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ÑÈÍß ÊÍÈÆÅ×ÊÀ

Îòîé Àíò³í, ùî îíäå ï’ÿíèé âèêðèêóº íà òîëîö³, áóâ
âñå ÿêèéñü íåùàñëèâèé. Âñå éøëî éîìó ç ðóê, à í³ùî â
ðóêè. Êóïèòü êîðîâó, òà é çäîõíå, êóïèòü ñâèíþ, òà é ðå-
øåòèíó ä³ñòàíå. Çà êîæíèé ðàç îòàê.

Àëå ÿê óìåðëà éîìó æ³íêà, à çà íåþ ³ äâà õëîïö³, òà é
Àíò³í ÿê íå òîé ñòàâ. Ïèâ, à ïèâ, à ïèâ; ïðîïèâ áóêàòó
ïîëÿ, ïðîïèâ ãîðîä, à òåïåð õàòó ïðîäàâ. Ïðîäàâ õàòó, âçÿâ
ñîá³ â³ä â³éòà ñèíþ êíèæêó ñëóæáîâó òà é ìàº éòè äåñü
íàéìàòèñÿ, ñëóæáè ñîá³ øóêàòè.

Ñèäèòü îòàì ï’ÿíèé òà é ðàõóº, àáè ñåëî ÷óëî, êîìó
ïðîäàâ ïîëå, êîìó ãîðîä, à êîìó õàòó.

— Ïðîäàâ — òà é àâóñ! Íå ìîº — òà é ðåøòà! Íå ìî-î-º!
Åé, êîáè ä³ä ì³é òà ï³äâ³âñè ³ç ãðîáà! Ìîñïàíå, øòèðè âîëè
ÿê ñëèìóçè, äâàö³òü øòèðè ìîðãè ïîëÿ, õàòè íà ö³ëå ñåëî!
Âñå ìàâ. À îíóêà, àä³!

Ïîêàçóâàâ ñåëîâ³ ñèíþ êíèæå÷êó.
— Îé, ï’þ òà ùå áóäó. Çà ñâîº ï’þ, í³õòî äî òîãî ðèõòó

íå ìàº. À â³í ìåí³ êàæå: ìîé, ´ðóíò ïð³ñöºâ-ºñ! Ïå÷ºòêó
ïðèáèâàº òà é êàðòàº! Å, ÿ ùå íå òàêèõ â³ò³â âèä³â.

— Àáè òîá³ òàê óìèðàòè ëåãêî, ÿê ìåí³ ãåçäè ëåãêî!
— Éäó ÿ ç õàòè, ãåòü öàëêîì âæå â³õîäæó, òà é ïîö³ëó-

âàâ-ñìè ïîð³ã, òà é ³äó. Íå ìîº — òà é ðåøòà! Áèé, ÿê ïñà
â³ä ÷óæî¿ õàòè! Ìîæíà — ïðîøè. Áóëî ìîº, à òåïåð ÷óæå.
Â³õîäæó íàäâ³ð, à ë³ñ øóìèòü, ñëîâàìè ãîâîðèòü: âåðíèñè,
Àíòîíå, äî õàòè, âåðíèñè, ìîé!

Àíò³í á’ºòüñÿ îáèäâîìà êóëàêàìè â ãðóäè, àæ ãîì³í ñå-
ëîì ³äå.
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— Çíàºòå, òóñê òàêèé ïð³øîâ, ùî ðàç òóñê! Âõîäæó íà-
çàä äî õàòè. Ïîñèä³â, ïîñèä³â, òà é â³õîäæó — íå ìîº, ùî
ìàþ êàçàòè, êîëè íå ìîº...

— Àáè òàê ìî¿ì âîðîãàì êîíàòè, ÿê ìåí³ áóëî ³ç ñâî¿
õàòè â³ñòóïàòè!

— Â³õîäæó ÿ íàäâ³ð òà é í³, òàêè îáìàðèëî. Äçåëåíèé
ìîõ íà õàò³, òðåáà áè ¿¿ ïîøèâàòè. Êàì³íü âîäà — íå ÿ òåáå
áóäó, íåáîãî, ïîøèâàòè. Êàì³íü — àáè êàì³íü, òà é ðîçïóê
áè ñè ³ç æºëþ!

Àíò³í ïî ö³ì ñëîâ³ ãàòèòü ðóêàìè ó çåìëþ, ÿê ó êàì³íü.
— Ñ³â ÿ íà ïðèñïó. Ùå íåá³æêà ìàñòèëà, à ÿ ãëèíó

òà÷êàìè âîçèâ. Ëèø õî÷ó âñòàòè, à ïðèñïà íå ïóñêàº, ñòó-
ïàþ — íå ïóñêàº. À ìåí³ æºëü, íå æºëü, í³! Àëå òàêè ãèíó...
Ñèäæó ÿ òà ðåâó, òàê ðåâó, ÿêáè ç í³ õòî ïàñè äåð. Ëþäè
ççèðàþòüñè íà ïîêàÿí³º.

— Àä³, îòàì êîëî âîð³ò òà ï³ï ïðîù³ êàçàâ. Óâåñ ìèð
ïëàêàâ. Ïîðºäíà, êàæå, æîíà áóëà, ïðàöîâèòà...

— Ïåðåâåðòàéòåñè â ãðîá³, íåáîæºòà, á-ì ëàéäàê. Ïðî-
ïèâ-ºì óñå ùî äî íèòêè. ² ïîëîòíî ïðîïèâ. ×óºø, Ìàð³º,
òà é òè, Âàñèëüêó, òà é òè, Þð÷èêó, òåïåð äºäÿ ìå ó ðàíòó-
õîâèõ ñîðî÷êàõ õîäèòè òà æèäàì âîäè äîíîñþâàòè...

Àíò³í òåïåð ïîêàçóº íà â³éòîâó õàòó.
— Àëå â³òèõà — äîáðà æ³íêà. Â³íåñëà ìè õë³á íà äîðî-

ãó, àáè â³ò íå âèä³â. Íàé ïàí Áîã òâî¿ì ä³òåì ãîäèòü, äå ñè
ïîñòóï’þòü. Íàé âàì Áîã óñ³ì äàº ë³ïøå, ÿê ìåí³...

— Íà ÿêèé ´àòóíîê ÿ ìàþ íà ÷óæ³ ïðèñï³ ñèä³òè? ²äó.
Ëèø ïîñòóïèâ-ºì ñè, à â³êíà â ïëà÷. Çàïëàêàëè, ÿê ìàëåíüê³
ä³òè. Ë³ñ ¿ì íàïîâ³äàº, à âîíè ñëüîçó çà ñëüîçîâ ïðîñ³êà-
þòü. Çàïëàêàëà çà ìíîâ õàòà. ßê äèòèíà çà ìàìîâ — òàê
çàïëàêàëà.

— Îáòåð-ºì ïîëîâ â³êíà, àáè çà ìíîâ íå ïëàêàëè, áî
äóðíî, òà é â³äñòóïèâ-ºì öàëêîì.

— Îé ëåãêî, ÿê êàì³ííÿ ãðèçòè. Òåìíèé ñâ³ò íàâïåðåä
ìåíå...

Àíò³í îáâîäèòü ðóêîþ äîâêîëà ñåáå.
— ª ùå ãåçäè ãðîø³, àëå áóäó ïèòè. Ç íàøèìè ëþäüìè

íàï’þñè, ç íèìè ïóñòþ. Íàé çíàþòü, ÿê ³ç ñåëà-ì â³õîäèâ.
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— Àä³, â ïàçóñ³ ìàþ ñèíþ êíèæå÷êó. Îöå ìîÿ õàòà, ³
ìîº ïîëå, ³ ìî¿ ãîðîäè. ²äó ñîá³ ç íåâ íà êðàé ñâ³òà! Êíèæå÷-
êà â³ä ö³ñàðÿ, óñþäà ìàþ äâåð³ âòâîðåí³. Óñþäà. ² ïî ïàíàõ,
³ ïî æèäàõ, ³ ïî âñºê³ â³ð³!

ÂÈÂÎÄÈËÈ Ç ÑÅËÀ

Íàä çàõîäîì ÷åðâîíà õìàðà çàêàìåí³ëà. Äîâêîëà íå¿ çàðÿ
îáêèíóëà ñâî¿ á³ëÿâ³ ïàñìà, ³ ïîäîáàëà òà õìàðà íà çàêåð-
âàâëåíó ãîëîâó ÿêîãîñü ñâÿòîãî. ²ç-çà òî¿ ãîëîâè ïðîìèêà-
ëèñÿ ïðîì³í³ ñîíöÿ.

Íà ïîäâ³ð’¿ ñòîÿëà ãóðìà ëþäåé. Â³ä çàõîäó áèëî íà íèõ
ñâ³òëî, ÿê â³ä ÷åðâîíîãî êàìåíÿ, — òâåðäå ³ ñòàëå. Ç õîð³ì
³ùå ñèïàëîñÿ áàãàòî íàðîäó. ßê â³ä óìåðëîãî — òàê³ ñìóòí³
âèõîäèëè.

Çà ëþäüìè âèéøîâ ìîëîäåíüêèé ïàðóáîê ³ç îáñòðèæå-
íîþ ãîëîâîþ. Âñ³ íà íüîãî äèâèëèñÿ. Çäàâàëîñÿ ¿ì, ùî òà
ãîëîâà, ùî òåïåð áóÿëà ó êåðâàâ³ì ñâ³òë³, òà ìàº âïàñòè ç
ïë³÷ — äåñü äàëåêî íà ö³ñàðñüêó äîðîãó. Â ÷óæèõ êðàÿõ,
äåñü àæ ï³ä ñîíöåì, âïàäå íà äîðîãó òà áóäå âàëÿòèñÿ. Ìàìà
ñòîÿëà íà ïîðîç³.

— Òè âæå éäåø, ñèíêó?
— Éäó, ìàìî.
— À òè æ íà êîãî íàñ ïîêèäàºø?
Æ³íêè çàïëàêàëè, ñåñòðè ðóêè çàëîìàëè, à ìàìà áèëà

ãîëîâîþ äî îäâ³ðêà.
Ï³ä³éøîâ äî ñèíà òàòî.
— Ñ³äàéìî, ñèíêó, íà ô³ðó, áî êîë³þ ñï³çíèìî.
— Ùå öó í³÷ ïåðåíà÷óé ó ìåíå, ñèíêó. ß òåáå òàê ã³ðêî

ï³ñòóâàëà, äóëà-ì íà ò³, ÿê íà ðàíó... ß òåáå ðàçîì ç ñîíöåì
â³ð³äþ ³ ïëàêàòè íå áóäó. Ïåðåíà÷óé, ïåðåíà÷óé, äèòèíêî!

Âçÿëà ñèíà çà ðóêàâè òà ïîâåëà äî õàòè.
Ìèð ïîäàâñÿ ä âîðîòÿì. Íåçàáàâêè âèéøëà ìàìà ç ñè-

íîì. Òâàð ìàëà áë³äó ÿê êðåéäà.
— Ñèíêó, — ïèòàâñÿ òàòî, — à ìåí³ õòî, íåáîæå, êóêó-

ðóäçêè â³ñàïàº?
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Õëîïè çàðåâ³ëè. Òàòî âïàâ ãîëîâîþ íà â³ç ³ òðÿññÿ, ÿê
ëèñò.

— Ãàé, õîä³ì.
Ìàìà íå ïóñêàëà.
— Ìèêîëàéêó, òà íå éäè-áî! Òà çàêè òè îáåðåíåøñè,

òî ïîðîãè â õàò³ ïîñêðèâëþþòüñè, òî âóãëè ïîãíèþòü. Ìåíå
íå çàñòàíåø óæå, ³, â³äàé, ñàì íå ïðèéäåø.

Éìèëà ñèíà çà íîãè.
— Âîë³ëà áèõ ò³ íà ëàâó ëàãîäèòè!
Ï³øëè.
Õòî ñòîÿâ êîëî âîð³ò, òî éøîâ ðåêðóòà â³äâîäèòè.
Ïåðåõîäèëè ë³ñ.
Ëèñòÿ âñòåëèëî äîðîãó. Ïîçàãèíàëîñÿ ó ì³äÿí³ ÷îâåíöÿ,

àáè ç âîäîþ îñ³ííüîþ ïîïëèñòè ó òó äîðîãó çà ðåêðóòîì. Ë³ñ
ïåðåéìàâ ãîëîñ ìàìèí, í³ñ éîãî ó ïîëå, êëàâ íà ìåæ³, àáè
çíàëî, ùî ÿê âåñíà óòâîðèòüñÿ, òî Ìèêîëàé íà í³ì âæå íå
áóäå îðàòè.

Çà ë³ñîì ñòàëè â ïîë³. Ðåêðóò âçÿâñÿ ïðîùàòè ç ñåëîì:
— Áóâàéòå çäîðîâ³ ³ ñâî¿ ³ ÷óæ³. ßê ÷èì äîêîðèâ-ºì, òî

çàáóäüòå, àëå áëàãîñëîâ³òü ó äàëåêó äîðîãó.
Âñ³ ïîñêèäàëè êàïåëþõè.
— Ïîâåðòàéñè çäîðîâèé íàçàä òà íå çàáàâëºéñè.
Ñèí ç òàòîì ñ³ëè íà ô³ðó. Ìàìà éìèëàñÿ ðóêàìè çà

êîëåñî.
— Ñèíêó, îçìè ìåíå ç ñîáîâ. À í³, òî áóäó ïîëåì á³÷è

íàïðàâö³ òà é òåáå çäîãîíþ.
— Ëþäè äîáð³, îçì³òü-êî æ³íêó, áî ðóêè ñîá³ ïîëî-

ìèòü.
Ëþäè ñèëîì³öü â³äòÿãëè â³ä âîçà ³ äåðæàëè. Ô³ðà ðó-

øèëà.
— Éäè çäîðîâ, Ìèêîëàþ! — êðè÷àëà ãðîìàäà.
Òî¿ íî÷³ ñèä³ëà íà ïîäâ³ð’¿ ñòàðà ìàìà òà çàõðèïëèì

ãîëîñîì çàâîäèëà:
— Â³äêè òåáå â³çèðàòè, äå òåáå øóêàòè?!
Äîíüêè, ÿê çàçóë³, äî íå¿ ãîâîðèëè.
Íàä íèìè ðîçñòåëèëîñÿ îñ³ííº ñêëåï³ííÿ íåáåñíå. Çâ³ç-

äè ìåðåõò³ëè, ÿê çîëîò³ ÷³÷êè íà ãëàäê³ì çàë³çí³ì òîö³.
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ÑÒÐÀÒÈÂÑß

Êîë³ÿ ëåò³ëà ó ñâ³òè. Ó êóòèêó íà ëàâö³ ñèä³â ìóæèê òà
ïëàêàâ. Àáè éîãî í³õòî íå áà÷èâ, ùî ïëà÷å, òî õîâàâ ãîëî-
âó ó ïèñàíó òàéñòðó. Ñëüîçè ïàäàëè, ÿê äîù. ßê ðàïòîâèé,
ïàäàëè, ùî íàðàç ïóñòèòüñÿ, òà é íåçàáàâêè óéìàºòüñÿ.

Òâåðäèé òàêò çàë³çíèö³ ãàòèâ ó ìóæèöüêó äóøó ÿê ìî-
ëîòîì.

— Òà ùå ñíèâ ìè ñè íåäàâíî. Äåñü ÿ áåðó âîäó ç êåð-
íèö³, à â³í äåñü íà ñàì³ì ñïîä³ ó òàê³ ïîäåðò³ êîæóøèí³,
ùî Ãîñïîäè! Òóò-òóò óòîïèòüñè. «Ìèêîëàéêó, ñèíêó, — äåñü
ÿ ºìó êàæó, — à òè æ òóò ùî ä³ºø?» À â³í ìåí³ âïîâ³äàº:
«Îé äºäþ, íå ãîäåí ÿ ó âîñüêó â³áóòè». Êàæó ÿ ºìó: «Òåð-
ïè, òà íàâóêè áåðèñè, òà ÷èñòî êîëî ñåáå õîäè. Òà é, àä³,
âæå íàâ÷èâñè...»

Îäíà âåëèêà ñëüîçà ïîêîòèëàñÿ äîë³â ëèöåì òà é âïàëà
íà òàéñòðó.

— ¯äó äî íåãî, òà çíàþ, ùî âæå ãî íå çàñòàíó. Àëå öè
áóäå äî êîãî âåðíóòèñè? Á³ãëà çà ìíîâ ïîëåì, êåðâàâèìè
ñëüîçàìè ïðîñèëà, àáè ¿ âçºòè. Íîãè ¿ ïîñèí³ëè â³ä ñí³ãó,
âåðåùèëà ÿê íåñïîâíà ðîçóìó. Àëå-ì íàãíàâ êîí³ òà é ïð³-
ìêíóâ. Ìîæå, äå òàì ñåðåä ïîëÿ âæå äîìåðçàº... Áóëî ñòàðó
âçºòè. À íàì æå òåïåð ÷îãî òðåáà? Íàé ãðîø³ éäóòü, íàé
õóäîáà ç ãîëîäó ãèíå! Òàêèì òðóïàì, ÿê ìè, òà íàùî íàì?
Òîðáè íàé ïîøèº, òà ï³äåìî ïðîñþ÷è ìåæè ëþäè ó òî ì³-
ñòî, ùî Ìèêîëàºâà ìîãèëà ó í³ì áóäå.

Ïðèòóëèâ ëèöå äî øèáêè, òà é ñëüîçè ïî â³êí³ ñïëè-
âàëè.

— Îé ñòàðà, òîòî-ì ä³æäàëèñè íà ñèâèé âîëîñ â³íêà! Òîòî,
íåáîãî, äåñü á’ºø ãîëîâîâ ó ñò³íè, òîòî äî Áîãà ðèäàºø!

Ñòàðèé ñõëèïàâ, ÿê ìàëà äèòèíà. Ïëà÷ ³ êîë³ÿ â³äêèäàëè
ñèâîþ ãîëîâîþ, ÿê ãàðáóçîì. Ñëüîçè ïëèëè, ÿê âîäà ç íîðè.
Ìóæèêîâ³ ïðè÷óâñÿ ãîëîñ éîãî ñòàðî¿, ÿê âîíà á³æèòü áîñà
òà ïðîñèòü, àáè ¿¿ âçÿâ ç ñîáîþ. Àëå â³í êîí³ áàòîãîì òà áà-
òîãîì. Ëèø çîéê ÷óòè ïî ïîëþ, àëå äàëåêî.

— Íàáåçïåøíî âæå ¿ íå çàñòàíó. Êîáè ùå ìåíå ñïðºòà-
ëè ðàçîì ç Ìèêîëîâ ó ìîãèëó. Íàé áè-ì ãíèëè ðàçîì, ÿê
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âêóï³ íå ìîæåìî æèòè. Íàé áè íàä íàìè ³ ïåñ íå ãàâêíóâ
íà ÷óæ³ ñòîðîí³, àëå íàé áèõ óêóï³ áóëè! Äå æ â³í ñàì áóäå
â ÷óæ³ ÷óæèíèö³!

Êîë³ÿ á³ãëà ñâ³òàìè.
— À øêîäà, ùî-ñ áóâ óð³ñ, ÿê äóá. Áóâàëî, ùî îçìå â

ðóêè, òà é ãîðèòü ìó ó òèõ ðóêàõ. Áóëî îäíó âòºòè ùå
ìàëîìó...

Êîë³ÿ äîá³ãàëà äî âåëèêîãî ì³ñòà.
Âèõîäèâ ³ç ëþäüìè. Íà âóëèö³ ëèøèâñÿ ñàì. Ìóðè, ìóðè,

à ì³æ ìóðàìè äîðîãè, à äîðîãàìè òèñÿ÷³ ñâ³òèë â îäèí øíóð
ïîíàñèëþâàí³. Ñâ³òëî ó ï³òüì³ ïîòîïàëî, äðîæàëî. Îñü-îñü
âïàäå, ³ ÷îðíå ïåêëî çðîáèòüñÿ.

Àëå ñâ³òèëà ïóñêàëè êîð³ííÿ ó ï³òüìó ³ íå ïàäàëè.
— Îé Ìèêîëàéêó, êîáèõ ò³ õîòü óìåðëîãî âèä³â. Âæå

³ ìåí³, ñèíêó, òóò áóäå àì³íü!
Ñ³â ï³ä ìóð. Òàéñòðó ïîêëàâ íà êîë³íà. Ñëüîçè âæå íà

íå¿ íå ïàäàëè. Ìóðè ïîäàâàëèñÿ îäèí ä îäíîìó, ñâ³òèëà
ñõîäèëèñÿ âñ³ äîêóïè ³ ãðàëè áàðâîþ, ÿê âåñåëêà. Çàìêíó-
ëè ìóæèêà, àáè éîãî äîáðå îãëÿíóòè, áî â³í ç äóæå äàëåêèõ
êðà¿â ñþäà çàâàíäðóâàâ. Ñòàâ äîù íàêðàïàòè. Ùå ã³ðøå
ñêóëèâñÿ òà é âçÿâñÿ ìîëèòè:

— Ìàò³íêî Õðèñòîâà, óñ³ì äîáðèì ëþäåì ñòàºø íà
ïîðàòóíîê. Íèêîëàþ ñâºòèé... — òà é áèâñÿ â ãðóäè.

Ïîë³öàé íàä³éøîâ òà é ñïðàâèâ äî êàñàðí³.
— Ïàíå âîÿê, à òî òóòå÷êà óìåð Ìèêîëàé ×îðíèé?
— Â³í ïîâ³ñèâñÿ ó â³ëüõàõ çà ì³ñòîì. Òåïåð ëåæèòü ó

òðóïàðí³. Éä³òü ò³ºþ âóëèöåþ âäîëèíó, à òàì õòîñü âàì
ïîêàæå.

Âîÿê ï³øîâ äàëüøå âàðòóâàòè. Ìóæèê ëåæàâ íà âóëèö³
òà é ñòîãíàâ. ßê ïðîëåæàâñÿ, òî ï³øîâ âóëèöåþ âäàëèíó.
Íîãè äåëüêîò³ëè, ÿê ï³äâ³ÿí³, ³ øïîòàëèñÿ.

— Ñèíêó, ñèíêó, òà é òè ñòðàòèâñè!.. Ñêàæè ìåí³, ñèí-
êó, ùî òåáå ó ãð³á çàãíàëî? Íàùî òè äóøó ñòðàòèâ?! Îé
ïðèâåçó ÿ ðîçðàäî÷êó ìàì³ â³ä òåáå. Ìàðíå ïðîïàäåì.

Ó òðóïàðí³ íà âåëèê³é á³ë³é ïëèò³ ëåæàâ Ìèêîëàé. Ãàðíå
âîëîññÿ ïëàâàëî ó êðîâ³. Âåðøîê ãîëîâè â³äïàâ, ÿê ëóïèíà.
Íà æèâîò³ áóâ õðåñò, áî íàâõðåñò ïîðîëè òà ïîçøèâàëè.
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Òàòî ïðèïàâ íà êîë³íà ó íîãàõ Ìèêîëàÿ òà ìîëèâñÿ.
Ö³ëóâàâ íîãè ñèíà, áèâ ãîëîâîþ ó ïëèòó.

— Îé äèòèíêî, ìè òîá³ ç ìàìîâ âåñ³ëº ëàãîäèëè òà ìó-
çèêè íàéìàëè, à òè ñîá³ ãåòü â³ä íàñ ï³øîâ...

Ïîò³ì ï³äí³ñ òðóïà, îá³éìèâ çà øèþ òà é ïèòàâñÿ, ÿê
êîëè áè ðàäèâñÿ:

— Ñêàæè æ ìåí³, ê³ëüêî ñëóæåá íàéìàòè, ê³ëüêî íà
á³äí³ ðîçäàòè, àáè òîá³ Áîã ãð³õà íå ïèñàâ?..

Ñëüîçè ïàäàëè íà òðóïà òà íà á³ëó ñòóäåíó ïëèòó. Ïëà-
÷ó÷è, óáèðàâ ñèíà íà ñìåðòü. Ó á³ëåíüêó ìåðåæàíó ñîðî÷-
êó, ó ïîÿñ âèøèâàíèé òà â êàïåëþõ ³ç ïàâàìè éîãî óáðàâ.
Ïèñàíó òàéñòðó ïîêëàâ ï³ä ãîëîâè, â ãîëîâàõ ïîêëàâ ñâ³÷-
êó, àáè ãîð³ëà çà ñòðà÷åíó äóøó.

Òàêèé ãîäåí òà ãàðíèé ïàðóáîê ó ïàâàõ! Ëåæàâ íà ñòó-
äåí³é ìàðìóðîâ³é ïëèò³ òà ãåéáè óñì³õàâñÿ äî ñâîãî òàòà.

Ó ÊÎÐ×Ì²

Êîëî äîâãîãî ñòîëà ñèä³â ²âàí òà é Ïðîöü. Êîòèëè ïî
ñòîë³ çàâçÿò³ ñëîâà ³, ñõèëèâøèñÿ, ñëóõàëè, ùî ñò³ë ãîâî-
ðèòü. Íàð³êàëè òà é ïèëè. Ïðîöÿ æ³íêà áèëà, à ²âàí éîãî
â÷èâ áóòè ïàíîì æ³íö³.

— Îãî, âæå íàé òîãî âîëà øëÿõ òðàôèòü, ùî ãî êîðîâà
á’º! — êàçàâ ²âàí. — ßêáè í³ æ³íêà ì³çèííèì ïàëüöåì êè-
íóëà, òà é áèõ êàïóðåöü çðîáèâ, íà âèííå ÿáëóêî áèõ ðîç-
ïîñî÷èâ! Ìîé, òà æå öå ïîêîÿí³º íà óâåñü ñâ³ò, àáè æ³íêà
ëóïèëà ÷îëîâ³êà, ÿê êîíÿ! Àëå ÿ áè ¿¿ áîðçî ñïàìíºòàâ, òàê
áèõ ñïàìíºòàâ, ùî áè íå ïàìíºòàëà, êóäà õîäèòü. Â³îñòðèâ
áè-ì ñîêèðó íà òî÷èë³, òà é áèõ ðóêè ïî ë³êò³ îáðóáàâ.
Ëèø ðàç, äâà — òà é ðóêè ãàðàâóñ!

Ñêàçàâ îöå ²âàí òà é çäîéìèâ ðóêè âãîðó, ÿê êîëè áè
ìàâ ãàäêó çëåò³òè. Ïîäàâ ãîëîâó âçàä, î÷³ âï’ÿëèâ ó Ïðîöÿ
òà ÷åêàâ, ùî Ïðîöü éîìó ñêàæå.

Ïðîöü ïîìàõóâàâ ãîëîâîþ òà é í³÷îãî, ñèðîòà, íå êà-
çàâ, áî ùî ìàâ êàçàòè, êîëè âñå ïðàâäà.

— Ìîé, òè, ïàðøºêó, íå òåëåïàéñè íàä êíèæêîâ, ÿê
øèáåíèê íà ãðàáêó, àëå äàâàé, áðº, ãîð³âêè. ß ïëàòþ, à òè
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äàâàé, áî ì³é êðåìåíàë, à òâîÿ ñìåðòü! Íå ãèíäëþé çî ìíîâ,
àëå ñèï òî¿ áðàãè... — êàçàâ Ïðîöü òà é áèâ êóëàêîì ó ñò³ë.

Æèä ñì³ÿâñÿ, íàëèâàþ÷è ãîð³âêó. ¥àçäè ñòàëè ïèòè.
Íàõèëþâàëèñÿ äî ñåáå ³ â³äõèëþâàëèñÿ, ÿê áè äâ³ ãàëóçö³,
ùî íèìè ëåãåíüêèé â³òåð êîëèøå.

— Òà ãàäàºø, — êàçàâ ²âàí, — ùî áèõ ÷åêàâ íà øàíäà-
ð³â, àáè í³ áðàëè? Ëèø áèõ ðóêè îáðóáàâ, òà é ñàðäàê íà
ñåáå, òà é íà ìåëäóíîê. Âñòèä çà âñòèä, àëå áè-ì ñêàçàâ
ïàíàì, ùî í³ æ³íêà áèëà, à ÿ ðóêè îáòºâ. Ìîæå áè-ì, ÿêó
äíèíó ïîñèä³â, à ìîæå áèõ, ³ ãîäèíó íå ïàöèâ...

Ïî ö³ì ñëîâ³ ïèëè ãîð³âêó. Òàê ã³ðêî ïèëè, ÿê êðîâ,
êðîâ ñâîþ — òàê êðèâèëèñÿ.

— Ïðîöþ, áðàòå... âèäèø, ï’ºìî ãîð³âêó, òè ìåíå ÷ºñ-
òóºø, àëå ï’ºìî ñâîþ ïðàöó, ñâîþ êåðâàâèöó. Êðîâ ñâîþ
ï’ºìî, æèäàì áåíüêàðòè ãîäóºìî. Àëå ðàäþ òîá³, ùèðå òåáå
íàêàçóþ, ïðèïðè ñîá³ æ³íêó, íàé âîíà äî òåáå ðóêè íå
ïðîòºãàº. Ìîé, òàæå òè ñì³õîì ñòàâ ïî ñåëó, æ³íêà á’º òà
äóõó íàñëóõàº, à òè ´àçäîâ ìàºø áóòè?! ß áè òàêó æ³íêó
äçóìáåëàâ, òà â ñòóïó áèõ çàïðºãàâ, òà êàí÷óê äðîòºíèé
ç êëèíêà áèõ äî íå¿ ñòºãàâ!

²âàí âèéìèâ ãðîø³ ³ õîò³â çàïëàòèòè ãîð³âêè, àëå Ïðîöü
çì³â ãðîø³ íà çåìëþ, áî äóæå ðîçñåðäèâñÿ.

— ²âàíêó, ÷üî ìåíå, áðº, ïîðåø áåç íîæà? ß ìàþ îõîòó
òåáå çà÷ºñòóâàòè, áî òè ìåíå, ÿê ÿêèñü êàçàâ, ÿê ìàìà ð³äíà
íà äîáðå ðàäèø. Íå òè÷ ìåí³ ãðîøèé, àëå ïèé.

Òà é çíîâ ïèëè.
— Àáî ãîâîðè ç íåâ ïî äîáðó! ßê ïðèéäåø äîäîìó, òà é

êàæè æ³íö³ òàê: «Ìîé, æ³íêî, äå òè ìåí³ ïðèöºãàëà? Öè íà
ñì³òþ, öè â öåðêîâ³? Öè ðàá³í íàñ â³í÷ºâ, öè êñüîíäç ñëþá
äàâàâ? Òè äî ìåíå ðóêè ïðîòºãàºø, à ÿ ðó÷êè âòíó. Àä³,
âíåñè ñòîëåöü òà é ñîêèðó, òà é ìºìî ðàõóâàòèñè...» Òàê òè
¿¿ çàïîâ³äàé, òà, ìîæå, íàïóäèø...

— ²âàíêó! Òè, íåáîæå, ìî¿ æ³íêè íå çíàºø. Òàæå âîíà
òàêà òâåðäà íà ñåðöå, ùî áè êàòà íå çáîÿëàñè. ß ÷ºñîì õî÷ó
¿ äàòè îãðîçó, àëå âîíà, ùî ìàº ï³ä ðóêàìè, òà ÿê í³ âïîðå!
Àáè ¿ äîõòîð³ òàê ïî ñìåðò³ ïîðîëè! «Òè ìàðíîòðàòå, —
êàæå, — òè ùî âèäèø òà äî êîðøìè òºãíåø, òà ùå ìåíå
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õî÷ çáèòêóâàòè?!» Àëå êàæó òè, ùî ÿ òàêèé â³ä íå¿ áèòèé,
òàêèé ïàðåíèé, ùî ïðèéäå ìè ñè â³ä õàòè éòè. Àëå êàæó,
ìîæå, ¿ Áîã ðóêè áåç ìåíå óñóøèòü, ìîæå, ÿ äîïðîñþñè
öåãî ó Áîãà...

— ×åêàé íà Áîãà, ÷åêàé, äóðíèé, à âîíà ìå áèòè, àæ íà
â³òåð çäîéìàòè. Î, âæå òè òàêèé ́ àçäà ñâî¿ æ³íö³, ÿê âåðáî-
âèé çàí³ç ó ÿðì³. Ïëþíóòè íå âàðò íà òàêîãî ´àçäó!

Ïðîöü çàêàøëÿâñÿ, àæ ïîñèí³â. ²âàí ïîêëàâ îáà êóëàêè
â çóáè òà é ãðèç. Ïîò³ì ñêðåãîòàâ çóáàìè íà âñþ êîðøìó.

— À ñóäà æ, àðåíäàðþ. Ìîé, æèäå, òè â÷åíà ãîëîâà òà
òîìó ç íàñ øê³ðó ëóïèø; ñêàæè ìåí³, öè º òàêèé ïàðóãðàô,
àáè æ³íêà ÷îëîâ³êà áèëà? Öè º òàêèé ðèõò? Òè ÷èòàºø ó
êíèæêàõ, àæ ñêàïðàâ³â-ºñ, òî äåñü òàì âîíî ïîâèííî íàé-
òèñè. ßê ö³ñàð òàêèé ïàðóãðàô íàïèñàâ, íàé ÿ çíàþ. Áî ÿê
ö³ñàð òàêå ïðàâî â³äàâ, òî íàé ìîÿ òàêîæ ìåíå á’º. Ðóêè
ñêëàäó íàâõðåñò, à âîíà íàé áó÷êóº. ßê ïðàâî ö³ñàðñüêå, òî
ìàº áóòè ö³ñàðñüêå.

Æèä êàçàâ, ùî òàêîãî ïðàâà íå äî÷èòàâñÿ. À Ïðîöåâ³
êàçàâ, ùî ïîâèíåí éòè äîäîìó, áî æ³íêà áóäå ñâàðèòè.

Ïðîöü ïëþíóâ, ïðîëóïèâ î÷³ é äîâãî äèâèâñÿ íà æèäà.
Õîò³â ñâàðèòè, àëå îáì³ðêóâàâñÿ òà é âñòàâ ç ëàâè.

²äó÷è äîäîìó, ãîðëàíèâ íà ö³ëå ñåëî:
— Êîëè æ áî íå áî¿òüñè, ùî ñèíº çà í³õòåì, íå áî¿òüñè...
— Àëå ÿ ðóêè îá³òíó, ºê âåðáó ï³ä÷³ìõàþ! À öå æ êóäà? ßê

ïðèéøëà, òî áóâ áóçüîê íà õàò³, à òåïåð? Äå, äå òîìó êðàé?
×óòè áóëî, ÿê Ïðîöü ïðèñï³âóâàâ: «Äå, äå-å, òà äå òîìó

êðàé?..»
ßê äîõîäèâ äî õàòè, òî çàìîâêàâ, à íà âîðîòÿõ ãåòü çàòèõ.

ËÅÑÅÂÀ ÔÀÌ²Ë²ß

Ëåñü ñâî¿ì çâè÷àºì óêðàâ â³ä æ³íêè òðîõè ÿ÷ìåíþ ³ í³ñ
äî êîðøìè. Íå í³ñ, àëå á³ã äî æèäà ³ âñå îáçèðàâñÿ.

— Îãî, âæå á³æèòü ç áàõóðàìè, áîäàé æå ñòå ãîëîâè
ïîëîìèëè! Êîáè çàá³÷è äî êîðøìè, áî ÿê äîïàäå, òà é çíîâ
áóäå ðåéâàõ íà ö³ëå ñåëî.
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² ïîá³ã ç ì³øêîì íà ïëå÷àõ. Àëå æ³íêà ç õëîïöÿìè äîãà-
íÿëà. Âæå ïåðåä ñàìîþ êîðøìîþ õàïíóëà çà ì³øîê.

— Îé íå ò³êàé, îé íå á³æè, íå ðîçíîñè ìîþ ïðàöó ç-ìå-
æè ä³òèé!

— À òè, ìåðçî, çíîâ õî÷åø ðîáèòè âåéì³ð íà âñ³ ëþäè!
Ëèöå áè-ñ ìàëà!

— Ëèöà ÿ ³ç-çà òàêîãî ́ àçäè íå ìàëà, òà é íå áóäó ìàòè!
Äàâàé ì³øîê òà ïðîïàäàé. À í³, òî áóäåì ò³ áèòè, áóäó ò³
áèòè ç ä³òüìè íàñåðåä ñåëà! Íàé áóäå ïîêàÿí³º íà óâåñü
ñâ³ò! Äàâàé!

— Òè, ñòàðà ëºðâî, òà öè òè çäóð³ëà? Òà ÿ òåáå ³ áàõóð³â
òâî¿õ ïîâ³ø³þ!

— Àíäð³éêó, ñèíêó, ëèø ïî íîãàõ, ëèø ïî íîãàõ, íàé
âàì õë³áåöü ïî æèäàõ íå ðîçíîñèòü! Òàê áèéòå, àáè-ñòå
íîãè ïîëîìèëè. Íà êàë³êó òî ùå çàðîáèìî, àëå íà ï³ÿêà ìè
íå ãîäí³ íàðîáèòè!

Âîíà ãîâîðèëà äî ñâî¿õ õëîïö³â, ùî ñòîÿëè ç áó÷êàìè ³
íåñì³ëî äèâèëèñÿ íà òàòà. Àíäð³éêî ìàâ, ìîæå, äåñÿòü ðî-
ê³â, à ²âàíêî ç â³ñ³ì. Âîíè íå ñì³ëè ïðèñòóïèòè ³ áèòè òàòà.

— Áèé, Àíäð³éêó, ÿ áóäó òðèìàòè çà ðóêè. Ëèø ïî íî-
ãàõ, ëèø ïî íîãàõ!

² âäàðèëà Ëåñÿ ïî ëèö³. Â³í ïîïðàâèâ ¿¿ ùå ë³ïøå, àæ
êðîâ ïîòåêëà. Òåïåð õëîïö³ ï³äá³ãëè ³ ïî÷àëè âàëèòè áó÷-
êàìè ïî íîãàõ.

— Ë³ïøå, ñèíêó. Óâàë³òü ìó íîãè, ÿê ïñîâ³, àáè òºãàâ
çà ñîáîâ!

² ïëþâàëà êðîâ’þ, ³ ñèí³ëà, àëå òðèìàëà çà ðóêè.
Õëîïö³ âæå çâàæèëèñÿ, ³ ï³äá³ãàëè, ÿê ùåíþêè, ³ áèëè

ïî íîãàõ, ³ â³äá³ãàëè, ³ çíîâ áèëè. Ìàéæå áàâèëèñÿ, ìàéæå
ñì³ÿëèñÿ.

Ç êîðøìè âèá³ãëî ê³ëüêà ëþäåé.
— Ìîé, òà æå öåãî ùå í³õòî íå âèä³â, â³äêîëè ñâ³ò! Àä³, ÿê

á’þòü, ùå öèöêà êîëî ðîòà íå îá³ñõëà. Ïîêàÿí³º íà óâåñü ìèð!
Õëîïö³ áèëè ÿê ñêàæåí³, à Ëåñü ³ Ëåñèõà ñòîÿëè çàêàìå-

í³ë³, ïîêåðâàâëåí³ ³ íå ðóøàëèñÿ ç ì³ñöÿ.
— Ìîé-íÿ, õëîïö³, òàæå âè ï³ðâåòåñè êîëî äºä³...
— Áóëî áðàòè äîâø³ áóêè, àáè-ñòå ë³ïøå äîöºãàëè...
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— Áèéòå ïî ãîëîâ³ äºäþ, ó ðîçóì, ó ò³ìíº...
Îòàê âèêðèêóâàâ ÿêèéñü ï’ÿíèé ç-ïåðåä êîðøìè.
Ëåñü êèíóâ ì³øîê íà çåìëþ ³ ñòàâ ÿê äóðíèé. Â³í òàêî-

ãî íàïàäó í³êîëè íå ñïîä³âàâñÿ ³ íå çíàâ, ùî ðîáèòè. Âðåø-
ò³ ëÿã íà çåìëþ ³ ñêèíóâ êèïòàð.

— Àíäð³éêó, òà é òè, ²âàíêó, éä³òü òåïåð áèéòå, ÿ àí³
êèíóñè. Âè ùå ìàë³, òà âàì òºæêî ï³äá³ãàòè. Ãàé, áèéòå...

Õëîïö³ ñòîÿëè ïîäàë³ê ³ äèâíî äèâèëèñÿ íà òàòà. Ïîâî-
ëåíüêè ïîêèäàëè áó÷êè ³ äèâèëèñÿ íà ìàìó.

— Òà ÷îìó ¿õ íå çàñòàâëÿºø, àáè áèëè, àä³-ì ë³ã — áèéòå!
Ëåñèõà çàðåâ³ëà íà âñå ñåëî.
— Ùî ÿ, ëþäè, âèííà? ß á’þñè ïî ëàíàõ ç ä³òüìè íà

ñóõ³ì õë³áö³, òà ùî ÿ óòîðãàþ, òî â³í âñå äî êîðøìè â³íî-
ñèòü. ß, ëþäè, íå ìîæó í³÷î çàðîáèòè ÷åðåç íåãî, áî íå
ìîæó õàòè ëèøèòè. Òàæå â³í ëèøèâ íàñ áåç äðàíî÷êè ó
õàò³. Ùî çàëÿìèòü òà é äî æèä³â çà ãîð³âêó íåñå. ß íå ãîäíà
íàðîáèòè ³ íà ä³òè, ³ íà æèä³â. Íàé ñè ä³º, ùî õî÷å, àëå
ÿ âæå íå ãîäíà...

— Òà æ áèéòå, ³ ïàëüöåì íå êèíó!
— Íàé òåáå, ÷îëîâ³÷å, Áîã ï³á’å, äå òè íàì â³ê ïóñòèâ

ìàðíå ³ ä³òè îñèðîòèâ! Òà òè íàñ ò³ëüêî íàáèâñè, ùî ìè
í³êîëè ç ñèíö³â íå â³õîäèìî, ÿê âîëè ç ÿðìà. Òàæå ÿ íå
ìîæó ãîðøå÷êà ó õàò³ çàòðèìàòè, áî âñå â³áèâàºø. À ê³ëüêî
ÿ ç ä³òüìè íî÷óâàëà íà ìîðîç³, à ê³ëüêî òè ëèøåíü â³êîí
íàáèâñè? Í³÷î òè íå êàæó, íàé ò³ Áîã ñêàðàº çà ìåíå òà é çà
ä³òè! Îòî-ì ñîá³ äîëþ â Áîãà â³ìîëèëà... Ëþäè, ëþäè, íå
äèâóéòåñè, áî íå çíàºòå.

Âçÿëà ì³øîê íà ïëå÷³ òà é ïîâîë³êëàñÿ äîäîìó ç ä³òüìè,
ÿê ïðèøèáëåíà êóðêà.

Ëåñü ëåæàâ íà çåìë³ ³ íå ðóøèâñÿ.
— Àëå ï³äó äî êðåìåíàëó, íà â³÷íèé êðåìåíàë ï³äó. Ðàç!

Òàêîãî í³õòî íå ÷óâ òà é íå áóäå ÷óòè. Òàêå â³ñòðîþ, ùî
çåìëÿ çäð³ãíåñè!

² ëåæàâ, ³ ñâèñòàâ çàâçÿòî.

Ëåñèõà ïîâèíîñèëà âñå ç õàòè äî ñóñ³ä³â. Íà í³÷ ëÿãëà ç
ä³òüìè ñïàòè â ãîðîä³, ó áóð’ÿíàõ. Áîÿëàñÿ ï’ÿíîãî Ëåñÿ,
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ùî âíî÷³ ïðèéäå. Ä³òÿì ïîñòåëèëà ì³øîê ³ íàêðèëà êîæó-
õîì. Ñàìà ÷èï³ëà íàä íèìè ó ñåðäà÷èí³.

— Ä³òè, ä³òè, ùî ìåìî ðîáèòè? Òîòî-ì âàì ïîñòåëèëà
ñåãîäí³ íà óâåñü â³ê! ² ï³ìðåòå, òà ñëàâè íå çáóäåòåñè! Íå
ãîäíà ÿ öåãî çà âàñ â³äìîëèòè...

² ïëàêàëà, ³ íàñëóõàëà, ÷è Ëåñü íå âåðòàº.
Íåáî äðîæàëî ðàçîì ç³ çâ³çäàìè. Îäíà âïàëà ç íåáà.

Ëåñèõà ïåðåõðåñòèëàñÿ.

ÌÀÌÈÍ ÑÈÍÎÊ

Â ñóáîòó ðàíî âèá³ãëà Ìèõàéëèõà çà ïîð³ã õàòè ³ çàãî-
âîðèëà äî ñåáå äçâ³íêèì ãîëîñîì:

— Áà, íå çíàâ, äå áàõóð ïîä³âñè? Äåñü âîíî ëàíäàº,
äåñü âîíî íèøïîðèòü ïî äâîð³, ÿê êóðêà. Àíó, öè áè òè ºãî
âäåðæºëà ó õàò³? Ç÷åñàëà áèõ áàõóðà, òà é íåìà.

Çà õâèëþ ï³øëà äî ñòîäîëè ïîäèâèòèñÿ, ÷è êîëî Ìè-
õàéëà íåìà áàõóðà.

— Îòî, â òåáå òàêîæ ðîçóì?! Íå íàæåíåø õëîïöÿ äî
õàòè, àëå êîëî ñåáå òðèìàºø íà ñòóäåí³. Õîäè, Àíäð³éêó,
äî õàòè, òà äàì ÿáëóêî òàêå ÷åðâîíå, ùî àæ!

— Íå éäè, äóðíèé, áî ìàìà áðåøå, ìàìà õî÷å ÷åñàòè,
òà é ãóëèòü òåáå, — ñêàçàâ ³ çàðåãîòàâñÿ Ìèõàéëî.

— Öåñ ÷îëîâ³ê, á³ãìå, â³ñòàð³â ðîçóì! Òàæå äèòèíà îòóò
çàìåðçíå êîëî òåáå. Íå ñëóõàé, Àíäð³éêó, äºä³, áî äºäÿ
äóðíèé, àëå õîäè äî õàòè, à ÿ òåáå ç÷ºøó òà é äàì áóëêó
òà é ÿáëóêî. Àÿ!

— Êîëè âè íå äàñòå.
— Õîäè, õîäè, á³ãìå, äàì.
Òà é âçÿëà çà ðóêó òà é ïîâåëà äî õàòè.
— ß òåáå ôàéíî â³ìèþ, â³÷ºøó, à çàâòðà ï³äåø çî ìíîâ

äî öåðêîâè. Ìàìà òàêó ôàéíó ñîðî÷å÷êó ³ ïîÿñîê äàñòü.
Âñ³ áóäóòü äèâèòèñè òà é ìóòü êàçàòè: àä³, ÿêèé Àíäð³éêî
êðàñíèé!

— À ÿáëóêî äàñòå, ìà?
— Äàì, äàì, áîãàòî.
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— À áóëêó?
— Òà é áóëêó...
— À äî öåðêîâè îçìåòå?
— Îçìó, îçìó...
— Òî ÷ºø³òü.
² ìàìà âçÿëà ìèòè ãîëîâó Àíäð³éêîâ³. Öÿòêè âîäè ñïà-

äàëè ïîçà êîâí³ð, ³ Àíäð³éêî ëåäâè âèòðèìóâàâ, àáè íå
ïëàêàòè.

— Òèõîíüêî, òèõîíüêî, ìàìà òàê ôàéíî â³ìèº, â³ìèº!
Ëè÷êî áóäå, ÿê ïàï³ð÷ºê, à âîëîñº òàêå, ÿê ëåí. Íàä óñ³
õëîïö³ áóäåø íàéêðàùèé!

— Êîëè-áî êóñàº...
— Ìàìà ãåòü â³÷ºøå, í³÷î íå áóäå êóñàòè. Òàê ëåãîíüêî

áóäå, ùî åé, äå!
— À ÿê â³÷ºøåòå òà é äàñòå áóëêó òà é ÿáëóêî, òî ïóñòè-

òå íàäâ³ð?
— À ùî æ, óáåðó òåáå, òà é ï³äåø ãåòü äàëåêî, ãåòü,

ãåòü...
— Äîáðå, ÿ ï³äó äî âóéíèíîãî ²âàíà.
Ìàìà Àíäð³éêà âèìèëà, òà é âçÿëà íà êîë³íà, òà é ÷º-

ñàëà.
— Ìà, à êîëî äºä³ º ê³ò, òà é òàêèõ ìèøèé ëîâèòü òà

é äóøèòü.
— Áî ìèø³ çåðíî òðóáÿòü òà øêîäó ðîáëÿ...
— Íàùî øêîäó?
— À áè íå áóëî ùî ìîëîòèòè òà é ìîëîòè.
— À ùî æ âîíè ¿äº?
— Òàæå çåðíî...
— ßê?
— Å, ç òîáîâ íå äîãîâîðèâ áè ñè... Òðåáà, àáè ò³ äºäÿ

óâå÷³ð ï³äñòðèã, áî, àä³, ÿêå ïàòëàòå âîëîñº.
— Ïî-ïàðóáîöüêè, ìà?
— Àÿêæå, òàæå òè ó ìåíå ïàðóáîê.
— Òà é âèäèø, ùî âæå, à òè íå õî÷åø í³êîëè äàâàòè

÷ºñàòèñè. Àíó-êî ïîäèâèñè â äçåðêàëî, ÿê ôàéíî?
Àíäð³éêî âèãëÿäàâ ÿê ñêóïàíèé, âîëîññÿ ñïàäàëî ìà-

ëåíüêèìè á³ëèìè íèâêàìè íà ÷îëî ³ øèþ. Î÷³ áóëè ñèí³,
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à ãóáè ÷åðâîí³. Ìàìà äàëà éîìó ÿáëóêî ³ áóëêó, â³í ñõîâàâ
ó ïàçóõó.

— ß õî÷ó äî âóéíè.
— Óïåðåä ç’¿æ ÿáëóêî, òà ïîò³ì ï³äåø, áî õëîïö³ â³äîé-

ìóòü.
— ß íå ïîêàæó. Õî÷ó äî âóéíè.
— Òî éäè ïðî ìåíå.
Âáðàëà éîãî â ÷îá³òêè, â ñâîþ êîæóøèíêó, â òàò³â êà-

ïåëþõ òà é ïóñòèëà íàäâ³ð.
— À äèâèñè, àáè-ñ óïàâ, à òî áóäó áèòè...
Ñ³ëà â õàò³ øèòè.
— Íå á³ñè, òàêèé ìóäðèé, ÿê ñòàðèé. Íå ìàâ áè ñè â

êîãî âäàòè! Â³êàïàíèé Ì³õàéëî. À çàðàç óïîìèíàºñè çà-
ïëàòè çà ÷ºñàíº.

² ìàìà âñì³õíóëàñÿ ³ øèëà äàë³.
— Êîáè çäîðîâ ð³ñ òà ÷åìíèé. Ìàº òðè ðîêè òà é ãåòü

î÷åíàøó áåðåñè. Òàêèé ñòàðîãðåöüêèé, à òàêèé ïóñòºê, ùî
õàòó äîãîðè íîãàìè çäîéìàº. Òàê íå ðàç äîïå÷å, ùî ìóñ
áèòè. ßêáè íå áèâ, òî í³÷î áè ç íåãî íå áóëî.

Ï³äíÿëà ãîëîâó, ãëÿíóëà ó â³êíî.
— Öå âæå âïîëóäíå, à Ì³õàéëî ùå íå âõîäèòü ïîëóäíó-

âàòè. À áàõóðà íåìà. Äåñü, ïåâíå, ÷èïèòü íà ñí³ãó òà é ìå
êàøëÿòè...

Âå÷îðîì ñèä³â Ìèõàéëî íà ëàâ³ òà é äåðæàâ íà êîë³íàõ
Àíäð³ÿ. Âîãîíü ïàëàõêîò³â ó ïå÷³ ³ îñâ³òëþâàâ õàòó ÷åðâî-
íèì ñâ³òëîì. Ìèõàéëèõà ñèä³ëà ïåðåä ïå÷åþ òà âàðèëà âå-
÷åðþ.

— Òè ç³éøîâ, ñòàðèãàíå, íà ä³òî÷èé ðîçóì, òà ëèøè
äèòèíó â ñóïîêîþ, íå ï³äêèäàé íèì, ÿê ãàðáóçîì. Éäè,
Àíäð³éêó, äî ìàìè.

— Êîëè ÿ íå õî÷ó.
— À òè ÷èé, äºä³â ÷è ìàìèí? — ïèòàâ Ìèõàéëî.
— Äºä³â...
— À êîãî ìåø áèòè?
— Ìàìó.
— À òè, ï³äâ³ÿíèé, òà ÿ òîá³ ÿáëóêà òà áóëêè äàþ, à òè

ìåø ìåíå áèòè!
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— Äºäÿ òîá³ êóïèòü áîãàòî ÿáëóê, áî òè äºä³â.
— Îé, öè íè öåñ äºäÿ òîá³ êóïèòü? Òè áè í³êîëè íå

âèä³â í³÷î.
— Àíó-êî ïîêàæè, ÿê òè ìåø ¿õàòè ó âîñüêó íà êîí³?
Õëîïåöü ñ³â íà ïîðèâà÷ ³ áðèêàâ ïî õàò³.
— Äîñòà, äîñòà, Àíäð³éêó, íà òîá³ ñîë³ìêó òà ï³íêó ç ìî-

ëîêà çáèðàé.
Àíäð³é îïèíèâñÿ êîëî ïå÷³ ³ çáèðàâ ï³íêó.
— Ìî, Àíäð³, à òè ùî êóïèø ìàì³?
— ×åðâîí³ ÷îáîòè.
— À äºäèâ³?
— Äºäèâ³ í³÷î íå õî÷ó.
— Ôàéíèé ñèíîê ìàìèí.
Ìèõàéëî âçÿâ éîãî çíîâ íà êîë³íà.
— Òè ÿê íàçèâàºøñè?
— Àíäð³é Êîñìèíêà.
— À õòî òè º?
— Ëóñêèé ðàäèêàë.
— Äîáðå. À êóäè òè ïî¿äåø?
— Äî Êàíàäè.
— Íà ÷³ì ïî¿äåø?
— Íà òàê³ ø³ô³, ÿê õàòà, âåëèê³, òàêèì ìîðåì øèðî-

êèì, øèðîêèì, ãåòü, ãåòü...
— À äºäþ îçìåø ç ñîáîâ?
— Îçìó äºäþ, òà é ìàìó, òà é ²âàíà âóéíîãî, òà é ãåòü

ïî¿äåìî...
— Éäè, éäè íå ç³ö³ðóé õëîïöÿ òà íå áåðè íà àêçàìåíò,

áî ùå âñíå áåç âå÷åð³.
— Àëå ïîì³ðêóé, ÿêèé áàõóð ìóäðèé, ãåòü âñå çíàº!

ÌÀÉÑÒÅÐ

Òî ÿê ÷àñîì ìàéñòåð íàïèâñÿ â ñàìó ì³ðó: í³ çàìàëî,
í³ çàáàãàòî, òî ðîçêàçóâàâ îäíó ïîä³þ ç³ ñâîãî æèòòÿ. Âñ³,
ùî áóëè ó êîðøì³, ñëóõàëè éîãî ç óâàãîþ, íàâ³òü ³ æèä
ñëóõàâ.
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— Òà ÿ âàì, ìîé-íÿ, íå áóäó í³ öå¿, í³ òî¿ ãîðîäèòè.
Áóâ-ºì ìàéñòåð, áóâ-ºì ´àçäà — ö³ëå ñåëî ïðèêàæå. Òåïåð
ÿ ëàéäàê, íàé ³ öå ñåëî ïðèêàæå... ìàðíîãî ñëîâà íå ñêàæó.
Íå ñêàæó, áî ùî ïðàâäà, òî íå ãð³õ. Àëå ÿê òî âîíî íà ìåíå
âïàëî? Çà îöå âè ïèòàéòå...

— Ïðèéäó äî ́ àçäè, îáäèâëþñè ïî ìàòð³ÿí³, ïî ïëÿöî-
â³, ïðîá’þ òîðã, ìîãîðè÷ â³ï’ºìî — òà é äî ðîáîòè! Ïëþíó
ó æìåí³, ñîêèðó â ðóêè, òà é äèâèñè, à áóäèíîê, ÿê äçèãà-
ðîê, â³ð³ñ íà ïîäâ³ð’þ. Ç êîòðîãî õî÷ áîêó çàõîäèòè — äçè-
ãàðîê.

— Â³äó â íåä³ëþ ç öåðêîâè, éäó äîäîìó òà é íþòóþ ñîá³
â ãîëîâ³, ùî íàé ëèø ïîæèþ ç äåñ³òü ðîê³â, òà é ñåëî ãåòü
ïåðåáóäóþ. Òàê ïåðåáóäóþ, ùî íå æºëü áóäå ó íåãî çàéòè...

— Äîìà ïîîá³äàþ òà é éäó â ïîëå íà æèòî ïîäèâèòèñè.
Íà áèò³ ãîð³ îáåðíóñè, ãëèïíó íà ñåëî, à ìî¿, ìîñïàíå,
áóäèíêè, ÿê òà ïòàõà ëåãêà, ùî ëåäâå çåìë³ äîòîðêàºñè. ßê
ñòàíó, ÿê ãëèïíó, òî òàê ìåí³ âåñåëî, ÿê ìàì³, ùî äèâèòüñè
íà ñâî¿ ä³òè. À òàê ìåí³ ëåãêî, ùî ñòî ìèëü ïåðåëåò³â áèõ...

— À òàê ìåí³ Áîã ãîäèâ, ùî ùî çàãàäàþ, òà é ìàþ. ß ñîá³
íèâêó êóïèâ îäíó, áà é äðóãó, ÿ ñîá³ êîðîâêó, îâå÷êè. Ãîäè-
ëî, ó ðóêè éøëî, ÿê ç âîäè éøëî.

— À ìàìà, áóâàëî, ïðèïàäàþòü êîëî ìåíå òà ïðèïîâ³-
äàþòü:

«Îé, ñèíêó, òîòî ò³ Áîã ôàéíèé òàëàí äàâ ó ðóêè, íåìà
òàêî¿ äíèíè ³ ãîäèíè, àáè-ì Áîãîâ³ ñâ³òîìó íå äºêóâàëà çà
òåáå». Êàæóòü: «Ñòàðèé, ñòàðèé, à âñòàíü-êî òà ïîäèâèñè
íà íàøîãî ²âàíà, ÿêèé â³í ´àçäà?» À æ³íêà ñëóõàº òîòî òà,
ÿê ñêðèïî÷êà, óâèõàºñè ïî õàò³...

Íà öüîìó ì³ñö³ ²âàí âèïðîñòîâóâàâñÿ, ëèöå éîãî ïàø³-
ëî âåëèêîþ ðàä³ñòþ. Ò³, ùî éîãî ñëóõàëè, äèâèëèñÿ íà íüîãî
ÿêîñü ñìóòíî, àëå ìîâ÷àëè. ²âàí ¿õ çàâîéîâóâàâ ñâîºþ áåñ³-
äîþ. Ðîáèâ ³ç êîðøìè öåðêâó.

— Àëå ïîò³ì, áðàòÿ, ï³øëî âñå êîì³òü ãîëîâîþ. ßêáè
âçºâ íà äîëîíþ ï³ð’º òà é ïîäóâ, òî òàê ï³øëî âñå. Íå
ëèøèëîñè í³÷î íàâêðóã ïàëüöÿ îáâèòè...

— Ïðèéøîâ îäíî¿ íåä³ë³ ÷îëîâ³ê ç Ëóãîâèñüê òà é êàæå:
òàê ³ òàê, êñüîíäç íàø çàêëèêàº âàñ äî ñåáå. Ç³áðàâ ÿ ñè òà
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é ³äó. Òî íå äàëåêà óêðà¿íà, òà é ïðèõîäæó äî ëóã³âñüêîãî
êñüîíäçà.

— À ùîñü ìåí³ âæå äîðîãîâ íà äóø³ ïîòåíüêóâàëî.
Ïðèõîäæó, ïîöóëóâàâ êñüîíäçà â ðóêó, à â³í ìåí³ êàæå, ùî
òàê ³ òàê, ó íàø³ì ñåë³ òðåáà íîâó öåðêâó êëàñòè. Ìè, —
êàæå, — íå ïîãîäèëèñè ç òèì ãóöóëîì, ùî êëàäå öåðêâè, à
÷óëè-ì, ùî òè äîáðèé ìàéñòåð, òà é ïîðàäèëè-ì ñè, àáè òè
íàì êëàâ öåðêâó.

— ßê ÿ, çíàºòå, öå â÷óâ, òà é íà ìåíå ï³ò çáèâ, ÿê êîëè
íà ñëàáó õóäîáèíó. Àä³, ñåãîäí³ ùå íå ïîìíºòàþ, ùî ÿ íà òî
ñêàçàâ êñüîíäçîâ³, ÿê ÿ ³ç õàòè â³øîâ? Ùîñü í³ îáìàðèëî...

— Âåðòàþñè äîäîìó, à ìåí³ òî ÷îðíî, òî æîâòî ïåðåä
î÷èìà, â³òåð í³ ³ç í³ã çãîíèòü. À â ãîëîâ³ — ÿê êîëè áè
öèãàíè êëåâöàìè ãàòèëè. Àëå ãàäêà ãàäêó ð³âíî ïîøèáàº.
Äåñü ÿ ñîá³ äóìàþ: ìîé, òàæå öå íå ñòîäîëà, òàæå òóò, áðº,
òèñ³÷³ äàþòü íà ñâî¿ ðóêè, òàæå öåðêâó ëþäè âèäº ³çî âñ³õ
ñåë³â. Òàêèé ÿ ñòðàõ ä³ñòàâ, ùî íàé Áîã áîðîíèòü! Îòàê ÿê
áè í³ õòî ñîêèðîâ çàðóáàâ ó ãîëîâó...

— Ïðèõîäæó ÿ äîäîìó, òà é àí³ æ³íêà, àí³ ä³òè ìåí³ íå
ìèë³. Í³÷î ÿ í³êîìó íå êàæó — ìíó â ñîá³.

— Ë³ã ÿ ñïàòè. Ñïþ ÿê êàì³íü, ñïþ — íå â³ñèïë³þñè.
À ìåí³ ñíèòüñè, ùî ÿ äåñü ó âèøíåâ³ì ñàäó ëåæó òà íà
ñîï³âêó ãðàþ. Âèøí³ çàöâ³ëè, àæ ìîëîêî êàïàº, à ÿ ëåæó òà
íà ñîï³âêó ãðàþ. Àëå äåñü êîëî òîãî ñàäó â÷èíèëàñè öåðê-
âà, ÿ ¿¿ äåñü âæå ïîêëàâ, à âîíà êîëî ñàäó â÷èíèëàñè. ßê
íàðàç äåñü íå çàãðèìèòü, ÿê êîëè áè ãîðà çàâàëèëàñè! À òî
öåðêîâà ðîçëåò³ëàñè íà ïîðîõ. Òîò äçâ³íîê, ùî íà ñàì³ ãîð³
ñòî¿òü, äåñü òàê äçâîíèòü, àëå òàê æºë³ñëèâî, ùî àæ! Ñàì
äçâîíèòü. Äåñü ÿ õî÷ó ï³äâåñòèñè, à òî ìåíå öåðêâà ãåòü
ïðèâàëèëà. Äåñü âîäà âåëèêà â÷èíèëàñè, äåñü ïî âîä³ âî-
ð³í, âîð³í òàêèõ ïëèâàº, ùî âîäà ÷åðí³ñüêà. À äçâ³íîê íà
ãîð³ ôîðò äçâîíèòü, ³ öåðêâè íåìà, à äçâ³íîê íà ãîð³ âñå
äçâîíèòü...

— Äåñü ÿ êðè÷ó ðàòóíêó, òà é ìåíå çáóäèëè òà òðîõè
ñïàìíºòàëè.

— Äàëüøå í³÷î íå òºì’þ. Äîñòà òîãî, ùî-ì â³ëåæºâ òðè
ì³ñ³ö³, òà é ïîò³ì í³÷î ç ìåíå íå çðîáèëîñè...
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— Ãóöóë ïîêëàâ-òàêè öåðêâó â Ëóãîâèñüêàõ, à ìåíå ñâ³òà
çáàâèâ, çáàâèâ íàâ³êè...

Äàë³ ìàéñòåð íå ðîçïîâ³äàâ ñâîº¿ ³ñòîð³¿, áî âñ³ çíàëè,
ùî ïîò³ì ñòàëîñÿ.

Âðåøò³ ³ íå ì³ã ðîçïîâ³äàòè, áî, ä³éøîâøè äî öüîãî
ì³ñöÿ â îïîâ³äàíí³, êëàâ íàïåðåä ñåáå ïëÿøêó ãîð³âêè ³
ïèâ ïîíàä ì³ðó. Çàòå ò³, ùî äîòåïåð ñëóõàëè éîãî ³ ìîâ÷êè
ñèä³ëè, ðîçáàëàêóâàëèñÿ ³ æàëóâàëè ìàéñòðà.

— Òî âèäèòå, ÷îëîâ³ê áà ñå¿, áà òî¿ ñîá³ çàãàäóº, à òî âñå
Áîæà ì³öü. Ó Áîãà íåìà, ùî öåñ ôàéíèé, à öåñ ñòàðèé, à öåñ
á³äíèé, ó Áîãà âñ³ îäíàê³; ùî ìàº Áîã äàòè, òî äàñòü ³ íàé-
á³äí³øîìó ³ íàéáîãàòøîìó...

— Òà âæå âîíî ïðàâäà, ùî â³ä Áîæî¿ ìîö³ í³õòî íå ñõî-
âàºñè, àëå áî äåñü òàê³ ëþäè º, ùî ÷îëîâ³êà çáàâëºþòü. Àä³,
ãóöóë ïîðîáèâ ìó ÿêóñü á³äó, öè ï³äñèïàâ, öè ðîçóì çàâ’º-
çàâ, òà é ùî ç ÷îëîâ³êà çðîáèëîñè? Í³ö, áîëîòî çðîáèëîñè.
Òà îöå º, ùî ÷îëîâ³ê ÷îëîâ³êà òàê çóïñóº...

— Òà òî ãóöóëñüêà â³ðà, áîäàé ãî øëÿõ òðàôèâ! Àä³,
òåíäè ïàðøºê ëèø çâèñ íà íàøó ïðàöó, àëå â³í ë³ïøèé â³ä
ãóöóëà. Áî â³í îçìå ãðîø³, ìàºòîê çàðàáóº, àëå ðîçóìó íå
â³äáåðå. À ãóöóë ïîðîáèòü òàêå, ùî ÷îëîâ³ê î ñâ³ò³ ñè çàáó-
âàº. Ãóöóëà ãîíè â³ä õàòè, ÿê ïñà!..

— Ïðàâäó êàæåòå, îé, á³ãìå, ïðàâäó. Òàæå ²âàí ïîò³ì
âäóð³â. Çàãíàâ æ³íêó â ãð³á, ä³òè ïîâ³äãîíèâ â³ä õàòè, ïóñ-
òèâ äå ùî º. Ìàº õàò÷èíó, àëå òàêó ñòðàøíó òà îáëóïàíó,
ùî ëº÷íî äî íå¿ óâ³òè. Àä³, íå çà äîâãèé ÷àñ ï³äå â³äöè
äîäîìó, òà é â³á’º â³êíà, òà é ëºæå íà ï³÷ òà ìå ñï³âàòè. Òà
í³áè â³í òåïåð ìàº äîáðèé ðîçóì? Òàæå ðîçóìíèé íå áèâ
áè â³êíà ó ñâî¿ õàò³ òà íå êóïóâàâ áè ¿õ ùîì³ñÿöÿ äâà ðàçè.
Òî ëèø òàê çäàºñè, ùî â³í äîáðå ãîâîðèòü, àëå ºìó â ãîëîâ³
ð³âíî õ³áà...

— Ïóñòèâ ãî, íåâ³ðà, ìàðíå. Òàê ãî çñóêàâ, ùî äî ñìåð-
ò³ í³õòî ãî íå ðîçñó÷å. Çëîìèâ ìó âîëþ, ºãî í³ ðîáîòà íå
áåðåñè, í³ í³÷î, à ùî çàðîáèòü òðîøêè, òî é âñå ïîñ³äàº
â êîðøì³...

— Íàé ïàí Á³ã õîðîíèòü êîæíîãî äîáðîãî ÷îëîâ³êà...



23

ÏÎÁÎÆÍÀ

Ñåìåí òà Ñåìåíèõà ïðèéøëè ç öåðêâè òà é îá³äàëè —
ìà÷àëè ñòóäåíó êóëåøó â ñìåòàíó. ×îëîâ³ê ¿â, àæ î÷³ âèëà-
çèëè, à æ³íêà ïî÷òèâî ¿ëà. Ðàç ïî ðàç âòèðàëàñÿ ðóêàâîì,
áî ÷îëîâ³ê êèäàâ íà íå¿ öÿòî÷êàìè ñëèíè. Òàêó ìàâ íàòó-
ðó, ùî öüìàêàâ ³ ïóñêàâ ñëèíîþ, ÿê ï³ñêîì, â î÷³.

— Íå ìîæåø òó áàøòó òðîõè ïðèïåðòè, íå ìîæ õë³áà
ç’¿ñòè...

Ñåìåí ¿â ³ íå ïðèïèðàâ áàøòè. Òðîõè éîãî æ³íêà âêî-
ëîëà îòèì ñëîâîì, àëå â³í âîçèâ äàë³ ñìåòàíó ç ìèñêè.

— ×ìàêàº, ÿê øòèðè ñâèí³. Áîæå, Áîæå, òàêó ìàºø ãÿì-
áó íåõàðàïóòíó, ÿê ó ñòàðî¿ êîíèíè.

Ñåìåí ³ùå ìîâ÷àâ. Òðîõè áóâ ³ âèíåí, à ïî-äðóãå, õîò³â
äîáðå ïîïî¿ñòè. Âðåøò³ âñòàâ ³ ïåðåõðåñòèâñÿ. Âèéøîâ
íàäâ³ð, äàâ ñâèíÿì ïèòè ³ âåðíóâñÿ, àáè ëÿãàòè.

— Àä³, íàñàäèâñè òà é ë³ãàº, ÿê êîëîäà, àíó-êî, öè â³í
â³êàæå äå íîñà? Ãíèº îòàê êîæäîãî ñâºòà òà é íåä³ë³.

— ×üî òè ñîá³ ́ óäçà çî ìíîâ øóêàºø? ßê ÿ òîá³ çàâ’ºæó
´óäç, òî òè éîãî íå ðîç’ºæèø, ÿ òîá³ äàì ´óäçà!

— ß áè òåáå ùîíåä³ë³ æèâîãî êóñàëà.
— Êîáè-òî ñâèíÿ ìàëà ðîãè...
— Ñòî¿òü ó öåðêâ³ ÿê áàðàí íåäîð³çàíèé. ²íø³ ´àçäè ÿê

´àçäè; à â³í òàêèé çàòåëåïàíèé, ÿê êîëºðà. Ìåí³ àæ ëèöå
ëóïàºñè çà òàêîãî ´àçäó.

— Îòî, á³äíà ãîëîâêî, òà é âòðàòþ öàðñòâî íåáåñíå!
Íàãàðóéñè ö³ëèé òèæäåíü, òà ùå ó öåðêîâ³ ãàïòàõ ñò³é! Ñò³é
óæå òè çà ìåíå, à ÿ ³ òàê Áîæîãî ñëîâà â³ñëóõàþ.

— Îé, âæå òè ñëóõàºø ñëîâà Áîæîãî. Îäíîãî ëóìåðà íå
çíàºø, ùî êñüîíäç êàçàâ íà êàçàíþ. Ñòàíåø íàñåðåä öåðê-
âè, ÿê ñíîâèäà. Äèâèñè, à î÷³ âæå ï³øëè ó ñòîâá³ð, äèâèñè,
à ðîò âæå ðîçõèëèâñè, ÿê âîðîòà, äèâèñè, à ñëèíà òå÷å âæå
ç ðîòà. À ÿ äèâëþñè, òà é çåìëÿ ï³äî ìíîâ ãîðèòü ç³ âñòèäó!

— Óñòóïèñè â³ä ìåíå òè, ïîáîæíà, íàé ÿ òðîõè î÷³ ïðè-
æìóðþ. Òîá³ îäíàêî ìîëîòè, à ÿ ëåäâè òë³ííèé.

— Áî íå ñò³é ó öåðêâ³, ÿê ñëóï. Ëèø êñüîíäç ñòàíå ç
êíèæêè ÷èòàòè, à òè âæå î÷³ â³ïóëèø, ÿê öèáóë³. Òà é ìàõà-
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ºø ãîëîâîâ ÿê êîíèíà íà ñîíöå, òà é ïóñêàºø íèòêè ñëèíè,
ÿê ïàâóê, òàê³ òîíåíüê³, — ëèø ùî íå çàõàðêîòèø ó öåðêâ³.
À ìîÿ ìàìà êàçàëè, ùî òî íå÷èñòå çàêðàäàºñè òà ÷îëîâ³êà
íà ñîí ëîìèòü, àáè Áîæîãî ñëîâà íå ñëóõàâ. À êîëî òåáå íåìà
Áîãà, îé, á³ãìå íåìà!

— Àã³é íà òåáå, òàæå íàé òâî¿ ãîëîâè ä³äüêî ïðè÷åïè-
òüñè, íå ìî¿! Îòî ïîáîæíà?! Ìîé, òà òè íàïèñàëàñè â ÿêåñü
àðõèðèìñüêå áðàñòâî òà ãàäàºø, ùî-ñ âæå ñâºòà? Òà ÿ òîá³
òàê øê³ðó ñïèøó, ÿê ó êíèæö³, òàêèìè ñèí³ìè ðºäàìè...
Ç³éøëèñè ´àçäèí³ ó áðàñòâî! Í³õòî òàêîãî íå ÷óâ òà é íå
âèä³â. Îäíà ìàëà äèòèíó ä³âêîâ, äðóãà îäîâîâ, òðåòà íà-
éøëà ñîá³ áåç ÷îëîâ³êà — ñàì³ ïîðºäí³ ´àçäèí³ ç³éøëèñè.
Òà ÿêáè âàñ òîò³ ÷åðö³ çíàëè, ùî âè çà ÷èëºäèíêà, òà âîíè
áè âàñ áóêîì ç öåðêîâè! Àä³, ÿê³ ìåí³ ïîáîæí³, ëèø ôîñòà
íà çàä³ õèáóº! Êíèæêè ÷èòàþòü, îáðàçè êóïóþòü, òàêè æèâ³
äî ðàþ!

Ñåìåíèõà àæ çàïëàêàëà, àæ çàòðåìò³ëà.
— Òî áóëî í³ íå áðàòè, ÿê ìàëà-ì äèòèíó! Îòî-ì ñîá³

äîëþ íàïèòàëà. Òàæå çà òåáå áóëà áè é ñóêà íå ï³øëà, çà òà-
êîãî âîëà íåâìèâàíîãî! Ùå ìîëèñè Áîãó, ùî-ì ñîá³ ñâ³ò
ç òîáîâ çàâ’ºçàëà, áî áóâ áè-ñ õîäèâ îòàê äî ãðîáíî¿ äîøêè.

— Áî-ì áóâ äóðíèé, çëàêîìèâñè íà ïîëå, òà é â³äüìó
âçºâ äî õàòè. ß áè òåïåð ³ ñâîãî äîäàâ, êîáè ñè â³ä÷å-
ïèòè!

