло для Польщі. Король

був готовий приняти в підданство козацьке військоівсю

Україну, і сойм був повинен роздивитись і розібрати
пункти Гадяцької умови. постановленої Казиміром Бе

-

ньовсьвим та Євлашевським з гетьманом Виговськнм та

козаками ще 1658 року в місяці сентябрі. Сейм роз
почав ся. Король Ян Казимір іпольські магнати таїсой
мові посланцї ждали козацьких посланцїв з великЂю

нетерплянкою, а вони загаялнсь і не приїздили.

Варшава заспокоїлась іненаче повеселїйіпала після
важких войн з козаками за гетьмана Богдана. Новий

гетьман України Іван Виговський знов вертав Україну
польському королеві. Ця радісна звістка пішла по Вар
шаві, по всїй Польщі. Магнати з'їхались до Варшави,

давали на радошах пишні бенкети, гуляли по тісних

варшавських улицах то верхами на Ііудових баских ко

нях, то в стародавніх високих каретах, запряакених в

простязк.

Грязюка на тісних улицах вже протряхла, алевви
боях і амах стояло багно. Тісні й вузькі улицї кншіли
живим людом, иатовпом жидів, котрі понавозили свого

крану підчао иаізду панів на сойи. По всіх улнцидза- .
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кут-нах і переулках сновигали енипаэні магнатів та сои

мових посланцїв, котрі попривоаили до Варшави своїх

жінок та дочок для розваги, Скрізь мигалн високі ста

ромодні енипажі, де на козлах стремілн погоиичів нра
ківських жупанах з широкими винладчасгаши кошірами,

обшитиши золотими взорцаыи та мережкаыи. Чудові ко

нї, запряжені в простяж, в вранівсьних хамутах. а чер
воними шарфамн, причепляними зверху, басували по

улицах яв навіжеиі. В енипажах сидїли пишно убрані
магнати, їх жінни та дочки. На паніях та паннах впе

ремішну манячіли то польські оксамитові червоні та

жовті кунтуші, обляыоваиі білим гориостаєм, то модні

вагрянишні сукні. Сиві парннн на магнатах та магнат

нах були перетасовані з овсамитовими «нолоритниши
шапкамн чудервацьких Фасонів, часом вигаданих Фан

тааіею варшавсьннх панів та панїй. Коні натали, ан
скажені. Весняне сонце грало на дорогих колорнтних

уборах панів, на блиснучих кранівських хамутах, на

блискучіи упряжі, облитий сріблом. Все се жвава, коло

ритне, блискуче, сновигаюче по улнпях, весь цей вору
шливий блискучий розкішю наїзд ставав ввелнкнй кон

траст з заднмляниши домами, а плесамп багна по ули
цях, з смердючою гразю та гноєм. Всі улнцї були схо
жі на тропічні плеса та болота з смердючою гннлою
водою, на котрих манячіли пречудові квітки рожевого
та білого латаття, препишних квіток вікторії та коло

рнтннх лелїй.

Аж у шаї прибули до Варшави гетьманські . по

сланцї а України. З генеральної старшини прибув гене

ральний обознин Тнмішь Носач, генеральний писар Гру
ша, мнргородськии полковник Лісннцькиі. Од кожного

козацького полна гетьман прислав по два сотнини. З

послаипамн
поіхало багато охочих людий а козацьке!
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старшини. Усіх посланців набрало ся двісті душ. Юрій
Немирич, київський каштелян, котрий поїхав за депу
тата од Київа, та Прокіп Верещага, як депутат од Чер
нигова, були на чолі козацького посланницгва.
„Козацькі посланці вже прибули! Вже приїхалнІ"

аагомонїли _ скрізь по Варшаві. „Слава Богу! таки ді
ждались! Знов настане мир між Польщею та Украї
ною!“ говорили польські пани, углядівши, як козацькі
посланці в'їхали в Варшаву довгими рядками на баских

степових конях.
~

,Червоні козацькі кармазини, червоні високі верхи
ушапок заманячіли по варшавських улицах. Баскі сте
пові коні помішались з чудернацькнми екипажами.` Не
звичні до міського гаму й натовпу, дикі степові коні

«ста-вали дибки, іржали, як скажені, вищиряли зуби
і лякали панїй та панянок, проїзджаючих по улицах.
ЇЧервоні кармазини та шапки зарябіли й заманячіли між

чорними жидівськими кантанами та шабасковили со

больовнми шапками. Натовп висипав ся на улиці, щоб
подивитись на козацьких гостий, котрих вже давно не

було видко в Варшаві. Варшава зашуміла на радощах,І

заворушилась ждучи добрих насьлідків для Польщі од при

Іізду ще не так давніх страшних ворогів Польщі, котрі
_ тепер сами горнулись до Польщі, запобігали ласки в

. польського короля.
Висипали на улицю й вигнані Богданом утїкачі з

України покатоличені й сполячені украінські пани, ко

трі повтікали з своїх маатностїв до Варшави і боялись
› вертатись на Україну. Вони збіднїли, зубожіли, обноси
лись і проживали нужденно, не маючи часом шматка

насущного хліба. В обстрепаних, в злинялих жупанах
та кунтушах ці українські недоляшки стріли козаків
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криками ненависти. Вони показували кулаки козакам,

котрі шугали на конях по тісних улицях.
-

_Дупіогуби! лотри! прокляті схизматики ! лиходіі!
бодай вам добра не було!“ виривались проклонисьлїд
ком за козаками з натовпу. „Ви нас скривднли! Бодай

вашому гетьманові Богданові земля лягла залізом на

домовину! Прокляті! ви нас скривдили, нас, дітий Укра
іни, украінського роду, української крові!“
Але ці крики споляченнх утікачів панів з України

не долітали навіть до червоних козацьких шапок. Їх
приголомшували й заглушували крики радісні, крики
привіту козакам, що знов повертались у нідданство
Польщі. `

Король назначив день для прийняття козацьких

посланців. В сенаторській просторній залі зібрали ся

усї сенатори й соймові посланцї. Для короля був по
ставлений трон на Височеньких сходах під червоним
оксамитовим балдахином, перевитнм по середині золо

тими шнурками. Прибув і архиеніскоп прімас гнізнсн
ський. Усі посланцї й магнати стали двома рядами по
обидва боки зали і ждали короля. Незабаром рознїс ся

по залі голос герольда. „Найяснїйший король Ян-Кази

мір іде!“ усі в залі заворушились і подали ся до по

рога. Прімас з хрестом в руках пішов до порога поміж

рядами панів і встрів короля в дверях. Сенатора й сой

мові посланцї низенько уклонилн ся королеві. Лицемір
на покірлнвіеть виявлялась на обличчях магнатів, котрі
вважали себе трохи не за рівню королеві і котрі в себе
в дома, в своїх маєтностях і на провінціяльних соймах

і справді виступали як маленькі самостійні королі.
Гдтьман Богдан нродражнив іх за свавольність „коро
ленятами“.

Король, ще молодий, але тїлистий, поставний та

Бібліотека найянамен. повістей. Томъ ЬХІУ. 18
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здоровий, повагом вступив в залу і попростував мізк

двома радами панів до трона. Пани рушили сьлїдком
за ннм і стали по обидва боки трона. Прімас став на

чолі магнатів по правий бік од короля. День був весна

ннй, соняшний. В вікна по обидва боки трона сипалось
майське ироміиня і обсипало ясннм сьвітом багаті окса
митові та шовкові кунтуші, лиснїло на золотих шнурах
та позументзх, переливалось чудовими мнгкими сутїн
ками на шовкових та оксамитовнх складках кунтушів.
Увесь збір, блискучий та пишний, аяк сяв колоритними
оарбамн, сив радісннми очима, веселим обличчям.

Увійшли козацькі посланцї і гуртом стали серед
зали. Засяли червоні кармазини та червоні сапяицї,

неначе серед пістрявого гурту магнатів в залі схо
пилось червоне полумя. Тільки чорноволосі козацькі
голови, чорні чуби на головах, здорові вуси та блискучі
темні очі чорнїли поверх червоного полумя кармазинів.
Послаицї поклоиилвсь королеві. Король з-горда повів
вниз очима і ледві схилив свою низько обстрижену го~
лову; тільки здоровецькі довгі вуси тр~хи схилились
вниз і натякали, що король поклонив ся - не чолом,
а вусами. -

Перед держав Юрій Немирич. Він спяиив ся посе

ред зали, виступив трохи з натовпу і висловив латин
ською мовою пишну промову. в котрій вихвалав Польщу,

як вольиу державу на ввесь сьвіт, і просив короля
знов прийняти в своє підданство усю Україну, одрізне
ну од Польщі гетьманом Б гданом. Післи коротенького
`риторичнього вступу Немирич промовив: ,

„Ми з,являємось в теперішній день перед престо
лом королівської величности, перед збором всеї речі
посполитої, як посланцї найяснїйшого й иайшлвхетвій
шого гетьмана усього війська запорожського і разом
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а тим усього українського народа, щоб при взнати перед
лицем усього сьвіта на потомні віки його величність,

річ-посполиту і корову польську нашою отчиною і ма

тірю. Держава вашої величности по всьому сьвіту стала

славна волею і в цьому схожа на царство боже, в ко

трому як огневим духам, так і людському родові да
ють ся божі й людські закони, але а охороною їх воль
неї волї без найменчого силування на всі часи од са
мого сотворіннн сьвіта. Нехай ннчі царства й держави

будуть славні своїм теплим кліматом, багацтвом, збит

камн золота, дорогих перлів та діямеитів, роскішю
життя... але там народи не зазнають прандивої нолї.

Забувши, що вони обдаровані од Бога вольною волею,

вони живуть неначе в золотій клітці і повинні зістава
тись невільниками чужої сваволі, чужого бажання. На

усьому сьвітї не можна знайти такої волі, як в поль
ській коровї! Ця воля, котрій і ціни не можна скласти,

ця вольність, а не що инче, веде тепер нас до з'єднання
з вами. Ми родились вольними, виросли на волі івільно

обертаємось до однакової з нами волі.и

Соймовий збір заплескав в долоні. Кожний пан

почував, що Немирич говорив правду про волю в Поль

щі, але пани забулись, що в тієї „вольної панської
волі” були в неволі хлопи і польські, і українські,
в неволі, як у пенлї. Вони забули слова Французького

вандрівця на тодішній Україні Боплаиа, що на Україні
польські пани живуть як в раю, а панщавні мужики

мучать ся як у пеклї. Оратор в своїй промові забув на

той час згадати про те пекло. Немирич замовк на хви

лину і знов заговорив:
І,'І`епер блудний спн знов вертаєть ся до свого

батька. Нехай эке батько привитав його поцілунком

мира й ласки! Нехай надїне золотий перстень
ва*його
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палець, вбере його в гарне убраиня, нехай заколе го

доване тела і радіє вкупі з ним на заздрість инчим!
Не тисячі, а міліони душ потягують ся до підданства
вашій величноети і усій речі-посиолитій! Привіт тобі,
найясніаший королю! Прийми цей багатий край, цей

родючий Єгипет, текучий молоком і медом, багатий на

пшеницю і на усякі земні овощі, цю вітчину войовни
чого і давнославного на морі й на суходолі народа у

краінського... Віват найяснійший король Ян-Казпмір!
Віват республіка польська!“

Олавному и свої часи ораторові одповідали в соймі

короткою промовою. Усі соймові посланці були раді,
що козаки знов задумали вернутись до підданства ко

ролеві. Юрій Немирич подав королеві гадяцькі пункти.
Посланці сподобались цілувати руку короля. Сенатора
й соймовик дуже радо привитали козацьких по

сланцїв.
Але радість в соймі швидко змінилась на смуток,

як сенатори почали розбірати пункти гаднцькоі умови.
Піднялись змагання та нарікання, що козаки вимагали

дуже багато права та усяких привілеїв для України,

що в гадяцькій умові, постановленій комісарями Поль

щі Казиміром Беньовським та Євлашевським, комісарі
надавали козакам надто багато обіцянок. у

По гадяцьвій умові Україна приставала до Польщі
як Велике князівство Руське, зовсїм самостійне в своїх

осерединних справах: козаки приставали до Поляків як

вольні до вольних, рівні до рівних Гетьман і великий
князь Виговський просив для себе повного права суда
над усім козацтвом на Україні і особистої незалежно
сти од усякого суда, од усяких позвів. Козаки вимагали,

щоб у Великому князівстві було свое козацьке військо

і свое правленство, щоб на Україні не було унії, а
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польські езуіти навіть не мали пробувати на Україні;
щоб вигнані з України пани католнки й Поляки не ма
ли права вернутись на Україну і забрати свої давні ма
єтиости; натомісць король був повинен дати ім скарбо
ві землі в самій Польщі. Козаки постановили, щоб усї
староства, усї скарбові землі на Україні були оддані
в український скарб, були прилучені до українських
воеводств. Воєводами повинні бути тільки православні;
католики не мали права займати місця па урядовій

службі на Україні і через те не мали права діставати

коронні землі й маєтности на Україні. Козаки домага
лись, щоб король дав ім усім право шляхецтва і щоб
в самому Великому князівстві православні дідичі, князі
високого роду були у всьому рівні з шляхтичами-коза
вами іне присвоювалн собі окромішних висчих приві
леїв. Що-до просьвітн, то козаки вимагали собі права
заснувати два університети, в Київі і в Брацлаві, і за
водити школи, не питаючись у Поляків, права вольної
печатні книг та вольної чорноморськоі торговлї.
Такі вимагання козаків збурили польських магна

тів і сенаторів, гордих своїм шляхецтвом. Підняли ся
голоси проти гадяцької умови. Пани иехтували козака

ми, ні за що не згоджувались, щоб козаки стали шлях

тичами, рівними у своїх правах з ними. Послаицї кри
чали на соймі, що Україна стане через такі привілеї
міцносилою, самостійною державою, небезпешною для

Польщі.- Як то можна давати шляхецькі привілеї усім
козакам, та хоч би й усій козацькій старшииі! Це ви

ходить, що ми дамо шляхецьке право хлопам, бо коза

ки з хлопів. Це буде приниження для нашої стародав
ньої шляхти. Рівняти до себе хлопів, якихсь душогубів,

лиходіів! якнхсь бунтарів, що встали бунтом проти сво
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сі матері Польщі, якихсь пройіисьвігів! Це буде ганьба,

неслава для нашої шляхти! Не попустимо цього!
_

кричали польські пани, вислухавши прочитані гадяцькі

пункти._ Якнхсь схизматів становлять врівнї з панами
католиками! - гомонїли в соймі біскупи. _ Схнзму
треба вбити, як гаднну, а не становити їі нарівні з ка
толицькою вірою панів. Це сором для нашого сьвятого

костьола! це ганьба на ймення боже!- Це анесяавигь вартість і достойність нашої
шляхецькоі верстви! Ми принизимо нас самих, під
внсивши до себе якихсь пройдисьвітів!

_- репетували
деякі пани. -ЬНе попустимо цього! А все то иакоів
лиха пан Беньовський!

Трохи не місяць змагались пани на соймі, розбі

раючи пункти гадяцької умови, та все нарівали на Бе

ньовського за його непомірву здатливість на користь ко`

закам. Але були між польськими панами такі правдпві
люди, котрі могли б послужити за зразець і для су
часних декотрих польських панів і польських істориків.- Не козаки порушили згоду, а ми, _ говорили
декотрі пани. _ У всьому винна наша гордоввтість. Ми
з ними поводились не по людськи. Ми не тільки одні
мали од іх таки їх права, але позбавили іх усякого
людського натурального права. Ото за те Господь Бог
і показав нам, що й вони такі люде як і всі, і по за
слузї покарав нашу високодумність. Ми низчі за іх:
вони бились за волю, а ми - за безсиле панування...
Тоді як Адам копав землю, а Єва пряла, ніхто нікому
не служив, ніхто ніко'о не називав хлопом.

Тепер Беньовському довелось викручуватпсь за

свою щедрість в умові з козаками. І хитрий посланець
внкрутив ся. Він подав таку гадку: „Треба згодитись

"__,„ґ „дн-«таАш-Нщр ._,..-М._... Им.. .› _,“чин-м- фИ-щщ д,
_ _ ,и. „І
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на усі вимоги козаків, бо тепер Польща має ворогів -
Шведів та Москалїв, котрі можуть вагубити Польщу.
Козаків тепер стало дуже багато і вони дужі. Ми при
дбали собі спільників на Україні. Але потім, як мине
час, можна буде й порушити усі пункти гадяцькоі умо
ви: завестн унію, прнтиснути козаків, вернути землі
вигиаиим католнкам-павам і занести на Україні давні
польські порядки. Хоч це все станеть ся не з-плохз,
але згодом можна буде повернути діло на Україні по

давньому.“ Тільки тоді пани й сенатори згодилнсь під
писати гадяцьку умову з певною надією не додержатн
свого слова. „Ізба“ соймова й посланицька обидві за

твердили своєю згодою гадяцькі пункти, гадаючн в

слушний час зломити своє слово, порушити гадяцькі

пункти.
`

Затвердивши гадяцьку умову, сойм назиачив день
для торжествеиноі присяги на підданство королеві. Цей
день припав в 22-ий мая.

В сенаторській „ізбі” поставили пишний трон для
короля. Зібрались усі соймові послаиці, сенатори й де
котрі біскупи. В одинадцятій годині з-ранку увійшов в

залу король і сів на троиі. Сенатора й соймові послан

цї стали кругом трона. Тоді покликала посланціи ново
го Великого князівства Руського. Козацькі посланні
увійшли і стали у ряд. Коронний канцлер сказав кра
сномонну промову од ймеиня короля і оповістив, що

король прощає усі козацькі давні провини, приймає
Україну в підданство і затверджує гадяцьку умову, по

становлену Беньовсьним в козаками 16 сентября 1658

року.
Почалася присяга. Перший присягиув король, по

клавши два пальці на євангелию. В своїй присязї Ян

Казимір обіцяв, що він і його насьлідники дають обо

Х



272 ІВАНА ЛЕВИЦЬКОГО

вязок королївською присягою держати гадяцьку умову

непорушно на віки вічні і вчиняти правдивість -усїм
жильцям Великого князівства. Руського по їх праву
і звичаю. „І коли б я, борони Боже, - сказав вкінці
присяги король, _ не додержав моєї присяги, то народ
український не повинен міні покоратись.“ Після короля

присягли архіепіскоп прімас гнїзненський, епіскоп ві

ленський за все католицьке духовенство, потім при
сягли гетьмани коронний і литовський за все польське

військо, а після їх присягли канцлери і підканцлзри
Королівства Польського.

Коли ця церемонія скінчилась,

козацькі посланці. Київський митрополїт Диоиісій Ба

лабан прииїс євангелию, обковану золотом, і золотий

хрест і поклав їх на столі. Генеральна старшина при
сягала по одному, піднявши два пальці вгору; отамаии
й осаули присягали по два разом. Але як церемонія
стала вже дуже загайна, то сотники і решта козацьких
посланцїв усі стали на-вколїшки, піднявши два пальці

вгору. Генеральний писар Груша висловив за їх усїх
присягу. Скінчивши присягу, козацькі посланці сподо
билиеь поцїлуваги короля в руку, і ввесь збір з церемо
нївю вийшов з „із6и“ і пішов в собор сьвятого Яна.
Узеиька улиця коло собора уся заповнилась бли

скучим кортежом роскішно убраних польських сенато

рів та козацьких посланцїв. Увесь кортеж аж сяв чер
воними, синїмн й жовтими вунтушами, червоними вер
хами козацьких шапок. Улиця неначе зацьвіла квітка
- ми. Майське сонце весело грало й лиснїло на золотих

поаумеитах кунтушів, на червоних та жовтих дорогих
уборах, на червоних маківках козацьких шапок та на

червоних кунтушах. З уеїх одчиняних вікон визиралн

гарні паини та панїї впишних уборах. Поврівлї будин

ПОЧЗЛП Присяга!!!
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ків були обсипані народом, неначе іх обсїлн хмарамн
галки. Блискучий кортеж неначе вливав ся в високі

двері собора, кидаючи червонястий та экоотий одлиск
на стіни собора, обквітчаиі вилїплянима фігурами та

арабесками. Самі ннгола, виліпляні над високими две
рима, неначе ожала, вкриті живим одлиском од доро
гах кармазанів. Сьвіт тих одлисків бігав, миготів по

горорізьбі; янголп неначе засьміялись на радощах, що
настав мир і спокій в Польщі, що Україна знов пристаз
до згоди з Польщею.

Блискучай кортеж неначе поглинули широкі темні
двері. В соборі почав ся молебінь. На улицї, на по

крівлях стало тихо, як в глупу північ. Натовп на улицї
поскидав шапки. Все затахло. Ввесь натовп на улипі
нїби замерУ Тільки чуть було, як в пролорому повітрі
десь весело щебетала ластівка і ії дзвінкий. але мягкий
голос розлнвав ся, неначе хто вигравав на Флейтї ве

селі трелї. На соборі на хрестї вчепилась ніжками гал
ка і закавкала своїм мягким голосом. І те кавкання
галки виразно розвесло ся по-над домами серед мертвої
тиші. Високі й тонкі дві башта собора з-дива погля

дали на незвичайний збір народа, неначе замершого
й захоловшого на улицах, в одчиняннх вікнах і на

дахах.

Серед мертвої тиші несподівано загув орган та все

дуэкче та голоснійше. Гук органа сповнав усей собор
імало-по-малу ніби нолились здавлииі Филі міцноси
лнх гуків через одчиняні двері, неначе вони не зміщу
вались и храмі, і полились через край, потрапили в од
чиняні двері і розлились Филями по улицї, понеслись

вгору по~над домами і розлились по синьому пебі,
в майському повітрі.
В соборі заспівала І,Тебе Бога хвалимо“. Заспіва
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ли усі од щирого серця на радощах дужими голосами.

Орган загув, заклекотїв, закрпчав, а потім загремів;
його низький клекіт, як грім, злив ся з голосами. І за
дрижали товсті стїнн собора, неначе не задержали на

тиску лицарства, натиску лицарської у`сили й мужиостн.
Безмовие, нїби змертвіле стовпище захиталось на улиці
'й на дахах. Усї почали хреститись, бо вже настав ві
нець молебіня, і всі ждали, що от-от незабаром бли

скучий кортеж з королем на чолї з'явить ся в дверях
собора і затопить золотом і сяевом улицю.
На небі сонце зразу погасло. Набігла майська чорна

хмара. Ще орган не замовк, як несподівано вдарив
грім, неначе десь недалечко вистрелили з гармати. Грім
гуркотїв весело по небі і неначе зареготав ся на радощах
великого для Польщі сьвята. Несподівано полив ся дощ

ливцем. На одну хвилину стовпище неначе вкрилось ту
маном і заворушвлось, захиталось на високих покрівлях.
Дощ лив, шумів, аэк дзюрчав. Потьоки впали з покрівлї
і задзюрчалн по улицї. ііроцессія мусіла задлятись
в соборі, поки перестане дощ._ Це добрий знак! _ гомоніли в соборі, _ дощ
теплий і плодючий. Як цей дощ несе сьвіэкість і родю
чісгь, так постановлений мир з Україною нехай збага
тить нас, прибільшить благословення і надаруз процьві
танням Польщу!
Дощ од-разу перестав, неначе хто закрив несподі

вано хмари. Одгуки грому лунали тихо десь далеко за

Вислою над лугами, над густими лісами. Над Варшавою
небо випогодилоеь і засяло чистими блискучими блакит
ними Фарбами, неначе оповилось найдорожчим голубим
мягким шовком з золотистимн сутінками. Кортеэк ру
іпив і вийшов з собора. Жовті панські чоботи, червоні
козацькі сапянці з срібними підковами залиснїли на

„__-_.. _
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улиці обмочені в теплу дощову воду, котра дзюрчала
під ногами. Стовпище крикнуло, як один голос: Віват

король Ян-Казимір! Віват козаки!- Пішла хмара на Татари, а сонечко на христи
нні _ говорили козаки, подивляючнсь на хмари, що по
сунулись за Вислу.
Але ті хмари посунулись і на Татар, посунулись

вони і на Україну...
Після присяги почали ся в Варшаві бенкетн. Бага

ті, зиачні польські магнати запрошували до себе на

бенкети українських посланців. Пани нитали козаків
а поважанням; козаки показували на словах прихиль
ність до короля й Поліщі.
В ті часи польські магнати не ставили собі вели

ких палаців в Варшаві. Здорові палаци в баштами вони

ставили в сиоіх маєтностях по селах та містечках, то

над болотнними річками, то на' горах для захисту од
несподіваного нападу Татар, козаків та ливонських ри
царів. Палаци іх були разом і твердині, обкопаиі ро
вами, обсипані валами` захищені болотами, очеретами
або горами. Один тііьки коронннй канцлер мав чималий
палац з двома невеличкимн баштами. котрі гордовито

познрали на тісно скуочені жидівські та міщанські не
величкі заднмляні домки, неначе ногаті та довгошиі
чаплї на жаба, що притаілнсь на дні болота в осоцї.

Каицлвр запроенв до себе на бенкет декотрнх козаць
ких старшин і чимало соймових посланців.

Просториа довга зала на другому поверсі йшла

через увесь палац і була вкрита зверху закругляннм
плафоном, неначе зігиутим листком паперу або вели

теигькою половиною улика, розрубаного вподовж на
на двоє. Плафон ввесь був обліпляннй грубими арабс
скавш, неначе на ному було натуляне ломаччя по по
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ловинї з усяким листом, в котрому подекуди позаплу
тувались крилаті Амури та мизаті й пикаті Венери. По

обидва боки довгої зали йшли рядочками тісненькі
й узенькі кімнатки, в котрих нігде було й повернутись

гаразд. Уся зала була осьвічена трьома люетрами, но

трі були причепляні до плаФона; на іх трьома вінцями
горіли сьвічки ярого носку. Довгі ряди столів тягли ся

од краю до краю зали. Столи аж захрясли під срібни
ми тарілками та полумисками, повними усяких наідків.

Срібнікубки та пугарі були наставляні посеред столів,
неначе срібний гай виріс на скатертях посеред столів.

Чимало волів, баранів, кабанів та усякоі птиці полягло

під ножами кухарів для того бенкету. З льохів вико
тили кілька бочок старого вина, а найбільше венгер
ського. В залі стояв гам та клекіт, неначе на ярмарку;

скрізь тхнуло воском та димом, як у церкві. Добре ви
но розвязало і панам і козакам язики. Усі говорили
голосно, скільки було сили, як тепер говорять селяни.

Господар не обходив столи і велів слугам наливати пу
гарі вином. І пани й козаки пили страшенно. Гості спо
рожняли жбани в одну міть. Слуги на-силу нстигали

наливатн іх нином з бочок. Вино неначе зсякало, всиса
лось і входило в суху землю, місяць немочену дощем.
Пани браталнсь з козаками, обиімались і цілува

лись на радощах, неначе вони ніколи не 'бились і навіть
не лаялись. Козаки голосно хвалились своєю прихиль
ністю до Польщі.- Оттепер нехай иайяснійший наш король поси
лає нас на Москву або на Шведів! - говорили на ра
дощах козаки. - Ми дамось ім в знаки і докажемо ,
що мп готові і головами накласти за його королівську
величність. Провали тепер Татари й Турки! Нехай вони
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тепер пачуввють ся лиха! Зандамо ми їм вкупі з вами

доброї пинхви!

Вже на дворі сутеніло. В залі стало душно, як на

печі. Після довгого бенкету козака й пана вже були
пянї. Коронний канцлер, господар дому, встав з місця уі

хотів сказати промову, але він був вже такий пяннй,

що язик не слухав його і на-салу повертав ся в роті.

Канцлєр забельчотів, запикав ся, замакав ся і замовк.
_- Віват канцлєрові! віват! Випемо за здоровя

канцлера!
- гукнули гості. м Нехай живе славний

канцлер!
Вже смерком скінчав ся бенкет. Господар запросив

гостий в садок. Гості рушили в одчиняні на террасу

двері. Слуги понесли сьлїдком за ними пугарі, кубка,
пляшки та бутлі. Сад був осьвіченнй лїхтаряма. На

дворі стояла тиша. Гості обсїли ланка на широкій тер
расі, обсїли камяні сходи, розсапалась по садку і посі

дали на розстеляних килимах на землі, декотрі посіда
ли на траві. Знов полилось вино та горілка з бочок

в бутлї та в жбана.
у

На террасї один штукар, козацький сотник, стоячи
коло ліхтаря і поглядаючи на свою тінь, промовив:_ А що, панове, чи не стала моя тінь довша, як
я став шляхтичем?

Генеральний обозний Тиміш Носач зареготав ся на

цей жарт. Зареготались навіть ті козацькі полковники

та сотники, когрі самі запобігали в сенаті та в короля
ласки, щоб дістати право шляхецтва. Пани образилась
і понадимались. Коронний канцлер насупив брови. Ко

заки своїми жартами неприємно вразили гордах своїм

шляхецтвом польських панів.

Вже настала глупа північ. Вже гості епорожннлн
не одну бочку старого вснгерського. Половина гостий
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на-снлу потрапила в двері, як почала розходитнсь до
дому; друга половина гостий попадала до-долу й по

сиула. Самого господаря слуги взяли по-під руки і на
силу доволокли до пишного ліжка в узеньіјй тїсиенькій

кімнатні.

Нагулявшись в смак на панських бенкетах, козаць
кі посланцї вернулись на Україну з дор}ченою ім гра
`мотою до Виговського і з затверженими королем пунк
тами гаднцької умови. Король надарував козацьку стар
шину правом шляхецтва, але не всю. Дістали од короля
шляхецьке право навіть двірські гетьманові слуги, тим

часом як декстрі полковники не сподоби тись од короля
такої нести.

Козацькі посланцї вернулись з Варшави до Чиги

рина аэк перед Зеленими сьвятками. Саме тоді попри

їздэкали до гетьмана полковники та сотники, щоб по

здоровити гетьмана з празнвком по давньому козацько

му звичаю Гетьман жив тоді в Суботові, і козацька

старшина й посланцї поїхали до Оуботова. Першого дня
Зелених сьват усі вони зібрались впросториій сьвітлипї
Богданового палаца. Сьвітлиця була обквітчана клечин

ням, рутою та любистиом. На вікнах, на столах стояли

букети з півонії, півників, мити та рути. Підлога була
посипана татарським зіллям, дрібиою осокою впереміш
ку з пахучим чебрецем. Сьвітлиця була весела, повна

пахощів. Дух весняного зілля, ясне промінни майського
сонця, все це гармонїзувало з радісним почуванням ко

зацької старшини, котру брала нетерплячка, щоб швид
че вийшов гетьман і оповістив про шляхецькі привілеї,

надаровані королем старшинї й усій Україні.
і

В другій сьвітлиці походжав гетьман Виговський,

дожидаючись, поки збереть ся уся старшина, поки зій
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дуть си усі посланцї. Гетьманша сиділа на канапі коло

столу.- А що, Олено? Чи добрим пророком був я ко
лись, ще тоді, як тебе сватав? Чи не справдились же
мої пророкуванна ?- Що справдились, то справдглись! 'Ги був до
брим пророком; тим то я і зохотилась за тебе вийти
ва-між, бо постерегла твій хист, твою здатність, _твій ро
зум та зручність.
° '- От теперечки я гетьман івелнкип князь на Лу

сї
,
а ти велика княгиня! Поздоровляю тебе з великим

князівством! _ сказав Виговський і тричі цмокиув
гетьманшу и щоки.- І а тебе поздоровляю од щирого серця! -- ти
хо обізваласъ Олеся._ От тепер твої княаї Любецькі та Соломирецькі,
та твої сенатори родичі аістались в сливах! Ти тепер
висиа за їх усїх, бо ти велика княгиня, мов королїва на
Україні, а вони прості кннэї і мусїти-муть схилити свої

гордовиті голови перед тобою. Вони тепер зірки, а ти

ясне сонце України, -- сказав Виговський, походжаючи
по сьвітлицї, гордо підвівши голову вгору.
-- Ну, теперечкн як почує княгиня Любецька, що

ти став великим князем, а я великою киягинею, то

лусне з досади,
-- сказала гетьманша.- А князь Любецький аж зареве од аависности,

а твій дядько, кальвииїст Христофор Отетксвич з дива
вискочить на тин та й закукурікає, як півень.

--- А ті'ка Суходольська? Тепер вона од зависно
сти скрутить ся, зверетенить ся та й сказать ся! Во
на ж. найбільше ставала нам на дорозі! - сказала
Олеси і

встала

з місця. - От тепер я велика киягиня!
'і
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заткнула роти усій високодумній рідні! _ говорила
Олеся, ходячи тихо по сьвітлиці.

`

В гетьманші очі блищали, щоки горіли. - Гордо
витість і самолюбство, вдоволенс по самісіньку шию, так
і сьвітилось в іі пишних очах, в цілій постаті Довга
оксамитова рожева Французька сукня пишно сунулась
за нею сьлідком по підлозі, а голубий шовковий кун

туш аэк шелестїв на її стані ніби на радощах, що вкри
вае княжі плечі і княжий стан._ А знаєш, гетьманшо, що ми постановили в га
дяііькій умові з Польщею,' щоб наші украінські право
славні князі, які позоставались на Україні, не мали
привілеїв, більших за козацькі привілеї, і булиувсьому
рівня козакам, _ сказав гетьман. _ Це нашим князям
Любецьким та Соломирецьким ще одна носатка од мене

в самісінькнй ніс._ Ото й гаразд! Так і треба! - аж крикнула
гетьманша. _ Надїну ж княжу діядему своєї матері на
цей урочистий час і покажусь в неї козацькій старшинї,
щоб тепер вона не дуже ставала за панібрата з нами.
Гетьманша витягла э здорової скрині маленьку

-скринку чудової роботи, одімкнула, вийняла дорогу зо

лоту діядему, обсипану бриліянтамн, і почепила собі на

голову; потім вийняла чотири разки перлів і золоте на

мисто з маленьких червінчиків і почепила на шию._ Пишна ти в цїй діядемі та перлах! Ти неначе
родилась за~для того, щоб носити діядему та корову! -
сказав Виговський, мнлуючись своєю Олесею.

Гетьманша залишалась на ці слова чоловіка; на
її очі, на іі обличчя на одну міть неначе злинулп граціі
і обвіяли їх своїм духом. Але перегодя Олеся знов гор
до підвела голову і тихою ходою почала походжати по

сьвітлиці. Княжа поставиість та поважність знов вигля
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нули в ії постаті, в кожному пружку її гордовитого
обличчя.- Та ти, гетьмане, не цїлуй ся тепер з козацьки
ми полковникамиі треба знати й свою честь. І я не бу
ду їх тепер цілувати в плечі, бо я тепер ім не рівня.
Од-разу постав себе як великий князь і гетьман, щоб
і вони з”училнсь вважати на тебе, як на великого кня
зя! - навчила Олеся.
¬ А то ж як? А вже эк я тепер ім не рівня. 'Ге

пер я маю ласку в короля. Тепер я кому схочу, тому
и дам шляхецький ранг. Але козацька старшина певно
вже вся зібралась. Час виходити!- Вихсдь ти попереду, а я зараз за тобою вийду,
щоб прийняти поздоровління, - сказала гетьманша.
Зібрана в сьвітлиці старшина все поглядала на.