— Îé íå â³ä÷åïèøñè! ß çíàþ, òè áè õîò³â ùå äðóãó âçº-
òè ç ïîëåì, àëå, íå á³ñè, ìåíå íå äî¿ø ³ íå ä³á’ºø. ß òàêè
áóäó æèòè, òàêè ìóñèø íà í³ äèâèòèñÿ — òà é ðåøòà!

— Òà æèé, ïîêè ñâ³òà òà ñîíöà...
— Òà é äî áðàñòâà áóäó õîäèòè, òà é ùî ìè çðîáèø!
— Î, âæå òè â ò³ì áðàñòâ³ íå áóäåø, õ³áà áè ìåíå íå

áóëî! ß ò³ êíèæêè ïîøïóðºþ, à òåáå ïðèâ’åæó. Âæå òè
ìåí³ íå áóäåø ïðèíîñèòè ðîçóìó â³ä ÷åðö³â...

— Îé áóäó, áóäó — òà é âæå!
— À â³ä÷åïèñè â³ä ìåíå, áî ÿê îçìó ÿêå ëèõî òà é ïåðå-

âàëþ!
— Ìàìêî, ìàìêî, òî-ñ í³ äàëà çà êàëüâ³íà, òîòî-ñ ìè

ñâ³ò çàâ’ºçàëà! Àä³, â íåä³ëþ áåðåñè áèòè!
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— Àä³, àä³, ìîé, à òî æ ÿ ðîç÷èíàâ ñâàðêó? Òà ì³ðêóéòå
ñîá³, ùî öå çà ïîáîæíà? Åé, íåáîãî, êîëè òè òàê, òî ÿ òîá³
òðîõè ïðèêîðîòàþ, ÿ òîá³ ïèñî÷îê òðîõè ïðèïðó. Òàæå ÷åðåç
öó ïîáîæíó òðåáà áè õàòó ïîêèäàòè! Ñïè á³äà, àëå áóäó
áèòè!

Ñåìåíèõà âò³êàëà íàäâ³ð, àëå ÷îëîâ³ê ³ìèâ ó ñ³íÿõ ³ áèâ.
Ìóñèâ áèòè.

ÊÀÒÐÓÑß

ßê Êàòðóñÿ ïðèõîäèëà äî ïàì’ÿò³, òî ìàìà ñ³äàëà êîëî
íå¿ ³ æàë³áíî ãîâîðèëà:

— Êàòðóñå, äîêè òè, íåáîãî, ìåø ñëàáóâàòè? Ãðîø³
ìèíóëèñè, äðóãèõ çàðîáèòè íå çàðîáèø, õîòü áè-ñ ³ ï³äâå-
ëàñè. À ÿ ïîâ³äíîñþâàëà ãðîø³ ïî âîðîæêàõ. Òà é ç òîãî
íåìà í³ÿêî¿ êîðèñò³. Ïðàâäà, âîðîæêà óãàäàëà çà âñå, ÿê
äîìà ä³ºñè, ÿêà òîá³ á³ëü, àëå êîð³íº í³÷î íå ïîìàãàº. Â³-
äàé, òîá³ òàêè íåìà â³õîäó...

Êàòðóñÿ ëåæàëà íåðóõîìî. Âîäèëà ñóõîíüêîþ ðóêîþ ïî
òâàð³. Ñèí³ í³ãò³ áóëè, ÿê ¿¿ ñèí³ î÷³, ³ çäàâàëîñÿ, ùî ïî ëèö³
âàíäðóº áàãàòî ñèí³õ î÷åé, äèâíèõ, áëèñêó÷èõ. Âñ³ìà òèìè
î÷èìà Êàòðóñÿ ãëÿä³ëà íà ìàìó ³ ïîòàêóâàëà íà ¿¿ æàë³áíó
ìîâó.

— Îé íåìà, á³äíèé ñâ³òå, íåìà. À äºäÿ ãåòü çæóðèâñè.
Çàõîäèòü ó ãîëîâó, ÷èì òåáå ïîõîâàòè, ÿê óìðåø? Êîëè íà
ò³ ïîäèâèòüñè, òà é ÷îðí³º ç æóðè. Ìè, Êàòðóñþ, ãåòü ç óñå-
ãî â³øëè. Ìóêè íà äí³ ëèø òðîøêè, çåðíà îäíîãî íåìà êî-
ëî õàòè, òà é çëàìàíîãî ãðåéö³ðà íåìà. ßêáè-ñ óìåðëà, òà é
áè-ì ñòàëè ÿê ñåðåä âîäè. Êîáè ò³ Áîã õîòü äî îñåí³ äîäåð-
æºâ... Åé, ä³âêî, ä³âêî, òîãî-ñ ñåáå òà é íàñ çíåâîëèëà!

Ìàìà âçÿëà Êàòðóñþ ÷åñàòè.
— Òè òàê ñòðàøíî ãîðèø òà òàê êàøëÿºø, ùî íàé Áîã

ñîõðàíèòü! Àí³ äðàíêó íàòºãíóòè íà òåáå, àí³ ðîç÷åñàòè,
àí³ âìèòè. Áîæå, Áîæå, ÿê ìè ã³ðåíüêî ìó÷èìîñè. Ïðîñþ
Áîãà, àáè-ì ïîëîâèíó òî¿ ìóêè íà ñåáå ïåðåáðàëà, òà é íå
ìîæó äîïðîñèòèñè.
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Ñëüîçè ìàìèí³ êàïàëè íà Êàòðóñèíå âîëîññÿ ³ ïðîïà-
äàëè, ÿê âîäà ó ï³ñêó.

— Ùî òî ç òåáå çðîáèëîñè? Òàêà-ñ áóëà ãîäíà, òàêà
ðîá³òíèöÿ, ùî íà âñå ñåëî! Àæ íàì ñè äóøà ðàäóâàëà, ãàäà-
ëè-ì, ùî íàì ëåãøå ñòàíå ³ç-çà òåáå, à òî, àä³, ÿêå ëåãøå!
Êîáè õîòü ùî ¿ñòêè äîáðîãî, à òî ìè çàâ’ºâàºìî íà áàðàáó-
ë³, à òè òàêè ãèíåø. À òðóäíî õîäèòè âæå ïî õàòàõ çà ìîëî-
êîì, âæå-ì ñè ê³ëüêî íàõîäèëà, ùî òåïåð íåìà ÿê ëèöÿ
âêàçóâàòè.

Ìàìà çàïë³òàëà êîñó.
— Íå çíàòè, íàùî ÿ êâ³òîê òîá³ íàêóïóâàëà? Óâàëèëà-ì

äâà ëåâè, ÿê ó áîëîòî. Âæå, â³äàé, ÿ òåáå ó ò³ êâ³òêè íà ñìåðòü
óáåðó...

Çàïëàêàëè.
— Àíó-êî, äàéòå, ÿ ïîäèâëþñè íà íèõ.
Ìàìà äàëà Êàòðóñ³ êâ³òêè ñèí³, á³ë³, çåëåí³, ÷åðâîí³.
Êàòðóñÿ ïåðåçèðàëà ¿õ, ëèöå ¿¿ ñëàáî óñì³õàëîñÿ, à ñèí³,

á³ë³, çåëåí³, ÷åðâîí³ áëåñêè áëóêàëè ïî îáëè÷÷þ.
— Äàé ñóäà áîðçåíüêî, àä³, äºäÿ éäå òà ñêàæå, ùî òîá³

ùå ó ãîëîâ³ ä³âîöòâî.

* * *

Êàòðóñþ ïîêëàëè íà â³ç, àáè âåçòè äî ë³êàðÿ. Ìàìà,
ïëà÷ó÷è, ï³äêëàäàëà ¿é ïîäóøêó ï³ä ãîëîâè.

— Áîäàé ÿ âæå íå äî÷åêàâ âàñ äîõòîðóâàòè! Êîáè-ñòå
ïîçäèõàëè, òî áè-ì ðàç ïîõîâàâ òà é çáóâñè!

Äåðæàâ â³æêè â³ä îäíîê³íêè ³ àæ ÷óïåð ñîá³ ìèêàâ ç³
çëîñò³.

— À òè, ðîçïàäíèöå, ïàìíºòàé, ùî ÿê ÿ ãðîø³ çàäóðíî
ïî äîõòîðàõ ðîçñ³þ, òà é òè àì³íü çðîáëþ! ß òåáå áåç äî-
õòîðÿ ïîõîâàþ, ÿ òîá³ áóäó äîõòîð. À â³äêè æ ÿ íàáåðó íà
âàñ, íà äîõòîð³, íà àïòèêè òà íà ä³äüêà ðîãàòîãî?! Òà ì³é
ìîçèëü íå ãîäåí öåìó â³òðèìàòè, îé íå ãîäåí. Íàéìèâ-ºì
ô³ðó, òà ë³ïøå âæå â³äâåçòè íà ìîãèëó, òà â³âåðíóòè, òà é
çáóòèñè. Áîæå, Áîæå, ùî öå ìåíå íàéøëî öå¿ äíèíè! Íó,
ãàíöèãî, ê³ïàé òèìè áåçêëóáèìè áîêàìè!

Ïîòÿã êîíèíó áàòîãîì òà é âè¿õàâ çà âîðîòà.
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Íà âóëèö³ Êàòðóñÿ ö³êàâî ðîçãëÿäàëàñÿ. Â³ä îñåí³ áîãà-
òî íîâèí íàñòàëî. Âóéêî Ñåìåí çàãîðîäèâ ïë³ò, ñòàðèé
Ìèêîëàé ïîøèâ íàíîâî ñòîäîëó. Êàòðóñÿ çàáóëà ³ çà ñâàð-
êó òàòîâó, òàê ðîçäèâëþâàëàñÿ íà âñ³ áîêè.

Ïî ïîëþ ëþäè îðàëè, ñ³ÿëè. Æàéâîðîíêè íàä íèìè
ñï³âàëè. ×îðíà ð³ëëÿ ðîçñèïàëàñÿ ï³ä ñîíöåì.

Êàòðóñÿ ïî÷åðâîí³ëà ³ âñå ñîá³ ãàäàëà:
«Ìàþ â Áîç³ íàä³þ, ùî ï³äâåäóñè, ùî ùå âåñíè íå

ñòðàòþ. Çàðàç-òàêè íàéäó ñîá³ ðîáîòó... Áîæå, Áîæå, íàéäè
ìåí³ ë³ê!»

Ïåâíà áóëà, ùî âåñíè íå ñòðàòèòü. Òàòî ñèä³â íàïåðåä³
³ äîâãî ìîâ÷àâ. Âðåøò³ ïî÷àâ ãîâîðèòè.

— Àä³, äíèíêà, ÿê çîëîòî, à òè õîäè ïî äîõòîðÿõ!
Çâåðíóâñÿ äî Êàòðóñ³.
— Ñêàæè òè ìåí³, ä³âêî, ùî ÿ ìàþ ç òîáîâ ðîáèòè?

Ëåæèø òà ëåæèø, òà é í³ æèòÿ, í³ ñìåðò³. ß ãðîøèé íàáè-
ðàþ òà íàáèðàþ, òà é âñå çàäóðíî! Êîáè-ì çíàâ, äå òîá³ ë³ê,
òî áè-ì øóêàâ, à òàê ùî ÿ çíàþ? Êîáè-ñ âæå àáî ñóäà, àáî
òóäà! 1 òîá³ ë³ïøå, ³ íàì ë³ïøå...

Êàòðóñÿ ïëàêàëà.
— Òî, íåáîãî, íåìà ùî ïëàêàòè, ëèø òàêè, ùî ïðàâäà!

Òè ñîá³ âìðåø ³ ãàäêè íå ìàºø, í³áèòî íå îäíàêî â çåìë³
ãíèòè? ßêå ñåãîäí³ ëåãêå æèòº, òî ë³ïøå âìåðòè òà íå êà-
ïàðàòè ö³ëèé â³ê ïî ÷óæ³ì ïîë³! Âæå-ì ãðîøèé íàáðàâ, òà
ùå íàáåðó íà ïîõîðîí, òà é íà ñòàð³ñòü æèäè ç õàòè â³æå-
íóòü. Åõ, êîáè-ì çíàâ, ùî íå áóäå òîá³ ë³êó, òà é áèõ çàðàç
çàâåðòàâñè äîäîìó. Äîáðî ùî òî ëèøèëî áè ñè íà ïîãð³á.

Êàòðóñÿ çàõîäèëàñÿ â³ä ïëà÷ó ³ êàøëÿëà íà âñå ïîëå.
Òàòî âèòÿãíóâ ç ïàçóõè ÿáëóêî òà é ÿêîñü íåñì³ëèâî

ïîäàâ äîíüö³. Í³êîëè â³í ùå íå äàâàâ ¿é í³ÿêèõ ëàê³òê³â.
— Íå ïëà÷, íåáîãî, ÿ òîá³ íå âîð³ã. ß ëèø êàæó, àáè çà-

äóðíî ãðîø³ íå â³äíåñòè, àáè ñåáå íå ñêàë³÷èòè òà é àáè
òîá³ íå ïîìîãëî. Òàæå òè ñàìà, äèòèíêî, âèäèø, ùî íåìà
â³äêè. ß áè òîá³ ì³çèííîãî ïàëüöÿ âðóáàâ òà é áè-ì íå
æàëóâàâ. ß çà òåáå ìàþ ó ëþäèé ÷åñòü ÿê çà õëîïöÿ, áî-ñ
ðîá³òíèöà íà âñå ñåëî. Ñèíêó, ÿ íà òåáå äóâ ÿê íà ï³íêó òà
é âèäæó, ùî âìðåø. Òî âèäêî î÷èìà, ùî òîá³ íåìà â³õîäó.
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Îé íåáîãî, íåáîãî, òîòî ìºìî á³äèòè áåç òåáå... Îé, áóäåì
òà áóäåì...

Ñòàðèé çàìîâê.
— Îé, óìðó, óìðó, âæå âèäæó, ùî ìåí³ íåìà â³õîäó, —

øåïîò³ëà Êàòðóñÿ.
Â’¿çäæàëè â ì³ñòî.

* * *

Âåðòàëè äîäîìó. Ñóñ³ä Ìèêîëà òàêîæ ç íèìè.
— Â³í ìåí³ òàêå íàï³ÿâ, ùî äå, äå, äå-å-å! Ìóæèêîâ³ äî

äîõòîð³â íå çäàëî õîäèòè. Êîáè, êàæå, áîãàòî ìîëîêà ïèëà
òà ìíºñà ÿêîãîñü ëåãêîãî àáè ïî¿äàëà, àáè òðóíîê ñîá³ â³-
ëàãîäèëà, àáè õë³áà á³ëîãî — äå ùî íà ñâ³ò³ º, òî çàãàäàâ.
Ìîæå, âîíî ó ïàíñòâ³ ïîìîãëî áè, àëå ó íàø³ì ñòàí³ òî íå
ïîìîæå. Äîñòà òîãî, ùî ÿê â³í çà÷ºâ ïî÷³òóâàòè, òî ÿ òàêè
íå äîñëóõóâàâ äî ê³íöà. Í³áè áóëî áè ùî ç òîãî, ùî ÿ áè
â³ñëóõàâ? Íàé óìèðàº òàê, ÿê º. Íàé â³ï’º òîò³ ìåäèöèíè,
ùî-ì óçºâ ç àïòèö³, òà íàé àáî â³õîðóºñè, àáî ÿê ñàìà õî÷å...

— À âè æ ãàäàºòå, — ïî÷àâ ñóñ³ä, — ùî äîõòîð³ äàþòü
ìóæèêîâ³ òàêèé ë³ê, ÿê ïàíîâ³ àáî æèäîâ³? Áîäàé òàê çäî-
ðîâ³! Ìóæèêîâ³ ùî âòêíå, âòêíå, òà é ñïàñàéñè. Í³áè ºìó
õî÷åñè ìóæèêîâ³ äîáðîãî ë³êó ïîøóêàòè? Ç ïàíîì ùî äåíü,
òî äîáðèé äåíü, à ç ìóæèêîì ùî?

— Êîáè òî, óâàæººòå, êîìó ïîðàäèòè, à òî íàøå ÿêå?
Ïîöóëóâàâ ó ðóêó òà é ÷åêàé, àæ ñêàæóòü ãðîø³ äàòè...

— Íàéë³ïøå áóëî â³çíàòè ó ñòàðî¿ ²âàíèõè. Âîíà, áà÷ó,
ï³øëà äî äîõòîðÿ, òà é ÿê â³í çà÷ºâ ¿¿ øóêàòè, òî âîíà ºìó
íàâïðàâö³: «Îé, — êàæå, — ïàí³ äîõòîð, äàéòå ìåí³ ïîñë³ä-
íèé ë³ê. ß, — êàæå, — á³äíà áàáà, íå ìàþ ³ç-çà êîãî äîõòî-
ðóâàòèñè, òà äàéòå ìåí³ ïîñë³äíèé ë³ê». Äîõòîð, áà÷ó, â³äè-
âèâñè íà áàáó òà é êàæå: «À òè â³äêè çíàºø?» — «Îé, — êàæå
áàáà, — â³äêè çíàþ, òî çíàþ, àëå äàéòå ìåí³ òàêó ðèöèïêó
íà ïîñë³äíèé ë³ê». ßê çà÷ºëà, ÿê çà÷ºëà, òà é äàâ, ³ äî ñåãî-
äí³ õîäèòü...

— Êîáè æ áî íå ñòàëî ðîçóìó çàïèòàòèñè. Âè ãàäàºòå,
ùî òî ç ïàíîì òàê ãîâîðèòè, ÿê âàì ñè çäàº? Êàæè ðàç, äâà,
òà é çàáèðàéñè, øóðóé!
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— Ï³øëà áàáà ç òîâ ðèöèïêîâ äî àïòèö³. Äàëà àïòèêà-
ðåâ³, à ñàìà, íå á³ñè, ìóäðà, äèâèòüñè, ÿê â³í ìå òîò ë³ê
â³ëàãîäæóâàòè. Òî âïîâ³äàëà, ùî ÿê ñîá³ êàïíóâ òîãî ë³êó
íà äîëîíþ, òà é íàñêð³çü ðóêó ïåðåéøîâ. Àëå òî ëèø äåñü
ñîòîìó óäàñòüñè òàêîãî ë³êó ä³ñòàòè. À ìóæèêàì ëèø òà-
êèé ë³ê çäàëíèé, ùî àáî ñóäà, àáî òóäà!

— Åé, á³äíèé ñâ³òå, ùî ÿ íå ðîçïèòàâ áàáè, ÿê âîíî
òðåáà òîãî ë³êó ïðîñèòè! À òàê ³ ãðîø³ çàãóáèâ, ³ í³÷î íå
ïîìîæå... Òîòî-ì ãèäíî çðîáèâ.

— Òà, â³äàé, íåìà âàø³ ä³âö³ â³õîäó. Àä³ò, ÿê âîíà ãî-
ðèòü? Íåìà ç íå¿ òàê í³÷î, ÿê ç îòîãî ëèñòêà, ùî â³ä÷³ìõíóâ-
ñè â³ä äåðåâà...

— Îé, íåìà, íåìà, ³ ãðîø³ ï³øëè. Êîáè-ì áóâ õîòü ²âà-
íèõè çàïèòàâ...

— Òà òî, âèäèòå, â³ä ÷îãî ë³ê. Àïòèêàð ìàº ñâîþ àïòè-
êó, òà âìèðàº...

ÀÍÃÅË

Ñòàðà Òèì÷èõà ãð³ëàñÿ íà ïðèñï³ ïðîòè ñîíöÿ. Ïîïå-
ðåä âîðîòà ïðîõîäèëè ëþäè, ³ í³õòî ç áàáîþ ñëîâà íå çàãî-
âîðèâ. «Ñëàâàéñó» — «Íàâ³êè ñëàâà», — ëèø ò³ëüêè áåñ³äè
³ ðîçìîâè.

— Ñòàðîãî ëèø îçìè òà çàêîïàé! Øêîäà òî¿ ëèæêè ñòðà-
âè, ùî ç’¿ñòü, òà òîãî êóòà ïå÷³, ùî çàëåæèòü. Âñ³ì âåëèêèé
ó î÷àõ, í³õòî ñëîâà íå çàãîâîðèòü, öè á³ñå, öè ÷îðòå. Òàêè
íå âàðò ñòàðîìó æèòè — òà é ðåøòà!

Ïðèéøëè ¿é íà ãàäêó ñëîâà ñòàðîãî Òèìêà.
— Òî, ñòàðà, òàê º, ùî ìîÿ ãîëîâà íàïåðåä³, à òâîÿ çà-

ðàç çà ìîºâ. À ÿê ìî¿ íå ñòàíå, òî òâîÿ í³ö íå âàðòóº. Ëèø
àáè-ñ ìåíå îäíîãî äíÿ ïîõîâàëà, à äðóãîãî òè âæå íå ´àç-
äèíÿ, ìåø ñèä³òè, ÿê ó êîì³ðíå, ó ñâî¿ õàò³...

— Åé, ñòàðèé, ñòàðèé, òîòî-ñ í³ ëèøèâ, ÿê êîëè áè-ñ
óò³ê â³ä ñëþáó. Áóâ-ºñ ïëîõèé, êóäà-ì ò³ ïîòðóòèëà, òóäà
ïîäàâàâ-ºñ ñè, àëå âñå ÿ ³ç-çà òâî¿ ãîëîâè áóëà ´àçäèíÿ.
Áóëà-ì òà é áóëà-ì.
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Ñìóòíî áàá³ Òèì÷èñ³ áóëî, õî÷ ñîíöå, ÿê ð³äíà ìàìà,
ðîçãð³âàëî ñòàð³ êîñò³.

— Òà òè ãàäàºø, ñòàðèé, ùî õòîñü çà òåáå íàãàäóº? ßêáè
ìåíå íå áóëî, òà é áè í³õòî ³ íå ãàâêíóâ çà òîáîâ. Îé,
ñåãîäí³ ä³òè, òàê³ ä³òè, ùî àæ ó ï’ºòàõ ïîñòèâàº! Àëå-ñ äóð-
íèé, á³ãìå-ñ, äóðíèé! Áóëî ïîíàáèðàòè áàíê³â òà âåêñë³â,
òà äîáðå ïî¿äàòè òà ïîïèâàòè, òà æèòè ïî-ïàíöüêè. À òî
çàïîá³ãàëè-ì, îáîº, ÿº÷êà æºëóâàëè íà ÿºøíèöó, à ñåãîäí³
³ îá³äó çà òåáå í³õòî íå çðîáèòü.

Áàáà Òèì÷èõà çàêðèëà ëèöå äîëîíÿìè òà é øåïîò³ëà äî
ñòàðîãî Òèìêà:

— Êîáè-ñ, ìàìî, â³øîëîïàëà ïîñë³äíèé ôåíèê, òî áè
îá³äåöü áóâ. À ÿê íå çìîæåø ï³äâåñòèñè, òî çäèõàé íà áà-
ðàáóë³! Í³áè ä³òè êóïèëè áè òîá³ ÿáëó÷êî àáî áóëî÷êó? Òîãäè
áè-ñ ¿ëà!

Âñòàëà ç ïðèñïè òà ï³øëà ïîäèâèòèñÿ äî êóðåé.
— Òî â ñòàðîãî, á³ãìå, òàêèé ðîçóì, ÿê ó äèòèíè. Òàêå-ì

ïîíàïë³òàëà, ùî âñòèä ïåðåä ñîíöåì ñâ³òèì! Âîíè, ñàðàêè,
ìàþòü ñâî¿ ä³òè òà ìóñ³ çà íèõ äáàòè. À òè, ñòàðà, ìîâ÷è òà
äèõàé. Íåäóðíî ÿêèñü â³ãàäàâ, ùî â ñòàðîãî äèòèíÿ÷èé
ðîçóì...

Ç îöèì ñëîâîì Òèì÷èõà óâ³éøëà äî âåëèêî¿ õàòè. Ðîç³-
ìêíóëà ñâîþ ñêðèíþ ³ âèáèðàëà îäåæó. Ïðèäèâëÿëàñÿ, ÷è
íå ñïë³ñí³ëà, àáî ÷è ì³ëü íå íàïëîäèëàñÿ.

— Âñå ùå íàøîãî ñòàðàíÿ, íèòêè ä³òî÷î¿ íåìà. Âñå-
ãî-ì ñîá³ íàëàãîäèëà ä ñìåðò³. ßê ñòàðèé óìåð, òî ëèø
äîøîê íà äåðåâèùå êóïèëè. Åé, äå, êîáè ³ ìåíå òàê ôàé-
íî õîâàëè. Áóëè ëþäè, òà áóëî ³ äëÿ ëþäåé. Âæå-ì ò³,
ñòàðèé, ïîõîâàëà, ÿê ´àçäó! Í³õòî íå ïèñíóâ, àáè-ì ÷î-
ãîñü æ³ëóâàëà.

Âèéìàëà ÷åðâîí³ ÷îáîòè.
— Ëèø ðàç óáóâàí³. Íåá³ùèê âæå ïåðåä ñìåðòåâ áóâ íà

ÿðìàðêó òà é êóïèâ. Íà, êàæå, Íàñòå, àáè-ñ ìàëà íà ñìåðòü,
õòî çíàº, ÿê ò³ ä³òè ìóòü ø³íóâàòè? Âñå ë³ïøå ìàòè ñâîº.
Àáè-ñ ìàëà ïîðºäíèé ÷îá³ò íà íîç³, áî òî Áîã çíàº, öè
ÿ âïåðåä óìðó, öè òè!

Áàáà çàïëàêàëà.
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— Íå æóð³òüñè, ä³òîíüêè, ÿ âàì êîøòó íå íàðîáëþ ùå
é âàì ëèøó. Ìåíå ñòàðèé äîáðå ïîñòàðàâ. Êîáè òàê óñ³õ.
Ëèø íå äàéòå áàá³ áåç ñâ³÷êè óìåðòè. ß òàê êîëî ñòàðîãî
ñòðàæäóâàëà íî÷àìè, ùî ëèø îäèí Áîã çíàº, àëå òàêè íå
âìåð áåç ñâ³÷êè.

Íà ñïîä³ ñêðèí³ íàéøëà áàáà âóçëèê ³ç ãð³øìè. Âçÿëà
â ðóêè ³ ñ³ëà íà çåìë³, àáè ðàõóâàòè.

— Îé ä³òè, ä³òè, òîòî-ì ñè âàñ íàáàâèëà òà íàï³ñòóâàëà!
Áóâàëî, á³æó ç ì³ñòà íà-ãîëîâó, à âñå ìåí³ íà ãàäö³, ùî
âîíè òàì ä³þòü ñàì³ ó õàò³? Äîá³ãàþ äî ë³ñà, à âîíè éäóòü
ïðîò³â ìåíå, ëåäâå çåìëåâ êîòºñè. Ï³äî ìíîâ àæ íîãè äðî-
æóòü, àáè áîðøå äîäîìó, à âîíè ç³ïðóòü, òà é ìóñ ñ³äàòè òà
ðîçäàâàòè äàðóíêè. Ïîíàáèðàþòü — òà é äàë³! Ëèø íåá³æ-
êà Äîöÿ çî ìíîâ ³øëà, à áàõóð³ ïîëåò³ëè, ÿê â³òåð...

Îáëè÷÷ÿ áàáèíå ïîäîáð³ëî ³ ïðîÿñíèëîñÿ. Ãëÿíóëà íà
îáðàçè. Òàì áóâ ãîëèé àíãåë, ùî òðèìàâ ó òîâñòèõ ðóêàõ
äâ³ ÷åðâîí³ ðîæ³.

— Îé, òè, ãîëàêó, âñå ùå ñì³ºøñè ç ñòàðî¿ áàáè. À ÿê,
áàáà ïîñòàð³ëàñè, à òè âñå ìîëîäåíüêèé, âñå áàá³ õàòó çâå-
ñåëººø. Îé, äèòèíêî Áîæà, ìèíóâ â³ê, ÿê ó áàò³ã òðàñíóâ!

Áàáà ñïåðëàñÿ îáîìà ðóêàìè íà çåìëþ òà é íàãàäàëà
äàâí³ ÷àñè.

— Ùå Þð÷èêà, â³äàé, íà ñâ³ò³ íå áóëî, ÿê ÿ ºãî êóïèëà.
ßêèñü ïàíîê ïîíà÷³ïëþâàâ íà ï³äñ³íþ òàêèõ îáðàç³â, ùî
íà ô³ðó íå çàáðàâ áè. Ëþäèé òàêèõ îáçèðàþ áîãàòî, ÿê íà
ÿðìàðêó. ßêàñü òàì áóëà òàêà ëþòà çâ³ð çìàëüîâàíà, ùî â
êàçö³ áè íå ñêëàâ. À ÿê³ñü öàð³ òàê³ ñòðàøí³, ìîñêîâñüê³ òà
òóðåöüê³, òà âñºêîãî äèâà. Ìåæè íèìè áóâ àíãåëèê, òà é ÿ
ºãî êóïèëà. Òî òàê â³í ïðèÿçíî äèâèâñè òà òàê ðóæ³ êîæ-
äîìó íàñòàâëºâ, ëèø áåðè. Äå, äå, òî âæå â³ê ìèíóâ â³ä-
òîãäè...

— Áóâàëî, çèìîâèìè âå÷îðàìè òî ïîíàðîáëºþ ç ïà-
ïåðþ ãîëóá³â. Ãîëîâêè ïîçîëîòþ, êðèëüöÿ ïîñð³áëþ, òà
ÿê ïðèáåðó ºãî ó ò³ ãîëóá÷èêè, òî â³í ÿê êîëè áè ç íèìè
ãðàâñè.

Òèì÷èõà çàáóëà ãðîø³ ðàõóâàòè, ðîçãàäóþ÷è. Òðèìàëà
¿õ ó æìåí³ ³ äàëåêî ãàäêàìè ë³òàëà.
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— Îé, ðîçóìðåìîñè, íåáîæå, ìåíå âæå äàâíî íå áóäå,
à òè âñå ìåø õàòó âåñåëèòè. Õîòü ê³ëüêî áóäå çíàêó ïî áàá³,
ùî æèëà...

ÑÀÌÀ-ÑÀÌ²ÑÜÊÀ

Ó ò³é õàòèí³, ùî ë³çå ï³ä ãîðá, ÿê ïåðåâàëåíèé õðóùèê,
ëåæàëà áàáà. Ì³øîê ï³ä áîêîì, à ÷îðíà, òâåðäà ïîäóøêà
ï³ä ãîëîâàìè. Êîëî áàáè ñòîÿâ íà çåìë³ êóñåíü õë³áà òà é
çáàíÿòêî ç âîäîþ. Ä³òè, ÿê ³øëè íà ðîáîòó, òà ëèøèëè
áàá³, àáè ìàëà ùî ¿ñòè é ïèòè. Á³äíî ä³ÿëîñÿ, òà íå áóëî
ùî ë³ïøåíüêîãî áàá³ äîáèðàòè. À ñèä³òè êîëî ñëàáî¿ ó ãî-
ðÿ÷èé ÷àñ, òî, Áîã âèä³â, íå áóëî ÿê.

Ó õàòèí³ áðèí³ëè ìóõè. Ñ³äàëè íà õë³á òà é ¿ëè, çàë³çàëè
â çáàíÿ òà é âîäó ïèëè. ßê ïîíà¿äàëèñÿ, òî ñ³äàëè íà áàáó.
Ë³çëè â î÷³, â ðîò. Áàáà ïîñòîãíóâàëà, àëå ìóõ íå ìîãëà
â³äãîíèòè.

Ëåæàëà íà çåìë³ òà äèâèëàñÿ áëóäíèìè î÷èìà íà õðåñò,
ùî áóâ ó ñâîëîö³ âèð³çàíèé. Ñïàëåí³ ãóáè ç òðóäîì ðîçðè-
âàëà òà á³ëèì ÿçèêîì ¿õ çâîëîæóâàëà.

Êð³çü øèáêè ïàäàëî ñâ³òëî ñîíÿ÷íå. Êðàñêè âåñåëêè
ãðàëè ïî çìîðùåí³ì ëèö³. Ñòðàøíî áóëî ãëÿíóòè íà áàáó ó
òàê³ì îñâ³òëåíí³. Ìóõè çóìêîò³ëè, ð³æíîáàðâ³ ñâ³òëà âîëî-
÷èëèñÿ ðàçîì ³ç ìóõàìè ïî áàá³, à âîíà ìëÿñêàëà ãóáàìè òà
á³ëèé ÿçèê ïîêàçóâàëà. Ïîäîáàëà õàòèíà íà ÿêóñü çàêëÿòó
ïå÷åðó ç âåëèêîþ ãð³øíèöåþ, ùî êàðàëàñÿ â³ä ïî÷àòêó ñâ³-
òà òà äî ñóäó-â³êó êàðàòèñÿ áóäå.

ßê ñîíöå âæå çë³çëî áàá³ ó íîãè, ÿê óæå ñòàíóëî êîëî
òîãî ìîòóçêà, ùî íèì ì³õ çàâ’ÿçóâàâñÿ, òî áàáà ïî÷àëà êà-
÷àòèñÿ ïî çåìë³ òà çáàíÿòè øóêàòè.

— Àä³, àä³, îãî!
Áàáà òèõîíüêî ñòàëà. Ëèø ðóêîþ â³äãàíÿëà ìàðè.
Ç-ï³ä ïå÷³ âèë³ç ÷îðò ³ç äîâãèì õâîñòîì òà é ñ³â êîëî

áàáè. Áàáà ç òðóäîì îáåðíóëàñÿ â³ä íüîãî. ×îðò ñ³â çíîâ
íàïåðåä áàáè. Âçÿâ õâ³ñò ó ðóêè òà ãëàäèâ íèì áàáó ïî
ëèö³. Áàáà ëèø êë³ïàëà î÷èìà, çàòèñíóâøè çóáè.
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Íàðàç âèëåò³ëà ç ïå÷³ õìàðà ìàëèõ ÷îðòåíÿò. Çàâèñëè
íàä áàáîþ, ÿê ñàðàí÷à íàä ñîíöåì àáî ÿê òóðìà âîðîí íàä
ë³ñîì. Âïàëè ïîò³ì íà áàáó. Çàë³çàëè ó âóõà, ó ðîò, ñ³äàëè
íà ãîëîâó. Áàáà áîðîíèëàñÿ. Âåëèêèì ïàëüöåì òèêàëà äî
ñåðåäíüîãî ³ õîò³ëà òàê äîíåñòè äî ÷îëà, àáè ïåðåõðåñòèòè-
ñÿ. Àëå ìàë³ ÷îðòèêè ñ³äàëè âñ³ìà íà ðóêó òà é íå äîïóñêà-
ëè õðåñò íà ñîá³ çðîáèòè. Ñòàðèé ùåçíèê íàìàõóâàâ, àáè
áàáà ïóñòå íå ðîáèëà.

Áàáà äîâãî çìàãàëàñÿ, àëå ïåðåõðåñòèòèñÿ íå áóëà ãîäíà.
Âðåøò³ ÷îðò îá³éìèâ áàáó çà øèþ òà é çàðåãîòàâñÿ, àëå òàê,
ùî áàáà ç³ðâàëàñÿ íà êîë³íà ³ âïàëà ëèöåì äî â³êíà.

Â³äñè ëåò³ëè íà áàáó ¿çäö³. Ó çåëåíèõ êàáàòàõ, ³ç ëþëü-
êàìè â çóáàõ, íà ÷åðâîíèõ êîíÿõ. Âæå íàñòóïàëè, âæå áàá³
àì³íü!

Çàìêíóëà î÷³. Çåìëÿ ó õàò³ ðîçïóêàëàñÿ, à áàáà â ðîçêî-
ë³áèíó ñòî÷óâàëàñÿ ³ ïàäàëà óäîëèíó. Ëåò³ëà âñå ó ñï³ä òà ó
ñï³ä. Äåñü ó ñïîä³ ÷îðò éìèâ ¿¿, çàâäàâ íà ñåáå òà é ïî÷àâ
ëåò³òè ç íåþ, ÿê â³òåð. Áàáà ðâîíóëàñÿ òà é ãîëîâîþ ãðÿíó-
ëà äî ñòîëà.

Êðîâ ïîòåêëà, áàáà ñõëèïàëà òà é óìåðëà. Ãîëîâó ïåðåõè-
ëèëà êîëî í³æêè â³ä ñòîëà ³ øèðîêèìè, ìåðòâèìè î÷èìà
äèâèëàñÿ çóêîñà íà õàòó. ×îðòè ïåðåñòàëè ãàðöþâàòè, ëèøå
ìóõè ç ðîçêîøåþ ëèçàëè êðîâ. Ïîçàêåðâàâëþâàëè ñîá³ êðèëü-
öÿ, ³ ùîðàç á³ëüøå ¿õ áóëî ó õàò³ ÷åðâîíèõ.

Ñ³äàëè íà ÷îðí³ ãîðøêè ï³ä ïå÷åþ òà íà ìèñêè íà ìè-
ñíèêó, ùî íà íèõ áóëè çìàëüîâàí³ ¿çäö³ ó çåëåíèõ êàáàòàõ,
³ç ëþëüêàìè ó çóáàõ. Âñþäè ðîçíîñèëè áàáèíó êðîâ.

ÎÑ²ÍÜ

Ìèòðî ëàòàâ æ³íî÷³ ÷îáîòè. Íå ëàòàâ, à ç÷³ïëþâàâ äî-
êóïè. Ãð³õ áè áóëî äàâàòè òàêå äðàíòÿ äî øåâöÿ, òà é çà
´ðåéö³ð ñêóïî. À æ³íêà áîñà-áîñ³ñüêà, âîäè âíåñòè äî õàòè
íå áóëî â ÷³ì. Òîìó Ìèòðî âæå â³ä ðàíêó âçÿâñÿ äî ÷îá³ò.
Ñèä³â êîëî ëàâè ïðîòè â³êíà, îáêëàâñÿ ñòàðèì øêóðàòòÿì,
âîñêóâàâ íèòêè íà äðàòâó ³ á³ñèâñÿ, ÿê ïåñ.
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— Á³ãìå, êèíó â ï³÷, øïóðíó ó âîãîíü òà é çáóäóñè!
Øê³ðà çäðèâ³ëà, íèòêè íå ïð³ìêíåø, áî ïð³ðâåñè — â³êèíü
íà ãí³é òà é ïëþíü — òà é âæå!

Ïðèãîâîðþþ÷è äî ÷îá³ò, Ìèòðî âñå-òàêè ç âåëèêîþ
ñòàðàíí³ñòþ ¿õ ëàòàâ. Ùî ïðîâ³â íèòêó êð³çü øê³ðó, òî âñå
íåñïîê³éíî îãëÿäàâ, ÷è íå ïð³ðâàëàñÿ. ×åðåç òå ðîáîòà éøëà
ïèíÿâî, ³ Ìèòðî ñåðäèâñÿ.

— Çàë³çî íå øê³ðà, òà é çøóðîâóºñè, ùî òî ãîâîðèòè?
Âæå øòèðè ðîêè ÿê êóïëåí³, áî øòèðè âæå öå¿ îñåí³, òà
âæå ¿ì ÷ºñ. Àëå ùå öó çèìó ìóñ³ ñëóæèòè, õîòü áè òàì íå
çíàòè ùî.

² ëàòàâ, ³ á³ñèâñÿ, ³ ñòî ðàç³â õîò³â êèäàòè ó ï³÷ àáî íà
ãí³é.

Ìèòðèõà ñèä³ëà íà ïðèï³÷êó ³ ëàòàëà äðàíêè.
— Ïîðîçïàäàëèñè íà ñ³÷êó. Êîëîïåíüîê íå ïîñ³ºø, áî

òðåáà ¿ñòè, ïîëîòåíöà íå êóïèø, áî ́ ðåéö³ðÿ íåìà, — ïðè-
éäå äî òàêîãî, ùî ìåìî ãîë³ õîäèòè. Çàëàòàé â îäí³ì ì³ñö³,
òî ïðîñ³÷åñè â äðóã³ì. ßêáè ùå íå ïðàâ, òî, ìîæå áè, íå
òàê äåðëèñè. Âæå ÿ ¿õ ³ íå ïåðó ÿê âàðò, àëå ïàâóòèíà âñå
ïàâóòèíîâ! Áîã çíàº, ÿê ¿õ ëàòàòè, ç êîòðîãî áîêó áðàòèñè
äî íèõ?

Ç îòàêèìè ãàäêàìè ñèä³ëà Ìèòðèõà íàä êóïîþ äðàíòÿ.
Ì³çåðíå ¿¿ ëèöå ïèëüíî âäèâëþâàëîñÿ â ïîäåðò³ ñîðî÷êè ³
áóëî áåçðàäíå. Ãðóáå, ïîðîçäèðàíå ïîëîòíî ³ç çàòåðòèìè
÷åðâîíèìè âèøèâêàìè ïîäîáàëî íà îä³æ æîâíÿð³â ³ç â³é-
íè. À âîíà, ÿê á³äíà ìèëîñåðäíà ñåñòðà, ç ñóìîì ³ ðåçè´-
íàö³ºþ õî÷ ÷èì-òèì õîò³ëà ïîìîãòè íåùàñëèâèì ðàíåíèì.

— Òà ùå çèìó ÿêîñü ïåðåõîäèìî, àëå ë³òî, òî âæå Áîã
çíàº.

² âîäèëà ñèâîþ íèòêîþ äîâêîëà ëàòîê ³ äóìàëà íàä ñ³-
ðèì æèòòÿì ñâî¿ì.

Íà ïå÷³ ëåæàëà Ìèòðîâà ìàìà. Äð³áêà æ³íêè — çàâá³ëüø-
êè äåñÿòèë³òíüî¿ äèòèíè. Êàøëÿëà, íå ïåðåñòàâàëà.

— Áîæå÷êó, Áîæå÷êó, íàéäè ìåí³ ñìåðò³, íàé ÿ òàê ã³-
ðåíüêî íå âàëºþñè! Âæå-ì, â³äàé, ñïîêóòóâàëà óñ³ ãð³õè,
ùî-ì íàãð³øèëà... Äåñü óìèðàþòü òàê³, ùî ëèø áè ¿ì áóòè,
ïîêèäàþòü äîáðî ³ ìàºòêè, à ÿ ÿê îòîò òâåðäèé êàì³íü, ùî
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ãî í³õòî íå ãîäåí ðîçäàâèòè. Áîæå, Áîæå, áà çà ùî í³ òàê
òºæêî êàðàºø?

² ðîçïóêàëàñÿ â³ä êàøëþ.
Êîëî áàáè ñèä³ëè ä³òè. ßê áàáà ñèí³ëà ³ çàõîäèëàñÿ

â³ä êàøëþ, òî âîíè âñ³ äèâèëèñÿ íà áàáó ö³êàâèìè î÷è-
ìà ³ âñå ïîêàçóâàëè ïàëüöÿìè íà áàáó òà ãîâîðèëè: «Àä³,
àä³, áàáà âæå óìèðàþòü». À ÿê áàáà â³äêàøëÿëàñÿ, òî âñå
ãîâîðèëà äî íèõ: «Äå, äå, ä³òîíüêè, ìîÿ ñìåðòü çàáóëà çà
ìåíå».

Àëå Ìèòðîâ³ âæå îñòîãèäëî áîðèêàòèñÿ ³ç çäðèâ³ëèìè
÷îá³òüìè. Øïóðíóâ ï³ä ëàâó òà é ïî÷àâ ñâàðèòèñÿ.

— Êîáè-ì âàì íà ñìåðòü ëàãîäèâ, òî áè ìè ëåãøå áóëî.
Àí³ âáóòè, àí³ âãîðíóòè, àí³ íàãîäóâàòè — òàêè í³÷î íå
ìîæ íàñòàð÷èòè. Õîä³òü-êî òðîõè áîñ³, òà, ìîæå, âàñ áîð-
øå ïîâ³õàïëþº.

Ñ³â êîëî ñòîëà.
— Òà, ìîæå áè-ñ, äàëà ìè ùî ¿ñòè, ´àçäèíå ìîÿ. Òàæå

çíàºø, ùî-ì ùå ñåãîäí³ í³÷î ó ðîò³ íå ìàâ.
Ìèòðèõà âñòàëà ç ïðèï³÷êà ³ ïîäàëà éîìó áàðàáîëþ.

Áóëà çàñòðàøåíà, ÿê â³âöÿ.
Ìèòðî ëóïèâ áàðàáîëþ, ìà÷àâ ó ñ³ëü ³ ãðèç õë³á.
— Âæå òè ìåíå ãîäóºø... Àëå ÿ òåáå òàê íàãîäóþ, ùî

çäîõíåø, òàê ÿ òåáå íàãîäóþ. Êîáè ÿêîãî áîðùèêó, àáî áåâ-
êè, àáî ä³äüêà ðîãàòîãî àáîùî... Òèöüíå òîá³ áàðàáóëþ — òà
é äàâèñè! ß âæå íå ãîäåí íîãè çà ñîáîâ âîëî÷èòè!

— À ùî æ âîíà òîá³, ñèíêó, çâàðèòü? Îë³þ íåìà, ìóêè
íåìà, òà ùî âîíà òîá³ çâàðèòü?

— Âàøå, ìàìî, ãîâîðåíº ñê³í÷èëîñè. Ñèä³òü ñîá³ íà ïå÷³
òà êàøëÿéòå. Ìàºòê³â â³ä âàñ íå ïîñ³â-ºì, âîë³â ³ êîðîâ íå
çàáðàâ-ºì, òà é ñèä³òü ñîá³ òèõîíüêî. Àáî ë³ïøå ñîá³ ïîãà-
äàéòå, ÷èì ÿ âàñ áóäó õîâàòè? ×åêàºòå òî¿ ñìåðò³, ÿê êàíÿ
äîùó, âñå: «Áîæå÷êó, Áîæå÷êó, íàéäè ìåí³ ñìåðòü», — à òî
âñå íà ìîþ ãîëîâó...

Áàáà õîò³ëà çàïëàêàòè, àëå çàêàøëÿëàñÿ.
— Á³ãìå, îãëóõíó, — êàçàâ Ìèòðî.
— Ìîé, òè, øèáåíèêó, ÷îãî òè ÷³ïàºøñè ãðºäîê, õî÷åø

ãîðøêè ïîáèòè? Òà êîáè-ñ âæå çà÷åïèâñè íàâ³êè...



36

² ïî÷àâ áèòè õëîïöÿ.
Ä³òè çàâåðåùàëè, áàáà íå ïåðåñòàâàëà êàøëÿòè.
— Òà íà öó õàòó ïòàõ áè íå ñ³â, — ãîâîðèâ Ìèòðî.
— Àëå ÷îãî òè äî ä³òèé ïðèñê³ïàâñè, à âîíè ùî âèíí³,

ùî ÷îáîòè çäðèâ³ëè?
— Òè, ñóêî, ïîíàë³ïëþâàëà-ñ ¿õ òà ïîíà÷èíþâàëà, òà

ùå ãàâêàºø çà íèìè? ß âàñ óñ³õ ïîð³æó...
Ï³äíÿâ ÷îá³ò ç-ï³ä ëàâè ³ ïî÷àâ íèì æ³íêó áèòè. Âðåøò³

çàòÿãíóâ íà ñåáå êîæóøèíó òà é âèõîäèâ ³ç õàòè.
— Àáè ÿ íå ä³æäàâ âåðòàòèñè äî öå¿ õàòè, — ñêàçàâ óæå

íà ïîðîç³.
— Éäè, éäè, ñëóõàé çà Êàíàäó; ãàäàºø, ùî ÿ ï³äó ç ä³òü-

ìè äåñü íà êðàé ñâ³òà?.. — íàâçäîã³í ñêàçàëà éîìó æ³íêà.

* * *

Ìèòðèõà òîïèëà â ïå÷³. Äèìó íàïõàëîñÿ ïîâíà õàòà,
³ âîíà âñå âòèðàëà ñëüîçè. Äèì î÷³ âè¿äàâ.

Áàáà íà ïå÷³ ñòîãíàëà.
— Êîáè-òî ë³òî. Ïîðîçõîäèëè áè ñè ïî ðîáîò³ òà é áè

íå ãðèçëèñè íàêóï³. Ñîíå÷êî áè ïîðîçâîäèëî ãåòü ïî ïîëþ.
À òàê ïåêëî ó õàò³. Áîæå, Áîæå, íå òðèìàé í³ á³ëøå íà
ñâ³ò³, áî âèäèø, ùî íåìà ÿê æèòè...

Ä³òè á³ãàëè ïî õàò³. Àëå ÿê õòî çäóáîí³â ó ñ³íÿõ, òî âîíè
ò³êàëè íà ï³÷ ä áàá³. Òîä³ òâàð³ ¿õ ðîáèëèñÿ ïîìó÷åí³ ³ ïðè-
ãíîáëåí³. Âñå óäàâàëè ñïîê³éíèõ, áî áîÿëèñÿ, àáè òàòî íå
áèâ. Àëå ÿê äî õàòè íå âõîäèâ òàòî, òî âîíè çíîâ çë³çàëè
ç ïå÷³, àáè ãèðöþâàòè ïî çåìë³.

Òàê ãîëóáè ñïóñêàþòüñÿ ö³ëèì ñòàäîì íà ò³ê. À ÿê ìó-
æèê ðèïíå õàòí³ìè äâåðìè òî âîíè ïîêèäàþòü çåðíî ³, ïå-
ðåïóäæåí³, çë³òàþòü ï³ä íåáî.

ØÊÎÄÀ

Ó Ðîìàíèõè çàñëàáëà êîðîâà. Ëåæàëà íà ñîëîì³ ³ ñóìíî
äèâèëàñÿ âåëèêèìè ñèâèìè î÷èìà. Í³çäð³ äðîæàëè, øê³ðà
ìîðùèëàñÿ — äðîæàëà ö³ëà ó ãîðÿ÷ö³. Ïàõëî â³ä íå¿ ñëàá³-
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ñòþ ³ áîëåì ñòðàøíèì, àëå í³ìèì. Â òàêèõ âèïàäêàõ íàé-
á³ëüøå æàëü, ÷îìó õóäîáèíà íå ìîæå çàãîâîðèòè ³ ïîñêàð-
æèòèñÿ.

— Òî î÷³ âèäº, ùî âîíà íå áóäå. Ìîæå áè, é ïîì³ã ùî,
ÿêáè òî êðîâ, à òî õòîñü êèíóâ îêîì íà íþ, áîäàé ìó ïîâ³-
ë³çàëè, òà é òåïåð íåìà ðàäè. Çäàéòåñè íà Áîãà — ìîæå,
âàñ ïîò³øèòü...

Òàê êàçàâ ²ëàø, ùî çíàâ äî õóäîáè.
— Îé ²ëàøêó, âèäêî, ùî íå áóäå, àëå ÿê ¿¿ íå áóäå, òà é

ìåíå íå òðåáà. ß ö³ëèé ñâ³é â³ê çìàðíóâàëà, àáè êîðîâêè
äî÷åêàòèñè. Â³ä ÷îëîâ³êà ëèøèëà-ì ñè, ñèí óìåð ó âîñüêó,
à ÿ êð³ðâàëà òà ðîáèëà ³ í³÷ ³ äåíü. Òàê³ çèìîâ³ íî÷³ äîâã³, à
ÿ äî äíèíè ïðºäó, àæ ìè ïóøêè ñïóõàþòü, àæ ï³ñîê ó î÷àõ
ñòàº. Ëèø îäèí Áîã çíàº, ÿê ÿ òîò ´ðåéö³ð ã³ðêî ïðºòàëà,
çàêè íàïðºòàëà...

— Òî, âèäèòå, á³äíîìó òî âñå òàê, à õîòü áè-ñ ðóêè çðî-
áèâ ïî ë³êò³, òà é í³÷î ç òîãî íå áóäå! Óæå òàê º, òà é ùî
ä³ÿòè? Òðåáà ÿêîñü òàê æèòè...

— Òà é íå çíàòè, ùî ñâî¿ ãîëîâ³ ðîáèòè òà é ùî ä³ÿòè,
òà é õòî áè ìåí³ ðàäó äàâ?

— Ùå êëè÷òåñè íà ÿêó äíèíêó, àáè-ñòå ñëóæáó íàéìè-
ëè òà é îá³äåöü çðîáèëè. Àáî äàéòåñè íà â³äïóñò ²âàíà Ñó-
÷àâñüêîãî; êàæóòü, ùî áîãàòî ïîìàãàº.

— Îé, âæå ÿ ñè ïîêëèêàëà ³ íà äíèíêó, ³ íà Çàðâàíèöü-
êó Ìàò³ð Áîæó ³ êëè÷óñè íà ²âàíà Ñó÷àâñüêîãî.

— Ìîæå, êàæó, Áîã âàì ïîìîæå, ÿê çäàñòåñè íà íåãî.
Íàé âàì Áîã äàñòü ÿêíàéë³ïøå.

² ²ëàø ï³øîâ.
Ðîìàíèõà ñ³ëà êîëî êîðîâè ³ ïèëüíóâàëà ¿¿, àáè íå çãèá-

ëà. Äàâàëà ¿é, ùî ìàëà íàéë³ïøå, àëå âîíà íå õîò³ëà í³÷îãî
¿ñòè. Ëèø äèâèëàñÿ íà áàáó ³ æàëþ ¿é çàâäàâàëà.

— Ìàëåíüêà, ìàëåíüêà, ùî òåáå áîëèòü? Íå ëèøºé ñòàðó
áàáó áåç ëèæêè ìîëîêà. Ïîò³ø í³ õîòü òðîøêè.

² ãëàäèëà êîðîâó ïî ÷îë³ ³ ïîï³ä ãîðëî ³ ãîëîñèëà íàä íåþ.
— Äå, äå ÿ ãîäíà ñòºãíóòèñè íà äðóãó?! Àí³ ïóøîê çëî-

æèòè, àí³ ãëè ïð³ìêíóòè âæå-ì íå ãîäíà; äå ìåí³ íà ñòà-
ð³ñòü çà êîðîâó äáàòè?



38

Êîðîâà äðîæàëà, à Ðîìàíèõà ¿¿ íàêðèëà ñâî¿ì êîæóõîì
³ ÷èï³ëà íàä íåþ, ðîçãîðíåíà, íà ìîðîç³. Ñàìà äçâîíèëà
çóáàìè, àëå íå â³äñòóïàëà.

— À ìîæå, öå çà ãð³õè òàê ìåíå Áîã êàðàº? Áî íå ðàç ÿ
÷åðåç òåáå, íåáîãî, íàãð³øèëà! Äåñü ìåæ³ òðîøêè ï³äïàñëà,
äåñü ãàðáóçèê óðâàëà, äåñü ïàñèíî÷îê óëîìèëà. Àëå ÿ í³êî-
ëè í³êîìó ìîëîêà íå æºëóâàëà. Äåñü äèòèíà çàíåìîæå, äåñü
æ³íêà ó çëîãàõ, à ÿ éäó ç ãîðíºòêîì òà é íåñó ìîëî÷êà. Òà
é ñèðöÿ ÿ ðîçäàâàëà ëþäåì äî êóëåøêè. Ãîñïîäè, íå êàðàé
í³ òºæêî — á³äíó îäîâó. Í³÷î âæå ÷óæîãî íå ïîðóíòàþ,
ëèø äàðóé ìè êîðîâó!

Îòàê äî ï³çíüî¿ íî÷³ Ðîìàíèõà ãîëîñèëà íàä êîðîâîþ.
Êðîïèëà ¿¿ ñâÿ÷åíîþ âîäîþ, àëå í³ùî íå ïîìàãàëî. Âîíà
ðîçòÿãëà íîãè íà ö³ëó ñòàºíêó ³ ãîíèëà áîêàìè, àæ ðèêàëà.
Áàáà ãëàäèëà, îá³éìàëà, ïðèãîâîðþâàëà, àëå òàêè í³÷îãî
íå ìîãëà âä³ÿòè.

Ì³ñÿöü îñâ³÷óâàâ ñòàºíêó ÷åðåç äâåð³, ³ áàáà âèä³ëà êî-
æíèé ðóõ êîðîâè. Âîíà âðåøò³ ï³äíÿëàñÿ. Ëåäâî äåðæàëà-
ñÿ íà íîãàõ. Ðîçãëÿäàëàñÿ ïî ñòàºíö³, ÿê áè ïðîùàëàñÿ ç
êîæíèì êóòîì.

Ïîò³ì óïàëà íà ñîëîìó ³ ðîçòÿãëàñÿ, ÿê ñòðóíâà. Ðîìà-
íèõà ïðèêëÿêëà êîëî íå¿ ³ øóðóâàëà ¿¿ â³õòåì. Ñàìà íå çíà-
ëà, ùî ç íåþ ä³ºòüñÿ. Ïîò³ì êîðîâà çàðèêàëà ãîëîñíî ³ ïî-
÷àëà áèòè íîãàìè. Ðîìàíèñ³ çðîáèëîñÿ ãîðÿ÷î, æîâòî â î÷àõ,
³ çàêåðâàâëåíà âïàëà. Êîðîâà áèëà íîãàìè ³ ðîçäèðàëà áàáó
íà êàâàëêè.

Îá³ áîðîëèñÿ ç³ ñìåðòþ.

ÍÎÂÈÍÀ

Ó ñåë³ ñòàëàñÿ íîâèíà, ùî Ãðèöü Ëåòþ÷èé óòîïèâ ó ð³ö³
ñâîþ ä³â÷èíêó. Â³í õîò³â óòîïèòè ³ ñòàðøó, àëå âèïðîñèëà-
ñÿ. Â³äêîëè Ãðèöèõà âìåðëà, òî â³í á³äóâàâ. Íå ì³ã ñîá³
äàòè ðàäè ç ä³òüìè áåç æ³íêè. Í³õòî çà íüîãî íå õîò³â ï³òè
çàì³æ, áî êîáè-òî ëèøåíü ä³òè, àëå òî ùå é á³äà ³ íåñòàòêè.
Ìó÷èâñÿ Ãðèöü ö³ë³ äâà ðîêè ñàì ³ç äð³áíèìè ä³òüìè. Í³-
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õòî çà íüîãî íå çíàâ, ÿê â³í æèº, ùî ä³º, õ³áà íàéáëèæ÷³
ñóñ³äè. Îïîâ³äàëè âîíè, ùî Ãðèöü ö³ëó çèìó ìàéæå íå ïà-
ëèâ ó õàò³, à çèìóâàâ ðàçîì ³ç ä³â÷àòàìè íà ïå÷³.

À òåïåð óñå ñåëî ïðî íüîãî çàãîâîðèëî.
Òî ïðèéøîâ â³í âå÷îðîì äîäîìó òà é çàñòàâ ä³â÷àòà íà

ïå÷³.
— Äºäþ, ìè õî÷åìî ¿ñòè, — ñêàçàëà ñòàðøà, Ãàíäçóíÿ.
— Òî ¿æòå ìåíå, à ùî æ ÿ äàì âàì ¿ñòè? Àä³, º õë³á, òà

é íà÷èíºéòåñè!
Òà é äàâ ¿ì êóñåíü õë³áà, à âîíè, ÿê ùåíÿòà êîëî ãîëî¿

ê³ñòêè, êîëî òîãî õë³áà çàõîäèëèñÿ.
— Íà÷èíèëà âàñ òà é ëèøèëà íà ìîþ ãîëîâó, áîäàé ¿

çåìëÿ â³ê³íóëà! À ÷óìà äåñü õîäèòü, áîäàé ãîëîâó çëîìèëà,
à äî âàñ íå ïîâåðíå. Öå¿ õàòè ³ ÷óìà çáîÿëà áè ñè!

Ä³â÷àòà íå ñëóõàëè òàòîâî¿ áåñ³äè, áî òàêå áóëî ùîäíè-
íè ³ ùîãîäèíè, ³ âîíè ïðèâèêëè. ¯ëè õë³á íà ïå÷³, ³ äèâè-
òèñÿ íà íèõ áóëî ñòðàøíî ³ æàëü. Áîã çíàº, ÿê ò³ äð³áîíüê³
ê³ñòî÷êè äåðæàëèñÿ âêóï³? Ëèøå ÷åòâåðî ÷îðíèõ î÷åé, ùî
áóëè æèâ³ ³ ùî ìàëè âàãó. Çäàâàëîñÿ, ùî ò³ î÷³ âàæèëè áè
òàê, ÿê îëîâî, à ðåøòà ò³ëà, ÿêáè íå î÷³, òî ïîëåò³ëà áè ç
â³òðîì, ÿê ï³ð’ÿ. Òà é òåïåð, ÿê âîíè ¿ëè ñóõèé õë³á, òî
çäàâàëîñÿ, ùî ê³ñòêè â ëèö³ ïîòð³ñêàþòü.

Ãðèöü ãëÿíóâ íà íèõ ³ç ëàâè ³ ïîãàäàâ: «Ìåðö³», — ³ íà-
ïóäèâñÿ òàê, ùî àæ éîãî ï³ò îáñèïàâ. ×îãîñü éîìó òàê ñòà-
ëî, ÿê êîëè áè éîìó õòî òÿæêèé êàì³íü ïîêëàâ íà ãðóäè.
Ä³â÷àòà ãëåìåäàëè õë³á, à â³í ïðèïàâ äî çåìë³ ³ ìîëèâñÿ, àëå
ùîñü éîãî òÿãíóëî âñå ãëÿä³òè íà íèõ ³ ãàäàòè: «Ìåðö³!»

×åðåç ê³ëüêà äåíü Ãðèöü áîÿâñÿ ñèä³òè â õàò³, âñå õîäèâ
ïî ñóñ³äàõ, à âîíè êàçàëè, ùî â³í äóæå æóðèâñÿ. Ïî÷îðí³â,
³ î÷³ çàïàëè âñåðåäèíó òàê, ùî ìàéæå íå äèâèëèñÿ íà ñâ³ò,
ëèø íà òîé êàì³íü, ùî äàâèâ ãðóäè.

Îäíîãî âå÷îðà ïðèéøîâ Ãðèöü äî õàòè, çâàðèâ ä³òÿì
áàðàáîë³, ïîñîëèâ òà é êèíóâ íà ï³÷, àáè ¿ëè. ßê ïîïî¿ëè,
òî â³í ñêàçàâ:

— Çë³çàéòå ç ïå÷³ òà ï³äåìî äåñü ó ãîñò³.
Ä³â÷àòà çë³çëè ç ïå÷³. Ãðèöü íàòÿãíóâ íà íèõ äðàíî÷êè,

âçÿâ ìåíøó, Äîöüêó, íà ðóêè, à Ãàíäçóíþ çà ðóêó òà é âè-



40

éøîâ ³ç íèìè. Éøîâ äîâãî ëóãàìè òà ñòàâ íà ãîð³. Ó ì³ñÿ÷-
í³ì ñâ³òë³ ðîçñòåëèëàñÿ íà äîëèí³ ð³êà, ÿê âåëèêà ñòðóÿ æè-
âîãî ñð³áëà. Ãðèöü çäðèãíóâñÿ, áî áëèñêó÷à ð³êà çàìîðîçè-
ëà éîãî, à òîé êàì³íü íà ãðóäÿõ ñòàâ ³ùå òÿæ÷èé. Çàäèõàâñÿ
³ ëåäâè ì³ã íåñòè ìàëåíüêó Äîöüêó.

Ñïóñêàëèñÿ â äîëèíó äî ð³êè. Ãðèöü ñòðåãîòàâ çóáàìè,
àæ ãîì³í ëóãîì ðîçõîäèâñÿ, ³ ÷óâ íà ãðóäÿõ äîâãèé îãíåâèé
ïàñ, ùî éîãî ï³ê ó ñåðöå ³ â ãîëîâó. Íàä ñàìîþ ð³êîþ íå ì³ã
ïîâîë³ éòè, àëå ïîá³ã ³ ëèøèâ Ãàíäçóíþ. Âîíà á³ãëà çà íèì.
Ãðèöü áîðçåíüêî âçÿâ Äîöüêó ³ ç óñ³º¿ ñèëè êèíóâ ó âîäó.

Éîìó ñòàëî ëåãøå, ³ â³í çàãîâîðèâ ñêîðî:
— Ñêàæó ïàíàì, ùî íå áóëî í³ÿêî¿ ðàäè: àí³ ¿ñòè ùî,

àí³ â õàò³ çàòîïèòè, àí³ â³ïðàòè, àí³ ãîëîâó çìèòè, àí³ í³ö!
ß ñè êàðè ïðèéìàþ, áî-ì çàâèíèâ, òà é íà øèáåíèöó!

Êîëî íüîãî ñòîÿëà Ãàíäçóíÿ ³ ãîâîðèëà òàê ñàìî ñêîðî:
— Äºäèêó, íå òîï³òü ìåíå, íå òîï³òü, íå òîï³òü!
— Òà ÿê ñè ïðîñèø, òî íå áóäó, àëå òîá³ áè ë³ïøå, à

ìåí³ îäíàêî ïàöèòè, öè çà îäíó, öè çà äâ³. Áóäåø á³äèòè
çìàëêó, à ïîò³ì ï³äåø ó ìàìêè æèäàì òà é çíîâ ìåø á³äè-
òè. ßê ñîá³ õî÷åø.

— Íå òîï³òü ìåíå, íå òîï³òü!..
— Í³, í³, íå áóäó, àëå Äîö³ âæå ë³ïøå áóäå, ÿê òîá³. Òî

âåðòàéñè äî ñåëà, à ÿ éäó ìåëäóâàòèñè. Àä³, îöåâ ñòåæå÷êîâ
éäè, ãåòü, ãåòü àæ óãîðó, à òàì ïðèéäåø äî ïåðøî¿ õàòè, òà
é óâ³éäè, òà é êàæè, ùî òàê ³ òàê, äºäÿ õîò³ëè ìåíå óòîïè-
òè, àëå ÿ ñè â³ïðîñèëà òà é ïðèéøëà, àáèñòå ìåíå ïåðåíî-
÷óâàëè. À çàâòðà, êàæè, ìîæå áè, âè ìåíå íå íàéìèëè äî
äèòèíè áàâèòè. Ãàé, ³äè, áî òî í³÷.

² Ãàíäçóíÿ ï³øëà.
— Ãàíäçþ, Ãàíäçþ, à íà òîá³ áó÷îê, áî ÿê ò³ ïåñ íàäè-

áàº, òà é ðîçäåðå, à ç áó÷êîì ìàé áåçïåøí³øå.
Ãàíäçÿ âçÿëà áó÷îê ³ ï³øëà ëóãàìè.
Ãðèöü çàêî÷óâàâ øòàíè, àáè ïåðåéòè ð³êó, áî òóäà áóëà

äîðîãà äî ì³ñòà. Âñòóïèâ óæå ó âîäó ïî ê³ñòêè òà é çàäåðåâ³â.
— Ìíºîöà ³ ñèíà ³ ñâ³òîãî äóõà àì³íü. Î÷èíàø ³æè ºñ

íà íåáåñ³ ³ íà çåìë³...
Âåðíóâñÿ ³ ï³øîâ äî ìîñòà.
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ÏÎÐÒÐÅÒ

ßê êîëè áè ãîëóá íàä éîãî ãîëîâîþ á³ë³ êðèëà ðîçõè-
ëèâ, ÿê êîëè áè ç-ïîçà á³ëèõ êðèë ñèíº íåáî ïðîçèðàëî...

Âåëèêèé ôîòåëü òóëèâ ó ñîá³ ñòàðîãî ïàíà. Ãîëîâà éîãî
õèòàëàñÿ, ÿê ãàëóçêà â³ä â³òðó, — ðàç ïî ðàç áåç óïèíó.
Ãóáè âñå ùîñü æóâàëè. Ðóêè äðîæàëè — íå õîò³ëè í³÷îãî
äåðæàòèñÿ.

— Ìîö³ íåìà í³ æîäíî¿... çàãð³òêó í³ÿêîãî, ñòóä³íü ó
ê³ñòêàõ. ×àñ âæå, îé, ÷à-àñ! Ò³ëî çåìëåâ ïàõíå, äî çåìë³
âàæèòü...

Çàãàñëà ëþëüêà. Âñ³ ñèëè ç³áðàâ äîêóïè, àáè íàíîâî
çàïàëèòè. Â³äõèëþâàëàñÿ, ÿê æèâà, âèìèíàëà ïàëüö³, ò³êà-
ëà, ÿê áè äðî÷èëàñÿ. Ðîçêèíóëà ïîï³ë ïî âñ³é îäåæ³. Âæå
êóðèëà ³ óñïîêî¿ëàñü. Òà öèáóõ ðîç³ãðàâñÿ — âñå âèìèêàâñÿ
ç ãóá³â.

ßê îñ³íí³é ëèñòîê íà ðâó÷³é âîä³.
Îäèí ôîòåëü ñòîÿâ òâåðäî, ÿê ìîëîäèé äóæèé ïòàõ, ùî

òðèìàâ ñòàðîãî íà êðèëàõ.
— Â³÷íà ïàì’ÿòü, Ãîñïîäè ïîìèëóé, òà é ÿìêà, òà é

ãóð, ãóð! Òà é ïî âñ³ì...
×åðâîí³ ïðîìåí³ ñîíöÿ âá³ãëè ÷åðåç â³êíî, ÿê íà ðàòó-

íîê, àáè çâ’ÿçàòè âñ³ ñèëè äîêóïè.
Ïîðòðåò ³ ôîðòåï’ÿí çà÷åðâîí³ëèñÿ. Ãëÿíóâ íà íèõ ³

ö³ëèé çàäåëüêîò³â, ÿê ó ëèõîðàäö³. Ôîòåëü ñêðèï³â, ëåäâå
âèäåðæóâàâ.

— Äàëåêî, äàëåêî... Îäíà-îäí³ñ³íüêà... Âæå íå ïîáà÷ó,
îé, í³. Êîáè õîòü ðàç íà ì³íóòêó... ßêà ïåùåíà áóëà...

Ñòàðå÷å çíåñèëåííÿ òåðìîñèëî íèì, ÿê áè êîí÷å õîò³-
ëî âèêèíóòè ç ôîòåëþ, àáè ïàíóâàòè áåçãðàíè÷íî.

Éìèâñÿ çà ïîðó÷÷ÿ ³ íå äàâàâñÿ, ÿê òîé, ùî òîïèòüñÿ,
òà õâèëÿì íå äàºòüñÿ.

Äèâèâñÿ íà ÷îðíèé, äîâãèé ôîðòåï’ÿí.
— ß, òàòêó, áóäó íà í³ì ãðàòè, ÿê ç ëüâîì áàâèòèñÿ.

Äîâåäó éîãî äî âñòåêëîñò³, ³ ëþäè áóäóòü óìèðàòè ç³ ñòðà-
õó. Çèìíèé ï³ò ¿ì íà ÷îë³ âèñòóïèòü. Àáî ïîãëàäæó éîãî
ïî ãîëîâ³, ³ â³í ëÿæå ìåí³ ï³ä íîãè, ÿê â³ðíèé ïåñ. À ïóá-



ë³ö³, òàòêó, áóäå çäàâàòèñÿ, ùî âîíà ñâîãî ëüâà ï³ä íîãè
âçÿëà...

— À íà êîíåöü çàãðàþ ¿ì ï³ñåíüêó. Áóäå ¿ì çäàâàòèñÿ,
ùî ïîõîäæàþòü ïî ð³çíîáàðâíèõ êâ³òàõ ³ ïî øîâêîâ³ì ç³ëþ.
Àæ ñïîòèêàòèñÿ áóäóòü. Òà é áóäóòü âèä³òè, ÿê ä³â÷èíà ðâå
áàðâ³íîê, ÿê çëîòèòü éîãî ³ ñð³áëîì ïîñòð³áëÿº, ³ ïî÷óþòü
¿¿ ï³ñíþ. Òàêà òî áóäå ï³ñíÿ, ùî âñ³ ñòàíóòü äîáð³ ³ âåñåë³.
Îé òàòêó, òàòêó, ÿê ÿ áóäó ãðàòè, ãðàòè!

— Îòàê êàçàëà, à ÿ, Óêðà¿íà, íàð³ä, Ì³êëîøè÷... Ïåùå-
íà áóëà... Òà é äàëåêî... Êîáè õîòü íà ì³íóòêó ïîáà÷èòè...

Ïðîáóâàâ çíîâ ëþëüêó çàïàëèòè.
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ÊÀÌ²ÍÍÈÉ ÕÐÅÑÒ

²

Â³äêîëè ²âàíà Ä³äóõà çàïàì’ÿòàëè â ñåë³ ´àçäîþ, â³äòîä³
â³í ìàâ óñå ëèø îäíîãî êîíÿ ³ ìàëèé â³çîê ³ç äóáîâèì äèø-
ëåì. Êîíÿ çàïðÿãàâ ó ï³äðóêó, ñàì ñåáå â áîðîçíó; íà êîíÿ
ìàâ ðåì³ííó øëåþ ³ íàøèëüíèê, à íà ñåáå ²âàí íàêëàäàâ
ìàëó ìîòóçÿíó øëåþ. Íàøèëüíèêà íå ïîòðåáóâàâ, áî ë³âîþ
ðóêîþ ñïèðàâ, ìîæå, ë³ïøå, ÿê íàøèëüíèêîì.

Òî ÿê òÿãíóëè ñíîïè ç ïîëÿ àáî ãí³é ó ïîëå, òî îäíàêî ³ íà
êîí³, ³ íà ²âàí³ æèëè âèñòóïàëè, îäíàêîâî ¿ì îáîì ï³ä ãîðó
ïîñòîðîíêè ìîöóâàëèñÿ, ÿê ñòðóíâè, ³ îäíàêî ç ãîðè âîëî÷è-
ëèñÿ ïî çåìë³. Äîãîðè ë³ç ê³íü ÿê ïî ëåäó, à ²âàíà ÿê êîëè áè
õòî áóêîì ïî ÷îë³ òð³ñíóâ, òàêà âåëèêà æèëà íàïóõàëà éîìó
íà ÷îë³. Çãîðè ê³íü âèãëÿäàâ, ÿê áè ²âàí éîãî ïîâ³ñèâ íà
íàøèëüíèêó çà ÿêóñü âåëèêó ïðîâèíó, à ë³âà ðóêà ²âàíà îá-
âèâàëàñÿ ñ³òåþ ñèí³õ æèë, ÿê ëàíöþãîì ³ç ñèíüî¿ ñòàë³.

Íå ðàç ðàíêîì, ³ùå ïåðåä ñõîäîì ñîíöÿ, ¿õàâ ²âàí ó ïîëå
ö³ëüíîþ äîð³æêîþ. Øëå¿ íå ìàâ íà ñîá³, ëèøå éøîâ ³ç ïðà-
âîãî áîêó ³ òðèìàâ äèøåëü ÿêáè ï³ä ïàõîþ. ² ê³íü, ³ ²âàí
äåðæàëèñÿ êðåïêî, áî îáà â³äïî÷àëè ÷åðåç í³÷. Òî ÿê ¿ì
òðàïëÿëîñÿ ñõîäèòè ç ãîðáà, òî á³ãëè. Á³ãëè âäîëèíó ³ ëèøà-
ëè çà ñîáîþ ñë³äè êîë³ñ, êîïèò ³ øèðî÷åçíèõ ï’ÿò ²âàíîâèõ.
Ïðèäîðîæíº ç³ëëÿ ³ áàäèëëÿ ãîéäàëîñÿ, âèõîë³òóâàëîñÿ íà
âñ³ áîêè çà âîçîì ³ ñêèäàëî ðîñó íà ò³ ñë³äè. Àëå ÷àñîì ñåðåä
íàéá³ëüøîãî ðîçãîíó, íà ñàì³é ñåðåäèí³ ãîðè ²âàí ïî÷èíàâ
íàëÿãàòè íà íîãó ³ ñïèðàâ êîíÿ. Ñ³äàâ êîëî äîðîãè, áðàâ
íîãó â ðóêè ³ ñëèíèâ, àáè íàéòè òå ì³ñöå, äå áîäÿê çàáèâñÿ.