двері, а двері не одчинялись. Намальована на дверях
дочка Фараоиова в очеретї й кошик на воді з малень

ким Моисеєм все стояли нерушимо. Коли це несподіва
но Фараонова дочка з очеретом неначе посунуласьі десь
сховалась. Два\ козаки одчинили в велику сьвітлицю
двері і поставали по обидва боки дверий. Гетьман прий
няв поважний вид і гордо вступив в сьвітлицю. Полко
вники и сотники і посланцї сповняли сливе усю сьві

тлицю. Гетьман поклонив ся до їх не дуже низьким по

клоном, ледві нахиливши голову. Оксамитовий малино

вий кунтуш, червоні сапяицї з срібними підковами та

острогами аж сяли на гетьманові.
Посланні, полковники, сотники й уся старшина

низенько уклонплись гетьманові і поздоровили його з
уЗеленими сьвятками. Гетьман подякував тихим голосом

і знов ледві повлонив ся старшииі. То увже не були ни
зенькі та облесливі попередиійші поклони колишньогось

Бібліотека нанвпамен. повістей. Томъ ЬХІУ. 19
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генерального писаря Виговського, то був гордий поклін

гетьмана і великого князя Русі.- Не так тепер кланяеть ся гетьман старшивї, як
було переднїише! - зашепотїли декотрі полковники, що
стояли позад других. - Неначе не той став!
Гетьман стояв сам серед сьвітлицї і нікого не по

просив сісти. Генеральний писар Груша подав гетьма
нові королївські грамоти. Гетьман прочитав їх мовчки
і потім зараз оповістив, котрих полковників та сотників
король надарував грамотами на шляхецтво. Шляхецтво

дістала од короля не уся козацька старшина, а тільки
ті полковники та сотники, на котрих, само по собі. по

казав гетьман. Полковники, осаули та сотники почали

переглядатись і шепотїги. Гетьман підвів голову і гріз
ним поглядом поглянув на етаршину. Старшива стихла.

Првчитавши девотрі грамоти од короля, Виговський

промовив: „Поздоровляю вас, старшиио, з Великим кня

зївством Руським і з новим правом шляхецтва! Будьте
вдячні найяснїишому нашому королеві і добродїєві!

Дехто з старшини поклонив ся `і подякував геть

манові.- А ми тебе, гетьмане, поздоровлявмо, як велико~
го князя й гетьмана України! -- промовив генеральний
писар Груша і иизенько уклонив ся Виговському, по
клоиились низенько разом з ним і ті полковники та

сотники, котрі дістали право шляхецтва.

Осаул Ковалевський і инчі, котрі не дістали права
шляхецтва, не -поклонили ся Виговському._ Позіоровляєш нас, гетьмане й великий князю,
в правом шляхецтва, та не всїх, - гордо промовив Ко
валевськии. _ Ми, козаки, усї діти однієї матері Укра.
їни. Здаєть ся, в Гадячі постановили, щоб уся козацька
тарши на стала од короля право иа `шлянецтво, і там



гитЬмАн ІВАН виговський азз

не було такої умови, щоб шлихецтво було дано твоїм
гетьмана, слугам...

^

- Не з моєї причини так стало ся... Про це вже
знає найнснійший наш король і добродій, _ сказав Ви
говський, і в його словах, в його голосї знов виявились
хитрощі та облеслнвість колишнього Богданового гене

рального писаря.
-- Знає про це король... це правда. Аде коли ко

роль знае, то тільки через тебе, гетьмане, -° знов обі
звав ся з злістю Ковалевський.

Гетьман гордо випростав ся на ввесь свій високий

зріст і сказав:- ІЦо зроблено, то зроблено, і не нам його пере
роблюватн. Прошу старшину памятати про своі обовяз
ви до найяснїйшого нашого короля й добродїя і до нас,
гетьмана і великого князя`

Старшина замовкла. Генеральний писар Груша об
лесливо промовив:
_- Передаємо наше поздоровління ясиовельможиій

гетьманші й великій княгині!- От вона зараз буде, _- сказав гетьман івийшов
в двері. Фараонова дочка й очерет знов з'явились пс

ред очима старшини.

Через одну хвилину два козаки знов одчинила

ері і стали по обидва боки, неначе вкопані. В двері
'увійшла гетьманша з повагом, горда та иишна. Княжа
діядема лиснїла й блищала аж сипала промінням. Золо

те на то, перли, золоті позумеитн, золоті парчеві
квігІк а шовковому кувтуші сипали од себе сяєво
кругом нової великої княгині. Вона увійшла і стала

серед сьвітлицї. Сьлїдком засиею вийшов Виговський
1 Став П ,`уЧ З Нею. .

Стнтуина поздоровила Виговську з сьвяткамн і з

*
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великим князівством. Вона подякувала тихим голосом.

Усі полковники та сотники підступали до неї та цілу
вали її в руку і в плече. Вона не поцілувала в плече
нї одного полковника.
Гетьман і гетьманша трохи постояли серед сьвіт

лиці, трохи побалакалн з деякими посланцями. Вигов
ський розпитав в посланцїв, як приймали їх в Варшаві,
як вони давали присягу на підданство королеві, а по
тім поклоннв ся усім полковникам. Гетьманша так само
поклонилась заразом усім одним поклоном і тихою хо

дою вийшла з сьвітлиці. Оьлідком за нею вийшов і геть
мав, не запросивши старшини до себе на празннковий
бенкет, як то бувало переднійше. Два козаки зачинили
за ними двері._ Осаул Ковалевський страшний за-для мене, _
тихо промовив Виговський до жінки. _ Він мене зсадить
з гетьманства і з великого князівства, але не діэкде він

цього. Треба йому чики-чики! _ сказав гетьман і по
казав на горло, чикаючи палцем по своїй горлянцї. _
Пошлю найнятих убнйників, горлорізів-Татар, нехай
його десь застукають та й чики по горлі!_ Це наш закатований ворог, він нам накоіть
багато лиха, _ сказала ще тихійше гетьманша.
Уся старшина, усі посланці стояли, терлись, -мя

лись, тупцяли, все сподівались, що гетьман знов вийде
і запросять усїх на празниковий бенкет, як звичайно
бувало переднійше. Але двері в сьвітлицю не однина-д
ЛПСЬ, Неначе їх ХТО ЗЗМКВУВ ПрИПеЧатаВ. аопо'а

дочка мовчки дивилась на старшину і неначе с іялась
з їх. Усі постояли, потупцяли та й розійшлись._ Ого-го! Виговський вже став не той! _ сьмі
ливо гомоніла старшина, _ вже не

осьміхаїь
ся й не

кланяєть ся низько. д'
\
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- Коли б тобі хоч сісти попросив! коли б тоб
дав хоч по чарцї за труда! - гомовїли деякі сотникн
та посланцї.

'

-- Ото добра закуска, нїгде правди діти! _ гово
рив гордовитий Ковалевський.

- Оце гаразд наїлнсь,
иапились в гетьмана, та й... бувайте здорові!_ В мене вже аж хміль вдарив од гетьманського
вина. Добрий могорич поставив нам Виговський! ~›экар

тував Носач.
-- Буде він нам ставити ще красчі могоричі!

Щось він занадто гордо підняв голову, як став великим
князем з ласки королівської, а не з нашої, ~ гомоиїлн
Ковалевський та Золотаренко. --- Не король вибрав Вн

говського, а ми! А коли ми його вибрали, то можемо
й скинути з гетьманства. Високо він літае, та низь

ко сяде.
Вже аж третього дня Зелених сьвят гетьманшин

брат, сотник Юрій Стеткевич вговорив сестру та геть
шана, щоб вони запросили старшииу та посланцїв на

бенкет. Гетьман і справді запросив до себе, але не всі:
полковників та сотииків, а тільки тих, що були йому

вірні і дістали од короля шляхецтво. Це ще більше

роздратувало козацьку старшину. Чутка про те, що не
всі козаки дістали право шляхецтва од короля, навіть
не всі полковники й сотники, облетіла по всіх полках.

'Невдоволсиа старшина почала нарікати на короля І
гримати на гетьмана. Гетьманові про се виказувалн

вірні йому козаки. Більше за всіх'підбурював козаків
Ковалевсьвий. Гетьман задумав звести його з сьвіта

і підіслав потаємці до його своїх шпігунів і убийників.
Але вбити Ковалевського їм не вдало ся, а слава про
цей гетьманів замір пішла по всьому Чигирині.

Діставши грамоти од короля, гетьман визволвв
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з тюрми московського посланця Портомоіна і одіслав
його в Москву з грамотою до царя, в котрій нарікав
на Олексія Михайловича за те, що він розіглав по

Україні універсал і звав гетьмана арадником. Сам
гетьман зараз розіслав по всіх полкових містах, по

всіх містечках свій універсал, в котрому він оповіщав,
з якої причини він одібрав Україну од Москви і од
дав Польщі. Усе поспільство, усей народ, усї прості
козаки загули, закричали проти цього гетьманського

вчинку. Тільки десять років минуло, як народ визволив
ся од польського ярма. Польське лихолїття було нена
висне народові й простим козакам. Люди не встигли

забутись про панщину, про всі неправди й пригноблення
од панів та ксьондзів. Народ бояв ся, що знов вернуть
ся на Україну вигнані Богданом католики-пани і силу
вати муть його до панщини, бояв ся, що П›льща знов

заведе унїю на Україні, знов напустить єзуітів та ксьон
дзів, знов нашле на Україну свого війська, котре прий
деть ся вдержувати на харчах. Московські бояри й во

еводи почали піддержувати Пушкарівську партию в Пол
таві, ворожу для гетьмана. В полтавському полку ви

брали за полковника Пушкаревого сина Кирика, котрий
скликав до свого полку невдоволеннх хлопів іназвав
іх ,дейнеками“. '

Гетьман не вважав на народ і на козацьку стар
шину, що була неприхильна до Польщі. Вів знав, що

усі полковники на правобережній Україні будуть всто
ювати за ним, будуть тягтп до Польщі; він сподівав ся,

що коронннй обозний Андрій Потоцький стане йому до
помочі, бо вже привів польське військо на правобереж
ню Україну і став станом в Білій-Церкві. Гетьман на

значна Немирича рейментєарем над
польським „затяж

ним“ військом і послав його за Дніпро, де було чимало
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полковників, ворожих для гетьмана. Немирич перевів
польське військо через Дніпро і поставив його в Черни
гові, Ніжині, Ворзиі й иичих містах лівобережної Укра
їни. Ніжинський протопоп Филимонов давав про все
звістки в Москву. До його пристав Богданів шурин, пол

ковник нїжинський Василь Золотаренко, котрому хоті
лось видерти гетьманську булаву в рук Виговського,

пристав переяславсъкий полковник 'Гиміш Цюцюра, ко

трому також заманулось дістати гетьманську булаву,
запобігши ласки в месковських воєвод. Так само Яким
Сомко, брат першої Богдановоі' жінки Ганни, хотїв стати
гетьманом. Запорожська Січ і славний ії отаман Іван
Сірко встали проти Виговського і оступилнсь за Богдано
вого сина Юрія, котрому вони хотіли доручити гетьманства.
На Україні тлїло, жевріло, і огонь був на поготові спа

хнути. Виговський знав про це і оповістив збір на раду
в Канївщинї коло Германівки. Він хотів сповістити так

королівський універсал на підданство козаків королеві.

ІХ.

Зачувши про цей гетьманськнй вчинок, старий Лю

тий цілий день ходив як сам не свій, сердив ся, з усї
ма лаяв ся, четляв си до жінки, лаяв Маринку, а по

обіді' звелів синові запрягтн коня в візок і побіг в Чи

гирин до своїх старих приятелів.

гГого таки дня в-вечері Маринка примітила, що

Демко все шепочеть ся з сином, все виходить з хати
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і розмовляв з ним нишком то в ганку, то на причілку.
Після вечері, вже смерком Маринка загляділа в вікно,

що старий Лютай неначе крадькома пройшов по-під
вікнами в садок і поніс здоровий бутель горілки, при

кривши його полою жупана. Сьлідком за батьком май

нула під вікнами постать Зінькова. Зінько поніс два

здорові хліба під обома пахвами, накинувши на-опашки

акупан іприкривши хліб полами. Перегодя Маринка
примітила, що під вікнами майиула ще одна висока
постать і простувала з гори в садок. Вона впізнала

полковника Джедзкалика, найлютїйшого ворога Поля
ків та Виговського. За ним знов майнув хтось крадь
кома, неначе зазрадав ся з за хати, щоб когось впій

мати, а за ним ще пройшло два старі діди.

Маринку взяла цікавість. Свекрухи не було в хаті.

Дитина вже спала. Вже й слуги посиули. І в хаті
і в дворі було тихо. Маринка внбігла з хати і побігла
'стежкою в садок. Старий садок - ріс по крутій горі
і спускав ся з герба в глибокий ярок. Старі груші та
яблунї неначе заливали вщерть той яр густим гіллям.

Маринка опинилась коло густих кущів ліщини та ка
лини. Вона почула, що в яру гомонять люди. Гомін,
тихий і здержливий, часом здужчував ся, то знов зати
хав, ставав тихий, як шелест листу. В садку під ста

рим гіллям було по-ночі, аж чорно, неначе в погребі,
і з-відтіля розноснв ся тихий, але густий гомін. Марин
ці здавалось, нїби десь в насїцї вийшло з уликів два
Або три рої разом і гули на всю пасіку.
„Що це за диво! Які це люди зібрали ся в гу

щавинї садка в цьому глибокому яру? І чого вони зі
брались не в день, а в ночі? І старий Лютай певно
тут, і Зінько простував сюди крадькома, потай од мене.

І ті якісь темні, високі постаті певно йшли сюди...

,-_.._,М_.„.-„„_..„„.ш_-,щ„Ты-.-
1'#11
Йти.



ГЕТЬМАН ІВАН ВИГОВСЬКИИ 289

Маринка виглянула з-за кущів і знов побачила,
що з другого боку садка, з-низу простували по-під ко

ноплями з десяток чоловіка і неначе пірнулн в гуща
вииу садка. Маринцї стало чогось страшно, не вважа

ючи на те, що од неї дуже близько ворушились ігомо
ніли люди, що вона не сама стояла в чорній темряві,
а побіч живих людий.

„Щось та е! Не дурно ж старий свекор при
кривав полами бутель а Зінько хліб! Може це якесь

козацьке потайне чарівниче „сьвяткування ?“ ›- подумала
Маринка і несподівано зразу охолола. Їй здавалось, що
от-от незабаром блисие огонь на небі і в садок у чор
ний яр впаде з неба огнсвий змий; їй здавалось, що
поміж кущамн заворушать ся дїдьки, виставлять здо

рові роги, вишкирять здорові червоні залізні зуби, роз
печені на жару. Маринка почувала, що в иеі по спині

пішов мороз, що іі морозить всю од голови до ніг. Зуби
застукали в роті, неначе в пропасниці, Вона боялась

рушити з місця, не мала сили тікати, неначе її ноги
приросли до землі. Вона чула багато оповіданиів про
Запорожцїв-характерників, про їх чари, і ій здало ся,
що ті чарівники Запорожці наїхалн до старого Лютая
в гості темиоі ночі, при ясних зорях, наіхалн не вдвір,
а потаемці зайшли в глибокий чорний яр, в густий, ста

\рнй садок, щоб справлвти якийсь чарівничий бенкет,

щоб чинити якісь чари вкупі з господарем, іі свекром,
потай од людських очий..

Між кущамн в чорній имглї блиснув огонь, неначе
затлїлась жарнна; коло неї рядком спахнула друга жа
риііка, а далі третя й четверта, а потім зажеврів цілий

рядок червоних жарииок. Гомін гув в яру, неначе

бджоли гули в уликах. Мариицї здало ся, що огонь от-от

спахне під іі ногами, що чарівника-Запорожці дізнають
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ся, що вона стоіть за кущами, і спалять ії підземним
огнем за її цікавість. Вона напрудила свої сили і од
скочила за другий кущ калини. Несподївано гомін

ущухнув. В яру стало тихо й мертво. Маринка почула
тихий голос. Вона впізнала той голос _- то говорив
старий осаул Лютай.-

уСтарі брати-товариші і ви Запорожці! Гетьман
постановив в Гадячі умову з королем: він з декотрими
полковниками та недоляшками, православнимн панами

знов запродав Україну Польщі. Вже й посланцї його,

що їздили на сойм, вернули ся з Варшави. Король
прийняв Україну під свою державу. Козацька старшина
дістала од короля препоганий для України гостннець:
шляхепьке право. Знов настануть на Україні старі по

рядки! Знов прийдеть ся одбиватись од польської на

хаби! може знов пани помаленьку повертають св на
своі землі, заберуть народ до панщини. Гетьман з ко

зацькою старшиною заведуть нове шляхецтво, нових

панів замісць старих.- Не попустимо цього! не попустимо! Поляжемо
покотом на полі битви, накладсмо своїми головами,
а цього не попустимо гетьманові! _ вашепотїлн старі
козаки.
_- Смерть гетьманові! Повіснти б за це діло Вн

говського на першому дереві, на гілляці!_ Повісити його на воротях його двору! - гомо
ніло кілька Запорожцїв, котрих запорожський отаман

Іван Сірко прислав в Чигирин на розвідки.

Маринка в переляку іздригнулась. Вона все тепер
втямила: вона постерегла, що старий Демко задумав
підняти повстання проти гетьмана і вбити його, і для
цього зібрав потаємцї в свій садок на яру своїх при
хильників та однодумців. Маринцї неначе з'явилась

-'›-~ ;:§;Т:-`щ”_“їїтј“*т:;:ї _„ч ,~,н
„З
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жива гетьманша. Гетьманша ніби стоіть вад вбитим

гетьманом і ламае з горя руки. Гетьман підплив своєю

кровю і лежить порубаиий та постреляиий._ Побіжу до гетьманші зараз! зараз, і остережу
ії і все розкажу! Гетьмаиша тепер пробував в Чиги
рині... приїхала з Суботова, - блиснула в одну міть
думка в Маринки. Але її взяла жіноча цікавість: ій
схотїлось послухати, що говорити-муть далі. Страх ча

рів, страх од нечистоі сили вже минув.
__
Смерть польському наймнтові! смерть польсько

му иідлизї! смерть проиозі! _ говорив один Запорожець,
і його голос пронизував густий гомін, як різкий крик
чайки пронизує шум і завивання бурі на морі.- Послухайте, панове, мові ради! На що нам
здала ся смерть геьмана? Ми ліпше вхопимо його
в його палаці і важеиемо в Польщу! _ гомоиїв чийсь
голос, і Маринка впізнала чистий дзвінкий Зіньків

ГОЛОС- Смерть Виговському! Повісити його на брамі!- загомоніли Запорожці і наймити з близьких козаць
ких броварів.- Він хоче знов приневолити нас до павщинн!
Полковннки хотять стати панами, знов завести шляхту!
Це гарно! Не треба нам панів! Смерть гетьманові! -
говорив один наймит з броварні._

Приятель Виговського Юрій Немирич, хоч
і православної віри шляхтич, вже навів польського
війська в Чернигів, Борзну та Ніжин. Польські жовнїрн
вже вимагають, щоб їх харчувалн наші села йгородн.
В Нїжнвї і в инчих містах козаки вже збунтувались
і вирізують жоввірів Сам Немирич втік з Ніжииа. Ко
заки иастнгли його коло села Сьвідовця і пошматували
його! Ми через тиждень в ночі проти понеділка напа
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демо на Виговського двір і

говорив Демко Лютай.