— Òà öó íîãó ñàïîâ øêðåá÷è, íå òè ¿¿ ñëèíîâ ïðîìè-
âàé, — ãîâîðèâ ²âàí ³ñïåðåñåðäÿ.
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— Ä³äó ²âàíå, à áàòþãîâ òîãî áîðîçíîãî, íàé á³æèòü,
êîëè îâåñ ïî¿äàº...

Öå õòîñü òàê áðàâ íà ñì³õ ²âàíà, ùî âèä³â éîãî ïàòîðî÷
ç³ ñâîãî ïîëÿ. Àëå ²âàí çäàâíà ïðèâèê äî òàêèõ ñì³õîâàíö³â
³ ñïîê³éíî òÿãíóâ áîäÿê äàëüøå. ßê íå ì³ã áîäÿêà âèòÿãíóòè,
òî êóëàêîì éîãî âãîíèâ äàë³ â íîãó ³, âñòàþ÷è, êàçàâ:

— Íå á³ñè, â³ãíèºø òà é ñàì â³ïàäåø, à ÿ íå ìàþ ÷ºñó
ç òîáîâ ïàíüêàòèñè...

À ùå ²âàíà êëèêàëè â ñåë³ Ïåðåëîìàíèì. Ìàâ ó ïîÿñ³
õèáó, áî âñå õîäèâ ñõèëåíèé, ÿê áè äâà çàë³çí³ êðàêè ñòÿãà-
ëè òóëóá äî í³ã. Òî éîãî â³òåð ï³äâ³ÿâ.

ßê ïðèéøîâ ³ç âîéñüêà äîäîìó, òî íå çàñòàâ í³ òàòà, àí³
ìàìè, ëèøå õàò÷èíó çàâàëåíó. À âñüîãî ìàºòêó ëèøèâ éîìó
òàòî áóêàòó ãîðáà ùîíàéâèùîãî ³ ùîíàéã³ðøîãî íàä óñå ñ³ëü-
ñüêå ïîëå. Íà ò³ì ãîðá³ êîïàëè æ³íêè ï³ñîê, ³ ç³âàâ â³í ÿðà-
ìè òà ïå÷åðàìè ï³ä íåáåñà, ÿê ñòðàøíèé âåëåòåíü. Í³õòî íå
îðàâ éîãî ³ íå ñ³ÿâ, ³ ìåæ³ í³ÿêî¿ íà í³ì íå áóëî. Ëèø îäèí
²âàí óçÿâñÿ ñâîþ ïàéêó êîïàòè ³ ñ³ÿòè. Îáà ç êîíåì äîâîçè-
ëè ãíîþ ï³ä ãîðá, à ñàì óæå ²âàí íîñèâ éîãî ì³øêîì íàâåðõ.
×àñîì íà äîë³øí³ íèâè ñïàäàâ ³ç ãîðáà éîãî ãîëîñíèé êðèê:

— Å-åõ, ìîé, ÿê òîáîâ ãðºíó, òà é ïî íèòö³ ðîçëåòèø-
ñè, ÿêèé æå-ñ òºæêèé!

Àëå, â³äàé, í³êîëè íå ãðèìíóâ, áî øêîäóâàâ ì³õà, ³ ïî-
âîë³ éîãî ñïóñêàâ ³ç ïëå÷åé íà çåìëþ. À ðàç âå÷îðîì îïî-
â³äàâ æ³íö³ ³ ä³òÿì òàêó ïðèãîäó:

— Ñîíöå ïðàæèòü, àëå íå ïðàæèòü, àæ âîãíåì ñèïëå, à
ÿ êîë³íêóþ ç ãíîºì íàâåðõ, àæ øê³ðà ç êîë³í îáñêàêóº. Ï³ò
³ç-çà êîæíîãî âîëîñêà ïðîñ³ê, òà é òàê ìè ñîëîíî â ðîò³, àæ
ã³ðêî. Ëåäâè ÿ äîáèâñè íà ãîðó. À íà ãîð³ òàêèé â³òðåöü
äóíóâ íà ìåíå, àëå òàêèé ëåãîíüêèé, ùî àæ! À ï³ä³òü æå, ÿê
ìåíå çà ì³íóòó â ïîïåðåö³ çà÷ºëî íîæàìè øïèêàòè — ãà-
äàâ-ñìè, ìèíóñè!

Â³ä ö³º¿ ïðèãîäè ²âàí õîäèâ óñå ç³áãàíèé ó ïîÿñ³, à ëþäè
ïðîçâàëè éîãî Ïåðåëîìàíèé.

Àëå õî÷ òîé ãîðá éîãî ïåðåëîìèâ, òî ïîë³òêè äàâàâ äî-
áð³. ²âàí áèâ ïàë³, áèâ ê³ëëÿ, âèíîñèâ íà íüîãî òâåðä³ êèö-
êè òðàâè ³ îáêëàäàâ ñâîþ ÷àñòêó äîâêîëà, àáè îñ³íí³ ³ âåñ-
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íÿí³ äîù³ íå ñïîë³êóâàëè ãíîþ ³ íå çàíîñèëè éîãî â ÿðóãè.
Â³ê ñâ³é çáóâ íà ò³ì ãîðá³.

×èì ñòàð³âñÿ, òèì òÿæ÷å áóëî éîìó, ïîëîìàíîìó, ñõî-
äèòè ç ãîðáà.

— Òàêèé ïåñ³é ãîðá, ùî ñòð³ìãîëîâ óäîëèíó òðó÷ºº!
Íå ðàç, ÿê çàõîäÿ÷å ñîíöå çàñòàëî ²âàíà íàâåðõó, òî íåñ-

ëî éîãî ò³íü ³ç ãîðáîì ðàçîì äàëåêî íà íèâè. Ïî òèõ íèâàõ
çàëÿãàëà ò³íü ²âàíîâà, ÿê âåëåòíÿ, ñõèëåíîãî â ïîÿñ³. ²âàí
òîä³ ïîêàçóâàâ ïàëüöåì íà ñâîþ ò³íü ³ ãîâîðèâ ãîðáîâ³:

— Îòî-ñ í³, íåáîæå, ç³áãàâ ó äóãó! Àëå äîêè í³ íîãè
íîñå, òî ìóñ ðîäèòè õë³á!

Íà ³íøèõ íèâàõ, ùî ²âàí ñîá³ êóïèâ çà ãðîø³, ïðèíåñå-
í³ ç âîéñüêà, ðîáèëè ñèíè ³ æ³íêè. ²âàí íàéá³ëüøå êîëî
ãîðáà çàõîäèâñÿ.

Ùå ²âàíà çíàëè â ñåë³ ç òîãî, ùî äî öåðêâè õîäèâ ëèø
ðàç ó ð³ê, íà Âåëèêäåíü, ³ ùî êóðåé ç ³ ö ³ ð ó â à â. Òî òàê â³í
¿õ íàó÷óâàâ, ùî æàäíà íå âàæèëàñÿ ïîñòóïèòè íà ïîäâ³ð’ÿ
³ ïîðïàòè ãí³é. Êîòðà ðàç ëàïêîþ äðàïíóëà, òî âæå çãèíó-
ëà â³ä ëîïàòè àáî â³ä áóêà. Õî÷ áè ²âàíèõà õðåñòîì ñòåëè-
ëàñÿ, òî íå ïîìîãëî.

Òà é õ³áà ùå òî, ùî ²âàí í³êîëè íå ¿â êîëî ñòîëà. Âñå íà
ëàâ³.

— Áóâ-ñìè íàéìèòîì, à ïîò³ì â³áóâ-ñìè äåñ³òü ð³ê ó
âîñüêó, òà ÿ ñòîëà íå çíàâ, òà é êîëî ñòîëà ìåí³ ¿äà íå éäå
äî òðóíêó.

Îòàêèé áóâ ²âàí, äèâíèé ³ ç íàòóðîþ, ³ ç ðîáîòîþ.

II

Ãîñòåé ó ²âàíà ïîâíà õàòà, ´àçäè ³ ´àçäèí³. ²âàí ñïðî-
äàâ óñå, ùî ìàâ, áî ñèíè ç æ³íêîþ íàâàæèëèñÿ äî Êàíàäè,
à ñòàðèé ìóñèâ óê³íö³ ïîäàòèñÿ.

Ñïðîñèâ ²âàí ö³ëå ñåëî.
Ñòîÿâ ïåðåä ãîñòÿìè, òðèìàâ ïîðö³þ ãîð³âêè ó ïðàâ³é

ðóö³ ³, âèäêî, êàìåí³â, áî ñëîâà íå ãîäåí áóâ çàãîâîðèòè.
— Äºêóþ âàì ôàéíî, ́ àçäè ³ ́ àçäèí³, ùî-ñòå í³ ìàëè çà

´àçäó, à ìîþ çà ´àçäèíþ...
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Íå äîãîâîðþâàâ ³ íå ïèâ äî í³êîãî, ëèø òóïî ãëÿä³â
íàâïåðåä ñåáå ³ õèòàâ ãîëîâîþ, ÿê áè ìîëèòâó ãîâîðèâ ³ íà
êîæíå ¿¿ ñëîâî ãîëîâîþ ïîòàêóâàâ.

Òî ÿê ÷àñîì ÿêàñü äîë³øíÿ õâèëÿ âèêàðáóòèòü âåëèêèé
êàì³íü ³ç âîäè ³ ïîêëàäå éîãî íà áåð³ã, òî òîé êàì³íü ñòî¿òü íà
áåðåç³ òÿæêèé ³ áåçäóøíèé. Ñîíöå ëóïàº ç íüîãî ÷åðåïî÷êè
äàâíüîãî íàìóëó ³ ìàëþº ïî í³ì ìàëåíüê³ ôîñôîðè÷í³ çâ³çäè.
Áëèìàº òîé êàì³íü ìåðòâèìè áëèñêàìè, â³äáèòèìè â³ä ñõîäó
³ çàõîäó ñîíöÿ, ³ êàì’ÿíèìè î÷èìà ñâî¿ìè ãëÿäèòü íà æèâó
âîäó ³ ñóìóº, ùî íå ãí³òèòü éîãî òÿãàð âîäè, ÿê ãí³òèâ â³ä
â³ê³â. Ãëÿäèòü ³ç áåðåãà íà âîäó, ÿê íà óòðà÷åíå ùàñòÿ.

Îòàê ²âàí äèâèâñÿ íà ëþäåé, ÿê òîé êàì³íü íà âîäó.
Ïîòðÿñ ñèâèì âîëîññÿì, ÿê ãðèâîþ, êîâàíîþ ç³ ñòàëåâèõ
íèòîê, ³ äîãîâîðþâàâ:

— Òà äºêóþ âàì êðàñíî, òà íàé âàì Áîã äàñòü, ùî ñîá³
â íåãî æºäàºòå. Äàé âàì Áîæå çäîðîâ’º, ä³äó Ì³õàéëå...

Ïîäàâ Ìèõàéëîâ³ ïîðö³þ, ³ ö³ëóâàëèñÿ â ðóêè.
— Êóìå ²âàíå, äàé âàì Áîæå ïðîæèòè ùå íà ö³ì ñâ³ò³,

òà íàé Ãîñïîäü ìèëîñåðäíèé ùàñëèâî çàïðîâàäèòü âàñ íà
ì³ñöå òà é äîïîìîæå ëàñêîâ ñâîºâ íàíîâî ´àçäîâ ñòàòè!

— Êîáè Áîã ïîçâîëèâ... ¥àçäè, à ïðîøå, à äîöºãí³òü æå...
Ãàäàâ-ñìè, ùî âàñ çà ñò³â ïîîáñàäæóþ, ÿê ïðèéäåòå íà âåñ³-
ëº ñèíîâå, àëå ³íàêøå çðîáèëîñè. Òî âæå òàêå íàñòàëî, ùî
çà ùî íàø³ ä³äè òà é òàòè íå çíàëè, òî ìè ìóñèìî çíàòè.
Ãîñïîäà âîëÿ! À çàêîíòåíòóéòå æ ñè, ´àçäè, òà é â³áà÷àéòå
çà ðåøòó.

Âçÿâ ïîðö³þ ãîð³âêè òà é ï³ä³éøîâ ä æ³íêàì, ùî ñèä³ëè
íà äðóã³ì ê³íö³ ñòîëà â³ä ïîñòåë³.

— Òèìîô³õî, êóìî, ÿ õî÷ó äî âàñ íàïèòèñè. Äèâþñè íà
âàñ, òà é ìè, ÿê ÿêèñü êàçàâ, ìîëîä³ ë³òà íàãàäóþòüñè. Äå,
äå, äå-å? Îòî-ñòå áóëè õëîïºííà ä³âêà, ãîäíà-ñòå áóëè! Òî-
ñìè çà âàìè íå îäíó í³÷êó çáàâèâ, òî-ñòå â äàíö³ õîäèëè,
ÿê ñíîâàâêà — òàê ð³âíî! Áà, äå, êóìî, òîò³ ðîêè íàø³!
Àíó-êî ïåðåæèéòå òà é â³áà÷ºéòå, ùî-ì íà ñòàð³ñòü äàíåöü
íàãàäàâ. À ïðîøå...

Ãëÿíóâ íà ñâîþ ñòàðó, ùî ïëàêàëà ì³æ æ³íêàìè, ³ âèé-
ìèâ ³ç ïàçóõè õóñòèíó.
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— Ñòàðà, íÿ, íà-êî òîá³ ïëàòèíó òà ôàéíî îá³òðèñè,
àáè ÿ òóò í³ÿêèõ ïëà÷³â íå âèä³â! Ãîñòèé ñîá³ ïèëíóé, à
ïëàêàòè ùå äîñòà ÷ºñó, ùå òàê ñè íàïëà÷åø, ùî î÷³ òè
âèòå÷óòü.

Â³ä³éøîâ äî ´àçä³â ³ êðóòèâ ãîëîâîþ.
— Ùîñü áè-ì ñêàçàâ, òà íàé ìîâ÷ó, íàé ø³íóþ îáðàçè â

õàò³ ³ âàñ ÿêî ´ðåøíèõ. Àëå ð³âíî íå äàé Áîæå í³êîìó äîá-
ðîìó íà æ³íî÷èé ðîçóì ïåðåéòè! Àä³, âèäèòå, ÿê ïëà÷å, òà
íà êîãî, íà ìåíå? Íà ìåíå, ´àçäèíå ìîÿ? Òî ÿ òåáå â³êîð³-
íóâàâ íà ñòàð³ñòü ³ç òâî¿ õàòè? Ìîâ÷è, íå õëèïàé, áî òè ñè-
â³ ê³ñêè çàðàç îáìè÷ó, òà é ï³äåø ó òó Ãàìåðèêó, ÿê æèä³âêà.

— Êóìå ²âàíå, à ëèø³òü æå âè ñîá³ æ³íêó, òàêå âîíà
âàì íå âîð³ã, òà é ä³òåì ñâî¿ì íå âîð³ã, òà ¿¿ áàííî çà ðîäîì
òà é çà ñâî¿ì ñåëîì.

— Òèìîô³õî, ÿê íå çíàºòå, òî íå ãîâîð³òü àí³äçåëåíü!
Òî ¿¿ áàííî, à ÿ òóäà ç â³ñêîêîì ³äó?!

Çàñêðåãîòàâ çóáàìè, ÿê æîðíàìè, ïîãðîçèâ æ³íö³ êóëà-
êîì, ÿê äîâáíåþ, ³ áèâñÿ â ãðóäè.

— Îçì³òü òà âãàò³òü ìè ñîêèðó îòóò ó ïå÷³íêè, òà, ìîæå,
òîé æîâ÷ ïóêíå, áî íå â³òðèìàþ! Ëþäè, òàêèé òóñê, òàêèé
òóñê, ùî íå ïàìíºòàþ, ùî ñè çî ìíîâ ðîáèòü!

III

— À ïðîøå, ´àçäè, à îçì³òü æå áåç öàðàìîí³¿ òà áóäüòå
â³áà÷í³, áî ìè âæå ïîäîðîæí³. Òà é ìåí³, ñòàðîìó, íå äè-
âóéòåñè, ùî òðîõè âòèðàþ íà æ³íêó, àëå òî íå çàäóðíî, îé,
íå çàäóðíî. Öåãî áè í³êîëè íå áóëî, ÿêáè íå âîíà ç ñèíàìè.
Ñèíè, óâàæººòå, ïèñüìåíí³, òàê ÿê ä³ñòàëè ÿêåñü ïèñüìî äî
ðóê, ÿê ä³ñòàëè ÿêóñü íàïó, òà ÿê ï³ä³éøëè ï³ä ñòàðó, òà é
ïèëèëè, ïèëèëè, àæ ïåðåðóáàëè. Äâà ðîêè í³÷î â õàò³ íå
ãîâîðèëîñè, ëèø Êàíàäà òà é Êàíàäà. À ÿê í³ äîòèñíóëè,
ÿê-ºì âèä³â, ùî îäíàêî í³ ìóòü îòóò íà ñòàð³ñòü ãðèçòè, ÿê
íå ï³äó, òà é ºì ïðîäàâ ùîäî êð³øêè. Ñèíè íå õîòº áóòè
íàéìèòàìè ï³ñë³ ìî¿ ãîëîâè òà é êàæóòü: «Òè íàø òàòî, òà é
çàâåäè íàñ äî çåìë³, òà äàé íàì õë³áà, áî ÿê íàñ ðîçä³ëèø,
òà é íå áóäå ç ÷èì êèâàòèñè». Íàé ¿ì Áîã ïîìàãàâ ¿ñòè òîò
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õë³á, à ìåí³ îäíàêî ãèíóòè. Àëå, ´àçäè, äå ìåí³, ïåðåëîìà-
íîìó, äî õîä³â? ß çðîáîê — ö³ëå ò³ëî ìîçèëü, êîñò³ äðèõëà-
â³, ùî çàêè ¿õ ðàíî çâåäåø äîêóïè, òî äåñ³òü ðàç éîéêíåø!

— Òî âæå, ²âàíå, ïðîïàëî, à âè ñîá³ òóñê äî ãîëîâè íå
ïðèïóñêàéòå. À ìîæå, ÿê íàì äîðîãó ïîêàæåòå, òà é óñ³ çà
âàìè ï³äåìî. Çà öèì êðàºì íå âàðò ñîá³ òóñê äî ñåðöÿ áðà-
òè! Öà çåìëÿ íå ãîäíà ê³ëüêî íàðîäà çäåðæ³òè òà é ê³ëüê³
á³ä³ â³òðèìàòè. Ìóæèê íå ãîäåí, ³ âîíà íå ãîäíà, îáîº âæå
íå ãîäí³. ² ñàðàí÷³ íåìà, ³ ïøåíèö³ íåìà. À ïîäàòêè íàêè-
ïàþòü: ùî-ñ ïëàòèâ ëåâà, òî òåïåð ï’ºòü, ùî-ñ ¿â ñîëîíè-
íó, òî òåïåð áàðàáóëþ. Îé, ççîëèëè íàñ, òàê íàñ éìèëè â
ðóêè, ùî ç òèõ ðóê í³õòî íàñ íå ãîäåí â³ðâàòè, õ³áà ëèø
ò³êàòè. Àëå êîëèñü íà ö³ çåìë³ áóäå ïîêàÿí³º, áî íàð³ä ïî-
ð³æåñè! Íå ìàºòå âè çà ÷èì áàíóâàòè!..

— Äºêóþ âàì çà öå ñëîâî, àëå ºãî íå ïðèéìàþ. Ïåâíå,
ùî íàð³ä ïîð³æåñè. À òîæ Áîã íå ãí³âàºñè íà òàêèõ, ùî
çåìëþ íà ãèíäåëü ïóñêàþòü? Òåïåð í³êîìó íå òðåáà çåìë³,
ëèø âèêñë³â òà áàíê³â. Òåïåð ìîëîä³ ´àçäè ìóäð³ íàñòàëè,
òàê³ ôàºðìàíè, ùî çà çåìëåâ íå çãîð³ëè. À äèâ³òü-êî ñè íà
òó ñòàðó ñêðèïêó, òà ïóñêàòè ¿¿ íà ãèíäåëü?! Òàæå òî äóïëà-
âà âåðáà, êèíè ïàëüöåì, òà é ìàêîì ñºäå! Òà ãàäàºòå, ùî
âîíà çàéäå íà ì³ñöå? Îò, ïåðåâåðíåñè äåñü ó îê³ï òà é ïñè
ðîçòºãíóòü, à íàñ ïîæåíóòü äàë³ ³ ïîäèâèòèñÿ íå äàäóòü!
Â³äêè òàêèì ä³òåì ìàº Áîã áëàãîñëîâèòè? Ñòàðà, à ñóäè æ!

Ïðèéøëà ²âàíèõà, ñòàðåíüêà ³ ñóõîíüêà.
— Êàòåðèíî, ùî òè ñîá³, íåáîãî, ó ñâî¿ ãîëîâ³ ãàäàºø?

Äå ò³ ïîêëàäó â ìîãèëó? Öè ðèáà ò³ ìàº ç’¿ñòè? Òà òóò ïîðºäí³
ðèá³ íåìà ùî íà îäèí çóá óçºòè. Àä³!

² íàòÿãàâ øê³ðó íà æ³í÷èí³é ðóö³ ³ ïîêàçóâàâ ëþäÿì.
— Ëèø øê³ðà òà êîñò³. Êóäà öåìó, ´àçäè, éòè ç ïå÷³?

Áóëà-ñ ïîðºäíà ́ àçäèíÿ, òºæêî-ñ ïðàöóâàëà, íå ãàéíóâàëà-ñ,
àëå íà ñòàð³ñòü ó äàëåêó äîðîãó â³áðàëàñè. Àä³, âèäèø, äå
òâîÿ äîðîãà òà é òâîÿ Êàíàäà? Îòàì!

² ïîêàçàâ ¿é ÷åðåç â³êíî ìîãèëó.
— Íå õîò³ëà-ñ ³òè íà öó Êàíàäó, òî ï³äåìî ñâ³òàìè ³

ðîçâ³ºìîñè íà ñòàð³ñòü, ÿê ëèñò ïî ïîë³. Áîã çíàº, ÿê ç
íàìè áóäå... à ÿ õî÷ó ç òîáîâ ïåðåä öèìè íàøèìè ëþäüìè
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â³ïðîùèòèñè. Òàê, ÿê ñëþá-ñìè ïåðåä íèìè áðàëè, òà òàê
õî÷ó ïåðåä íèìè â³ïðîùèòèñè ç òîáîâ íà ñìåðòü. Ìîæå,
òåáå òàê êèíóòü ó ìîðå, ùî ÿ íå áóäó âèä³òè, à ìîæå, ìåíå
êèíóòü, ùî òè íå ìåø âèä³òè, òà ïðîñòè ìè, ñòàðà, ùî-ì
òè íå ðàç äîãîðèâ, ùî-ì, ìîæå, ò³ êîëè ñêðèâäèâ, ïðîñòè
ìåí³ ³ ïåðøèé ðàç, ³ äðóãèé ðàç, ³ òðåò³é ðàç.

Ö³ëóâàëèñÿ. Ñòàðà âïàëà ²âàíîâ³ íà ðóêè, à â³í êàçàâ:
— À òî ò³, íåáîãî, â äàëåêó ìîãèëó âåçó...
Àëå ñèõ ñë³â óæå í³õòî íå ÷óâ, áî â³ä æ³íî÷îãî ñòîëà

íàäá³ã ïëà÷, ÿê â³òåð, ùî ç-ïîì³æ îñòðèõ ìå÷³â ïîâ³ÿâ òà
âñ³ ãîëîâè ìóæèê³â íà ãðóäè ïîõèëèâ.

IV

— À òåïåð ñòóïàé ñîá³, ñòàðà, ìåæè ´àçäèí³ òà ïèëü-
íóé, àáè êîæäó ñâîº ä³éøëî, òà íàïèéñè ðàç, àáè-ì ò³ íà
â³êó âèä³â ï’ºíó.

— À âàñ, ́ àçäè, ÿ ùå ìàþ íà äâà ́ àòóíêè ïðîñèòè. Äåñü,
ìîæå, ñèíè ïóñòº â ñåëî íà ïîøòó, ùî íàñ ³ç ñòàðîâ óæå
íåìà. Òà áè-ì ïðîñèâ âàñ, àáè-ñòå çà íàñ íàéìèëè ñëóæåá-
êó òà é àáè-ñòå ñè òàê, ÿê ñåãîäí³, ç³éøëè íà îá³äåöü òà
â³êàçàëè î÷èíàø çà íàñ. Ìîæå, ïàí Áîã ìåíøå ãð³õà ïðè-
ïèøå. ß ãðîø³ ëèøó ßêîâîâ³, áî â³í ìîëîäèé òà è ñëóø-
íèé ÷îëîâ³ê òà íå ñõîâàº ä³ä³â ´ðåéö³ð.

— Íàéìåìî, íàéìåìî ³ î÷èíàø çà âàñ â³êàæåìî...
²âàí çàäóìàâñÿ. Íà éîãî òâàð³ ìàëþâàâñÿ ÿêèéñü ñòèä.
— Âè ñòàðîìó íå äèâóéòåñè òà é íå ñì³éòåñè ç ä³äà.

Ìåí³ ñàìîìó ãåé óñòèä âàì öå êàçàòè, àëå çäàº ìè ñè, ùî
áè-ì ãð³õ ìàâ, ÿêáè-ì öåãî âàì íå ñêàçàâ. Âè çíàºòå, ùî ÿ
ñîá³ íà ñâî¿ì ãîðá³ õðåñòîê êàì³ííèé ïîêëàâ. Ã³ðêî-ì ãî
â³ç ³ ã³ðêî-ì ãî íàâåðõ â³ñàäæóâàâ, àëå-ì ïîêëàâ. Òàêèé òºæ-
êèé, ùî ãîðá ãî íå ñêèíå, ìóñèòü ãî íà ñîá³ òðèìàòè òàê, ÿê
ìåíå òðèìàâ. Õîò³â-ºì ê³ëüêî ïàìíºòêè ïî ñîá³ ëèøèòè.

Ñòóëèâ äîëîí³ â òðóáó ³ ïðèòèñêàâ äî ãóá³â.
— Òàê áàíóþ çà òèì ãîðáîì, ÿê äèòèíà çà öèöêîâ. ß íà

í³ì â³ê ñâ³é ñïåíäèâ ³ îêàë³÷³â-ºì. Êîáè-ì ì³ã, òà é áè-ì
ãî â ïàçóõó ñõîâàâ, òà é âçºâ ç ñîáîâ ó ñâ³ò. Áàííî ìè çà
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íàéìåíøîâ êð³øêîâ ó ñåë³, çà íàéìåíøîâ äèòèíîâ, àëå çà
òèì ãîðáîì òàêè í³êîëè íå ïåðåáàíóþ.

Î÷³ çàìèãîò³ëè âåëèêèì æàëåì, à ëèöå çàäðîæàëî, ÿê
÷îðíà ð³ëëÿ ï³ä ñîíöåì äðîæèòü.

— Îöå¿ íî÷³ ëåæó â ñòîäîë³, òà äóìàþ, òà äóìàþ: ãîñïî-
äè ìèëîñåðäíèé, áà ùî-ì òàê ãë³áîêî çîãð³øèâ, ùî æåíåø
í³ çà ñâ³òîâ³ âîäè? ß ö³ëå æèòº ëèø ðîá, òà é ðîá, òà é ðîá!
Íå ðàç, ÿê äíèíêà ê³í÷èëàñè, à ÿ âïàäó íà íèâó òà é ðåâíî
ìîëþñè äî Áîãà: Ãîñïîäè, íå ïîêèíü í³ í³êîëè ÷îðíèì
êàâàëêîì õë³áà, à ÿ áóäó âñå ïðàöóâàòè, õ³áà áèõ íå ì³ã í³
ðóêîâ, í³ íîãîâ êèíóòè...

— Ïîò³ì ìåíå òàêèé òóñê íàïàâ, ùî-ì ÷èêîëîíêè ãðèç ³
÷óïåð ñîá³ ìèêàâ, êà÷ºâ-ºì ñè ïî ñîëîì³, ÿê õóäîáèíà. Òà é
íå÷èñòå öóêíóëîñè äî ìåíå! Íå çíàþ ³ ÿê, ³ êîëè â÷èíèâ-ºì
ñè ï³ä ãðóøêîâ ç âîëîâîäîì. Çà ìàëó ôèëþ áóâ áè-ì ñè çàòºã.
Àëå Ãîñïîäü ìèëîñåðäíèé çíàº, ùî ðîáèòü. Íàãàäàâ-ºì ñîá³
çà ñâ³é õðåñò òà é ìåíå ãåòü â³ä³éøëî. ¯é, ÿê íå ïîá³æó, ÿê íå
ïîá³æó íà ñâ³é ãîðá! Çà ãîäèíêó âæå-ì ñèä³â ï³ä õðåñòîì.
Ïîñèä³â, ïîñèä³â äîâãåíüêî — òà é ÿêîñü ìè ëåãøå ñòàëî.

— Àä³, ñòîþ ïåðåä âàìè ³ ãîâîðþ ç âàìè, à òîò ãîðá íå
â³õîäèòü ìè ç ãîëîâè. Òàêè ãî âèäæó òà é âèäæó, òà é óìè-
ðàòè áóäó òà é áóäó ãî âèä³òè. Âñå çàáóäó, à éîãî íå çàáóäó.
Ñï³âàíêè-ì çíàâ — òà é íà í³ì çàáóâ-ºì, ñèëó-ì ìàâ — òà
é íà í³ì ëèøèâ-ºì.

Îäíà ñëüîçà êîòèëàñÿ ïî ëèö³, ÿê ïåðëà ïî ñêàë³.
— Òà ÿ âàñ ïðîñþ, ´àçäè, àáè âè, ÿê ìåòå íà ñâ³òó íåä³-

ëþ ïîëå ñâ³òèòè, àáè âè í³êîëè ìîãî ãîðáà íå ìèíàëè.
Áóäü êîòðèé ìîëîäèé íàé â³á³æèòü òà íàé ïîêðîïèòü õðåñò
ñâ³÷åíîâ âîäèöåâ, áî çíàºòå, ùî êñüîíäç íà ãîðó íå ï³äå.
Ïðîñþ ÿ âàñ çà öå äóæå ãðåøíî, àáè-ñòå ìåí³ ìîãî õðåñòà
í³êîëè íå ìèíàëè. Áóäó çà âàñ Áîãà íà ò³ì ñâ³ò³ ïðîñèòè,
ëèø çðîá³òü ä³äîâ³ ºãî âîëþ.

ßê êîëè áè õîò³â ðÿäíîì ïðîñòåëèòèñÿ, ÿê êîëè áè äî-
áðèìè, ñèâèìè î÷èìà õîò³â íàâ³êè çàêîïàòè â ñåðöÿõ ãîñ-
òåé ñâîþ ïðîñüáó.

— ²âàíå, êóìå, à ëèø³òü æå âè òóñê íà áîö³, ãåòü ºãî
â³äêèíüòå. Ìè âàñ óñå áóäåìî íàãàäóâàòè, ðàç íàçàâøå. Áóëè-
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ñòå ïîðºäíèé ÷îëîâ³ê, íå ë³çëè-ñòå íàòàðàïîì íà í³êîãî,
í³êîìó-ñòå íå ïåðåîðàëè, àí³ íå ïåðåñ³ÿëè, ÷óæîãî çåðåí-
öÿ-ñòå íå ïîðóíòàëè. Îé, í³! Ìóòü âàñ ëþäè íàãàäóâàòè òà
é õðåñòà âàøîãî íà ñâ³òó íåä³ëþ íå ìèíóòü.

Îòàê Ìèõàéëî ðîçâîäèâ ²âàíà.

V

— Âæå-ì âàì, ïàíîâå ´àçäè, âñå ñêàçàâ, à òåïåð õòî í³
ëþáèòü, òà òîò áóäå ïèòè çî ìíîâ. Ñîíå÷êî âæå íàä ìîãè-
ëîâ, à âè ùå ïîðö³þ ãîð³âêè çî ìíîâ íå â³ïèëè. Çàêè-ì ùå
â ñâî¿ õàò³ ³ ìàþ ãîñò³ çà ñâî¿ì ñòîëîì, òî áóäó ç íèìè
ïèòè, à õòî í³ íàâèäèòü, òîé áóäå òàêîæ.

Ïî÷àëàñÿ ïèÿòèêà, òà ïèÿòèêà, ùî ðîáèòü ³ç ìóæèê³â
ïîäóð³ëèõ õëîïö³â. Íåçàáàâêè ï’ÿíèé óæå ²âàí êàçàâ çàêëè-
êàòè ìóçèêó, àáè ãðàâ ìîëîä³æ³, ùî çàñòóïèëà ö³ëå ïîäâ³ð’ÿ.

— Ìîé, ìàºòå òàê äàíöóâàòè, àáè çåìëÿ äóäí³ëà, àáè
îäíî¿ òðàâè÷êè íà òîêó íå ëèøèëîñè!

Â õàò³ âñ³ ïèëè, âñ³ ãîâîðèëè, à í³õòî íå ñëóõàâ. Áåñ³äà
éøëà ñàìà äëÿ ñåáå, áî òðåáà ¿¿ áóëî êîí÷å ñêàçàòè, ìóñèëè
ñêàçàòè, õî÷ áè íà â³òåð.

— ßê-ºì ãî â³ïóöóâàâ, òî áóâ â³ïóöîâàíèé, êîòðå ÷îð-
íèé, òî ÿê ñð³áëîì ïîñèïàâ ïî ÷îðíó, à êîòðå á³ëèé, òî ÿê
ìàñëîì ñí³ã ïîìàñòèâ. Êîí³ áóëè â ìåíå â îðäóíêó, ö³ñàð
ì³ã ñ³äàòè! Àëå-ì ãðîøèé ìàâ, îé, ìàâ, ìàâ!

— Êîáè-ì ó÷èíèâñè ñåðåä òàêî¿ ïóñòèí³ — ëèø ÿ òà
Áîã àáè áóâ! Àáè-ì õîäèâ, ÿê äèêà çâ³ð, ëèø êîáèõ íå âèä³â
í³ òèõ æèä³â, í³ ïàí³â, í³ êñüîíäç³â. Îòîãäè áè íàçèâàëîñè,
ùî-ì ïàí! À öà çåìëÿ íàé çàïàäàºñè, íàé ñè ³ çàðàç çàïàäå,
òî-ì íå çãîð³â. Çà ÷èì? Áèëè òà êàòóâàëè íàøèõ òàò³â, òà â
ÿðåì çàïðºãàëè, à íàì óæå êóñíÿ õë³áà íå äàþòü ïðîæåð-
òè... Å, êîáè-òî òàê ïî-ìîìó...

— Ùå íå íàõîäèâñè òàêèé ñåêâåðòàíò, àáè ùî ç íåãî
ñòºã çà ïîäàòîê, îé, í³! Áóâ ÷ºõ, áóâ í³ìåöü, áóâ ïîëÿê — ã...,
ïðîáà÷ºéòå, âçºëè. Àëå ÿê íàñòàâ ìàäçóð, òà é íàéøîâ êî-
æóøèíó àæ ï³ä âèøíåâ. Êàæó âàì, ìàäçóð á³äà, î÷³ ïå÷è òà
é ãð³õó çà íåãî íåìà...
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Âñÿêî¿ áåñ³äè áóëî áîãàòî, àëå âîíà ðîçë³òàëàñÿ â íàé-
ð³æí³ø³ ñòîðîíè, ÿê íàäãíèë³ äåðåâà â ñòàð³ì ë³ñ³.

Â øóì, ãàì³ð, ³ çîéêè, ³ â æàë³ñíó âåñåë³ñòü ñêðèïêè
âð³çóâàâñÿ ñï³â ²âàíà ³ ñòàðîãî Ìèõàéëà. Òîé ñï³â, ùî éîãî
íå ðàç ÷óòè íà âåñ³ëëÿõ, ÿê ñòàð³ õëîïè äîáåðóòü îõîòè ³
çàâåäóòü ñòàðîäàâí³õ ñï³âàíîê. Ñëîâà ñï³âó éäóòü ÷åðåç ñòàðå
ãîðëî ç ïåðåøêîäàìè, ÿê êîëè áè íå ëèø íà ðóêàõ ó íèõ,
àëå ³ â ãîðë³ ìîçèë³ ïîíàðîñòàëè. ²äóòü ñëîâà òèõ ñï³âàíîê,
ÿê æîâòå îñ³ííº ëèñòÿ, ùî íèì â³òåð ãîíèòü ïî çàìåðë³é
çåìë³, à âîíî ðàç íà ðàç çóïèíÿºòüñÿ íà êîæí³ì ÿðî÷êó
³ äðîæèòü ïîäåðòèìè áåðåãàìè, ÿê ïåðåä ñìåðòþ.

²âàí òà é Ìèõàéëî îòàê ñï³âàëè çà ìîëîä³¿ ë³òà, ùî ¿õ
íà êåäðîâ³ì ìîñò³ çäîãîíèëè, à âîíè âæå íå õîò³ëè íàçàä
âåðíóòèñÿ äî íèõ íàâ³òü ó ãîñò³.

ßê äå ï³äòÿãàëè âãîðó ÿêó íîòó, òî ñòèñêàëèñÿ çà ðóêè,
àëå òàê êð³ïêî, àæ ñóñòàâè õðóïîò³ëè, à ÿê ïîäèáóâàëè äóæå
æàë³ñëèâå ì³ñöå, òî íàõèëþâàëèñÿ äî ñåáå ³ òóëèëè ÷îëî äî
÷îëà ³ ñóìóâàëè. Ëîâèëèñÿ çà øèþ, ö³ëóâàëèñÿ, áèëè êóëà-
êàìè â ãðóäè ³ â ñò³ë ³ òàêî¿ ñîá³ ñâî¿ì çàðæàâ³ëèì ãîëîñîì
òóãè çàâäàâàëè, ùî âðåøò³ íå ìîãëè æàäíîãî ñëîâà âèìî-
âèòè, ëèø: «Îé ²âàíêó, áðàòå!», «Îé Ì³õàéëå, ïðèÿòåëþ!»

VI

— Äºäþ, ÷óºòå, òî âæå ÷ºñ â³õîäèòè äî êîë³¿, à âè ðîç-
ñï³âàëèñè ÿê çà äîáðî-ìèðó.

²âàí âèòð³ùèâ î÷³, àëå òàê äèâíî, ùî ñèí ïîá³ë³â ³ ïîäàâ-
ñÿ íàçàä, òà é ïîêëàâ ãîëîâó â äîëîí³ ³ äîâãî ùîñü ñîá³ íàãà-
äóâàâ. Óñòàâ ³ç-çà ñòîëà, ï³ä³éøîâ äî æ³íêè ³ âçÿâ ¿¿ çà ðóêàâ.

— Ñòàðà, ãàé, ìàø³ð — ³íö, öâàé, äðàé! Õîäè, óáåðåìî-
ñè ïî-ïàíöüêè òà é ï³äåìî ïàíóâàòè.

Âèéøëè îáîº.
ßê óõîäèëè íàçàä äî õàòè, òî ö³ëà õàòà çàðèäàëà. ßê áè

õìàðà ïëà÷ó, ùî íàâèñëà íàä ñåëîì, ïð³ðâàëàñÿ, ÿê áè ãîðå
ëþäñüêå äóíàéñüêó çàãàòó ðîç³ðâàëî — òàêèé áóâ ïëà÷.
Æ³íêè çàëîìèëè ðóêè ³ òàê ñïëåòåí³ äåðæàëè íàä ñòàðîþ
²âàíèõîþ, àáè ùîñü ³çãîðè íå âïàëî ³ ¿¿ íà ì³ñö³ íå ðîçäà-
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âèëî. À Ìèõàéëî éìèâ ²âàíà çà áàðêè, ³ øàëåíî òåðìîñèâ
íèìè, ³ âåðåùàâ ÿê ñòåêëèé.

— Ìîé, ÿê-ºñ ́ àçäà, òî ôóðíè òîòî êàòðàíº ç ñåáå, áî ò³
â³ïîëè÷êóþ ÿê êóðâó!

Àëå ²âàí íå äèâèâñÿ â òîé á³ê. Éìèâ ñòàðó çà øèþ ³ ïó-
ñòèâñÿ ç íåþ â òàíåöü.

— Ïîëüêè ìåí³ ãðàé, ïî-ïàíöüêè, ìàì ãðîø³!
Ëþäè çàäåðåâ³ëè, à ²âàí òåðìîñèâ æ³íêîþ, ÿê áè íå ìàâ

óæå ãàäêè ïóñòèòè ¿¿ æèâó ç ðóê.
Âá³ãëè ñèíè ³ ñèëîì³öü âèíåñëè îáîõ ³ç õàòè.
Íà ïîäâ³ð’þ ²âàí òàíöþâàâ äàëüøå ÿêî¿ñü ïîëüêè, à ²âà-

íèõà îá÷åïèëàñÿ ðóêàìè ïîðîãà ³ ïðèïîâ³äàëà:
— Îòî-ñìè ò³ â³õîäèëà, îòî-ñìè ò³ â³ãðèçëà îöèìè íî-

ãàìè!
² âñå ðóêîþ ïîêàçóâàëà â ïîâ³òðþ, ÿê ãëèáîêî âîíà òîé

ïîð³ã âèõîäèëà.

VII

Ïëîòè ïîïðè äîðîãè òð³ùàëè ³ ïàäàëè — âñ³ ëþäè âè-
ïðîâàäæóâàëè ²âàíà. Â³í ³øîâ ç³ ñòàðîþ, çãîðáëåíèé, â öàé-
ãîâ³ì, ñèâ³ì îä³ííþ ³ ùîõâèëÿ òàíöþâàâ ïîëüêè.

Àæ ÿê óñ³ çóïèíèëèñÿ ïåðåä õðåñòîì, ùî ²âàí éîãî ïî-
êëàâ íà ãîðá³, òî â³í òðîõè ïðî÷óíÿâ ³ ïîêàçóâàâ ñòàð³é õðåñò:

— Âèäèø, ñòàðà, íàø õðåñòèê? Òàì º â³áèòî ³ òâîº íà-
ìåíî. Íå á³ñè, º ³ ìîº, ³ òâîº...

ÇÀÑ²ÄÀÍÍß

Ðàäí³ ïîâîë³ ñòÿãàëèñÿ äî êàíöåëÿð³¿. Êîæíèé, çàêè
âõîäèâ äî õàòè, âèñ³êàâñÿ ó ñ³íÿõ, îáòèðàâ í³ñ ïîëîþ â³ä
êîæóõà ³ äîëîíåþ ùå äîïðàâëÿâ. Îòàê êîæíèé ³øîâ ì³æ
ëþäè. «Ñëàâàéñó» — «Íàâ³êè ñëàâà» — òà é ñ³äàâ íà ëàâ³,
ùî ñòîÿëà äîâêîëà õàòè.

Ðàäíèõ áóëî âæå ç ïîëîâèíà, ñòàðø³ ñèä³ëè áëèæ÷å äî
ñòîëà, à ìîëîäø³ òðîõè ïîäàëüøå. Â êóò³ êîëî ïå÷³ ñòîÿëè
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ñ³ííèêè îäèí íà äðóã³ì, à êîëî íèõ ÷îðíà áëÿøàíà áàíüêà.
Òî áóâ øïèòàëü. Òî ÿê ðàç àáî äâà ðàçè äî ðîêó íàïèñàâ
ë³êàð ïèñüìî äî ãðîìàäè, ùî òîãî à òîãî äíÿ áóäå â ñåë³, òî
â³éò êëèêàâ äî ñåáå ïîë³ö³ÿíà Òîìó:

— Âæå, íåáîæå, ìóñèø çàâòðà ïðèõàðèòè êàíöåëÿð³þ,
áî, àä³, ïðèéøëî ïèñüìî, ùî äîõòîð ïðè¿äå. Îáøóðóºø
òðîõè ï³äëîãó, ïîñèïëåø ï³ñêîì, ðîçêëàäåø ñ³ííèêè ïî
ï³äëîç³, ïîíàêðèâàºø ¿õ ëàíòóõàìè, ïîíàëèâàºø òî¿ ñìåð-
äÿ÷î¿ âîäè ç áàíüêè ïî êóòàõ — òà é î÷³ çàòêàºìî. ª ïðè-
ï³ñ, ùî øïèòàëü ìàº áóòè íà õîëåðó, òà é ìóñ áóòè!

Îòàê ïîë³öàé ðîáèâ ðàç àáî äâà ðàçè äî ðîêó ç êàíöåëÿ-
ð³¿ øïèòàëü. À ÿê ðàäí³ ïîò³ì ñõîäèëèñÿ íà ðàäó, òî âñ³
ï÷èõàëè ³ êàçàëè: «Àëå-áî ïàñêóäíî ñìåðäèòü!» Ò³, ùî áóëè
ó â³éñüêó, ãîâîðèëè, ùî, ïåâíî, ë³êàð ðîáèâ «ðåïåðàö³þ» ³
îáìåðòâëþâàâ, òà â³ä òîãî òàê âåðòèòü ó íîñ³. À Ïàâëî Äç³-
íüî òî âæå äîáðå ìàâñÿ. Â³í óñå äð³ìàâ íà ðàä³. Òî ÿê ðàäí³
ï÷èõàëè â³ä ñîïóõó øïèòàëüíîãî, òî âñå êàçàëè:

— Ïàâëî ìíºãêèé íà ãîëîâó, òà ìè ëèø ï÷èõàºìî, à
â³í òàêè ñïèòü. Òðåáà äîõòîðîâ³ ñêàçàòè, àáè íàì íå îá-
ìåðòâëþâàâ ðàäíèõ, áî ðàäà áóäå äî í³÷îãî.

Ïàâëî íå áîðîíèâñÿ, ëèøå ãëÿä³â ïåðåñòðàøåíèìè î÷è-
ìà íà ðàäíèõ, à ëèöå éîãî ñòàâàëî ùå ÷îðí³øå, ÿê áóëî. Éîãî
ïîì³ðêóâàëè â ðàä³ «íàì³ñòü äóðíîãî» — òà é âñ³ ç íüîãî ñì³-
ÿëèñÿ.

Òåïåð ðàäí³ ñèä³ëè íà ëàâ³ òà é áàëàêàëè — ïîâîë³, ë³íè-
âî. Êîæíèé ñèä³â, ÿê éîìó áóëî ë³ïøå ³ ÿê íàâèê. ²âàí Ïàâ-
ëþê, ùî ñèä³â êîëî ñàìîãî ñòîëà ³ áóâ íàéñòàðøèé, ñõèëèâñÿ
íà ÷åðåâî, ñêëàâ ðóêè, ÿê äî ìîëèòâè, âñóíóâ ¿õ ì³æ êîë³íà,
òà é ïëþâàâ, ïîêóðþþ÷è ëþëüêó. Äîëîí³, í³ñ ³ êîë³íà ñóñ³äó-
âàëè ç ñîáîþ. Îòàê â³í ñèä³â òà âïîâ³äàâ çà ÿðìàðîê!

— Äàéòå ìè ïîê³é ç òàêèìè ÿðìàðêàìè, ÿê òåïåð³øí³!
Æèäè ç ïàíàìè ö³ëèé ñâ³ò çàéìèëè. Õòî ïðîäàº — æèä, à õòî
êóïóº — ïàí! À ëþäè äåñü-íå-äåñü ùî ãðóáøó ÿêó øòóêó
ïðîäàþòü. Òåëºòêî, êîðîâêó — òî ùå, ùå, àëå âîë³â âæå ìàëî.

— Òà áî ò³ñíî ñòàëî! À êîæäèé ñîá³ ãàäàº: êóïëþ òåëºòêî,
ïðèêîõàþ, äåñü òðîõè ïîëîâè çàïàðþ, ãàðáóç³â êèíó, òà é,
óâàæèºòå, ùîñü ïðèðîñòå íà îáêèäîê. Ò³ñí³ ðîêè íàñòàëè!
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— Ïðàâäà, ùî ò³ñí³. Äåñü äàâíî òî, áóâàëî, êñüîíäçè
ã³éêàëè íà íàð³ä, àáè íå ïèâ, àáè íå ãàéíóâàâ, à òåïåð,
âèäèòå, íàð³ä ³ íå ï’º, ³ íå ãàéíóº, à ´ðåéö³ðÿ ð³âíî íå
âèäèòü. Ãåòü íàð³ä ïðèïåðñè, à íà Âåëèêäåíü òàêè ð³äêî
êîòðèé ñîëîíèíó ìàº. Òàê òºæêî, âàì êàæó, ÿê ç êàì³íÿ, çà
òîé ´ðåéö³ð!

— Âñüî ïåðåâåêñëþâàëîñè. Òàæå äàâíî ³ öå¿ õóäîáè íå
áóëî âèäêî. Òåïåð õóäîáà ñàìà ïåð³ñòà — òèðîëñüêà, à äà-
âíî áóëà ñàìà á³ëà. ß ùå íå òàêèé äóæå äàâíèé ´àçäà, à ïî
æ³íö³ âçºâ-ºì òàê³ á³ë³ âîëè, ÿê ñí³ã, à ðîãè ìàëè òàê³, ùî
â âîðîòà íå âë³çàëèñè. Òî, áóâàëî, òàê á³ãëè, ÿê êîí³. À ÿê
¿õàâ-ºì äî ì³ñòà, òî-ì äçóìáåëàâ. Êàçàëè, ùî òî áóëà âåí-
ãåðñüêà õóäîáà, ÿê í³áè çà öó êàæóòü, ùî òèðîëñüêà. Òà
é òîãäè áóëà òàíà õóäîáà, äå-äå-äå-å!

— Òàíî ïðîäàâàëîñè òà é òàíî êóïîâàëîñè, àëå ë³ïøå
áóëî. Àä³, òàæå òî íå ëèø õóäîáà ³íàêøà íàñòàëà, à ñâèí³ æ
äàâíî òàê³ áóëè? Áóëè, âèäèòå, óñ³ëÿêî¿ ìàñò³, ³ øåðñòü ïî
íèõ äîâãà, ³ äðàãàíèñò³ íà íîãàõ, à òåïåð³øí³ ñàì³ á³ë³ ³
ãëàäê³. Òî ÿê ñòàíåø íà ñâèíöüê³ òîðãîâèö³, òî òàê íèìè
óñ³ÿíî, ÿê á³ëèì öâ³òîì. Ëèø ìàçóð³ ïîìåæè íèõ ç ÷åðåâà-
ìè ïîõîäæàþòü.

— Òî º, â³äàé, óñÿêèé ́ àòóíîê. À í³áè ëþäè âñ³ îäíàê³?
ßêîñü áóâ-ºì ó Êîëîìè¿ òà é äèâëþñè — éäå ÿêåñü òàêå, ÿê
ä³äüêî, Ãîñïîäè ìí³ ïðîñòè! ×îðíå ëèöå ãåòü öàëêîì ³ ðóêè.
Ãàäàþ ñîá³: òà öåñ àáè äå ñòàâ óíî÷³ íà ìîñò³, òà é áè êîæ-
äîìó òðåáà âîäó îñâ³òèòè. Òà áî á³ãìå! ßêèñü æèäîê êàçàâ,
ùî òî òàê³ ëþäè º ï³ä ñîíöåì.

— Òà âæå ïåâíå, ùî º óñÿêèé ´àòóíîê. Ì³é Âàñèëü, ÿê
áóâ ó Â³äí³ ïðè âîñüêó, òî êàçàâ, ùî âèä³â òàê³ ñâèí³, ùî
àí³ âóõ, àí³ ðèéêè, àí³ í³ã íå âèäêî, ëèø òàêè òîëóá.

— ª âñüîãî íà ñâ³ò³, à á³äè íàéá³ëüøå...
Áåñ³äà ñòàíóëà, áî â³éò íàä³éøîâ.
— Òà ùî, ìàé, ÷óâàòè â ì³ñò³, â³òå?
— Êîáè ãðîø³, òî â ì³ñò³ áè äîáðå... Âèäæó, ïàíè ëèø

çàéäóòü íà ðåñòîðàö³þ òà é ï’þòü òà ïî¿äàþòü ùî íàéë³ïøå
³ ãðîø³ ìàþòü. Êîáè õîòü íà òèæäåíü ïåðåêèíóòèñè â ïà-
íà! — ãîâîðèâ â³éò.



58

— ßê ó ÿêîãî ïàíà. Áî º òàê³, ùî íà ñîëîì³ ñïëþòü, à
çóáàìè îá³ñêàþòüñè. Çâåðõè êàìàçåëüêà, à ñîðî÷êè íåìà.
Ëèø ïðèòóëèòü íà ãðóäè òðîøêè ïîëîòåíöà — òà é óáðàâ-
ñè! À íå îäèí òàêèé ãîëîäåí, ùî áè ìàêóõ ¿â, — êàçàâ
Ïðîöü, ùî äàâíî ó äâîð³ ñëóæèâ.

— Òà ùå áóâ-ºì ó ñåêðåòàðÿ ³ç-çà òî¿ òîëîêè. Ùîñü â³í
ìåí³ òàì áåëåíä³â òà é êàæå, ùî êîáè, êàæå, ó âàø³ì ñåë³
ìåíøå ëþäè òèõ êàçåò³â íà ïîøò³ ñïðîâàäæóâàëè. Òî, êàæå,
îøóêàíñòâî. Ìóæèê³â, êàæå, º ùîñü äóæå áàãàòî. Òî ÿê
ëèø äâàö³òà ïàéêà äàñòü ïî ëåâîâ³ çà êàçåòó, òà é ñè çðîáëÿ
òèñ³÷³ òèñ³÷åíí³ ãðîøèé çàäóðíî, çàïóñòî. Òàêèé ïàíîê,
êàæå, âñå ñàì ïîíàïèñóº, òóìàíà ïóñòèòü, çàìàñòèòü, çà-
ãëàäèòü, à ìóæèêè äóðí³, êàæå, ÷èòàþòü òà àæ îáëèçóþòü-
ñè, ùî ïàíöüêå ïîëå íà ëþäè ïåðåéäå.

— À âè, ïåâíå, ñòîÿëè òà ïîòàêóâàëè? — ïèòàâ ìîëî-
äèé ðàäíèé Ïåòðî Àíòîí³â.

— Í³, áðàâ-ºì ñè ç íèì çà áàðêè çà ÿêîãîñü òàì ëàòþãó,
ùî òóìàíèòü ëþäèé! Äîáðå êñüîíäç ³ç Ãðóøåâî¿ êàçàâ, ùî
íàð³ä äàºñè íà ï³äìîâó âñÿêèì êðèì³íàëüíèêàì, à ïîò³ì,
êàæå, ïðèéäå ùî äî ÷îãî, à âîíè ³çíèðëè, à äóðíèé íàð³ä
ñèäèòü ïî àðåøòàõ. À òî æ ìàëî ïîïîñî÷èëè òà ïîêàë³÷è-
ëè?! ß ëèø íå ëþáëþ, ÿê ìåí³ õòî ï³ä í³ñ ï³äêèäàº. Í³áè ÿ
ãðîìàäó ïðîäàâ àáî çðàäèâ? Í³áè ïõàþñè ó â³á³ð? Â³áèðàº-
òå, êîãî õî÷åòå, à ÿ ñòîþ íà áîö³.

— Âè áè ñè ïõàëè, àëå ìè êëè÷èìî: àöþ! Âè áè ùå é
ä³òåì êîâáàñè ïðèíåñëè äîäîìó, — ãîâîðèâ Ïåòðî Àíòîí³â.

— Ìîâ÷, — çàêðè÷àâ â³éò, — ìîâ÷, áî ò³ ñêàæó çàêóâà-
òè, òè, øìàðêà÷ó! Òà äèâ³òüñè, ́ àçäè, öè ÿ ç íèì ñâèí³ ïàñ?

— Âè ìåí³ íîñà íå îáòèðàëè, à íà ìîþ áåñ³äó ìîæåòå
òàê ïîòàêóâàòè, ÿê ñåêðåòàðåâ³.

Ñâàðêà ïî÷èíàëà âæå ñòàâàòè á³éêîþ, ³ ñòàðèé ²âàí
âì³øàâñÿ â ä³ëî:

— Òè, íåáîæå Ïåòðå, íå áóäü óãóðíèé, òàæå çíàºø, ùî
ìîëîäèé ìóñèòü ñòàðøîìó çìîâ÷ºòè. Îäèí ÷îëîâ³ê òàêèé,
ùî íå áî¿òüñè í³÷î, à äðóãèé òà é áî¿òüñè. ß ñàì, ´àçäè, âñå
çà ãðîìàäîâ ñòîÿâ-ºì ³ ñòîþ, àëå, á³ãìå, íà âàø çá³ð íå ï³-
øîâ áèõ. ßêîñü ÿ ç îñåí³ áóâ ó ì³ñò³. Íàäèáàº ìåíå çë³ñíèé



59

òà é êàæå: õîä³òü íà çá³ð òà õîòü íà ñòàð³ñòü ïîäèâèòåñè, ÿê
ìóæèêè äî êóïè ºäíàþòüñè. Êàæó ÿ ºìó: á³ãìå, áèõ íå ï³-
øîâ! Âîíî äîáðå, ùî ºäíàþòüñè, áî ÿê òî ïðèïîâ³äàþòü, ùî
ãðîìàäà âåëèêèé ÷îëîâ³ê, àëå ÿ íå ï³äó. ß, êàæó, çð³ñ ³ ïî-
ñèâ³â, à ùå â êðèìèíàë³ ãîäèíè íå ñèä³â. À òåïåð òðåáà ìåí³
íà ñòàð³ñòü íå÷åñò³? Òàæå çäàºñè ìè, ùî áè êîæäà ìàëåíüêà
äèòèíà â ñåë³ ïîêàçóâàëà: àä³, âóéêî ²âàí òà â àðåøò³ ñèä³ëè!
Íå ï³äó òà é íå ï³äó! Ì³é Íèêîëà õîäèòü, àëå ÿ íå ï³äó.

ßêîñü ñòàðèé ²âàí öèì òà íå òèì òà é óëàãîäèâ ñâàðêó.
Ëèø ãí³â ëèøèâñÿ îäíàêî.

— Àëå ìè áàëàêàºìî òà áàëàêàºìî, à âè, â³òå, íå êàæå-
òå, ÷îãî âè íàñ ïîñêëèêàëè? — ïèòàâñÿ ²âàí, àáè ñâàðêà íå
îáåðíóëàñÿ.

— Âæå ÿ âàñ íå áóäó ñêëèêàòè, êîáè-ì äîáóâ ñâîº òà
é ïëþþ íà óðÿä òà íàé âàì øìàðêà÷³ â³òóþòü.

— Àëå, àëå, âè ãàäàºòå, ùî â³òà íå íàéäåìî, ìè áè ç ñåëà
íà ö³ëó îêîëèöþ â³ò³â íàñòàð÷èëè, — íå äàðóâàâ Ïåòðî.

— Òà ùîñü ñòàðøèé áðàò ìàº íà ðàä³ êàçàòè, — ãîâîðèâ
â³éò.

Ñòàðøèé áðàò öåðêîâíèé, Âàñèëü, ïî÷àâ ãîâîðèòè:
— Îò íå çíàþ, öè òî â ÷åòâåð, öè â ï’ºòíèöó òà ïðèá³ã

äî ìåíå ïèñàð÷èí ïàðóáîê. «Îé, — êàæå, — âóéêó, ÿ âèä³â,
ÿê ñòàðà Ðîìàíèõà ç-ï³ä öåðêîâè äîøêó íåñëà». Ï³øîâ ÿ íà
äðóãèé äåíü ï³ä öåðêîâó òà é ÿêóðàò íåìà îäíî¿ äîøêè. Òî
ùå ç òèõ, ùî â³ä äçâ³íèö³ ëèøèëèñè. Âîíî ïðàâäà, ùî òî
âæå çäðèõëàâ³ëè ò³ äîøêè, àëå ÿê òî ç-ï³ä öåðêîâè ðóíòàòè?
Òà é, âèäèòå, òàêà ñòàðà æ³íêà òà é êèâàº òîòî, ùî íå äî íå¿.
Ï³øîâ ÿ äî êñüîíäçà òà óïîâ³äàþ, à êñüîíäç êàæóòü, ùî ìà-
ºñè íà ðàäó äàòè çíàòè, áî, êàæóòü, ÿê òî öåðêîâó îáêðàäà-
òè! ß áè, äî ïñà, âæå í³÷î íå êàçàâ, ÿêáè âîíî ìîº, àëå öåð-
êîâíå, òà òðåáà éîãî áîðîíèòè, — îñêàðæóâàâ Âàñèëü.

Âñ³ ðàäí³ ìîâ÷àëè, áî õòî òî íàä³ÿâñÿ áè, ùî ñòàðà Ðî-
ìàíèõà òà çëîä³éêà. Í³êîëè ïî ñåë³ íå áóëî çà íå¿ ÷óòêè,
àáè âîíà êðàëà.

Çà õâèëèíó ââ³éøëà Ðîìàíèõà. Ñòàðà, îáäåðòà, ç ñèí³ì
ëèöåì. Ñòàíóëà êîëî äâåðåé òà é ïî÷àëà áîðçî êð³çü ïëà÷
ãîâîðèòè:
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— ß, ́ àçäèêè, âêðàëà òó äîøêó, òàêè-ì óêðàëà, àáè-ñòå
çíàëè, ÿê ìåíå ì³é ñèí íà ñòàð³ñòü îáñåðáóº! Òà ÿ â õàò³ íå
ìàþ â³õòèêà ñîë³ìêè, àáè õîòü ïîêóðèòè! ß ñèäæó íà ïå÷³
òà é çàìåðçàþ. Ö³ëîìó ñåëîâ³ øèþ òà ïðºäó, òà é ïàëüö³ ìè
äåðåâ³þòü. Î÷³ ìè âæå ñêàïðàâ³ëè. Òà ùå ê³ëüêî ÿ çàøèþ,
àáè äóøó ïîãîäóâàòè — íåìà ´ðåéö³ðÿ íà òîïëèâöå. Òà ÿ
ñâîìó ñèíîâ³ âñþ ñâîþ êð³øêó äàëà, ëèø ñîá³ îäèí êóò
ëèøèëà, à â³í íàâ³òü äî ìåíå ðàç íà ì³ñ³öü íå ïîäèâèòüñè.
Àáè óâ³éøîâ òà: á³ñå öè ÷îðòå, ùî òè ä³ºø? Í³ òà é í³!

— Àëå ç-ï³ä öåðêîâè êðàñòè? Òàæå âàø³ ãîíè, æ³íêî,
âæå íå äîâã³, òà ïàì’ºòàéòå ³ íà òîò á³ê, àáè-ñòå ùî ïðèíåñ-
ëè. Âè ñòàðà æ³íêà, òà ÿ êàæó, àáè âàñ íå çàìèêàòè, àí³
áèòè, ëèøåíü äàñòå ëåâà íà öåðêîâó òà é éä³òü ñîá³ ç Áî-
ãîì, à á³ëüøå àáè ÿ íå ÷óâ çà í³ÿêó êðàä³æêó, — ñóäèâ â³éò.

Ðîìàíèõà êèíóëàñÿ ÿê îïàðåíà:
— Îé â³òî÷êó, òà ÿ âìðó, òà íå áóäó ëåâà ìàòè! Äå ìåí³

ëåâà, äå, äå, äå?!
— Ìóñ! — áóëà â³äïîâ³äü.
Ðàäí³ ìîâ÷àëè. ×óëè, ùî áàáà äóæå á³äóº, ³ çíàëè, ùî

ëåâà íå ìàº. Àëå âêðàëà, ùî ïðàâäà, òî ïðàâäà, òà é ùå ç-ï³ä
öåðêâè! Âæå ìàëè ãàäêó ñêàçàòè, àáè ïîòðîøêè äàâàëà, ïî
ø³ñòö³, ïî äâ³, ÿê ïî÷àâ ãîâîðèòè Ïåòðî Àíòîí³â:

— ß áè, ëþäè, êàçàâ, àáè òàêó á³äíó îäîâó íå êàðàòè.
Öåðêîâà, â³äàé, ñè íå çàãð³º îäîâèíèì ëåâîì. Äåñü òî âïî-
â³äàþòü, ùî äàâíî öåðêâè çàïàäàëèñè ³ ðîáèëîñè íà ò³ì
ì³ñö³ îçåðî áåçêîíåøíå. ßêáè òàêèõ êåðâàâèõ ëåâ³â îäîâè-
íèõ íàáðàòè òà ïîêëàñòè â ñêàðáîíó öåðêîâíó, òà é, â³äàé,
áè æàäíà öåðêîâà íå ñòðèìàëà ñë³ç îäîâèíèõ. Öå, â³äàé, áè
áóëî íå ïî ïðàâä³. Òà çàì³ñòü àáè öåðêîâà áàá³ äàëà, òî ùå
ìå â³ä íå¿ áðàòè òîãî ñòóäåíîãî ëåâà? ß ÿêîñü áóâ ó áàáè çà
ïðºäèâîì. Âõîäæó, à â õàò³ ñòóäåí³øå, ÿê ó ́ àçä³âñüê³ ñòàé-
í³. Íà îïåöüêó ãîðèòü êàãàíåöü òàêèé, ÿê çåðåíöå ïøåíè-
ö³, òà é ò³ëüêî âñåãî âîãíþ ó õàò³. Áàáà ñèäèòü òà ìíå ïàëü-
ö³, ÿê äåðåâ’ºí³. ß áè êàçàâ, ´àçäè, àáè âè íå êàçàëè ¿é
ïëàòèòè òîãî ëåâà.

Â³éò çë³ñíî ïîãëÿíóâ íà Ïåòðà. Ðàäíèì ÿê êîëè áè êà-
ì³íü ³ç ñåðöÿ âïàâ. Âñ³ îäíèì ãîëîñîì çàãîâîðèëè, ùî íå
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òðåáà áàáèíîãî ëåâà. ² ñòàðèé ²âàí ñêàçàâ: à íàé Áîã ñîõðà-
íèòü! Ùå êàçàëè ïðèêëèêàòè ñèíà áàáèíîãî, ³ ñòàðèé ²âàí
âçÿâ éîãî êàðòàòè.

— Ìîé, ìîé, òàæå âîíà òåáå íà ëàí³ ï³ä êîð÷åì õîâàëà
òà õîëîäó øóêàëà. Ìîé, òàæå âîíà òåáå îáïèðàëà, ³ îáëàòó-
âàëà, ³ ïëàêàëà, ÿê òè äî áðàíêè éøîâ, à òè ¿ â³õòèêà ñîëî-
ìè íå êèíåø? Åé, êîáè ÿ áóâ â³òîì, ÿ áè òåáå íà îñòàòíå
âîãíèâî ñêóâàâ! — ïðîêàçóâàâ ²âàí.

Ç Ì²ÑÒÀ ÉÄÓ×È

Ïåðøèé:
— Ëèøåíü ñàìîãî ïîëîòíà çî ï’ÿòäåñÿò çâî¿â ïî ñìåðò³

ëèøèëîñè. Òàêîãî áîãàòèðÿ ïîøóêàòè. Õë³á ñòîÿâ â³ä äåñ³òü
ðîê³â íåìîëî÷åíèé — òàì áóëè ìàºòêè! À ê³ëüêà ñóìà? Òàæå
íåá³ùèê ð³ê â³ä ðîêó ïðîäàâàâ ïàðó âîë³â çà øòèðèñòà ëå-
â³â. Äå òà ñóìà, äå ò³ ìàºòêè? Òà é íå çíàòè, õòî òèìè ãð³ø-
ìè çàãð³âñè? — Ïðèéøëà ñìåðòü, òà é ìóñ óñå ïîêèäàòè!

Áóâàëî, ïðèéäåìî äî íåãî êîë³äóâàòè. Â³êîë³äóºì ùî
âèêîë³äóºì, à â³í â³õîäèòü ³ç õàòè òà é: ïðîøå, áðàòÿ, äî
õàòè, íàé âàì ôàéíî ïîäºêóþ çà êîëºäêó. Âõîäèìî äî õàòè,
ïîîáñàäæóº çà ñò³ë òà é êàæå: ïðèéìàòèìåòå ÿê º, áî ÿêáè
ÿ íå îäèíîêèé, òî æ³íêà áè ÿêîñü ïðèëàãîäèëà, à òàê íàé
æ³íêà ç Áîãîì ñïî÷èâàº íà ìîãèë³, à âè âèáà÷ºéòå. Òà é
ñàì íàñ ïðèéìàâ. Áóâàëî, ïîíàêëàäàº òàê³ õë³áè, ÿê òî÷è-
ëà, òà òàê³ á³ë³, ÿê ç ôóíòîâî¿ ìóêè. À ñîëîíèíè ÿê óíåñå,
òî òàêà, ÿê äîëîíÿ, çàâãðóáøêè. Òàêî¿ ñåãîäí³ ³ â ð³çíè÷îê
íå âèäêî. Ãîð³âêè âæå ê³ëüêî áóëî, ùîáè âóæ³ ìàëè äîñòà.
Òî, áóâàëî, ï’ºìî òà ¿ìî, à â³í ïðîñèòü ÿê íà âåñ³ëþ: ïèé-
òå, áðàòÿ, ÿê íå ñòàíå, òî ùå ïðèíåñó, íàïèéòåñè ó ñòàðîãî!
Òî ï’ºìî òà êîë³äóºìî ñòàðîìó:

...Áóäü æå íàì çäîðîâ, ïàíå Ìàêñèìå, â íåä³ëþ,
Â íåä³ëþ ðàíî äçåëåíå âèíî ñàäæåíå.
Â³í÷óºì òåáå ùºñòºì, çäîðîâ’ºì â íåä³ëþ,
Â íåä³ëþ ðàíî äçåëåíå âèíî ñàäæåíå,
×åñíèé, âåëèøíèé, à â Áîãà âäºøíèé, â íåä³ëþ...
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— Òî ÿê âæå â³êîë³äóºìî, à â³í ï’º ïîðö³þ äî íàñ òà é
ñëüîçè îáòèðàº. ßê ñòàðà ìîÿ, êàæå, æèëà, òî âè ³ ¿¿ â êîëºäêó
êîë³äóâàëè, à òåïåð íåìà êîìó çàêîë³äóâàòè òà é ñòàðîìó ñî-
ðî÷êè â³ïðàòè. ß, êàæå, íå çíàþ, ó êîòðèé êóò ãîëîâîâ óäàðè-
òè, äå ñè ïðèòóëèòè? Òî, çíàºòå, àæ íàì ñëüîçè ñòàíóòü â
î÷àõ, ÿê â³í çà÷íå çà ñâîþ îäèíîê³ñòü óïîâ³äàòè. Òàê ìè ñèä³-
ëè íå ðàç äîáðèõ òðè ãîäèí³ ó Ìàêñèìà. Áóâàëî, âæå çáåðåì-
ñè, à â³í íå ïóñêàº. ª, êàæå, â ìåíå ³ ¿ñòè, ³ ïèòè, ÿê ÿêèñü
êàçàâ: ³ õë³á ³ äî õë³áà, — òà ùå çàáàâòåñè, áî áåçïåøíî, ÿê
óìðó, òî â ö³ õàò³ íå ìåòå íàïèâàòèñè. Ëèø ìåíå, êàæå, ïðè-
ïîðïàþòü, à ì³é Òèìîô³é âñå ïóñòèòü — ùî äî öèíòëÿ. ß, êà-
æå, ñòàðèé, àáè áðåõàòè, à âè, ìîëîä³, ìåòå æèòè òà ìåòå
âèä³òè. Òà é, àä³, òàê ñòàëîñè, ÿê íåá³ùèê â³ùóâàâ.

Äðóãèé:
— ßêîñü ïàëàìàðèõà íà ñàïàíþ âïîâ³äàëà, ùî â³í, íåá³-

ùèê, íå ëþáèâ äî êîðøìè çàõîäèòè. Ëèø, êàæå, ðàç àáî äâà
ðàçè â ð³ê âïåð³çóâàâ ÷åðåñ, êëàâ ó «çëîä³éêó» ï’ºòêó òà é
ãàéäà äî êîðøìè! Ïðàâäà, ùî íå ëþáèâ õîäèòè äî êîðøìè,
àëå âæå ÿê ï³øîâ, òî ñîðîêè é âîðîíè ïèëè — ïèâ, õòî íå
õîò³â! À äåñü ïî îï³âíî÷³ âåðòàâñè äîäîìó âæå äîáðå ãîð³â÷è-
íèé. Òî, êàæå, óñ³ ñóñ³äè çíàëè, ùî â³í ³äå äîäîìó. Ñòàíå,
áóâàëî, íà âîðîòÿõ ó ñåáå òà é êðè÷èòü: íà ñèðîòè íà á³äí³
çàïèøó, à éîìó íå äàì ùî äîâêîëà ì³çèííîãî ïàëüöÿ îáìî-
òàòè! Òà é ï³øîâ ñîá³ íà ïðèñïó. ßê áóâ ï’ºíèé, òî í³êîëè íå
âõîäèâ äî õàòè, öè çèìà, öè ë³òî — âñå íà ïðèñï³ ñïàâ. Òà é,
óïîâ³äàþòü, ùî ÿêåñü íå÷èñòå ïðèñèëþâàëîñè äî íåãî òà
ìîðäóâàëî íà ïðèñï³. Ñòîãíå, ñòîãíå, ÿê õóäîáèíà òà é ñôà-
òèòüñè ç ïðèñïè òà äîâêîëà õàòè á³æèòü, á³æèòü òà êðè÷èòü:
ðàá³âíèêè, çëîä³¿, ùî ìîþ ïðàöó ðîçòºãàºòå?! Òà é, áà÷ó, õàïàâ
äðó÷îê òà îáãîíèâ ö³ëå ãîñïîäàðñòâî, ÿê ïåñ â³ä ÿêèõîñü çëî-
ä³¿â. Äèâèñè, à â³í çíîâ íà ïðèñï³ äð³ìàº. Îãî, âæå çà ì³íóòó
òà é âåðåùèòü, àæ êð³çü âóõà ïðîìèêàºñè: ïàðøºêó, à òè æ,
ìîé, ùî êîðîâó ³ç êîëåøí³ â³âîäèø?! Òà ÿ òîá³ àì³íü çðîáëþ!
Òà é çíîâ ë³òàâ ÿê íåñïîâíà ðîçóìó ïî òîö³. Òî, êàçàëà ïàëà-
ìàðèõà, ùî òàê ö³ëó í³÷ Áîæó íèì íîñèëî òà ìîðäóâàëî. Ñïèòü
íà ïðèñï³ òà êð³çü ñîí ãóêàº: àä³, àä³, âæå ë³öèòóþòü, âæå
á’þòü ïå÷ºòêè, âæå íà áóáåíü â³êëèêàþòü! Â³äàé, âîíî ïðàâ-
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äà, ùî â³í ùå ³ççàìîëîäó êóïèâ ñîá³ ùåçíèêà. Â³í ³ äî õóäîáè
çíàâ, òàæå êîðîâè ó íåãî ïî ä³éíèö³ ìîëîêà äàâàëè.