„Проти понеділка В ночі... Дам знати гетьманші!

Дам знати, хоч би прийшлось і вмерти“ _ подумала
Маринка і, як стріла, полетіла з кущів на гору, вбігла
в хату, впала на постіль, заплющнла очі і прикинулась,
ніби воиа спить. Але вона не спала всю ніч. Соннота

та дрімота неначе втікли од неї і пішли по хатах до
людий, щасливійших за неї. Маринка встала з постелі,

як тільки почало розвиднюватись. І старий Лютай
і Зінько спали довго і повставали вже як сонце висо
ченько підбило ся в-гору. Маринка поралась, заходи
лась готувати снідання. Посідали за стіл снідати. Ма

ринка все спускала очі у-низ і не могла глянути про
сто в вічі ні свекрові, ві Зінькові. Їй було иіяково си
діти з ними вкупі за столом і дивитись ім в вічі. Їй
здавало ся, що вона ніби щось вкрала в іх і недобре
сховала.

_

„Побіжу до гетьманші сьогодня... одпрошу ся и Зінь
ка та в сзекрухи нїби по дїлу. Але по якому дїлу міні
одпрошуватись, коли ніякого діла нема? Коли б часом

старий не догадав ся, чого я прошу ся до гетьманші...

В гості до гетьманші не випадає проситись, бо сього

дня будень та й роботи чимало. Піду завтра або після

завтра", _ думала Маринка, втупнвши очі в землю.
Їжа не йшла їй на думку. Вона все ніби бачила перед
собою гетьмана, порубаного, порізаного ножами, бачила,

ніби він плаває в своїй власній крові. Що-дня після то
го Маринка думала одпроснтись до гетьманші в гості,

і що-дня не ставало в неї сьміливости й запикнутнсь
про _це перед Лютаіхою та Лютаем.

Тиждень минав. Настала субота.

вхопимо його живцем, _

В суботу було
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роботи в господарстві ще більше. Маринка мучилась,

трохи не плакала.
`

„Одпрошу ся завтра до церкви, а з церкви забіжу
до гетьманші“ _ подумала Маринка ізаспокоілась, ду
маючи, що вона попередить напад козаків на гетьмана.

Тимчасом того тижня гетьман трохи не загинув од

руки полковника Джеджалика. Задумавши небезпешие

для себе діло, Виговський знов найняв татарську орду.

Карач-бей привів орду і отаборив ся в степу. Гетьман
виїхав до Татар, щоб стати з ними в спілку. Після при
сяги і козаки й Татари пили та гуляли. Виговський по

своему звичаю не пив, тільки прикинув ся пяним.

В-вечері він увійшов в свій намет, але не ліг в йому
спати, підняв полу намета ішмигнув у в татарський
стан. Пяний Джеджалик увійшов в намет і шаблею по

рубав тільки постіль Виговського...

В неділю Маринка пішла до церкви, впала на ко
ліна і молилась, щоб Бог одвернув напасть од гетьмана
та гетьманші. Після служби божої Маринка не пішла,
а бігцем побігла до гетьманського палацу.

„Але як міні сказати про змову козаків вбити
гетьмана? На кого ж це я думаю внказувати? Невже
міні доведеться виказува'ги на свого свекра та Зінька?
А що, як гетьман звелить вхопити свекра й Зінька
і постииати ім голови ?“

Ця думка блпснула в Маринки, як блискавка. Ма

ринка опинилась і стояла на одному місці, як укопана.
Вона й сама не знала, чи йти до гетьманші, чи верта
тись до дому. Їй стало жаль Зінька. Вона ніби бачила
очима, як Зінька ведуть на кару, кладуть голову на

колоду і стинають йому голову. Бідна Маринка неначе
побачила, як блиснула сокира в здорових руках ката

Татарина, неначе почула, як стукнула сокира, як бриз
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иула Зінькова кров, як голова покотилась по аемлї. Ма

ринка криниула і повернула назад. Сльози аакапали з очий.
Вона бігла по улицї до дому, неначе втїкала од страшно
го крівавого видовища. Вже вона вибігла за місто, вже

з міста було видко свекрів хутір на горі. Тихий вітер
повівав на неїіпрохолоджував ії лице. Вона знов спини
лась і задумалась. Знов вона пригадала, яка страшна
смерть жде гетьмана, а може й гетьманшу.

„Боже мій! що мінї робити? що мінї почати? -
думала Маринка, ламаючи руки, -~ і в кого мінї пора
ди питати? Одна рідна мати дала б мінї пораду... але
я крил не маю, щоб летіти до неї поради питати.

Маринка довго стояла неначе непритомна, ламала

руки. Думки неначе егасли в голові, як сьвітло на ві

трі. Але несподівано на неї найшла думка, неначе десь
з неба впала.

„Скажу я гетьманші що знаю напевно, що чула од лю

днй, нїби чигиринські козаки та робітники-наймит вмо
вились сьогодня в-вечері вчинити напад на гетьманську
оселю ізвестизсьвіта гетьмана. Про свекраиЗінька ні
чого не скажу;не скажу йслова: і хто, іщо. іде,і як.
І Маринка знов повернула назад, побігла в місто

і застала гетьманшу дома. р

Гетьманша сиділа задумавшись. Вже неодна не

приємна чутка доходила до неі' и до гетьмана. Як тіль
ки посланцї прибули з Варшави і привезли грамоти од
короля, увесь Чигирнн загомонїв проти гетьмана. Заго

монїли прості козаки, почали нарікати на гетьмана мі

щани, загули селяни в близьких селах, наймити па оро

варнях, загомїла чорнота і уся сїрома. Гетьман знав

про цей гомін невдоволених, але він надїгв ся на свій

чигиринськии полк, складений з Нїмців, православних

сїрачкових шляхтичів та вірних козаків, надїяв ся на

І
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татарське військо, що стояло на-поготові за Чорним лї
сом, а ще більше покладав надію на короля й польське

військо. Гетьманша сиділа задумана й бліда. Одна не

сподівана чутка за другою, як чорний ворон за воро
иом, залїталн в гетьманськнй двір і тревожилн гетьмана
й гетьманшу.

Маринка вбігла в сьвітлицю бліда, стревожена й

заплакана. Вогга привнталась до гетьманші, сїла й зра
зу заплакала. Гетьманші здвло ся, що в домі Демка
Лютая трапилось якесь нещастя, що Зінько несподівано
або скалїчнв себе, або занедужав, або помер, або ста

рий Лютай вмер наглою смертю._ Маринко! що з тобою? чого ти плачеш? _
спитала гетьманша, сама стревожена._ Моя дорога гетьманшо! Скажи гетьманові, щоб
зараз таки, зараз тікав з Чигирина, 60 сьогодня в ночі

буде йому біда, _ сказала Маринка.- Яка біда? -- спитала гетьманша і трохи зблї
дла на виду._ Буде йому смерть: його хотять вбити сьогодня
в вечері або в ночі, _ сказала Маринка._ Як ти знаеш про це? Хто тобі казав? Хто хоче
вбити гетьмана? _ питала гетьманша, хапаючись з пи
таннямн.- Я чула про це на свої вуха... на улицї... під
слухала з садка. Чвгирииські старі козаки, міщанн та

наймити з броварів змовнлнсь цеї ночі вбити гетьмана._ Ох, моя лиха година та нещаслива! _ крикну
ла гетьманша і охолола й остовпіла.

Маринка знов заплакала голосно на всю сьвітлицю:
їй жаль було і Зінька, жаль було і гетьмана та геть
манші, і вона зуби сцїпнла, щоб не признатись і не ви
хопитнсь яким словом про те, хто має замір вбити
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гетьмана. Цей плач почув гетьман з другої сьвітлиці.
Він раптом одчинив двері і заглянув в ту сьвітлицю, де
сиділа гетьманша._ Хто тут плаче? _ спитав гетьман. _Мариика!
Чого це ти, Маринко плачеш?_ Тікайте з Чигирина, ясновельможнийггетьмане,
бо цієї ночі хотять вас вбити: цієї ночі вас або заруба
ють, або повісять, або живцем візьмуть і випровадять
кудись, а вже куди, про те й сама не знаю. Я підслу
хала це все на улицї. В місті неспокійно... Тікайте! _
говорила Маринка і іі сльози та хлипання мішались
з розмовою, з урввчастими словами та викрнками. Ви

говський зблїд на виду. Це була не перша чутка, ко

тра доходила до його, що його збірають ся вбити.

Тільки що Маринка вийшла з дому плачучи,
в гетьманський двір вскочнли на конях пять польських

жовнїрів. Гетьман вглядів іх у вікно і вискочив у га
нок. Коні були вкриті піною і важко сапали, аж боки
в їх ходором ходили. Гетьман впізнав затяжців Юрія
Немирича.

і

_ З-відкіль ви прискакали? Що трапилось за
Дніпром? _ гукнув гетьман на жовнірів._ Біда нам, ясновельможний гетьмане! _ обізвав
ся один жовнір. _ Пан Немирич поставив жовнірів на
станциях в Чернигові, в Борзні, в Ніжині та в инчих
містах. Міщани й хлопи не хотіли давати нам харчів
та станций і кричали та лютували, що Немирич та
гетьман навели польського війська на Україну. Ми сто
яли в Ніжині. Василь Золотаренко зрадив тобі, ясно
вельможннй. В ночі прийшов під Ніжин переяславськпй
полк, що зістав ся вірний цареві. Золотаренко покинув
на ніч незаперті ворота без сторожі. Переяславські ко
заки одчинили в ночі ворота, ввірвались в місто і крик
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нулн „бийте Ляхів!“ мужики пристали до козаків і за

одну годину повбивали пять хоругвів. В инчих містах
так само повбивали жовнїрів. Наш реймснтар пан Не

мирич втік. Козаки наздогнали його за Кобивчею коло

села Сьвідовця і порубали його на шматки.
'

Гетьман зблід. Дві сльози покотились з очий: 'йому'

було жаль Немнрича, найпросьвіченїйшого чоловіка на

Україні, котрий і Україну любив ібажав ій'щастя-долі,
істояв за спілку України з Польщею, бо вважав на
сю спілку як найліпшу.
Настав вечір. Гетьмннові оповістили, що по ули

цях вр Чигирині скоїв ся якийсь несподіваний рух:
скрізь було примітио якесь вештання. Вештались коза

ки, вештались міщави. З сіл, з близьких броварів на-і
йшло убагато хлопів, иалїзло багато голоти. Все те чогось

никало по улицах, вешталось по хатах, по дворах.
Гетьман неначе почутнв дух смалятини серед пожежі.
Він почував душею, що от-от незабаром десь охопить
ся полумя пожежі, на котрій він иакладе своею го

ловою.
'

_- Тїкай, серце, з міста! _ тихо говорила геть
мавша Виговському. - В місті небезпешие. Можуть
напасти на тебе, з-за угла, з якогось закутка, з садка.
За мене не бій ся! Я сяду на коня і сховаюсь в твер
дииі. Мене оборонять обозинй Данило Олівемберґ та

найияте німецьке й татарське військо.

Як тільки на дворі смеркло, гетьман з-похвату
свочив на коня і, як він -сам потім говорив, в одній

сукмані верхом на коні втік з Чигирина. Він покатан

під Германівку, де козацьке військо зібралось на раду
по його приказу. На Германівській раді Виговський ду
мав сповістити Гадяцьку умову, прийняту й затвердже
ну королем та варшавським сенатом.

Бібліотека найзнамен. повістей. Том'ь ЬХІУ. *
20
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В той час Юрій Хмельницький вже вернув ся
з Київа і прибув до Переяслава. З-відтілн він послав

вірного слугу свого батька, Бруховецького, з універ
салом до запороэксьного отамана Івана Сірка. В тому
унїверсалї молодий Юрій жалів ся на Виговського, що
він не вертае йому гетьманської булави, що він грабув
Богданові скарби і вживає їх на свої потреби. Сірко
прибув з своїми Запорожцами і вкупі з Юрієм та вір
ними йому козаками рушив з військом на Чигирнн,

щоб вигнати Виговського і настановитн Юрія геть
маном.

Одного вечора смерком Маринка знов примітила,

що старий Демко майнув по-під вікнами і поніс під по

лою здоровий бутиль горілки. Вона вглядїла, що й Зінь

ко поніс під полою два здорові хліби і попростував
сьлідком за батьком з гори в гущавину садка. В Ма

ринкн серце забнлось з переляку. Вона знала, що геть

ман виїхав з Чигирина, іне боялась за його, але й зна
ла, що її сестра в-первих, гетьманша, з малим синком
Остапком зістала сн в Чигирині. Маринка прожогом

кинулась з хати на двір, перебігла город по-під окопом,

вскочила в гущавину і сіла в кущах, затаївши дух. Їй

було вндко, як люди йшли з гори, як перелазили в-ни

зу садка через тини і пірналп в гущавину садка. Ма

ринка почула тихий гомін, побачила жевріючі люльки

через листя та гілля. Вона насторочнла вуха і почала

прислухатись._ Я з старими козаками засяду коло мосту в сад
ках за частоколом, - почав гомонїти старий Демко. -
Юрась та Сірко з Запорожцями будуть іти в Чигирнн
через дна мости на Тясминї, а Бруховецький зайде

із другого боку Чигирина
з гори, книеть ся на гору

візьме твердиню. Я з старими засяду за частоколом,

__..
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і як тільки вийдуть Німці та шляхтнчі та козаки, вірні
ВиговськоІу, до мостів, щоб обороиятн мости, ми вн
скочимо з за частоколу і вдаримо на Внговцїв з по
тнлнцї._ Добра твоя рада! _ загомонїлн старі козаки,
сподиижникн Богданові._ А ви, молоді козаки й голота, повтікайте з Чи
гирина, повиходьте на зустріч Сіркові та Юріеві, при
станьте до їх війська та й рушайте з ними на Чигирин.
Дайте доброго перцю Внговцям! _ говорив Демко._ Добре! добре! Згода! _ гукнули козаки й
хлопи.

Маринка охолола. Вона догадалась, що й Зінько

незабаром, не цїзї то другої ночі вийде з молодими ко
заками та мішанами з Чигирина і піде в битву не за
Виговського, а проти Виговського.

Довго ще гомонїлн козаки в гущавннї, довго пили

по чарцї та курилн люлькн. Але Маринка вже не чула
того гомону і не прислухалась до його, вже не бачила,
як паяахкотіли та жеврілн, як жар, козацькі люлькн.
Вона тільки й почувала, як її здавнло коло серця, як
сльоза за сльозою котила ся з її очий. Маринка встала
і тихою ходою пішла на гору. Вона увійшла в кімнату,
впала на ліжко ізаридала, припавши лицем до по

душкн.

„Тепер Зінько мій піде з Чигирина на війну,

доконешне піде! Тепер я бачу, яке мінї горе, що я ко
зачка. Горе моє, недоле моя! Неодну иіченьку доведеть
ся міні облнватн гіркнмн сльозами білу постіль, в-ранцї
вмиватись не криничавою й не річаною водою, а дріб
ними сльозами...

Цілий день Маринка ходила, як сама не своя, ро
била роботу, як совка. Цілий день в неї очі були чер

*
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воиі, запланані. Зінько ноглядав на неї скоса і думав:
„Ну,¬та й ночувливі ж оті жінки на серце та 'чунні
душею! Я тільки що задумав йти в битву, а вона вже
нїби душею це передпочувае, неначе їй з неба прине
еено звістку і кивуто в самісіньке серце. Чудне й дивне

'

жіноче серце!

Маринка цілий день сьлїдкувала за Зіньком, де
тільки ступала його нога. Зінько пішов у станю, довго
чистив шкреблом свого вайврасчого коня, заклав йому
багато сіна, 1насинав в жолоб вщерть вівса по половині

з пшеннпею, лагодив та чистив сїдло, насппав в санви

вівса на допогу. Маринка все те бачила і тільки важко

зітхала.і Зінько все порав ся в станї та в дворі, веш

тав Іси й не нрисїдав. Маринка заговорювала з ним, за

чіпала його, промовляли до його ласкавпми словами,

а Зінько і не дивив ся на неї і не слухав її. Пишні

русяві його кучері аж гойдались на вітрі, розкудлані
й нерозчесані, неначе густа жовта пшениця на полї,

помята буйнпм вітром. Віка булиспущені і аакрнвалп
тихі ласкаві очі Зінько оглядав збрую, оглядав рушниці.- Чом ти не говориш.›зо мною? Чом тн й слова
не промовиш до мене, неначе важким духом дишеш на

мене? Чп ти серднш ся, чи ти збіраєш ся кудись в да

леку дорогу?
- питала в Зінька Маринка.

-- Нікола міні тепер а тобою балакати. Йдп в ха
ту та роби. `своє діло! Ще наговоримосъ,

_ сказав
Зінько, росдивляючась на гнуздечку,. обновану срібними
бляшнами та. гудзиками,- Твої'думни вже не домаЪгТвої думки літають
вже десь далеко, ›в далекому краю.- Чом ти не обізвеш .

ся до мене й словом? Чом ти не подивиш ся на мене1
тихими очима? Твої очі нїби зайняли` са огнемм Щось
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є, та тільки ти міні не кажеш `усієї правди! _ _бід
кала ся молода козачка.

Зінько підвів на неї очі. Очі блиснули злістю.Г- Може ти чого на мене сердиш ся? Може я тобі
в чому не догодила? може я тобі не вміла догодити?
Ти чогось сердиш ся на мене? Еге ?_ Гаразд, що ти дуже добра сьогодня. Йди в ха
ту та гляди дитини. Міні треба оглядїти збрую. Йди
собі од мене! Бабам микатпсь в козацькі ісправи
не-чля.