Òðåò³é:
— ßêîñü íåçàáàâêè, ÿê Ìàêñèì óìåð, òà â ìåíå õëîïåöü

çàñëàá. Ãàäàþ ñîá³: òàæå òðåáà ÿêîãîñü ë³êó øóêàòè! Óìðå,
á³äíèé ñâ³òå, òà é õîâàé íå çíàòè ç ÷èì òà é ó ÷³ì? Òà é ï³-
øîâ-ñìè äî íàøî¿ áðåõóíêè, äî Êàñèÿíèõè. ßêóðàò âîíà
íàä³éøëà, ïðèìîâèëà õëîïöåâ³ òà é, ÿê òî çíàºòå, ïîøòà —
ñ³ëà òà é ðîçïîâ³äàº. Õîäèòü ïî ñåë³ òà âñå çíàº, ùî äå ä³ºñè.
Òà é óïîâ³äàº æ³íö³, ùî, êàæå, òèæíåì ïåðåä ñìåðòåâ òà áóâ
ó ìåíå Ìàêñèì. Ñëóõàþ ³ ÿ. Ùå, â³äàé, êàæå, ³ íà äåíü íå
çàéìàëîñè, ÿê ïðèéøîâ. Â÷óëà ÿ, ùî õòîñü äâåðèìà ðèïíóâ
òà é ñôàòèëà-ì ñè, êàæó, ïåâíå, äî ðîä³â. Äèâëþñè, à òî ñòà-
ðèé Ìàêñèì. Òè, áàáî, äåñü, êàæå ¿ íåá³ùèê, ùå ñïèø, à òî
âæå äíèíà. Åé äå, êàæå, äíèíà! Ñ³â â³í íà ëàâ³ òà é òàêèé
îáì³íåíèé ñèäèòü, ùî àæ. Òè, êàæå íåá³ùèê, ÿêàñü áðåõóí-
êà òà äàé ìåí³ ðîçâ’ºçîê íà ñîí. Ñàìå, êàæå, âîï³âíî÷³ ïðè-
ñíèëîñè ìåí³, ùî äåñü ÿ â³õîäæó ç õàòè íàäâ³ð, à òî ñïîëóä-
íÿ òàêà ÷îðíà õìàðà, ùî àæ ñèíÿ êðàÿìè! Ãàäàþ ñîá³: îòî
çàðàç óïàëèòü ãðàä, áàäþ, áàäþ, ï³äå õë³á óí³âåöü! Òà é ï³-
øîâ-ºì äî õàòè, âèí³ñ êî÷åðãó òà é ëîïàòó òà é ñêëàâ íà-
âõðåñò. Òà ëèø ÿ ñêëàâ íàâõðåñò, äèâëþñè, à òî ç-ï³ä âóãëà
âîäà ïðîñ³êàºñè. Ñòàâ ÿ òà é äèâóþñè. Å, òà áî òî ç-ï³ä äðó-
ãîãî, ç-ï³ä òðåòüîãî, áà é ç-ï³ä óñ³õ íîðè ïóñòèëè! Äåñü ÿ
çáîÿâñè. Ãëèïíóâ-ºì íà ò³ê, à òàì òàê³ íîðè ãðàþòü, ÿê íà
ñ³íîæºòàõ. Äåñü ÿ ïîá³ã çà ðóñêàëåì, äåñü ÿ ñïóñêàþ òó âîäó
â ñòàâ, äåñü òà âîäà ñíîïè ï³äìóëþº, êîëåøí³ ï³äìèâàº. Â³ä-
êèäàþ äåñü ñíîïè òà é àæ óïð³â-ºì — òà é ïðîáóäèâ-ºì ñè.
Òè ÿêàñü, êàæå, áðåõóíêà, òà ðîçâ’ºæè ìåí³ öåñ ñîí, ùî âîíî
ìàº áóòè ç òèìè íîðàìè? Òà é, êàæå Êàñèÿíèõà, ùî ÿ ºìó
ñêàçàëà, òî ñêàçàëà, àëå â³í ó òèæäåíü òà é óìåð. Òîòà â³äü-
ìà ïîìîãëà òàêå Ìàêñèìîâ³, ÿê ìîìó õëîïöåâ³. Àëå êîáèõ ¿¿
ëèöå óçäð³â, òà é áèõ ïåðåâàëèâ, ÿê ñóêó! ² ãðîø³ âçºëà, ³ ãî-
ð³âêó ïèëà, à õëîïåöü äî òðüîõ äåíü òà é íà ëàâ³!

Ïåðøèé:
— Çíàê òîìó, ùî áóâ â³ùóí, áî âñå ñïîâíèëîñè, ÿê â³-

ùóâàâ. Íà ºãî ïîäâ³ð’þ ÿêóðàò ìîæóòü òåïåð íîðè ãðàòè! Àí³
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õë³áà â îäåíêàõ, àí³ õóäîáè, âñå Òèìîô³é ïîñïðîäóâàâ. Ï³-
øëî ìàºñòâî ÿê çà âîäîþ.

Äðóãèé:
— Êîëè-áî, âèäèòå, çà æèòòÿ â³í íå çëþáèâ ñèíà òà é

ñëîâà äîáðîãî ºìó íå ñêàçàâ, à ñèí ÿê ä³ðâàâñè äî ìàºòêó
òà é òàêå ïîíàïë³òóâàâ, ùî í³õòî òîìó ê³íöà íå íàéäå. Áà-
íêè, ÿê³ñü âåêñë³, æèäè ³ âñºêà íóæäà. Ïðîïàäàº íà ïí³. Òà
é êîáè-ñòå çíàëè, ùî Òèìîô³é ³ íå ï’º, ëèø òàê ìó âñå
ç ðóê ïàäå ÿêîñü. Áîã çíàº...

Òðåò³é:
— Àëå öè-ñòå ÷óëè, ÿêó Òèìîô³é ìàº ïàòîðî÷ ³ç æ³í-

êîâ? Òà, áà÷ó, âæå ¿¿ äîáèâàº. Äåñü ùå ç îñåí³ ç’¿õàëà êîì³-
ñ³ÿ ç áàíêó äî íåãî òà é êàæå: àáî ãðîø³, àáî ïóñêàºì ìàº-
òîê íà â³êëèêàíº. Çâåðò³âñè, çâåðò³âñè, òà é äî æ³íî÷î¿
ïàéêè. Äóðíà æ³íêà áåðè òà ï³äïèøèñè ó íîòàðóøà, òà äàé
ñâ³é ́ ðóíò ïðîäàòè. Í³áè ä³ñòàëà ÿêèéñü òîò âåêñ³ëü, âïîâ³-
äàþòü ëþäè, àëå òåïåð ¿ òîò âåêñ³ëü áîêàìè ë³çå.

Ïåðøèé:
— Îé, ïðàâäà, ùî äóðíà! Äðóãà æ³íêà, òà é ä³òåé íåìà...

Òà íàé áè ÷îëîâ³êîâ³ ÿêà ïðèìõà ñòàëàñè, òà é øóðóé, áàáî,
ïîï³ä ÷óæ³ ïëîòè. Òàæå ä³òè â³ä ïåðøî¿ çàðàç áè íàãíàëè.
Òà é øóêàé, áàáî, ïðàâà íå çíàòè äå ³ ç ÷èì?

Äðóãèé:
— Òî âîíà, áà÷ó, äàëà òîò âåêñ³ëü áðàòîâ³, à òåïåð ïðè-

õîäèòü ðå÷èíåöü ïëàòèòè òà é äîòèñêàþòü. Òà òåïåð òàì ó
õàò³ òàêå ïîêîÿí³º, ùîáè ïòàõà íå ñ³ëà íà õàòó. ßê ä³çíàâ-
ñè, ùî âåêñ³ëü âæå ó ì³ñò³, òà ÿê ïðèëåò³â ç ì³ñòà, òî é êîí³
íå ðîçïðºãàâ, àëå âëåò³â äî õàòè òà äî æ³íêè:

— À âåêñ³ëü äå? — êàæå.
— Îé, ÿ äàëà áðàòîâ³.
— Òî â òåáå áðàò ÷îëîâ³ê öè ÿ? — òà, áà÷ó, áèâ, áèâ, àæ

ðåáðà ïîëîìèâ. ßê ó÷óâ, òà é ðîçóì ñòðàòèâ.
— Êëàäè, êàæå, ãîëîâó íà ïîð³ã, íàé ðóáàþ: òè ï³äåø

ñèðó çåìëþ ¿ñòè, ÿ íà øèáåíèöó, à ä³òè æèäàì âîäó íîñèòè!
À âîíà, áà÷ó, ìîëèëà òà ïðîñèëà:
— Îé, — êàæå, — ÷îëîâ³÷å, êîáè ÿ ç òîáîâ ìàëà õîòü

îäíó äèòèíó, à íàé æå òîá³ ùî ñòàíåñè, òà é ÿ ï³äó ïîï³ä
÷óæ³ âóãëè êóêàòè?
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— Ìåø, — êàæå, — êóêàòè, ÿê ãëóõà çàçóëÿ, çàêè ò³
ó ãð³á íå çàæåíó.

Òà é ëºãëè îòàê ñïàòè, â³í ç êðàþ, à âîíà â³ä ñò³íè. Ùî-
ãîäèíè, áà÷ó, âñòàâàâ òà áèâ. Êàæóòü, ùî áîëîòî çðîáèâ ç
æ³íêè. À ðàíî âîíà õîò³ëà âòå÷è, àëå éìèâ òà ïðèâ’ºçàâ òà
ì³ñèâ îáöàñàìè, ÿê ó ãëèíó. Íàé Áîã áîðîíèòü â³ä òàêîãî!

Òðåò³é:
— Çäóð³â ÷îëîâ³ê, òà é ðåøòà! Òàæå â³í ðàíî â³äâ’ºçàâ ¿¿

òà é êàçàâ, àáè ôàéíî âáðàëàñè, áî ï³äóòü íà õðàì. Òà é ïî-
âîëî÷èâ, êàëüâ³í, òàêó çáèòó íà äðóãå ñåëî. Àëå, âïîâ³äàëè
ëþäè, ùî íà õðàìó âîíà ñêèíóëà ê³ïòàð, à ñîðî÷êà êåðâàâ³-
ñüêà! Îáñòóïèëè ¿¿ æ³íêè òà ïèòàëè, ùî òî ¿ òàêå? À âîíà,
á³äíà, â ïëà÷! Âñ³ õðàìîâ³ ³ççèðàþòüñè ÿê íà ÷óäî. À Òèìî-
ô³é, áà÷ó, âñòàâ ³ç-çà ñòîëà òà é: æ³íêî, êàæå, ìàðø äîäîìó!
Òà òàê âîíè ïîõðàìóâàëè. ßê âåðòàëè äîäîìó, òî ëèø îäèí
Áîã çíàº!

Ïåðøèé:
— Ãåòü ëþäè ïàäóòü óäîëèíó òàê, ÿêáè ¿õ õòî òðóòèâ ó

áóëüáîíó.
Äðóãèé:
— Òàêè íåá³ùèê Ìàêñèì ùîñü çíàâ äî ñåáå. Àä³, íîðè

çíîðèëè ³ ºãî ìàºñòâî, ³ íåâ³ñòö³ íîðè ïî ïëå÷àõ ïðîñ³-
êàþòü...

Òðåò³é:
— Òàêå çíàâ, ÿê ³ ìè. À í³áè òàê íå ï³øëè óñ³ ãîñïîäàð-

ñòâà? Ëèø Ìàêñèìîâå? Àä³, âàø òàòî ùå ìàâ ´ðóíò ³ âîäè,
à âè âæå çàð³áíèé ÷îëîâ³ê.

Äðóãèé:
— Òà ìàâ, àëå äå òîìó êðà-àé? Äå, äå, äå-å?
— Îò ÿêîñü ìè äîáèëèñè äî ñåëà. Ðîò áà ñå¿, áà òî¿ —

áàëó òà áàëó, à íîãè, ñàðàêè, éäóòü. À âè çàâòðà äå éäåòå?
Ïåðøèé:
— Òà äî äâîðà!
Äðóãèé:
— À ÿ äî òîãî ïàðøèâîãî Ñðóëèêà, áîäàé ºãî øëÿõ òðà-

ôèâ. Ùå â³ä ë³òà âèíåí.
Òðåò³é:
— À ÿ äî êñüîíäçà.
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ÑÂßÒÈÉ ÂÅ×²Ð

Ñèíÿ ÿê ïóï ñèä³ëà íà ïå÷³ ïîñåðåä êóïè äðàíòÿ ³ áåç
óïèíó áèëà ãîëîâîþ â ñò³íó. Íà ïðèï³÷êó ñèä³â ñèí áàáèí.

— À õîòü áè-ì ïðîäàâñè, òî òîïëèâà í³â³äêè âàì íå ä³ñ-
òàíó, à õîòü áè-ì óêðàâ, òà é ³ìóòü. Ñèä³òü íà ïå÷³, îáòóëþé-
òåñÿ â ëàõì³òÿ, ÿê ìîæåòå, òà é òåïëà ÷åêàéòå. Ó ìåíå ìàë³
ä³òè òà â’ºíóòü, ñàðà÷ºòà, íà ìîðîç³. Àä³, ïðèí³ñ-ñìè âàì
õë³á, òà é ãîð³âêè êð³øêó, òà é á³ëó äðàíêó, òà îá³éä³òü ñî-
á³ ñâºòà ïî-áîæîìó. À ìîæå, ùå ëþäè âàì ùî âíåñóòü. Òà
é ãîëîâîâ ó ñò³íè íå áèéòå, áî í³÷î ç íèõ íå â³á’ºòå.

— Êîëè æ áî ÿ, ñèíó, ê³ëüêîìó ìîðîçîâ³ ³ òàê³ ñòóäå-
í³ íå ãîäíà â³òðèìàòè. Òî àæ â ñàìèõ ê³ñòêàõ ÿ ìîðîç
÷óþ. À ãîëîâîâ ÿ â ñò³íó á’þ, áî áè-ì íà ì³ñö³ çàäåðåâ³-
ëà, ÿêáè-ì íå áèëà.

— À íîãè í³ö íå ñòóõàþòü?
— Íîãè, ñèíêó, ÿê êîíîâêè, íàáðèí³ëè: àí³ ¿õ ï³ãíóòè,

àí³ ¿õ ç³áãàòè.
Ïîêàçàëà íîãè ñèí³ ³ áëèñêó÷³, ÿê ñêëÿí³ áåðâåíà.
— ß íå ãîäíà íî÷³ çíî÷óâàòè, òàê³ íî÷³ äîâã³, äîâã³, ÿê

êîëè á äåñ³òü íà îäíó ñêëàâ. Âñ³ î÷èíàø³ çãîâîðþ, âñå ïîïå-
ðåãàäóþ â³ä íàéìåíøî¿ äèòèíè, òà é äíÿ ä³æäàòèñè íå ìîæó.
Òà é òàê ã³ðêî ñèä³òè ñàìîìó ó òàê³ì ñòóäåí³ì âåðòåï³.

— Òà êîáè õîòü Áîã çìèëóâàâñè òà ìóêè âàì äîâãî¿ íå
äàâ òà é ëåæ³ ãíèëî¿, àáè âàñ áîðçî ñïðºòàâ.

— Îé ñèíêó, ÿ òàê òî¿ ñìåðò³, ÿê ìàìè ð³äíî¿, ÷åêàþ.
Âíî÷³ òî â êîæäèé êóò ïðîëóïëþþ î÷³, öè äå ç êóòà íå
ïðèâèäèòüñè, áî ÿê ïðèâèäèòüñè, òà é íåçàáàâêè òàêè ïðè-
õîäèòü. Àëå íå ïðèâèäæóºñè.

— Òà ñìåðòü ïðèéäå, àëå êîëè. À êîí³ ñòîÿ; ãàé, ñêèíü-
òå íåïðàíêó òà íàé íà âàñ ñîðî÷êó íàòÿãíó.

— ß, äèòèíêî, çàìåðçíó, ÿê òè ìåíå â á³ëó ñîðî÷êó âáå-
ðåø. ß ðàäà, ùî-ì öó íà ñîá³ çàãð³ëà, òà é, ÿê ÿêèñü êàçàâ,
ñâî¿ì íåíäç³ ðàäà, ùî-ì çàïëîäèëà, áî âñå âêóñèòü, òî îò
ÿê òåïë³øå â øê³ðó.

— Âè âæå ðîçóì â³ñòàð³ëè, — òàæå íå ìåòå íà Ð³çäâî
ó òàê³ íåíäç³ ñèä³òè!
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Íàòÿãàâ íà ìàìó ñîðî÷êó.
— Íå äàëåê³ âàø³ ãîíè, êîñò³, ÿê ìå÷³, ³ç øê³ðè â³ëà-

çº, — êîáè áîðøå.
— Òà é ÿ òîòî, ñèíêó, êàæó, êîáè áîðøå.
— Òà ñâºòêóéòå çäîðîâ³.
— Éäè, éäè, áî òî ïàíöüêà ñëóæáà.
Äðîæàëà íà ïå÷³ ç³ ñòóäåí³ ³ ãîëîâîþ â ñò³íó áèëà.
— Òîòî äîáðó äèòèíó ìàþ, òîòî õîäèòü êîëî ìåíå òà é

íå çàáóâàº. Í³êîëè íå âñòèäàâñè, ùî ìàìà ç òîðáîâ õîäèòü.
Áëàãîñëîâ’þ ò³, ñèíêó, íà âñå äîáðå.

² ðóêîþ áëàãîñëîâèëà.
Ëåãîíå÷íî êîâòàëà ãîëîâîþ â ñò³íó, ÿê áè ç ðàäîñò³, ùî

ñèíà äîáðîãî ìàº.
— Ñëàâàéñó.
— Íàâ³êè ñëàâà.
— ß âàì, áàáî, ñîëîäêî¿ ïøåíèö³ òà é ò³ñòà ïðèíåñëà,

àáè-ñòå çà ìîþ Ìàð³þ î÷èíàø çãîâîðèëè.
— Ïðîñòè Á³ã, íåáîãî, ÿ çãîâîðþ î÷èíàø çà òâîþ Ìà-

ð³þ.
Õðåñòèëàñÿ ñèí³ìè ðóêàìè.
— Ñëàâàéñó.
— Íàâ³êè ñëàâà.
— Íàäí³ñ-ñìè ãåçäè òðîõè ïèðîã³â, à âè çà ìîþ ïåðøó

î÷èíàø â³êàæ³òü.
— Áî äà ïðîñòè, Àíäð³þ, ÿ â³êàæó çà òâîþ Êàòåðèíó

î÷èíàø.
Øåïîò³ëà ìîëèòâè.
— Ñëàâàéñó.
— Íàâ³êè ñëàâà.
— ß âàì, áàáêî, ðèáêè ïðèíåñëà, à âè çà íàøó ìàìó

ïîêëîíè â³áèéòå. Â ëþäèé ñâºòî, à â íàñ, ÿê áè ò³ëî ùå íà
ëàâ³ ëåæºëî, òàê ïëà÷åìî. Ùå òîãî ñâºò-âå÷îðà âîíè íàì
âå÷åðþ ëàãîäèëè.

— ß, ñèð³òêè, â³á’þ ïîêëîíè çà âàøó ìàìó.
Ä³â÷èíà, ïëà÷ó÷è, âèéøëà, à áàáà ïðîäóâàëà ïîðîõ ³ç

ïå÷³ òà ö³ëóâàëà çåìëþ ³ ïîêëîíè áèëà.
Äóæå áîãàòî ìèñî÷îê ëþäè ïîíàçíîñèëè.
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Âå÷³ð ëîâèâ çà î÷³, ³ áàáè âæå íå áóëî âèäêî, ëèøå ¿¿
ìîëèòâè ðîçõîäèëèñÿ ç ïå÷³ ïî õàò³.

Ãàëóççÿ ãðóøêè øìîðãàëî ó â³êíà, à øèáêè çäåëåíüêî-
ò³ëè.

— Êîë³äóé ìåí³, ãðóøå÷êî, êîë³äóé, áî í³õòî ìåí³ öåãî
âå÷îðà íå çàêîë³äóº, òàêîãî âåëèêîãî âå÷îðà, ëèø òè áàá³
êîë³äóºø.

Â ðóêàõ äåðæàëà ïëÿùèíó ç ãîð³âêîþ.
— ß áóäó ãîð³âî÷êó ïîïèâàòè, à òè ìåí³ ôàéíó êîëºäî÷-

êó êîë³äóé òà é ìîìó ñèíîâ³, áî ñâî¿ ìàìè íå ñêèäàºñè.
Ïèëà.
— ßêáè íå â³í, òà é áè í³ àæ íà âåñí³ íàéøëè, ÿêáè

ñîïóõà ç ïå÷³ àæ íà äîðîãó âäàðèëà.
Ïèëà.
— Àä³, îöå¿, ãðóøå÷êî, æ³íîöüêî¿, ùî êàæå:

Íîâà ðàä³ñòü ñòàëà, ÿêà íå áóâàëà:
Íàä âåðòåïîì çâ³çäà ÿñíà ñâ³òó çàñ³ÿëà...

Äðàíòèâèì ãîëîñîì ö³ëó êîëÿäó â³äêîëÿäóâàëà.
— Òåïåð óâåñü ìèð, óâåñü ð³ä êîë³äóº ³ âåñåëèòüñè, à ÿ

ñîá³ ç ãðóøå÷êîâ, ìè îá³ ñîá³. À îöå¿, ãðóøå÷êî, ñòàðîäàâ-
íüî¿ ìîìó Ìèòðîâ³:

Â³í÷óþ òåáå ùºñòºì, çäîðîâ’ºì, ïîâ³é,
Ïîâ³ÿâ â³òåð, ïîõèëèâ ÿâ³ð ñòèõåíüêà.

Âåðåùàëà, ÿê áè ç íå¿ õòî ïàñè äåð.
— Îöå¿ ì³é ñòàðèé ëþáèâ êîë³äóâàòè. Âèäèø, ñòàðèé,

à ÿ ñîá³ áåç òåáå ï’þ, òà ãóëÿþ, òà é êîë³äóþ. Òâîÿ ãðó-
øå÷êà çî ìíîâ êîë³äóº. Îé, ÿ âæå ç òîáîâ í³, îé, í³! ß íå
òâîÿ âæå ´àçäèíÿ...

Ïèëà.
— Îé, íå òâîÿ! ß ñîá³ áåç òåáå ðàäó äàëà, ÿ ñîá³ òîðáè

ïîøèëà òà é ìåæè ëþäè ï³øëà. ßê-ºì ç òîáîâ çà òâ³é ïîð³ã
ïåðåñòóïèëà, òà é ÿ âæå íå òâîÿ ´àçäèíÿ, íåìà ðèõòó.

Ïèëà.
— Àëå ÿê-ñìè â³øëà, Ì³õàéëèêó, ïåðøèé ðàç ç òîðáîâ

íà äîðîãó òà é ÷óëà-ì, ùî-ñ ó ãðîá³ ïåðåâåðíóâñè, à ìåí³



69

â³ä ñîíå÷êà ñâºòîãî ñîðîì ñòàëî, òà é âåðíóëà-ì ñè äî õàòè.
Ìîëèòâè ñòàðåöüê³ ãîâîðèëà-ñìè ó òâî¿ õàò³. Îòàêó-ñ ´àç-
äèíþ ëèøèâ ï³ñë³ ñåáå.

Ïèëà.
— À òåïåð ìåíå, ÷îëîâ³÷å, ïñè ç óñ³õ ñåë³â çíàþòü, à ÿ

¿õ òâîºâ ïàëè÷êîâ â³äãîíþ. Àëå-ì òèì æåáðàíèì õë³áîì
ñèíà çãîäóâàëà. Â³í ìàì³ ¿ñòêè âíåñå, â³í ñîðî÷å÷êó ìàì³
íà ïëå÷³ íàòºãíå, â³í ìàìè íå ñêèäàºñè. Çà íåãî, ñòàðèé,
óñ³ ãð³õè ìàºø ìàòè ïðîùåí³, çà íåãî îäíîãî. Áî çà òâîþ
´àçäèíþ òè ëàñêè â Áîãà íå äîñòóïèø.

Íàïèëàñÿ.
— Àëå-ì, ñòàðèé, ï’ÿíà, àëå-ì ïîìèéíèöå! Êîáè-ñ í³

òåïåð óçäð³â, òà é äóøà áè òè ñè âðàäóâàëà. Àëå áè-ñ ïàðèâ,
àëå áè-ñ áèâ! Ëèø çà ê³ñêè òà ãîëîâó ìåæè êîë³íà — òà é
â’ºçè íàäâîº. Áèé æåáðà÷êó, òà âîíà òâîþ ïàìíºòü ç òîðáîâ
ñâ³òàìè ðîçíåñëà! Áèé, ÿê ñóêó, áèé, íàé âîíà òîá³ ä õàò³ ä³-
ä³âñüêèõ êóñí³â íå âîëî÷èòü!

Âèïèëà ðåøòó.
— À ïðèïðè æ ñîá³, ìîé, ´àçäèíþ, ëèø òàêè éìè çà

ê³ñêè òà îòàê îòó ñòàðèöó...
Ãàòèëà ãîëîâîþ â ñò³íó, ÿê ñêàæåíà.
— Ëèø òàêè îòàê, íàé êðåïåðóº òîðáà ãðîìàöüêà.

Ä²ÒÈ

Ïîêëàâ ãðàáë³ êîëî ñåáå, ñ³â ïîò³ì íà ìåæó, çàêóðèâ
ëþëüêó òà é ãàäêà ãàäêó ïîøèáàëà. À äàë³ ãîâîðèâ íà ÷åò-
âåðî ãîí³â çàãîëîñíî.

— Íàé ÿ òðîøêè ñïî÷èíó ñóïîêîºì, áî ëèø äîìà âêà-
æóñè, òà é çàðàç ä³äîâ³ ðîáîòó íàéäóòü. Òàêè íåâ³ñòêà, êîáè
çäîðîâà, êðóòü, âåðòü òà çàðàç çàï³âîðèòü: «Òàáî âè íå ñè-
ä³òü...»

— À òî Ãîñïîäü, ùî íàä íàìè, âèäèòü, ùî ÿ ëèø íîãà-
ìè ïåðåáèðàþ. À ðóêè, àä³, ÿê çãðåáëî, à âæå-ì ì³ñ³öü íå
ãîëåíèé, à äî öåðêâè âæå-ì äîðîãó çàãóáèâ. Ó ÷³ì ï³äó,
êîëè âñå ç ïëå÷åé çàáðàëè?
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Ïî ìåæ³, ïî ìåæ³ òà é ä³ä³â ãîëîñ ö³ëèì ïîëåì âàíäðó-
âàâ, òà é óñ³ îáåðòàëèñÿ â ñòîðîíó çà ä³äîì. À â³í ñêàðæèâ-
ñÿ, íå ïåðåñòàâàâ.

— Îé, ñåãîäí³ òàê³ ä³òè. Àëå ìåíå ùå, Áîãó äºêóâàòè, ç
ïàìíºò³ íå â³êèíóëî, ÿ ùå çíàþ, ÿêó áåñ³äó ó íîòàðÿ ìàëè-ì.
Ñóõåíüêèé áóâ ïàíîê, ç áîð³äêîâ, òà é â³í òàê ðîç’ºçóâàâ
ñèíîâ³. Ä³äîâ³, êàæå, äîïîêè ºãî æèâîòà, òî ìàº ºìó áóòè ºãî
ïîñò³ëü, â³í ìàº ñïàòè, â³í ìàº â³ëåæóâàòèñè, àáè ³ äî ñõ³ä
ñîíöÿ. À âæå ÿê, êàæå, ºãî íà ëàâó ïîêëàäåòå òà çåìëåâ ïðè-
ïîðïàºòå, òî òè òîãäè ç ëàâè íà ä³äîâó ïîñò³ëü ïåðåáèðàéñè.
À áàá³, êàæå, ìàº áóòè áàáèíà ï³÷, âîíà íàé ñè â³ãð³âàº, íàé
ñè Áîãó ìîëèòü, à ÿê âæå ¿ îáìèºòå òà é ðóêè íàâõðåñò ñêëà-
äåòå, òà òîãäè íàé íåâ³ñòêà âæå ë³çå íà ï³÷, áî âîíà ¿¿.

Îñ³íí³é â³òåð ãðàâñÿ ñèâèì âîëîñÿì ä³äîâèì.
— Àëå êîáè íîòàð äåñü âå÷åðîì ïîäèâèâñè äî õàòè. Ñèí

íà ïîñòåë³, íåâ³ñòêà íà ïå÷³, à ÿ ç ñòàðîâ íà çåìë³, íà ñîë³ì-
ö³ âàëººìîñè. À öå æ ïî ïðàâä³, à äå Áîã º? Ó öèõ ëþäåé
âæå íåìà Áîãà, îé, íåìà...

Ùå é ãîëîâîþ êàçàâ, ùî íåìà Áîãà ó ìîëîäèõ ëþäåé.
— Çäèõàéòå, ñòàð³, áî âàì øêîäà ëèæêè ñòðàâè. Ìîëî-

÷êî ïî¿äàþòü, ñèðåöü ïî¿äàþòü, à ìè ÿê ùåíºòà íà íèõ
äèâèìîñè. À ÿ ¿ì êîðîâêó äàâ, îâå÷êè äàâ, ïëóã äàâ, óñå
äàâ. ßê ëþäè äàþòü, òà òàê ³ ÿ äàâ. À ñåãîäí³ âîíè âïîâ³äà-
þòü, ùî âè ñòàðåíüê³, ñëàáåíüê³ òà é ¿æòå ìàëåíüêî. Îòàê
íàì óïîâ³äàþòü íàø³ ä³òè.

Ãîëîñ ä³ä³â äðîãíóâ, òà é ä³ä óðâàâ áåñ³äó.
— Òà é ïîõîâàþòü íàñ, ÿê ïñ³â, á³ãìå, ÷îáîòà íà íîãó

íå ïîêëàäóòü...
Ãðîìàäà áóçüê³â óïàëà íà î÷åðåò ³ çëîïîò³ëà êðèëüìè

íàä ä³äîì, àæ ñïóäèâñÿ. Â òåïë³ êðà¿ çáèðàëèñÿ â³äë³òàòè.
— Îãî, âæå îñ³íü. Îòàê, îòàê òà é Ð³çäâî íå çàáàâèòüñè...
— Àëå ÿêå âîíî ðîçóìíå, õîòü ïòàõà, ëèø ùî íå ãîâî-

ðèòü. ªìó çëå, ³ âîíî ñîá³ øóêàº ë³ïøîãî. Âçèì³ íåìà æºáè
òà é ñòóä³íü. À âîíî çíàº íàïåðåä. Íå òàê, ÿê ÷îëîâ³ê, ùî
ìóñ ñâî¿ òðè äí³ íà ì³ñö³ êîðîòàòè.

Âñòàâ ç ìåæ³, ñõîâàâ ëþëüêó, âçÿâ ãðàáë³ òà ïóñòèâñÿ äî-
äîìó. Ùå ê³ëüêà ðàç³â îáåðòàâñÿ çà áóçüêàìè. Òà é ñòàíóâ.
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— Áà, õòî áè ìåí³, äîáðèé, ñêàçàâ, öè ÿ ùå ç áàáîâ
äî÷èêàþ, àáè ¿õ íàçàä âèä³òè, ÿê ïîâåðíóòüñè? Â³äàé, âæå
êîòðåñü ³ç íàñ áðèçäíå, â³äàé, óæå áóçüê³â íå áóäåìî âè-
ä³òè...

Ï²ÄÏÈÑ

Ìàëà Äîöÿ õîäèëà ëàâîþ ïîçà ïëå÷³ ´àçä³â, ùî ïèñàëè
êîëî äîâãîãî ñòîëà ñâî¿ ³ìåíà. Êîæíèé ç³ âçîðó. Ãðóáèìè
ðóêàìè îò³ ïèñàð³ îáõîäèëè ç êîæíîãî áîêó, â³äêè áè íàé-
ë³ïøå ¿ì ïî÷àòè. Ãðóäüìè ïðèòèñêàëè òàê äî ñòîëà, ùî àæ
ñêðèï³â. Íàóêà éøëà òèõîíüêî, ëèøå ÷óòè áóëî ìëÿñêàííÿ
ãóá³â, ÿê ´àçäè ìî÷ºëè ëóôêî â ðîò³. À á³ëÿâåíüêà Äîöÿ
çàãëÿäàëà äî êîæíîãî, ÷è äîáðå ïèøå.

— Äîöþ, íÿ, à ïîäèâèñè, ÿê âîíî âèãëºäàº?
— Ùå ÷åï³ðíàòå òàêå, ÿê íå÷èñàíå ïîâ³ñìî, ùå ïèø³òü.
² ´àçäà ïõàâ îë³âöå â ðîò ³ çà÷èíàâ çíîâ ïèñàòè.
— Àíó æ êî ãëèïíè íà ìîº, áî ÿ âæå ºãî ÷åøó äðóãèé

âå÷³ð, àæ í³ ãðóäè áîëº. Àíó ÷èòàé, ùî ÿ íàïèñàâ.
— Ïàâëî Ëàçèðåíêî.
— ßêóðàò ÿ. Òàê âîíî òàì ñòî¿òü, ùî êîæäèé ï³çíàºòü?
— Õòî â÷åíèé, òà é êîæäèé.
² Ïàâëî ïî÷åðâîí³â ³ç óò³õè ³ îãëÿäàâ êàðòî÷êó ç óñ³õ

áîê³â.
— Àíó æ êî ÿ ùå ðàç ºãî â³ïèøó.
² íàõèëèâñÿ ³ ñëèíèâ îë³âöå.
Äîöÿ ÿêîñü äóæå ïîâàæíî õîäèëà ïîçà ïëå÷³ ´àçä³â, ¿¿

ìàìà äèâèëàñÿ ç ïå÷³ ³ óòèõîìèðÿëà õëîïö³â, àáè íå âåðå-
ùàëè, áî âóéêè ïîçìèëþþòü íóìåðà.

Íà ëàâ³ ñèä³â ñòàðèé ßê³â ßðèì³â ³ ç âåëèêèì âäîâî-
ëåííÿì äèâèâñÿ íà îòó íàóêó. Âðåøò³ íå ì³ã âèäåðæàòè,
àáè íå çàãîâîðèòè. Äâ³ ãîäèíè ãëÿä³â ³ç íàéá³ëüøîþ óâà-
ãîþ, à òåïåð íå âòåðï³â.

— Ìîé, ´àçäè, òà ëèø³òü òðîõè íà çàâòðà, òàæå ãðóäè
âàì ïîòð³ñêàþòü.

¥àçäè ï³äíÿëè ãîëîâè ³ ÿê ïðèøèáëåí³ âèãëÿäàëè.
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— Â³øóêàâ-ºì âàì äîáðî, òà é ìàºòå ìåí³ ïîäºêóâàòè,
à Äîö³ ìàºòå äàðóíîê êóïèòè.

— Òà õòî âàñ íà òàêå íàðà¿â?
— Á³äà ìåíå íà öå íàðàäèëà.
— ßêà á³äà?
— Âèêñë³.
² ñòàðèé ßê³â ñòàâ ðîçïîâ³äàòè âæå ñîòèé ðàç, ÿê òî

áóëî.
— Òà âæå âñ³ çíàºòå, ùî-ì íà ãîð³âêó íå â’ºçàâ çåìëþ

ïî áàíêàõ, áî áè í³ Áîã ñêàðàâ. Àëå ñòàðà ìåíå çàïõàëà.
— ßê ñòàðà?
— Âè, ìîé, ³ ìîëîä³, ³ â÷³òåñè, âèäæó, ïèñüìà, òà é í³÷î

íå çíàºòå. Óõîäèòü ç êîìîðè òà é êàæå: ìîé, ñòàðèé, òà æå
ìóêè íåìà, ëèø çî äâ³ ìèñ÷èí³ â ì³õó. À ÿ ïîäóìàâ, ïîäóìàâ
òà é ãàé äî ì³ñòà ïèñàòèñè íà ñîòêó äî çàâîë³÷êîâîãî áàíêó.

Ïðèéøîâ ÿ, çíàºòå, äî òîãî áàíêó ³ êàæó, ùî òàê ³ òàê:
íå ñòàëî õë³áà ìåæè ä³òè òà é ïðîøó, ïàíå, âàøî¿ ëàñêè òà
é Áîæî¿ ïîçè÷èòè ñîòêó.

— ¥ðóíò ìàºø?
— ª, ïàíå, òàæå áåç ´ðóíòó ñåãîäí³ í³õòî íå äàñòü.
— À ñòî¿òü íà òîá³?
— Íà ìåí³.
— Òàáóëà ÷èñòà?
— Ãåòü âñå ÷èñòî.
— Äîâãè ìàºø?
— Òà äåñü ìåæè æèäàìè º íå òàêèé-òî äîâã, ëèø ñòðóï.

Òà âæå çà öó ñîòêó ³ õë³áà ìåæè ä³òè êèíó, ³ æèäàì ðîò
çàòêàþ.

— Òî ïðèíåñè àðêóøîê ³ àí³ñòðàò òà é ï³äåø íà ïîñ³-
äçåíº.

— Òà êîëè ïðèéòè íà òî ïîñ³äçåíº?
— Ãîâîðè äî ìóæèêà, òåáå íà ïîñ³äçåíº íå òðåáà, ëèø

ïàïåð³â.
— Â³áà÷ºéòå ìåí³, ïàíå, áî ÿ íå ïîðîçóì³â, à ïàïåð³ àä³

ãåçäè. — Òà é â³òºã ç ïàõóçè, òà é ïîäàâ. — Òàì, — êàæó, —
äåñü º âñå, áî ÿ òî äîêóïêè âñå ñêëàäàþ, âñ³ ïèñüìà. ß, âè-
äèòå, òîìó íå ðîçóì³þ í³÷î òà âñå òîòî ðàçîì òðèìàþ. —



73

Ïåðåáðàâ â³í, íàéøîâ, ùî äî íåãî, òà é êàæå: çà òèæäåíü
ïðèéäè.

— Õîäèâ ÿ çî òðè ðàçè, àæ êàæå íàðåøò³, ùî º ãðîø³
õâàëåí³.

— À âì³ºø, ñòàðèé, ïèñàòè?
— Åé, äå, ïàíå! Ó øêîë³ ìåíå íå â÷èëè, ó âîñüêó íå

áóâ-ºì òà é ñìè öàëêîì ñë³ïèé.
— Òî ìóñèø ï³äïèñóâàòèñè ó íîòàðÿ.
— ß, ïðîøó, ïîêëàäó çíàê ñâîºâ ðóêîâ, àä³ õðåñòèê,

à âè ï³äïèø³òü...
— Íå ìîæíà, — êàæå, — íà âåêñëºõ õðåñò³â êëàñòè...
— À ÿ â ãàäêàõ ñòàâ. Öå ÿê îçìóòü óï³ñ, ÿê ïðîöåíò

íàïåðåä â³äáåðóòü, ÿê íîòàðåâ³ çàïëàòþ, òà é òîãî êàï³òàíó1

ìàëî ùî ìåí³ ëèøèòüñè.
Çâåðò³â ÿ ñè ïî ì³ñò³ çà ðó÷èòåëÿìè òà é íàäèáàþ øåâ-

öà, îòîãî çëîäþãó Ëÿï÷³íöüêîãî. Âîíî, á³äà, âñå íèêàº ïî
ì³ñò³. Ñòàâ ÿ òà é ðîçêàçóþ çà ñâîþ á³äó.

— Õëîï, — êàæå, — âñå äóðíèé, ãíèº ö³ëó çèìó òà é áè
íå íàâ÷èâñè íàâ³òü ñâîº ïîðåêëî íà ïèñüì³ ïîêëàñòè.

«À õîòü òè çëîäþãà â³÷íà ³ ïîìèéíèê æèä³âñüêèé, àëå
ñëîâà äîáð³ ìàºø», — ïîãàäàâ-ºì ñîá³ òà é ïîá³ã äàë³.

— Ïðèâ³â ðó÷èòåë³â, ï³äïèñàëè-ì ñè ó íîòàðÿ, àëå
ç ñîòêè òðèíàö³òü ëåâ³â îá³ðâàëè.

— Íåñó ÿ ò³ ãðîø³ äîäîìó, à òîò øâåöü ìåí³ ç ãîëîâè íå
â³ëàçèòü. Çëîä³é-òî çëîä³é, àëå ñëóøí³ ñëîâà ãîâîðèòü. Àä³,
ðâóòü øê³ðó, çäîéìàþòü ÿê ç âîëà. Ñîòêó í³áè-ñ óçºâ, à äî-
äîìó ùî íåñåø?

Íà ö³ì ì³ñö³ âñå ßê³â ïëþâàâ ³ òåïåð ïëþíóâ.
— Êîæäèé õî÷å â³ä ðóêè, êîæäèé õî÷å äóðíè÷êè, à òî

áî âæå òàê ñòàëî ò³ñíî, ùî ðàç ò³ñíî.
— Ïîêëàâ-ñìè ãðîø³ ó ñêðèíþ, à ñàì äî Äîö³: «Òè, Äîöü-

êî, ä³äà íàâ÷è ï³äïèñàòè íàìåíî, íàé ä³ä ïàíàì ãîðëî íå íà-
ïèõàº, áî âîíî íàïõàíå. ß âîë³þ òîá³ ïëàõòèíî÷êó êóïèòè...»

— Òà é íàâ÷èëà, òà é ñòå ïî ñåë³ ïåðå÷óëè, òà é ñòå ç
ä³äà íàñì³õàëèñè. Àëå ïðèéøëî äî êðóòîãî, òðåáà âèêñë³

1 Êàï³òàëó.
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ï³äïèñóâàòè, à âè çà ä³äîì äî Äîö³. ß âàì äîðîãó ïîêàçàâ,
ùî âæå íå ìåòå ãðîø³ óòðà÷ºòè.

— Òà âæå íå ìåìî, — â³äïîâ³äàëè ´àçäè, — òà ìàºìî
âàì ïîäºêóâàòè òà é Äîö³, íàø³ íàâ÷èòåëüö³.

— Àëå ìàºòå âñ³ ¿ ïî äàðóíêîâ³ ïðèíåñòè.
— Òàæå ïåâíå...
Äîöüêà ñèä³ëà íà ïå÷³ ³ äóæå ò³øèëàñÿ, ³ ìàìà ¿¿ óñì³-

õàëàñÿ.

ËÀÍ

Äîâãèé òàêèé òà øèðîêèé äóæå, ùî îêîì ç³çäð³òè íå
ìîæ. Ïëèâå ó â³òð³, â ñîíöþ ïîòàïàº. Ëþäñüê³ íèâè çàëè-
âàº. ßê øèðîêèé, äîâãèé íåâ³ä. Âèëîâèòü íèâêè, ÿê äð³-
áîíüêó ðèáó. Îòîé ëàí.

Ç³ñõëå áàäèëëÿ áàðàáîë³ øåëåñòèòü íà í³ì. Ï³ä êîð-
÷åì ìàëà äèòèíà. ² õë³á ³ùå, ³ îã³ðîê òà é ìèñ÷èíà. ×îð-
íèé ñâåðùîê äîòóëèâñÿ í³æêè òà é óò³ê. Çåëåíèé êîâàëü
äåðæèòüñÿ ïîäàëåêè. Ì³äÿíà æóæåëèöÿ áîðçåíüêî îáá³ãàº
äèòèíó.

À âîíî ïëà÷å çà øåëåñòîì áàäèëëÿ. Òà é çâåðíóëîñÿ ³
âïàëî. Âïàëî ðîòîì äî êîð÷à. Á’º í³æêàìè, äóæå ïðó÷àºòü-
ñÿ ³ ïîâîëåíüêè ñèí³º.

À ïîñåðåä ðîçêîïàíèõ êîð÷³â ñïèòü ìàìà. ßê ðàíà, íîãè,
áî ïîêàë³÷åí³, ïîñ³÷åí³, ïîîðàí³. Ïðèâ’ÿçàíà ÷îðíèì âî-
ëîññÿì äî ÷îðíî¿ çåìë³, ÿê êàì³íü.

Ñîíöå ðàäî áè ö³ëó ì³öü ñâîþ íà ¿¿ ëèö³ ïîêëàñòè. Íå
ìîæå ¿¿ ï³äâåñòè òà é çà õìàðó çàõîäèòü.

×îðíèé âîðîí çíÿâñÿ, îáë³òàº, îáë³òàº òà é êðàí÷å.
Âðåøò³ ç³ðâàëàñÿ. Íàñëóõàº, íàñëóõàº.
— Îòî, ÿ! Êîëî ðîáîòè ñïàòè!
Âçÿëà ðèñêàëü ³ êîïàº, ðàç ïîïðè ðàç êîð÷³ ðîçðèâàº.
— Äîáðå, ùî ñïèòü. Òàêà ìóêà, òàêà ìóêà ºìó òà é ìåí³

ç íèì. À çàðîáèòè òðåáà, áî âçèì³ í³õòî íå äàñòü.
Íàãíóëàñÿ òà é êîïàº, áîðçî, õóòêî. À òîé êîð÷ îáìè-

íàº. Ñò³ëüêè ñïîêîþ, äîêè ñïèòü...
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ËÈÑÒ

Ïîë³òè÷íèì àðåøòàíòàì ìóæèêàì íà Ñâÿòèé âå÷³ð

Ó õàò³ áóëî òàê ÿñíî, ùî áàáà Ãðèöèõà âèä³ëà êîæíèé
ïàëåöü ²âàíê³â, äå â³í äî ñò³íè ïðèòóëèâñÿ.

Ñîíöå ñïóñêàëîñÿ íàñàìïåðåä íà ë³ñ, ùî ñòîÿâ íà ãîð³
ïåðåä õàòîþ, íà éîãî ãàëóççþ ëèøàëî âñ³ ñâî¿ äîðîã³ êàì³í³
áëèñêó÷³, à ë³ñ áèâ ïðîì³ííÿìè ó â³êíà õàòè.

² òàêèõ ¿õ áóëî áàãàòî â õàò³, ùî áàáà âèä³ëà êîæí³ñüêèé
ïàëåöü ²âàí³â íà ñò³í³.

— Ìîé, ²âàíå, àáè ÿ òåáå íå âèä³ëà á³ëüøå íà ëàâ³! Àä³,
ùî òè ³ç ñò³í ïîðîáèâ. Ïî çåìë³ ñîá³ á³ãàé.

²âàíêî á³ãàâ â³ä ïîðîãà äî ñòîëà òà âîçèâ íà íèòö³ êîë³ñ-
öÿòêî â³ä íèòîê òà é êàçàâ áàá³:

— Íå á³éòåñè, ÿ âæå, á³ãìå, íå áóäó.
Êîëî áàáè íà ïå÷³ ñèä³ëà ìàëåíüêà Ìàð³éêà ç çàïëåòå-

íîþ ê³ñî÷êîþ, ÿê ìèøà÷èé õâîñòèê.
«Áîæå, Áîæå, ÿê íàðîäîâ³ ò³ñíî ñòàëî æèòè, à ÿê ñâºòà

íàä³éäóòü òà é íàð³ä òàêè âåñåëèòüñÿ», — ãàäêóâàëà ñîá³
áàáà.

Ëèöå çìîðùåíå, ñèí³ ãóáè, ñóõ³ ðóêè, ñèâèé âîëîñ —
îòàêà áàáà.

— Áà, âóéêî Âàñèëü ³äóòü äî íàñ ³ç Íèêîëîâ Ñèìåíî-
âèì, ³ç òèì, ùî â øêîëàõ â³í ñè â÷³òü.

— Ò³êàé ³ç çåìë³, á³æè ä áàá³ íà ï³÷!
Äî õàòè óâ³éøîâ Âàñèëü ³ç øêîëÿðåì.
— À â âàñ, ìàìî, íà ïå÷³ Ð³çäâî? Â³í÷óþ âàñ ñ÷ºñòºì,

çäîðîâ’ºì, àáè-ñòå ùå ïðîæèëè ìåæè íàìè, — â³íøóâàâ
ñèí ìàì³ òà é ö³ëóâàâ ó ðóêó.

— Îé ñèíêó, ìåí³ Ð³çäâî íå â ãîëîâ³. ß, äèòèíêî, âñ³
äí³ îïëàêóþ ³ ñâºòî, ³ áóäåíü, — êàçàëà áàáà, òà é ñëüîçè
â î÷àõ ïîêàçàëèñÿ.

— À ÿ ïðèéøîâ ïèñüìî â³ä Ôåäîðà ïðî÷èòàòè, áî â÷å-
ðà íà ïîøò³ ïðèéøëî. Ñåìåí³â, àä³, ïðî÷èòàº.

— Òà ùî ïðèïèñóº, äóæèé â³í öè ñëàáóº?
Âàñèëü âèòÿãíóâ ëèñò ³ç ÷åðåñà, ïîäàâ øêîëÿðåâ³, à öåé

âçÿâ ÷èòàòè:
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«Êîõàíèé ì³é áðàòå Âàñèëþ ³ âè, ìàìî!
Êëîíºþñè äî âàñ íà Ð³çäâî ³ â³í÷óþ âàñ íà ö³ ñâºòà.

Çàêîë³äóâàâ áè-ì âàì êîëºäêó ç êðåìåíàëó, àëå áîþñè, ùî
â³òåð ìîþ êîëºäó ó ë³ñ³ ñòðàòèòü òà é ï³ä âàø³ â³êíà íå
ïðèâ³º».

Ñòàðà ìàìà îáñèïàëàñÿ ñë³çüìè, à Âàñèëü ìîâ÷àâ.
«Òóò àðåøòàíòè ÿê çàêîë³äóþòü, òî àæ ñèðèé ìóð ðîç-

ñèïàºñè, àæ ðæà ³ç ´ðàò³â îïàäàº. ßê ïîâåäóòü ãîëîñîì, òî
àæ äîçîðö³ íàñëóõóþòü. À òàêà êîëºäà â íåâîë³ ñóìíà òà
ñòðàøíà! À ñîá³ òî ÿ âíî÷³ ãåòü-÷èñòî íàãàäàâ çà êîëºäó. ßê
ùå ÿ õëîïöåì õîäèâ êîë³äóâàòè, ÿê âè, ìàìî, ìåíå ó òàòà
çäîâîëºëè, àáè ïóñòèëè ó êîëºäó, à ïîò³ì ÿê ìè ïàðóáêàìè
âæå õîäèëè ³ç ñêðèïêîâ êîë³äóâàòè. Áóâàëî, ñòàíåìî, ÿê ë³ñ,
ï³ä â³êíîì. Êîë³äóºìî, à ñêðèïêà ïëà÷å ìåæè íàìè, ÿê äèòè-
íà. Ìè ùå äóæ÷å, à ñêðèïêà ð³âíî ïëà÷å, ³ í³êîëè ìè ¿¿ íå
ìîãëè ïåðåêîë³äóâàòè. Àä³, îòåïåð ÷óþ, ÿê òà ñêðèïêà ïëà-
êàëà, òàêè ãåçäè ïëà÷å...»

— Îé, ñèíó, ñèíó, òîòî-ñ ä³òè îñèðîòèâ, — øåïòàëà
áàáà.

«Àëå ãîäèíàìè, ìàìà, òà òàê ìåí³ ó öèõ ìóðàõ ñòðàøíî,
ùî íå ãîäåí ÿ ñàì íà ëóæêó ëåæºòè òà é ³äó äî äðóãîãî, áî
áèõ óìåð. ßê ñîá³ íàãàäàþ çà Íàñòþ, ùî âîíà ÷åðåç ìåíå
ï³øëà â çåìëþ òà é ìåí³ ä³òè íàí³âåöü îñèðîòèëà, òà é êðîâ
æèâöåì ³ç ñåðöÿ êàïàº. À êð³çü ´ðàòè âèäêî çâ³çäè. À ÿ íà
íèõ äèâëþñè, ÿê âîíè êîòðå á³ëüø³ òà ìåíø³ çà ñîáîâ ïðî-
âàäº. ² ïî÷³òóþ ñîá³ íà âåëèêó, ùî öå Íàñòÿ, à íà ìàë³, ùî
öå Ìàð³éêà çàðàç çà íåâ, à öå ²âàíêî, à öå Âàñèëüêî...»

— Îé ñèíêó, íå áåðè òè ñîá³ òàêèé âåëèêèé òóñê äî
ãîëîâè, — êðèêíóëà áàáà, ÿê áè îñå Ôåä³ð ãîâîðèâ äî íå¿,
à íå ïèñàâ.

«Òà é âñå ìè ñè ïðèâèäæóº ïîõîðîí Íàñòèí. Éäåòå âè,
³äóòü ä³òè çà äåðåâèùåì, ³äóòü ëþäè. À õîðóãâàìè â³òåð íî-
ñèòü òà é ïèòàº: «À ÷îëîâ³ê öå¿ æ³íêè äå ïîä³âñè?» À ïîäåð-
òà õîðîãâà ºìó âñå êàæå: «Â Ñòàí³ñëàâ³, â êðåìåíàë³!»

— Îé, çàìóðóâàëè ò³, ñèíó, ó íåâîë³, — òàê ç³òõàëà áàáà.
«ß ãàäàâ, àáè íåïðàâäó êîð÷óâàòè, à òî âîíè ìåíå ç

êîð³íºì â³ðâàëè, æ³íêó âáèëè òà é ä³òè ëèøèëè íà âîëþ
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Áîæó. Êîáè òè, áðàòå Âàñèëþ, ³ âè, ìàìî, àáè-ñòå çà ìî¿
ä³òè äáàëè. Àáè ¿ì ãîëîâó ó ñóáîòó çìèòè, à â íåä³ëþ á³ëó
ñîðî÷êó àáè äàòè. Àáè âîíè ÷îðí³ íå õîäèëè, àáè ¿õ íåí-
äçà íå ¿ëà. À íàéäóæ÷å, àáè âè, ìàìî, íà íàéìåíøó, Ìà-
ð³éêó, ïîç³ð äàëè. Àáè âîíî, ìàëåíüêå, íå ñëèíèëî ñîðî÷-
êè òà àáè âîíî íå ïëàêàëî, áî ñëèíà ó ãðóäö³ ñè âæèðàº.
Çíàºòå, ùî ÿê ñèðîòà ïëà÷å, òî âñ³ àíãåëè ïëà÷óòü...»

— Îá÷³ñóþ ÿ òâî¿ ä³òè ùîñóáîòè, òà é ñîðî÷êè ¿ì ïåðó
ùîòèæíÿ, òà é ïóñêàþ ñòàð³ ñëåçè çà âîäîþ, — â³äïîâ³ëà
áàáà.

«À òè, áðàòå Âàñèëþ, äáàé çà ìî¿ õëîïö³. Íå ïóñêàé ¿õ ó
ì³øêó ïî äîùåâ³ õîäèòè, àëå òè ¿ì ñàðäà÷èíêè ïîøèé. Íà-
â÷è ¿õ íàðîçóì, ÿê áè é ÿ, à íå ïóñòè ïîï³ä ïëîòè. Çðîáè ç
íèõ ́ àçä³â òà é íàêàçóé, àáè ñâîãî òàòà òà é ìàìó íå çàáóâà-
ëè, áî ¿õ òàòî íå áóâ ëàéäàê, àëå ñâîº ïðàâî òðèìàâ...»

— Îé Ôåäîðå, íå ïóñòþ ÿ òâî¿ õëîïö³ ïîï³ä ÷óæ³ ïëî-
òè, àëå íàâ÷ó ¿õ, ÿê ð³äí³, — âæå Âàñèëü êàçàâ.

«À òó íèâó ï³ä ëàíîì çàñ³éòå ïøåíèöåâ, áî òî äîáðà
íèâà, íåäàâíî ãíîºíà. Òà é ðîá³òü òàê, àáè ìî¿ì ä³òåì êðè-
âäè íå áóëî, áî ÿ ìàþ òàêó ãàäêó, ùî â³äñè ÿ âæå íå ãîäåí
â³éòè. Òà é ïðèïèø³òü äî ìåíå ãåòü çà âñå, ùî ñè äîìà ä³º.

Êëîíºþñè äî òåáå, áðàòå, òà é äî âàñ, ìàìî, òà é äî
ä³òèé ìî¿õ.

Ôåä³ð».

Áàáà ðåâíî ïëàêàëà, à îáîº ä³òè çà íåþ.
— Íà-êî òîá³ ´ðåéö³ð, íà-êî, àëå íå ïëà÷. Àä³, ÷óºø,

ùî äºäÿ êàæå, àáè-ñ áàáè ñëóõàâ, àáè-ñ íå ïóñòóâàâ.
Êàçàâ îöå Âàñèëü äî ²âàíêà òà é äàâ éîìó íîâåíüêèé

´ðåéöàð.

ÂÅ×²ÐÍß ÃÎÄÈÍÀ

Íå ì³ã ñ³ñòè, òàê éîãî ùîñü ãíàëî â³ä ñò³íè äî ñò³íè.
Õîäèâ òà õîäèâ ïî õàò³. Îáñòàíîâà õàòíÿ ³ êóòè çàìàçóâà-
ëèñÿ ³ ïðîïàäàëè â âå÷³ðí³ì ñóò³íêó, à â ãîëîâ³ çàðèñîâóâà-
ëèñÿ äàâí³ îáðàçè ùîðàç âèðàçí³øå.



78

— Îòñå òàêà õâèëÿ, êîëè ìàë³ ä³òè âèá³ãàþòü ³ç õàòè íà
òîëîêó ³ ãðàþòüñÿ äóæå âåñåëî, íåðâîâî. Â òàêó ïîðó ä³â÷à-
òà íå õîòÿòü ãîíèòè òîâàðó äîäîìó, áî êàæóòü, ùî ÿê çîðÿ
âå÷³ðíÿ íà íåáî âèõîäèòü, òî ãîëîñ ïî ðîñ³ ñòåëèòüñÿ, — ³
ñï³âàþòü, àáè ãîëîñ ñòåëèâñÿ. À âçèì³ òî ìàìè ïðÿäóòü
êóæ³ëü òà é ñï³âàþòü ñâî¿ ä³âîöüê³ ñï³âàíêè, àëå òàê ñóìíî,
ÿê áè áàíóâàëè çà ìîëîäèì â³êîì. Ä³òè ñõîäÿòüñÿ ðàçîì
äîêóïè ³ øåïî÷óòü íà ïå÷³ òà é çàñèïëÿþòü áåç âå÷åð³. ×óä-
íà ÿêàñü âå÷³ðíÿ ãîäèíà.

Õîäèâ òà ãëàäèâ ñåáå ðóêîþ ïî ÷îë³, ÿê áè õîò³â óñ³ ñâî¿
äóìêè çàìêíóòè ó ãîëîâ³, àáè íå ïîâèë³òàëè, áî ùèðî õîò³â
¿õ ïåðåãàäóâàòè.

— Áà íå çíàòè, ùî â³í ä³º? Òàêèé áóâ äîáðèé òîâàðèø.
Äîáðå ïàì’ÿòàþ, ÿê ìè ðàç ñèä³ëè ó íüîãî â ñàäêó. Â³äàé,
òîä³ â³í ãîâîðèâ çà ò³ á³ë³ õìàðêè. Á³ëà õìàðêà, êàçàâ, ³ç çî-
ëîòèìè áåðåãàìè ñóíåòüñÿ ïî íåá³ òà ëèøàº ïîçà ñîáîþ á³ë³
ë³ë³¿, à ñàìà éäå äàë³ òà ñ³º, ñ³º òîãî öâ³òó ïî ñèí³ì íåá³ — òà
é çà ãîäèíó íåìà í³ õìàðêè, í³ ë³ë³é. Ëèø ãîëóáå íåáî ìîð-
ùèòüñÿ, ÿê ãîëóáå ìîðå. Ïðàâäà, â³í òîä³ ÷îãîñü ñóìóâàâ.

Õîäèâ, à î÷³ éîãî ñòàâàëè òàê³ äîáð³, ÿê ó äèòèíè.
— Îò, âæå ÿ çàáóâ ê³íåöü. Ïðèõîäèòüñÿ âæå ìàìèí³

ñï³âàíêè çàáóâàòè! À ùå äîíåäàâíà òÿìèâ. Çàðàç. ß çàéìèâ
³ç Ìàð³éêîþ â³âö³ â ïîëå, ó ñ³íîæàò³. Ìàð³éêà âèøèâàëà
ñîá³ ðóêàâè, òàê³ ó ôàñîëüêè. Ôàñîëüêè âèøèâàëà íà÷åð-
âîíî, õâîñòèêè ñèíüî, à ìåæ³ ïîì³æ ôàñîëüêàìè îáêèäàëà
÷îðíîþ âîë³÷êîþ. ß ìóñèâ çàâåðòàòè â³âö³, áî Ìàð³éêà áóëà
ñòàðøà. Àëå áóëà îäíà á³ëîãîëîâà â³âöÿ, òà òàêà âëàçëèâà,
ùî æàäí³é ñ³ÿíö³ íå äàðóâàëà. Òà é ÿ ñêèíóâ îêðàéêó, ³ ìè
¿¿ ñïóòàëè. Áóâ ñïîê³é. ß á³ãàâ ðîçïåðåçàíèé ïîï³ä âåðáè,
òà ñâèñòàâ, òà ãàëàñóâàâ íà âñå ïîëå. À ïîò³ì Ìàð³éêà ìåíå
çàêëèêàëà ¿ñòè. ¯ëè ìè õë³á ³ ñèð ³ç ëèñòêà...

Âæå ñèä³â íà ì’ÿê³ì êð³ñë³, ³ õëîï’ÿ÷³ ñïîìèíè ãîíèëè
éîãî, ÿê ñîí, íà ÿê³ñü öâ³òèñò³ ïîëÿ, ùî öâ³ò³â íà íèõ äóæå
áîãàòî ³ ìîæíà ¿õ ðâàòè, ðâàòè.

— Ïîò³ì ïðèéøëè äî íàñ ìàìà. Âåðòàëèñÿ ç ïîëÿ, áî
¿ñòè íîñèëè ðîá³òíèêàì. Äàëè íàì ¿ñòè ìîëîêà ³ îãëÿäàëè
Ìàð³¿í³ ðóêàâè. Òà é íàêàçóâàëè Ìàð³éö³, àáè í³êîëè íå
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áðàëà òðè íèòö³, ëèøå äâ³ ïîçà ³ãëó, áî ôàñîëüêè áóäóòü
÷åðåâàò³. À ìåí³ êàçàëè, àáè íå êà÷àòèñÿ ç ãîðè, áî ñîðî÷êó
ï³äðó àáî ñîá³ ÷åðåâî ïîêàë³÷ó. «Òè, ïàðóá÷å, íå áðèêàé,
ÿê ê³íü ïî ïîëþ, ðîçïåðåçàíèé, àëå ñèäè ñîá³ êîëî Ìàð³¿
òà îâåöü ïèëüíóéòå». À ÿ ëåæàâ ñîá³ êîëî ìàìè òà ëóïèâ
íîãàìè â òðàâó, à ìàìà êàçàëè: «Òè íå ãîäåí àí³ ãîäèíêè
òèõî ïîñèä³òè?» Òà é òîä³ çëåò³â áóçüîê íà ìëàêó òàêè êîëî
íàñ. Ìàìà éìèëè ìåíå, ïîñàäèëè íà êîë³íà òà é ïî÷àëè
ñï³âàòè:

Îé íå êîñè, áóçüêó, ñ³íà,
áî ñÿ çðîñèø ïî êîë³íà.
Òà íàé òîòà ÷àéêà êîñèòü,
ùî íàáàêèð øàïêó íîñèòü.

Çáèðàâ óñ³ ñèëè ïàì’ÿò³, àáè íàãàäàòè ðåøòó ñï³âàíêè,
³ íå ì³ã. Î÷³ ïîñóìí³ëè.

— Çàðàç, çàðàç. Ìàìà ï³øëè äîäîìó, à ÿ á³ãàâ äî âå÷îðà
çà áóçüêîì òà ïðèñï³âóâàâ: «Îé íå êîñè, áóçüêó, ñ³íà...»

Ðîçá³ãàâñÿ, ÿê òîé õëîïåöü, ùî õî÷å ÿð ïåðåñêî÷èòè ³
íàä ñàìèì ÿðîì óñå ñòðèìóºòüñÿ. Ãîâîðèâ ãîëîñíî ïåðø³
â³ðø³ ñï³âàíêè ³ íå ì³ã íàãàäàòè. Ç³òõíóâ, ³ ÷îðíèé îáâ³ä
êîëî î÷åé ùå á³ëüøå ïî÷îðí³â.

— Áîæå ìèëèé, âæå íå ãîäåí ÿ íàäòî÷èòè òî¿ íèòêè,
ùî óðâàëàñÿ! Âîíà âæå òîä³ ðâàëàñÿ, ÿê ìåí³ ìàìà ìèëè
íîãè ³ ÷èñò³ îíó÷êè âèäèðàëè ç ñòàðî¿ ñîðî÷êè, à òàòî ÷î-
á³òêè îáòèðàëè. Âñ³ ìè òîä³ ïëàêàëè, áî ìåíå ïóñêàëè ó
ñâ³ò íà íàóêó. ² õîäèâ ÿ ïî ò³ì ñâ³ò³, ³ ãíóâñÿ, ÿê ëîçà, äëÿ
êàâàëêà õë³áà, ³ ÷óâ íà ñîá³ ñîòí³ ãîðäèõ î÷åé.

Ìàõíóâ ðóêîþ, ÿê áè õîò³â â³ä³ãíàòè ò³ ãîðä³ î÷³.
— Ïî äîâãèõ ðîêàõ ÿ ïî¿õàâ äî ìàìè. Òàòà âæå íå áóëî.

Çãîðáëåíà, ñòàðà, ç êîñòóðîì ó ðóêàõ, ñèä³ëà íà ïðèñï³ òà
ãð³ëàñÿ íà ñîíö³. Íå ï³çíàëà. À ïîò³ì ìåíå ïðèâ³òàëà. «Íàøà,
ñèíêó, Ìàð³ÿ âìåðëà. ß òîá³ íå ïèñàëà, àáè-ñ íå ñóìóâàâ.
Òà ÿê óìèðàëà, òî âñå çà òåáå äîïèòóâàëà. Ìè ¿¿ äóðèëè, ùî
òè íàä’¿äåø. À òàêè òîãî äíÿ, ùî âìåðëà, òî êàçàëà, ùî êîáè
òåáå õîòü êð³çü â³êíî, õîòü ÷åðåç ïîð³ã óçð³ëà. Òà é óìåðëà».

Îòàê ðâàëàñÿ òà íèòêà...



Íåñâ³äîìî ãîâîðèâ ìàìèíó ñï³âàíêó. «Îé íå êîñè, áóçü-
êó, ñ³íà...»

— Ï³øëè ìè ç ìàìîþ íà ìîãèëó. Ëåäâè ìàìà äîáèëè-
ñÿ. «Àä³, ñèíêó, îòñå Ìàð³¿í ãð³á. ß âæå íàñàäèëà ³ ðóòè, ³
áàðâ³íêó, ³ õðåñò äàëà çìàëþâàòè, àëå ùå âèøåíüêè íå ïî-
ñàäèëà, àæ âîñåíè ïîñàäæó». Ñ³ëè ìè êîëî ãðîáó, ³ ìàìà
îïîâ³äàëè ìåí³ çà á³äó Ìàð³é÷èíó. ×îëîâ³ê çëèé, ä³òè ìàë³,
á³äà â õàò³. Â³òåð çäóâàâ ³ç âèøåíü á³ëèé öâ³ò. Öâ³ò ïàäàâ íà
ãð³á ³ íà íàñ. Çäàâàëîñÿ, ùî òîé öâ³ò çðîñòàºòüñÿ ç ìàìè-
íèì á³ëèì âîëîññÿì ³ ùî ðîñà ç öâ³òó ñïàäàëà íà ìàìèíå
ëèöå. À ÿ íàãàäóâàâ ñîá³, ÿê ìè ç Ìàð³éêîþ â³âö³ ïàñëè...

Ãàðÿ÷³ ñëüîçè âïàëè íà ñò³ë.
— À ïîò³ì ìàìà âìåðëè. Ãð³á ìàìèí íåäàëåêî â³ä Ìà-

ð³¿íîãî. Öâ³ò ³ç ìàìèíî¿ âèøåíüêè ïàäàº íà ãð³á Ìàð³¿, à ç
Ìàð³¿íî¿ íà ìàìèí ãð³á. Áóâ ÿ òàì ðàç. Ñèä³â ì³æ òèìè
ãðîáàìè, ³ íàãàäàëàñÿ ìåí³ ìàìèíà ñï³âàíêà. Êîëè íå çíàþ
âæå ê³íöÿ. Ïîñèä³â ÿ òàì òà é ï³øîâ ³ç ìîãèëè. Ëèø âèø-
íåâèé öâ³ò ³ç ãðîá³â ëåò³â çà ìíîþ, ÿê êîëè áè òèì öâ³òîì
ñåñòðà ³ ìàìà ïðîñèëè, àáè ÿ íå éøîâ...

Ùå äîâãî õîäèâ ïî õàò³ òà íåñâ³äîìî øåïòàâ:

Îé íå êîñè, áóçüêó, ñ³íà,
áî ñÿ çðîñèø ïî êîë³íà.
Òà íàé òîòà ÷àéêà êîñèòü,
ùî íàáàêèð øàïêó íîñèòü.
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ÄÎÐÎÃÀ

— ß éäó, éäó, ìàìî.
— Íå éäè, íå éäè, ñèíó...
Ï³øîâ, áî ñòåëèëàñÿ ïåðåä éîãî î÷èìà ÿñíà ³ äàëåêà.
Êîæí³ âîðîòà ìèíàâ, óñ³ á³ë³ â³êíà.
Ëþáèâ ñâîþ äîðîãó, íå ñõîäèâ ç íå¿ í³êîëè.
Óäíèíó âîíà áóëà áåçêîíå÷íà, ÿê ïðîì³íü ñîíöÿ, à âíî÷³

íàä íåþ âñ³ çâ³çäè íî÷óâàëè.
Çåìëÿ öâ³ëà ³ êâ³òàìè ñâî¿ìè ñì³ÿëàñÿ äî íüîãî. Â³í ¿õ

ðâàâ ³ çàòèêàâ ó ñâ³é áóéíèé âîëîñ.
Êîæíà êâ³òêà êèäàëà éîìó îäíó ïåðëó ï³ä íîãè.
Î÷³ éîãî âåñåë³, à ÷îëî ÿñíå, ÿê êåðíè÷êà ïðè ï³ëüí³é

äîðîç³...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Àæ ëþäåé ñï³òêàâ.
Âáèò³ ïî êîë³íà â çåìëþ, âîíè ó áåçòÿìí³é ìíîãîñò³

ïàäàëè ³ çäîéìàëèñÿ.
×îðíèìè äîëîíÿìè ñòðó÷óâàëè ï³ò ç ÷îëà ³ âåëèêèìè

ðóêàìè ëîâèëèñÿ çåìë³.
Âòîìà âàëèëà ¿õ, âîíè äóøèëè çà ñîáîþ ñâî¿ ä³òè ³ ðåâ³-

ëè ç áîëþ.
Çäîéìàëèñÿ ³ ïàäàëè.
À í³÷ êëàëà ¿õ ó ñîí, ÿê êàìåí³â, îäíîãî êîëî îäíîãî.
Ñòðàøíèìè ëèöÿìè îáåðíåí³ äî íåáà, ÿê ìîðåì ãîëîâ

ïðîòè ìîðÿ çâ³çä.
Çåìëÿ ñòîãíàëà ï³ä óäàðîì ¿õ ñåðöü, à â³òåð âò³ê çà ãîðè.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Â³í ÷èòàâ ò³ ëèöÿ ³ âåëèêó ï³ñíþ áîþ íà íèõ.
Ç ¿õ ãóá³â çëèçàâ ñëîâà, ç ÷îë³â âè÷èòàâ ìèñë³, à ç ñåðöü

âèññàâ ïî÷óâàííÿ. À ÿê ñîíöå ðîäèëîñÿ â êðîâ³ ³ ö³ëóâàëî
ïîì³æ äîâã³ â³¿ ¿õ î÷³, òî â éîãî ñåðö³ ïîðîäèëàñÿ ï³ñíÿ.

Ðîçñï³âàëàñÿ â éîãî äóø³, ÿê áóðÿ, ðîçêîëèñàëàñÿ, ÿê
ìàìèíå ñëîâî.

² ñòàâ ñèëüíèé ³ ãîðäèé. Â³òåð íàãíóâ ä íåìó âñ³ êâ³òè.
Ñòóïàâ ñâîºþ äîðîãîþ äàëüøå.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Âîíà, ÿê ïîëîòíî, ï³ä íèì óãèíàëàñÿ.
Ìèíàâ óñ³ âîðîòà, á³ë³ â³êíà ïîìèêàëè.
² çíîâ ëþäåé ïîáà÷èâ.
Ñòîÿëè ëàâîþ. Ïåðåä íèìè êîëîñèñòå ìîðå çîëîòà, ïîçà

íèìè ä³òè â õîëîä³ ñíîï³â.
Îãîíü ¿õ ïðàæèâ, çàë³çî ïëàêàëî â ¿õ ðóêàõ.
Ïîëèíÿë³ ïóñòàð³ íåáåñí³ áåçäóøíî çâèñàëè íàä íèìè.
Âñ³ â á³ëèõ ñîðî÷êàõ, ÿê íà Âåëèêäåíü.
Àëå ñíîïè ïðîïàäàëè ç-íàä ä³òåé, ³ âîãîíü âæåðàâñÿ â ¿õ

á³ë³ ãîëîâè.
Âîíè âãðèçàëèñÿ çíîâ ó æîâò³ ëàíè.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

×èòàâ ¿õ ðîçïóêó é ¿õ áåçñèëó.
Ïî ¿õ ÷îëàõ êîïàëèñÿ ðîâè îäèí êîëî îäíîãî. Ãóáè ¿õ

çàñèõàëè ³ á³ë³ëè. Ñåðöÿ çàõîäèëè æîâ÷þ.
² ï³ñíÿ éîãî äóø³ çã³ðêëà, ÿê ç³ãíèëà ïøåíèöÿ.
Î÷³ éîãî ïîìóòí³ëè, à ÷îëî éîãî ïîäîáàëî íà ñêàëàìó-

÷åíó êåðíè÷êó ïðè äîðîç³.
Ñèëà éîãî ³ ãîðä³ñòü âïàëà íà òâåðäó äîðîãó.
Ñòðî¿âñÿ.
Ï³øîâ ñâîºþ äîðîãîþ, ÿê ïòàõ, ùî ñâî¿õ êðèë íà ñîá³

íå ÷óº.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Íà ñâ³æ³é ð³ëë³ ï³ä âåñåëîþ äóãîþ ñòîÿëà éîãî ëþáîâ.
Çåìëÿ ðàäóâàëàñÿ ¿¿ á³ëèìè ñë³äàìè.
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ßê áåçñèëüíà äèòèíà, ïðîòÿãíóâ äî íå¿ ðóêè.
— Õîäè!
— Íå ìîæó, áî òè îòðóòà!
Çàõèòàâñÿ, à ÿê ïðîæåð ñâ³é çàñóä, òî ïîêëàâ íà ÷îðíó

ð³ëëþ îêðóøêè ñâîº¿ ï³ñí³ ³ ïîâîë³êñÿ äàëüøå. Éøîâ, ÿê
ò³íü ñïîðîõíÿâ³ëîãî äóáà ïåðåä çàõîäîì ñîíöÿ.

Äîðîãà òåìíà, ÿê ñë³ïîìó ìîëîäåíüêîìó êàë³ö³.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Îäíîãî äíÿ ñïîòèêíóâñÿ íà ãð³á ñâîº¿ ìàìè.
Çàðèäàâ ñóõèìè î÷èìà ³ âïàâ.
Çàðèâ ÷îëî ó ìîãèëó ³ ïðîñèâ ìàìó, àáè éîãî íàçâàëà

òàê, ÿê â³í áóâ ùå äèòèíîþ.
Îäíî ìàëåíüêå ñëîâî àáè ñêàçàëà!
Äîâãî ïðîñèâ.
Ïîò³ì ïîêëàâ ãîëîâó íà õðåñò ³ ïî÷óâ â³ä íüîãî ìîðîç.
Çäðèãíóâñÿ, ïîö³ëóâàâ ìîãèëó â ìàëåíüêó ÿáë³íêó ³ ïî-

ïë³âñÿ áåç³ìåííèé ³ ñàìîòí³é.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Áîæå, òè ïîäàðóé ìåí³ ðåøòó ìîº¿ äîðîãè, áî ÿ íå
ãîäåí âæå éòè!

² ñêàêàâ ç ìîãèëè íà ìîãèëó, ÿê îñ³ííº ïåðåêîòèïîëå.
Àæ ÿê ïåðåéøîâ ñòî ãðîá³â, òî ñîòèé ïåðøèé éîãî áóâ.
Ïðèïàâ äî íüîãî, ÿê äàâíî äî ìàìèíî¿ ïàçóõè.

ÑÊ²Í

ßê ãëóõà îñ³íü íàñòàëà, ÿê ç ë³ñà âñå ëèñòÿ îïàëî, ÿê
÷îðí³ âîðîíè ïîëå âêðèëè, òà òîä³ äî ñòàðîãî Ëåñÿ ïðèéø-
ëà ñìåðòü.

Óìèðàòè áè êîæíîìó, ñìåðòü íå ñòðàøíà, àëå äîâãà
ëåæà — îòî ìóêà. ² Ëåñü ìó÷èâñÿ. Ñåðåä ñâîº¿ ìóêè â³í
òî çàïàäàâñÿ â ÿêèéñü äðóãèé ñâ³ò, òî âèðèíàâ ç íüîãî.
À òîé äðóãèé ñâ³ò áóâ áîëþ÷î äèâíèé. ² í³÷èì Ëåñü íå
ì³ã ñïåðòèñÿ òîìó ñâ³òîâ³, ëèøå îäíèìè î÷èìà. ² òîìó
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â³í íèìè, áëèñêó÷èìè, çìó÷åíèìè, òàê ëîâèâñÿ ìàëåíü-
êîãî êàãàíöÿ. Â’ÿçàâñÿ î÷èìà, äåðæàâñÿ éîãî ³ âñå ìàâ
ñòðàõ, ùî ïîâ³êè çàïðóòüñÿ, à â³í ñòð³ìãîëîâ ó íåâèä³íèé
ñâ³ò çâàëèòüñÿ.

Ïåðåä íèì íà çåìë³ ñèíè ³ äîíüêè ïîêîòîì ïîñíóëè,
íå ìîãëè ñò³ëüêè íî÷åé íå ñïàòè. Â³í äåðæàâñÿ êàãàíöÿ
âñ³ºþ ìîöåþ ³ íå äàâàâñÿ ñìåðò³. Ïîâ³êè âåëèêèì òÿãàðåì
çàéøëè ïîíàä î÷³.

Â³í âèäèòü íà ïîäâ³ð’þ áàãàòî ìàëèõ ä³â÷àò, êîæíà â
ðóö³ æì³íêó êâ³òîê òðèìàº. Âñ³ ãëÿäÿòü ³ä ìîãèë³, ñìåðò³
âèãëÿäàþòü. Ïîò³ì âñ³ î÷³ ïîâåðòàþòü íà íüîãî. Õìàðà î÷åé,
ñèí³õ, ³ ñèâèõ, ³ ÷îðíèõ. Òà õìàðà ïëèâå äî éîãî ÷îëà, ãëà-
äèòü éîãî ³ ïðîñòóäæóº...

Ïðîòåð î÷³, éìèâ æèëó íà øè¿ ì³æ ïàëüö³, áî ãîëîâó
ç ïë³÷ ñêèäàëà, ³ ïîãàäàâ:

«Àä³, öå àíãåëè ïåðåä ñìåðòåâ ïîêàçóþòüñè».
À ÿê â³í òàê ãàäàâ, òî êàãàíåöü óò³ê ç-ïåðåä î÷åé.
Ïîëå ð³âíå, äàëåêå, ï³ä ñîíöåì ñïå÷åíå. Âîíî âîäè ïðî-

ñèòü, äðîæèòü ³ âñ³ëÿêå ç³ëëÿ äî ñåáå êëîíèòü, àáè ç íüîãî
âîäè íàïèòèñÿ. Â³í îðå íà íèâ³ ³ ðóêàìè ÷åï³ã íå ìîæå âäåð-
æàòè, áî ïàëèòü éîãî ñïðàãíîòà ó ãîðë³. ² âîë³â ïàëèòü, áî
ðîòàìè âîãêó çåìëþ ðèþòü. Ðóêè â³ä ÷åï³ã â³äïàäàþòü, â³í
ïàäàº íà íèâó, à âîíà éîãî íà âóãîëü ñïàëþº...

Êàãàíåöü âèïðîâàäèâ éîãî ç òîãî ñâ³òà.
«² íå ðàç òà é íå äâà ÿ íà ïîë³ áåç âîäè ïîãèáàâ, ó Áîãà

âñå çàïèñàíî!»
² çíîâ çàïàâñÿ.
Ïî ê³íåöü ñòîëà ñèäèòü éîãî íåá³æêà ìàìà òà é ï³ñíþ

ñï³âàº. Ïîòèõî òà ñóìíî ãîëîñ ïî õàò³ ñòåëèòüñÿ ³ äî íüîãî
äîõîäèòü. Òî òà ñï³âàíêà, ùî ìàìà éîìó ìàëåíüêîìó ñï³-
âàëà. ² â³í ïëà÷å, áîëèòü éîãî ñåðöå ³ äîëîíÿìè ñëüîçè
ëîâèòü. À ìàìà ñï³âàº ïðîñòî â éîãî äóø³, òà âñ³ ìóêè òàì
ç òèì ñï³âîì ðèäàþòü. Ìàìà éäå äî äâåðåé, çà íåþ ³ ñï³â
³äå, ³ ìóêè ç äóø³.

Òà é çíîâ êàãàíåöü ïîêàçàâñÿ.
«Ìàìà ³ç òîãî ñâ³òà ìàº ïðèéòè òà é íàä ñâîºâ äèòèíîâ

ìàº çàïëàêàòè. Òàêå Áîã ïðàâî ¿ì íàäàâ».
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Íîãè ïóêàëè â³ä ñòóäåí³, â³í õîò³â íà íèõ êîæóøàíêó
íàêèíóòè, òà é ñåðåä òîãî î÷³ éîìó çãàñëè.

Ãîðëàò³ äçâîíè íàä íèì äçâîíÿòü, êðèñàìè ãîëîâè äî-
òîðêàþòü. Ãîëîâà éîìó ðîçñêàêóºòüñÿ, çóáè ç ðîòà âèë³òà-
þòü. Äçâîíîâ³ ñåðöÿ â³äðèâàþòüñÿ â³ä íèõ, ³ ïàäàþòü éîìó
íà ãîëîâó, ³ ðàíÿòü...

Ðîççÿâèâ î÷³, ñòðàøí³ ³ áåçïðèòîìí³.
«ß ïîì³íèâ êóïèòè äçâ³í, àáè ïî ñåëó âîãîíü â³ñòèâ,

àëå ðîêè áóëè ö³ïêî ò³ñí³, òà é ÿê âñå íå â³òºêàâ. Ïðîñòè
ìåí³, Ãîñïîäè ìèëîñåðäíèé».

² íàíîâî ñêîòèâñÿ ó ïðîïàñòü.
Çãîðè, ç âèñî÷åííî¿ âèñîêîñò³, ñíîïè ÿ÷ì³íí³ êºðáóòîì

íà íüîãî ïàäàþòü. Ïàäàþòü ³ çàêèäàþòü éîãî. Îñòèíà ë³çå â
ðîò, ó ãîðëî. Ïàëèòü ÷åðâîíèìè ³ãëàìè, ³ âñÿ êîëî ñåðöÿ ñõî-
äèòüñÿ, ³ ïå÷å ïåêîëüíèì îãíåì, ³ ð³æå â ñàì³ñüêå ñåðöå...

Ðîçâ³â î÷³ âæå ìåðòâ³ é áåçñâ³òí³.
«Ìàðòèíîâ³ íå äàâàëè çàðîáëåíîãî ÿ÷ìåíþ, ³ òîé ÿ÷-

ì³íü ìåí³ ñìåðòü ðîáèòü».
Õîò³â êðèêíóòè íà ä³òè, àáè Ìàðòèíîâ³ ÿ÷ì³íü â³ääàëè,

àëå êðèê êð³çü ãîðëî íå ì³ã ïðîäåðòèñÿ, ëèø ãàðÿ÷îþ ñìî-
ëîþ ïî ò³ë³ ðîçõîäèâñÿ. Âèâàëèâ ÷îðíèé ÿçèê, çàïõàâ ïà-
ëüö³ â ðîò, àáè ãîëîñ ç ãîðëà âèâåñòè. Àëå çóáè êëàöíóëè
³ çàö³ïèëèñÿ ³ ïàëüö³ çàòèñëè. Ïîâ³êè âïàëè ç ãðîìîì.

Â³êíà â õàò³ îòâîðÿþòüñÿ. Äî õàòè âñîòóºòüñÿ á³ëà ïëàõòà,
âñîòóºòüñÿ áåç ê³íöÿ é ì³ðè. ßñíî â³ä íå¿, ÿê â³ä ñîíöÿ. Ïëàõ-
òà éîãî óïîâèâàº, ÿê ìàëåíüêó äèòèíó, âïåðåä íîãè, ïîò³ì
ðóêè, ïëå÷³. Òóãî. Éîìó ëåãîíüêî, ëåãîíüêî. Ïîò³ì çàë³çàº â
ãîëîâó ³ ñêîáî÷å â ìîçîê, âñîòóºòüñÿ â êîæíèé ñóñòàâ ³ ì’ÿãî-
íüêî âèñòåëþº. À íàê³íåöü ãîðëî îáñîòóº òóã³øå, âñå ì³öí³-
øå. Â³òðîì äîâêîëà øè¿ îáë³òàº é îáñîòóº, îáñîòóº...

ÄÀÂÍÈÍÀ

Âîíè âñ³ òðîº âæå â ìîãèë³, âæå äàâíî íàä ¿õ ãðîáàìè
âèøí³ öâ³òóòü ³ ðîäÿòü, ³ õðåñòè äóáîâ³ â ¿õ ãîëîâàõ ïîõèëèëè-
ñÿ. Ïîìåðëè äàâíî: ä³ä Äìèòðî, áàáà Äìèòðèõà ³ äÿê Áàçüî.
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Ä³ä Äìèòðî ïîêëàâ íà ´ðóíò ÷îòèðüîõ ñèí³â. À ÿê ¿õ
ïîêëàâ, òî ëèøèâñÿ â ñòàð³é õàò³ ñàì ç áàáîþ. Íå ëèøå ç
áàáîþ, àëå ç âîëàìè, ç êîðîâîþ ³ ê³ëüêîìà ìîðãàìè ïîëÿ.
Òî êîëî õàòè ³ êîëî âîë³â õîäèâ ä³ä, ó õàò³ ïîðàëàñÿ áàáà, à
ïîëå ñ³ÿëè ñèíè, à çáèðàëè á³äí³ ëþäè çà ñí³ï ³ çà òðåòèíó.
Ä³ä õîäèâ êîëî âîë³â, íàïîþâàâ, ÷åñàâ, çàì³òàâ ñòàéíþ ³
ïîäâ³ð’ÿ ³ âèòèíàâ êîëî ïëîò³â áîäÿêè. Àëå íàéñòàðøà éîãî
ðîáîòà òî áóëà òàêà: â³í âèë³çàâ íà ñòàºííèé ñòðèõ ³ ïåðå-
êèäàâ òàì ñòàð³ ïëóãè, áîðîíè, äðàáèíêè, ÿðìà; äåðåâí³
îòî¿ íåìàëî ïðèçáèðàëîñÿ çà ï’ÿòäåñÿòë³òíº ´àçäóâàííÿ.
² âñå ùîñü â³í ç òîãî ñòðèõó ñêèäàâ íà çåìëþ ³ âîë³ê ïåðåä
õàòó íà ìóðàâó. Îãëÿäàâ, ïðîáóâàâ ³ íàïðàâëÿâ. Öå áóëà
éîãî íàéëþá³øà ðîáîòà. Â³í, â³äàé, íàãàäóâàâ ñîá³ äàâí³
ë³òà êîëî òî¿ ðîáîòè, ³ òîìó òàê âîíà éîìó ïðèéøëà â ñìàê.
ßê íå ÷åñàâ âîë³â, òî, ïåâíî, ìàéñòðóâàâ êîëî ñòàðîãî ÿðìà
àáî êîëî ñòàðîãî ïëóãà.

Âîëè ãîäóâàâ òðè ðîêè. Ïî òðüîõ ë³òàõ âèãîíèâ ¿õ ó
ì³ñòî íà ÿðìàðîê. Áðàâ çà íèõ ÷îòèðè ñîòö³, çà äâ³ñòà ðèí-
ñüêèõ êóïóâàâ äðóã³, ìîëîä³ âîëè, à äâ³ ñîòêè õîâàâ ó ñòàðó
ïîäàòêîâó êíèæêó ³ çàìèêàâ äî ñêðèí³.

Çá³ææÿ íå ìîëîòèâ ïî ê³ëüêàíàäöÿòü ðîê³â, ³ ïîäâ³ð’ÿ
éîãî áóëî çàêëàäåíå äîîêîëà ñò³æêàìè. Íàéñòàðøèé ñò³-
æîê áóâ ÷îðíèé, òîé ï³ä íèì ñèâèé, ìåíøèé â³ä öüîãî
ñèâàâèé, òîã³äíèé á³ëèé, à öüîãîð³÷íèé æîâòèé, ÿê â³ñê.

Ùîì³ñÿöÿ â³í ñìîòðèâ ò³ ñò³æêè, ÷è ìèø³ ¿õ íå ïî¿ëè
àáî ÷è íå ñòóõëè. Âèòÿãàâ ³ç êîæíîãî ç íèõ æìåíþ ñòåáå-
ëþ, ³ íþõàâ, ³ äèâèâèâñÿ, ÷è âîëîòêà íå çñ³÷åíà. ßê ÿêèé
òðåáà áóëî çìîëîòèòè, òî êëèêàâ ìîëîòíèê³â, ³ çíîâ õîâàâ
ãðîø³ â ïîäàòêîâó êíèæêó, ³ çàìèêàâ íà êîëîäêó.

Äî öåðêâè õîäèâ ùî äðóãî¿ íåä³ë³, áî ïåðåïóñêàâñÿ ç³
ñòàðîþ: âîíà íà ïåðøó Áîãîðîäèöþ, â³í íà äðóãó, âîíà
íà Âåëèêäåíü, à â³í íà Ð³çäâî. Ó ñâîþ íåä³ëþ âèë³çàâ íà
õàòí³é ñòðèõ ³ ñêèäàâ â³äòè äî ñ³íåé âåëèê³ ÷îáîòèñüêà é
ìàëåíüê³. Âåëèê³ áóëè éîãî ïàðóáîöüê³, øëþáí³, ùå ç ìî-
ëîäèõ ë³ò ´àçäóâàííÿ; ìàëåíüê³ áóëè éîãî ñèí³â, ÿê ùå â
íüîãî ðîñëè õëîïöÿìè. Ç òèìè ÷îá³òüìè â³í ñ³äàâ íà ïðè-
ñïó ³ âèòèðàâ ¿õ øìàòèíîþ â³ä ïîðîõó ³ ñìàðóâàâ äüîã-
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òåì. Îäí³ âáèðàâ äî öåðêâè, à ðåøòó ñêëàäàâ ðÿäî÷êîì
ïðîòè ñîíöÿ, àáè ìàñòü çàéøëà. À áàá³ íàêàçóâàâ, àáè
âîíà íå ëèøå ÷åñàëà âîëè, àëå àáè äàâàëà ïîç³ð íà ÷îáî-
òè, áî äåñü ïåñ ìîæå çàòÿãíóòè. Â öåðêâ³ áèâ ïîêëîíè,
äàâàâ íà òàöêó çàïë³ñí³ë³ ´ðåéöàð³ ³ ñïî÷åíèé âèõîäèâ
âðàç ³ç ëþäüìè.

— Ä³äó, âè çàáóäåòå ãîâîðèòè, — êàçàëè ëþäè.
— Ìîÿ âåðñòâà â³ìåðëà ³ íà âîéíàõ ïîãèáëà, ÿ íå ìàþ

ç êèì ãîâîðèòè.
ßê âåðòàâñÿ äîäîìó, òî ¿â àáî õë³á ç ÷àñíèêîì, àáî ñî-

ëîíèíó, ÿê íå áóëî ïîñòó. Ñîëîíèíè â êîìîð³ ñòîÿëî òðè
áî÷ö³. Â îäí³é òðèë³òíÿ, æîâòà ³ ì’ÿêà, ÿê ìàñëî, — öå
ä³äîâà áî÷êà; â äðóã³é äâîë³òíÿ, ï³âæîâòà, ï³âá³ëà — öå áà-
áèíà áî÷êà; à â òðåò³é öüîãîð³÷íà, á³ëà, ÿê ïàï³ð, — öå
áóëà ä³òî÷à, áî ä³òè ëèø ñâ³æó ñîëîíèíó ëþáèëè. Ïî îá³ä³
ä³ä ³øîâ äèâèòèñÿ äî âîë³â, ïîò³ì âèêèäàâ ÷îáîòè ³ ÷îá³òêè
íà ñòðèõ ³ éøîâ ï³ä âèøíþ ñïàòè. Îòàê ä³äîâ³ ñîòàâñÿ äåíü
ïî äíåâ³ ìèðíî ³ ñóïîê³éíî. Í³êîëè éîãî çóáè íå áîë³ëè,
àí³ í³ÿêà ñëàá³ñòü íå òåðëà, ³ ÷åðåç ö³ëå æèòòÿ íå áà÷èâ â³í
êîëî ñåáå âîðîæêè.

Áàáà Äìèòðèõà — òî áóëà âîãîíü, íå æ³íêà. Ëþáèëà
äóæå áåñ³äóâàòè, ðîçìîâè ðîçâîäèòè, áî íå ìîãëà áåç òîãî
àí³ ¿ñòè, àí³ ñïàòè. Äî ñòàðîãî âîíà íàâ³òü íå ïðèñòóïàëà.
Â³í ìîâ÷àâ çàºäíî, à ÿê ñòàðà õîò³ëà ëèø òðè ñëîâ³ ç íèì
çàáàëàêàòè, òî â³í ïîêèäàâ ñòàðó áîðîíó àáî ñíàñòü ³ óò³êàâ
â³ä íå¿.

— Îöå òî ñòàðå äîðîáàëî ãàäàº, ùî ãî öóëóâàòè áóäó.
² ïëþâàëà òà éøëà äî âîð³ò àáî íàä ñòàâ øóêàòè æ³íîê,

ëàñèõ íà ðîçìîâó. ² ä³ä âåðòàâ äî ñâîº¿ ðîáîòè ³ áóðìîò³â
ï³ä íîñîì:

— Âèäêî ä³ëî, ùî âæå ïîñòàð³ëàñè; ³ ëèöå ÿê øê³ðà íà
ñòàð³ì ÷îáîò³, ³ âîëîñº ÿê ìîëîêî, à ÿçèê íå ïîñòàð³âñè.
Ñòî êîðö³â íà äíèíó ïåðåìîëîëà áè òà é ùå áè äèâèëàñè,
÷è íåìà äå äðóãèõ ñòî...

Áàá³ íå äàâ Áîã äîíüêè. Âîíà âñå íàä³ÿëàñÿ çà ìîëîäèõ
ë³ò ä³âêè ³ ñòàðàëà äëÿ íå¿ â³íî. Äîíüêè òàêè Áîã íå äàâ, à
áàáà íàòêàëà òà íàøèëà ñò³ëüêè, ùî ãðÿäêè ï³ä ïîëîòíàìè



90

òà êîâåðöÿìè âãèíàëèñÿ. Ä³ä íå ðàç àæ ãîâîðèâ ç³ çëîñò³,
êîìó âîíà ñò³ëüêè êàòðàííÿ íàøèâàº òà íàòèêàº?

— ²äè, ñòàðèé, ³äè, íå ãîâîðè ìåí³, áî ÿ òâîº äðàíòº,
ùî ÷åðâàêè íà ñòðèõó ïåðå¿ëè, êèíó â îãîíü. Ëèø òè ìåí³
âòåðêàéñè äî ìî¿õ ãðÿäîê, òà é ÿ çàéäó, òà é òâî¿ ïëóãè
³ âîçè âñ³ ó ï³÷!

Ä³ä ñêóëþâàâñÿ, ÿê âîðîáåöü, ³ ò³êàâ â³ä áàáè, áî äå æ
â³í ãîäåí ç áàáîþ íà êðàé âèéòè! À áàáà ñ³äàëà ñîá³ íà ëàâó
ïðîòè ãðÿäîê ³ ãîâîðèëà ñàìà äî ñåáå:

— Ó êîæä³é ïåðåêëàäèí³ º âñåãî îäíàêî, òàì, ³ òàì, ³ òàì.
Êîæäà íåâ³ñòêà íàé ñîá³ îçìå õîòü öó, õîòü òó, áî êîæäà îä-
íàêà. À ï’ºòà ïåðåêëàäèíà íà öåðêâó çà ñòàðîãî ³ çà ìåíå,
öå¿ íå ðóø ìåí³ æàäíà, áî áèõ ðóêè îáòºëà!

Â íåä³ëþ ïîïîëóäíå ïðèõîäèëè äî áàáè âñ³ íåâ³ñòêè ç
óíóêàìè. Òàê³ ÷îðíîáðèâ³, ÿê ãâîçäèêè, òàê³ ÷åðâîí³, ÿê êà-
ëèíà. Áàáà ñàäèëà ¿õ çà ñò³ë, äàâàëà öüîãîð³÷íî¿ ñîëîíèíè
³ áàëàêàëà ç íèìè ³ êóäêóäàêàëà, ÿê êâî÷êà ì³æ êóðÿòàìè.

— ßê óìðó, òî êîæäà ñîá³ çàáåðåòå îäíó ïåðåêëàäèíó ç
ãðÿäîê, áî êîæäà îäíàêà, áî âè â ìåíå îäíàê³, ìî¿ ä³òè. Àëå
ÿêáè ä³ä àæ ïî ìåí³ óìåð, òî àáè-ñòå æàäíà íå âàæèëèñè
íèòêè âçºòè. Â³í áè òàê çàáàíóâàâ, ùî áè çàðàç óìåð. Òà é
÷îëîâ³êàì íàêàçóéòå, àáè âîíè ºìó ³ç ïîäó íàéìåíøî¿ êð³ø-
êè íå áðàëè, áî â³í òî òàê ëþáèòü, ùî áåç òîãî äíèíè íå
ãîäåí áóòè. Âîíè áè ºãî çàð³çàëè. Íàé ïàí Áîã ñîõðàíèòü!
À ÿê ÿ âìðó, òî ìàºòå âñ³ øòèðè íàäî ìíîþ ãîëîñèòè ÷óäíè-
ìè ãîëîñàìè, êðàñíèìè ñëîâàìè! Òà é ä³ä ÿê óìðå, òà é ºìó
ìàºòå ãîëîñèòè ùå êðàñí³øèìè ãîëîñàìè, ùå ÷óäí³øèìè
ñëîâàìè. Â³í âàì ëèøèòü ãðîøèé, ùî ìåòå ãðàòèñè â íèõ...

Áàáà ïëàêàëà, à íåâ³ñòêè ñîá³ ïëàêàëè, ïîò³ì áàáà êîæ-
íó ö³ëóâàëà ³ âåëà äî äðóãî¿ õàòè ïîêàçóâàòè êîâåðö³. Íà
ïîäâ³ð’¿ ãðàëèñÿ ç ä³äîì óíóêè; êîæíèé ìàâ â³ä áàáè áóëêó
àáî ÿáëóêî ³ ïèëüíî äèâèâñÿ íà ÿâîðîâèé, ñòàðèé ÿðåì. Ä³ä
ïîêàçóâàâ ¿ì íà ÿðì³ ð³çüáëåí³ ïëóãè, âîëè, ïîãîíè÷³, êàçàâ,
ùî âîíè òàêîæ íåçàáàâêè áóäóòü ³òè â ïîëå îðàòè.

ßê ñîíöå çàõîäèëî, òî íåâ³ñòêè ç óíóêàìè éøëè äîäî-
ìó, à áàáà ¿õ âèâîäèëà çà âîðîòà ³ òàì ùå äîâãî ç íèìè
ãîâîðèëà.
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À òðåò³é ì³æ íèìè äÿê Áàçüî. Â³í íå áóâ ¿ì àí³ ñâàò, àí³
áðàò, ëèøå ñèä³â ç íèìè ÷åðåç ãîðîä. Áàáà Äìèòðèêà âñå
íîñèëà éîìó îá³äàòè ³ âå÷åðÿòè, áî â³í áóâ îäèíîêèé ³ ñòà-
ðèé. Òà, â³äàé, í³êîëè íå ¿â â³í áàáèíîãî îá³äó, áî âñå áóâ
ï’ÿíèé.

— Áàçþ, ÷îãî âè ñò³ëüêî òî¿ ãîð³âêè ï’ºòå? Òàæå âîíà
ó âàñ êîëèñü çàïàëèòüñè!

— Áàáêî Ìèòðèøêî, ÿê ÿ íå ìàþ ïèòè, êîëè ìåí³ êíèæ-
êè â ãîëîâ³, ÿê çàÿö³, á³ãàþòü! Êîæäèé ñòèõ, êîæäà òèòëà
ïðåñÿ, àáè ¿¿ ñï³âàòè àáî ÷èòàòè, à ìåí³ ãîëîâà ðîçñêàêóº-
ñÿ. Âñ³ çáåðóòüñÿ, ÿê õìàðà ìàëèõ ä³òèé, ³ õîòÿòü â îäí³
âóçåíüê³ äâåð³ ïðîïõàòèñÿ ³ äàòè ñåáå ÷óòè. À ìîÿ ãîëîâà îò
ÿêà ìàëåíüêà, ùå é îáñòðèæåíà, òà äå ¿õ ïîä³òè? Äîáðå, ùî
âè ñâî¿ ä³òè ïîðîçêëàäàëè ïî ãîðîäàõ, à ìî¿ âñ³ íà êóï³. Òà
ìóøó ÿ ¿õ ãîð³âêîþ íàïî¿òè, àáè âîíè ïîïèëèñÿ òà é ìåí³
äàëè òðîøêè ñóïîêîþ!

Áàáà æóðëèâî ïîõèòóâàëà ãîëîâîþ.
— Îòî, ÿêà íàóêà ñòðàøíà, òî íå ö³ïîì ìàõàòè!
² äàâàëà Áàçåâ³ çíîâ ãðîøåé íà ãîð³âêó. Çà òå â³í íå

îäíî¿ íåä³ë³ ïðèõîäèâ äî áàáèíî¿ õàòè ³ ÷èòàâ ñì³øí³ êíè-
æå÷êè. Ñèíè ³ íåâ³ñòêè ïîìèðàëè çî ñì³õó â³ä Ëóöÿ Çà-
ëèâàéêà òà â³ä ³íäèêà, ùî ëèøå ñò³ëüêè ìàº ðîçóìó, ùî
â õâîñò³.

À îäíîãî ðàçó Áàçüî ïðî÷èòàâ ¿ì òàêó ñòðàøíó êíèæêó,
ùî áàáà ³ íåâ³ñòêè ðîçïëàêàëèñÿ ç³ ñòðàõó, à ñèíè ãåòü ïî-
ñîëîâ³ëè.

«Çåìëÿ íå äàñòü ïëîäîâ ñâî¿õ, íà ñêîòè âàø³ ïîøëþ
çàðàçó ³ ïîãèáíóòü âàì, à ëþäè âàø³ ïîòîïëþ. Äîù³ íå
óïàäóòü íà çåìëþ, à çåìëÿ áóäåòü, ÿê êàìåíü, ³ íå âèäàñòü
ïëîäà ³ç ñåáå...»

Áàçüî ³ ñàì ïîáà÷èâ, ùî òðîõè ïåðåáðàâ ì³ðêó, ³ íà-
éøîâ ó ò³é êíèæö³ òàê³ ñëîâà:

«Êòî ñåé ëèñò ïðè ñîá³ ìàº, àáî ÷àñòî ÷èòàº, àáî ç ïðè-
ë³æíîñòåþ ñëóõàº, àáî ïåðåïèñóº, òîé ñïîäîáèòüñÿ ëàñö³
Áîæîé... Â êîòð³ì äîì³ òîé ëèñò íàõîäèòüñÿ, òàì àí³ âî-
ãîíü, àí³ âîäà, àí³ ãðîì, àí³ í³ÿêàÿ çëàÿ ð³÷ çàøêîäèòè íå
ìîæå...»
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Öå òðîõè äîäàëî äóõó ³ Áàçåâ³, ³ áàá³, ³ íåâ³ñòêàì. Âîíè
çàðàç äàëè äÿêîâ³ ãðîø³, àáè ¿ì òó êíèæêó êóïèâ. Çà áàáîþ
³ íåâ³ñòêàìè ïîäàëèñÿ âñ³ æ³íêè ç ñåëà ³ ïîäàâàëè äÿêîâ³
ãðîø³, àáè ³ ¿õ õàòè áóëè çààñåêóðîâàí³ â³ä îãíþ òà ãðîìó.
Äÿê êíèæêè íàêóïèâ, ùå é íîâó áàíäó ñîá³ ñïðàâèâ çà
îäíèì çàõîäîì ³ íîâó ïîðöåëÿíîâó ëþëüêó. Ïîò³ì ùîíåä³-
ë³ ÷èòàâ òó êíèæêó âñå â ³íøî¿ ´àçäèí³ ³ áðàâ çà òî äâ³
øóñòö³ íà ãîð³âêó ³ êîëà÷, àáè ìàâ ÷èì çàêóñèòè.

Âæå íåáîãàòî éîìó õèáóâàëî, àáè âñ³ õàòè îá÷èòàòè, áî
ëèøèëîñÿ ëèøå ê³ëüêà á³äíèõ õàòîê ï³ä ë³ñîì, ÿê Áàçüî
çàñëàá. Êèíóëî éîãî â äðîù³, ïîò³ì ó ãàðÿ÷êó, ïîò³ì, îïî-
â³äàþòü ëþäè, ùî ç ðîòà âèéøîâ ìàëåíüêèé, ñèí³é âîã-
íèê, ³ Áàçüî Áîãîâ³ â³ääàâ ñâîþ äóøó. Â³äàé, ãîð³âêà â í³ì
çàïàëèëàñÿ. Äîñèòü òîãî, ùî âñ³ æ³íêè çà íèì ïëàêàëè ³
ãîëîñèëè, ÿê çà áðàòîì ð³äíèì.

Áàáà Äìèòðèõà íåäîâãî áàíóâàëà, áî ñàìà âîñåíè ï³-
øëà çà äÿêîì ó òó äàëåêó äîðîãó. Ä³ä Äìèòðî òàêè íå ïî-
ïàñàâ äîâãî áåç áàáè, áî é ñîá³ íàâåñíó ïîìàíäðóâàâ íà
ìîãèëó.

Ëþäè çà íèõ äàâíî çàáóëè, áî òî âæå íå íèí³, ÿê âîíè
ïîìåðëè. Ëèøå ÷èòàëüíèêè íå ðàç ¿õ çãàäóþòü, ÿê çãîâî-
ðÿòüñÿ çà ïî÷àòîê ÷èòàëüí³.

— Òî ñàì ïî÷àòîê ÷èòàëüí³ çàõîäèòü ùå â³ä ñòàðîãî ä³äà
Ìèòðà, ³ â³ä áàáè Ìèòðèõè, ³ äÿêà Áàçÿ. Â ¿õ õàò³ ïî÷àâ äÿê
ïåðøèé ðàç ÷èòàòè êíèæå÷êè. Ùå é òåïåð äåñü ïîï³ä ñâî-
ëîêàìè çàòêíåí³ «Áîæ³ ëèñòè» òà «Ëóö³ Çàëèâàéêè», àëå
òåïåð í³õòî âæå ¿õ íå ÷èòàº, ìèíóëèñè...

— Îé ìèíóëèñè.
— ² òîòà òðîÿêà ñîëîíèíà ìèíóëàñè.
— Îãî, êîíåì íå çäîãîíèø!

Â²ÑÒÓÍÈ

Òî áóäóòü ñòàð³, á³äí³ âäîâè, àáî ¿õ âíóêè, àáî ñòàð³
ä³äè, ùî êîëî ñâî¿õ ä³òåé ³ òóëÿòüñÿ ³ ÷óþòü ùîäíÿ, ÿêèé
âîíè òÿãàð ó õàò³, àáî òî áóäóòü ìîëîä³ æ³íêè ç ìàëèìè
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ä³òüìè, ùî ¿õ ÷îëîâ³êè ïîêèíóëè ³ äåñü ó âåëèê³ì ì³ñò³ çà
íèõ çàáóëè. Âîíè áóäóòü ³òè ÷åðåäîþ â ïîëå, ìèíàòèìóòü
õðåñòè, ùî òåïåð ¿õ í³ÿêà çåëåíü íå çàêðèâàº, ëèøàòèìóòü
çà ñîáîþ áëèñêó÷³, ãëàäê³, ñòàëåâ³ äîðîãè ³ áóäóòü ðîçõîäè-
òèñÿ ïî ñèâèõ ìîíîòîííèõ ñòåðíÿõ, ä³òè áóäóòü øóêàòè
êîëîññÿ, à ñòàð³ òàìòîãîð³÷íèõ êîâ³íüîê.

² ä³ä Ìèõàéëî áóäå éòè ç³ ñâî¿ìè âíóêàìè, ç äâîìà õëîï-
÷èêàìè ³ ç Îêñàíîþ, íàéñòàðøîþ ì³æ íèìè. Õëîïö³ áó-
äóòü, ÿê ëîøà÷êè, òî ïåðåá³ãàòè ä³äà, òî ëèøàòèñÿ äàëåêî
ïîçàäó, à Îêñàíà áóäå âñå éòè ðàçîì. Ä³ä áóäå íåñòè äðàí-
òèâó, ÷îðíó âåð³òêó íà ïëå÷àõ ³ áóäå ïîêàøëþâàòè, Îêñàíà
áóäå ìàòè â ðóö³ õë³á äëÿ õëîïö³â ³ äëÿ ñåáå. Òî áóäå ñàìå
ïîëóäíå, à ä³ä áóäå âñå êàçàòè Îêñàí³:

— Öå ñîíöå, ñèíêó, âæå ç ìîðîçîì.
Áóäóòü âîíè ³òè, ³òè ³ ç³ïðóòüñÿ íà îäí³é íèâ³. Ä³ä ñòàíå

êîëî ìåæ³, Îêñàíà ï³äå ñåðåäèíîþ íèâè, à õëîïö³ ïî÷íóòü
øóêàòè äó÷ ïî ïîëþ, êåðíè÷îê ÿñíèõ ³ áàò³æê³â òà íîæè-
ê³â, çàãóáëåíèõ ïàñòóõàìè.

Îêñàíà çäîéìàòèìå êîæíèé êîëîñîê, ùî íàäèáëå, ³ áóäå
âñ³ ñêëàäàòè â ë³âó ðóêó, à ÿê æìèò çãðóá³º, òî âîíà éîãî
áóäå ñêëàäàòè ïîíàä ÿðîê, àáè ïîò³ì ëåãêî íàéòè. Âèøó-
êóâàòè áóäå äîëèíè, ðîâè, áî òàì íàéá³ëüøå êîëîññÿ. Ñòî
ðàç³â íà ì³íóòó áóäå ñõèëÿòèñÿ ³ áóäå âèãëÿäàòè, ÿê íàéïè-
ëüí³øà ðîá³òíèöÿ. Çãîäîì çà÷íóòü ¿é ïîïåðåä î÷³ á³ãàòè
æîâò³ àáî ñèí³ ïëÿìè, àáî îäíà ïîëîâèíà íèâè áóäå òàêà,
ÿê ìàº áóòè, à äðóãà ïîëîâèíà áóäå âñÿ çåëåíà. Âîíà ïðè-
ñòàíå, çàòóëèòü äîëîíåþ î÷³ ³ áóäå õâèëèíêó ñòîÿòè, ïîò³ì
íàãëî â³çüìå ç-ïåðåä î÷åé ðóêè, ³ âñÿ ïîëóäà ïðîïàäå. Àáî
âîíà çàñï³âàº ñï³âàíêó, çàñï³âàº ¿¿ ñîá³ ëèøå ïîòèõîíüêè ç
âåëèêèì ñòèäîì ³ ç ÿñíîþ ðàä³ñòþ, ùî âîíà âæå ìîæå ñï³-
âàòè. Êëàñòè áóäå íîòó äî íîòè ³ ñëîâî äî ñëîâà ç äðîæà-
÷îþ íåïåâí³ñòþ, ÿê ìàëà äèòèíà, ùî â÷èòüñÿ ïåðøèé ðàç
õîäèòè ³ êëàäå á³ë³ íîãè ç ðàä³ñòþ ïî çåìë³. À ùî êîëîñ
çäîéìå, òî ñï³âàíêó ñâîþ óðâå ³ íàíîâî ¿¿ çà÷íå ç íîâèì
äðîæàííÿì òîíåíüêîãî ãîëîñó; ÿê îòî ïàâóòèííÿ, ùî òðÿ-
ñåòüñÿ íà ñòåðíÿõ. À ÿê ïðèéäå äî êðàþ, òî ñÿäå ñîá³ íà
ï³ëüí³é äîð³æö³ ³ ï³ä³ïðå ãîëîâó òàêèì äóæå ìàëåíüêèì
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êóëà÷êîì, ÿê ãîëîâêà áîäÿêà, ùî áóäå íàä íåþ øóì³òè
òèõåíüêå ïðîðîöòâî ¿¿ ö³ëîãî æèòòÿ...

Çàòå ä³ä íå áóäå ñ³äàòè, àëå ç³ãíåòüñÿ äóãîþ ³ ïî÷íå êà-
øëÿòè.

— ² íå çíàòè, ùî òî òàì íå äàº äèõíóòè? Àáè ðîçð³çàâ
ãðóäè òà àáè òó çàïåêëó êðîâ â³äòè âèêèíóâ, òî, ìîæå áè,
ùå ïðîæèâ òðîõè...

² áóäå äàë³ âèòÿãàòè êîâ³íüêè ³ áóäå êàøëÿòè ³ ñ³äàòè.
À ïîïðè ðîáîòó áóäóòü íàë³òàòè íà íüîãî äóìêè ³ çà îñ³íü,
³ çà çèìó, ³ çà âåñíó. Äåñü â ãîëîâ³ çàðî¿òüñÿ òàêå, ùî â³í
çàáóäå çà êîâ³íüêè ³ çà êàøåëü.

— ßê º ÷èì ïðîïàëèòè âçèì³, òî ìåíøå ¿ñòè õî÷åñè.
Ðàíî ñîá³ âñòàíü, â³äìåòè ñí³ã â³ä ïîðîãà, íàáåðè ç ø³ïêè
êîâ³íüîê, íàñèï ï³ä ï³÷ òà é çàðàç íà õàò³ âåñåë³øå. Êàòå-
ðèíà çâàðèòü êóëåøó, ä³òè ïîâñòàþòü, òà é âæå º äëÿ íèõ
ãîðº÷à ëèæêà áîðùó òà é òåïëà ï³÷, òà é òîá³, ä³äó, ìåæè
íèìè òåïëî. À ÿê íå ìîæ ë³ïøå, òî é òàê äîáðå. Êîâ³íüêà
ÿê ñóõà, òî âîíà äóæå äîáðà.

² â³í áóäå âèïîðïóâàòè äàë³ ç îõîòîþ ³ ç á³ëüøîþ ñèëîþ.
Àëå ãàäêà ãàäêó áóäå çäîãàíÿòè, ³ â³í ¿õ íå â³äæåíå.

— Êîáè-ì íå âìåð ùå äîòè, äîêè õëîïö³ ï³äðîñòóòü,
òî ìàëà áè ùºñòº, áî ÿ áè òîòî óñå ìåæè ëþäè ðîçòðó-
òèâ, àáè ðîáèëî ñàìî íà ñåáå, à äóðíà æ³íêà — ùî âîíà
çíàº? — ëèøå ïëàêàòè! ß áè òîòî ñïðàâèâ íà äîðîãó ë³ï-
øå â³ä íå¿...

Òåïåð â³í çàêëè÷å íà õëîïö³. Âîíè ïðèá³ãíóòü äî íüîãî
ç âèäîâáàíèì ãàðáóçîì.

— Ìîé-íÿ, à âè ÷îìó Îêñàí³ íå ïîìàãàºòå, à ¿ñòè õî÷å-
òå? ²ä³òü òðîøêè êîëî íå¿ ãðàéòåñè, áî º¿ ñêóøíî.

Õëîïö³ ï³äóòü äî Îêñàíè, à ä³ä áóäå äàë³ ñîòàòè ñâî¿
äóìè.

— Õëîïö³ çäîðîâ³, ðîñë³, àáè ëèø äî÷åêàòèñè! Ìåí-
øèé òî øòóäåðíèé òàêèé, ÿê ñòàðèé. Óçèì³ òî äîïîìèíà-
ºñè ÷îá³ò, áî êàæå, ùî íà ïå÷³ ºìó íå äîáðå. Ê³ëüêî ñì³õó
º ç íåãî, ùî ÿêáè âìåð, òà é áè-ì îñèðîò³ëè...

Â³í áóäå ãëÿä³òè íà ñîíöå, ÷è íèçüêî ñïóñòèëîñÿ, ³ íà
êîâ³íüêè, ÷è äîñèòü ¿õ íàçáèðàâ. Ïîò³ì çàêëè÷å Îêñàíó,
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àáè éøëà ïîìàãàòè éîìó çíîñèòè êîâ³íüêè ³ îááèâàòè ¿õ
â³ä ãëèíè. Âîíè çíåñóòü ¿õ â îäíó êóïó ³ çà÷íóòü îááèâàòè
áó÷êàìè. Ñòîâï êóðÿâè ï³äîéìåòüñÿ íàä íèìè, ä³ä áóäå
êàøëÿòè, Îêñàíà áóäå ïðèæìóðþâàòè î÷³, à õëîïö³ áóäóòü
¿ñòè õë³á. Ó öåé ÷àñ áóäå ñîíöå íàä çàõîäîì. Ç äîîêîëè÷-
íèõ ñ³ë ïðèïëèâóòü íà íèâè çâóêè äçâîí³â ³ áóäóòü ñòåëè-
òèñÿ ðàçîì ç ðîñîþ ïî ñòåðíÿõ, ïî äîðîãàõ çàáëåþòü â³âö³
³ çàãóêàþòü ïàñòóõè, ïî ïîëþ áóäóòü îðà÷³ âèêèäàòè ïëóãè
ç áîðîçåí ³ ëàäèòèñÿ äîäîìó. Ïî äîëèíàõ çäîéìåòüñÿ ñèâà
ìðÿêà, âîðîíè áóäóòü òÿãíóòè äî ñàä³â ó ñåëî, ³ ïñè áóäóòü
ò³êàòè äîäîìó, áî âæå íå çìîæóòü ëîâèòè ïåðåïåëèöü ïî
ïîëþ.

Ä³ä Ìèõàéëî áóäå õðåñòèòèñÿ, ³ çáèâàòè ïîðîõ ³ç ñî-
ðî÷êè, ³ äóæå êàøëÿòè. Ïîò³ì íàïàêóº ïîâíó âåð³òêó êîâ³-
íüîê, âíóêè éîìó ïîìîæóòü ¿¿ çàâäàòè íà ïëå÷³ ³ ç³éäóòü íà
äîðîãó. Îêñàíà áóäå íåñòè ñâî¿ ñí³ïêè êîëîññÿ, à õëîïö³
õîâàòèìóòü ò³ êîâ³íüêè, ùî âïàëè ç âåð³òêè, ó ïàçóõó. Çàêè
ä³éäóòü äîäîìó, òî ïàçóõè ¿ì ìîöíî ïîâ³ääóâàþòüñÿ, à ÷å-
ðåâà ¿õ ñòàíóòü ÷îðí³ñüê³ â³ä ïîðîõó.

Â ñåë³ âîíè âñ³ ïîäèáàþòüñÿ — ³ á³äí³ âäîâè, ³ ¿õ óíóêè,
³ ä³äè, ³ ìîëîä³ æ³íêè, ùî ¿õ ÷îëîâ³êè ïîêèíóëè, — âñ³ ç
êîâ³íüêàìè ³ ç³ ñí³ïêàìè êîëîññÿ. Âîíè â³ñòóþòü, ùî îñ³íü
ïðèõîäèòü.

ÌÀÉ

Äàíèëî ÷åêàâ êîëî á³ëî¿ áðàìè, äèâèâñÿ â ïàíñüêèé
ãîðîä, ÿê çëîä³é, ³ íå âàæèâñÿ çàéòè.

— Í³áè ÿ çíàþ, öè ñóäà ìîæíà éòè, à ÿê â³á³æèòü òà
äàñòü ó ïèñîê, à ÿ â³äêè çíàþ, ùî íå äàñòü?

Òî áóëè á³ëåíüê³, ð³âíåíüê³ ñòåæêè ïî ïàíñüê³ì ãîðîä³,
³ â³í çà íèõ áîÿâñÿ á³éêè, áî ëèøå íèìè â³í ì³ã äî äâîðà
ä³ñòàòèñÿ. Ïîêè ùî ÷åêàâ êîëî áðàìè.

Âñ³ ìóæèêè, áîãàòî ¿õ ì³ë³îí³â, óì³þòü ÷åêàòè äîâãî ³
òåðïåëèâî. ßê ïàí º â êàíöåëÿð³¿, òî âîíè ÷åêàþòü ñòîÿ-
÷è. Àáè ¿õ áóëî íå çíàòè ÿê áîãàòî, òî íå äàäóòü ç³ ñåáå
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íàéìåíøîãî çíà÷êà æèòòÿ. Ñòîÿòü òèõîíüêî, ëèöÿ ¿õ ïî-
âîëåíüêè áîââàí³þòü, à âèðàç ç ëèöÿ çñóâàºòüñÿ äåñü íà
ïëå÷³, ï³ä ñîðî÷êó. Â ñòîÿ÷³ì ñí³ âîíè ï³âïðèòîìí³ ³ áåç-
ìåæíî áàéäóæí³, à óðÿäíèê ïîñåðåä íèõ ïîäîáàº íà ÷îð-
íó ìóøêó, ùî â ãóñòèé ì³ä çàë³çëà. Êðàéíüîìó òîìó, íàé-
áëèæ÷îìó äî óðÿäíèöüêîãî ñòîëà, íàéã³ðøå, áî â³í íå
ìîæå çàïàñòè â ö³ëêîâèòèé ñîí. Â³í ùîõâèë³ ðîçòÿãàº î÷³
àæ ï³ä ÷óïåð ³ îãëÿäàºòüñÿ íåñïîê³éíî. Çà íèì ïðîëóï-
ëþþòü î÷³ ³ îãëÿäàþòüñÿ ñóñ³äè, ³ íåñïîê³é êðàéíüîãî
áóøóº àæ äî îñòàííüîãî, äî òîãî, ùî ñïåðñÿ äî ïå÷³. Òîé
êðàéí³é, ÿê â³òåð íà íèâ³, âñå íåñïîêî¿òü, óñ³ êîëîñêè
â³ä äîðîãè àæ äî ñóãîëîâê³â.

ßê ïàíà íåìà â êàíöåëÿð³¿, òî âîíè ñ³äàþòü. Äîáðî äëÿ
íèõ ï³âãîäèíêè ñïî÷èâàòè, äîáðî, ÿê õî÷ îäíà ðóêà àáî
îäíà íîãà â³äïî÷èíå. Çë³çàþòüñÿ íàêóïó ³ ïðèñ³äàþòü ñîá³
âñÿê³ ÷àñòèíè ò³ëà. Îäí³ êàïåëþõè òðèìàþòü îñòîðîæíî,
àáè íå ç³ìíÿëèñÿ. ßê óæå äîáðå ñòèñíóòüñÿ, òî ïî÷èíàþòü
äî ñåáå øåïîòîì ãîâîðèòè.

— ßêáè òàê òðîõè ïîêóðèâ ëþëüêè?
— Ëèø³òü ãåòü.
— À òþòþí ìàºòå êóïîâàïèé?
— Â ìåíå íà ãîðîä³ ðîñòå.
— Íå ãîâîð³òü, áî ùå õòî ïî÷óº òà...
Òîä³ âñ³ çàïèõàþòü ðóêè â ïàçóõè ³ çàñóâàþòü ñâî¿ ñêðóò-

êè ñïåðåäó ïàçóõè àæ çà ïëå÷³, áî àíó æ ÿêà íóæäà ïîøó-
êàº! Øåïòè ñòèõàþòü, ëèöÿ äåðåâ³þòü, ñëèíà âèïëèâàº ç
ãóá³â, à ãîëîâè ïàäàþòü óäîëèíó. À ÿê òðàïèòüñÿ ì³æ íèìè
ÿêèé íåòåðïëÿ÷èé, òî â³í òàê, ÿê òîé êðàéí³é, íå äàñòü
âñ³ì ñïîê³éíî íà ï³äëîç³ ïîñèä³òè. Áî àáî ðóêà éîìó çàòåðï-
íå, àáî ÿêàñü á³äà éîãî â ñàì õðåáåò òàê óøïèëèòü, ùî â³í
íå âèäåðæèòü ³ ïîðóøèòüñÿ. Çà íèì çàâîðóøàòüñÿ ñóñ³äè, ³
ãàðìîí³ÿ âçàºìíîãî íàòèñêó ïðîïàäàº. Ïî÷èíàºòüñÿ óêëàä
í³ã ³ ðóê íàíîâî, ³ çíîâ ÿêàñü á³äà éîãî ðóéíóº.

— Òàê³ ëþäè íåòåðïëÿ÷³, ùî Ãîñïîäè! — ñêàæå ÿêèéñü
âèòðèâàëèé ³ çàðàç-òàêè çàìêíå î÷³.

Îòàê âîíè âñ³ ÷åêàþòü, òà òàê ÷åêàâ ³ Äàíèëî êîëî áðà-
ìè, õî÷ áóâ ñàì-îäèí. Íà íüîãî ñïàäàëà ñîíí³ñòü ³ áàéäó-
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æ³ñòü, ³ äóìêè éîãî ì³øàëèñÿ îäíà ïîçà äðóãó. ßê â³í ³øîâ
äî ïàíà, òî ìàâ äóæå ÿñíèé ïëàí. Ïîáà÷èâøè éîãî, â³í
ìàâ ñêèíóòè êàïåëþõ ç ãîëîâè ³ éòè ïðîòè íüîãî òàê, ÿê
áóçüîê ïî ìëàö³ õîäèòü, — îáåðåæíî, ïîâîëåíüêè, àáè ïàí-
ñüêîãî êàì³í÷èêà íå âðàçèòè. ßê íàáëèçèòüñÿ âæå äóæå, òî
ìàº âèòð³ùèòè î÷³ íà ïàíà ³ äèâèòèñÿ òàê, àáè ïàí ñîá³
ïîãàäàâ: «Öå ÿêèéñü äóæå á³äíèé!» Ïîò³ì ïðèñòóïèòü äî
ðóêè, ïîö³ëóº ¿¿ ç îáîõ áîê³â, äîòóëèòüñÿ ÷îëîì äîëîí³ ³
òðîõè ïîäàñòüñÿ íàçàä. Ñïóñòèòü ïëå÷³ âäîëèíó, øïóðíå
êàïåëþõ ïîçà ñåáå íà çåìëþ, îá³òðå ðóêàâîì ãóáè ³ ñòàíå
ãîâîðèòè:

— ß ïðèéøîâ äî ïàíà íàéìèòèñè. Ïåðåäí³âîê äóæå
ïðèêðèé, ä³òèé ìàþ ÷åòâåðî, à íà òî ëèøåíü ëàòêà ãîðîäà.
Íàéìèòèñè ìóñþ, à ðîáîòó êîæäó çíàþ, áî ÿ çàðîáíèé ÷î-
ëîâ³ê. Òà ïðîñþ Áîæî¿ ëàñêè òà é ïàíñüêî¿, àáè-ì ñè ïîãî-
äèëè òà àáè ïàí äàëè ìåí³ êîðåöü îðíàð³¿ òàêè çàðàç, àáè
äàòè æ³íö³ ìåæè ä³òè, à äî ñëóæáè ÿ ìîæó çàðàç ñòàâàòè.

Ïåðøå ñëîâî ïàíà áóäå:
— Òè, â³äàé, çëîä³é?
— ß, ïàíå, ùå ÷óæîãî ñòåáëà íå ïîðóíòàâ.
— ×îãî áðåøåø, ëàéäàêó, à òî æ ïîäóìàíà ð³÷, àáè

ìóæèê íå êðàâ?! Õ³áà òè íå ìóæèê?
— ß öàëêîì ïðîñòèé ìóæèê, àëå ÿ ÷óæîãî íå ëþáëþ

êèâàòè.
— Òî-ñ, ïåâíå, ïèÿê?
— ß ç ãîð³âêîâ ñîá³ íå çàõîäæó, áî íåìà â³äêè.
— Ãàâêàºø, ÿê ïåñ, òà òè áè âìåð áåç ãîð³âêè!
— Áåç ãîð³âêè íå âìåð áè, à áåç õë³áà òà é ìîæíà!
— Òè çìóäðà ìåí³ â³äïîâ³äàºø, áî òè áóâ ó êðèì³íàë³,

òà òàì òåáå ðîçóìó íàâ÷èëè.
— À íàé ìåíå Áîã áîðîíèòü! ß ïîëîâèíó â³êà ñâîãî

çáóâ, à ùå ìîÿ íîãà â àðåøò³ íå áóëà.
— À íàùî æ òè ñò³ëüêè ä³òåé íàòåðåáèâ?
— Òî Áîã, ïàíå, äàº ä³òè.
— Òî ï³ï òåáå òàêîãî íàâ÷èâ?
— ß ç ïîïîì ñîá³ íå çàõîäæó, áî òî ãðîø³ êîøòóº, ÿ é äî

öåðêâè íå õîäæó, áî íå ìàþ â ÷³ì.
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— Òî òè ðàäèêàë òà é íå äàºø ïîïîâ³ ç ñåáå øê³ðó çäè-
ðàòè?

— ß àáè õîò³â ùî ïîïîâ³ äàòè, òî íå äàì, áî íå ìàþ, à
â³í àáè õîò³â çäåðòè, òî íå ç³äðå, áî íå ìàº ùî çäåðòè. Ìè
òàêè íå ñõîäèìîñè...

Â³í çíàâ íàïåðåä, ùî ïàí ìóñèòü ÷îëîâ³êà ç áîëîòîì
çì³øàòè, ùî ìóñèòü ïîñì³ÿòèñÿ, àæ ïîò³ì ïðèéìå éîãî íà
ñëóæáó. Éøîâ ïåâíèé ñåáå, àæ êîëî áðàìè ïðèïåðñÿ. Òî
áóâ äâ³ð íà äðóã³ì ñåë³, ³ â³í íå çíàâ, êóäè çàõîäèòè äî
íüîãî. À äâ³ð äî òîãî ñòîÿâ íà ïîë³, ³ íå áóëî êîãî ñïèòàòè-
ñÿ. ² Äàíèëî ÷åêàâ. Éîãî ÿñíèé ïëàí çàòåìíþâàâñÿ, â³í
÷óõàâñÿ â ïîòèëèöþ ³ íåñì³ëèâî çàãëÿäàâ ó ãîðîä.

— Âîíè òèìè ñòåæêàìè õîäº ñîá³ íà ñïàöºðîê, áî, àä³,
ÿê óñèïàëè ï³ñêîì.

Éîãî î÷³ áëóêàëè äîâãî, àæ ñïèíèëèñÿ íà ïàâóí³, ùî
áëèñêîò³â ïåðåä äâîðîì.

— Ç îöåãî ôîñòà ìàâ áè ÿêèéñü ´ðåéö³ð, àáè òàê çàá³ã
òà îáîìà ðóêàìè çàìîòàâñè â íåãî... Íå çíàòè, öè ìíºñî
ºãî äîáðå ¿ñòè?

Â³í îãëÿíóâñÿ ïî õàòàõ.
— Öåñ ìàº òîãî ïîëÿ äîñòà òà é ðîáèòü êîëî õë³áà äîá-

ðå. Áà, äå â³í òîòî âñå ïîä³âàº?
Éîãî äóìêè ðîçë³òàëèñÿ íà âñ³ áîêè.
— Âåñíà òàêà êðàñíà, òàêà êðàñíà, ùî ðàç!
×èìäàë³ â³í í³÷îãî íå ñïîñòåð³ãàâ. Ñèä³â, ÿê ñòîâï, ³

÷óâ, ùî áóäå ñïàòè. Àáè íå äàòèñÿ, â³í ðîçäèðàâ î÷³, ïîòè-
ðàâ ðóêîþ ëèöå ³ âèãëÿäàâ íà íåùàñëèâîãî áîðöÿ, ùî îò-
îò çäàñòüñÿ íà ëàñêó ³ íåëàñêó âîðîãà. Çà ÷àñîê çâàëèâñÿ
îäíèì áîêîì äî áåðåãà ³, âèäêî, õîò³â òàê óðÿäèòèñÿ, àáè
í³áè ñïàòè, à í³áè ÷åêàòè. Ïîò³ì ïîòÿãíóâñÿ ö³ëèé ³ çàìê-
íóâ î÷³. Íå ïðîñïàâñÿ ùå îäíî¿ ö³ëî¿ ì³íóòè, ÿê ùîñü éîìó
øåïíóëî:

— Ñïè, ñïè ï³ä ïàíöüêîâ áðàìîâ, òà ô³ðìàí òàê óïåðå-
æå áàòîãîì, ùî êðîâ ñèêíå!

Â³í ç³ðâàâñÿ, ïåðåñòðàøèâñÿ, îãëÿíóâñÿ äîâêîëà ñåáå
³ ñòàíóâ, ÿê ï³äñòð³ëåíèé. Ñòîÿâ ñåêóíäó, ìàõíóâ ðóêîþ ³
ï³øîâ â³ä áðàìè íà ëàí. Çàë³ç ó òðàâó ³ ðîçëîæèâñÿ äî äî-
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áðîãî ñíó. Ïðèâèäæàâñÿ éîìó ïàí, ³ éîãî ðóêè, ³ á³ë³ ñòåæ-
êè. Ïàí éîìó äåñü êàçàâ, àáè ïîêëàâ êàïåëþõ íà ãîëîâó,
àëå â³í íå õîò³â.

— ß ïðîøè ïàíà, á³äíèé ÷îëîâ³ê, ÿ íå ìîæó ïîêëàñòè
êàïåëþõà íà ãîëîâó, áî ÿ á³äíèé, òàêèé á³äíèé ÷îëîâ³ê...

Ñîëîäêèé ñîí íàãîíèâ ò³ ïðèâèäè, ³ â³í ñïàâ ñïîê³éíî.
Ñîíöå ðåãîòàëîñÿ íàä íèì, ïîñèëàëî äî íüîãî ñâîº ïðî-

ì³ííÿ, ïåñòèëî éîãî, ÿê ìàìà ð³äíà. Êâ³òè ö³ëóâàëè éîãî ïî
÷îðí³ì íå÷åñàí³ì âîëîññþ, ï³ëüí³ êîíèêè éîãî ïåðåñêàêó-
âàëè. À â³í ñïàâ ñïîê³éíî, à ÷îðí³ íîãè ³ ÷îðí³ ðóêè âèãëÿ-
äàëè ÿê ïðèðîáëåí³ äî éîãî öåãëÿñòîãî ò³ëà.

ÏÀË²É

²

Ñ³ëüñüêèé áîãà÷ Àíäð³é Êóðî÷êà ñèä³â êîëî ñòîëà ³ îá³-
äàâ, — íå îá³äàâ, à äàâèâñÿ êîæíèì êóñíåì. Äîìàøíÿ ÷å-
ëÿäü âõîäèëà äî õàòè, âíîñèëà çàáîëî÷åí³ öåáðè, ñâàðèëà-
ñÿ, ìåòóøèëàñÿ ³ âèíîñèëà ¿õ ì³æ õóäîáó. Áîãàöüê³ ä³òè ³
ñëóãè áóëè áðóäí³ ³ ìàðí³. Âîíè äâèãàëè íà ñîá³ íåîáòåñà-
íèé ³ òÿæêèé ÿðåì ìóæèöüêîãî áîãàöòâà, êîòðå í³êîëè íå
äàº àí³ ñïîêîþ, àí³ ðàäîñò³ í³ÿêî¿. Ñàì áîãà÷ íàéã³ðøå
òîìèâñÿ ó ò³ì ÿðì³, íàéá³ëüøå ïðîêëèíàâ ñâîþ äîëþ ³ áåç-
íàñòàííî ï³äãàíÿâ ñâî¿õ ä³òåé ³ íàéìèò³â.

Êîëî íüîãî íà ëàâ³, ï³ä â³êíîì, ñèä³â éîãî äîâãîë³òí³é
ðîá³òíèê, ñòàðèé Ôåä³ð.

— ß í³êîëè íå ìàþ òàêî¿ ùàñëèâî¿ ãîäèíè, àáè ÿ ñïî-
êîºì êóñåíü õë³áà ïðîæåð. Á³ãàþ òà âãàíÿþ, òà ëèø äåñü
óçäðèòå, à ÿ âïàäó òà é çäîõíó! À ìåí³ æ îöà ¿äà ìàº éòè â
ñìàê, ÿê ÿ çíàþ, ùî âîíè áåç ìåíå â ñòîäîë³ í³÷î íå ðîá-
ëºòü? Ëèø àáè íàæåðòèñè òà äåíü òðóòèòè! Ùî âæå ÷óæèì
êàçàòè, ÿê ñâî¿ ä³òè — òà é âîíè íå õîòº ðîáèòè! ß, á³ãìå, íå
çíàþ, ÿê öåñ íàð³ä ìàº íà ñâ³ò³ æèòè? Âñüî ï³äå íà æåáðè.

² õàëàñóâàâ, àæ éîìó î÷³ âèëàçèëè.
— À âè ÷îãî, Ôåäîðå, íàäõîäèëè?
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— Âè íå çíàºòå, ÿê³ íàø³ õîäè? Çèìà éäå, à ÿ áîñ³ñü-
êèé, òà äàéòå ìè äâà ëåâè íà â³äðîáîê.

— À âè æ ãîäí³ ðîáèòè? Âæå âàøà ðîáîòà ñê³í÷èëàñè,
Ôåäîðå.

— Íàé áè-ì ³ íå ðîáèâ, ëèø êîáè õòî äàâ ¿ñòè çàäóðíî.
— Öå íå! Ñåãîäí³ çàäóðíî íåìà ¿ñòè, ñåãîäí³ ³ çà ðîáîòó

íå âàðò äàòè ¿ñòè, òàêà òà ðîáîòà! À êàçàâ-ºì âàì: íàéì³òü
ó ìåíå ä³âêó, áóëè áè-ñòå òåïåð ìàëè ñâî¿ ãðîø³.

— Êîëè æ áî íå õîò³ëà, òà é ï³øëà äî äâîðà.
— Òàæå, ïåâíå, õòî íå õî÷å ðîáèòè, òà é ïõàºñè äî äâî-

ðà, áî õîòü ¿ñòè òð³øêè, àëå ìîæ âàëºòèñè. Á³äí³ ëþäè òàê³
íàñòàëè, ùî ëèø àáè ðàç íà äåíü ¿â, àëå àáè í³÷îãî íå
ðîáèâ, òà é òîãäè ðàé! ßê ðîáº, òàê ìàþòü, òàê ¿ì Áîã áëà-
ãîñëîâèòü. Ñåãîäí³ áè ó âóæåâêó ñêðóòèòèñè àáè ùîñü ìàòè...
Òà òèõ äâà ëåâè ÿ ùå âàì äàì, ùî áóäó ç âàìè ðîáèòè,
ìîæå, ÿêîñü â³äòðóòèòå, àëå á³ëüøå íå ïðèõîä³òü ³ íå áà-
íóéòå, áî íå äàì. Ñàì³ âèäèòå, ùî âàøà ðîáîòà í³ïî÷îìó.

— Òà, ÿ Àíäð³þ, ìóñþ ñè êîëî ëþäèé òóëèòè, à äå æ
ÿ ñè ïîä³þ?

— Ä³âàéòåñè, äå õî÷åòå, à ìåæè ´àçäè âè âæå íåçäàòí³.
Øóêàéòå ñîá³ ñëóæáè ó æèäà àáî â ïàíà — òàì ðîáîòà
ëåãøà.

— Âè ìåíå ôàéíî ðàäèòå! ßê ÿ ñèëó êîëî âàñ ëèøèâ,
àáè ÿ íà ñòàð³ñòü ³øîâ æèäàì âîäó íîñèòè?

— Çàäóðíî-ñòå ìåí³ íå ðîáèëè.
— Îò, áóâàéòå çäîðîâ³.
² Ôåä³ð âèéøîâ ç õàòè.
— Íó, òà ö³ æåáðàêè âñüî áè çàáðàëè! Òàêå âîíî êàø-

ëèâå òà çàñëèíåíå, ùî ö³ïà â ðóêàõ íå ãîäíî óäåðæºòè,
òà é ùå âîíî êîêîøèòüñè! ²äè íà çëîìàíó ãîëîâó, ãàäàº,
ùî ÿ ãðîø³ êóþ àáî êðàäó!

Ôåä³ð ÷àëàïàâ äî ñâîº¿ õàòè òà íå ïåðåñòàâàâ øåïòàòè:
— À ÿ æ, Àíäð³éêó, äå ñèëó ïóñòèâ? Öè ÿ ¿¿ ïðîäàíöó-

âàâ, öè ÿ ¿¿ ïðîïèâ? Òàæå âñÿ âîíà ñ³ëà â òåáå, íà òâî¿ì
ïîäâ³ð’þ. À ÿ æ, Àíäð³éêó, äå ñèëó ïóñòèâ?

Â õàò³ ñêèíóâ ÷îáîòè òà é ëÿã íà ïîñò³ëü. Ëåæàâ äî
ñàìîãî âå÷îðà ³ áåç âå÷åð³ çàñíóâ. Àëå ùå êóðè íå ï³ÿëè, ÿê
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â³í ç³ðâàâñÿ, ãðèìíóâ êëóáàìè äî äîùîê, çíîâ ëÿã ³ çíîâ
ç³ðâàâñÿ. ×åðåç ìàëåíüêå â³êîíöå ãëÿä³ëà íà íüîãî îñ³ííÿ
í³÷. Äåñü òî ³ íå í³÷, àëå ÷îðíà æóðà, ùî ãîëîñèëà ïî âóã-
ëàõ õàòè ³ äèâèëàñÿ íà íüîãî ñèâàâèì, íåìèëîñåðäíèì îêîì.
Âîíî éîãî òàê çö³ïèëî, ùî â³í íå ì³ã ðóøèòèñÿ, ³ ïîêàçó-
âàëî éîìó í³áè îáðàçè íà â³êîíö³, í³áè ïðèâèäè ó ïîâ³òð³.

Îòî ñèäèòü â³í ì³æ ìàëåíüêèìè æèäèêàìè, äîçèðàº ¿õ,
ï³ñòóº, à âîíè éîãî òÿãàþòü çà ÷óïåð, ïëþþòü ó ëèöå...

...Òî çíîâ êëÿ÷èòü â³í ó öåðêâ³, ó ò³ì êóò³, äå æåáðàêè
÷îëàìè îá ï³äëîãó ãðèìàþòü. Â³í ãðèìàº ùå ãîëîñí³øå, à
âñ³ æ³íêè éäóòü äî íüîãî ³ äàþòü êîæíà ïî áîõîíöåâ³ õë³áà.
Â³í ¿õ êëàäå â ïàçóõó, êëàäå ³ ñòàº òàêèé øèðîêèé, ùî
ëþäè ðîçñòóïàþòüñÿ. À éîìó ñòèä, ñòèä, à ÷îëî òàê áî-
ëèòü!..

...Î, â³í ³äå ãîðîäîì Êóðî÷êè — íå éäå, à ñêðàäàºòüñÿ
ï³ä ñòîäîëó. Âèòÿãàº ñíîïîê ³ç ñòð³õè, íàñèïàº â íüîãî ç
ëþëüêè âàòåðêè ³ ò³êàº, ò³êàº... ×óº ïîçà ñîáîþ, ÿê êîëè
î÷èìà âèäèòü, ùî ç-ï³ä ñòð³õè âèëèçóºòüñÿ ìàëåíüêèé,
÷åðâîíèé ÿçè÷îê, âèëèçóºòüñÿ ³ õîâàºòüñÿ...

— Îé, éîé! éîé!
Òîé ÿçè÷îê çàï³ê éîãî ó ñàìèé ìîçîê. Ç óñå¿ ñèëè â³í

îñâîáîäèâñÿ ç íåâèäèìèõ ïóò, ç³ðâàâñÿ ³ ïîäèâèâñÿ ó â³êîí-
öå. Âîíî, ÿê êàò, ïðîøèáàëî éîãî íàñêð³çü. Çíîâ çâàëèòü ³
áóäå ìîðäóâàòè ñâî¿ìè îáðàçàìè. Íàñòðàøèâñÿ, íå áà÷èâ
í³ÿêîãî âèõîäó, çâåðò³âñÿ, àáè äåñü óòåêòè. ² ïåðåä íèì ÿê
áè ÿê³ñü âîðîòà îòâîðèëèñÿ, éîìó ñòàëî ëåãøå, ³ â³í áîð-
çåíüêî ïîäàâñÿ äî íèõ.

II

Ìîæå, ìàâ ø³ñíàéöÿòü ë³ò, ÿê ³øîâ ç³ ñâîãî ñåëà. Òàêî¿
ÿñíî¿ äíèíè, òàêîãî âåñåëîãî ñîíöÿ â³í í³êîëè âæå íå áà-
÷èâ. Âîíî ïåñòèëî çåëåí³ òðàâè, ñèí³ ë³ñè ³ á³ë³ ïîòîêè.
Îãëÿíóâñÿ çà ñåëîì. Êîáè õòî ïðèéøîâ ³ ñêàçàâ îäíî ñëî-
âî, òà é âåðíóâ áè ñÿ, îé òîòî âåðíóâ áè ñÿ!

— Â³í ìåíå á’º, êàòóº, ¿ñòè íå äàº, í³÷îãî íà ìåíå íå
ïîêëàäå, — ëóíàâ éîãî ãîëîñ ïî çåëåíèõ òðàâàõ.
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— Áîäàé æå âàñ, òàòó, çåìëÿ íå ïðîæåðëà!
² ùå ñêîðøå ï³øîâ. Ìèíóâ ñ³ëüñüê³ ïîëÿ, ïîìèíóâ ùå

äâà ñåëà ³ ç ãîðáà ïîáà÷èâ ì³ñòî, ùî âèëèñêóâàëîñÿ ïðîòè
ñîíöÿ, ÿê çì³é áëèñêó÷èé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Óñ³ äèâóâàëèñÿ éîãî ñèë³ ³ áîÿëèñÿ. Æèäè íå ïîòðó÷ó-
âàëè, à ðîá³òíèêè íå ïîáèðàëè íà ñì³õ ³ íå ðîáèëè çáèòê³â.
Øïóðëÿâ ì³øêàìè, ÿê ãàëóøêàìè. Îòàê äåíü â³ä äíÿ òî
ç áðèêè äî øï³õë³ðà, òî ç³ øï³õë³ðà íà áðèêó.

— Õðåáåò ìè òð³ñêàº â³ä òèõ ì³õ³â!
— Ïèé ãîð³âêó, òà çàòåðïíå.
² ñïðàâä³ â³ä ãîð³âêè õðåáåò çàòåðïàâ, ÿê áè ðóêîþ â³ä-

íÿëî.
À â íåä³ëþ ³ ñâÿòà éøîâ ç òîâàðèñòâîì äî øèíêó. Ò³

øèíêè ñòîÿëè çà ì³ñòîì, ì³æ ñåëîì ³ ì³ñòîì. Õòî íå ìàâ
óæå ïðèì³ñòÿ â ñåë³, òîé âàíäðóâàâ íàñàìïåðåä òóò, à õòî
íå ìàâ ùî â ì³ñò³ ðîáèòè, òî âåðòàâñÿ òàêîæ ñþäè. Áî òî íå
áóëî àí³ ñåëî, àí³ ì³ñòî.

Áóâàëè òàì çàáàâè ïî òèõ øèíêàõ!
Çðàçó ïàíè ç ì³ñòà ïåðåä âîäèëè. Ðîçïîâ³äàëè ïðî ñâî¿

äàâí³ äîñòàòêè, ïðî òå, ê³ëüêî ç ö³ñàðñüêî¿ êàñè ùîïåðøî-
ãî ãðîøåé ïîáèðàëè, ÿê³ øàòè íîñèëè. Ìóæèêè ñëóõàëè,
÷àñòóâàëè ãîð³âêîþ ç âåëèêî¿ ïîøàíè. Àëå ÿê òðîõè ï³äïè-
ëèñÿ, òî âèëîìëþâàëèñÿ ç-ï³ä ¿õ ìîðàëüíî¿ âëàñò³, ³ òîä³
ïàíàì ïðèõîäèëîñÿ êðóòî.

— Àíó, ïàíè, îõîòà! Õàïàéòåñè çà øè¿ òà ãóëÿéòå íàì
òî¿ ïîëüêè, íàé ìè âèäèìî, ÿê òî ìåæè òàêèì âåëèêèì
ïàíñòâîì âîäèòüñè?

Ïàíè ãóëÿëè, ìóñèëè, ìóæèêè îáñòóïàëè ¿õ êîëåñîì
³ ðåãîòàëèñÿ, àæ êîðøìà äóäí³ëà.