Маринка повірливо вийшла з стані, похнюпившись
і задержуючи в грудях важке зітхання. Вона пішла
в хату, стала до роботи, а робоха випадала з рук, ве

начс вона не володала руками. Стара Лютаіха зирнула
на иеї скоса.

_

„Одже ж молодиця догадувть ся, що Зінько сього

дня лаштуеть ся в дорогу. І як вона догадалась? і хто
їй сказав про це?“ _ подумала Лютаїха і сама зі
тхнула. Їй прийшли на думку давні літа, давне лихо,
коли вона була молода, коли й іі нераз доводилось ви
проважати в дорогу на війну свого Демка, коли Демко

привіз їй звістку, як синів розшматувалн -Ляхн гарма
тами і полили іх кровю білий сніг. Вона ще важче
зітхнула, але тихо, тихо, задавлюючи в собі цей давній,

припалий мохом та пилом одгук давнього горя.
„Ох, перша розлука, як 'смерть для серця! Але за

першою буде друга й третя, і кінця їм не буде, і"'лік
ім погубиш! А для бідноі молодвці це ще тільки перша
розлука, гірка, як полинь!и - подумала стара Дем
чиха. ,

Настав вечір. Наймичка подала вечерю в ганок.

Усі посідали кругом стола і вечерялп мовчки. Маринка
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тільки ложку вмачала і прикидалась, ніби вона нечеряє.
Іака не йшла ій на думку.- Час, сину, виїзджати в дорогу. Сідлай коня та
не гай ся. щоб ти од товаришів не зістав ся!

_ ска
вав Демко, навіть не гляпувши на Маринку.
Зінько осідлав коня, насипав в сакви вівса. Мати

поклала в сакви харч. Зінько перекинув сакви через

конячу спину і привязав їх до сідла._ Тепер благословіть мене, тату, іви, мамо, в не
безпешну дорогу!

_
промовив Зінько.

Старий поблагословив сина. Мати нанинула Зінь

кові на шию золотий хрест на чорному шнурку і тихо
заплакала. Маринка закрила очі рукавом, одвернулась,

припала головою до одвірка і неиече іі і в хаті не бу
ло, неначе вона й на сьвіт не родилась. Вона не насьмі

лнлась навіть спитати, куди од'іздэкае Зінько. Кінь стояв,

привязаний до стовпа, обернув голову до ганка і за

ракав од иетерплячки, неначе промовив: „Шнидче, козаче!

не гай ся, бо не втерплю, стоячи в дворі! Хочу летіти
в степ і полечу з тобою вкупі орлом на ворога...'
Зінько зійшов з ганка і за ннм тихою ходою сту

пав старий Демко. Маринка пішла сьлідком за ними

плачучи.
`

- Побіжи, дочко, та одчиии ворота! - Гукнув
старий.

„Я б завязала, закувала залізом ворота, щоб пе

пустити милого!" подумала Маринка і не рушила
в місця.
Зінько скочив на коня. Кінь, як змий, звив ся

і став дибом. Зінько ледві всидїв на сідлі. Стара Дем
чиха подибала одчиняти ворота._ Скажи ж мінї, милий, куди од,їзджаеш, щоб я
впала з-відкіль тебе виглядати, з котрого шляху: чи од
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схода сонця, чи од захода? Ой вертай ся швидче! Не

бари ся довго, бо я вмру за тобою! Сказки зк міні щи

ру правду, кудн од'іаджаеш? _- крикнула Маринка
і припала головою до сідла та й ааголосила, як по
мертвому. Сльози душили її; вона почувала, що ледві
дише.- Не скажу, Маринко, бо й сам не знаю, а-відкі
ля верну ся... а може й не верну ся, _ сказав Зінько.- Дай йому, дочко, шовкову хустку на дорогу.
Як впадеш, сину, на степу поетреляний та порубаний,
то закрий хусткою вид, щоб степові орли не виклювалн
часом очий, доки товариші піднїмуть тебе з землі жи

вого! - гукиув батько.
Маринка розвяаала на голові шовкову червону

хустку і подала Зінькові. Роскішна коса випала з-під
очіпка і кучерявим хмелем впала на плечі і розсипа
лась до пояса Маринка припала до сїдла і ааголосила
на ввесь двір. Пішла луна од того плачу по саду, по
зелених вербах. Зінько почував, що й його давило коло

серця, але йому хотілось битви, хотілось погуляти
в чистому полї, бажалось покарати ворогів. Завзяття

обняло його, неначе огнем, в одну шіть. Він задушив
жаль в серці, свиснув, пустив поводи. Кінь, як скаже

ний, вискочив в ворота і залупотїв копитами. Підняла
ся курява і вкрила хмарою коня й козака.

_

Марина вернулась до хати, поливаючи стежку
сльозами.

' `

_ Важка буде тобі, дочко, ця ніченька! - промо
вила Лютаїха, плачучв, -- але не плач, дочко, не вби
вай ся! Така вже наша доля. Перша розлука буде
важка, як страшна хороба, як сама смерті, а друга
буде вже не така важка. [Іоживеш _ звикнеш.
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Мати втїшала Маринку, а в неї самої сльози кра
пали дрібним дощем за коханим найменчим сином.
-- Ану, баби! Оце розрюмеались! Велике пак ди

во, що козак їде на війну... От я вам поставлю корито
то ви до сьвіта наплачете повне корито сліз, може

хоч курчятам знадобить ся... Ой, баби, баби! Чудна
в вас вдачаі - жартував старий. - Ревуть обидві, як
корови за телятами. Ось потривайте! Прийдуть Ляхи

Виговського, мусїти-мете й ви стати на муштру за

рушницями. Ти, стара, станеш за козацького полковни
ка, а Маринка в тебе буде за осаула, а наймички по

забірають в руки рушниці та й будете палити з гори

, на Ляхів...

Цїлу ніченьку проплакала бідна Маринка, припав
ши ниць до подушки, облила білу постіль сльозами. Їй

__
все привиджувалоіъ, що вона бачить Зінька, постреля
ного, порубаного, на зеленому степу з лицем накритим
, червоною хусткою, а кругом його обсїли чорні вороьн
та орлн і ждуть його смерти, як роскішиого бенкету.
Ідругого дня ходила вона заплакана, як нежвва. Сум
' ні Маринчині карі очі стали ще сумнїйші, наначе воиа
дільни-що поховала Зінька та вернулась з кладовища.

„Маринка зблїдла, схудла, спала з тіла, неначе заведу
жала, неначе тиждень иедужа лежала.

В Чигирині пройшла чутка, що богато козаків з

чигирннського полка один по одному повтїкали з Чиги

_,рина і виїхали на зустріч до війська Юрія Хмельниць
4діого та занорожського атамана, славного Івана Оїрва,

„щоб пристати до їх. Сьлїдком за ними майнуло чимало

ичигиринських міщан, селян з близьких сїл та уеякої
голоти. Маринка прочула про се і догадалась, з-відкіль
виглядати свого милого. Вона що години виходила на

гору і очі видивила, ноглядаючи на черкаський Ішлях
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за річкою, що вив ся гаддюкою на дві верстви глибоки

ми пісками -між чималими ніскуватими білими горбами.
За ті смуги білого піску поривало іі душу що дня, що
години.

Х.

Незабаром по Чигирині пішла чутка, що вже на

ступають на Чигиринщину Юрієві прихильники.
у Полковник Золотаренко напав на Оьмілу, маєтність

Данила Виговського та`.Катерини. Сам Данило Вигов-І
ський саме тодї виїхав в гетьманом на раду під Герма

нівку і пробував в обозі польського коронного обозного

Андрія Потоцького. Сьміли не було кому обороннтн.
Оселя Данилова була оконана земляним валом, щільноІ

обгородженим частоколом, Золотаренко, менчии брат
Катерининоі махуни Ганни, третьої жінки гетьмана
Богдана, аруйнувавъ вали ічастокіл і спалив оселю

пасербиці своєї рідної сестри Ганни. Одначе він не вчи

нив ніякого лиха самій Катерині івипустив іі на волю,
спаливши всю її оселюі пограбувавши іі мавтність. Ка
, терина втікла в Чигирин до гетьманші іподала звістку,

що Юрій з Сірком наступають на Чигирин.
Гетьмана не було в Чигирині. Оьмілива гетьманша

не алякалась Юрія і сама стала обороняти Чигирин.
В Чигирині було доволі усякого запасу для оборони:
було шість сотень гармат, чотири сотні гарнізона впра
вославної шляхти та Німців і кілька сотень козаків,

вірних гетьманові. Над артилерівю та німецькою піхо

тою командував Німець Данило Олівемберг, вірний геть
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манові. Гетьманша що дня, що години сподівалась, що
до Чигирина прибуде обозний Тиміш Носач, котрий ман
заїхати в Чигирин до гетьманші на од'ізді в Германівку
на раду; що дня, що години воиа сподівалась, що геть
ман з козаками вернеть ся з Германівки і дасть поміч

Чигиринові. Але сподіванка іі була надарсмна. Ні Но
сач, ні гетьман не приїздили.
Одного дня після Першої Пречистоі Маринка ви

бігла на гору за садок, виглядати свого Зінька. За річ
кою Тясмином, за зеленим лугом, за рядами старої
вільхи та нерболозу так біліли й блищали смуги піску
ватих горбів проти сонця, що аж в очі різали. Маринка
вглядїла, що на пісках між горбами на широкому чер
каському шляху неначе спалахнуло полумя, а над по

лумям підняв ся ніби дим. Маринка збігла з гори, вбі
гла в сьвітлицю і промовила до Демка:- Тату! в пісках схопила ся неначе пожежа,
видко огонь і чорний дим!

і

- Та то пожежа може за пісками десь в селі.
Чому горіти там в тих пісках? - сказав старий. _
А дай, жінко, бриля! Піду подивлюсь.
Демко накинув на голову бриля і почвалав на

гору. Маринка пішла сьлідком за ним. Старий кинув
оком на черкаський шлях. Між крутими білими гор
бами неначе текла червона, як жар, річка, звивала ся
між горбами та все наближалась до Чигирина. Зверху
над пісками піднімав ся неначе справді густий дим.

М -`Сіркові Запорожці! - крикнув радісно Демко._ Це і справді пожежа для когось... а може й для
`
нас! І Юрій Хмельниченко веде свое військо!
А червоні кунтуші Запорожцїв все посовувались

близче довгою червоною смугою. Смуга вилась, як
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гаддюка, по-між білими піскуватвми горбами та все на
ближалась до Чигирина.

Демко не пішов з гори підтюпцем, а бігцем побіг,

як молодий хлопець. Маринцї аж сьмішно стало, що

старий дід побіг бігцем, неначе грав в гилки. Прибігшн
в двір, Демко звелів сїдлатн коні, узброїв ся сам, по

давав рушннцї та шаблі наймитам. І в одну міть Демко
з наймитами шугнула з двора верхами і покатали в мі
сто збірати своїх однодумців та товаришів.
Тим часом дали знати в гетьманськнй двір, що за

Чигирином з'явились козаки. І Катерина Виговська
і гетьманша зразу догадалась, які то козаки йдуть на

Чигирин.
-- Це Юрій з Сїрком та з Золотаренком підсту

пають під Чигирин! Треба вдарити на тревогу! _ ска
зала Катерина з злістю. - А гетьмана нема в Чиги
рииї, і Тиміш Носач десь задляв ся... Хто нас буде
обороняти?
Гетьманша вблїдла, а потім почервонїла. Її тихі

очі блиснули од злости й ненавнсноети.- Не злякалась я їх! Сама дам порядок! Гей, ко
зачеІ Сїдлай коня, як мога швидче! Треба поїхати на

гору, оглядїги твердиню Може Данило Олівемберґ за
дрімав там в твердині. Треба лаштуватн гармати!

-
говорила гетьманша.

Тиха на вдачу, сп війна з-роду, гетьманша в одну
міть стала неначе нвча людина. Вона кинулась в кім

нату, вхопила два пістолєти, затннула їх за пояс і ви
бігла на ганок. Козак держав за поводи двоє конвй.

Олеся скочила на коня і махнула на козака. Козак

скочив і собі на коня і ледві встиг догнати гетьманшу
І

Як вихор вона покатала на гору до твердині, вбігла
в браму і крикнула на Олівемберґа, щоб він лаштував

. „111
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гармати для оборони твердині і виставив козаків за

мостом на Тясмннї.
Козаки й Німці в одну. міть узброїлись, стали

в ряди на поготові до битви. Гетьманша зье.-.іла їм вхо
пити сокири і поперед усього порубати міст. Вона зна

ла, що по-над обома берегами Тясмина скрізь розлягли
ся луги, болота й мскрзчі, знала, що Юрієвим козакам

трудно буде перейти через болотяну річку, як звалять
в воду міст.

Вчинивши приказ, гетьманша сама об,їхала окопи,

оглядїла високі дубові частоколи, поставила козаків

коло гармат. В неї десь узяв ся голос, десь узялась
жвавість. Вона літала конем, як Запорожець, і голосно

давала прикази Німцям і козакам.

Олівембері' повів козаків та сноіх Німців до мосту.
Не підтюпцем пішло військо, а побігло, хапаючись, щоб

захопити міст на Тясмині.

-Чигирин на низині коло Тясмииа був обкопаний
глибоким ровом, аза ровом був насипаний високий вал.
Вал ішов до самого болотяного берега Тясмина і нена
че пірнав двома кінцями в зелену осоку та високі оче

рета. На валу стремів високий дубовий частокіл. Проти
самого мосту в валу були широкі ворота, а над воріть
ми високо піднімав ся присадкуватий верх широкої
башти. Ворота були замкнуті, але чигиринські козаки

не встигли підняти в-гору моста над ровом.

Запорожці водну міть кинулись на місток, полізлн
на вал, розкидали частокіл і побігли просто до мосту
на Тясминї. Олівсмбері спізнив ся. Запорожці вже

вступили на міст. Високо над головами хоружий підняв

запорожське червоне знаменб і махав ним, показуючи,

щоб задні ряди швидче поспішали на міст. Олівемберї
скочив з своїми козаками з другого боку мосту, щоб не
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пустити Запорожцїв Два полки, як два нівні, кинулись „

разом на міст з двох боків і зійшли ся посеред мосту.
З твердині випалили з гармати, гармата гуркнула .і по
котив ся гуркіт розіонами по-над лугами, но-над гаями.

На мосту в одну міть блионули на сонцї шаблі й гострі
описи, неначе білі блискавки миготіли по-над червоними
шапками та кармазинами, Блискавка бігали по-над ко

зацькими головами, звивались гаддюками,сипались иокра
ми, миготїли, неначе падали з-верху на козацькі голови.

Блискучі шаблі нерехрсщувалиоь, дзвеніли, тріщали,

черкаючись' одна об другу. На мосту підняв ся крик,
І

свист. Запорожці кричали дикими голосами, тюкали,

неначе цькугалн.
`

~ Бий іх нражих ляхівоьких підлиз! Луни, качай!
Ось ми покажемо вам запорожського гостинця! _ кри
чали Запорожці і як звірі кинулись на Виговців.
Задзвеніли, затріщали шаблі ще дужче. Козаки

натовпом стиснулись на мосту, так що ні повернутись,
ні поворухнуть ся не можна було. Військо неначе гра
ло на мосту в тісноі баби. Часом тільки стбвпище, не
наче жива хвиля, посовувалось то на один бік мосту,

то на другий. Запорожці страшно напирали і не стільки
шаблями, скільки силою людських тіл одпихали Вигов

ців. Вже вони зайняли більшу половину широкого мо

сту, але Виговцї крикнули, наперли плечима одні на

других і Запорожці знов подали ся назад, знов оступи
лисьІ заІ середину мосту.

і Несподівано підняв ся голос Оірка і, як грім, пе-
`

реміг крики козаків і дзвякіт шабель. - „ПалиІ - крик
нув 'Сірко до тнх запорожських рядів, що стояли на

березі Тяомина, ~ чого стоите дурнички?“ Запорожці
випалилн з рушниць на Німців та козаків і шляхтичів,

що стояли на другому березі Тясмина. Перші ряди

і
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Нїмцїв впали, неначе трава під косою. Густий дим під
няв ся вад мостом. Німці гуркнули з рушннць на За
порожцїв. Запорожці прсїли всі на землю, як один
чоловік. Кулі свиснули, задзижчали і застукали об
стовбури вільшнни, що росла на лузї по-над берегами.
Дим вкрив усей міст, неначе на мосту схопила ся по`
жежа. Тільки й видко було, як в диму лиснїлн й блис
кавкою бігали, неначе в хмарах, козацькі шаблі та

описи.
у

Незабаром тихий вітер знїс дим на річку. Дим
коромислом повив ся в-низ по-иад річкою. Міст знов
виступив, неначе з хмари, ввесь залитнй ясним гарячим
сонцем, ввесь червоний од кармазинів та верхів ша

пок. А шаблі все блискали та дзенькотали. Міст став
повний людий. Стовпище густїйшало та густійшало.
Товсті поручата по обочинах мосту аж гнулись, ледві

вндержували страшний натовп. Побиті, поколоті козаки

падали на поміст. Натовп ставав на їх трупи, топтав
ногами, спииав ся, щоб дістати списами до своїх воро
гів. Почув ся між дикими крнками жадібний стогін по
топтаних, недобитих людий.

Сірко з Юріям на конях стояли оддалеки на гор

бу і иаглядализа битвою.

_- Ну та й довго ж войдують ся мої Січовики з
тими недоляшками та Німотою! Застрягли на мосту, як

у дірцї: ні тпру, ні ну! Ну та й довго ж паскудять ся!

Не спроможуть ся взяти якогось паршивого містка! А
піду лиш я та махну кільки разів шаблюкою, бо мене

вже нетерплячка бере, аж руки засвербіли!
- сказав

Сірко і скочвв з коня, кинув поводи в руки одному ко

законі.

Високий та плечистий отаман Сірко киунв ся в на
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товп, як тигр, протовпив ся до середини мосту 1 кри
кнув:

`

_ Ану, хлопці, разом! Бпйте отнх поганцїв, недо
вірків та недоляшків! Бийте оттак-о-о! - крикнув Сір
ко і, вхопивши обіруч важку шаблю, почав косити ко

зацькі голови, як косар косить траву. Виговці остовпі
ли. Страшний вид славного Оірка нагнав на їх такого
страху, що вся їх мужність зникла, неначе завалилась
на мосту й пішла на дно річки. Шапка влетіла з Сір
ковоі голови. Довга чуприна розсипалась по голові. Здо

рові чорні очі горіли огнем. Сірко став страшний, лю
тий. Виговці вирячили на його очі, як перелякані бара
ии. Полетіли руки, вуха, голови на обидві обочини мос

ту. Виговці падали на міст, як снопи, скинуті з стіжка.

Кругом Оірка стало порожне місце. За ним посунулнсь
Запорожці, а між ними вмішав ся молодий Зінько Лю
тай. І подались Виговці назад, все оступаючись пома
леньку.

Несподівано з Чигирина прибіг на коні Носач, ско
чив з коня і кинув ся в битву, щоб не допустити Запо

рожпів до берега. Впало кілька Запорожців од його ша
блі, неначе уклоннлись йому до ніг. Носач зирнув і за

махнув ся шаблею. Перед ним стояв Зінько.- Ти чого тут, небоже? То це ти став з ворога
ми? - крикнув Носач. - Ти, син мові сестри, йдеш
проти нас?

-- Йду, дядьку! Я не зрадник! я не пристану з
Виговцями до Польщі! _ крикнув несамовито Зінько
і кинув дикий посатанїлнй позир на дядька та й замах

нув ся на його шаблею.
__ Дурню ти! Щеня! Як дам тобі по морді оцим

держалном, то твоя морда стане плисковата! Хочеш
мене старого звалти? Не діждеш! - крикнув Носач.
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- Діжду, дядъку! Міні й Бог простить за це, ко
ли тепер і брат пішов'набрата!
Зінько замірив ся шаблею в саму Ноіачеву голо

ву.. Носач, зручний та верткий, махнув шаблею в бік

на-вскоси. Його шабля свиснула, як хвоський батіг, по

трапила в Зінькову шаблюїи дзвякнула, неначе закри
чала. Зінькови шабля випала з рук. Носач з”умисне по-

*

вернув свою шаблю плиском `і почав бити нею Зінька,

як бють різкою хлопців-свавольців, то по плечах, то по

руках. Зінько коутнув ся, одхилнючись на всі боки, але

Носачева шабля плиском впала Зінькові на голову. Зінь-Н
ко захитав ся. Йому заморочвло голову.
Саме тоді Запорожці так страшно стовпплись, од

пихаючн Виговців, що поручата не видержали, хрусну-=
ли, як скипочки, і впали в воду. Зінько, запаморочений.
похилив ся на бік, захилитав ся і впав з мосту`в воду.

1

За ним посипалпсь в річку козаки, неначе хто витрусив
д

груші 'з мішка.
-- Одже ж і ще втоиить ся лукавий хлопчисько!- подумав Носач. - Шкода`й його, шкода й сестри,

шкода й старого Демка.

дащого в обоз Юрія та Сірка'?
Тим часом Демко засів в садках за частоколами.

До його назбіралось чимало старих козаків-дідів, най

мнтів - та усякої сіроми. Як вже зібралось іх
чимало, Демко дав команду. Стовпище поперло ра
зом в частокіл плечима. Струхлий частокіл хруснув і
повалив ся на землю. Демко і всі за ннм разом виско
чили з засідок, вдарили з рушниць на німецьку піхоту
а потилипі, а потім крикнули, гукнула і кинулась з ша
блями на саму середину піхоти. Наймити з броварів
та мужики побрали в руки частоколини, кинулись на

Німців та шляхтичів і почали лупнтн іх по сиинах=та

Але на-віщо понесло його ле-
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по головах. Заглушені Німці ознрнулись і подали ся
назад до мосту. Їх полк неначе розпав ся на двоє, і Дем~
ко з голотою ввігнав ся в середину, неначе загнав клин

в людську гущавииу. Запорожці вскочили з мосту вггу
продухвину. Носач подав ся назад, обернув ся і стрів
ся носомІ до носа з своїм шурином Демком.

'

_ І ти, старий, проти нас? І тобі замануло ся на
старости кислиць?

_ крикнув Носач._ Замануло ся, вороже України!
Демко і замірив ся шаблею на Носача._ Ей, старий! не грайся, бо ій Богу не подивлю
ся тобі в зуби і зроблю свою сестру удовою! _ кри
кнув Носач, але не встиг він доказати своєї промови,

як один козак-шляхтич штурхнув Демка списом в груди.
Демко зблїд, заточив ся на ногах, захилитав ся,

кров цївкою бурянула з його грудий. Сонце заграло,
заблискало віцївцї крові, як в червоному кришталеві.
'Демко звалив ся, якостаоий дуб, і впав на-взнак, под
ваючи рідну землю цінкою гарячої крові козацької.
Зітхнув він раз, другий і оддав Богу душу.
Виговцї розсипались і оступились під сади та ча

стоколи. Запорожці річкою лили ся через міст і насту
палн на іх. А каламутна вода вхопила Зінькаі понесли
недалечко од берега.
В той час в-горі випали великі дощі. Вода в Тас

минї прибула, сливе як в весняне повіддя, і розлила ся
по лугах, по мочарах, позаливала огороди на низині.

крикнув

μ-Зінько потрапив впасти на мілке місце, але бистра те
чія вхопила його і понесла. Пришиблений в голову, він
не мав сили стати на дно і вийтиІ на берег. Ї

Вже' вода однесла Зінька далеченъко од мостудяк
на берег прибігла Маринка. Вона'прочула про битвуїїіа
ьмосту і' їй- серце говорило, щоЗінько там,:ї`що вінївіозке

Бібліотека найанамен. поввстей. Томъ ЬХІУ. 21

~ещнц'ё і
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_
вже вбитий, а може постреляний лежить десь на березі
та нема кому дати йому помочі. Вона вибігла з міста

і кинулась до мосту. Кулі свистїли кругом неї, дзижча
ли над головою, а вона не чула того свисту та все бі

гла до берега._ Чи не бачили мого Зінька? - питала вона
в міщан, що стояли оддалеки над берегом.
-- Вже поплив твій Зінько за. водою; понесло його

птопленим лугом, - говорили їй міщани.
Маринку здушило коло серця; вона побігла по-над

берегом так прудко, неначе хотїла догнати свою долю.
Якась сила давала ніби крила її ногам.
_- Ой Боже мій, Боже! Його вбили! Вбили мого

дорогого Зінька! -майнула в неї думка. -- Вже ж мінї
його не бачити до віку, до суду!
Коло вільхи стояла купка міщан. Міщани вгляді

ла, що вода несе живого ще козака на аатопленому
луэі, кинулась в воду і витягли Зінька. Маринка при
бігла, вгляділа Зінька на траві, крикнула не своїм го

лосом і впала йому на груди. Зінько лежав блїдий,
а ааплющеними очима, але ще дніав. На голові серед
тїмя було знать виразку, з котрої просисала ся кров
істїкала на прилипле до голови волосся.
-- Милий мій! щастя моє'! золото моє! Ой не ки

дай же мене молодої, бо я вмру за тобою! сама собі

смерть заподїю! - голосила Маринка, припадаючи го
мовою до Зінькових грудий.
Одна міщанка винесла з хати сорочку. Якийсь ста

рий дїд скинув з себе жупана. Одежа на Зінькові ви

еїла шматками, попорота, пошматована шаблями. Мі

щани здійняли з Зінька мокрий жуван, мокру сорочку.
Біле тіло, широкі плечі залнснїли на сонцї, а на біло

Іу тїлї синїлн смуги та нопруги од Носачевої шаблі.
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На обох плечах червоніли подовжасті рани од щабель,
неначе два разки перлів прилипли до плечий. Дід од

дер од сорочки полотна і позавязував рани на плечах.

На Зінька надїли сухе плаття, сухий жупан._ Буде живий! Не плач, Маринко, не вбинай ся!
Це його хтось цюкнув раз шаблею по голові. Це швид
ко загоіть ен, - сказав дід.
Маринка перестала плакати і тільки зітхала

і з-тиха хлнпала. Перси ії високо підіймались, неначе
хотіли зітханням видихати усе горе, що душило в сер
ці. Зінько розплющив очі і застогнав. Він ще не опа
мятав ся гаразд. Йому здавалось, що він у важкому
сні, що йому снить ся, нїби він десь на мосту серед
битви по коліна в крові, чи в воді на дні річки на зе

леній траві, залнтіи повіддям. Перед його очима ніби

лив ся то жовтий сьвіт сонця, то зелений сьвіт води
та зелений одлиск трави на дні річки. Йому все вда
валось, що він потопае все глибше, що якась зелена

безодня тягне його на глибочінь з усієї сили, і він не
може володати руками і ногами, щоб перемогти ту
страшну силу, і все потопав глибше та глибше. Знов
пожовкло в його очах, потім нозелевіло. Зінько застог

нав і заплющив очі. Знов усе почорніло в його очах,

неначе вкрилось чорною темрявою найтемнійшої ночі.

Він втратив памороки и зліг усім важким завальним
тілом на дїдові руки. Маринка знов заголооила, впала

на-нколішки, обняла Зінька за шию і притулилаоь го

рячою щокою до холодного Зінькового лиця.- Та не плач, Маринко! Надаремно ти побивавш
ся! Він живий, тільки зомлів. Йому забило тямки
і в його голова запоморочилась, - втішав дід Марин
ку. - Не од таких ран виходжував ся я, як був ко
заком. В Зінька не рани, а дряпки та виразки по тілі.

_:ЗЩЫ
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Міщани запрягли коні в віз, наклали на віз сіна

обережно поклали Зінька на сіно та й повезли на

Демківч'хутір. Маринка йшла за возом, як за домови
ною, і тихо голосила та хлипала.
Тимчасом Сірко та Запорожці перейшли через

міст і почали розгонювати на всі боки стовпище Нім

цїв та козаків-Виговцїв. Сірко кинув очима на бік
і вглядів велитеньську Фігуру старого Демка, що валя
.лась на землі в крові, як колода старого дуба в лісі.

Сірко впізнав Демка. Лютая._ І здоров будь, Демку, і прощай на віки, вір
ний товаришу! _ крикнув Сірко, кланяючись до Дем
ка. _ Так он де довело ся тобі полягти головою! Не
_
впав ти од ляцької кулі, не йняла тебе куля татарська,

пройняла твої козащькі груди шабля недовірка козака

зрадника. Прощай, Демку, на віки!

Старі козаки й наймити дістали в одній хаті дра
бину, встелили Її впоперек илисковагими частоколииами
н поклали Демка на ті носилки. Дванадцять чоловіка
вхопили косилки на плечі і тихою ходою понесли Дем
ка на хутір. Ще зовсїм тепла, здорова. голова Демкова
коливалась на вязах, ноги ворушились то на один бік,

то на другий. Здорові довгі вуса гойдались на вітрі, як
* живі. Здавалось, ніби несуть живого чоловіка, але об

литий кровю жупан, патьоки крові на частоколинах,

кріваві краплі, що поливали стежку, все це показу
вало, що вже настав вічний спокій для невтомного обо

ронця України.
Запорожці та Юрівві козаки перейшли через міст

ікинулись сьлідком за Виговцями та найннтими Нім

цями. Юрій Хмельницький позад усіх з'їхав на міст на

степовому коні. Усей міст був залитий кровю. Усей

Іміст червонін, неначе підплнв людською кровю. Поде
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куди чорніли кровяні калюжі, припечені гарячим сон

цем. Кров в калюжах вже поскіпалась. На мосту валя
лись трупи суспіль, як зрубане колоддя в лісі, валялись

одтяті по плече руки, валялись стяті голови, як гарбузи
на баштанї, валялись одсїчені вуха, носи, шматки мяса,

неначе тріски на дривітні. Одна рука заклякла з ша

блею в пальцях. Закляклі пальці держали шаблю так
міцно, неначе пявками впились в держалио. Уся міць,

уся сила, з котрою рука вамахнулась на свого таки

брата-козака, неначе захолола й заклякла в здоровецъ

кому кулакові. Один прездоровий труп зсунув ся пле
чима з мосту. Одтята голова теліпалась на шкурці
і ввісилась вниз над воду, неначе заглядала в річку,
а з шиї дзюрчала та точилась тепла кров, як червоне
вино з бочки, лила ся в воду і-закрасила каламутну
воду довгою червоною смугою на самій бистринї. Поде

куди по жолобчастих дошках помосту ще стїкала кров
в воду і довгими смугами червонїла на бистринї.

Юрій з”їхав на міст. Кінь схарапудив ся, бояв ся

ступати на трупи, як на живих людий. Юрій торкнув
в боки коня острогами. Баекий кінь 4пішов по трупах,
але все хропів і прихкав ніздрами, неначе бояв ся
тієї страшної картини людської звірючости. Юрій спи
нив коня серед мосту і оглядав картину сьвіжого кро
вавого бойовища. Ні один пружок його молодого лиця
не здригнув ся, ні один пружок жалю та смутку не
иабіг на його чоло, на його вид. Він з презирстном ди
вив ся на трупи, на кров оборонців свого ворога, нена
висного гетьмана.

З води вириналк козацькі трупи, що позачіплю
вались одежою об стовпи під мостом. Трупи то пори
нали, то виринали, витикаючи поверх води то зрізану
вщерть червону шию без голови, то покрівавлене плече
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без руки. Один вбитий Запорожець 'ваченив ся жунаном
ва кілок стовна, надаючи в воду. Жунан не пускав
його нотонути на дно. Вода гойдала тїло, як вітер гой

дае дуба. Червоні сапянцї то мріли під водою, то ви

ринали но-верх води и лиснїли на сонці, як червона.
калина, облита дощем. Довга чунрина, як гаддюка,
вила ся в бистрій водї, метлялась на всі боки, неначе

жменя кононель на бительнї. Вода в Таеминї почерво
нїла. Тясмин неначе занлакав кровю, пролитою брата
ити-козаками. Річка несла трупи, несла чорні шапки
з червоними верхами. Шапки нозачіплювались за кущі
затонленого верболозу та високої осоки. Здавалось, нїби

вода вкрилась червоними квітками чудернацького ла

таття з чорним широким листом. Ворони почули людську
кров, злетїлись і обсїли верби, вкрили кущі. Хижі орли
та нетруби шугали високо в небі над річкою, аачувши

дух крові.
~

Юрій задивнв ся на ту картину смерти, котра не

давно витала над мостом, над річкою, і осьміхнув ся.
злим осьміхом. В гоструватому лицї з тонким гострим
носом, в гострих темних очах засьвітилось щось хиж е,
як в очах хижого шуляка, коли він кидаєть ся на здо
буток. 1

Дух людської ще теплої крові нарував під гаря
чим нромінивм сонця з крівавих калюж. На мосту
тхнуло кровю, як в різницях. Сам шляхетний кінь не

наче снахнув гнївом на ту людську звірючість, заіржав
і почав бити копитами. Копита захлюнали в крові, як

у калюжі, і червоні бризки людської крові нороснули
навкруги, як коралові намистини норваного намиста.
Кінь вдарив копнтом в одну голову. Голова покотилась
і впала в воду. Вода нокотила голову з чунриною, не
наче в водї крутив ся волоський темно-зелений гарбуз,
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зірваний з баднллям, з огудиною. Голова крутилась,

переверталась, вищиряла зуби, мотала чунриною, за

плутувалась н своїй чунрині, як в куширі. Юрій зади
вив ся на ту картину й зареготав ся. Кінь скочив упе
ред. На кінці мосту лежав впоперек лицем до гори ще

молодий козак-Виговець, пишний, гарний, як картины

Русяві кучері вили ся хмслем кругом голови. Незни
чайноі краси лице, 'ніби виточене з мармору, неначе

задрімало, очі закрились прозорими віками, довгими
віями. Кучері потснули до полонини голови в крові.
Сам кінь неначе пожалував топтати копитами ті куче

рі і обминув трупа, ніби живого чоловіка.

Юрій свионув на коня. Кінь став дибки ізастука
тів копитами. Юрій поскакав доганяти своє військо.
Тимчасом Сірко з Запорожцями погнав ся за втікача
ми. Добре бились Виговці, але нічого не вдіяли і мусі
ли втікати. Вони кинулись втікати в ростіч, а потім

скупчились, побігли на гору, вбігли в одчиняну браму
і сховались за валами, обтиканими дубовим шпичастим
частоколом. Брама зачинилаеь. Налагодивши гармати,

козаки-Виговці іНімці поділились наЗапорожців і смаль

нулн з однієї гармати, потім з дРУгоі. Юрій і Сірко
з військом оступились назад і подались в місто. Чиги

рин ще не був взятий.- Не тепер, то в четвер, а Чигирин і твердиня
будуть в наших руках! - обізвав ся Сірко до Юрія.
Попоробнли, попопрацювали ми оце на містку, а тепер
час би іза добрий обід сісти. Але мабуть гетьманша не

нагодув нас смачним обідом за цю кріваву справу.- Що не нагодув, то не нагодуе! Вона рада бте
перички нагодувати нас залізним бобом, _- обізвав ся
Юрій. - Тепер вона й Катерина сидять в батьківсько
му палаці та мабуть од злости кусають своі пальці. За

1
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те ок почастує нас медом та вииом моя мавуха Ганна.,
Я догадуюсь, що вона потай од гетьманші десь у сусі
ди~ готує нам препишний обід., . .