— Ãîïà äç³ñü!
— ²ùå ðàç!
— Ïîë³ãîíüêè, ïëàâíî âðàç!
— Ãîâ, äîñòà! Òåïåð ïèéòå ãîð³âêó, çàáèðàéòå ñâî¿ ïàí-

öüê³ âîø³ ïî êèøåíÿõ òà é ìàðø ³ç êîðøìè, áî ìóæèêè
õîòº ñîá³ ñàì³ ìåæè ñîáîâ ïîãóëÿòè!
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² ïàíè, ÿê çàÿö³, âèñóâàëèñÿ.
— ß òèõ ïàí³â óì³þ ð³õòóâàòè, òî òàêå ëåãîíüêå, ÿê ï³ð’º;

ïîäóé — âîíî ïîëåò³ëî.
— Ìîé, Þäî, äàâàé âóäêó, äàâàé ï³âî, äàâàé ãàðàê, áî

ìè ñè çíàºìî!
Æèä áîðçåíüêî íàêëàäàâ óñüîãî íà ñò³ë ³ çàðàç â³äáèðàâ

ãðîø³.
— Òè, Áåçêëóáèé, òè ÷îãî ðåâåø? Çà êëóáîì? Ïèé òà

é çàïðè ñîá³ ãàìáó, áî â ìåíå çàáàâà!
Áåçêëóáèé ³ùå çàðåâ³â.
— Òèõî, áî á’þ!
— Íå ðóø!
— À òî êîòðèé, ìî?!
— À òè ùî çà ïàí?
Ôåä³ð óñòàâ ³ç-çà ñòîëà ³ òð³ñíóâ òîãî íàïàñíîãî â ëèöå.
— Òè â íåä³ëþ ïåðåø? Òà òî ãð³õ!
² óäàðîì ëàâêè çâàëèâ Ôåäîðà íà çåìëþ. Çðîáèëèñÿ äâ³

ïàðò³¿. Â êîðøì³ âñå çàâîðóøèëîñÿ. Æèä óò³ê, ãîð³âêà áóëü-
êîò³ëà íà çåìëþ, ñòîëè ³ ëàâêè ïî÷åðâîí³ëè â³ä êðîâ³ ³,
ïîëîìàí³, ïàäàëè. À â áîëîò³ ç³ ñëèíè, ãîð³âêè ³ êðîâ³ ëå-
æàëè îá³ ïàðò³¿ ³ ñòîãíàëè. Ëèøå Áåçêëóáèé ñèä³â ó êóòî÷-
êó ³ ðåâ³â, ÿê â³ë, — íå çíàòè çà êèì ³ çà ÷èì.

Íåçàáàðîì ïðèá³ãëà ïîë³ö³ÿ ³ òâåðåçèëà ãîëîäíÿê³â. Ç ã³ð-
êîþ á³äîþ ï³äîéìàëà íà íîãè, ïîò³ì îäíèì ìàõîì çâàëþâà-
ëà ç í³ã. Ãîëîäíÿêè ïàäàëè, ÿê äóáè, à ï³äíîñèëèñÿ, ÿê ãëè-
íà. ßê ¿õ ïðîòâåðåçèëè, òî ïðîâàäèëè äî àðåøòó.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¯õàâ äîðîãîþ ïîì³æ ïîëÿìè íà áðèö³ ì³õ³â. Ïøåíèö³ ³
æèòà, ÿê çîëîò³ ³ ñð³áí³ ãà¿, òà é ëåãêèì â³òðîì äî ñåáå
êëîíèëèñÿ. Ïî çîëîò³ ³ ïî ñð³áë³ ïëàâàëè ëåãåíüê³, ÷îðí³
õìàðêè, ÿê òîíêà øîâêîâà ñ³òü. Ìîðå ñîíöÿ ó ìîð³ áåçìåæ-
íèõ ëàí³â. Çåìëÿ ï³ä êîëîññÿì ëÿù³ëà, ñï³âàëà, ñëîâàìè
ãîâîðèëà.

— Ìîøêó, íà âàæêè, áî éäó ñîá³ ãåòü!
Ç³ñêî÷èâ ç áðèêè ³ ï³øîâ ìåæàìè ïîì³æ æèòàìè. Íà

âå÷³ð çàéøîâ äî Àíäð³ÿ Êóðî÷êè.
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— Òè, ïåâíå, àáî çëîä³é, àáî ëàéäàê, áî äîáðèé íå éäå
³ç ñâîãî ñåëà ³ íå áëóêàº ñâ³òàìè!

— Ìåòå âèä³òè... Òàòî ùî ïî ïàí÷èí³ íå ïðîïèëè, òî
ãîëîäíèõ ðîê³â ïîïðîäàëè, òà é ïðèéìèëè çÿòÿ äî ñåñòðè,
òà é óìåðëè, à çÿòü äîòè áèâ, àæ-ºì óò³ê â³ä õàòè.

— À ó âàñ, ó áîéê³â, áà÷ó, êîðîâàìè îðþòü?
— Í³, òî, â³äàé, ùå çà íàìè º í³ìö³, òà âîíè êîðîâàìè

îðþòü.
— Òà ñêèíü ïîñòîëè, òà â³íåñè êîæóøèíó äî õîð³ì,

àáè-ñ íå íàïóñòèâ íåíäçè, òà é ëºãàé. À öåðêâà ó âàñ òà-
êà, ÿê ó íàñ? ² êñüîíäç º?

— Òàê ñàìå, ÿê ó âàñ.
— Òà áóäó âèä³òè, ÿê ñè âäàø. Íå áóäåø ïîðóøëèâèé,

à ðîáîòè íå ìåø áîÿòèñè, òà é òº íàéìó.
Íàéìèâñÿ. Ñåëî ï³çíàëî éîãî, ùî íå çëîä³é, ùî ðîá³ò-

íèê äîáðèé, ùî äîáðå íà ñåáå ñòàðàº, ³ ïðèéìèëî çà ñâîãî.
À â³í ï³çíàâ, ÿê êîòðå ïîëå íàçèâàºòüñÿ, ÷èº âîíî, ÷è âè-
ìîêàº, ÷è âèñèõàº, êîòðå â ñåë³ íàéë³ïøèé çëîä³é, êîòðå
íàéá³ëüøèé áîãà÷ — ³ çðîáèâñÿ ñ³ëüñüêèé.

Ïîñëóæèâ ê³ëüêà ë³ò, à äîáð³ ëþäè çà÷àëè éîãî ðàäèòè,
àáè ñòàâ ´àçäîþ.

— Òè íå áóäü äóðíèé, à ÿê äàº êàâàëî÷îê ãîðîäà, à
ä³âêà ãîäíà ³ ïîñòàðàíà, òà é áåðè. À ìàºø ãðîø³ çàñëóæå-
í³, à ùå ïðèðîáèø, òàê êëàäè ñîá³ õàòó. À íàé âîíà áóäå ÿê
êó÷à, àëå òâîÿ! À öè äîù, öè çèìà, öè òàêè òàê íåìà ðîáî-
òè, òî âæå òè íå êóêóºø ³ç-çà áîãàöüêîãî âóãëà ³ íå ãíèºø
ïî ÿñëàõ, áî òè ìàºø ñâ³é êóò. Ñëóõàé ìåíå, ñòàðîãî...

Îæåíèâñÿ, áóäóâàâ õàòó ³ òð³ñêàâ â³ä ðîáîòè, â³ä ñâîº¿ ³
÷óæî¿. Íîñèâ äîøêè íà ïëå÷àõ ç ì³ñòà, â³äðîáëÿâ ñòàð³ ñí³ï-
êè, ùî âçÿâ íà ñòð³õó, ³ çàðîáëÿâ ãðîø³ òî íà â³êíà, òî íà
äâåð³. Äâà ðîêè ìèíóëî, çàêè ïîêëàâ õàòó. Õàò÷èíà ìàëåíü-
êà, íåïîêàçíà, âèãëÿäàëà ì³æ äðóãèìè õàòàìè, ÿê áè õòî
ïóñòèâ ì³æ ãðîìàäó ãàðíèõ ïòàõ³â ìàëåíüêó, êîñòðþáàòó
êóðî÷êó. Àëå Ôåäîðîâ³ âîíà ³ òàêà áóëà ìèëà...

Ìèíóëî ê³ëüêàíàéöÿòü ðîê³â, à ïåðåä Ôåäîðîâó õàò÷è-
íó ïðèíåñëè ëþäè ÷åðâîí³ õîðóãâè. Â õàò³ íà ëàâ³ ëåæàëà
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éîãî Êàòåðèíà — âåëèêà ³ ãðóáà, àæ ñòðàøíà. Ôåä³ð òðè-
ìàâ êîëî ñåáå äâîº ä³â÷àò: îäèíàéöÿòèë³òíþ Íàñòþ ³ âîñü-
ìèë³òíþ Ìàð³éêó ³ âñå ¿õ ïèòàâñÿ:

— Ùî ìºìî, äîíüêè, áåç ìàìè ä³ÿòè? Êîòðà ç âàñ äºäå-
â³ îá³ä çâàðèòü?

À ÿê æ³íêó ëîæèëè â òðóíâó, òî â³í çàðèäàâ:
— Áåð³òü ¿¿ ïîëåãîíüêè, áî â íå¿ ò³ëî äóæå çáîëåíå. Îé

Êàòåðèíêî, ÿ ùå íå âñòèã äîáðå ç òîáîâ íàãîâîðèòèñè, à òè
îãí³âàëàñè òà é ï³øëà ñîá³ â³ä ìåíå.

Â³í ïðèïàâ äî íåá³æêè ³ ö³ëóâàâ ¿¿ â ëèöå.
— Ëþäè, ëþäè, ÿ äî íå¿ í³êîëè ñëîâà íå çàãîâîðèâ, ÿ

çà ðîáîòîâ çà íþ çàáóâ òà é çà áåñ³äó. Ïðîñòè ìåí³. Êàòåðè-
íêî, ïðèÿòåëþ ì³é äîáðèé!

Ïëà÷ æ³íîê âèá³ã ³ç õàò÷èíè äàëåêî íà ñåëî.
— Âîíà, ëþäè, ÿê ï³øëà çà ìåíå, òî òàê ÿê ï³ä âîäó

ï³ðíóëà, í³õòî ¿¿ âæå íå âèä³â ìåæè ëþäüìè. Àæ òåïåð â³ð-
íóëà ìåæè âàìè — íà ëàâ³. ß äî íå¿ í³êîëè ìàðíîãî ñëîâà
íå çàãîâîðèâ, ìàö³öüêîãî!..

² ùå ìèíóëî ê³ëüêà ë³ò. Îäíîãî âå÷îðà ïðèéøëà ç³ ñëóæ-
áè Íàñòÿ. Ôåä³ð ãëÿíóâ íà íå¿ ³ çáë³ä.

— Íàñòå, íåáîãî, à òè æ ñàìà, à ÷îëîâ³ê òâ³é äå?
Íàñòÿ çàðèäàëà, çàãîëîñèëà, à â³í ñëîâà á³ëüøå äî íå¿

íå ñêàçàâ. Àæ ÿê ¿¿ â³äïðîâàäèâ äî ì³ñòà íà ñëóæáó ³ ðîçõî-
äèâñÿ ç íåþ, òà òîä³ çàãîâîðèâ:

— Äàé òîá³, Áîæå, äèòèíêî, ÿêíàéë³ïøå, àëå äèâèñè,
àáè-ñ äèòèíè íå ñòðàòèëà, áî ñòèäó âæå íå ïîêðèºø, à
ãð³õà íåñïàñåíîãî äîêóïèøñè. Òà ïåðåêàçóé, ÿê òîá³ òóò
áóäå...

À ðîêè éøëè, íå ñòîÿëè. Ôåä³ð íå âèïóñêàâ ³ç ðóê ö³ïà
ö³ëó çèìó, ÷åï³ã íå âèêèäàâ ö³ëó âåñíó, à êîñè ö³ëå ë³òî.
Êîñò³ áîë³ëè, ê³íö³ ¿õ ñòèðàëèñÿ ³ ïåêëè. Àëå íåä³ëÿ ñòàâàëà
íà ïîðàòóíîê, áî â íåä³ëþ â³í ³øîâ ï³ä âèøíþ, ëÿãàâ íà çå-
ëåíó òðàâó, à âîíà âèñèñàëà â çåìëþ òîé á³ëü. Òà ïðèéøîâ
òàêèé ÷àñ, ùî íåä³ëÿ íå ãîäíà áóëà íàïðàâèòè òîãî, ùî áóäí³
äí³ ïîïñóâàëè, à òðàâà íå ìîãëà âèññàòè òîãî áîëþ, ùî çà-
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ï³êñÿ â ñòàðèõ êîñòÿõ. À ùå âñåëèâñÿ êàøåëü, ùî íå ïîêè-
äàâ éîãî í³ êîëî êîñè, í³ êîëî ïëóãà, í³ êîëî ö³ïà...

Ðîçâèäàëîñÿ, â³êîíöå ïîá³ë³ëî, à Ôåä³ð âåðíóâñÿ ç äà-
ëåêî¿ âàíäð³âêè ñâîãî ìèíóëîãî æèòòÿ. Âìèâñÿ, ïîìîëèâ-
ñÿ ³ çáèðàâñÿ éòè äî äâîðà.

— Íàéìóñè ó ïàíà â³ä âåñíè, îçìó íà ÷îáîòè ³ òðîõè
îðíàð³¿, òà é ÿêîñü ÿ ïåðåçèìóþ, çàêè ï³äó äî ñëóæáè.

III

Ïî ñåë³ á³ë³, âóçåíüê³ ñòåæêè âñ³ õàòè äîêóïè ïîâ’ÿçà-
ëè, ëèøå Ôåäîðîâà õàòà ñòîÿëà ïîçà ñ³òåþ ñòåæîê, ÿê ïóñò-
êà. Ôåä³ð çèìóâàâ, ÿê âåäì³äü. Ðàíî âñòàâàâ íà ãîäèíó, àáè
çàòîïèòè ³ çâàðèòè ñîá³ ¿ñòè, à ïîò³ì ö³ëèé äåíü ³ ö³ëó í³÷
ïåðåëåæóâàâ íà ïå÷³. ×èì äàëüøå çàâîäèëîñÿ â çèìó, òèì
â³í ñõîäèâ íà äèòèíÿ÷èé ðîçóì.

— Òåïåð, Ôåäîðå-íåáîæå, âñòàíü òà óêð³é ñîá³ ãð³íî÷-
êó õë³áà, àëå òîíåíüêó, ïàíñüêó, áî-ñ, âèäæó, çãîëîäí³â.

Â³í ñì³ÿâñÿ, çëàçèâ ç ïå÷³ ³ êðàÿâ õë³áà òà äèâèâñÿ äî
â³êíà, ÷è âîíà òîíåíüêà, ïàíñüêà.

À òåìíèõ, çèìîâèõ íî÷åé â³í ãîëîñíî, íà âñþ õàòó, ãî-
âîðèâ ñòðàøí³ ðå÷³.

— Ñåëî â³ìåðëî ùî äî ëàáè, à ÿ ñîá³ ãàäêè íå ãàäàþ,
ó òîò á³ê íå äèâëþñè!

Àëå âëàñí³ ñëîâà ïåðåéìàëè éîãî ïåðåëÿêîì, â³í ï³òí³â
ç³ ñòðàõó ³ ñêàêàâ ç ïå÷³ äî â³êîíöÿ, àáè ïåðåêîíàòèñÿ, ÷è
â êîðøì³ º ñâ³òëî. Óñïîêî¿âøèñÿ, â³í âåðòàâ íà ï³÷.

À ÿê ïðîáóäæóâàâñÿ âíî÷³ ç³ ñíó, òî íå ì³ã ñïàì’ÿòàòè-
ñÿ, çàáóâ çà ñåáå ³ àæ ÿê ãðèìíóâ êóëàêàìè äî ñâîëîêà, òî
ïðèõîäèâ äî ïàì’ÿò³.

Òî¿ çèìè éîãî õàòèíà çàïîëîíèëàñÿ îïèðÿìè, ïðèâèäà-
ìè ³ ìàðàìè. Âîíè ãóëÿëè ïî õàò³, ÿê çáèòî÷í³ ä³òè. Âèë³-
òàëè äî ñ³íåé ³ âèñòóäæóâàëè õàòó, âèá³ãàëè êð³çü ï³÷ íà
ñòðèõ ³ òîâêëèñÿ, àæ ñòåëÿ ëóïàëàñÿ, äçâîíèëè ó â³êíà, àáè
éîãî çàìàíèòè íàäâ³ð. Â³í íå äàâàâñÿ, íàìàãàâñÿ íå áîÿòè-
ñÿ, òîä³ âîíè âèá³ãàëè íà ï³÷ ³ ùèïàëè éîãî, äóøèëè ³ â ðîò
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îíó÷³ çàïèõàëè. Îäíî¿ íî÷³ çëåò³ëèñÿ äî õàòè âñ³ ÷îðòè.
Ãóëÿëè, àæ õàòà äðîæàëà, à â³òåð òàêèé çäîéìèëè, ùî â³í
çàìåðçàâ íà ïå÷³. Ïîò³ì ïîçàñ³äàëè ïîçà ñò³ë ³ ïîâèâàëþâà-
ëè ç óòîìè ÿçèêè, òàê³ ñàì³, ÿê òîé ìàëåíüêèé ÿçè÷îê, ùî
â³í éîãî ïîêëàâ ï³ä Êóðî÷êîâó ñòîäîëó. Â³í ëåæàâ, ÿê ìåðò-
âèé, àæ ÿê êóðè çàï³ÿëè, òî â³í ëåäâå ï³äíÿâñÿ ³ çà÷àâ ìî-
ëèòâè ãîâîðèòè. Àëå ³ ïðè ìîëèòâ³ âîíè éîìó íå äàâàëè
ñïîêîþ. Â³í íå ì³ã íàãàäàòè òàêèõ ìîëèòîâ, ùî ¿õ íàéë³ï-
øå çíàâ, — â³í çàáóâàâ íàâ³òü õðåñòèòèñÿ. Ò³ ìàðè òàê éîãî
çìîðäóâàëè, ùî ÿê ïðèéøëà âåñíà, òî â³í ëåäâî äèõàâ ³ ïî-
á³ë³â ÿê ïàï³ð.

— Òðåáà áðàòè ãðîøèé â³äêè ãîëîâà, òà ïîñâ³òèòè õàòó,
áî òóò íå÷èñòå çë³çëîñè ç ö³ëîãî ñåëà íàêóïó. Â³ïèëè ç ìåíå
êðîâ, ùî â³òåð í³ ç í³ã ³çãîíèòü!

ßê âåñíÿíå ñîíöå çàáëèñëî, òî â³í ñìàðóâàâ ÷îáîòè,
ëàòàâ ñîðî÷êè, ³ ïë³â âîëîêè äî ïîñòîë³â, ³ ò³øèâñÿ, ùî ðàç
óæå ï³äå äî ñëóæáè.

— Óáåðóñè, âáóþñè ôàéíî òà é äî äâîðà! Ïðîøè âåëü-
ìîæíîãî ïàíà, ìåëäóþñè äî ïàíñüêî¿ ñëóæáè.

— Äîáðå, Ôåäîðå, — äåñü â³äïîâ³äàâ éîìó ïàí, — òè,
âèäæó, ñëóøíèé ÷îëîâ³ê, êîëè òè ïîäëóã ïðèï³ñó ìåëü-
äóºøñè.

² Ôåä³ð, ëàòàþ÷è ñîðî÷êó, ñîëîäêî óñì³õàâñÿ.

IV

Ôåä³ð ñòîÿâ ñåðåä ïàíñüêîãî ãóìíà ³ ñóìíî äèâèâñÿ çà
ðÿäîì ïëóã³â, ùî âèñîòóâàâñÿ ç áðàìè, ÿê ëàíöþã, ó êîòð³ì
çàë³çî ñïîþâàëî ì’ÿñî ëþäñüêå ç ì’ÿñîì âîë³â.

— Óæå ìîº îðàíº ñê³í÷èëîñè! Ñòàðå âîãíèâî, òà é â³-
êèíóëè, áî ëàíöþã ñåðåä äîðîãè óðâàâ áè ñè!

Ïîõèòàâ ãîëîâîþ òà é ï³øîâ äî ñòîäîëè áðàòè ñâèíÿì
çåðíà. ×åðåç ö³ëèé äåíü íà ãóìí³ áóëî òèõî. Ëèøå â³ä íàé-
ìèöüêèõ õàòîê äîõîäèëè êðèêè áàá³â ³ ïëà÷ ä³òåé.

ßêáè õòî ç ñåëà ïîâèáèðàâ ùîíàéã³ðø³ õàòêè, à äî íèõ
çàãíàâ ùîíàéîáäåðò³øèõ ìóæèê³â ³ íàéæîâò³øèõ æ³íîê ³
äîäàâ ùå ãîëî¿ äðîáèíè — ä³òåé — ³ âñå òå ïîñòàâèâ áëèçü-
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êî ñåáå íàêóïó, òî ìàâ áè ïðàâäèâèé îáðàç òèõ õàòîê ³ç ¿õ
ìåøêàíöÿìè.

Ôåä³ð ç ãóìíà äèâèâñÿ íà ò³ õàòêè ³ ùîñü çàïåðå÷èâ
ãîëîâîþ:

— À äå æ ÿ áè òàì ³øîâ ó òàêå ïåêëî! ß ñîá³ áóäó ñïàòè
ó ñòàéí³, òåïåð çèìè íåìà. Íå ï³äó ÿ òàì ó òîòó ïðîïàñòü.

Âå÷îðîì ï³øîâ äî ñòàéí³. Êîëî ÿñåë ñòîÿëè âîëè äâîìà
äîâãèìè ëàâàìè ³ ë³íèâî æóâàëè ñ³íî. Êîëî êîæíèõ ÷îòè-
ðüîõ ñèä³â ïîãîíè÷ ³ äîçèðàâ, àáè ï³ä ñåáå íå âèêèäàëè.
Ì³æ òèìè ëàâàìè ñèä³ëè íà çåìë³ ïëóãàòàð³ ³ ñ³âà÷³. Ëàòàëè
ñîá³ ïîñòîëè, ñòÿãàëè ìîòóçêàìè ñåðäà÷èíè ³ íàïðàâëÿëè
³ñòèêè. Êîæíèé êîëî ÷îãîñü íèïàâ. Êîëî íèõ ïðèñ³â Ôå-
ä³ð. Âîëè îäèí ïî îäíîìó ïàäàëè íà ñîëîìó, çà íèìè ïå-
ðåâåðòàëèñÿ â ÿñëà ïîãîíè÷³, à çà ïîãîíè÷àìè éøëè ïëóãà-
òàð³. Â ñòàéí³ çàïàíóâàâ òÿæêèé â³äïî÷èíîê, ùî ïî óòîì³
çîðàíèõ ëàí³â ïàäå íà ñòàéíþ, ÿê òÿæêèé êàì³íü. Ôåä³ð
òàêîæ çàñóíóâñÿ ïåðåä âîëè.

— Ñâèíàðþ, ìîé, à ìàðø ç-ïåðåä âîë³â ìåæè ñâèí³!
Ùå òîá³ ëóæêî ñòåëèòè! Òâîÿ Ìàð³éêà äîáðå íàñ ð³õòóº.
Ò³êàºñè, ÿê ñóêà, ç ô³ðìàíîì, òà â³äàâóº éîìó ç îá³äó ùî-
íàéë³ïøå, òà ùå é òè ïðèë³ç íà íàøó ãîëîâó? Ìàðø ç-ïåðåä
âîë³â!

Ôåä³ð âèë³ç ³ç ÿñåë ³ ëÿã ï³ä áðàìîþ íà â’ÿçêó ñîëîìè.
Çàáóòà êðèâäà â ò³é õâèëèí³ ïðîáóäèëàñÿ.

— Ãð³õ ìåø ìàòè çà ìåíå, Àíäð³þ, ãð³õ...
Ñòàéíÿ ñòîãíàëà, ïîç³âàëà, ç³ ñíó ãîâîðèëà. Òàê òÿæêî

äèõàëà, ÿê áè äåñü ãëèáîêî â çåìë³ äóøèëèñÿ òèñÿ÷³ ëþäåé.
— Ìîëèñè çà ìåíå, íàé ìåíå Áîã õîðîíèòü, íàé ìåíå

íàïðàâèòü íà ë³ïøèé ðîçóì, áî òº ñïå÷ó ó âîãí³, ÿê ïàöþêà,
áî ìåø òðè äí³ ïîï³ë çà ñâî¿ì áîãàöòâîì çãîðòàòè...

Íàä ðàíîê ³ â³í ñêîòèâñÿ ó ÷îðíó ïðîïàñòü ñòàºííîãî ñíó.

V

Ôåä³ð ïîò³ì í³êîëè íå õîäèâ äî ñòàéí³ ³ íå ãîâîðèâ ç
íàéìèòàìè. Ñïàâ ó ñòîäîë³ ³ íå ïîêàçóâàâñÿ íà î÷³. Ïî
Âåëèêîäí³ Ìàð³ÿ â³ääàëàñÿ çà ô³ðìàíà ³ ïåðåõîäèëà ç íèì
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íà ñëóæáó äî äðóãîãî ïàíà. Ôåä³ð âèéøîâ ç íèìè çà áðàìó
³ ïîïðîùàâñÿ.

— Ìàð³º, à ïàìíºòàé, ùî ÿ õàòó ïðè ëþäèõ Íàñò³ â³äêà-
æó, àáè òè ¿¿ íå â³äãîíèëà, áî âîíà, ñàðàêà, îäíà-îäèíèöÿ!

² âåðíóâñÿ. Â õë³â³, àáè í³õòî íå áà÷èâ, çàïëàêàâ.
— Òåïåð æèé, ç êèì õî÷åø!
Òî¿ äíèíè âïèâñÿ ³ ïðèéøîâ äî ñòàéí³.
— Ìîé, ñêàðáîâ’ÿíè, òåïåð í³ íå â³ãîí³òü, áî âæå ìîÿ

Ìàð³ÿ ïîìàíäðóâàëà.
— Õòî áè âàñ â³ãîíèâ, îò ëºãàéòå òà ñï³òü, ÿê-ñòå íà-

áðàëè ïîâíó ãîëîâó.
— Ïåâíå, ùî ï’ºíîìó äîáðå ñïàòè, òàê ³ Áîã ïðèêàçàâ.

Àëå òè êàæåø ³òè ñïàòè, à ÿ òåáå ïèòàþñè, äå ÿ ìàþ ³òè
ñïàòè? ßê òè òàêà ìóäðà ãîëîâà, òî òè ìåí³ ñêàæè, äå ìàþ
³òè ñïàòè?

Â³í àæ íîñà Ïðîöåâîãî äîòóëèâñÿ, òàê áëèçüêî ïðèñó-
íóâñÿ ç³ ñâî¿ì ïèòàííÿì.

— Äå âïàäåòå, òàì áóäåòå ñïàòè.
— À ÿêáè ÿ òàê ó ÿñåëöà, ãà?
Â³í çëîáíî çàñì³ÿâñÿ.
— ß â ÿñëà, à òè ìåíå çà ãèðþ, òà â øèþ, òà áóêîì:

à ìàðø, ñòàðèé ïñå!
Ïîãîíè÷³ ïîâèë³çàëè ç ÿñåë, àáè äèâèòèñÿ íà êîìåä³þ.
— Áèé ç ÿñåë, áî òè òóò ãíèâ òà é ìàºø çîãíèòè, áî òè

íå çíàºø, ùî òî º ÷îëîâ³ê, — òè â³ë, òè õàòè í³êîëè íå
âèä³â! Òè ïîðºäíîãî ÷îëîâ³êà ç ÿñåë áóêîì! Àëå òè ìåíå
çàïèòàºøñè: «À äå òè, âàñïàí, äîòåïåð áóâ?» À ÿ òîá³ êàæó:
«Áóâ-ñìè ìåæè ëþäüìè, ëþáî ìåí³ áóëî». Àëå òè êàæåø:
«À ÷îãî æ òåáå ëþäè â³ä ñåáå ïð³ãíàëè?» Îòóò ́ óäç! À ÿ òîá³
íà öå í³÷î íå ñêàæó, ëèø òðè ñëîâ³: «Íåìà ó ëþäèé Áîãà».
À òè ãîëîâà ðîçóìíà òà é óñå âæå çíàºø...

— ²ä³òü, ñòàðèé, ñïàòè, íå ãí³òü áàíäèãè, à çàâòðà ï³äå-
ìî â ñåëî íà âèá³ð, òà ìè òèõ áîãà÷èê³â òðîõè íàìíåìî.

— ß íà âèá³ð ï³äó ³ ëþäåì óñþ ñâîþ êðèâäó ñêàæó, àëå
â ÿñëà íå ï³äó, áî ÿ òàì íå ìàþ ãíèòè. ß çíàþ ë³ïøå ´àòó-
íîê, ÿê òè, ÿ á³ëüøå ñâ³òà âèä³â, ÿê òâ³é ïàí. Àëå ÷åêàé, ÿ
òîá³ áóäó êàçàòè, ÿê íà ïðîòîêîë³. ß áóâ ïîìèéíèê æèä³â-
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ñüêèé, ÿ âàëºâñè ïîï³ä æèä³âñüê³ ëàâè, ïî âñ³õ êðåìåíàëàõ.
À Áîã íàé ïèøå ãð³õ, à ÿ íå áîþñè, ÿ çà âñå â³äïîâ³ì, òàê
â³äðóáàþ, ÿê ïåðøîìó-ë³ïøîìó. À ìåíå õòî íà ðîçóì ó÷èâ,
ãà? Êîëè ìåíå ëèø ÷èì âèä³ëè òà òèì áèëè! Íå á³ñè, ÿ
â³êàæó, ÿ â³â’ºæóñè ùî äî êð³øêè. Íî, àëå äàâ ìåí³ Áîã
òàêèé ðîçòóëîê ó ãîëîâ³, ùî ÿ ïðèâåðíóâñè íàçàä äî íàøî¿
â³ðè. ßê ºì óçäð³â éîãî ëàñêó íåáåñíó ïî ïîëþ, ÿê æèòî
ïðîñèëîñè ï³ä ñåðï ³ çåìëÿ àæ öºïàëà: «Éäè, Ôåäîðå, áåðè
ç ìåíå õë³á», — à ÿ ëèøèâ æèäà ñåðåä äîðîãè òà é ï³øîâ äî
Áîæî¿ ðîáîòè. Äºêóþ Ãîñïîäåâ³ ³ äî ñåãîäí³!

Â³í õðåñòèâñÿ, ö³ëóâàâ çåìëþ ³ áèâ ïîêëîíè.
— Ïðèéøîâ ÿ ìåæè íàø³ ëþäè, à ìåí³ ñâ³ò ðîçòâîðèâ-

ñè! Òîòî-ì ç íèìè ãàðóâàâ! Îæåíèâ-ºì ñè, ïîêëàâ õàòó ç
öåãî ìîçèëÿ. Âæå ìàº ìåí³ áóòè äîáðå. Àëå ãð³õè òðåáà
â³äïîêóòóâàòè, Áîã áóêîì íå á’º! Óìåðëà ìåí³ Êàòåðèíà,
íî í³ö, éîãî âîëÿ, éîãî ðîçêàç. Ò³øóñè ä³òüìè, ãîäóþ, çàá³-
ãàþ — â³ãîäóâàâ, à ëþäè âçºëè òà é çí³âå÷èëè. Ï³øëà ìîÿ
Íàñòÿ í³ ñÿê í³ òàê, ï³øëà ïî æèäàõ, à Ìàð³ÿ, àä³, ïîìàí-
äðóâàëà ç îòèì ëÿõîì. Ìå á³äèòè. Àëå í³ö, íàé í³ Áîã ñêà-
ðàº, ÿê ùî êàæó. Êàðà ìàº áóòè!

Â³í ³ìèâ ïóøêàìè ãóáè ³ ñòèñíóâ, àáè ïðîòè Áîãà íå
ãîâîðèòè.

— À ÿ ëèøèâñè áîñèé! ²äó ÿ äî íåãî ó òàêó ïëþòó:
«Äàé ìåí³ ´ðåéö³ð, íàé íîãè âáóþ». À â³í ìåí³ êàæå: «Éäè
äî æèä³â». Ïðèéøîâ ÿ äî âàñ, à âè ìåí³: «Ìàðø!» À êóäè
æ ÿ ìàþ òåïåð ³òè?! Êàðàº Áîã, êàðàþòü ëþäè, êàðàºòå âè,
à ÿ ê³ëüê³ êàð³ íå ãîäåí â³òðèìàòè!

— ²ä³òü, ä³äó, â ÿñëà, ìè âàñ ïðîñèìî.
— Íàé áóäå êàðà íà ìåíå, ÿ ñè ïðèéìàþ, àëå ïî ïðàâä³!

À òè æ áè ëþáèâ, ÿêáè ÿ ç òâîãî õë³áà âñþ ìíºêóøêó â³¿â,
à òîá³ ëèøèâ ñàìó çãîðåíó øê³ðêó? Ïðàâäà, ùî òè áè íå
ëþáèâ, áî òî íå ïî ïðàâä³?

Â³í ðîçäåð ñîðî÷êó â ïàçóñ³, ñêèíóâ ¿¿ ³ øïóðíóâ ï³ä âîëè.
— Òåïåð äèâèñè, ÿêó ìåí³ øê³ðî÷êó áîãà÷³ ëèøèëè. Òà

÷èì òóò æèòè? À ùî æ òóò º âæå êàðàòè?!
Â³í ãîëèé ïåðåâåðíóâñÿ íà çåìëþ. Íàéìèòè éîãî ïðè-

êðèâàëè, ÷èì ìàëè íàéë³ïøèì.
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VI

Êîëî ãðîìàäñüêî¿ êàíöåëÿð³¿ ñòîÿëè äâ³ êóïè. Îäíà
îáäåðòà, ÷óæà íà ñåë³, àïàòè÷íà, äðóãà ÷èñòà, á³ëà, îõî÷à —
íàéìèòè ³ ́ àçäè. Ç îäíî¿ ³ äðóãî¿ êóïè õòîñü âèêëèêóâàíèé
çàõîäèâ äî êàíöåëÿð³¿ ³ ãîëîñóâàâ. Åêîíîì àæ çàõðèï, áî
êîæíîìó íàéìèòîâ³ ìóñèâ íàçèâàòè ïàíà, â³éòà ³ æèäà.
Æàíäàðìè ñíóâàëèñÿ ³ óñì³õàëèñÿ, ÿê êîëè áè ìàëè ïåðåä
ñîáîþ ä³òî÷ó çàáàâêó.

— Íó, õëîïö³, òåïåð óæå â³áðàëè-ñòå ïàíà, ñ³äàéòå òà é
ìåòå ïèòè ãîð³âêó, — ñêàçàâ åêîíîì. ¥àçäè çäîéìèëè ãàëàñ:

— Îòî âóøèâö³, îòî æåáðàêè, îòî õóäîáà ïàíöüêà!
— Ìîé-íÿ, ÷óºòå, ÿê áîãà÷³ ðèï’º?
— Íàé ðèï’º, à ìè ïèéìî ãîð³âêó.
— Òà ïèéòå ãðàíü, ïèéòå êðîâ ñâîþ, çëîäþãè!
— Ìè ãîð³âêó âîë³ºìî!
— Îòî íàì ïàíè â³øóêàëè ïðàâî, àáè ãîëîäíèêè ðîç-

áîºì ³øëè íà ñåëî!
— Òè, ÷èòàëüíèêó, òè ãàäàºø, ùî ÿ íå áóâ ó ÷èòàëüí³?

Òàæå ³ òàì á³äíèé íàð³ä ñòî¿òü êîëî ïîðîãà. Çà ñòîëîì ñè-
äèòü êñüîíäç, ñòàðø³ áðàòÿ, áîãà÷èêè, à äºê ÷³òàº òîò³ êà-
çåòè, à âè ïîêèâóºòå ãîëîâàìè, ÿê âîëè, í³áè ùîñü âè ç
òîãî ðîçóì³ºòå. À òî îäèí ç äðóãèì òàêèé äóðíèé, õîòü ìó
îêî â³êîëè! Òî òàêà ÷èòàëüíÿ âàøà, ùî áîãà÷ çà ñòîëîì, à
íàéìèò êîëî ïîðîãà. Òàê ó öåðêâ³, òàê ó êàíö³ëÿð³¿, òàê
óñþäè. Òà ìè ìàºìî ç âàìè áóòè?

— Õëîïñüêà ãîëîâà íå äî ïèñüìà, à çàä íå äî êð³ñëà!
Íàéìèòè çàðåãîòàëèñÿ.
— À òèõî æ âè, íåâìèâàí³, âïåðåä âóø³ ïîâ³áèâàéòå,

à ïîò³ì ó÷³òü ´àçä³â ðîçóìó!
— Ìîé, òè, Êóðî÷êî, òî òè òàêîæ çà ëþäüìè? Òàæå òè

ã³ðøå æèäà! ×îãî ãîðëàíèø? Íå á³ñè, òâîº áîãàòñòâî ï³äå
ìàðíå. À íàãàäàé ñîá³, ÿê ÿ ñëóæèâ ó òåáå, òà ìåíå â³ä òâî¿
ðîáîòè õîðîáà íàãð³ëà. À öè òè ìåí³ çà ö³ëèé òèæäåíü â³í³ñ
áóêàòî÷êó õë³áà àáî âîäè íàïèòèñè? Òà òè ç ëþäüìè òðè-
ìàºø? ß â òåáå âñþ ñèëó ëèøèâ, à òè ìåíå â³ãíàâ áîñîãî íà
çèìó! Òàæå òè ã³ðøå æèäà, áî òî ðàõóºñè íå íàøà â³ðà. Àëå
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ïóñòº òâî¿ ä³òè òîòî áîãàòñòâî, ùî ç íåãî ñë³äó íå áóäå! Òè,
êàëüâ³íå!

Êóðî÷êà ãðèìíóâ Ôåäîðà â ëèöå, òà òàê, ùî éîãî îá³-
ëëÿëà êðîâ, ³ â³í óïàâ.

— Õëîïö³, àíó áîãà÷à òðîõè íàìíºöêàéìî!
Éìèëè íàéìèòè Êóðî÷êó, ïîñòîÿëè çà Êóðî÷êîþ ´àç-

äè, ïîòåêëà êðîâ...

VII

Ôåä³ð ëåæàâ ó ñâî¿é õàò³ íà ïîñòåë³. Î÷³ éîãî ãîð³ëè, ÿê
ãðàíü, â³ä ÷åðâîíèõ ÿçè÷ê³â, ùî òèñÿ÷àìè îãíèê³â ðîçá³ãà-
ëèñÿ ïî ò³ë³ ³ ñìàæèëè éîãî íà âóãîëü. Ò³ ÿçè÷êè, ÿê áëèñ-
êàâêè, ë³òàëè ïî âñ³õ æèëàõ ³ âåðòàëèñÿ äî î÷åé. Ãðèç êó-
ëàêè, áèâ ÷îëîì äî ñò³íè, àáè âîãîíü ç î÷åé âèïàâ.

Çàïàëèâñÿ, ÷óâ, ùî ç íüîãî áóõàº ïîëîì³íü, éìàâñÿ ðó-
êàìè çà î÷³. Îäèí ñòðàøíèé êðèê, íàäëþäñüêèé çîéê! ßçè÷-
êè âèëåò³ëè ç ò³ëà ³ ïðèëèïëè íà øèáêàõ â³êîíöÿ. Ç³ðâàâñÿ.
Â³êîíöå ÷åðâîí³ëî, ÿê ñâ³æà ðàíà, ³ ëëÿëî êðîâ íà õàò÷èíó.

— Âñå ìîº íàé â³ãîðèòü! Âñå, ùî-ì ëèøèâ íà ºãî ïî-
äâ³ð’þ.

Â³í ñêàêàâ, òàíöþâàâ, ðåãîòàâñÿ.
Â³êîíöå äðîæàëî, òðÿñëîñÿ, ³ ùîðàç á³ëüøå òî¿ êðîâ³

íàïëèâàëî ó õàò÷èíó.
Âèá³ã íà ïîð³ã.
Çâ³çäè ïàäàëè íà çåìëþ, ë³ñ ñêàìåí³â, à äåñü ç-ï³ä çåìë³

äîáóâàëèñÿ ñêàæåí³ ãîëîñè ³ çàðàç ïðîïàäàëè. Õàòè îæèëè,
äðîæàëè, ñìàæèëèñÿ â îãí³.

— ß ÷óæîãî íå õî÷ó, ëèø íàé ìîº â³ãîðèòü!

ÊËÅÍÎÂ² ËÈÑÒÊÈ

²

Ïîñò³ëü çàñòåëåíà ïîëîòíîì, êîëî ñòîëà íà çàäí³é ³ ïå-
ðåäí³é ëàâ³ çàñ³ëè êóìè, íà êðàþ ïå÷³ ðÿäêîì ä³òè. Âîíè
ïîñïóñêàëè ðóêàâè, ÿê ñòàäî ïåðåïåëèöü, ùî ñïî÷èâàþòü,
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àëå âñå ãîòîâ³ ëåò³òè. Êóìè çàòå ñèä³ëè ÿê âêîïàí³, ëèøå
ðóêàìè äîñÿãàëè õë³á àáî ïîðö³þ ãîð³âêè, àëå ³ ðóêè íàé-
ðàäøå íå ðóõàëèñü áè, ëèøå ñïî÷èâàëè áè ç³ãíåí³ â êóëàê
íà êîë³íàõ. Íåðàäî âîíè áðàëè õë³á ³ ïîðö³þ. Êàãàíåöü
áëèìàâ íà ïðèï³÷êó ³ ïîòâîðèâ ç êóì³â âåëèê³, ÷îðíÿâ³ ò³í³
é êèíóâ ¿õ íà ñòåëþ. Òàì âîíè ïîëîìèëèñÿ íà ñâîëîêàõ ³
òàêîæ íå ðóõàëèñÿ.

Êîëî ñòîëà ñõèëåíèé ñòîÿâ ²âàí, ãîñïîäàð õàòè ³ òàòî
ìàëåíüêî¿ äèòèíè, ùî ¿¿ îõðåñòèëè.

— Áóäüòå ëàñêàâ³, ìî¿ êóìè, òà ïåðåæèéòå ùå ïî îäí³.
Õîòü öå íå ãîð³âêà, à áîëîòî, àëå ç ìóæèêîì òî òàê ñè ìàº:
ùî äå ó ñâ³ò³ º íàéã³ðøå, òî â³í ìàº òî ñïîæèòè, ùî äå
ó ñâ³ò³ º íàéòºæøå, òî â³í ìàº òî â³êîíàòè...

— Íà òî ñìè ðîæåí³, — â³äïîâ³äàëè ïîáîæíî êóìè.
ßê ïîðö³ÿ îá³éøëà êîë³þ, òî ²âàí ¿¿ ïîñòàâèâ ë³ãìà êîëî

ïëÿøêè, áî áîÿâñÿ, àáè íå âïàëà òàêà ìàëåíüêà íà çåìëþ.
— À çàêóñ³òü... Òà é äèâ³òüñè, ÿêèé ìåíå êëîï³ò íàéøîâ

ó ñàì³ æíèâà, ó ñàì âîãîíü. À ÿ, á³ãìå, íå çíàþ, ùî ç íåãî
ìàº áóòè?! Öè ìàþ ëèøèòè æíèâà òà é îáõîäèòè æ³íêó ³ âà-
ðèòè ä³òÿì ¿ñòè, öè ÿ ìàþ ëèøèòè ¿õ òóò íà ëàñêó Áîæó òà é
òºãíóòè ãîëîäåí êîñîâ? Áî âæå òàêå ìàº áóòè, áî ó òàêèé ÷ºñ
í³õòî äî õàòè íå ïðèéäå çà âåëèê³ ãðîø³. Íà òîá³, ²âàíå, äè-
òèíó òà é ðàäóéñè, áî ùå ¿õ ìàëî ìàºø!

— Íå ìàð³êóéòå, êóìå, òà íå ãí³â³òü Áîãà, áî òî ºãî âîëÿ,
íå âàøà. À ä³òè — ï³íà íà âîä³... ùîñü íà íèõ òð³ñíå — òà
é ïîíåñåòå âñ³ íà ìîãèëó.

— Ó ìåíå íå òð³ñíå, àëå òàì, äå º îäíî, òàì òð³ñíå. Æå-
áðàê àáè òàêè íå òóëºâñè äî æ³íêè, àáè íå äèâèâñè â òîé
á³ê, äå æ³íêà, òî áè íàéë³ïøå çðîáèâ! Òîãäè ³ Áîã íå äàñòü.

— Êóìå, âè öå ïóñòå ãîâîðèòå, òàê í³êîëè íå áóäå, áî
ëþäè ìàþòü ñè ïëîäèòè.

— Êîáè æ òî ëþäè, à òî æåáðàêè ïëîäºñè. À ÿ òîìó
êàæó, ùî òè, æåáðàêó, íå ïëîäèñè, íå ðîçâîäèñè, ÿê ìèø,
òè áóäü êîíòåòíèé, ÿê ìàºø íà õîðáàö³ äðàíêó, ÿê ìàºø
êîâàëîê õë³áà, àáè-ñ íå ãîëîäåí, òà é ÿê ò³ í³õòî ïî ëèö³ íå
ëóïèòü. ßê ö³ ä³ë³ ìàºø, òà é ìàº òîá³ áóòè äîáðå, à â³ä
æ³íêè ãåòü óñòóïèñè.
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— Êóìå ²âàíå, äàéòå òðîøêè ñïîê³é, áî æ³íêà ÿê ñè
ìàº çâè÷³é ó òàê³ì àíòåðåñ³, òà º¿ íå òðåáà öåãî ñëóõàòè, áî
òàêà áåñ³äà íå äàº çäîðîâ’ÿ. Êîëèñü ³íøèì ë³ïøèì ÷àñîì.

— ß âàñ äóæå ïåðåïðàøàþ çà ìîþ òàêó áåñ³äó, àëå âè
ãàäàºòå, ùî ÿ çà íåâ äáàþ, àáî çà ä³òüìè äáàþ, àáî çà ñîáîâ ÿ
äáàþ?! Á³ãìå, íå äáàþ, íàé ¿õ ³ çàðàç â³ôàòàº òà é ìåíå ç íèìè!
Îââà, îòî áè ñìè âòðàòèëè ðàé íà çåìë³ ³ ìàºòêè ëèøèëè!

Êóìè âæå íå îáçèâàëèñÿ, íå ïåðå÷èëè, áî áà÷èëè, ùî
²âàíà íå ïåðåìîæóòü, ³ õîò³ëè, àáè ñêîðøå âèãîâîðèâñÿ, áî
áîðøå ¿õ ïóñòèòü ñïàòè. ²âàí âñòàâ â³ä ñòîëà, ñïèíèâñÿ
íàñåðåä õàòè, ñïóñòèâ ðóêàâè òàê, ÿê ä³òè íà ïå÷³, ³ ïî÷àâ
äî íèõ áàëàêàòè.

— Òà ÷îìó íå ëåòèòå ç ìî¿ ãîëîâè? ß âàì óòâîðþ ³ â³ê-
íà, ³ äâåð³, ãàé!..

Ä³òè çàñóíóëèñÿ íà ï³÷ òàê, ùî ¿õ íå áóëî âæå âèäêî.
— Àä³, ñàðàí÷à, ëèø õë³áà, òà é õë³áà, òà é õë³áà! À â³äêè

æ ÿ òîá³ òîãî õë³áà íàáåðó? Òà òî áè íà äâàíàéö³òèé ñí³ï
ÿêèñü ðàç òîðãíóòè, òî áè ÿêèñü ðàç ñõèëèòèñè, òî ç ïîïå-
ðåêà âîãîíü ó ïàçóõó ñèïëåñè! Òî òåáå êîæäå ñòåáåëüöå
ó ñåðöå äþãíå!

Öå áóëî äî ä³òåé, à òåïåð â³í çâåðíóâñÿ äî êóì³â.
— À óâå÷³ð ëèø ñè óêàæåø äî õàòè òàêèé, ÿê â³õîòü, ÿê

ìèéêà, óñîòàíèé, à âîíè òîá³ â îäèí ãîëîñ ³ æ³íêà, ³ ä³òè:
«Íåìà õë³áà!» Òà é òè íå éäåø, á³äíèé ÷îëîâ³÷å, ñïàòè, àëå
òè òºãíåø ö³ï òà é ìîëîòèø íàïîòåìêè, àáè çàâòðà ìàëà ç
÷èì ³òè â æîðíà. Òà òàê òåáå ö³ï ³ çâàëèòü íà ñí³ï, òà é òàê
äåðåâ³ºø äî ðàíêó ó ñîíó, àæ ò³ ðîñà ïðèïàäå. Òà é ëèøå î÷³
ïðîëóïèø, òî çàðàç òåáå òîòà ðîñà ¿ñòü, áî ìàëî òåáå á³äà
¿ñòü, ùå âîíà âíî÷³ òåáå íàéäå! Ïðîìèºø î÷³ òà é òå÷åøñè
íà ëàí òàêèé ÷îðíèé, ùî ñîíöå ïåðåä òîáîâ ìåðêíå.

— ²âàíå, íå æóð³òüñè ä³òüìè, áî òî íå ëèøå âè, àëå Áîã
¿ì òàòî, ñòàðøèé â³ä âàñ.

— ß ç Áîãîì çà áàðêè íå ëîâëþñè, àëå íàùî â³í òîòî
ïóñêàº íà ñâ³ò, ÿê ãîëå â òåðíÿ?! Ïóñòèòü íà çåìëþ, òàëàíó â
ðóêè íå äàñòü, ìàííè ³ç íåáà íå ñïóñòèòü, à ïîò³ì óâåñü ñâ³ò
êðè÷èòü: «Ìóæèêè çëîä³¿, ðîçá³éíèêè, äóøåãóáö³!» Ç³ïðåñè
îäèí ç äðóãèì ó öåðêâ³ òàêèé ãëàäêèé, ùî ìóõà ïî í³ì íå
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ïîë³çå, òà êîðèòü, òà êàðòàº! «Âè, — êàæå, — ä³òåé íå íàó÷ó-
ºòå ñòðàõó Áîæîãî, âè ¿õ ñàì³ ïîñèëàºòå êðàñòè...» Åé, äå ÿ
ãîäåí òàê ãàíüáèòè! À êîáè êîëî ìî¿ äèòèíè ³ ìàìêà, ³ íÿíü-
êà, ³ äîáðîäçåéêà õîäèëà, êîáè ìåí³ ëþäè âñåãî íàçíîñèëè,
òî ³ ÿ áè, ºãîìîñòü, çíàâ, ÿê ä³òè â÷èòè! Àëå ìî¿ ä³òè ðîñòóòü
ïî áóð³íàõ ðàçîì ç êóðìè, à ÿê ùî äî ÷îãî ïðèéäå, îòàê ÿê
òåïåð, òî í³õòî íå çíàº, ùî âîíè ö³ëèé äåíü ¿äº. Öè êðà-
äóòü, öè æåáðàþòü, öè ïàñóòü, à ÿ â³äêè çíàþ? ß êîñþ âàø³
ëàíè òà é çàáóâàþ íå ëèø çà ä³òè, àëå çà ñåáå íå ïàìíºòàþ!
Âè áè õîò³ëè, àáè ÿ ³ âàø³ ëàíè çðîáèâ, ³ ä³òè àáè-ì ó÷èâ.
À âè â³ä ÷îãî? Òàê, ëþäè, âè ñàì³ çíàºòå, ÿêå íàøå æèòº...

— Çíàºìî, êóìå, çíàºìî! ßê íå çíàòè, êîëè ñàì³ ó í³ì
áðîäèìî.

— ß íà ä³òè äèâþñè, àëå ÿ íå ãàäàþ, àáè âîíî áóëî
÷åìíå, àáè óì³ëî äî ëàäó çðîáèòè. ß ëèø çàãëÿäàþ, öè
âîíî âæå äîáðå ïî çåìë³ õîäèòü, àáè ºãî óïõàòè íà ñëóæáó,
îöåãî ÿ ÷åêàþ. ß íå ÷åêàþ, àáè âîíî óáðàëîñè â ñèëó, àáè
ïóòåð³¿ íàáðàëî, àáè âîíî êîëî ìåíå íàæèëîñè. Êîáè ëèø
áîãà÷ àáî ïàí óòâîðèâ ïàùåêó, à ÿ ºãî òóäà êèäàþ, àáè
ëèøå çáóòèñè! À ïîò³ì âîíî á³ãàº êîëî õóäîáè, íîãè îäíà
ðàíà, ðîñà ¿ñòü, ñòåðíÿ êîëå, à âîíî ñêà÷å òà é ïëà÷å. Òè áè
ºìó çàâåðíóâ õóäîáó, ïîöóëóâàâ áè-ñ ºãî â íîãè, áî-ñ ãî
ñïëîäèâ òà é ñóìë³íº ò³ ï’º, àëå ìèíàºø, ùå ³ õîâàºøñè â³ä
íåãî, àáè-ñ íå ÷óâ!..

Àæ ïî÷åðâîí³â, àæ çàäèõàâñÿ.
— Òà é ðîñòå âîíî â ÿñëàõ, ï³ä ñòîëîì àáî ï³ä ëàâîâ,

¿ñòü êóëàêè, óìèâàºñè ñëîçàìè. À ï³äðîñòå, òà é ùîñü âîíî
óêðàäå, áî âîíî í³êîëè äîáðà íå çíàëî òà êðàäåíèì õî÷å
íàò³øèòèñÿ. Äèâèñè, ³äå äî òåáå øàíäàð. Ñêóº òåáå, íàá’º-
ñè, ÿê òîâàðèíè, áî òè òàòî çëîä³ºâ³ òà é ìóñèø ç íèì áóòè
ó çìîâ³. Òà é º-ñ çëîä³é íàâ³êè! Àëå öå íå ðåøòà, êîíåöü ùå
íàïåðåä³. Íàé áè ñèí, âàøà äèòèíà, à ëþöüêèé çëîä³é, íàé
áè çîãíèâ ó êðåìåíàë³, áî çëîä³ÿ íå øêîäà! Íàé áè! À òî
âîíè îçìóòü çäîðîâ’º òà é äàþòü äî øïèòàëþ ë³÷èòè, à
ïîò³ì ïóñêàþòü ïèñüìî äî â³òà, àáè òàòî ïëàòèâ êîøòà.
Ç õàòè â³ãîíºþòü, ï³ä ïë³ò âèêèäàþòü ç áåáåõàìè! ²äåø äî
â³òà, ïî ðóêàõ öóëóºø: «Â³òî÷êó, â³áåð³òü í³ ³ç öå¿ êàðè». —
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«Òè, — êàæå â³ò, — á³äíèé ÷îëîâ³ê òà, ìîæå, ò³ â³ïóñòèì,
àëå ÿêó ÿ â³ãîäó áóäó ìàòè çà òâîþ â³ãîäó?» Ñòèñíåø ïëå-
÷èìà, ñêëàäåøñè, ÿê ö³çîðèê, òà é êàæåø: «Ì³ñ³öü âàì áóäó
çàäóðíî ñëóæèòè...» Òàê öè íå òàê, ëþäè, ïðàâäó êàæó öè
áðåøó, ÿê ïåñ!?

— Âñå òàê, ö³ëèé ´àòóíîê òàêèé, îäíîãî-ñòå ñëîâà íå
çàìèëèëè!

²âàí äðîæàâ ö³ëèé, ÷óâ íà ñîá³ ö³ëó âàãó ñòðàøíèõ ñâî¿õ
ñë³â.

— Àáè-ñòå íå êàçàëè, ëþäè, ùî êðàí÷ó íàä ãîëîâàìè
ñâî¿õ ä³òèé, ÿê âîðîí íà ñòåðâîì, íå êàæ³òü, ëþäè, íå êà-
æ³òü! ß íå êðàíêàþ, ÿ ïðàâäó ãîâîðþ, ì³é æºëü êðàíêàº,
ñåðöå êðàí÷å!

Î÷³ éîãî çàïàëèëèñÿ, ³ â íèõ ïîÿâèëàñÿ ñòðàøíà ëþáîâ
äî ä³òåé, â³í øóêàâ ¿õ î÷èìà ïî õàò³.

— Áî âèãëÿäàº òàê, ùî ÿ ñâî¿ ä³òè ãåòü ïîçáèòêóâàâ,
ã³ðøå ÿê òåìíèé âîð³ã. À ÿ, âèäèòå, íå ïîçáèòêóâàâ, ÿ ëè-
øåíü ïðîãîðíóâ ç-ïåðåä î÷èé ñåãîäíå, ³ çàâòðà, ³ ð³ê, ³ äðó-
ãèé ³ ïîäèâèâñè íà ìî¿ ä³òè, ùî âîíè òàì ä³þòü? À ùî-ì
óçäð³â, òà é ñêàçàâ-ºì. ß ï³øîâ äî íèõ ó ãîñò³, òà é êðîâ
ìîÿ çàñòèãëà íà ¿õ ãîñïîäàðñòâ³...

Ïî õâèëèí³:
— ßêáè äî òî¿ Êàíàäè íå áóëî ìîð³â, òî ÿ áè ¿õ ó ì³õ

çàáðàâ òà é áè-ì ï³øÿ ç íèìè òóäà éøîâ, àáè ¿õ çàíåñòè
äàëåêî â³ä öåãî ïîðóãàíÿ. ß áè ò³ ìîðÿ áåðåãàìè îáõîäèâ...

Êóìè çàáóëè áóëè çà â³äïî÷èíîê, à òåïåð ñàì³ íàãàäà-
ëè, áîðçî ïîâñòàâàëè ³ ï³øëè.

II

Ðàíî.
Ä³òè îá³äàëè íà çåìë³, îáëèâàëè ïàçóõè ³ øåëåñò³ëè ëîæ-

êàìè. Êîëî íèõ ëåæàëà ìàìà ìàðíà, æîâòà ³ êëàëà êîë³íà
ï³ä ãðóäè. Ïî ÷îðí³ì, íå÷åñàí³ì âîëîññþ ñïëèâàëà ìóêà ³
á³ëü, à ãóáè çàö³ïèëèñÿ, àáè íå êðè÷àòè. Ä³òè ç ëîæêàìè
â ðîò³ îáåðòàëèñÿ äî ìàìè, äèâèëèñÿ ³ çíîâ îáåðòàëèñÿ äî
ìèñêè.
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— Ñåìåíêó, òè âæå íà¿âñè?
— Âæå, — â³äïîâ³â øåñòèë³òí³é õëîïåöü.
— Òî îçìè â³íè÷îê, ïîêðîïè çåìëþ òà é ï³äìåòè õàòó.

Ìàìà íå ãîäíà õèëºòèñè, áî äóæå áîëèòü óñåðåäèí³. Íå
êóðè äóæå.

— Óñòóï³òüñè, áî ÷åðåç âàñ ÿ íå ìîæó çàì³òàòè.
Ìàìà çâåëàñÿ ³ ïîâîë³êëàñÿ íà ïîñò³ëü.
— Ñåìåíêó, à òåïåð ôàéíî âìèéñè, ³ Êàòðóñÿ ³ Ìàð³ÿ

íàé ñè âìèþòü, ³ ïîá³ãíè â çáàíîê âîäè íà÷åðïíóòè, àëå íå
âïàäü ó êåðíèöó, íå õèëºéñè äóæå...

— Ñåìåíêó, ï³äè òà íàðâè îãèðê³â ó ðåøåòî, àáè ìàìà
â ãîðøêó íàêâàñèëà, áî ÿ âèäæó, ùî áóäó ñëàáà òà íå áóäå-
òå ìàòè ùî ç õë³áîì ¿ñòè. Òà é íàðâè õðîíó ³ âèøíåâîãî
ëèñòÿ. Òà íå ñîòàé îãèð÷èíº, àëå ðâè ïîïðè ñàìå áèëî...

— Ñåìåíêó, çäîéìè ç ãðºäîê ñîðî÷êè, àáè-ì ïîëàòàëà,
áî õîäèòå ÷îðí³, ÿê âîðîíè.

Ñåìåíêî âñå á³ãàâ, âñå ðîáèâ, ùî ìàìà êàçàëà, ³ ðàç ïî
ðàç ïîòðó÷óâàâ ìîëîäø³ ñåñòðè ³ êàçàâ, ùî ä³âêè íå çíàþòü
í³÷îãî, ëèøå ¿ñòè.

— Âîíè ùå ìàë³, Ñåìåíêó, ÿê â³ðîñòóòü, òà é áóäóòü
òîá³ ñîðî÷êè ïðàòè.

— ß ñè íàéìó, òà é òàì ìåí³ áóäóòü ñîðî÷êè ïðàòè, ÿ ¿õ
íå ïîòðåáóþ.

— Íå ò³øñè, äèòèíêî, ñëóæá³, áî íå ðàç áóäåø ñâî¿ äí³
îïëàêóâàòè.

— Àä³, äºäÿ çðîñëè ó ñëóæá³ òà é í³÷î ¿ì íå áðàêóº.
— ² òè çðîñòåø ó ñëóæá³, àæ øê³ðà áóäå ïóêàòè â³ä òîãî

ðîñòó. Àëå òè, Ñåìåíå, íå áàëàêàé, àëå çáèðàéñè äºäåâ³
íåñòè îá³ä. Â³í äåñü òàêèé ãîëîäíèé, ùî ìó ñè î÷³ çà òîáîâ
ïðîäèâèëè.

— ß ìóñþ äºäåâó ïàëèöó áðàòè, àáè â³ä ïñ³â îáãîíèòèñè.
— À ÿê çàãóáèø, òà é áóäå äºäÿ íàñ îáîº áèòè. Òà íå

éäè ïðîñòîâîëîñèé, àëå îçìè õîòü äºä³â êàïåëþõ.
— Òîò êàïåëþõ ëèø íà î÷³ ïàäå, ùî íå âèäêî äîðîãè.
— Â³ìèé çáàíîê òà é ñèï áîðùó.
— Âè ìåíå íå â÷³òü ê³ëüêî, áî ÿ çíàþ.
— Ñåìåíêó, à äèâèñè, àáè ò³ ïñè íå ïîêóñàëè...
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III

Äð³áîò³â íîãàìè ïî ãðóá³é âåðñòâ³ ïîðîõó ³ ëèøàâ çà
ñîáîþ ìàëåíüê³ ñë³äè, ÿê á³ë³ êâ³òè.

— Ô³òü, çàêè ÿ çàéäó, òî öå ñîíöå ìåíå ïîðºäíî ñïà-
ðèòü. Àëå ÿ ñîá³ çàáåðó âîëîñÿ òàê, ÿê æîâí³ð, òà é áóäå
ìåí³ ë³ïøå éòè.

Ïîêëàâ îá³ä íà äîðîãó ³ çáèðàâ âîëîññÿ íà âåðõ ãîëîâè,
àáè ïðèëîæèòè éîãî êàïåëþõîì ³ âèãëÿäàòè, ÿê îáñòðèæå-
íèé æîâí³ð. Î÷³ ñì³ÿëèñÿ, ï³äñêî÷èâ ³ ïîêîòèâñÿ äàëüøå. Òà
âîëîññÿ ç-ï³ä øèðîêîãî êàïåëþõà çñóíóëîñÿ íà ïîòèëèöþ.

— Öå ïóñòèé êàïåëþõ, íàé-íî ÿê ÿ ñè íàéìó, òà ÿ òîã-
äè ñîá³ êàïåëþøîê...

Ëèøå îáëèçàâñÿ. Ïðîéøîâøè øìàò äîðîãè, â³í çíîâ
ïîñòàâèâ îá³ä íà çåìëþ.

— ß çìàëþþ ñîá³ âåëèêå êîëåñî ³ç øïèöÿìè.
Ñ³â íàñåðåä äîðîãè â ïîðîõ ³ îáâîäèâ äîâêîëà ñåáå ïà-

ëèöþ, ïîò³ì ðèñóâàâ ïðîì³í³ â êîëåñ³. Äàë³ ç³ðâàâñÿ, ïåðå-
ñêî÷èâ ïîçà îáîä ³ ïîá³ã äóæå çðàäóâàíèé.

Äî êîæíèõ âîð³ò çàêðàäàâñÿ, çàçèðàâ, ÷è íåìà íà ïîäâ³-
ð’þ ïñà, ³ àæ òîä³ áîðçåíüêî ïåðåá³ãàâ. Ç îäíîãî îá³ñòÿ
âèá³ã ïåñ ³ ïóñòèâñÿ çà íèì. Ñåìåíêî ñï³âîðèâ, çâåðåùàâ ³
ñ³â ç îá³äîì. Ïàëèöÿ òàêîæ âïàëà íà äîðîãó. Äîâãåíüêî
ñêóëåíèé ñèä³â, ÷åêàâ ïñà, àáè êóñàâ. Ïîò³ì çâàæèâñÿ ïî-
äèâèòè ³ ïîáà÷èâ íàä ñîáîþ ÷îðíîãî ïñà, ùî ñïîê³éíî
ñòîÿâ êîëî íüîãî.

— Íà, íà, ö³ãàí, íà êóëåø³, àëå íå êóñàé, áî áîëèòü
äóæå, òà é øòðîô òâ³é ́ àçäà áóäå ïëàòèòè. Òî â³í òîá³ íîãè
ïîëîìèòü çà òîé øòðîô.

Ùèïàâ ç ïëàòêà êóëåø³, ìåòàâ ïñîâ³ ïî êóñíèêó ³ ñì³ÿâ-
ñÿ, ùî â³í íà âîçäóñ³ õàïàº. Ïåñ ìàâ îòâîðåíó ìîðäó, ³ â³í
ñîá³ ðîò îòâîðèâ.

— À òè ÷èé, øèáåíèêó, ùî ïñè ïî äîðîãàõ ãîäóºø, à â ïîëå
ùî ïîíåñåø?

² ÿêàñü æ³íêà ãóïíóëà éîãî â øèþ.
— À-ÿê, âè ùå áèéòå, ÿê ïåñ õîò³â ìåíå ðîçäåðòè!
— À òè ÷èé, òàêèé ÷åìíèé?
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— ß ²âàíà Ïåòðîâîãî, àëå ìàìà ìàëè äèòèíó òà é ñëàá³,
à ÿ ìóñþ íåñòè îá³ä, à ìåíå ïñè êóñàþòü, à âè ùå á’ºòå...

— Îé, ÿêå ÿ òåáå áèëà... Êóäè æ òè íåñåø ¿ñòè?
— Äºäåâ³ íåñó íà ëàí êîëî ñòàâó.
— ²äè çî ìíîâ, á³äî, áî ÿ òàêîæ íåñó òóäè îá³ä.
Ï³øëè ðàçîì.
— À õòî îá³ä âàðèâ?
— Ìàìà âàðèëà, áî ÿ ùå íå âì³þ, à Ìàð³ÿ ³ Êàòåðèíà

ùå ìåíø³ â³ä ìåíå.
— Òà íå ñëàáà ìàìà?
— ×îìó íå ñëàá³, òàê ñè êî÷ºþòü ïî çåìë³, òàê ñòîã-

íóòü, ùî àæ! Àëå ÿ çà íèõ ðîáþ...
— Îòî òè ðîá³òíèê!
— Âè íå çíàºòå òà é ãîâîðèòå ïóñòå. Àíó çàïèòàéòåñè

ìàìè, ÿêèé ÿ ðîçóìíèé! ß î÷åíàø çíàþ ö³ëèé...
Æ³íêà çàñì³ÿëàñÿ, à Ñåìåíêî çäâèãíóâ ïëå÷èìà ³ çà-

ìîâê. Çà íèì á³ã ïåñ, à â³í í³áèòî êèäàâ éîìó êóëåø³ ³ çà-
ãóëþâàâ ³òè çà ñîáîþ.

IV

Òðè äí³ îï³ñëÿ.
Ïîñåðåä õàòè ñèä³â Ñåìåíêî ³ ñåñòðè ³ êîðèòî ç ìàëåíü-

êîþ äèòèíîþ ñòîÿëî. Êîëî íèõ ìèñêà ç çåëåíèìè, íàêðèøå-
íèìè îã³ðêàìè ³ õë³á. Íà ïîñòåë³ ëåæàëà ¿õ ìàìà, îáëîæåíà
çåëåíèìè âåðáîâèìè ãàëóçêàìè. Íàä íåþ ñèï³â ð³é ìóõ.

— Ïîíà¿äàéòåñè òà é òèõî ñèä³òü, áî ÿ ïîíåñó äèòèíó
äî Âàñèëèõè, àáè ïîïëåêàëà. Äºäÿ êàçàëè, àáè íåñòè ðàíî,
â ïîëóäíº ³ íàäâå÷³ð, à óâå÷³ð âîíè ñàì³ âæå ïðèéäóòü.

— Ñåìåíêó, íå ïåðåëîìè äèòèíó.
— ß ãàäàâ, ùî âè ñïàëè. Äºäÿ êàçàëè äàâàòè âàì ñòóäåíî¿

âîäè ³ áóëêó ¿ñòè. Ìàð³ÿ òàêà ÷åìíà, òî âîíà òîòó áóëêó óôà-
òèëà ³ âêóñèëà âæå ðàç. Àëå ÿ íàáèâ òà é â³äîéìèâ. Ìåòå ¿ñòè?

— Íå õî÷ó.
— Äºäÿ çñóêàëè ùå ñâ³÷êó òà é êàçàëè, ùî ÿêáè-ñòå

óìèðàëè, àáè âàì äàòè ó ðóêè ³ çàñâ³òèòè. Êîëè ÿ íå çíàþ,
êîëè äàâàòè?..
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Ìàìà ïîäèâèëàñÿ âåëèêèìè, áëèñêó÷èìè î÷èìà íà ñèíà.
Áåçîäíÿ ñìóòêó, óâåñü æàëü ³ áåçñèëüíèé ñòðàõ ç³éøëèñÿ
ðàçîì â î÷àõ ³ ðàçîì ñïëîäèëè äâ³ á³ë³ ñëüîçè. Âîíè âèêî-
òèëèñÿ íà ïîâ³êè ³ çàìåðçëè.

— Äºäÿ ðàíî â õîðîìàõ òàêîæ ïëàêàëè, òàê ãîëîâîâ äî
îäâ³ðêà ëóïèëè! Çàïëàêàí³ âçºëè êîñó òà é ï³øëè.

Âçÿâ äèòèíó òà é âèéøîâ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Ñåìåíêó, àáè-ñ íå äàâàâ Êàòðóñþ, ³ Ìàð³éêó, ³ Âà-
ñèëüêà áèòè ìà÷óñ³. ×óºø? Áî ìà÷óõà áóäå âàñ áèòè, â³ä ¿äè
â³äãîíèòè ³ á³ëèõ ñîðî÷îê íå äàâàòè.

— ß íå äàì òà é äºäåâ³ áóäó êàçàòè.
— Íå ïîìîæå í³÷î, ñèíêó ì³é íàéìèë³øèé, äèòèíêî

ìîÿ íàéçîëîò³ùà! ßê â³ðîñòåø, àáè-ñòå ñè ìåæè ñîáîâ äóæå
ëþáèëè, äóæå, äóæå! Àáè-ñ ïîìàãàâ ¿ì, àáè-ñ íå äàâàâ êðèâ-
äèòè.

— ßê ÿ áóäó ñëóæèòè òà é áóäó äóæèé, òî ÿ ¿õ íå äàì,
ÿ áóäó äî íèõ ùîíåä³ë³ ïðèõîäèòè.

— Ñåìåíêó, àáè-ñ ïðîñèâ äºäþ, ùî ìàìà íàêàçóâàëà,
àáè âàñ ëþáèâ...

— ¯æòå áóëêó.
— Ñï³âàé äèòèí³, íàé íå ïëà÷å.
Ñåìåíêî õèòàâ äèòèíó, àëå ñï³âàòè íå âì³â. À ìàìà îá-

òåðëà äîëîíåþ ñóõ³ ãóáè ³ çàñï³âàëà.
Ó ñëàá³ì, óðèâàí³ì ãîëîñ³ âèëèâàëàñÿ ¿¿ äóøà ³ ïîòèõî-

íüêè ñïàäàëà ì³æ ä³òè ³ ö³ëóâàëà ¿õ ïî ãîëîâàõ. Ñëîâà òèõ³,
íåâèðàçí³ ãîâîðèëè, ùî êëåíîâ³ ëèñòî÷êè ðîçâ³ÿëèñÿ ïî
ïóñò³ì ïîëþ, ³ í³õòî ¿õ ïîçáèðàòè íå ãîäåí, ³ í³êîëè âîíè
íå çàçåëåí³þòü. Ï³ñíÿ íàìàãàëàñÿ âèéòè ç õàòè ³ ïîëåò³òè
â ïóñòå ïîëå çà ëèñòî÷êàìè...

ÏÎÕÎÐÎÍ

Ñïåðåäó îáäåðòèé õëîï÷èê ³ç á³ëåíüêèì êîâí³ðîì ï³ä
øèºþ. Ó ðóêàõ äåðæèòü ÷îðíèé õðåñò ³ âñå ãëÿäèòü íà íüî-
ãî. Çà íèì òàê³ ñàì³ ÷îòèðè õëîï÷èêè íåñóòü òðóíâó. Íà ¿¿
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â³÷êó á³ëèé, òîíåíüêèé õðåñòîê, à ö³ëà âîíà ñèíÿ. Â ãîëî-
âàõ òðóíâè ïðèáèòèé â³íî÷îê ³ç æîâòî-áðóäíèõ öâ³ò³â. Ç îòèõ
ñàìèõ, ùî ðîñòóòü ïîïðè êàì³íÿõ íà ïîäâ³ð’ÿõ êàìåíè÷-
íèõ. Òàêèé â³íî÷îê, ÿê êîëà÷èê á³äíîãî ìóæèêà, ùî äàº
â öåðêâ³ çà ïðîñòèá³ã.

Çà òðóíâîþ ïëåòåòüñÿ ê³ëüêà æ³íîê. Ïî íèõ íå çíàòè,
êîòðà ìîëîäà, à êîòðà ñòàðà. Â ðóêàõ òðèìàþòü ìàë³, ïîãà-
ñë³ ñâ³÷êè. Ï³ä ïàõàìè íåñóòü íàï³âç³â’ÿë³ âàçîíèêè. Òî ò³
ìàðí³ öâ³òè, ùî í³êîëè ñîíöÿ çàäîñèòü íå ìàþòü ³ âñå ç îä-
íîãî áîêó áðóäíî-çåëåí³, à ç äðóãîãî ÿñíî-æîâò³.

Ï³ä íîãàìè ìîêðå êàì³ííÿ, ³ ìðÿêà íåïîðóøíà âèñèòü
ó âîçäóñ³.

Îäíà æ³íêà ïëà÷å, à äðóãà ¿é êàæå:
— ßê áóâ çäîðîâèé, òî ãðàâñÿ ö³ëèé äåíü êîëî ìîº¿

áóäêè. Ïîðïàâñÿ çàºäíî ó ò³ì ð³âö³, ùî äîù âèêîïàâ äî-
âêîëà áóäêè, ³ âèòÿãàâ âñÿê³ êàì³í÷èêè. Êóðÿòêî áåç êâî÷-
êè, íó, êàæó âàì, ÿê êóðÿòêî. ² íå áðåøó âàì, àëå ïðàâäó
ãîâîðþ, ùî êîæäîãî äíÿ ÿ âèáèðàëà ÷åðñòâ³ø³ áóëêè ³ êëè-
êàëà éîãî äî áóäêè. Â³í ñ³äàâ êîëî ìåíå ³ ¿â. ßê â³í êðàñíî
¿â! Ðó÷êè òàê³ ìàëåíüê³, à â³í íèìè ùèïàâ ìàö³íüê³ êð³øêè
òà â ðîòèê, ó ðîòèê. Íàé Áîã çàïèøå ìåí³ ëèøå ò³ áóëêè,
ùî ÿ éîìó íàäàâàëà...

Æ³íêà ïëà÷å äàëüøå.
— Îñ³íü, îñ³íü éîãî äîêîíàëà, ñèðèé ëþôò ³ ñòóä³íü.