Юрій і Сірко здевотрою _старшинохо в'їхалив гетьґд:
мансьвий двір. В одчиняних дверах на порозі,стошіа`
Ганна Хмелъницьва і держала в руках на срібному под.
лумиску хліб та сіль. Юрій, Сірко й козаки `оновили
з новій і приступили до Ганни, црадіймавши шапки.,.- Витаю тебе, сину, вбатьніисъному дворі, як тот,
сподаря й гетьмана України! Даруй же Боїке, щобти р
гетьманував іпробував в цьому палаці до своєї живностиі.- Спасибі, мамо, спасибі Ь- сказав Юрій і, по-А
цілувавши Ганну в руку, хотів взяти хліб.- Дам тобі, сину, сьвятий хліб тільки тоді, як даси.
обіцянку, ЩО Неьвчиниш ніякого лиха твоїй сестрі Кате

рині, гетьманші Виговеьній і іі дитині. Скажи „мі-_
ні певне слово, що ти нипустиш їх на волю, _не вчи
иивши ім ніякого лиха_ Мій брат Василь обидив„
Катерину, тим, що зруйнував іспалив ії оселю в Сьмілї.
Вона тепер не має ні житла, ні пристановища.- Добре, мамо,! даю своє гетьмансьнещлово і до
держу його. Катерина нехай живе в Суботові тимчасом,
-- сказав Юрій.
~ А чи нема, Гаино,в тебе чого попоїсти? Ми го

лодні, як вовки сіроманцї. Ото б тернули, як би оце нам до
брий обід? Аж за вухами б лящало! -- промовив Сірко.- Єобіді є та ще й добрий! Я згадувала, чиє
буде зверху, а чиє на споді, як ви підступали під Чи
гирин, і потай од Олесі Виговсьноі звеліла і понаварю
вати і поиапінати.

Юрій вступив в поної іпішов шукати своєї сестри
Катерини та гетьманші.

у

Катерина. И ГЕТЬМаПШа ОПДЇЛЦ В ОДЕОМУ ЩаЛеПЬКО
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му покоівкові. Маленький син гетьманші качав ся долі
на килимі і грав ся з кошеням._ Добридень вам в хату! Витайте гостий, хоч не
проханих і нежаданих! _ сказавюрій.
Катерина мовчала і гетьманша мовчала. Вони

обидві понадувались й одвернулись од Юрія. Ні одна не

підвела очий, не глянула на Юрія.
'

-~ Вже хоч сердьтесь, хоч не сердьтесь, а Чиги

рин мій, _а ви мої половинки. Вас одвевуть в Суботів
і будуть вас там ,держати, доки я не розправлюсь
з гетьманом Виговським, доки не видеру з його рук
булави і батьківських скарбів, _ говорив Юрій.
Запекла та завзята, як і іі батько Богдан, Кате

рина встала і, гордо підвивши голову, вийшла до дру
гоі кімнати. Олеся сиділа мовчкиіне глянула на Юрія._ Ось подивись, який у мене гарний котик! Це
міні бабуня дістала. „Але котика не посилай в Суботів.
Я з роду'не дам; _ говорив Остапчик 4і втік у куток
та й сховав котика за скриню.

І

Ганна посадила гостий за столи і звелїла подавати
обід,1 Юрій пішов просити Катерину та гетьманшу на

обід.. І Катерина й Олеся і словом не обізвались і не
глянула на його._ Не до обіда тепер ім, сину! Їжа не йде ім на
думку, _ сказала Ганну і звеліла подати обід гетьман
ші та Катерині в окромну кімнатку. Обидві вонисидїли
за столом і ложок не вмочили. Їм було тепер не до
їжі. Гетьманша нагодувала тільки Остапчика. Остапко
та кошеня пообідали в-смак за іх обох. ч_ Тепер ви, мамо, зістанетесь господинею в мо
йому палаці ібудете доглядати мого добра, поки ми

справимось з гетьманом, _ сказав Юрій.
По обіді Юрій звелів одвезти гетьманшу й Катери
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ну в Суботів і поставити коло їх сторожу. Одначе він

швидко після того випустив Катерину на волю, а геть

маншу трохи не рік держав в Оуботові під стороясею.
Катерина одначе зісталась жити в Суботові і вкупі
з приятелькою гетьманші Грушовою, жінкою генераль
ного писаря Груші, розважалн її в самотииі та в горі.
Але вернїмось до Зінька. Його пораненого приве

зли вдвір, Маринка заголосила, як углядїла стару Дем
чиху, і кинулась їй на плечі, неначе жалїлась на свою

лиху долю. Демчиха ааплакала і почала втішати Ма

ринку. Чоловіки внесли Зінька в хату іпоклали на

ліжку в кімнаті. Плач і хлипання стревожили Зінька.
Він одслонив віка, глянув каламутними очима і не міг
онамятатись, де він тепер знаходить ся. Незвичайні

понерсдиійші події, швидко міняючись перед його очи

ма, затумаинли йому намороки й затїнили память.

Жовті пружки літали перед його очима по білих сгї
нах, по шибках вікна. Він знов занлющнв очі, і жовті

кружки замиготілн, стали червоні, як кров, потім забі
гали, задріжали, ваворушились, як пшениця на решеті
тодї, коли її точнть; потім усе позелені'ло в Зінькових
очах. Зелений прозорий сьвіт залиснів вочах, і йому все

здавалось, що він потонае в воді і бачить під собою
зелене дно, вкрнте не то травою, не то дрібною ря
екою, а в тому зеленому сьвітї мнгали блискучі нскри,

неначе лиснїли шаблі та списи. І в одну міть йому
уявив ся дядько Носач, страшний, лютий, з блискучою
шаблею в руках. Рука з шаблею замахиулась на
його.
Зінько опамятав ся, пригадав і битву на мосту,

і дядька Носача, і як він впав з мосту в воду, як вода
ааклекотіла на бистрииї і покотила його по залити:
зелених лугах. Думки пішли одна за другою рівно, не
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наче намистини в разку намиста ианизувались одна за

одною.
Зінько одслонив віка, втямив, де він лежить, впі

знав Маринку, впізнав матїр, впізнав свою хату. 'Він
почував, як болїла в його голова, як нили роз'ятрені
рани на плечах та сині попруги. І нї один стогіи не
вирвав ся з міцних козацьких персів. Спокійио диви
лись Зінькові тихі сині очі на Маринку і неначе про
мовляли: Не плач, не вбивай ся, моя мила! Я ще жи
вий і буду жити...- А дсэк батько? Чи не бачила ти, Маринко,
батька? - спитала Демчиха.
Тільки-що вона промовила те запитання, за во

рітьми почув ся гомін. Демчиха вибігла на ганок._ Одчивяй, осаулихо, ворота! Йде до тебе Демко,
вже як дорогий гість, в останній раз! _ гукнув старий
козак з-за воріт.
Демчиха побігла одчвннти ворота, вглядїла ту ко

зацьку домовину, стулеиу з частокола, на котрій несли

Дсмка, і зразу зауважила, що вже Демко не встане
з тієї козацької домовини по віки вічні.- Лежить твій Демко, буцїм живий, але вже йо
иу не вставити! - сказав старий козак. _- Винсси,
осаулихо, води в садок; мы обмиемо на йому кров
оттвм на причілку, причепуримо, однгнемо, та вже тодї
внесемо до господи.

Стара осаулиха припала до ніг Демкові, припа
дала до носилок, і довго-довго плакала, побиваю
чись. Старі козаки та сірома стояли на одному місці
з носилками, иоздіймавши шапки, і дали волю Демчисї
виплаквти горе, вилити сльози.

Старі Демкові товариші-козаки обмнли` Дсмкове

тіло, одягли в козацький жупан, обули в червоні са
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пянцї, внесли в хату і поклали в сьвітлиці. В
той час гуркнула гармата раз, потім другий: Запо
рожці, пообідавши в-смак після важкої праці на
мосту, облягли твердиию, огорнули іі з двох боків, око
пались валом, поставили гармати і почали вибивати Ви

говцїв та Німцїв а замку. Саме тоді набігла на небі

чорна хмара. Вдарнв грім раз, другий. Гуркіт трому
злив ся до купи з гуком гармат. На дворі задощилось,

занепогодилось. Дощ полив ливцем, як з відра, Їі змнв

міст, замазаний, залитий козацькою кровю, котрої на

точили козаки з своїх таки братів-козаків. З того бойо
-вища пішла на дальнійші часи неначе страшна пошесть

на проливання братньоі крові, на велику руіну України.
Прийшов і отаман Іван Сірко на останні одвіднни.

Він перехрестив ся, поцілував у руку мерця істав,

опустившн руки; потім заклав пальці одної руки за

_пальці другої, вивернувши руки долонями вниз. Здоро
ві чорні пальці хруснули з досади та в горя. Довго
стояв Сірко, високий та плечистий, такий, як і покій
ннк Демко, стояв, похиливши голову івтупииши очі
в поміст. Думи за думами линули в його голові: кар
тини битв та стинок виникали одна за другою, тих

битв з Татарами, з Поляками, де він бив ся з ворогами
попліч з Демком ще за молодих літ. В хаті усі мовча

ли, неначе боялись стревожити той рій споминок, ко

трий обсів сину Сіркову голову. Демчиха й Маринка
перестали голосити. Сірко зітхнув. Високі та широкі
персн підвелись в-гору, як гора, й не швидко опалн.
Він підвів голову, підвів карі блискучі очі і зирнув на

Демчиху._ Я думала, що Демко вже вмре своєю смертю„
доживши свій вік„- тихо заговорила Демчнха.
-- Не козакам помірати в своїй хаті. Наша смерть

І
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на чистому полі, наше тіло на поталу орлам та новкам

сіроманцям, _ сказав (ірко і похапцем вийшов з хати
та й попростував на гору до Запорожцїв, до самка.~

Епілог.

Саме в той час, як Юрій та Сірко добували Чи
гирин, гетьман Виговський скликав козацькі полки на

раду під Германівкою. 1- Полки зійшли ся недалеко од

Германівки на долині, де протікав невеличкий потік,

ховаючись в осоці, в рогозі та в очеретах. По один бік

долину перетинав старий дубовий та грабовий ліс. По

обидва боки долини стремілн рядами круті горби. Пол
ки зійшли ся на широкій долині і стали лавами зтрьох
боків. Козацька старшина скупчилась серед полків на чи

малому пустому просторі. Серед того простору стояв стіл

застеляний червоним еукном. Коло столу стояв з грамо
тами генеральний нисар Груша. Червоні знамена маяли

на вітрі, тріпались, неначе птиці, і шелестїли. Уся зе
лена долина неначе маком зацьвіиа: скрізь червоніли
на ясному сонці козацькі кунтуші, лисніли червоні вер
хи шапок. Кругом стола червоні сапянцї на полковни
ках та атаманах аж горіли, неначе вони стояли по ко
ліна в жару. Навкруги долини усі горбп обсипали се- -

ляне з Германівки та близьких сіл. Довгі ряди селян

в чорних свитах чорніли по горах, неначе насовувались

чорні хмари. Усі полки, усе стовпище гулб тихо, нена
че бджоли в здоровій пасіці. _

З-за гори під лісом з*явив ся гетьман Виговський

на коні в червоному оксамптовому жупані,"в шапцї з
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двома перами над лобом, обснпаними' діямеитами. Пера
засяли, заблищали на соицї. Військо і народ впізнала
по тих нерах гетьмана. За гетьманом їхав на коні обоз
ний Носач та кілька полковників, а за ними сьлїдком

виступав з-за гори полк з тисячі шляхтичів та найня

тих польгькпх жовиїрів. Гетьман не йняв віри своїм ко- _
закам і найняв в польського коронного обозного Андрія
Потоцького, що стояв в Білій-Церкві, тисячу польських

жовиїрів на всякий час. Той полк жовнїрів став під
лісом на поготові до оборони гетьмана.

Гетьман з старшиною вїхав на конї в середину
козацького круга. Вид його був спокійний на взірі гор
дий, але в очах внявляла ся тревоэкність і непевність.

Душа його була неснокійна: він не був певний, що ра
да прийме радо й прихильно угоду з Польщею. Козаць
кі полки, стовнища селян на горах затнхли, неначе за

мерли. Лани козаків стояли, неначе скамянїл. Тільки
внамена шелестіли та лупотїли на вітрі.
_- Шаиовні полковники й сотники! Ви вже знаєте,

які пункти Гадяцької умови затвердив король і варшав
ський сойм. Тепер треба оновістити ті пункти усім ко
закам, щоб у нас була певна згода по всїх полках, _
ночав говорити гетьман.

Отаршина вислухала ці слова гетьманаізаворуши
лась з тиха. Ті полковники та сотники, що не дістали
од кор іля права шляхецтва, почали тихо гомоніти й на

рікати. Гетьман послав Верещаку й Оулиму між полки,

щоб вони прочитали й вияснилн козакам пункти Гадяць
кої умови. Козаки внслухали грамоти й закричали: „То
це нас знов оддають Польщі! Десять років тільки мн

нуло, як ми вирнались з ляцькоі неволі, а гетьман знов

оддае нас польським свавольиим панам в пекло! Не

треба нам Польщі! Не хочемо до Польщі! Бий Вигов
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цїв на смерть! Поляжемо головами, а Польщі не підда
мось! Пани нас дурять своїми обіцянками. Вони знов

наїдуть на Україну, загадають нам _робити панщину!
занряжуть нас в ярмоі Знов будуть нас заганяти в ко
етьоли! Не попустимо цього! Гетьмане! клади на стіл

булаву і"

В одну міть усі полки заворушилиеь, аашуміли, як

роздратовані бджоли в улику. Стовпище селян по горах
заворушилось и закричало. Усі козаки загули, як бір
у велику бурю. Гетьман ве був страхополох, видержу
вав нераз великі битви. Але він почував, що перенолох

підступав йому під груди. Його здушило в грудях, зду
шило коло серця; він бояв ся за своє життя. Тревож
ними гострими очима поглядав він на ті купи війська,

котрі згромадились кругом Верещаки та Сулими. Крики
дужчали. Замигали, залиснїли шаблі по-верх козацьких
шапок. Гетьман нглядів, як рука в Верещаки, ніднята в

гору з паперами, одекочила по лікоть і полетіла в гору.
Зимигали, заблискали шаблі! над головами Сулими та

Верещаки. Сулиму й Верещаку порубали й пошматува
ли в одну міть. Полки заколивались, захилитались, як
Филі ва морі, і рушили до столу, до того простору, де
ОТОЯВ Гетьман.

Тоді Виговський втямив, що його замір не вдав
ся, що козацькі шаблі готові ношматуватн й його. Він
почував, що смерть вже замахнулась на його своєю

замашною косою, він неначе почував хвооький свисг

тієї коси над своєю головою. Страх напав на його в од

ну міть і мороз пішов по всьому тілі. Гетьман повернув
коня назад і з старшиною бігцем подав ся до лїса. Пол
ки рушили за ннм на-вздогінцї. Тоді тисяча наннятих
польських жовнірів виступила з лїса и закрила його

1
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од козаків. „І втікав він - каже український літопи
сець - як втікає обома ний з пожежі“.
Гетьман втік в польський обоз, що стояв під Бі

лою Церквою, івкупі з польським коронним обозним
Андрієм Потоцьким поїхав до Білоі Церкви. Стовпище
козаків рушило за ним на-вздогінці і стало станом на
Ввінні недалеко од Білої-Церкви. Тут зібрала ся нова
козацька рада. На цій раді Виговського скинули з геть
манства і обібрали за гетьмана Юрія Хмельницького..

До Виговського в Білу-Церкву прибули козацькі
посланцї і вимагали, щоб він сам приїхав на раду і по
клав булаву. Виговський не аг'одив ся на це і не поі
хав. Тоді козаки послали до його канївського пол
ковника Лизогуба та миргородського полковника Лі
сницьк` го і домагалнсь, щоб Виговський принай
мні прислав бунчук та булаву, коли сам не хоче при
бути. Довго Виговський противив ся, але побачив, що
не переливки, і промовив: „Я вертаю бунчук і'булану,
але з такою умовою, щоб козацьке військо зісталось

в підданстві польського короля.“ Виговський доручив

бунчук та булаву свойому братові Данилові івкупі
з посланцями одіслав його на раду. Данило оддав бун

чук і булаву й оповістив, що Виговський зрікаєть ся
гетьманства, але з такою умовою, щоб Україна зіста
лась при Польщі і щоб Юрій випустив жінку Вигов
ського з сином з Чигирина, давши переднїйше в заклад
кілька козаків для певиости слова. Козаки згодились
і оповістили Юрія гетьманом. Юрія підняли, постави'ли
на стіл і прикрили його знаменами. Данило подав' йому
булаву. Після ради обовний Носач, полковники Гуля
ницький та Дорошенко прибули до Білоі~Церкви і дали
Виговському підписку Юрія і старшини, що вони вида
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дуть йому жінку з сином та з деякими Полаками, що

пробували в полоні в Чигирині.
Але не швидко Юрій випустив жінку Виговського

з полону. Трохи не рік довело ся їй прожити в Субо
тові під сторожею. Юрізві Хмельницькому не було часу
думати про неї. Од Білої-Церкви козацьке військо ру
шило до Канева. Зібрали нову раду в Жердеві коло

Канева, куди прибуло чимало полковників з-за Дніпра,

прихильників Москви. На цій раді затвердили вибір
Юрія на гетьмана і постановили знов піддатись москов

ському цареві.
За втрачене гетьманство король Ян-Казимір щедро

обдарував Івана Остаповича Виговського. Наставив його
київським воеводою і сенатором і подарував двоє ста

роств: Любомль в Холмщині і Бар на Подолї. В пер
шому старостві було 25 сіл, в другому було 80 сіл.

Окрім того король подарував Виговському мазтність
в Галичині коло Жидачева: Руду на Стриї, Волицю
й Кохавину.
Олена Виговська довідала св про цей щедрий ко

ролівський подарунок і втішила ся тим, що вона вое

водша й сенаторша, хоч і не гетьманша та велика

ЕВЯІ'ИНЯ.

Юрій зараз звелів випустити з полону свою се

стру Катерину, але вона не мала пристановища і ві
еталась жити в Суботові при Олені Виговській.