Áî âè ö³ëèé äåíü íå áóâàëè â õàò³, à éîãî ð³çàëî áåç âàñ òà
é çàð³çàëî. À ÿ ïðèõîäèëà äî íåãî ³ ñâ³æåíüê³ áóëêè ïðèíî-
ñèëà, àëå â³í âæå íå ¿â. Âîäèö³ éîìó òðåáà áóëî ðàç ïî ðàç.
Ëåæàâ, ÿê ðèáêà, ³ âñå ðîòèê ðîççÿâëÿâ. Ïîò³ì ïîñèí³â ãåòü,
à ïàø³ëî â³ä íåãî âîãíåì! ßê áè õòî ï³ä íèì âîãîíü ðîç³-
êëàâ, à éîãî ê³ñòî÷êè, ÿê ïîë³íöÿ, íàêèäàâ, àáè ãîð³ëè...

Éäóòü óñ³ ïîìó÷åí³, ç³â’ÿë³, ñ³ðó ìðÿêó õðåñòîì ïðîð³-
çóþòü.

— Àëå â³í óìåð, â³äàé, â³ä òî¿ êàíàïè, ùî íà í³é ëåæàâ.
Â³äêè âè òàêó êàíàïó ä³ñòàëè? Á³ãìå, òàêà, ÿê ãð³á ç ïîäåð-
òèõ ì³õ³â. Íà òàê³é êàíàï³ ìîæå çäîðîâèé óìåðòè. ß áè
áîÿëàñÿ òî¿ êàíàïè, ÿêáè-ì ñàìà ç íåþ ëèøèëàñÿ. Âòåêëà
áè-ì àáî ïîðóáàëà áè-ì, í³, ÿ áè ¿¿ â õàò³ íå òðèìàëà!
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— Òî êàíàïà éîãî òàòà, â³í íà í³é ðîäèâñÿ, òî ñïàäîê.
ßê âèáèðàâñÿ ç ïåðøîãî ïîâåðõà, òî íàì ¿¿ ëèøèâ.

— À äå æ â³í òåïåð?
— Íå çíàþ...
Ìàëåíüêèé ïîõîðîí çàâåðòàº â äðóãó âóëèöþ. ×îðíèé

õðåñò îáâèâñÿ ñèâèìè öÿòî÷êàìè ìðÿêè, õëîï÷èêè ïîìåðç-
ëè, ³ áàáè ëåäâî ë³çóòü.

Éäóòü ñåðåäèíîþ âóëèö³, ÿê ïîäåðò³ ò³í³, ÷óæ³ ³ íå çíà-
éîì³ ç í³êèì.

À öâèíòàð áóäå, ëèø éîãî êð³çü ñ³ðó ìðÿêó íå âèäêî.

ÑÎÍ

Ñïàâ òâåðäî.
Ë³ñ øóì³â, ñòîãíàâ, òîíê³ øåïòè ðâàëèñÿ ç ìàëåíüêèõ

ãàëóçîê ³ ïàäàëè ðàçîì ³ç çìåðçëèì ³íåºì. Òàê, ÿêáè ìà-
ëåíüê³ äçâ³íî÷êè ïàäàëè.

Â³òåð âèâ, ÿê ãíàíèé ïåñ.
Íåáî ÷èñòå, çàäóá³ëå, à ì³ñÿöü òàêèé íà í³ì ÿñíèé, ÿê

íà Ð³çäâî.
Òðåòèëüíèê ñïàâ òâåðäî. Ãîëîâîþ ñïåðñÿ íà ñâîþ êóïó

êóêóðóäç³â, à íîãàìè íà äâ³ ïàíñüê³. ×îðíå âîëîññÿ ïîñèâ³-
ëî â³ä ³íåþ, ðóäà ñàðäà÷èíà ïîá³ë³ëà, ìîöí³ ðóêè íå ÷óëè
çèìíà, à ëèöå, ñïàëåíå â³òðîì, ïîöåãë³ëî.

Áàëàêàâ êð³çü ñîí ³ çà êîæíèì ñëîâîì âèïóñêàâ ç óñò
ñí³ï á³ëî¿ ïàðè. Ãîëîñ éîãî éøîâ ç â³òðîì äî ë³ñà ³ áèâñÿ
äîâãî â³ä îäíîãî äåðåâà äî äðóãîãî.

— Íå ðóíòàé òîòî, áî âîíî çàðîáëåíå, òè â³ä ìåíå áå-
ðåø, äîáðîãî áîãà÷à íàéøîâ...

Çäîéìèâ êóëàê, àëå â³í áåçñèëüíî çñóíóâñÿ íà ñóõå áà-
äèëëÿ.

— ß ìîæó ïðàöóâàòè, áî ìàþ ìîöí³ ðóêè, ÿê ê³íöüêå
êîïèòî... Òàëàïíó ðàç — òà é äóõ â³ñêî÷èâ!..

— Çåìëþ öóëóé, äå ñè ïîñòóïèø, áî âîíà öè òâîÿ, öè
÷óæà, òî òè ç íå¿ æèºø, ñâîÿ ðîäèòü ³ ÷óæà ðîäèòü... Ïåâíå,
ùî ïðàâäà, îé äîïåâíå! ¥ðóíò — òî ñïîñ³á äî âñåãî, ÿê òâ³é º.
Â³í òåáå çàãð³º, ³ íàêðèº, ³ ïîãîäóº, ³ ÷åñòü òîá³ ïîâåäå...
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Çàêàøëÿâ, ÿê ó âåëèê³ òðóáè çàãðàâ.
— ßê íå ìàºø ñâî¿ íèâè, òî íå ìàºø êóäè õîäèòè, íå

ìàºø ïî ÷³ì... Íåìà, íåìà, î, íåìà...
Ïîñòàâèâ êóëàê ï³ä ãîëîâè.
— ß äîâãî á³äèâ ïî ÷óæ³ì ïîë³. Àëå Áîã ìåí³ â³ãîäèâ,

äàé Áîæå òàê êîæäîìó. Âçºâ òà é äàâ. Íà òîá³, êàæå, ãð³íêó
çåìë³, àëå íå ïóñòè, òðèìàé... Çóáàìè äåðæè ¿¿, êîõàé, ÿê
êîëè æ³íêó, ùî òîá³ ï³ä ðóêó âäàëàñè...

Êàïåëþõ óïàâ ç ãîëîâè ³ ç â³òðîì ïîêîòèâñÿ.
— Òàíàñêó, ìîé, à ñêèíü êàïåëþõ, òàæå òè ïåðøèé ðàç

â³øîâ öå¿ âåñíè ó ïîëå — òàê ãîäèòüñÿ... ßê Áîã äàñòü, òî áóäå
ïøåíèöà. Êîëà÷³ ñïå÷ºìî ³ äàìî òàêèì, ùî íå ìàþòü ç ÷î-
ãî ñïå÷è... Äàìî, äàìî, ÿê íàì Áîã äàº, òà é ìè äàìî, äàìî...

Ëÿã õðåñòîì.
— Ìåæó êîðòèòü òàêîæ çðîäèòè êîëîñ, áî ìåæà òàêè

çåìëÿ, âîíà ùå ë³ïøå... ß òîá³ ïî ñìåðò³ ëèøó... Àä³, ÿê ñêà-
òåðòü ð³âíà, ëèø ÷îðíà. ß òîá³ íàêðèþ ó ïîë³ öåâ ñêàòåð-
òåâ ñò³ë, à òè ìåø ¿ñòè ³ Áîãà ìîëèòè, ùî-ñ òàêîãî òàòà ìàâ...

— Âåñíà-êðàñíà, àä³, îðè ñîá³, íå ðîáè ñêàç³â, à âîëè
íàï³é òà é ïîâåðòàéñè ïåðåä ñîíöåì, áî çà õóäîáó á³ëøèé
ãð³õ, ÿê...

Çáóäèâñÿ, ùå ïî÷óâ ñâîº îñòàííº ñëîâî ñïðîñîíêó. Ãëÿ-
íóâ íà íåáî, ïîò³ì îáåðíóâñÿ çà êóðàæêîþ, ïîñìîòðèâ äî-
ëîíåþ ïî ãîëèõ ãðóäÿõ, ïåðåõðåñòèâñÿ.

— Òàêà ëþòü çàðàç ç îñåí³? Ùå ñí³ã îòóò ïðèñèïëå...
Íàäâîð³ çèìà, à ìåí³ òàêà ôàéíà âåñíà ïðèñíèëàñè... Ãàé,
ßêîâå, ëóïè êóêóðóäçêè, äå âæå ê³ëüêî ñïàòè!..

ÁÀÑÀÐÀÁÈ

²

Òîìà Áàñàðàá õîò³â ïîâ³ñèòèñÿ ó êîøíèö³ â ñàìå ïîëó-
äíå... Àëå Òîìèõà íàðîáèëà çîéêó, âñ³ ñóñ³äè ïîêèäàëè ö³ïè
ç ðóê, âñ³ ñóñ³äêè ïîâèë³òàëè ç õîð³â ³ ïðèá³ãëè íà Òîìèíå
îá³éñòÿ. Â³äâàæíèé Àíò³í, òîé, ùî òÿãíóâ çóáè ïî øóñòö³,
çàë³ç ó êîøíèöþ, ³ Áîã çíàº, ÿê â³í òàì ñîá³ ïîðàäèâ, àëå
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Òîìó âèòÿãíóâ, ùî ùå äèõàâ. Çà òîé ÷àñ ö³ëå ïîäâ³ð’ÿ çà-
ïîâíèëîñÿ ëþäüìè ³ ä³òüìè. Âîíè ñòîÿëè ³ äèâèëèñÿ ç âå-
ëèêèì ñòðàõîì.

— Òà ÷îãî ñòî¿òå, ÿê íà çàâîäèíàõ, òà ïîìîæ³òü ìåí³
ºãî çàíåñòè äî õàòè. Îöå ðàç äóðíèé íàð³ä — ãàäàºø, ùî ò³
âêóñèòü?!

Òîìó çàíåñëè äî õàòè, à þðáà âèéøëà çà âîðîòà ³ ïî÷à-
ëà ñóäèòè ïî-ñâîºìó.

— Áàñàðàáè çíîâ çà÷èíàþòü â³øàòèñÿ, íå ìàþòü ãàðàç-
äó â ãîëîâ³.

— Òà ëèø òîìó òðè ðîêè, ÿê Ëåñü çàòÿãñÿ; Ãîñïîäè, ÿêà
òîãäè áóðÿ ç³ðâàëàñÿ! Ìåí³ ç õàòè ö³ëèé ïðè÷³ëîê óðâàëî.

— Áàñàðàáè ìàþòü âæå äî ñåáå, ùî òðàòÿòüñÿ îäèí çà
äðóãèì.

— ß ïàì’ÿòàþ, ÿê ïîâ³ñèâñÿ Íèêîëàé Áàñàðàá, ïîò³ì
çà íèì ñòðàòèâñÿ ²âàí Áàñàðàá, à ùå íå ìèíóëî áóëî ð³ê, à
âæå îäíîãî äîñâ³òêà íà ìàëåíüê³é âèøåíö³ çà÷åïèâñÿ Âà-
ñèëü. Îòðÿñ ³ç íå¿ óâåñü öâ³ò, ìàâ ïîâíå âîëîñº òîãî á³ëîãî
öâ³òó. Òî âæå òðè, à ÿ ùå ðàõóþñÿ ìîëîäèé ÷îëîâ³ê — ìåí³,
ìîæå, º, à ìîæå, ùå íåìà òðèéöÿòü ³ ï’ÿòü ðîê³â.

— Òè ïàì’ÿòàºø öå, à ÿ òÿìëþ, ÿê íà áàíòèí³ ïîâèñ ¿õ
ïðàä³ä. Áîãàòèð áóâ òåìåííèé, ãðîø³ ñóøèâ íà âåðåí³ ³ ï³øÿ
í³êîëè íå õîäèâ. Ìàâ òàêîãî ÷îðíîãî êîíÿ, ùî áðàìó ïåðå-
ñêàêóâàâ, ³ êàí÷óê âñå ìàâ êîëî ñåáå. Òî âïîâ³äàëè ëþäè,
ùî â³í ãîíèâ ëþäèé íà ïàíùèíó ³ òèì êàí÷óêîì ì’ÿñî ðâàâ
íà ëþäÿõ. À îäíîãî ðàíêó ðîç³éøëàñÿ ÷óòêà, ùî ñòàðèé àòà-
ìàí âèñèòü íà áàíòèí³. ß ùå ìàëèé áóâ, àëå òàê ÿê ñåãîäíÿ
âèäæó öàðó íàðîäà íà ºãî ïîäâ³ð’þ. ßê ºãî â³äòÿëè ³ íåñëè
äî õîð³ì, òî òàêèé áóâ ñòðàøíèé, ùî æ³íêè ç³ ñòðàõó ïëàêà-
ëè. À õëîïè í³÷î, ëèøå êàçàëè: «Î, âæå íå ìåø ³ç íàñ øê³ðó
êàâàëêàìè çäîéìàòè, âæå ò³ òîò âèñàäèâ íà áàíòèíó!» Ïîò³ì
ó äåíü ÷è â äâà äí³ òàêà çâ³ÿëàñÿ áóðÿ, òàê³ â³òðè ïîäóëè, ùî
äåðåâî ç êîðåíåì âèðèâàëî, à õàòàì çäîéìàëî âåðõè...

— Òà ïîêàçóþòü ëþäè ùå íà ñòàð³é ìîãèë³ ãðîáè Áàñà-
ðàá³â. Âîíè áóëè õîâàí³ çà îêîïîì, íå íà ñàì³ì öâèíòàð³.
Òî º òîò³ ãðîáè ³ çà ñòàðèì, ³ çà íîâèì öâèíòàðåì, à âñå
ñàì³ Áàñàðàáè òàì õîâàí³.
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— À âè æ ãàäàºòå, ùî ï³ï òà ìàº ïðàâî òàêîãî õîâàòè íà
öâèíòàð³? Àáè äàâàâ ö³ëèé ìàºòîê, òî íå ìîæíà. Â³äêè òà-
êîãî ïðîêëÿòîãî ïõàòè ìåæè ëþäè?!

— Íî, íî, òåïåð Áàñàðàáè ïîñïóñêàþòü ãîëîâè âäîëè-
íó. Òàê³ áóäóòü õîäèòè ÷îðí³ òà íåâåñåë³.

— Êîáè öåñ íå ïîòÿãíóâ çà ñîáîþ á³ëüøå, áî òî ¿õ âñ³õ
ïàçèòü. Äèâèñÿ, îäèí ñòðàòèâñÿ, äèâèñÿ, à òî äåñÿòü ¿õ íà-
ñòàâèëîñÿ. Âîíè âñ³ ç÷åïëåí³ äîêóïè. Á³äà ¿õ âñ³õ íà îäí³ì
ìîòóçêó ïðîâàäèòü...

— Òî äî ñåìîãî êîë³íà áóäå ¿õ òàê äóøèòè, à ÿê ñåìå
êîë³íî ìèíå — òà é íåìà ìîö³ âæå. Äåñü êîòðèéñü äîáðå
çàñëóæèâñÿ ïåðåä Áîãîì. Òî êàðà, ëþäè, ñåìó ê³ñòêó àæ
êàðàòè! Áîã íå ìàº ã³ðøî¿ êàðè íà çåìë³...

— Òî âèäêî ïî íèõ, ùî ¿õ Áîã êàðàº. Áî ³ ìàºòêè ¿ì äàº,
âîíè áîãà÷³, ³ ðîçóì ¿ì äàº — à íàðàç âñå çàáèðàº òà é âèñà-
äæóº íà áàíòèíó.

— Òàæå ëèøå òðåáà ïîäèâèòèñÿ íà ¿õ î÷³. Òî íå î÷³, òî
òàêà ÷îðíà ðàíà â ÷îë³, ùî æèº ³ ãíèº. Ó îäíîãî òàêå îêî,
ÿê ïðîïàñòü, ïîãëÿíå òà é í³÷î íå âèäèòü, áî òî îêî íå äî
âèä³íÿ. À â äðóãîãî âîíî îäíî ëèøå æèº, à ðåøòà êîëî íåãî
êàì³íü — ÷îëî êàì³íü, ëèöå êàì³íü, âñå. À öåé Òîìà, í³áè
â³í äèâèâñÿ êîëè íà ÷îëîâ³êà ÿê âàðò? Îêî í³áè íà òåáå ñïðàâ-
ëåíå, à ñàìî äèâèòüñÿ äåñü ó ñåáå, äåñü ó ãëèá³íü áåçì³ðíó.

— Äèâèòüñÿ îêî íà òîò äàâíèé ãð³õ, ùî çà íåãî ¿ì êàðà
éäå. Â³í òàì ó íèõ óñåðåäèí³ ïîêëàäåíèé, àáè âñ³ äèâèëèñÿ
íà íåãî ³ àáè ñïîêîþ íå ìàëè, àáè áóëà êàðà.

— Ñåñ³ Áàñàðàáè òî íà ïîêàÿí³º ëþäñüêå ðîäÿòüñÿ, ³ áî-
ãàò³þòü, ³ äóøó ãóáëÿòü.

— Òÿæêèé ãð³õ ìàþòü ó ñâî¿é ôàì³ë³¿ ³ ìóñÿòü ºãî äî-
íîñèòè, õîòü áè ìàëè âñ³ ï³òè ìàðíå!

— Ãð³õ, ëþäè, ãð³õ íå ìèíàº, â³í ìàº áóòè â³äêóïëåíèé!
Â³í ïåðåéäå íà äèòèíó, â³í ç³éäå íà õóäîáó, â³í ï³äïàëèòü
îáîðîãè, ãðàäîì ñïàäå íà çåëåíó íèâó, ³ â³í ÷îëîâ³êîâ³ äóøó
âîçüìå ³ äàñòü íà â³÷í³ ìóêè...

Æ³íêè ñëóõàëè ³ ìàëî íå õðåñòèëèñÿ, ä³òè ïîñ³äàëè ïî-
ì³æ íèìè, à õëîïè ùå äîâãî áàëàêàëè çà ãð³õè ³ ïîïëåëèñÿ
âê³íö³ äî êîðøìè.



126

II

Âñ³ Áàñàðàáè ç³éøëèñÿ äî Ñåìåíèõè Áàñàðàáèõè, áî âîíà
áóëà íàéñòàðøà ³ íàéáîãàòøà â ¿õ ðîä³. Òîìó òàêîæ ïðèâå-
ëè. Ñåìåíèõà íàëàãîäèëà ¿äè é ïèòòÿ ³ îáñàäèëà âåëèêèé
ñò³ë êðåâíèìè, à Òîìó ïîêëàëà íà ÷³ëüíå ì³ñöå.

— Òîäîñêî, íå ïëà÷ âæå, áî äîñòà âæå ç òåáå, áåðè òà
ñ³äàé, òà ò³øìîñÿ, ùî-ñìî âñ³ âêóïö³. Ñ³äàé, ðîäå ì³é, íàé
ç òîáîâ âñå ùàñòº ñ³äàº. Êîáè áóâ Ñåìåí, òî áè â³í âàñ çíàâ
ïðîñèòè ³ ïðèñèëóâàòè. Íèêîëàþ, à ÷è ïàì’ÿòàºòå, ÿê âàì
ïëÿøêó ç ãîð³âêîþ ðîçáèâ íà ãîëîâ³ ³ ïèðîãè âèêèíóâ ïñàì,
ùî-ñòå íå õîò³ëè ç íèì ïèòè!

— Òî íå áóëî, áàáî, æàðòó ç ä³äîì, àáî ãèíü, àáî ïèé!
— ß äî òåáå, Òîìî, íàï’þñÿ, áî-ñ ìåí³ íàéìèë³øèé! Íàé

ñÿ âï’þ! Áàá³ íå áîãàòî òðåáà, àáè çàñï³âàëà ä³âîöüêî¿...
— Åé, Òîìî, Òîìî, êîáè-ì ó òâî¿õ ðîêàõ ó÷èíèëàñÿ!

Ãàé, ïèé, íå ïóñêàé î÷èé ï³ä ñò³ë. Êîáè òè î÷³ íå ïóñêàâ
óäîëèíó, àëå âãîðó, òî ëåãøå áè òâî¿é äóø³ áóëî. Ïèé äî
âóéêà Ìèêîëàÿ...

Âîíà ñòîÿëà ïåðåä ñòîëîì âèñîêà, ñèâà ³ ïðîñòà. Î÷³
ìàëà âåëèê³, ñèâ³ ³ ðîçóìí³. Äèâèëàñÿ íèìè òàê, ÿê áè íà
ö³ë³ì ñâ³ò³ íå áóëî òàêîãî êóòèêà, àáè âîíà éîãî íå çíàëà ³,
çàêîòèâøè äîâã³ á³ë³ ðóêàâè, íå çðîáèëà áè â í³ì òîãî, ùî
ïîðÿäíà ãîñïîäèíÿ ðîáèòü, àáè âîíà íå ñïðÿòàëà, íå ïðè-
õàðèëà ³ íå çâåëà âñüîãî äî ïîðÿäêó.

— Áàáî, ó âàñ äîáðå: ³ ¿ñòè, é ïèòè, áî õîòü âè ìîâ÷èòå,
àëå î÷³ âàø³ ïðîñÿòü.

— Ó ìåíå òàêè òàê, ÿ î÷³ ìàþ, àáè ñì³ÿëèñÿ, àáè æàð-
òóâàëè. ß íå ìàþ ¿õ, òà é ìàìà ¿õ íå çìàëþâàëà, àáè ïëàêà-
ëè. Êîáè âè ³ç ñâî¿õ î÷èé ïð³ãíàëè òîòó ìðàêó ÷îðíó, ùî
âàì ñâ³ò çàòåìíþº. Ó ìî¿õ î÷àõ º ìî¿ ä³òè, º ìîº ïîëå, ³ ìîÿ
õóäîáà, ³ ìî¿ ñòîäîëè, òà ÷îãî ¿ì çàñòåëþâàòèñÿ æóðîþ? ßê
ïðèéäå æóðà, à ÿ âèïëà÷óñÿ, çàðóìàþñÿ òà é îá³òðóñÿ.

— Íå êîæäà íàòóðà îäíàêà, áàáî. ª òàêà, ùî õîòü òè ¿¿
ìåäîì ãîäóé, õîòü òè ¿¿ ó íàéêðàùó âåñíó ïóñòè íà çåëåíå
ïîëå, à âîíà ïëà÷å.

— Åé Áàñàðàáè, Áàñàðàáè! Ó âàñ íåìà ä³òèé, ó âàñ íåìà
íèâêè, àí³ õóäîáèíêè! Ó âàñ º ëèøåíü õìàðà, ³ ïîëóäà, ³ äîâ-
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ãèé, ÷îðíèé ÷óïåð, ùî âàì ñîíöå çàêðèâ. À Áîã âàñ êàðàº,
áî âè ìàºòå íà ºãî ñîíöå äèâèòèñÿ, âè ìàºòå ä³òüìè ò³øèòè-
ñÿ ³ çåëåíèì êîëîñîì ïî âåñåë³ì ëèö³ ãëàäèòèñÿ. Òîìî, òà
áî áåðè, íå ãí³âàéñÿ íà áàáó. Áàáà òåáå äî õðåñòó íîñèëà,
áàáà ïëàêàëà, ÿê òåáå äî âîéñêà âèðÿäæàëè, áàáà íà òâî¿ì
âåñ³ëþ ê³ñòî÷êàìè äîêóïè äçîðêàëà. Áàáà âàì íå âîð³ã. Çà
òî, ùî äóøó õîò³â-ºñü çàãóáèòè, çà òî ÿ ãí³âàþñÿ íà òåáå. Àëå
âïåðåä ç’¿æòå, ùî-ì âàì ïîíàâàðþâàëà, áî ÿ çàäóðíî íå õî÷ó
ðîáèòè, à ïîò³ì áóäåì ãîâîðèòè.

— Ðîäå ì³é ÷åñíèé òà âåëè÷íèé! Ò³øóñÿ òîáîþ, ÿê íå
çíàòè ÷èì, ùî ìåíå íå çàáóâàºø, ùî ìåíå ëþáèø ³ çà ìî¿ì
ñòîëîì ï’ºø òà ôàéí³ ñëîâà ãîâîðèø!

Ïî ãîñòÿõ ìèãíóëà ÿñí³ñòü ùàñòÿ, ÿê ÷àñîì ñîíöå çà-
ìèãîòèòü ïî ÷îðí³ì, ãëèáîê³ì ñòàâ³. Âñ³ î÷³ ï³äíåñëèñÿ
³ ñïðàâèëèñÿ íà áàáó.

— Àé, Áàñàðàáè, àä³, àä³, ê³ëüêî î÷èé, ñàì-ñàì³ñüêèé
ñóì ³ òóñê!

— Áàáî, íå êàæ³òü òàê, áî ìè âñ³ òàê³ êîíòåòí³ âàøèìè
ñëîâàìè, ÿê êîëè âèíî ñîëîäêå ïèëè. Ìè áè âàñ, áàáî,
áðàëè ïî ÷åðç³ äî õàòè, àáè íàì ç âàìè âåñåëî áóëî.

— Òî ÿ, ñòàðà, ìàþ âàì õàòè çâåñåëþâàòè? À âàø³ æ³í-
êè äå, à âîíè íå öâ³òóòü? À âîíè âàì ñîðî÷îê íå â³øèâà-
þòü, à âîíè ä³òåì âàøèì ãîëîâ íå ìèþòü? Âè íå âèäèòå
í³÷î, íå âèäèòå, áî-ñòå ñë³ï³. Áîã âàñ ïîêàðàâ ñë³ïîòîþ...

— Áàáî, àíó æ ìè ïîâñòàºìî òà ïîçàêóðþºìî ñîá³ ëþëü-
êè, áî ÷îãî ìè áóäåìî ñèä³òè çà ñòîëîì, ÿê òðóíîê í³÷î íå
ïðèéìàº?

— Âñòàâàéòå, âñòàâàéòå òà êóð³òü, à ÿ ñÿäó ñîá³ êîëî
Òîìè, òà áóäó ºãî ïèòàòè, ùî òàêå òÿæêå ïðèãí³òèëî ºãî
äóøó...

III

Òîìà, ÷îëîâ³÷îê ìàëåíüêèé, ñóõèé, ç äîâãèì, ÷îðíèì
÷óïðîì, ùî ñïàäàâ ëàã³äíèìè, ãëàäêèìè ïàñìàìè íà øè-
ðîêå ÷îëî. Î÷³ òåìíî-êàð³ áëóêàëè ï³ä ÷îëîì, ÿê ïî áåç-
êðà¿õ ð³âíèíàõ, ³ äîðîãè ïî íèõ íàéòè ñîá³ íå ãîäí³. Ëèöå



128

ñìàãëÿâå, çàñòðàøåíå, ÿê áè ä³òî÷å. Â³í âèñóíóâñÿ ç-ïîçà
ñòîëà ³ ñ³â êîëî áàáè Ñåìåíèõè.

— Ðîçïîâ³äàé æå íàì, Òîìî, ÷îãî òîá³ òàê òÿæêî íà
ñâ³ò³ æèòè, ÷îìó òè õî÷åø ïîêèäàòè ñâî¿ ä³òè, ñâîþ æ³íêó
òà é ð³ä? Íå âñòèäàéñÿ, àëå âèêàæè ñâîþ ¿äü, ùî òåáå ¿ñòü,
òà, ìîæå, ìè ùî òîá³ ïîðàäèìî àáî ïîìîæåìî?

Âñ³ çâåðíóëèñÿ äî Òîìè.
— Êàæè, êàæè, íå çàòàþé í³÷î, òà òîá³ ëåãøå áóäå.
— Òî íåìà ùî òà¿òè, — â³äð³ê Òîìà, — ÿ òà¿â, äîêè ì³ã,

à òåïåð âñ³ çíàºòå.
— Òà í³÷î íå çíàºìî, òè ñêàæè, áî ÿê íå ñêàæåø, òî ìè

áóäåìî ãàäàòè, ùî æ³íêà òîá³ çëà, àáî ä³òè íå âäàëèñÿ, àáî
ìè òîá³ äîãîðèëè. Òà é îáà÷³íº ìàé íàä íàìè. Òè çíàºø,
ùî ÿê îäèí ó íàø³é ôàì³ë³¿ ñòðàòèòüñÿ, òî çàðàç äðóãîãî çà
ñîáîþ òÿãíå. À ìîæå, ìåæè íàìè âæå òàêèé º, ùî, ÿê â÷óâ
çà òâîþ ïðèãîäó, òà âæå íàäóìàâ ³ ñîá³ ñòðàòèòèñÿ? — ñêà-
çàâ ñèâèé Ëåñü.

Áàñàðàáè, ÿê âèíóâàò³, ïîñïóñêàëè î÷³ âäîëèíó.
— Òîäîñêî, òà áóäü æå òèõî, íå ïëà÷, íå ïëà÷...
— ß íå çíàþ, â³äêè ³ ÿê, àëå òî òàê³ ãàäêè ïðèõîäÿòü,

ùî íå äàþòü ñïîêîþ. Òè ñâî¿, à ãàäêè ñâî¿, òè ïðîäèðàºø
î÷³, àáè íàãíàòè ¿õ, à âîíè, ÿê ïñè, ñêàâóëÿòü êîëî ãîëîâè.
Ç äîáðà, ëþäè, í³õòî íå çàêëàäàº ñîá³ âîëîâ³ä íà øèþ!

— À ÿê òîá³ ïîä³ºñÿ òàêà çàâîðîòü ó ãîëîâ³, òà ÷îìó òè
æ³íö³ íå ñêàæåø, ÷îìó äî öåðêâè íå ï³äåø?

— Òî ïóñòå, áàáî. ßê âîíè îáñÿäóòü, òî âîíè íå ïóñòÿòü
ìåíå êðîêîì â³ä òàêîãî ì³ñöÿ, äå âîíè ãàäàþòü ìåíå ïðè-
â’ÿçàòè. ßêáè âè çíàëè, ÿêáè âè çíàëè! Âîíè ìåíå òàê çâ’ÿ-
æóòü, ùî íà ñâ³ò³ òàêèõ ëàíö³â íåìà, àáè òàê ãëèáîêî çàõî-
äèëè âñåðåäèíó. Òà é ÷óþ, ÿê äçþðêîòÿòü êîëî ìåíå... Äçîðê,
äçîðê, äç³íü, äç³íü... ßê çà÷íóòü äç³íüêàòè, òî ãîëîâà ïóêàº
íà÷åòâåðî é óõà äåñü òàê óòâîðÿþòüñÿ, ÿê ðîò, ³ òàê ëþáëÿòü
ñëóõàòè òîé áðåíüê³ò. ß âíî÷³ îáåðíóñÿ òà çàòóëþ îäíî âóõî,
à äðóãå çàòî ðîçòâèðàºñÿ, — ³ ìåí³ êîñò³ â ãîëîâ³ òðå. À ÿ
íàêðèþñÿ ïîäóøêîþ, à âîíî ïî ïîäóøö³ òèìè ëàíöÿìè ëó-
ïèòü. Òà é í³áè êàæå, í³áè ëîïàòîþ ëåãåíüêîþ â ñàìó ãîëî-
âó ñëîâî ñóíå: «À éäè æ, à éäè æ çà ìíîâ, òàê òîá³ áóäå äîá-
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ðå, äîáðå». À ÿ éìóñÿ çà ïîñò³ëü òà òàê òðèìàþñÿ, ùî ì’ÿñî
â ðóêàõ òð³ùèòü, ÿê áè æèâå ðîçòÿãàâ...

— Òà ÷îãî òè òàêå êàæåø, òà ÷îãî òè òàêå íàãàäóºø? —
êðèêíóëà íà Òîìó éîãî æ³íêà.

— Òè íå ñòðàõàéñÿ, æ³íêî, áî òåïåð âîíè â³ä ìåíå â³ä-
âåðíóëèñÿ ãåòü, ìåí³ òåïåð òàê ëåãêî, ÿêáè-ì íà ñâ³ò íàðî-
äèâñÿ. Àëå ÿ âàì õî÷ó óïîâ³äàòè, ÿêà òî ìóêà º ó òîãî, ùî
òðàòèòüñÿ. Òàêèé ÷îëîâ³ê àæ ìàº áóòè ñïàñåíèé! Áî ùå çà
ºãî æèòÿ ç íåãî íå÷èñòå äóøó âèêèäóº, îòàêè îòàê, ùî
âèêîïóº. Ðâå ò³ëî, êîñò³ ðîçâàæóº, àáè ñîá³ äî äóø³ òàê³
äó÷êè ïîðîáèòè, àáè ¿¿ â³äòè âèáðàòè. ßêà òîòî ìóêà, ÿêèé
òîòî ñòðàõ, ÿêà òîòî á³ëü, ùî çà òàê³ ñòðàæäóâàííÿ äàâ áè
ñîá³ íîãó àáî ðóêó â³äòÿòè!

— Òà ÿê âîíî òåáå ïî íî÷àõ ïàçèòü, äå âîíî òåáå ëî-
âèòü?

— Òî ÷óòè íàïåðåä, ùî âîíî ïðèéäå, òà é âîíî íå ïèòàº
í³ äíÿ, í³ íî÷³, í³ ñîíöÿ, í³ õìàð. Îòàê âñòàíåòå ðàíî, ïî-
ìîëèòåñÿ Áîãó òà ³äåòå ñîá³ íà ïîäâ³ð’º. Ñòàíåòå íà ïîðîç³
òà é çàêàìåí³ºòå. Ñîíå÷êî ñâ³òèòü, ëþäè âæå êîëî õàò³â âè-
êðèêóþòü, à âè ñòî¿òå. ×îãî ñòî¿òå? À ñòî¿òå òîãî, ùî ùîñü
âàñ ó ãîëîâó äþãíóëî, çáîêó, äóæå ëåãîíüêî. À ç ãîëîâè éäå
äî ãîðëà, à ç ãîðëà â î÷³, â ÷îëî. Òà é âæå çíàºòå, ùî äåñü ³ç-
çà ã³ð, ³ç-çà ÷èñòîãî íåáà, ùå ç-ïîçàäó ñîíöÿ ïðèïëèâå ÷îð-
íà õìàðà. Âè íå ãîäí³ ñêàçàòè, â³äêè âè çíàºòå, ùî âîíà ïðè-
éäå, àëå çî òðè äí³ âè íàñëóõàºòå ¿¿ øóìó, ÿê âîíà çàëîïîòèòü
ïîï³ä íåáî. Òà é ïóñêàºòå óâåñü ðîçóì çà íåþ, â³í á³æèòü â³ä
âàñ îòàê, ÿê ïàñòóõ â³âö³ ëèøèòü, îòàê äî çíàêó âè ëèøàºòå-
ñÿ òàê³ ñàì³, à ñòðàõ òàêèé âåëèêèé, ùî áî¿òåñÿ îäíî ñëîâî
ñêàçàòè. Çàö³ïèòü âàì çóáè, òà é ÷åêàºòå.

— ß çíàþ, Òîìî, ÿ ðîçóì³þ, ÿêóðàò âîíî òàê, — ñêàçàâ
Ìèêîëàé Áàñàðàá.

— Ìèêîëàþ, òè çäóð³â, ÷è ùî òåáå íàïàëî?!
— ß ëèøå òàê...
Áàñàðàáè ïîãëÿíóëè íåäîâ³ð÷èâî íà Ìèêîëàÿ ³ çàìîâêëè.
— Ëþäè, âè íå ñòðàõàéòåñÿ, ùî Òîìà âïîâ³äàº, áî ÿê

â³í âàì ðîçïîâ³ñòü, òî âæå ìåòå çíàòè, ÿê âîíî öóêàºòüñÿ
äî õðåñòÿíèíà. Áî òî äåñü âàø ùå ïðàïðàä³ä âîþâàâ ç òóð-
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êàìè òà âáèâ ñåìåðî ìàëåíüêèõ ä³òèé. Íàòêíóâ íà ñïèñ
òàê, ÿê êóðÿò, òà é ºãî Áîã ïîêàðàâ, áî â³í çàðàç ïîêèíóâ
âîþâàòè ³ õîäèâ ç òèìè ä³òüìè òðèíàäöÿòü ðîê³â. Í³áè íå
õîäèâ, áî òî ïîãíèëî, àëå âñå íîñèâ òîé ñïèñ, ³ âñå ºìó
âèãëÿäàëî, ùî â³í òîò³ ä³òè íîñèòü. Òà é â³äñè ï³øëà êàðà
íà Áàñàðàá³â. Òî ùå ÿê ÿ éøëà çà Ñåìåíà, òà ìî¿ ìàìà ìåí³
ïîâ³ñòóâàëè çà öå òà é íå ðàäèëè éòè. Òà òîé ãð³õ çà òîò³
ä³òè âè ïîêóòóºòå, àëå òî ìåæè âàìè äåñü-íå-äåñü ïðîêè-
äàºòüñÿ. Íå êîæäèé Áàñàðàá íîñèòü òîé ãð³õ, ëèø Áîã îä-
íîìó êîòðîìóñü êëàäå ºãî â ñóìë³íº. Òà òîìó âè íå íàïó-
äæóéòåñÿ, à ùî Òîìà êàæå, òî âè ñîá³ çàòÿìòå, ÿê òî ãð³õ
´ðàñóº, äîêè íå â³äêóïëåíèé. Áî ò³ëî âñå ïåðåáóäå, ïî í³ì
í³÷î íå ï³çíàòè, àëå ñóìë³íº òî÷èòü. Òà òî âèäêî íà äåðåâ³
íà òàê³ì âåëèê³ì, ùî õìàð äîñÿãàº. Ðîçêîëåø ºãî, à òàì
ñàìà ÷åðâîòî÷èíà, ÷åðâ’ÿêà íå âèäêî, í³êîëè íå âçäðèòå, à
ñòî÷åíå ðàç êîëî ðàçó. Òî òàê ñóìë³íº òî÷èòü ç ðîäà â ð³ä.

— Ñóìë³íº òî÷èòü, à òî êàðà íàä óñ³ìà êàðàìè.
— Òà ðîçêàçóé, Òîìî, ÿê âîíî òåáå òî÷èòü? Íå ïîìîæå

í³÷î, òðåáà âèñëóõàòè.
— Âîíî òî÷èòü, àëå íå êàæå, çà ùî, áî ÿêáè ÿ âáèâ àáî

ï³äïàëèâ, òî âîíî âèäèòü, àëå ÿ íåïîâèííèé, à âîíî êàðàº.
Òà ÿê òàêà õìàðà çëîïîòèòü ïî íåá³, òà é òîãäè ïðèõîäèòü
ñàì ÷àñ, àáè òðàïèòèñÿ. Éäåòå êîëî âîäè, à âîíà âàñ òÿãíå,
ÿê ö³ëþº, ÿê îá³éìàº, ÿê ïî ÷îë³ ãëàäèòü, à ÷îëî òàêå, ÿê
ãðàíü, ÿê ãðàíü. Òàêè áè-ñòå ó òó âîäó, ÿê ó íåáî, ñêî÷èëè.
Àëå äåñü â³äêèñü âèðèíàº â ãîëîâ³ ñëîâî: ò³êàé, ò³êàé, ò³-
êàé! ² ãîíèòü âàñ ñòîìà ê³íüìè â³ä òî¿ âîäè, çàáèðàº âñþ
ïàðó ç ãðóäèé, à ãîëîâà ðîçñêàêóºòüñÿ, áî äóð³º. Àæ òåïåð
äóð³º. Ãëèïíåòå íà âåðáó, òà é âàñ çíîâ ç³ïðå. Ðóêè òàê³
÷èíÿòüñÿ âåñåë³, àæ ñêà÷óòü òà é áåç âàñ, áåç âàøî¿ ïðè÷è-
íè, ñàì³-òàêè. Õàïàþòüñÿ çà ãàëóççÿ, ïðîáóþòü, ìîöóþòü, à
âè îò ÿê íà áîö³ ñòî¿òå, îò ÿê íå ðîáèòå âè, ëèøå ðóêè. Òà
é çíîâ íàäá³æèòü ñëîâî: ò³êàé, ò³êàé! Ðóêè îáñèïàþòüñÿ
îãíåì, ïàäóòü, ÿê óñóøåí³, òà é çíîâ ò³êàºòå. ßê êîãî íà î÷³
ïîáà÷èòå, àáî æ³íêó, àáî äèòèíó, à âîíî òàêæå êðè÷èòü:
ò³êàé! Àëå ³ ãîâîðèòü äî íèõ, ³ ñì³ºòüñÿ, à âñå òî òàê, ÿê áè
íå ÿ ãîâîðèâ, ³ òðó÷àº òàì, äå íåìà ëþäèé. Ïðèõîäèòü äî
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òàêîãî, ùî âàì íàãàäóºòüñÿ òàêà ãðóøêà, ùî ùå ÿê âè äè-
òèíîþ áóëè, òà âèä³ëè ¿¿. Äå ÿêèé êëèíîê, äå ÿêèé ãàê, äå
ÿêà áàíòèíà, — âñå âàì íàãàäàºòüñÿ. Òî ãîíèòü âîíî ÷îëî-
â³êà ó òèñÿ÷ó áîê³â íàðàç, à íå çíàòè, êóäè éòè. À ïîò³ì
ëèøèòü, íàðàç ëèøèòü. Ìèíå ãîäèíà, àáî é äâ³, àáî é äåíü,
òà é çíîâ ïðèõîäèòü. Ñåðöå çàñòèãàº, î÷³ òàê ïëà÷óòü, òàê
ïëà÷óòü, ùî âèêàïóþòü. Àëå àí³ ñë³ç íå âèäêî, àí³ ïëà÷ó íå
÷óòè. Òà é ïðîâàäèòü âàñ çíîâ, òà é ìîðäóº íàíîâî. ß íå
ðàç âèïèâàâ ö³ëó êâàðòó ãîð³âêè ³ ïðîëèãàâ îäíó ïåð÷èöþ
çà äðóãîþ, àáè ïåðåãðèçëî, àëå í³÷î íå ïîìàãàëî...

— À â÷åðà òî ìåíå âæå òàê ïðèäóøèëî, ùî-ì ñòðàòèâ
ãåòü ðîçóì, ³ î÷³, ³ ðóêè. Â ñàìå ïîëóäíå ïðèéøëî. ßê ïðè-
éøëî, òà é ïîêàçàëî áàíòèíó â êîøíèö³. Êîæäó êð³øêó íà
í³é ïîêàçàëî, êîæäèé ñó÷îê. Òà é òàêè-ì íå ñïèðàâñÿ, áî
íå áóëî êóäà, ëèøå â³äìîòàâ âîëîâ³ä â³ä ÿñåë òà é çàë³ç ó
êîøíèöþ. Òî òàê ñïîê³éíî ìåí³ áóëî, òàê ëåãêî! ß çàìîòó-
âàâ òîé ìîòóç ³ ïðîáóâàâ, öè äîáðå äåðæèòü, ³ âñå çíàâ, ÿê
òðåáà çàøíóðîê çðîáèòè, ÿê çàâèñîêî ï³äòÿãíóòè. ß ñåãîä-
íÿ äèâóþñÿ ñàì, ÿê ÿ òàê ñïîê³éíî ³ âåñåëî òðàòèâñÿ. Àëå
òåïåð ìåí³, Áîãó äÿêóâàòè, â³ä³éøëî, ³ òàêèé ÿ ðàä, ðàä...

Áàñàðàáè ÿêáè ïîñíóëè ó äóáîâ³ì ñí³.
— Ãð³õè, ëþäè, ãð³õè, òðåáà Áîãà ïðîñèòè.
— Äîêòîð³ êàæóòü, ùî òî òàêà íåðâà º, ùî âîíà òàê

õîðóº, ÿê áè é ÷îëîâ³ê. Âîíà äåñü º â ÷îëîâ³ö³, òà âîíà
ðîçóì â³äáèðàº, ÿê çàñëàáíå.

— Åé, ùî äîêòîð³ çíàþòü!..

IV

— Ìîé, à âèéä³òü çà Ìèêîëàºì, äå â³í ï³øîâ? — ñêàçà-
ëà Ñåìåíèõà.

Áàñàðàáè çäðèãíóëèñÿ, æàäåí íå ðóøèâñÿ ç ì³ñöÿ. Ïî-
êàìåí³ëè.

— Òà âèéä³òü çà Ìèêîëàºì, êàæó... Äå â³í ï³øîâ?
Æ³íêè çàãîëîñèëè. Áàñàðàáè ïîçðèâàëèñÿ ³ ãóðìîþ âè-

éøëè íàäâ³ð.
— Òèõî, òèõî, õòî çíàº ùå, íå ðîá³òü êðèêó...
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ÎÇÈÌÈÍÀ

Ïî ñåë³ ñîòàºòüñÿ, ïëèâå òîíåíüêèìè ñòðóÿìè, ðîçïà-
äàºòüñÿ íà ìàö³íüê³ êðàïåëüêè îäèí ãîëîñ, îñ³íí³é, ñ³ëü-
ñüêèé çâóê. Îá³éìàº â³í ñåëî, ³ ïîëå, ³ íåáî, ³ ñîíöå. Ïðî-
òÿæíà, òóæëèâà ï³ñíÿ âèëèñêóºòüñÿ ïî çîðàíèõ íèâàõ,
øåëåñòèòü ç³â’ÿëèìè ìåæàìè, õîâàºòüñÿ ïî ÷îðíèõ ïëîòàõ
³ ïàäàº ðàçîì ç ëèñòÿì íà çåìëþ. Ö³ëå ñåëî ñï³âàº, á³ë³
õàòè ñì³þòüñÿ íåñì³ëèâî, â³êíà ññóòü ñîíöå.

Íà îäí³ì ãîðîä³ çåëåí³ºòüñÿ ëàòêà îçèìîãî æèòà, à êîëî
íüîãî íà êîæóñ³ ëåæèòü á³ëèé, ÿê ìîëîêî, ìóæèê. Ñòàðèé äó-
æå, ç ïîìåðêëèìè î÷èìà. Êîëî êîæóõà éîãî ïàëè÷êà ëåæèòü
òàêîæ äóæå äàâíÿ, áî êàâóëüêà ãåòü äîëîíåþ âèòåðòà. Ñîíöå
ãð³º éîìó ïðîñòî â ëèöå, ÿê áè ëèøå éîãî ìàëî íà çåìë³.

Ñòàðèé òàê çàñëóõàâñÿ â îñ³ííþ ï³ñíþ, ùî ñàì ïèùèòü,
ÿê äèòèíà. Â³í ãîâîðèòü, à ãîð³õ ðàç ïî ðàç êèäàº íà íüîãî
øèðîêå ñâîº ëèñòÿ. Á³ë³ ìîòèë³ ãðàþòüñÿ íàä íèì, êîðòèòü
¿õ ñ³ñòè íà á³ëå ä³äîâå âîëîññÿ. Àëå â³í ï³º, ãîâîðèòü, à ñó-
ñ³äñüê³ êîãóòè òå ÷óþòü ³ çà íèì ïîòÿãàþòü.

Ñâàðèòüñÿ ç³ ñâîºþ ñìåðòþ.
— Ìåí³ òåáå íå òðåáà, — ïèùèòü â³í äî ñîíöÿ, — íå

çàøê³ðþéñè äî ìåíå, áî çàäóðíî. Ìåí³ òðåáà äó÷³ òà øòèðè
äîøö³. Øêîäà òâîãî òðóäó, òè íàéäè ñîá³ ìîëîäîãî ÿêîãî,
à ìåí³ ï³øëè ¿¿, áî çàáóëà, ñóêà, çà ä³äà...

— Äîáðèé êîñàð, íåìà ùî êàçàòè! Êîëîñ ä³éøîâ, ïî-
õèëèâñè, çåìëþ öóëóº, âæå ïî÷îðí³â, à êîñàð ÷åêàº. Òà
÷îãî? Ãàäàºø, ùî ï³äó ùå äàíöóâàòè?! ß ñâîº âæå â³äáóâ, ÿ
êîíòåòíèé, ìåí³ í³÷î íå áðàêíå. Îçìè ñîá³ ïóøêó òîãî
äóõó òà é ïóñòè ç-çà ñòîëà — ÿ êîíòåòíèé.

— À ìîæå, äå º âîéíà, òà âîíà òàì çàïîá³ãàº, áî òàì
ìîëîäå ãèíå òàêå, ùî ëèøå öóëóé. À òóò ùî íàéäå êîëî
ìåíå — ïóñòó êîðîáêó! Òè íå ïõàéñè ìåæè ìîëîäèõ, àëå
áåðè òî, ùî äî òâîãî ïèñêà. Ìîëîäèé íàé ´àçäóº, íàé â³í
ä³òè äî ðîçóìó ïðèâåäå, â³í òîá³ íå âòå÷å, à õîòü â³í ó â³éí³,
à òè ºãî íå ðóø! Çáèðàé ó ÿìó òîòî, ùî äî ÿìè...

— Àä³, ðóêè, — ï³äîéìàº ðóêó áëèçüêî äî î÷åé, — íó ç
÷èì òóò áóòè? Òàêå ñòàðå øêóðÿòº, ùî ïîñòîëà òîã³äíîãî íå
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ïîëàòàºø. Ùî òè öåâ ðóêîâ ãîäåí óä³ÿòè? ×åêàé, íå äåëü-
êîòè, ÿê ãîâîðþ. À ìíºñî äå? Í³áè ÿ ç’¿â? ß ºãî íå êóñàâ, à
ÿê ìíºñî ñìàêóâàëî, òî íàé ïîñìàêóº ³ ê³ñòêè. Äî¿äàé, áóëî
íå çà÷èíàòè...

— À ÿê ÿ ðóêè ìàþ, òî ÿ ñîá³ éäó ó ñâîþ äîðîãó, à ìîÿ
äîðîãà, àä³, ñòîìà ñòåæêàìè äîðîæèòüñè ïî ïîëþ. ß áàðà-
áóëüêó â³êîïàþ, à êóêóðóäçîê ï³äîéìó, ÿ áîðîçåíêó ëèöåì
äî ñîíöÿ îáåðíó, ÿ çåðåíöå ïîñ³þ — ÿ âñå ç ðóêàìè çðîáëþ!
À áåç ðóê ÿ äóðåíü, êîëè ìàºø çíàòè! Òî íå øòóêà çðîáèòè ç
÷îëîâ³êà í³÷î òà é ï³òè ñîá³ íà çëîìàíó ãîëîâó! Í³, âàñïàí³,
áåð íà ïëå÷³ òà é ïîêëàäü íà ì³ñö³ òàì, äå ìåí³ ëåæ³íº º.

Íà îçèìèí³ ç’ÿâëÿþòüñÿ êóðè ³ ïàñóòü.
— À-óø, áî ï³á’þ íà êàïóñòó! Òè íå äèâèñè, ùî ÿ ñòà-

ðèé, àëå ÿ ùå òàêîãî çâ³ðÿ çàìîæó, ùå çàìîæó. Íå ìàºø
ùî ¿ñòè íà ïîäâ³ð’þ?

Âñòàº, ñïèðàºòüñÿ íà ïàëèöþ ³ éäå íà îçèìèíó.
— Ôàéíå, çåëåíå, à âîíà òîòî ïñóº... Çåìëÿ âñå ìîëîäà,

âîíà ÿê ä³âêà, ñâºòî º — òî âáåðåñè, áóäíèé äåíü — òî
âîíà ïî-áóäíîìó âáðàíà, à âñå ä³âî÷èòü — â³äêîëè ñâ³òà òà
ñîíöÿ.

Ñ³äàº ñåðåä çåëåíî¿ îçèìèíè, ï³äïèðàºòüñÿ ïàëèöåþ ³
ìîâ÷èòü. Â³í ìîâ÷èòü, à ñåëî ñóìíî äîâêîëà íüîãî ñï³âàº,
à âåðáè êèäàþòü ó íüîãî ç³ñõëèì ëèñòÿì...

ÇËÎÄ²É

Ïîñåðåä õàòè ñòîÿëè äâà äóæ³, ìîöí³ õëîïè. Ñîðî÷êè
íà íèõ ïîäåðò³, ëèöÿ ïîêðîâàâëåí³.

— Íå ìàé, ÷îëîâ³÷å, òî¿ ãàäêè, àáè ÿ òåáå ç ðóê ïóñòèâ...
Ñîï³ëè îáà, áóëè ïîìó÷åí³ ³ ëîâèëè â ãðóäè âîçäóõ. Êîëî

ïîñòåë³ ñïåðëàñÿ ìîëîäà æ³íêà, çàñòðàøåíà ³ çàñïàíà.
— Íå ñò³é, àëå ï³äè çàðàç çà Ìèõàéëîì ³ çà Ìàêñèìîì

òà ñêàæè, àáè çàðàç ïðèéøëè, áî ÿ çëîä³ÿ ìàþ â ðóêàõ.
Æ³íêà âèéøëà, à âîíè ëèøèëèñÿ.
— Öåñ ÿêáè ëó÷èâ íà ñëàáîãî, òà é âçºâ áè æèòº êîëî

âëàñíî¿ õàòè.
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Ïðèñòóïèâ äî ëàâè, âçÿâ êâàðòó ç âîäîþ ³ ïèâ òàê ëàêî-
ìî, ùî ÷óòè áóëî áóëüêîòàííÿ âîäè ç ãîðòàíö³. Ïîò³ì ðó-
êàìè îáòèðàâ ëèöå ³, ãëÿäþ÷è íà íüîãî, ñêàçàâ:

— Íå òðåáà éòè äî öèðóëèêà, öåñ ïóñòèâ êðîâ³ äîñòà.
À ùå ñèõ ñë³â íå ñêàçàâ, ÿê çëîä³é âäàðèâ éîãî êóëàêîì

ì³æ î÷³.
— Òè á’ºø, òà é ÿ áóäó, àíó, õòî ë³ïøå?
Áóêîâèì, ãðóáèì ïîë³íîì çàìàõíóâñÿ, ³ çëîä³é óïàâ íà

çåìëþ. Ç í³ã ñèêíóëà êðîâ.
— Ò³êàé òåïåð, ÿê ìîæåø, ÿ òîá³ í³÷î íå ñêàæó.
Ìîâ÷àëè äîâãî. Òóñêëèé êàãàíåöü íå ì³ã ïðîäåðòèñÿ ÷å-

ðåç òåìðÿâó ïî êóòàõ, à ìóõè ïî÷àëè ãóä³òè íåñì³ëèâî.
— Òà çàòàìóé ñîá³ êðîâ, ÷îëîâ³÷å, áî âñÿ â³òå÷å.
— Äàé ìåí³ âîäè, ´àçäî.
— Äàì òîá³ âîäè, êð³ïèñè, áî íå çíàºø, ùî òåáå ÷åêàº!
Äîâãà ìîâ÷àíêà.
— Òè, âèäæó, ìîöíèé, ´àçäî.
— ß ìîöíèé, íåáîæå, ÿ êîíÿ íà ïëå÷³ áåðó, òè íå äîá-

ðå òðàôèâ äî ìåíå.
— À íàòóðó ìàºø ìíºêó?
— ß ìíºêèé, àëå çëîä³ÿ æèâîãî ç ðóê íå ïóñêàþ!
— Òî ÿ ìàþ âæå òóò çàãèáàòè?
— Àáî ÿ çíàþ, öè òè òâåðäèé, öè ìíºêèé? ßê-èñ òâåð-

äèé, òî ìîæåø â³òðèìàòè...
² çíîâ òèøà çàïàíóâàëà â íèçüê³é õàò³.
— Çàòàìóé ñîá³ êðîâ.
— Íàùî, àáè ã³ðøå áîë³ëî, ÿê ìåø áèòè? Êðîâ-òî º ñà-

ìà á³ëü.
— ßê ÿ âæå áóäó áèòè, òî ìóñèòü áîë³òè, õ³áà áè-ñ äóõ

ñïóñòèâ.
— À Áîãà íå ìåø áîÿòèñè?
— À òè Áîãà áîÿâñè, ÿê-èñ ë³ç ó êîìîðó? Òà òàì óâåñü

ì³é äîáèòîê. Òà ÿêáè òè áóâ òîòî çàáðàâ, òà òè áè ìåíå íà
â³êè â³÷í³ ñêàë³÷èâ! À ÷îìó æ òè íå ë³çåø äî áîãà÷à, àëå äî
á³äíîãî?

— Ïðîïàëî, íåìà ùî ãîâîðèòè! Áèé, òà äàé ìåí³ ñïîê³é!
— Ïåâíå, ùî áóäó áèòè.
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Íà äîë³âö³ çðîáèëàñÿ êàëþæà êðîâ³.
— À òè ÿê ìàºø ñóìë³íº, ´àçäî, òà íå çàáèâàé ìåíå

ïîòðîøêè, àëå îçìè òî ïîë³íî, òà áàõíè ùå òàê ïî ãîëîâ³,
ÿê ïî íîãàõ, òà çáóäåøñÿ êëîïîòó, à ìåí³ ëåãøå áóäå.

— Òè áè õîò³â â³äðàçó! ×åêàé, æäè, ãîäè, íàé ëþäè
ïðèéäóòü.

— Òî òè õî÷åø äîáðèì ñóñ³äàì áàé çðîáèòè?
— Âæå éäóòü.

— Ñëàâàéñó.
— Íàâ³êè ñëàâà.
— Ó âàñ, Ãüîðã³þ, ùîñü çíîâèëîñè?
— Òà çíîâèëîñè, ïðèéøîâ ã³ñòü òà é òðåáà ºãî ïðèéìèòè.
— Íåìà áàëàêàííÿ, ùî òðåáà.
Ìàêñèì ³ Ìèõàéëî çàñòóïèëè ö³ëó õàòó, ãîëîâàìè äî-

ñÿãàëè ñòåë³, à âîëîññÿ ¿õ äîñÿãàëî ¿ì ïîïåðåêà.
— Ñ³äàéòå òà â³áà÷ºéòå, ùî-ì çóïñóâàâ âàì íî÷³.
— Òà òî îöå â³í íà çåìë³?
— Â³í.
— Õëîï ÿê çâ³ð, ìàëè-ñòå òðóäó äîñòà, çàêè âë³ç ñè äî

õàòè?
— Äóæèé, åé, òîòî äóæèé, àëå íà äóñøîãî òðàôèâ! Òà

çàêè ùî êóäà áóäå, òà ñÿäüòå çà ñò³ë òà é ãîñòÿ ïðîñ³òü.
Ãüîðã³é âèéøîâ ³ çà õâèëþ ïðèí³ñ áóòëþ ãîð³âêè, ñîëî-

íèíó ³ õë³á.
— Òà ÷îìó íå áåðåòå ³ ºãî çà ñò³ë?
— Êàæå, ùî íå ìîæå âñòàòè.
— Òî ÿ ïîìîæó.
² ´àçäà âçÿâ çëîä³ÿ ïîï³ä ïàõè ³ ïîñàäèâ çà ñò³ë.
— Òî âè âæå â õàò³ ìàëè ç íèì ñóïåðå÷êó, Ãüîðã³þ?
— Òà õîò³â ìåíå çàãîëîìøèòè. ßê í³ óãð³â êóëàêîì ìåæè

î÷³, òî êàæó âàì, ùî òóò-òóò áóëî ïàäàòè. Àëå-ì íàìàöàâ
ïîë³íî êîëî ñåáå, òà-ºì ãî ìîðñíóâ ïî í³æêàõ, à â³í ñ³â ìàêîì.

— Âè ºìó íå äèâóéòåñè, áî êîæäèé õî÷å áîðîíèòèñè.
— Òà ÿ í³÷î íå êàæó.
Çëîä³é ñèä³â çà ñòîëîì áë³äèé, àïàòè÷íèé, êîëî íüîãî

Ìàêñèì, à äàëüøå Ìèõàéëî. Êîëî ïå÷³ ñòîÿëà æ³íêà â êîæóñ³.
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— Ãüîðã³þ, ùî òè õî÷åø ç íèì çðîáèòè? Ëþäè, ñïàì-
íºòàéòå ºãî, â³í õî÷å ÷îëîâ³êà âáèòè!

— Æ³íêî, ÿ âèäæó, ùî òè áî¿øñè, òà òè ñîá³ ï³äè äî
ìàìè, ïåðåíî÷óé ñîá³, à çàâòðà ïðèéäåø.

— ß íå âñòóïëþñè ç õàòè!
— Òî ìåø ç íàìè ãîð³âêó ïèòè, àëå íå â³âêàé, áî ñïà-

ðþ. Ë³çü íà ï³÷ òà é ñïè, àáî äèâèñè, àáî ÿê õî÷.
Âîíà àí³ ðóõíóëàñÿ â³ä ïå÷³.
— Áàáà áàáîâ, Ãüîðã³þ, âîíà áî¿òüñè, ÿê æèä, á³éêè, íå

äèâóéòåñè.
— Å, ùî ìè áóäåì íà íþ äèâèòèñÿ! Äàé Áîæå çäîðîâ’º,

÷îëîâ³÷å, ÿ äî òåáå íàï’þñè! Íå çíàþ, õòî çà êîãî áóäåì ãð³õ
ìàòè, öè òè çà ìåíå, öè ÿ çà òåáå? Àëå ãð³õ ìóñèòü áóòè, òàêå
çàéøëî, ùî áåç ãð³õó íå îá³éäåøñè. Ãàé, ïèé.

— Íå õî÷ó.
— Ìóñèø ïèòè, ÿê ÿ ïðîñþ! Ãîð³âêà òåáå òðîõè îäåðç-

íå, áî-ñ ãåòü óïëîø³â.
— ß íå õî÷ó ç âàìè íàïèâàòèñè.
Âñ³ òðè ´àçäè îáåðíóëèñÿ äî çëîä³ÿ. Çàâçÿò³, ÷îðí³ î÷³

â³ùóâàëè éîìó çãóáó.
— Òî äàâàé, íàé ï’þ, àëå ï’ºòü ïîðö³é íàðàç.
— Ïèé, à ÿê íàì çàáðàêíå, òî ùå ï³øëåìî.
Íàëèâàâ îäíó ïî îäí³é ³ âèïèâ ø³ñòü. Ïîò³ì ïèëè Ìè-

õàéëî ³ Ìàêñèì. Çàêóñóâàëè ³ çíîâ ïèëè.
Ìèõàéëî:
— Ñêàæè íàì, ÷îëîâ³÷å, â³äêè òè çàáð³â ó íàøå ñåëî,

öè òè áëèçüêèé, öè äàëåêèé?
— ß ç³ ñâ³òà.
— À ÿê òè, öè íàøî¿ ìóæèöüêî¿ ëîæè, öè ì³ùàíñüêî¿,

öè ïàíñüêî¿? Áî ³íàêøå äî òåáå çàñòîñóºìîñè. Ìóæèêà òî
òàê á’ºñè: çî òðè ðàçè ëþøíåâ äóëóìàíîì ïî ãîëîâ³, ñê³ëüêà
ðàç ïî ëèö³, àáè âïàâ. Áî ìóæèê òâåðäèé, äî íåãî òðåáà òâåð-
äî áðàòèñè, à ÿê â³í ï³ä íîãàìè, òî ëåãêà ðîáîòà. À ïàíà ð³õ-
òóºñè çíîâ íà ³íøó ìîäó; ëþøí³ íå ïîêàçóé, áî âìðå â³äðà-
çó, àëå ïóæ³âíîì íàñòðàø. À ÿê â³í äåëüêîòèòü íà ö³ë³ì ò³ë³,
òî äàé ó ìîðäó äâà ðàçè, àëå òàêîæ íå äóæå: ïàí âæå ï³ä íî-
ãàìè! Ïîõîäè òðîõè ïî í³ì ì³íóòó, äâ³, òà é ãîòîâèé, ðåáðà
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ïîòåðò³ íà ôîðîñò, áî òî á³ëåíüêà ê³ñòêà, ÿê ïàï³ð. À æèäà
áåðåø íà ï³ðøèé âîãîíü çà ïåéñè; â³í ñêà÷å, ïëþº, êîð÷èòü-
ñÿ, ÿê ïðóæèíà. Àëå òè íà òî íå äèâèøñè, ëèøå çàêëàäàºø
âåëèêèé ïàëåöü ìåæè äâà ìàë³ òà é äþãîì ºãî ïîï³ä ðåáðà,
âñå äþãîì. Öå ëåãêà á³éêà, àëå áîëþ÷à äóæå...

¥àçäè òÿæêî, òóïî çàñì³ÿëèñÿ, à Ìèõàéëî âñòðîìèâ ãî-
ëîâó ïîçà Ìàêñèìà ³ ÷åêàâ, ùî éîìó çëîä³é ñêàæå.

— Íó, äî ÿêî¿ â³ðè ïðèñòàºø?
— Òî, ´àçäî, òàêå, ùî ÿê âè ï’ºòå ãîð³âêó, òî âè ìåíå

æàäíèì ñïîñîáîì æèâîãî ç ðóê íå ïóñòèòå.
— Ïðàâäó êàæåø, á³ãìå, ïðàâäó, çà öå ò³ ëþáëþ!
— À çàêè âá’ºòå, òî äàéòå ùå ãîð³âêè, íàé íàï’þñè,

àáè-ì íå çíàâ, êîëè ³ ÿê.
— Ïèé, íà òàêå ä³ëî ïèé, ÿ íå áîðîíþ, àëå ÷î òè íà

ìåíå ëó÷èâ, áîäàé òåáå Áîã ñêàðàâ! Ìîé, ÿ òâåðäèé, ÿ êà-
ì³ííèé, òåáå ç ìî¿õ ðóê í³õòî íå â³ðâå!

Çëîä³é âèïèâ ùå ï’ÿòü êåëèøê³â.
— Áèéòå, ê³ëüêî õî÷åòå, ÿ âæå çëàãîäæåíèé.
— ×åêàé, áðº, äîáðå, ùî òè âæå êîíòåòíèé, àëå ìè ùå

íå êîíòåòí³, òè ïî ï’ºòü, à ìè ïî îäí³. ßê òåáå çäîãîíèìî,
ï³÷íåì ãîâîðèòè.

Ìèõàéëî äèâèâñÿ äóæå âåñåëî. Ìàêñèì ÿêóñü äóìêó ìàâ,
àëå áîÿâñÿ ¿¿ âèÿâèòè, à Ãüîðã³é áóâ íåñïîê³éíèé.

— Âèäæó, ëþäè, ùî áóäå á³äà, óñòóïèâ áè-ì ñè ãåòü, à
ùîñü í³ äî íåãî òÿãíå, ëàíöóõàìè òÿãíå... Ãàé, ãàé, ïèéìî,
çàêóñþéìî...

— ¥àçäî, äàéòå, íàé âàñ ïîöóëóþ â ðóêó, — ñêàçàâ çëî-
ä³é äî Ìàêñèìà.

— Îâ, ÷îëîâ³÷å, òè äóæå áî¿øñè, îâ, öå íå ôàéíî!
— Á³ãìå, âàñ íå áîþñè, á³ãìå, ³ ñòî ðàç çàáîæóñè, ùî íå

áîþñè!
— À ùî æ?
— Ìåí³ ëåãêî ñòàëî íà äóø³ òåïåð, òà ÿ õî÷ó öåãî ́ àçäó

â ðóêó ïîöóëóâàòè; â³í ñèâèé ÷îëîâ³ê, ì³ã áè áóòè ìî¿ì
òàòîì...

— ×îëîâ³÷å, ëèø ìåíå, áî ÿ ìíºêèé íà ñóìë³íº, ÿ íå
õî÷ó, áóäü ñîá³ áåç ìåíå...
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— Àëå äàéòå ðóêó, áî ãð³õ ìåòå ìàòè, ÿ õî÷ó âàñ ïîöó-
ëóâàòè, ÿê ð³äíîãî òàòà.

— ß öàëêîì ìíºêèé, ÷îëîâ³÷å, íå öóëóé ìåíå.
Ìèõàéëî ³ Ãüîðã³é àæ ðîòè ïîðîççÿâëÿëè ³ ãîð³âêó ïå-

ðåñòàëè ïèòè. Íà¿æèëè ÷óïåð ³ ñâî¿ì âóõàì íå â³ðèëè.
— Òóìàíà ïóñêàº, ÷üî â³í õî÷å? Òè, íåáîæå, òàêîãî

ñïîñîáó òð³áóºø, å, ìè é íà öå â÷åí³!
Ìàêñèì âèòð³ùèâ î÷³, ÿê áàðàí, ³ íå ðîçóì³â, ùî ä³ºòüñÿ.
— Çì³ðêóâàâ, ùî ÿ ìíºêèé, çàðàç óãàäàâ...
Ãîâîðèâ, àáè îïðàâäàòèñÿ ïåðåä Ìèõàéëîì ³ Ãüîðã³ºì.
— Äàéòå, äàéòå, ́ àçäî, ðóêó, àëå ³ç ùèðîãî ñåðöÿ, áî ÿê

âàñ ïîöóëóþ, òî ìåí³ áóäå ëåãêî. ß âèäæó, ùî âæå ìåí³ íå
õîäèòè ïî ñâ³ò³, òà õîò³â áè-ì â³äïðîùèòèñè ç âàìè.

— Òè íå öóëóé, áî ÿ ãåòü çìíºêíó, ÿ òîá³ ³ òàê ïðîñòþ.
— Àëå ÿ âàñ ïðîñþ äóæå, áî ÿ äóæå òÿæêî áóäó óìèðà-

òè, áî ÿ ùå í³êîãî â ðóêó íå ö³ëóâàâ, àáè í³áè òàê ³ç ñåð-
öåì. ß íå ï’ÿíèé, á³ãìå, í³, àëå ÿ òàê õî÷ó...

— Òèõî, ìîé, íå æâèíäè, íå ï³äõîäè ïîäàëåêè, áî ÿê
óãàòþ — òà é íå äðè´íåø!

— Êîëè âè ãàäàºòå, ùî äóðþ, à ÿ, á³ãìå, ïðàâäó êàæó.
ß, âèäèòå, ÿê íàïèâñÿ ãîð³âêè, òà é ìåí³ îòàê óòâîðèëîñè â
ãîëîâ³, ùî ÿ ìàþ çãèíóòè ³ öåãî ´àçäó â ðóêó ïîöóëóâàòè,
àáè ìåí³ Áîã ãð³õà çìåíøèâ. Òà äàéòå ðóêó, ´àçäî, êàæ³òü,
íàé äàñòü.

— Ùî öåñ ÷îëîâ³ê â³ä ìåíå õî÷å, êîëè ÿ íå ïîðàäþ, áî
ÿ æèë³ñëèâèé òàêèé, ùî ÿ íå ãîäåí òîìó ñòåðï³òè...

Ìàêñèì íå çíàâ, äå ïîä³òèñÿ, ùî ç ñîáîþ ðîáèòè â òà-
ê³ì êëîïîò³. Â³í ñòèäàâñÿ, ÿê ä³â÷èíà.

— Ìíºêîãî âñå òàêå, âñå â³í ó ëþäèé íà ïîñì³õîâèñü-
êó, òàêà íàòóðà ïàñêóäíà! Òà âè çíàºòå, ùî ÿê ÿ òðîõè ãîð³â-
êè íàï’þñè, òà é ïëà÷ó, òàæå çíàºòå. Áóëî ìåíå òàêè ñóäà
íå êëèêàòè, áî ÿ çíàºòå, òàêèé, ÿê ïðºäèâî...

Çëîä³é õîò³â âçÿòè Ìàêñèìîâó ðóêó, àáè ïîö³ëóâàòè.
— Öåñ çëîä³é õî÷å øòóêîâ íàñ çàéòè. ²ä³òü, Ìàêñèìå,

ãåòü â³ä íåãî, óñòóï³òüñè.
— Äàâàéòå ãîð³âêè, Ãüîðã³þ, ïèéìî ç-ïî òðè, àáè ðàç

ä³ñòàëè ¿äü, — ñêàçàâ Ìèõàéëî.
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— Íå éä³òü, Ìàêñèìå, íå éä³òü, âóº÷êó, â³ä ìåíå, áî ÿ
çàðàç óìðó. ß íå áîþñè, á³ãìå, íå áîþñè, àëå òàêèé ìåíå
íåñïîê³é òðå...

Â³í ïî÷àâ äðîæàòè íà ö³ë³ì ò³ë³, ãóáè òðÿñëèñÿ, ÿê æèâ³.
Ìèõàéëî ³ Ãüîðã³é ïèëè ãîð³âêó ³ íå äèâèëèñÿ íà íüîãî.

— Òà ÷îãî òè ñè áî¿ø, íåìà ÷îãî, ÿ òîá³ äàì ðóêó ïîöó-
ëóâàòè, âæå äàì, íàé í³ ³ â³á’þòü, âæå äàì, íà, öóëóé, ÿê òè
ñîá³ æºäàºø...

Çëîä³é ïðèëèï äî ðóêè, à Ìàêñèì êë³ïàâ î÷èìà òàê, ÿê
áè õòîñü éîãî ðàç ïî ðàçîâ³ áèâ ïî ëèö³.

— Ìíºêîìó í³êîëè íå âàðò áóòè, áî ìíºêèé ÷îëîâ³ê
íåçäàëèé äî í³÷îãî...

Ìèõàéëî ðîçñòàâèâ âñ³ ïàëüö³ â ðóêàõ ³ ïîêàçóâàâ Ãüîð-
ã³ºâ³.

— Ìîé, ìîé, òàê³ äóæ³, òàê³ ëàêîì³ íà á³éêó, ùî ðàç
ëàêîì³, äå éìóòü, òàì ç ìíºñîì ðâóòü!

À Ãüîðã³é í³÷îãî íå ãîâîðèâ, ëèø çàºäíî ïëþâàâ ó äî-
ëîí³ ³ íàëèâàâ ãîð³âêó.

— Äîñòà âæå, íåáîæå, äîñòà, ïóñòè, íàé ÿ ñîá³ éäó, áî
òóò íåìà Áîãà, ÿ íà òàêå íå ìîæó äèâèòèñè. Â³òºãíè ðóêè ç
ïàçóõè, íå îáëàïóé í³, ïóñòè, áî ìåí³ òàêèé âñòèä, ùî íå
çíàþ, äå ïîä³òèñè!

— ß ùå õî÷ó îáðàç öóëóâàòè, ÿ ùå õî÷ó ïîð³ã, ÿ õî÷ó
âñ³õ, âñ³õ, äå õòî º íà ñâ³ò³, — êðè÷àâ çëîä³é.

Æ³íêà ç³ñêî÷èëà ç ïå÷³ ³ âòåêëà. Ìèõàéëî âèéøîâ ³ç-çà
ñòîëà òåìíèé ³ ï’ÿíèé, ÿê í³÷, Ãüîðã³é ñòîÿâ ³ íàãàäóâàâ
ñîá³, ùî â³í ìàâ ùîñü ðîáèòè.

— Ìàêñèìå, âè ìåí³ ç õàòè øóðóéòå, àáè ÿ âàñ òóò íå
âèä³â, áî âá’þ, ÿê ãîðîáöÿ; ãàé, çàáèðàéòåñè.

— ß ï³äó, Ãüîðã³þ, ÿ âàì íå êàæó í³÷î, àëå âè íå ãí³-
âàéòåñè, áî âè çíàºòå, ùî ÿ ìíºêèé ÷îëîâ³ê. Ìåí³ òàê çäà-
ºñè, ùî ãð³õ áóäåòå ìàòè, ÿ ñîá³ éäó...