Вже аж зїмою після Різдва 1660 року в Перея
славі зібралась нова козацька рада, на котрій затвер
дили Юрія на гетьманстві і постановили знов вернути
Україну в підданство цареві Олексієві, але багато пол
ковників на правобережній Україні не присягли цареві
і зістались вірними королеві. Данило Виговський заду
мав одібрати свою маєтність Сьмілу та Лисянку, маєт

Бібліотека найвнамен. повістей. Томъ ЬХПЇ. 22
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ністьВогданової менчоі дочки Олени Нечаевоі. Він рвав
ся в похід, щоб визволити з полону Олену Виговську
ісвою жінку Катерину. Але корсунськнй полковник
Петренко розбив Данилових козаків коло Лисянка і са

могоДанила взяв в полон і видав московсьним воєво

дам. Данила повезли в Москву, але він номер в Калузі
і~його тіло привезли в Чигирин і оддали жінці. Кате

рина звелїла поховати Данила Виговського в суботів
ській церкві рядом з могилою свого батька Богдана.

Катерина зісталась бездїтною удовою.

Незабаром після того Павло Тетеря прибув в Чи

гІрин і пробував там довгенько вкупі з паном Беньов
съким. В Суботові він стрів ся з удовою Катериною
і в кінці 1660 року Юрій дозволив сестрі повінчатись
а Тегерею. В осени Юрій випустив Олену Виговську
з полону і одіслав з певною приставленою сторожею
до Івана Виговського. р

Іван Виговський, тепер вже київський воєвода,

проживав в Галичині, в своїй маєтности Руді, де був
просторний старий палац, де можна було проживати
в мирі і спокої, куди не заходилн ніякі козацькі загони.
Виговський поновив, нобільшив старий замок і зажив
з своєю Олесею та сином в спокої. Але йому не сиді
`лось в далечі од України в Руді. Його тягло на Укра
їну, йому хотїло ся брати суспіл в українських дїлах,
хотілось грати ролю діяча в історичних українських
подіях. Він перейшов в свою маєтність Бар на Подолі,

щоб назиратп за живим рухом подій на Україні. Вигов--`
ський полагодив, поновив старий замок, обсадив його

гарнізоном і иастановив брата своєї жінки Юрія Стет
кевича комендантом замка. Коло Виговської аавсїди

проживала Раіна, жінка Константина Виговського, та

„5.
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дочка іі брата Михайла Стеткевича, що був ченцем
в Печерській Лаврі, і уся сімя Юрія Стеткевича.
В той час події на Україні не йшли рівною ходою,

а бігли швидким конем. Юрій Хмельницький, після
битви під Чудновом, це Поляни розбила московське

військо і взяли воеводу Шереметзва в полон, знов од

дав Україну Польщі, а потім зрік ся гетьманства і по

стриг ся в ченці. На нравобережиій Україні козаки ви

брали за гетьмана Павла Тетерю. Польський король Ян

Казимір виступив з військом на Україну, перейшов за

Дніпро, щоб добути собі і лівобережню Україну, де
полковники-зістали си вірними Москві і вибрали собі
за гетьмана Бруховецького.

`

Іванові Виговському захотіло ся знов добути собі

гетьманську булаву. В той час, як король брав города
за Дніпром, в Київщині стало неспокійно. Київський

воєвода сидів в Барі і пальцем не новорушив, щоб за
спокоїти край. Гетьман Тетеря винував у всьому Ви
говського, говорив, що „Бар усьому виною'. В той час
Іван Сірко з Занорожцями рушнв в Брацлавщину, щоб
одняти правобережню Україну од Польщі і послав впе

ред загін під приводом Сулимки. Сулимка дійшов до
Білої-Церкви, де його розбили польські жовніри під

приводом Чарнецького і полковника Себастіяна Махов
ського, здичілого й жорстокого чоловіка. Виговський

певно хотів знов взяти гетьманську булаву і часто про
мовляв: „Продам Бар, продам Руду і заграю Ляхам
В дУдУ“

Тетеря й Маховський обвинували Виговського, що
він хоче зрадити Польщу і пристати до Москви, що він
накликав Запорожців з Сулимкою. Ця чутка дійшла до
Бара. Виговський видав 1-ого марця в Фастові протест
проти такого заздрівання його в зраді, а сам поспішав

*
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до Білої-Церкви, щоб виправдати себе перед Маховським,

котрому король дав право втихомирити край хоч-би

найстрашнійшими карами. Виговський не застав Махов

ського й Тетсрі в Білій-Церкві, поїхав в Рокитну, але
й там іх вже не було. Тетеря и Маховськпй рушили
на Корсун.
Маховський запрошував Виговського в Корсун. Не

ваздріваючи нічого, Виговський прибув до Корсуна
і став на кватирі в одного міщаннна. До його зараз
прийшов Маховський і оповістив, що він засудив його
за зраду Польщі на смерть. Оповістивши Виговському
свій присуд, Маховський вийшов з хати і поставив сто

розку з польських жовнірів коло сінешних дверий.
Виговський стояв серед хати як непритомннй. Він

почував, що попав ся в руки свого ворога, що неминуча

смерть жде його за порогом. Усе його тревожне життя,

усі події його віку майнули перед ним, неначе ряд
взорцїв на довгій папіровій смужцї, майнули події все
кріваві, исспокійні: і полон в Татар, і битви гетьмана
Богдана, і його служба в Богданових походах, і страшна
битва під Конотопом, де він одбивав ся од Москви, де
иолягли десятки тисяч московського війська, ігадяцька
умова, і ласка короля. Листочки книги його життя пе

регорталнсь швидко, неначе од вітру шелестіли... От
він сам вступає на місце великого Богдана, він сам

гетьман і великий князь України, надарованнй велики
ми маєтностями, багатий і славний на всю Україну;
от він воєвода і сенатор, а може й знов гетьман і вс
ликий князь... І якийсь нікчемний полковник Махов
ський перетне нитку його життя, поверне в порох його

мрії, потопче ногами його палкі бажання й його мертве
тіло.

В хатині було тихо,і як в домовині. Був ранок 9
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марця. Сонце пишно зійшло і оеяяло усю хатину, під
живило мертвоту тиші. Виговському стало невимовно
важко на серці. Йому забажало ся жити і добуватись
слави. Він опамятував ся і пожалів, що не взяв з со
бою козацької сторожі.
пПіду скажу Маховському, щоб дозволив міні по

кликати сьвящеиика, щоб дозволив висновідатись і за

причаститись перед смертю, а через сьвященика я дам
знати, що мене хотять зараз згубитн з сьвіта... Може

обізвуть ся міщанн, стануть за мене, заступлять ся за

мене козаки...“ подумав Виговський і раптом одчинив
двері і вийшов на двір.
~ Дай міні, полковнику, сьвященика! Дай міні

хоч висновідатись та заприча _- -
Здичілпй і зьвірюковатий Маховський скомандував

жовнірам. Жовнїри випалнли з рушниць -- і Вигов
ський звалив са і, як сніп, впав на одвологлу землю.

у
_ Невже я впав од польських куль? Невже мене

вбили Поляки, котрих я так любив? -промовив Вигов
ський і вхопив ся за серце. Жмеиі його були повні

крові. Він махнув рукою і забризкав кровю лице й очі

Маховському... __ Олесю моя дорога! сину мій! -- ледві промо
вив Виговський і голова його впала на землю.
Збігли ся міщанн та козаки, внесли в хату мертво

го Виговського і поклали на лаві. Хоч Виговського не
любили за його прихильність до Польщі, але лиходійний
вчинок полковника Маховського, котрий без суду й по

звів покарав смертю сенатора і воєводу, цей розбишаць
кий, самоправний вчинок збурив увесь Корсун і підняв
усіх проти Маховського. Маховський мусів тікати з

Корсуна.
Звістка про убійство Виговського швидко дійшла
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до Бара. В Барі добре знали 6Маховського, знали зьві

рючі норови цього польського гайдамаки. Виговська вся

отернла й охолола, зачувши нро такий самонравний
вчинок Маховського. Вона впала, як сиіп, на руки своєї

приятельки Грушовоі та невістки Стеткевичевоі.
В барському замку все стревожилось. Усі сподіва

лнсь, що лютий Маховськнй, ворог покійиика Вигов

ського, от-от незабаром зіявить ся з своїм полном під

Вйром, нанаде на замок, спалить, знищить і заграбув

усе добро, повбиває усю сімю й рідню Виговського.

Комендант замку, брат Виговськоі, Юрій Отетке
внч зараз дав приказ полагодити вали та частоколи

кругом замка, звелів лаштувати гаківииці, поставити їх
на валах, на баштї узброїв двірських козаків, навіть

наймитів, подававши ім рушниці. Чутка про убійництво
Виговського швидко пішла по околицях. Дрібна пра
вославна шляхта, близькі й знайомі Виговського пра
вославні пани снолохались: вони боялись, що загін Ма

ховського от-от вчинить напад і виріже в пень усіх
православних шляхтичів, прихильників Виговського.

Щляхта повтїкала до Бара, зібравши з нохвату деякі
дорожчі пожитки та скарби. Увесь замковий двір спов
ннв ся втікачамн. Діти підняли плач, жінки попереля
кувались, поховались в садках за валами, в льохах, в

пивиицях. Юрій Стеткевич давав усьому лат та порядок,

роздавав харч втікачам, роздавав рушниці та усяку
вбрую.
Виговська боялась і за своє життя і за життя сво

го сина. Юрій Стеткевич звелїв їй і всім женщииам
лаштуватись в дорогу, щоб нереховатись в густих лі
сах, доки мине небезнешність. Позапрягали карети та

шарабани, набрали чимало харчі. Виговська й Маруся
Стеткевичева з Грушовою нозабірали скарби і поховали
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їх в возах. Забравши на вози усіх женщин та дітий
Юрій Стеткевич завів їх в густі барські ліси і сховав
в страшні гущавини грабового лїса в глибокій долині,

куди трудно було доступитись загоиам Маховського.

'
В узькій долині на маленькій нрогалині, закритій ку
щами ліщинп та вільхи, під самим грабовим лісом но
ставили вози та шарабани. Весна була рання, але хо

ходиа й вітряна. Одвологла мерзла земля пустила гу
стий опар, неначе куріла димом_ Усі поалазили з возів
і поставали мовчки між грабами та столітніми дубами:
усі боялись навіть говорити голосно. Земля на прога
линцї вкрилась зеленою травою. Синій та білий ряст
мавячів поміж кущамн. Жовтогаряча кульбаба вкрива
ла нрогалину, неначе хто розкидав по траві зірки.
Останко й весела дочка Юрія Стеткевича Христина
кинулись бігати по траві та рвати ряст і заговорили
голосно. Малий хлопець почав перегукуватись з Хри
стиною. Виговська впииила іх ізаборонила говорити
голосно. Усі притихли й ущухли і говорили тихенько,
неначе коло домовини, в котрій лежав покійник.

Настав вечір. Вже й на дворі смерклось. Вигов
ська не звелїла розкладати багаття, щоб часом жовніри
Маховського не вглядїли диму та огню і не догадались,

де вона ховаеть ся. Вітер жалібно гув між голим гіл

лям. Ліс коливав ся на взгірях з-верху до низу, неначе

море на вітрі, а в долині в затишку було тихо. Чорна
ніч впала на чорний ліс і неначе вкрнла його трауром
по Виговському. Їжа нікому не йшла на думку. Усї
нолягали в шарабанах і поснули міцним сном. Снали

й погоничі на соломі на возах. Тільки коні, попривязу
вані коло возів, хропли та прихкали, тереблячи на ввесь

рот овес.
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Одна Виговська не сналз. Сон втік од іі очий
і неначе сховав ся в густому лісі. Вона сиділа в здо
ровому шарабані коло соиного Остапка, і важкі, сумні
думи низько похилили іі голову, як важкий сніг похи
ляє гілля зеленої сосни. Зійшов місяць и блиснув че-'
рез тонкі хмари, що гнались одна за другою, неначе

бігли на-ввипередки. Блиснув місяць і вирвула з чор
ноі темряви постать Олесі, вся завутава в сумний чор
ний убір, виглявуло її повне зблідле лице, смутне чоло
та заплакані очі. Вона згадувала свої дівочі літа мо

лоді, згадувала, як вони побрались з Виговським, при
гадала свої палкі мрії, котрі Виговський справдив не
наче якимись чарами, згадувала і його самого, як угля
діла його колись на баскому коні в Київі, всього в окса

миті, в кармазинах, в золоті, пишного й гарного, як
намальованого на картині. І сльоза за сльозою покоти
лась з іі очий і впала на ії повні бліді руки...
„За що Ти, Боже, наслав_ на мене одну таку ве

лику кару? За які мої провини 'Р' тихо промовила Ви
говська і підвела своі смутні очі в-гору.
А над лісом пишно блищав місяць і неначе летів

на зустріч швидким хмарам. Ліс шумів на горах, аж
гілля гнув, і не дав одповіді. Виговська пригадала зьві

рючий вид Маховського. Коло неі в ногах стояла руш
ниця, набита набоєм. Помста 'закипіла в іі серці, як
окріп на великому жару. Вона вхопилась руками за

рушницю і була б рада, як би Маховський в той час
напав на табір, всадити йому кулю в самісеньке

серце.

Три дні й три ночі ховалась Виговськаз приятель
ками в лісах. Виговська, Грушова і всі женщини дер
жали на поготові набиті набоями рушниці. До Бара

дійшла звістка, що Маховський повернув на Черкаси
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і не має на думці вчинити напад на житло Виговського.
Тоді Виговська вернулась в замок і послала вірного
лахтича до Корсуна просити в Маховського, щоб він

вернув ій тіло Виговського.

Виговська спостерегла, що на Україні починаеть
са велика Руїна, що пробувати в Барі неспокійно й не

безпешно од усякого нападу і Полнків і козаків. Вона
постановила перебратись на життя в Руду в далеку
Галичину, куди не заходили ні польські, нї німецькі
загони. Брат Виговськоі Юрій зараз таки, не гаючн ча

су, перевіз все її добро в Руду.
Виговській вдало са таки внпросити в Поляків ті

ло свого чоловіка і вона поховала його в скиті коло

Гнізднчевськоі Руди в склепі Хрестовоздвиженської

церкви.
Після тіві страшної події недовго жила Виговська.

Переполох в Барі, блукання по барських лісах та пу
щах в негоду, переїзд до Руди ранньою весною в слоту
та холодн порушили її здоровя. Почуваючи близьку
смерть, вона написала духовницю, вкотрій одписала
свої скарби й спадщину своїм родичам близьким і да
леким і всїм своім слугам, згадала навіть про княгиню

Любецьку та пані Оуходольську, котрі колись ставали
й на дорсзї до шлюбу з Виговським. Багато скарбів
та маєтностхв свого мужа і усі свої маєтпости в Мо
гилівщинї коло Орші вона записала на церкви та мана
стирі, а свою Французську карету та ридван одпи
сала епископові львівському на спомин душі.

Померла Олена Виговська в маі 1664 року.
Про свого сина Остапка, котрого сам Виговський
Ще за свого живоття оддав в опіку Константи
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-нові Виговському, вона чомусь і словом не згадала в

духевиицї. Певно тоді вже його на не було сьвітї.

ь
Неспокійне було життя и сумна й нещасиа була

смерть гетьмана Івана Виговського, щирого патріота,

далекоглядного, тонкого політика, оборонця прав Укра
їни, чоловіка великого розуму та европейської про
сьвіти. І

Виговський щиро любив рідний край, свою козаць

ку Україну, встоював за ії політичні й національні пра
іва, дбав пронауку й просьвіту на Україні, бо був мо
же висчий за усіх своїх сучасників, окрім гетьмана

Богдана та Немирича. Його можна поставити в рівні з

иайліпшими дїячамн тих часів, з Богданом Хмельниць

ким, Дорошенком, Мазеною.

Не любив він Москви за її непросьвіченіеть і ие
щирість, бо постеріг своім великим розумом, що Москва

не додержить иереясланськоі умови з Україною, коли
вже за животтн гетьмана Богдана зрадила Україну, по

чала ламати своє слово і піддержувала Польщу на за

нанащення України. Але польська ішляхецька політика
Виговського була несвоєчасна й антінародня.

Гадяцькі пункти _- це найширший акт автономії
України за усю її козацьку історію. Але Виговський
не сир `міг ся здійснити Їх і цей акт зістав ся мертвим
на папері, як славний ліберальний „Накаа“ цариці Ка.-`
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терини ІІ, що тільки „вдивив“ Европу, але зістав ся на
папері мертвим для Россії.
Виговський не був невідомий тому, що народ та

прості козаки не пристануть до Польщі, і в його була
думка зломитн масси силою, як Петро Великий силою

заводив свої реформи в Россіі. Але самого Виговського
зломила сила темних мас, котрих лякала одна ідея у

країнеької козацької шляхетчини, підхожої до польської,

що так дала ся ім в знаки. Ніяк не можна сказати, що
масси не втямнли політики Виговського в ті бурливі ча

си усенароднього політичного руху, коли політика до
ходила до сіл та хуторів` коли й молодицям доводилось

одбиватись од Поляків. Голота й чорпота певно розчов
пла польсько-шляхецьку політику Виговського, коли вті

кала до Полтави і приставала до полковника Мартина
Пушкарв, накладаючи своімитолонами може тільки за

для самого Пушкаря, котрий гадав по іі снинах та го
ловах доступитись до гетьманської булави.
Самий уклад, який завів ся на Україні за гетьма

на Богдана, був демократичний, національно-народній,

давній уклад удїловоі Русі, але він вже за Богдана став

підхожий до укладу сьогочасноі ПІвейцаріі, Америки
або Норвегії, де нема привілейної верстви. За Богдана
не було верствового поділу в суспільстві з привілеями,

були військові, духовні та городяни _та вольні непан

щанві селяни з однаковими сливе правами. Козаки не

зачіпали навіть українських православних дідичів, але

одняли од їх великі привілеї польської шляхти. Вигов
ський хотів завести на Україні уклад старої Польщі або

старої аристократичноі Англії та феодальної Европи з

нривілейвим панством. Його політика була регресивна,

не національна, аристократична. Немирич та инчі укра
інські дворяни задумали вернути свої великі привілеї
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втрачені за Богдана, і обернулпеь до Польщі. Массп ду
хом почули, чим тхне цей шляхецьвпй старопольсьвпй
дух, духом згадали паеьлїдки його, а панщпною в пер
спективі, які потім за Польщі п завелпсь па Західній

Україні... і Виговський впав.

1895 рову 6 юля, Київ.

кшвць.