— ²ä³òü, ³ä³òü, áî âè íå õëîï, àëå çàëüîïàíà áàáà!
— Òà ÿ òî êàæó, ùî ÿ íå äî íåãî, ÿ...
Ìàêñèì ï³äí³ññÿ ³ âèéøîâ ç-ïîçà ñòîëà.
— Áóäüòå çäîðîâ³ òà é íå áàíóéòå, áî ÿ, ÿê ÿêèñü êàçàâ,

íå äî öåãî...
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Çëîä³é îäèí ëèøèâñÿ çà ñòîëîì, áë³äèé òðîõè, àëå âå-
ñåëèé.

— À òè â³äåø ³ç-çà ñòîëà, öè òðåáà ò³ â³äòè â³íîñèòè?
— ß íå â³äó, ÿ âèäæó, ùå íå â³äó, áî ÿ ìàþ òóò ï³ä

îáðàçàìè ñèä³òè.
— Îé â³äåø, á³ãìå, â³äåø, ìè áóäåìî ïðîñèòè!
² êèíóëèñÿ íà íüîãî, ÿê ãîëîäí³ âîâêè.

ÒÀÊÈÉ ÏÀÍÎÊ

Â³í òàêèé ìàëåíüêèé ïàíîê ó òàê³ì ìàëåíüê³ì ì³ñò³,
ùî òàì º áîãàòî æèä³â ³ îäèí ïàíñüêèé ñêëåïîê. Òå ì³ñòî
ñòî¿òü ïîñåðåä ñ³ë, ÿê ñêîñòåí³ëå ñåëî, ÿê ïàäëèíà âîíþ÷å,
ÿê ñì³òíèê ö³ëîãî ïîâ³òó. Ó òîðãîâ³ äí³ âîíî îæèâàº, ìàëþ-
ºòüñÿ ñåëàìè ³ âåñåëå. Íà ðèíêó ñòî¿òü êîìåä³ÿíòñüêà áóäà;
ÿê³ñü ñòðàøí³ ìóçèêè âèãðàâàþòü ó í³é, ñòðàøí³ áåñò³¿ âè-
øê³ðþþòü çóáè ç ïîëîòåí áóäè ³ ÿêàñü ïàííà âîñêîâà ãðè-
ìàº â áðÿçêó÷³ òàðåë³. À ïåðåä áóäîþ ñòîÿòü ñ³ëüñüê³ ëþäè
ó âñ³ëÿêèõ ñòðîÿõ ³ äèâëÿòüñè. Ö³ëà þðáà ñïðàâëÿº ñâî¿ î÷³
íà äåðåâëÿíîãî áëàçíèêà, ùî âèá³ãàº ç äàõó áóäè ³ ïðîñèòü
óñ³õ äîñåðåäèíè, ìàõàþ÷è ðóêàìè. Ñì³õ, ãàì³ð, ñëüîçè çî
ñì³õó. Äî áëàçíèêà âèõîäèòü äåðåâëÿíà ä³â÷èíà ³ îá³éìà-
ºòüñÿ ç íèì. À ñì³õó íà ðèíêó ñò³ëüêè, ùî æèäàì âóõà
äåðåâ³þòü, ùî ïàíè â êàíöåëÿð³ÿõ ³ç êð³ñåë ç³ñêàêóþòü. Óâåñü
ñì³õ ³ç ñ³ë ïðèéøîâ íà ðèíîê. Ñòàð³ ìóæèêè òÿãíóòü ñèí³â
³ ìîëîäèöü çà ïëå÷³, àáè éòè çà îðóäêàìè, à ¿ì àí³ â ãàäö³
ïîêèäàòè êîìåä³þ. Àæ íàäâå÷³ð ìàñà ðîçë³çàºòüñÿ ³ ëèøàº
ïóñòèé, ãèäêèé ðèíîê, àáè ìàëè äå áàâèòèñÿ æèäåíÿòà.

Ó òàê³ì ì³ñò³ æèº ìàëåíüêèé ïàíîê. Â³í íà ïåíñ³¿, ä³òåé
íå ìàº ³ æ³íêè íå ìàº. Ñàì ñèâèé óæå, â ñèâ³ì êàïåëþñ³ ³
ñèâ³é îäåæ³. Ö³ëèé äåíü ñèäèòü ó ïàíñüê³ì ñêëåïî÷êó ³ ìîâ-
÷èòü. Ùî ïàíè äðóã³ ïðîáóþòü ç íèì ãîâîðèòè, òî â³í íà òîé
÷àñ òÿãíå ç³ ñêëÿíêè ïèâî ³ çàáóâàº ïîò³ì â³äïîâ³äàòè. Íàé-
ñòàðøèé ã³ñòü, ïàí ñòàðîñòà, òàêîæ íå ìîæå äî íüîãî ïðè-
ñòóïèòè. Ïàíîê ìîâ÷èòü ö³ëèé äåíü ó ñêëåïèêó ³ ÷åêàº íà
ìóæèê³â. Òî ÿê ÷àñîì ìóæè÷êó õòîñü ñïðàâèòü äî ïàíñüêî-
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ãî ñêëåïó çà òàêèì âèíîì, ùî â³ä ñåðöÿ â³ä’¿äàº, àáî çà òà-
êèì ìîöíèì, ÷îðíèì öóêðîì, ùî â³ä íüîãî ïîïóñêàº â ãðó-
äÿõ, òî âîíà ñòàº ïåðåä ñêëåïîì ³ íå âàæèòüñÿ çàéòè. Òîä³
íàø ïàíîê âèá³ãàº ç³ ñêëåïèêó ³ êàæå:

— ×îìó íå éäåòå, àëå áî¿òåñÿ? Õîä³òü ³ êàæ³òü, ùî ïî-
òðåáóºòå, òî ÿ âàì ïîìîæó.

— Êîëè, ïðîøó ïàíà, ÿêîñü íå ñì³þ éòè ìåæè ïàíè.
— Òè, ´àçäèíå, äóðíà, òè çà ñâî¿ ãðîø³ ìàºø ïðàâî.
Ìóæè÷êà âõîäèòü, à ïàíîê çàá³ãàº êîëî íå¿, ÿê áè âîíà

äî íüîãî â ãîñò³ ïðèéøëà. Âîíà õî÷å ö³ëóâàòè âñ³õ ïàí³â ïî
ðóêàõ ³ íå ìàº ñì³ëèâîñò³.

— Íå ö³ëóé, íå ëèæè ïàíàì ðóêè, áî òè ´àçäèíÿ, òè
ë³ïøà ´àçäèíÿ, ÿê ïàí³, áî òè ìàºø ñâ³é ´ðóíò.

Ìóæè÷êà ãëÿäèòü íà ïàíêà, äèâóºòüñÿ ³ ñòî¿òü.
— Êàæè, ùî òîá³ òðåáà, àëå ñì³ëèâî, ÷àñ âæå, àáè óêðà-

¿íñüê³ ´àçäèí³ çíàëè ñâîþ ã³äí³ñòü. Òè ïàí³â íå ö³ëóé, áî
âîíè ç òåáå æèþòü, âîíè òâî¿ ñëóãè.

Ïàíè ðåãî÷óòüñÿ, ìóæè÷êà âæå íàïðàâäó áî¿òüñÿ, à ïà-
íîê äèâèòüñÿ íà ïàí³â ³ çëèé, äóæå çëèé. Ïîò³ì çàëàãîäæóº
ìóæè÷ö³ îðóäêó ³ âèâîäèòü ¿¿ ç³ ñêëåïó. Ïåðåä ñêëåïîì íà-
êàçóº ¿é, àáè ïàí³â í³êîëè ïî ðóêàõ íå ö³ëóâàëà, àáè ðàç
ïðèéøëà äî ðîçóìó ³ øàíóâàëà ñåáå, áî ïàíè çëîä³¿, ðîç-
á³éíèêè. Ìóæè÷êà ñì³ºòüñÿ, äÿêóº éîìó çà âèãîäó ³ éäå.
À ïàíîê âåðòàºòüñÿ äî ñêëåïèêó ³ ãëÿäèòü íà ïàí³â çãîðè ³
ï³äñâèñòóº ñîá³ òàê âåñåëî, ùî éîãî ëèöå ìîëîä³º, î÷³ ïðî-
ÿñíþþòüñÿ.

— Âè áóíòóºòå õëîïö³â, ÿ âàñ êàæó àðåøòóâàòè, — êàæå
³ ñì³ºòüñÿ ñòàðîñòà.

Ïàíîê òÿãíå ïèâî ³ â òîé á³ê íå ãëÿäèòü.
— ² õòî áè òî áóâ íàä³ÿâñÿ, ùî òî çà àíàðõ³ñò ç öüîãî

ïàíà Ñèòíèêà?
Ïàíîê ùå ìîâ÷èòü.
— À òàê ³øîâ ðàçîì ç íàìè, áàâèâñÿ, â êàðòè ãðàâ, à

íà ñòàð³ñòü òàêè ïîêàçàâ ìîñêîâñüêó äóøó. Ìîñêàëü ìî-
ñêàëåì.

Ïàíè ðåãî÷óòüñÿ, áàâëÿòüñÿ, à Ñèòíèêîâ³ àæ î÷³ êðîâ’þ
çàõîäÿòü.
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— Êîëè ÿ íå õî÷ó á³ëüøå êðîâ³ ïèòè, òàê ÿê âè, ³ ïîïî-
ëóäíå çàòèêàòè ïîäóøêàìè â³êîí, àáè ñïàòè; ÿ ìàþ âìèðà-
òè äåñü öèìè äíÿìè, òà ÿ õî÷ó õî÷ òðîõè ïåðåä Áîãîì ñòà-
òè ÷èñòèé.

— Äî ëàçí³, ïàíå Ñèòíèê, äî ëàçí³ çà äâàäöÿòü öåíò³â,
ãî-ãî!

— Áóäå âàì ëàçíÿ êîëèñü, òîòî áóäå ëàçíÿ!
— Ùî æ, ÿê çáóíòóºòå íàð³ä, ÿê êîñó âîçüìåòå ³ õëîïè

çà âàìè, òî ìîãëà áè áóòè ëàçíÿ, àëå âè íå òàê³ çíîâ çë³.
Ïàíîê ìåòóøèòüñÿ, áî äî ñêëåïèêó óâ³éøëè äâà ìóæè-

êè ³ ñòàíóëè êîëî ïîðîãà.
— À âè ÷îãî õî÷åòå? Íå ñò³éòå òàê, ÿê çëîä³¿, áî âè

ïàíè ñîá³, ´àçäè.
— Ìè, ïðîøè ïàíà, â³ïèëè áè ïî ñêëºíî÷ö³ âèíà, áî

êàæóòü, ùî òóò äîáðå, ùî â òðóíêó íàïðàâèòü, à æèäè çëîä³¿.
— Õîä³òü çà ìíîþ äî äðóãî¿ ñòàíö³¿, òàì ñÿäåòå, ñêàæå-

òå ñîá³ äàòè òàê, ÿê ëþäè... — êàæå ïàí Ñèòíèê.
— Íàùî, ïàíå, ìè îòóò ïîñòî¿ìî, ùå íàì ñ³äàòè òðåáà,

íåìà ÷àñó.
— À âèäèòå, ÿêèé âè òåìíèé íàð³ä, à í³ìåöü òàêîæ õëîï,

àëå ïîäèâ³òüñÿ íà íüîãî, ÿê â³í òóò ïðèéäå. Ïðîñòî ñóíå,
ñ³äàº — ³ áàñòà!

Ïàíîê ïîêàçóº, ÿê í³ìåöü éäå, ÿê ñ³äàº.
Ïàíè ðåãî÷óòüñÿ, ìóæèêè ïîñòàâàëè í³ â ï’ÿòü, í³ â äå-

ñÿòü. Âîíè ïîñïóñêàëè ãîëîâè ³ íå çíàþòü, ùî ä³ÿòè.
— Õîä³òü, íå áóäüòå õóäîáîþ, çàðàç õîä³òü, âè áî¿òåñÿ

îöèõ ïàí³â? Òà òî âàø³ íàéìèòè, âè ¿õ ãîäóºòå, âáèðàºòå,
à âè ïåðåä íèìè ïëÿöêîì!

Ìóæèêè ÷åðâîí³þòü, ï³òí³þòü ç³ ñòèäó ³ éäóòü çà ïàí-
êîì. Ñ³äàþòü ó äðóã³ì ïîêî¿êó êîëî ñòîëà ³ ìîâ÷àòü. Â³í
äçâîíèòü.

— Ïðîøó ë³òðó âèíà íàì äàòè...
— Ïðîøó, ïèéòå, íå ðîçãëÿäàéòåñÿ òàê, ÿê áè ì³æ çáó-

¿â ïîïàëè. ß ÷îëîâ³ê âàø, ÿ ç âàøî¿ êîñò³ ³ êðîâ³.
— Äàé âàì Áîæå çäîðîâ’º, ïàíå.
— Ïàíè ìåíå éìèëè ìåæè ñåáå, ÿ ¿ì ñëóæèâ, ÿ çà âàñ

çàáóâ, ÿ ãðàâ ç íèìè â êàðòè...
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— Ïàíè ìàþòü ñâîþ çàáàâêó, ìóæèêè çíîâ ñâîþ, êîæ-
äèé ìàº ñâîº.

— Òî íå òàê, òî òàê òåïåð º, ùî ÿê òè óêðà¿íåöü, òî
ìàºø òðèìàòè ç óêðà¿íöÿìè, à ÿê íå òðèìàºø, òî òè îñòà-
òíèé ëàéäàê, äðàá ³ ðîçá³éíèê, ðîçóì³ºòå?!

— Òî ïðàâäà, ùî íàé êîæäèé ñâîþ â³ðó òðèìàº.
— À âèäèòå, à âèäèòå! ß íå áóâ òàêèé ëàéäàê ççàìîëîäó!

ß ìàâ îäèí îáðàç ó õàò³, òàê ÿ éîãî äåñü êóïèâ òà é ïîâ³ñèâ,
óêðà¿íñüêèé îáðàç îäíîãî ìèòðîïîëèòà. Àëå êàæå ìåí³ ðàç
îäèí ïàí: «ß äî òåáå ïðèéäó íà â³çèòó». — «Ïðîøó, ïðîøó
äóæå», — ÿ êàæó, òà é ³äó äîäîìó, òà é òîé îáðàç ³ç ñò³íè òà
é ï³ä ë³æêî. Äî ìåíå ïàíè ÷àñòî çàõîäèëè, à ÿ âñå òîé îáðàç
õîâàâ, çà êîæäèì ðàçîì.

— Òî, ïàíå, ÷îëîâ³ê áî¿òüñè, àáè ùîñü íå ïðîøêðîáàâ,
àáè øòåðíà íå âòºëè, áî òî ïàíè íå ëþáº ìóæèê³â, í³áè
ðóñíàê³â, ùî òî òàê íàçèâàºñè...

— Òî çíàºòå, ÿ òîé îáðàç ñêèäàâ ç ñò³íè ³ íàçàä êëàâ çî
äâàäöÿòü ðîê³â. À ïðè ê³íö³ òî ìåí³ ñòàëî éîãî æàëü. Îòàê
äèâëþñÿ íà íüîãî, à â³í òàêèé, ÿê áè çëèé íà ìåíå. Íå
çëèé, àëå îòàê, ÿê áè ïëàêàâ íà ñò³í³. Ìåí³ çäàâàëîñÿ, ùî
ÿê ìåíå íåìà äîìà, òî â³í ïëà÷å ãîëîñíî íà âñþ õàòó...

— À öå ìîæå áóòè òàêå, àáè îáðàç ïëàêàâ?
— Âè ìåíå íå ðîçóì³ºòå, ìåí³ òàê çäàâàëîñÿ, ùî â³í

ïëàêàâ, ³ ÿ íå ðàç çàêðàäàâñÿ ï³ä ìî¿ â³êíà òà é íàñëóõàâ
òîãî ïëà÷ó. À îäíîãî ðàçó ÿ âèéøîâ ç êàñèíà âæå ïî îï³â-
íî÷³ òà é ³äó äîäîìó. Ïðèéøîâ ï³ä â³êíà, ñëóõàþ — ïëà÷;
ñëóõàþ ë³ïøå — òàêè ïëà÷å... Ñòàëî ìåí³ ñòðàøíî, íå çíàþ,
÷è éòè äî õàòè, ÷è âåðòàòèñÿ? Ñòîþ, ñòîþ, äðîæó, áîþñÿ.
Ç³áðàâñÿ ÿ íà â³äâàãó...

— Òî ñàìà îï³âí³÷, ïàíå, òî íàéíåáåçïå÷í³øà, ëèõå ìàº
òîãäè ì³öü!

— Àëå âè íå ðîçóì³ºòå ìåíå, òî ìåíå ñóìë³ííÿ òàê ïèëî,
òàê äîêó÷àëî, ùî ìåí³ àæ ãîëîñ ïðè÷óâñÿ. Âõîäæó ÿ äî õàòè,
ëåäâå íà íîãàõ ñòîþ, íå ÷óþ í³÷îãî. Çàñâ³òèâ ñâ³÷êó, áîþñÿ
íà îáðàç ïîäèâèòèñÿ. Ëÿãàþ ³ êîí÷å õî÷ó íà îáðàç ïîäèâè-
òèñÿ, à íå ìàþ â³äâàãè... Ãëèïíóâ, à â³í çàïëàêàíèé. Ìåíå
â ãîðÿ÷êó, ìåíå â äðîæ ï³ðâàëî, êëàíöàþ çóáàìè...



— À òîæ íå ñòðàõ, ïàíå, ñàìîìó ç òàêèì îáðàçîì áóòè
â ñàìå îï³âíî÷³!

— Ñëàáóâàâ ÿ òîä³ äîâãî, ãàäàâ, ùî âæå áóäå êàïóò! Çà-
êëèêàâ ÿ äî ñåáå íàøîãî ñâÿùåíèêà, ðîçïîâ³â éîìó, ëàãîä-
æóñÿ íà ñìåðòü... Àëå Áîã ìåíå ïîìèëóâàâ. Ïî ñëàáîñò³ ÿ
çàðàç âèñòóïèâ ç óðÿäó, ïîäàâñÿ íà ïåíñ³þ ³ ñêàçàâ ñîá³, ùî
ñâî¿õ ëþäåé íå áóäó ñòèäàòèñÿ, ùî áóäó ç íèìè æèòè ³ áóäó
¿õ áîðîíèòè. ß ñëàáèé âæå, äîâãî âàì íå ïîìîæó, àëå äîêè
ùå ëàæó, òî áóäó çà âàìè õîäèòè, ÿê ãð³øíèê, ³ áëàãàòè âàñ,
íå â³äêèäàéòå ìåíå...

— Äç³íüêóºìî âàì, ïàíå, ùî ç íàìè òàê êðàñíî çàáàëà-
êàëè-ñòå, êîáè òàêèõ ïàí³â áóëî áàãàòî, äàé âàì Áîæå ïîã³ä-
ëèâó ñòàð³ñòü...

— Í³, òî ÿ âàì ìàþ äÿêóâàòè, áî ÿ õîäèâ ïî âàø³é êðè-
âä³, ÿê ïî ì’ÿê³é ïîäóøö³, ÿ íå ìàâ òîãî îïàì’ÿòàííÿ...

Ïàíîê ðîçïëàêàâñÿ, à ìóæèêè äèâèëèñÿ íà íüîãî ³ êà-
çàëè:

— Ïàíå, à äàéòå æ ñïîê³é, íå òóðáóéòåñè, ìè íà âàñ íå
ãí³âàºìîñè, à íàì ùî äî òîãî, ÿê ïàíè æèþòü, âîíè ìàþòü
ñâîº ïðàâî, à ìè ñâîº.

— Âè ìåíå íå ðîçóì³ºòå, ÿê âè ìåíå íå ðîçóì³ºòå! ß õî-
÷ó, àáè âè áóëè ëþäüìè...

— Òà ìè, ïàíå, ê³ëüêî ìîæåìî, òî ìè ñòàðàºìîñè, àáè
âàñ ñëóõàòè, áî âè â÷åí³ òà ìîæåòå íàì äîðîãó ïîêàçàòè.

— Òàê, òàê, äîðîãó òðåáà çíàòè.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Äîáðèé ÿêèñü ïàíîê îöå ìàº áóòè.
— Â³äàé, òðîõè ïèÿ÷îê, àëå äîáðèé ÷îëîâ³ê.
— ª òàê³ ïàíè, ùî ÿê íàï’þòüñè, òà é ïëà÷óòü, ÿê ìó-

æèêè...
— Å, º ³ ìåæè íèìè òàê³ ìíºê³, — áàëàêàëè äâà ìóæè-

êè, äîäîìó éäó÷è.
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ÌÎª ÑËÎÂÎ

Á³ëèìè ãóáàìè óï³âãîëîñ áóäó âàì êàçàòè çà ñåáå. Í³
ñêàðãè, í³ ñìóòêó, í³ ðàäîñò³ â ñëîâ³ íå ÷óéòå!

ß ï³øîâ â³ä ìàìè ó á³ëåíüê³é ñîðî÷ö³, ñàì á³ëèé.
Ç á³ëî¿ ñîðî÷êè ñì³ÿëèñÿ. Êðèâäèëè ìåíå ³ ðàíèëè.
² ÿ õîäèâ òèõîíüêî, ÿê á³ëåíüêèé ê³ò.
ß ÷óâ ñâîþ ï³äë³ñòü çà òèõèé õ³ä, ³ êðîâ ìîÿ ä³òî÷à ç ñåð-

öÿ êàïàëà.
À ñïàâ ÿ ó íàéìëåí³é õàò³ ïîñåðåä áðóäíèõ òóëîâèù,

ñïëåòåíèõ ðîçïóñòîþ.
Ëèñòî÷îê á³ëî¿ áåðåçè íà ñì³òòþ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ß ñêèíóâ ìàìèíó ñîðî÷êó. Ì³é ä³òî÷èé ñâ³ò ³ äàëåêå
ïîêîë³ííÿ ìóæèöüêå ëèøèëîñÿ çà ìíîþ.

Ïåðåäî ìíîþ ñòîÿâ íîâèé ñâ³ò, íîâèé ³ ÷îðíèé.
ß ëîâèâñÿ çà éîãî ïîëè, à â³í çã³ðäíî ãëÿä³â íà ìåíå.
ßê æåáðàê ìàëåíüêèé.
ß çàí³ì³â áóâ ³ç áîëþ. ² ìîâ÷àâ ÿ äîâã³, äîâã³ ðîêè.
Ìî¿ ñëîâà íåâèìîâëåí³, ì³é ïëà÷ íåäîïëàêàíèé, ì³é

ñì³õ íåäîñì³ÿíèé!
Ëÿãëè âè íà ìåíå, ÿê ëÿãàº ÷îðíå êàì³ííÿ çëîìàíîãî

õðåñòà íà ìîãèëó â ÷óæèí³!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ß íàéøîâ òîâàðèø³â.
Âîíè ïîãîäèëèñÿ ç íîâèì ñâ³òîì. ß ãîâîðèâ ¿ì ïðî ì³é

ïîêèíåíèé ³ ïðî íîâèé, ùî êðèâäèâ íàñ.
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Êàçàëè, ùî áðåøó.
À ÿ ðâàâñÿ, ³ ïàäàâ ó áîëîòî ³ç çíåñèëëÿ, ³ íå óñòóïàâ.
Ñêàçàëè, ùî ÿ áðåõóí ³ùå ðàç. ² ïîêèíóëè ìåíå.
À ÿê ÿ ïëàêàâ, òî ìàìà ðèäàëà:
— Òè ñàì ç ñîáîþ áóäü, áî ïàíè òåáå íå ïðèéìóòü. Íå

ïîêèäàòè áóëî ìåíå.
² ëèøèâñÿ ÿ, ÿê êîð÷ ëóãó ñåðåä ïîëÿ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ß ñèä³â ïîñåðåä ï³ëü.
Ìî¿ äóìêè ñíóâàëèñÿ äîâãèìè ñêèáàìè ïëîäþ÷î¿ ð³ëë³.

Ññàëè çåìëþ ³ ãîäóâàëè ìåíå ñàìîòîþ.
² ùå ïðèíîñèëè ñîëåíèé ï³ò ³ òèõ³ ï³ñí³, ùî ñíóâàëèñÿ

çà îðà÷åì, çà ïëóãîì ³ çà ïîãîíè÷åì. ² ïî¿ëè ìåíå òèì
ñïîêîºì, ùî ìð³º íàä ÿðìàìè âîë³â ó ïëóç³.

Áà÷èâ ÿ ùå ìàëåíüê³ îãíèêè ì³æ ìàëåíüêèìè ïàñòóõà-
ìè ³ â³âö³ ïî ïîëþ.

ß òóò áóäó, ÿê áóéíèé â³òåð, ïàíóâàòè, çàñï³âàþ ñâîþ
ï³ñíþ!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ß ñîòâîðèâ ñîá³ ñâ³é ñâ³ò.
Ïðàâîðó÷ ìåíå ñèíº ïîëå, ³ ÷îðí³ ñêèáè, ³ á³ëèé ïëóã,

³ ï³ñíÿ, ³ ï³ò ñîëåíèé.
Ë³âîðó÷ ÷îðíà ìàøèíà, ùî ç ÷åðâîíîãî ðîòà ïðîêëüî-

íîì ñòîãíå.
À â ñåðö³ ìî¿ì ì³é ñâ³ò øîâêîì òêàíèé, ñð³áëîì á³ëèì

ìåðåæàíèé ³ ïåðëàìè îáêèíåíèé.
Ó ñâî¿ì öàðñòâ³.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Áóäó ñâ³é ñâ³ò ð³çüáèòè, ÿê êàì³íü.
Ñëîâî ñâîº áóäó ãîñòðèòè íà êðåìåí³ ìîº¿ äóø³ ³, íàìî-

÷åíå â òðóò³-ç³ëë³, ïóñêàòè áóäó íàë³âî...
² ñëîâî ñâîº ëàìàòè áóäó íà ÿñí³ ñîíÿøí³ ïðîì³í÷èêè,

³ çàìî÷ó éîãî â êîæí³é ÷³÷ö³, ³ ïóñêàòè áóäó íàïðàâî.
À ñâ³é êàì³íü áóäó ð³çüáèòè âñå, âñå! Àæ íà ìîãèëó ñâîþ

éîãî ïîêëàäó ÿê ìåðòâó êðàñó.
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À âèøíÿ â ìî¿õ ãîëîâàõ âîçüìå âñ³ ìî¿ áîë³ íà ñâ³é öâ³ò.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À â ñâî¿ì ñâ³ò³ ÿ æèþ, æèþ!
ßê áåçóìíèé, áðåäó õìàðîþ ñâîº¿ ôàíòàç³¿.
Ñòî ðàç ðîçïóñêàþ ñèëè ñâîº¿ äóø³, àáè äàëåêèìè ñâ³-

òàìè â³äøóêàëè ìåí³ ùàñòÿ ìîº.
Ïî òèõ³ì ñòàâó ìîº¿ ìèíóâøèíè ïëèâóòü íåâîäè ñåðäå÷-

íèõ ìî¿õ áàæàíü, àáè âèëîâèòè âñ³ ÿñí³ õâèë³ æèòòÿ ìîãî.
Àëå íåâîäè ðâóòüñÿ ³ íå ãîäí³ í³÷îãî çëîâèòè.
Âåðòàþòü äî ìåíå ïîìó÷åí³ ³ áåç í³÷îãî — ÿê ìóæèêè

ç ëàíó.
² ÿ ñìóòíèé äð³ìàþ íà õìàðàõ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À ÿê ãð³ì òð³ñíå, òî ÿ çäîéìàþ ÷îëî âãîðó íàíîâî.
² ëå÷ó, ëå÷ó íà ÷îðíèõ õìàðàõ...
Çîëîòîþ ñòð³ëîþ ïðîð³çóþ ñâ³òëÿí³ âèñîòè.
Â ÷îðíèé ÷óïåð õîâàþòüñÿ çâ³çäè, ÿê ó ÷îðíó õìàðó.
Ñòóäåí³ õìàðè â³ä ìî¿õ î÷åé òåïëèì äîùåì ñïóñêàþòü-

ñÿ íà çåìëþ.
Àëå ñîíöÿ ä³éòè ÿ íå ãîäåí.
² ïàäàþ ç âèñîêîñò³ âäîëèíó.
ßê ñòàðèé æîâíÿð äåðåâëÿíèìè íîãàìè áëóêàº, òàê

ÿ áëóêàþ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À êðèëà ãîÿòüñÿ, ³ ÿ çíîâ ëå÷ó äî ñîíöÿ, äî ùàñòÿ.
² çíîâ ð³æó çâîäè íåáåñí³ ³ ïàäàþ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ß áóâ ùàñëèâèé.
Êîëè ÿ ãëÿä³â äèòèíîþ íà ìàìèí³ î÷³, ÿê ïî íèõ ñó-

íóëèñÿ òèõåñåíüêî ïðå÷èñò³ õìàðêè ùàñòÿ, — ÿ áóâ ùàñ-
ëèâèé.

À òåïåð íà ò³ î÷³ ñìåðòü äîëîíþ ïîêëàëà.
À ÿ øóêàþ ùàñòÿ ï³ä íåáîì ³ ïàäàþ...
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ÑÓÄ

²

Êîâàëþê ï³äíÿâ îð÷èê äîãîðè òà é êàçàâ ìóçèêàì:
— Ãðàéòå äî ïîðºäêó, ÿê ìàº áóòè, áî öå âåñ³ëº áóäå

ñëàâíå íà âñþ Óêðà¿íó ³ â Êîëîìè¿, ³ â Ñòàí³ñëàâ³...
— Îöå-ñ âæå íå ïîòðåáóº âåñ³ëÿ, àëå ùå º äâà òàê³, ùî

ìàþòü ãóëÿòè.
Â³í ïîêàçóâàâ íà Ôåäüêà Ïðîäàíà, ùî ëåæàâ ³ç ðîçáè-

òîþ ãîëîâîþ íà ñí³ãó. Êîëî íüîãî ñèä³ëà éîãî æ³íêà, òðè-
ìàëà íîâèé êàïåëþõ ó ðóêàõ ³ ïèòàëà:

— Òà ùî êàæåø ðîáèòè, ùî äî ä³òèé ïåðåêàçóºø?
² ùå ùîñü äî íüîãî ãîâîðèëà, í³áè íà òàìòîé ñâ³ò ïåðå-

êàçóâàëà.
À Äìèòðî Çîëîòèé õîäèâ ïîïåðåä âîðîòà ç êóñíåì ãðó-

áî¿ ðîçâîðè òà êàçàâ äî ãðîìàäè ëþäåé íà âóëèö³:
— Í³ îäèí íàé íå âàãàºñè ïîñòóïèòè îòóò, áî çàðàç â³ä

öå¿ ðîçâîðè óñíå — öå âàì êàæó!
— Êîãî á’þòü?
— Áîãà÷³â.
— À õòî á’º?
— Âåñ³ëº.
— À Ôåäüêà âæå âáèëè?
— Â³í âæå íà òàìò³ì áîö³.
— Òî ºãî ñìåðòü, à ÷èé êðåìåíàë?
Äçâ³í íà ñåë³ ïî÷àâ ãîëîñèòè òðèâîãó.
— Çàðàç ãðîìàäà çá³æèòüñè òà é íå äàñòü.
— Äàñòü, äàñòü, áóäå îòóò ÷èï³òè òàê, ÿê âè, — â³äïîâ³â

Çîëîòèé.
Êîëî õîð³ìíèõ äâåðåé ÷èíèëàñÿ íîâà áàòàë³ÿ. Ìèõàéëî

Ïå÷åíþê çàïåðñÿ íîãàìè ³ ðóêàìè â îäâ³ðêè, ³ àí³ Ïåòðèê
Ñèíèöÿ, àí³ äâà Çîëîò³, ²âàí òà Êàëåíèê, — íå ìîãëè éîãî
âèòÿãíóòè íàäâ³ð.

— Âè, ãîëîäíèêè ãîëîäí³, òà ÿ äóæèé, òà ÿ ùîäíÿ ìíº-
ñî ¿ì, à âè áåâêó íåçàá³ëåíó!

— Ìåø òåïåð ñèðó çåìëþ ãðèçòè.
Ç ñ³íåé áóõàâ ïëà÷ æ³íîê, ÿê ÷åðâîíà ëóíà.
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— Íå êàæè ¿ì òàê, Ì³õàéëå, íå êàæè, íå êàæè, àëå ïðîñè
¿õ äóæå, — êàçàëà æ³íêà.

— Ãîâîðè, äóðíà áàáî, òóò íåìà ïðîñüáè, òóò ñìåðòü.
Òà ÿê âîíè òàê ïðàâäàëèñÿ, à Ïåòðèê Ñèíèöÿ éìèâ

ó çóáè Ìèõàéë³â ïàëåöü ³ âèòÿãíóâ â îäí³é õâèë³ íàäâ³ð.
— Îãî, âæå Ì³õàéëîâ³ àì³íü!
— Ì³õàéëèõî, ñ³äàéòå íà ãîëîâó, ãîëîâà ´ðóíò...
— Òè ðàäèø, åõ, ÿê ò³ ïîðàäþ îöèì áóêîì.
— Êðîâ ç íåãî ñàäèòü, ÿê ç ïàöþêà, à òàêà ÷åðâîíà,

çäîðîâà êðîâ...
— Ìîé, àä³, õðåñòèòüñè, á’þòü, íå äàþòü î÷åíàø â³ãî-

âîðèòè.
— Âæå ïî í³ì, Ì³õàéëèõà äàº ñâ³÷êó, àëå íåçàñâ³÷åíó.
— Òà ùî, ùî äóæèé, — âæå ãëèíà — òà é êîíåöü!
— À æ³íêà í³ö íå ïëà÷å, çìîãëàñè äóæå.
Ç õîð³ì âèá³ãëà êóïà æ³íîê ³ Êàñ³ÿí ïîì³æ íèìè. Çîëîò³

³ Ñèíèöÿ êèíóëèñÿ çà íèìè.
— Òà íå â³õîâàºøñè, áîãà÷þ, ó ï³äòè÷êàõ æ³íî÷èõ!
Æ³íêè ãðîìàäíî îáëÿãëè Êàñ³ÿíà.
— Íå äàéòå ìåíå, íå äàéòå!
— Êàñ³ÿíêî áî¿òüñè, à ºãî íàéë³ïøå òðåáà îáð³õòóâàòè!

Â³í ìåæè áîãà÷àìè íàéã³ðøå â’¿äíèé.
— Áî¿òüñè, íå òî ùî Ì³õàéëî, öåñ íå áîÿâñè.
— Àä³, æ³íêè á³äà, àä³, ÿê ïëþþòü íà Çîëîòèõ.
— Éìèëè Ïåòðèêà òà é âñ³ ëÿãëè íà íåãî.
— Íå äàäóòü-òàêè...
— À âè ÷îãî â³äòè ì³øàºòèñè? Áè âì³ºòå æ³íîê äîáðå

áèòè òà é æèä³â çà ïåéñè òîðãàòè, à ÿê ïðèéäå íàïðàâäó, òî
ñòî¿òå ïîäîëåêè òà é ñêàâóëèòå, ÿê ùåíþêè.

Öå âïîâ³ëà ïóáëèö³ îäíà ç òèõ æ³íîê, ùî Êàñ³ÿíà áîðî-
íèëà.

— À âè, â³òå, ÷îìó íå éäåòå ïîðºäîê ðîáèòè, àä³, áàáè
ðîá’º çà âàñ ïîðºäîê?

— ßê³ âè ìóäð³: éäè, â³òå, òà é çäèõàé, ùî ëàéäàêè
ìåæè ñîáîâ çìîâèëèñè áèòè áîãà÷³â!

Çðîáèëàñÿ ö³ëêîì äíèíà. Õàòè íà á³ë³ì ñí³ãó ñòîÿëè, ÿê
ãðîìàäè ÷îðíèõ âåëèêèõ ïòàõ³â. Ë³ñ íàéñïîê³éí³øå øåï-
òàâ. Äçâ³í ³ùå ãîëîñèâ òðèâîãó.
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Ç ãðîìàäè æ³íîê âèéøëà ²âàíèõà Çîëîòà, éìèëà îêåðâàâ-
ëåíîãî ÷îëîâ³êà çà ðóêàâ òà é òàê êàçàëà:

— ×îëîâ³÷å, òà ïîäèâèñè íà ëþäèé, òà íà ñåëî, òà íà
ë³ñ, òà ñïàìíºòàéñè! Òà ùî-ñ íàðîáèâ, òà ëþäå íå õóäîáà?

Çà íåþ âèéøëà ³ Êàëåíèêîâà æ³íêà.
— Òè éäè, íåáîæå, äî êðåìåíàëó â³äðàçó, äî õàòè íå

ïðèõîäè, áî ÿ ç ä³òüìè ãåòü ï³äó. Íå ïðèõîäè-òàêè.
Ìóçèêè ïåðåñòàëè ãðàòè, à Êîâàëþê ñòîÿâ ³ç îð÷èêîì ³

íå çíàâ, ùî ç íèì ðîáèòè. Ñîíöå âèêàçàëî ï³â çîëîòîãî îêà.
Òðè Çîëîò³ ïîêèäàëè áóêè òà ñàïè ³ ï³øëè â ë³ñ. Êîâà-

ëþê çà÷àâ ïëàêàòè, à Ïåòðèê Ñèíèöÿ ïîäàâñÿ äî õàòè òà
íà ïîðîç³ âïàâ ³ ïî÷àâ ï³íó ç ðîòà òî÷èòè. Òîâïà ðóøèëàñÿ
³ ïî÷àëà çäîéìèòè ïîáèòèõ.

II

Â õàò³ Îíóôð³ÿ Ìåëüíèêà ìàëî ñóäèòè ñåëî óá³éíèê³â.
Âñ³ áàãà÷³ íå ìàëè ïðàâà ïðèõîäèòè íà ñóä — ñóäèëè ñàì³
á³äí³. Îíóôð³é óëîæèâ ñóä, ³ ïðîêóðàòîðà, ³ îáîðîíöÿ. Ñàì
ñèä³â çà ñòîëîì òà é òàê êàçàâ:

— Ñåëî ñòðîºíå, ëþäå îäí³ îäíèõ áîºñè, â öåðêâ³ ùî-
íåä³ë³ ëèø ìîâà çà á³äíèõ. Ïî ñåë³ óâèõàþòüñè øàíäàð³,
äçâ³íêè äçâîíå, ùî êîì³ñ³¿ ïðèâîçå. Ðîçêèäàþòü ãðîáè, ð³-
æóòü, ïîðº, à íàì, á³äíèì, íåìà í³â³äêè àí³ ðàäè, àí³ äîá-
ðîãî ñëîâà. Òî ìè ñàì³ ñóä³ì ¿õ, à ÿê ó÷óºìî, ùî âîíè
çàâèíèëè, òî áóäåìî ¿õ êàðàòè.

Òàê ãîâîðèâ Îíóôð³é äî âñ³õ á³äíèõ. Âîíè ç³áðàëèñÿ ìàé-
æå âñ³ ç ñåëà. Çàñòóïèëè õàòó, ï³÷, ïîñò³ëü, ñ³íè ³ ïîäâ³ð’ÿ.

— À ÿêáè â³ò ïðèõîäèâ òà õîò³â ðîçãîíèòè, òî âè íå
ïóñò³òü, à ÿêáè ïõàâñè, òî äàéòå ê³ëüêà ïîëèøíèê³â, íàé
ò³êàº. À òåïåð ðîçêàæ³òü íàì, ïàí³ ïðîêóðàòîð, àêò îñêàð-
æåíèé.

Ç ëàâè ï³äí³ññÿ ßê³â Ä³äèê òà é çà÷àâ:
— ²âàí Çóá, á³äíèé ÷îëîâ³ê, áî, çíàºòå, ðîáèâ ñâî¿ äîíü-

ö³ âåñ³ëº. Çíàºòå, ÿêå á³äíîãî, óñå â³í ðàä, ÿê äî íåãî ïðè-
éäå áîãà÷, áî ÿê ïðèéäå áîãà÷, òî îáðàçè ÿñí³ø³ ñòàþòü, áî
º êîìó ï³ä íèìè ñ³äàòè. Òî ç³éøëèñÿ ñàì³ á³äí³, àëå óïðî-
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ñèâ ñîá³ Çóá ùå òðüîõ áîãà÷³â: Ôåäüêà Ìåëíèêîâîãî, Ì³õàé-
ëà Ïå÷åíþêà òà Êàñ³ÿíà Êðîïèâêó. «À äàé Áîæå çäîðîâ’º, à
æèéòå çäîðîâ³, à äºêóþ âàì, ùî-ñòå óñòóïèëè äî õàòè, ìåí³
âåñ³ëº áóäå âåñåë³ùå». Êàæå òàê Çóá òà ïðèïàäàº, à á³äí³
ñàðàêè, ùî ïîñòóëþâàëèñè â ïîðîãè, òà é ñëóõàþòü. «À ïðîøè,
à áóäüòå ëàñêàâ³, à äîöºãí³òü-êî, à ïîêóø³éòå». À âñå äî
áîãà÷³â. À áîãà÷³, ìîñïàíå, âñå ï’þòü, à âñå á³äíèõ äàë³ ä
ïîñòåë³ â³ñóâàþòü. À Çóá çàáóâ çà ãîñò³, ëèø êîëî áîãà÷³â
õîäèòü. Öå ïåðøèé ïóíò. Àëå Ïåòðèê Ñèíèöÿ êàæå:

— Òè, Çóáå, òè, ñòàðèé, â³äàé, çàáóâ, ùî â òåáå º ùå
äðóã³ ãîñò³, íå ëèø ö³ òðè.

À Çóá âæå ãîð³â÷èíèé áóâ òà é êàæå:
— Ñèíè÷êî, òè ìåí³ íå äàâàé ðºä ó ìî¿ õàò³. ßê ÿ õî÷ó,

òàê áóäå.
— Îé íå áóäå òàê, ÿ ïð³øîâ íà âåñ³ëº, ÿê äðóãèé, ÿ

ïðèí³ñ òàê³ äàðè, ÿê äðóãèé, òî ÿ ìàþ ìàòè òàêó ÷åñòü, ÿê
äðóãèé.

Êàæå Ñèíèöÿ îöå, à á³äí³ ïîíàù³ðþâàëè âóõà, òà òàêå
¿ì öå ñëîâî ìèëå, ÿê ì³ä ñîëîäêèé. Òà é íà ö³ì òèì ÷àñîì
ñòàëî. Çà÷ºëè â³äàâàòè îá³ä. Ïåðåä áîãà÷àìè âñå ñîëîíèíà
òà ìíºñî, à íà÷³íêè ëèø òðîøêè, à ïåðåä á³äíèìè âñå ëèø
íà÷³íêà, à ìíºñà êð³øêà. Ôóêàþòü á³äí³, ¿äå àáî íå ¿äå.
À áîãà÷³ àæ ë³êò³ ñîá³ ïîçàìàùóâàëè.

Àëå âçºâ ²âàí Çîëîòèé ç-ïåðåä áîãà÷³â ñêëÿíêó ç ãîð³â-
êîâ òà é êàæå:

— Ïèéìî, áðàòÿ, õîòü ãîð³âêè, ÿê ¿ñòè íå äàþòü.
— Ìîé, Çîëîòèé, à ïåðåä òîáîâ æå ùî ñòî¿òü, íå äàð

Áîæèé? — êàæå Çóá.
— Àëå ÷üî ïåðåä áîãà÷àìè ê³ëüêî äàðó Áîæîãî, à ïåðåä

íàìè ëèø êð³øêà?
À áîãà÷³ ëèø ÷åðâîí³þòü, ëèø ïîçèðàþòü, àëå ìîâ÷àòü.
Â³ä³éøëà âå÷åðÿ, çà÷àëè ìóçèêè ãðàòè. Ãóëÿþòü. Àëå

âçºâ Ïå÷åíþê Êàñ³ÿíèõó â äàíåöü. Òà âñå äàíöóº òà ðîç-
òðó÷óº. Íå â³òåðï³â óæå Ïåòðèê òà é ëóñ â ëèöå Ì³õàéëà,
à Ì³õàéëî í³ äâ³, í³ òðè — òà é Ïåòðèêà.

— Ãîâ! Ïåðåñòàíüòå ãðàòè, — êðè÷èòü Çóá.
À Êàñ³ÿíêî êàæå Çóáîâ³:
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— Çíàºòå ùî, Çóáå, íàòå âàì ï’ÿòäåñÿò ëåâ³â ãåçäè, ïëà-
òþ âàì âñå âåñ³ëº, àëå âè ãåòü â³ìåò³òü öå ñì³òº ç õàòè. Öå
äðóãèé ïóíò.

Ïðèéøëî äî òàêîãî, ùî àæ ìóñèëî ÷³ºñü æèòº éòè íà
ñìåðòü. Åõ, Ãîñïîäè, ÿê Êàëåíèê Çîëîòèé íå õîìíå Êàñ³ÿí-
êà ó ïèñîê, àæ ïîâíà ìèñêà íàöþðêîò³ëà. À Ì³õàéëî Êàëå-
íèêà ÿê óôàòèâ çà øê³ðó íà ïîòèëèö³ òà é â³ðâàâ ó ïóøêàõ,
ëèø ëèøèëîñè ãîëå ìíºñî.

— Ìîé, áîãà÷³, àáî çàðàç â³öè çàáèðàéòèñè, àáî áóäå
ç âàñ ñàìå ôàëàòº!

Êîáè æ áóëè ïîñëóõàëè. Òà é çà÷ºëàñè áàòàë³ÿ. Âñ³, ùî
ìàé áîÿçëèâ³, ïîâò³êàëè, ëèø ëèøèëèñè òðè áàãà÷³, òà ï’ÿòü
á³äíèõ, òà æ³íêè. Æ³íêè ëèøèëèñè âñ³, áî âîíè çíàþòü,
ùî ¿õ í³õòî íå á’º ó á³éö³. Òî âïåðåä â³âåëè Ôåäèêà Ìåëü-
íèêà. Â³â³â ºãî Êîâàëþê, ³ Ïåòðèê, ³ ²âàí. ² Êîâàëþê ëèø
ðàç ñâèñíóâ ïî ãîëîâ³ îð÷èêîì — òà é ÷åðåï õðóñ íà ì³ñö³,
à Ôåäüêî óñíóâ íà ì³ñö³, ÿê êóðÿ.

À Ïå÷åíþêà Ì³õàéëà âæå íå òàê áóëî ëåãêî. Õëîï äó-
æèé, ÿê ìåäâ³äü, áî çíàºòå, à íå áî¿çëèâèé. Ç íèì âàëóâà-
ëèñè çî òðè ãîäèí³ ïî õàò³: ¿õ øòèðè, à â³í îäèí. Ïðàâäà,
ïîìàãàëè ³ æ³íêè, àëå ùî áàáè ãîäí³. Çâàëèëè ãî â õàò³ —
ðîçêèäàâ ç ñåáå øòèðè õëîïè, ÿê ãàëóøêè, çâàëèëè â õî-
ðîìàõ — çíîâ íå äàâñè. Ïðèâîë³êëè äî äâåðåé, òà é éìèâñè
îäâ³ðê³â. Àëå Ïåòðèê Ñèíèöÿ óôàòèâ ºãî ïàëåöü ó çóáè òà
é â³ïðîâàäèâ, à ÿê â³ïðîâàäèëè, òà é óáèëè êîëàìè. Óáèâ
Ïåòðèê, òà é Êàëåíèê, òà é ²âàí. Õîò³ëè ùå Êàñ³ÿíà âáèòè,
àëå îäíî, ùî äóæå ïðîñèâ æ³íîê, òà âîíè òðèìàëè ºãî ï³ä
ñîðî÷êàìè, à äðóãå, ùî çðîáèâñÿ äåíü, òà é ëþäè ñïàìíº-
òàëèñè.

Òî âáèëè: ²âàí, Êàëåíèê, òà Äìèòðî Çîëîòèé, òà Ïåò-
ðèê Ñèíèöÿ, òà Íèêèô³ð Êîâàëþê.

— Îöå ïðîêóðàòîð ñêàçàâ îñêàðæåíº, à òåïåð áóäåìî
ñëóõàòè âèíóâàòö³â, — ñêàçàâ Îíóôð³é.

— ²âàí Çîëîòèé.
— Ã³ð1.

1 Òóò (í³ì.).
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— Òè âèíåí, ùî-ñ óáèâ Ì³õàéëà òà é Ôåäüêà Ìåëüíèêà?
— Í³, íå âèíåí.
— À õòî æ âèíåí?
— Òà ìè íå âèíí³, àëå áîãà÷³.
— ßê áîãà÷³?
— À òàê âèíí³, ùî íàñ õîò³ëè â³ãíàòè ç âåñ³ëÿ.
— Õîò³ëè, àëå âè íå äàëèñè, à ¿õ âèãíàëè-ñòå íà òîé

ñâ³ò.
— Àáî ùî ìåíå ìàºòå ïèòàòè?
— ²âàíêó, ðóé, ãàäèíî, íå ï³äòèêàé ï³ä í³ñ, áî çàðàç

ä³ñòàíåø. Êàæè, ÷èì óáèâ-ºñ?
Òóò Îíóôð³ºâ³ ïî÷àëà ïîìàãàòè ïóáë³êà.
— Òè, Çîëîòèé, êàæè âñå ïî ïðàâä³, áî çàðàç ä³ñòàíåø

áóêè, — êàçàëè ç ñ³íåé ´àçäè.
— ß, á³ãìå, ëèø ðàç óäàðèâ!
— ×èì?
— Ñàïîâ.
— Ïî ÷³ì?
— Ïî ïëå÷àõ?
— Íó, à Êàëåíèê?
— ß íå çíàþ.
— ßê íå çíàºø, òî ñ³äàé.
— Êàëåíèê Çîëîòèé!
— ß ñàì.
— Òè âáèâ Ì³õàéëà?
— ªãî âáèëî ºãî áîãàöòâî.
— Ëèø íå çìóäðà, Êàëåíèêó.
— ßêå çìóäðà, ï’ºíèé-ºì áóâ, âåñ³ëº áóëî, ìóçèêè ãðà-

ëè, à áîãà÷³ õîò³ëè íàñ â³ãíàòè, òî ìè õîò³ëè íàáèòè.
— Äîáðå íàáèëè, àëå õòî âáèâ?
— ß íå òÿìëþ.
— Ïàìíºòü êîðîòêà ÿêàñü.
— ×èì áèâ-ºñ?
— ×èì ìàâ.
Îíóôð³é í³÷îãî âæå íå êàçàâ, ëèø ìàõíóâ ðóêîþ íà

ïàðóáê³â. Ö³ éìèëè Êàëåíèêà â ðóêè.
— Äàéòå ìó ï’ºòíàö³òü áóê³â, òà é áóäå ãîâîðèòè.



² ï³øëè äàëüø³ ç³çíàííÿ. Ïóáë³êà õîò³ëà êîí÷å êàðàòè, òà
Îíóôð³é íå ïîçâîëÿâ ³ âèïèòóâàâ äàëüøèõ îñêàðæåíèõ. Òà
ñåðåä òîãî, ÿê îñêàðæåí³ íå õîò³ëè ç³çíàâàòè ïåðåä Îíóôð³-
ºì, âñ³, ùî ñòîÿëè â ñ³íÿõ, ïî÷àëè êðè÷àòè: «Âîíè âáèëè,
íàé æå â³äïîêóòóþòü».

² âèòÿãàëè îäíîãî çà äðóãèì ³ ïîäàâàëè â äàëüø³ ðóêè.
À ò³, ðóêè, áîãàòî ¿õ, õàïàëè ¿õ, ìñòèëèñÿ ³ ðåâëè ïî ñåë³, à
çà ñîáîþ ëèøàëè ñòðàøíèé çîéê æ³íîê ³ êîíàþ÷³ õâèë³
ïîìñòè.
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ÂÎÍÀ — ÇÅÌËß

Òî ÿê Ñåìåí ³ç çàõîäîì ñîíöÿ âåðíóâ äîäîìó, òî çàñòàâ
íà ñâî¿ì ïîäâ³ð’¿ ï’ÿòü êîâàíèõ âîç³â, íàáèòèõ âñ³ëÿêèì
äîáðîì, ùå é êîëèñêà íàâåðõó áóëà. Êîí³ êîëî âîç³â äîáð³.
À íà ïðèñï³ ñèä³ëè ñòàð³ é ìîëîä³, ñàì³ íåçíàéîì³. Òî Ñå-
ìåí ñòàðèé ³ áîñèé, ç ÷åðåâèêàìè ÷åðåç ïëå÷³, ñêàçàâ:

— Ñëàâàéñó Õðèñòó, ëþäå äîáð³! Â³äêè âè ³ ÿê âàñ ìàþ
çâàòè?

— Ìè áóêîâèíñüê³, âîéíà â³ãíàëà íàñ ³ç äîìó; ÿ º Äà-
íèëî, à öå êîëî ìåíå ìîÿ æ³íêà Ìàð³ÿ, ñòàðà âæå; à öå ìî¿
äâ³ íåâ³ñòö³ ç ä³òüìè, òà äîíüêà, òàêîæ ç ä³òüìè; òà õî÷åìî
ó âàñ ïåðåíî÷óâàòè, ÿê ïðèéìåòå.

— Íî÷óéòå, òà áóäüòå ãîñòÿìè. Ñÿäó ÿ êîëî âàñ, òà ïî-
áàëàêàþ ç âàìè, à æ³íêà íàé âàðèòü âå÷åðþ. Âîíà â ìåíå
äðóãà, ìîëîäà ³ ãîäíà, ÿê ñõî÷å.

— À öå â ìåíå ïåðøà, óæå ï’ÿòäåñÿò ðîê³â, ÿê çà ìíîþ,
òà òåïåð çäóð³ëà, òà ïîõîâàþ ÿ º¿ äåñü íà ðîçäîðîæó, áî
ðîçóì ñâ³é çàãóáèëà ï³ä êîëåñàìè. Äîêè ùå ç ô³ðè âèä³ëà
íàøå ñåëî, òî ïëàêàëà òà ç âîçà ò³êàëà, òà íåâ³ñòêè çäîãàíÿ-
ëè, à ÿê íå âçäð³ëà âæå ñâîãî ñåëà, òî çàí³ì³ëà. Òà ñèäèòü
îòóò í³ìà ìåæè âíóêàìè...

— Áàäþ Äàíèëå, íå äèâóéòå! Âîíà ëèøèëà ñëîâà ñâî¿
íà â³êíàõ òà íà çîëîòèõ îáðàçàõ â ñâî¿ õàò³, òî âîíè, ÿê
ïòàøå÷êè, á’þòüñè ïî ïîðîæí³ õàò³, ÿê ñèðîòè. Ìîëèòâè
ùåáå÷óòü ïî âóãëàõ, à áàáà áåç íèõ í³ìà áóäå... À ï³ä³òü âè
äî âåëèêî¿ õàòè òà ïåðåä ñâºòèì Íèêîëàºì ïðîâåä³òü º¿
ìîëèòâó; ìîæå, íàðîäèòüñè â í³ ñëîâî.

Òî îáà ñòàð³ çàòÿãíóëè áàáó ïåðåä îáðàçè é ãîëîñíî
ãîâîðèëè ìîëèòâó. Òà áàáà ìîâ÷àëà.
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— Çàãóáèëà âîíà ñâî¿ ñëîâà êîëî ñâî¿õ ñâºòèõ òà é òàì ¿õ
â³äøóêàº.

Çíîâ íà ïðèñï³.
— Íå ìîº ä³ëî ïèòàòè, àëå ÷îãî âè êîâàíèìè âîçàìè òà âî-

ðîíèìè ê³íüìè òà ç ä³òüìè ìîëîäèìè çåìëþ ñâîþ ïîêèíóëè?
— Áàäþ Ñåìåíå, íà âîðîí³ êîí³ òà íà âîçè êîâàí³ ÿ ñêëàâ

ñâî¿ ä³òè, àáè ¿õ íà íàðóãó íå ïîäàòè. ßê ïîïà ç ïîïàäåþ
ñêóâàëè òà ïîâåçëè â ãîðè, ÿê ïðîôåñîðà âçºëè âíî÷³ Áîã
â³ñòü êóäà, à â³òà ïîâ³ñèëè ñåðåä ñåëà ³ ïîêëàëè æîâí³ðÿ, àáè
õòî íå ïîõîâàâ, òî ÿ â³äð³êñè çåìë³ òà é êðîâ ñâîþ íàêëàâ íà
êîâàí³ âîçè, àáè í³õòî º¿ íå ñïîãàíèâ. Öàð ïðàâîñëàâíèé, à
ìè ïðàâîñëàâí³, òà é çðàäà. Öå ðàç; à äðóãèé ðàç — ìîñêàëü
³äå ³ ñîíöå çàëÿãàº. ² Õèíà, ³ Ñèá³ð, òà äèêèé íàð³ä ç ö³ëîãî
ñâ³òà; ñòàðèõ ð³æóòü, ìîëîä³ æ³íêè ãâàâòóþòü òà öèöêè â³ä-
ðóáóþòü, à ìàë³ ä³òè âåäóòü ó êîë³þ òà ðîçêèäàþòü ïî ïóñ-
òèõ çåìëÿõ ó äàëåê³ì öàðñòâ³... Òà â³êíà â ñåë³ ïîñë³ïëè, à
äçâîíè çàí³ì³ëè. Êàðà Áîæà ñïóñòèëàñè íà íàñ çà ãð³õè ö³-
ëîãî ñâ³òà. ² â³ä òºæêî¿ ðóêè Ãîñïîäà ìèëîñåðäíîãî ÿ ïðî-
áóâàâ êðîâ ñâîþ, ä³òè ìî¿, çàáðàòè â ìèð õðåùåíèé.

— Êëè÷óòü âå÷ºð³òè, Äàíèëå, à Áîãà íå ãí³â³òü ñâî¿ì
íåðîçóìíèì æàëåì.

* * *

— ¯æòå òà äîñºãàéòå âè, ïòàõè, ùî ëåòèòå, íå çíàòè
êóäè. À ìè, Äàíèëå, îáà ïîêóø³éìî öå¿ ã³ðêî¿, òà, ìîæå,
ñòàð³ íàø³ ïëå÷³ â³ä çåìë³ â³äâåðíóòüñè âãîðó.

Âå÷åðÿ íå áóëà í³êîìó ìèëà, ëèø îáà ä³äè ïîïèâàëè
ãîð³âêó òà òàêîæ ñòðàâè íå áðàëè â ðîò.

— ²ä³òü âè, ä³òè, ñïàòè ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè, íàé âàì Áîã
ÿñí³ ñíè íàìàëþº, à ìè, ñòàð³, ùå ïîáóäåìî.

— Äàíèëå, êîáè-ñòå íå ãí³âàëèñè, òî ÿ áè ùîñü ñêà-
çàâ âàì.

— ß ðîçóì ³ ãí³â ëèøèâ íà ñâî¿ì ïîäâ³ð’þ; ìîæåòå ìåíå
³ â³áèòè, áî ÿ, âèäèòå, ñòàðèé ïòàõ, òà áåç ãí³çäà.

— Ñòàðèé ïòàõ íàé ãí³çäà ñòàðîãî íå ïîêèäàº, áî íîâå
çáóäóâàòè âæå íå ãîäåí. Áî ë³ïøå, àáè ºãî ãîëîâà ó ñòàð³ì
ãí³çä³ çàñòèãëà, ÿê ó ÿðó ïðè ÷óæ³ äîðîç³.
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— Ïðàâäà, Ñåìåíå, ïðàâäà, çà öå ñëîâî ÿ âàì äºêóþ...
— Òà êóäà âè ñè â³áðàëè? Çà ïàíàìè ³ çà æèäàìè? Ö³ñàð

ìàº äëÿ íèõ êàñó îòâîðåíó, à âàì êàñà çàïåðòà. ßê óâ³äåòå ó
÷óæèé ÿçèê, ó âåëèê³ ñòóäåí³ ìóðè, òî äîëÿ ðîçôóðºº âàñ
ïî êàì³íþ, ³ ëèø ñíèòèñè âàì áóäå íàøà êðàñíà çåìëÿ, à
ðóêè çàêîñòåí³ë³ áóäóòü ç íåïàì’ºò³ ñ³ÿòè íà ñì³õ ïàíàì,
ùî ñïàö³ðóþòü, ÿðó ïøåíèöó ïî êàì³íþ. Áîã íå ïðèéìå
âàñ äî ñåáå ç òîãî êàì³íÿ, àëå â³äå ïåðåä ñâî¿ âîðîòà, ÿê âàñ
óá’þòü íà âàø³ çåìë³. Âåðòàéòèñè íà ñâîþ ìíºêîíüêó çåì-
ëþ, à òàì áóäå âàñ Áîã áëàãîñëîâèòè ³ íà øèáåíèö³...

— Ãð³øíèé ÿ, Ñåìåíêó, ãð³øíèé ïåðåä Áîãîì ³ ïåðåä âà-
ìè. À òî â ìåíå íèâè, ÿê â³âö³ äîáðå ãîäîâàí³, ÷îðí³ òà êó÷åðº-
â³. ß çàðàç çàâåðòàþ âîçè äî ñõ³ä ñîíöÿ, àáè Áîãà íå ãí³âèòè...

— Íàøå ä³ëî ç çåìëåþ; ïóñòèø º¿, òî ïðîïàäåø, òðèìà-
ºø º¿, òî âîíà âñþ ñèëó ç òåáå â³ãîðòàº, â³÷åðïóº äîëîíÿìè
òâîþ äóøó; òè ïðèïàäàºø äî íå¿, ãîðáèøñè, âîíà ç òåáå
æèëè â³ñîòóº, à çà òî ó òåáå îòàðè, òà ñòàäà, òà ñòîãè. ² âîíà
çà òâîþ ñèëó äàº òîá³ ïîâíó õàòó ä³òèé ³ âíóê³â, ùî ðåãî-
÷óòüñè, ÿê ñð³áí³ äçâ³íêè, ³ ÷åðâîí³þòü, ÿê êàëèíà... Íå éäè,
Äàíèëå, ç ïàíàìè òà ç æèäàìè, íå øóêàé öàðÿ, áî òîá³ öàðÿ
íå òðåáà; âñå ÿêèñü ïðèéäå äî ìóæèêà, àáè ïîäàòîê áðàòè...

— Çà âàøå ñëîâî, Ñåìåíå, íàé âàì Áîã äàñòü óñå íàé-
ë³ïøå; ÿ âåðòàþ äîäîìó, íàé ñè ä³º Áîæà âîëÿ.

Òà é áàáà Ìàð³ÿ çàãîâîðèëà:
— ²ä³ì, Äàíèëå, äîäîìó, ³ä³ì.
— Àò ñóêà áàáà, ÿê â³øëî íà º¿, òî çàðàç çàãîâîðèëà!
— À òåïåð ïèéìî íà «áóäüòå çäîðîâ³»; äàé Áîæå, àáè-ì

ëèõó ãîäèíó ïåðåáóëè, à ÿê ï³ìðåìî, àáè íàø³ êîñò³ çîãíè-
âàëè â íàø³ çåìë³.

² ïèëè îáà ä³äè, òà é ñòàðà áàáà ç íèìè, òà ñï³âàëè.
Áàáà ñèä³ëà â ñåðåäèí³, òà êð³ïêî îá³éìàëà îáîõ ðóêàìè, òà
ïðîâîäèëà ï³ñí³:

Ëèøåíü ìîÿ ìèëà,
ßê ãîëóáêà ñèâà,
Âîíà ñïàòè íå ëÿãàº,
Äèòèíó êîëèøå,
Äð³áíå ëèñòÿ ïèøå,
Ç áóéíèì â³òðîì ðîçìîâëÿº...
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Òà òàê âîíè ñï³âàëè äî çîð³â, à íà çîðÿõ êîâàí³ âîçè
çàêëåêîò³ëè, ³ Äàíèëî âåðòàâ äîäîìó.

À ÿê ñîíöå ñõîäèëî, òî îáà ä³äè ïðîùàëèñÿ, ö³ëóâàëè
ñåáå â ÷îðí³ ðóêè, à ÷åðâîíå ñîíöå êèíóëî ¿õ ò³í³ ÷åðåç
ìåæ³, äàëåêî ïî çåìë³.

ÌÀÐ²ß

Ìàð³ÿ ñèä³ëà íà ïðèñï³ é øåïòàëà.
— Áîäàé ä³âêè í³êîëè íà ñâ³ò íå ðîäèëèñÿ; ÿê ñóêè,

âàëÿþòüñè; îäí³ çàêîïàí³ â çåìëþ, à äðóã³ ïî øèíêàõ ç
êîçàêàìè. ² íàùî âîíî ðîäèòüñè íà ñâ³ò Áîæèé? ² äóðíå,
³ ïóñòå, ùå ³ ç â³íêîì íà ãîëîâ³.

Âîíà ñàìå çàêîïàëà ñâî¿ äâ³ äîíüö³ â ïîòàéíè÷îê ó ëüî-
õó, ÿê ó ñåë³ ç÷èíèëè êðèê, ùî éäóòü óæå ñâ³æ³ êîçàêè.

×îãî òîò³ êîçàêè õî÷óòü, ÷îãî øóêàþòü? ̄ ¿ ñòîäîëè ïóñ-
ò³, êîìîðà áåç äâåðåé, ïîðîæíÿ, õàòà — ãîëà, à çàìêè â³ä
ñêðèíü ðæàâ³þòü ïîï³ä íîãè. Íå õîò³ëà íà íèõ ó õàò³ æäà-
òè. Îáëóïàíà, îáäåðòà òîòà ¿¿ õàòà.

Ñèä³ëà íà ïðèñï³ ³ íàãàäóâàëà âñå ìèíóëå. Ñïåðëà ãîëî-
âó äî ñò³íè, ñèâå âîëîññÿ âèëèñêóâàëî äî ñîíöÿ, ÿê ÷åïåöü
³ç áëèñêó÷îãî ïëóãà; ÷îðí³ î÷³ â³äñóâàëè ÷îëî âãîðó. Âîíî
ìîðùèëîñÿ, ò³êàëî ï³ä çàë³çíèé ÷åïåöü â³ä òèõ âåëèêèõ,
íåùàñíèõ î÷åé, ÿê³ øóêàëè íà äí³ äóø³ ñêàðá³â ¿¿ ö³ëîãî
æèòòÿ.

Äàëåêî ï³ä ãîðàìè ðåâ³ëè ãàðìàòè, ïàëàëè ñåëà, à ÷îð-
íèé äèì ðîçòÿãàâñÿ çì³ºì ïî ñèíüîìó íåá³ ³ øóêàâ ù³ëèí
ó áëàêèò³, ùîáè äåñü òàì îáìèòèñÿ â³ä êðîâ³ ³ ñïóçè.

Çà ¿¿ ïëå÷èìà äðèæàëè â³êíà çà êîæíèì ãàðìàòíèì ãðî-
ìîì. À ìîæå, òàì ³ ¿¿ ñèíè, ìîæå, âæå çàêóòàëèñÿ â á³ëèé
ðàíòóõ ñí³ãó, ³ êðîâ á³æèòü ³ç íèõ ³ ìàëþº ÷åðâîí³ êâ³òè.

Âîíà ¿õ ðîäèëà ì³öíèõ ³ çäîðîâèõ, ÿê êîâáêè; ÷èì áóëà
ãðóáøà, òèì á³ëüøå ðîáèëà, ïî êîæí³é äèòèí³ áóëà âñå
êðàùà é âåñåë³øà; à ìîëîêà — òî ìàëà òàêîãî, ùî ìîãëà
ä³òåé íå ïëåêàòè, à êóïàòè. ² ÷îëîâ³êà ìàëà äóæîãî é ìèëî-
ãî, ³ ìàºòîê.
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Òî ÿê, áóâàëî, æíóòü íà íèâ³ ö³ëó í³÷, ÿê äçâîíÿòü äî
ñíó ä³òÿì ñåðïàìè, ùî ïîçàäó íèõ ïîíàêðèâàí³ ñïàëè, òî
÷îãî ¿é òîä³ áóëî òðåáà, àáî ÷îãî áîÿëàñÿ? Õ³áà, ùîá çâ³çäà
íå âïàëà ä³òÿì íà ãîëîâó; àëå âîíà áóëà æâàâà òàêà, ùî
³ çâ³çäó éìèëà áè íà ê³í÷èê ñåðïà.

À ÿê íàæàëè êîïó, òî ñïî÷èâàëè. Ìîëîäèé ÷îëîâ³ê ö³-
ëóâàâ ¿¿, à âîíà ñì³õîì çãàíÿëà ç í³÷ë³ãó ïòàõè. Àæ ÿê ¿õ ò³í³
äîñÿãàëè ê³íöÿ íèâè, à ì³ñÿöü çàõîäèâ, òî ëÿãàëè êîëî ä³-
òåé, à ðàíî ñîíöå áóäèëî ¿õ ðàçîì ç ä³òüìè. Âîíà ¿õ ïðîâà-
äèëà äî êåðíè÷êè ³ ñïîë³êóâàëà ðîñó ç ãîëîâ, à íàéñòàðøèé
äâèãàâ äëÿ áàòüêà âîäó â çáàíÿòêó. ×îëîâ³ê ëèøàâñÿ â ïîë³,
à âîíà éøëà ç íèìè äîäîìó: îäíî íà ðóêàõ, à äâîº êîëî çà-
ïàñêè. À ïî äîðîç³ ãðàëàñÿ íèìè, ÿê ä³âêà áèíäàìè. Ëþáó-
âàëà é ãîëóáèëà ¿õ. Õ³áà æ ÷àñó æàëóº? Ìîöíà é çäîðîâà, âñå
ñêîðî çðîáèòü. Ä³òè ðîñëè âñ³, í³ îäíî íå ñëàáóâàëî. Ï³øëè
äî øêîëè. Õîäèëà çà íèìè ïî âñ³õ ì³ñòàõ, íîñèëà íà ïëå÷àõ
êîëà÷³ é á³ë³ ñîðî÷êè, íîãè í³êîëè íå áîë³ëè ¿¿. À ÿê ó Ëüâî-
â³ çàïåðëè ¿õ äî àðåøòó çà áóíò, òî ñ³ëà íà êîë³þ, à òà êîë³ÿ
òàê á³ãëà é ëåò³ëà äî ñèí³â, ìîâáè òàì ó ìàøèí³, íàïåðåä³,
ãîð³ëî ¿¿ ñåðöå. Ì³æ òèìè ïàíÿìè-ìàìàìè ïî÷óëà ñåáå ïåð-
øèé ðàç ó æèòò³ ð³âíîþ ç³ âñ³ìè ïàíàìè é ò³øèëàñÿ, ùî ñèíè
ïîñòàâèëè ¿¿ â îäí³ì ðÿä³ ç íèìè. À íà âàêàö³¿ ç’¿çäèëèñÿ
òîâàðèø³ ¿¿ ñèí³â ç óñ³õ óñþä³â, õàòà íà÷åá øèðøàëà, äâî-
ðîì ñòàâàëà. Ñï³âàëè, ðîçìîâëÿëè, ÷èòàëè êíèæêè, ëàñêàâ³
äî ïðîñòîãî íàðîäó, ³ íàð³ä äî íèõ ïðèëèï, êîëî íèõ öâ³â:
çáèðàâñÿ ¿õ ðîçóìîì äîáóâàòè ìóæèöüêå ïðàâî, ùî ïàíè ç
äàâåí-äàâíà çàêîïàëè â ïàëàòàõ. ²øëè ëàâîþ ç õîðóãâàìè
íàä ñîáîþ, ³ ïàíè ¿ì ïðîñòóïàëèñÿ.

À ÿê íàñòàëà â³éíà, òî îáà ñòàðø³ çàðàç çà÷àëè çáèðàòè-
ñÿ, — à é íàéìåíøèé íå õîò³â ëèøèòèñÿ. Ëàãîäèëà ¿õ ö³ëó
í³÷ ó äîðîãó, çàòèêàëà êóëàêàìè ðîò, àáè ¿õ íå ïîáóäèòè.
À ÿê ïî÷àëî ñâ³òàòè, íà çîðÿõ, ÿê ïîáà÷èëà ¿õ, ùî ñïëÿòü
ñóïîê³éíî, òî é ñàìà çàñïîêî¿ëàñÿ. Ñ³ëà á³ëÿ íèõ ó ãîëîâàõ,
ãëÿä³ëà íà íèõ òèõåíüêî â³ä çîð³ äî ñõîäó ñîíöÿ ³ — â òîé
÷àñ ïîñèâ³ëà.

Âðàíö³ ÷îëîâ³ê, ÿê ïîáà÷èâ, òî ñêàçàâ:
— Òâîÿ ãîëîâà ¿õ â³â÷èëà, íåõàé æå òåïåð ³ ñèâ³º.
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Â³äòàê ïðîâîäèëà ¿õ äî ì³ñòà. Ùî êðîê ñòóïèëà, òî âñå
íàä³ÿëàñÿ, ùî êîòðèéñü ç³ ñòàðøèõ îáåðíåòüñÿ äî íå¿ ³
ñêàæå:

— Ìàìî, ëèøàºìî òîá³ íàéìåíøîãî íà ïîì³÷ ³ ïîò³õó.
Àëå í³ îäèí íå çâåðíóâñÿ, í³ îäèí íå ñêàçàâ òîãî ñëî-

âà. Ñèâ³ ñòåðí³ ïåðåäàâàëè â ¿¿ äóøó ñâ³é øåï³ò, øåëåñò³-
ëè äî âóõà.

«Òîæ âîíè çðåêëèñÿ òåáå: ïàíè÷³ çàáóëè ìóæè÷êó».
Ã³ðêà êðàïåëüêà ïðîñÿêëà ç ¿¿ ñåðöÿ ³ âòðî¿ëà ¿¿ â³äðàçó.
Â ì³ñò³ ç³éøëîñÿ ¿õ ñèëà, ïàíè÷³ ³ ïðîñò³ õëîïö³.
Õîðóãâè é ïðàïîðè øåëåñò³ëè íàä íèìè ³ ãðèì³â ñï³â

ïðî Óêðà¿íó.
Ïîï³ä ìóðàìè ìàìè äåðæàëè ñåðöÿ â äîëîíÿõ ³ äóëè íà

íèõ, àáè íå áîë³ëè. ßê çàõîäèëî ñîíöå, òî ïðèéøëè äî íå¿
âñ³ òðè, ïðèéøëè ïîïðîùàòèñÿ.

Â³äâåëà ¿õ òðîõè íàá³ê, â³ä ëþäåé.
Âèéìèëà ç ðóêàâà í³æ ³ ñêàçàëà: íàéìåíøèé, Äìèòðî,

íàé ëèøèòüñÿ, à í³, òî çàêîïàº çàðàç ó ñåáå í³æ. Ñêàçàëà öå
³ çàðàç çðîçóì³ëà, ùî ïåðåòÿëà òèì íîæåì ñâ³ò íàäâîº: íà
îäí³é ïîëîâèí³ ëèøèëàñÿ ñàìà, à íà äðóã³é — ñèíè ò³êà-
þòü ãåòü â³ä íå¿... ² âïàëà.

Ïðîáóäèëàñÿ, àæ ÿê çåìëÿ äóäí³ëà ï³ä äîâãèìè ðÿäàìè,
ùî ñï³âàëè ñ³÷îâó ï³ñíþ.

Äìèòðî áóâ á³ëÿ íå¿.
— Á³æ³ì, ñèíêó, çà íèìè, àáè-ì ¿õ çäîãîíèëà, íàé ìåí³,

äóðí³é ìóæè÷ö³, ïðîñòÿòü. ß íå çíàëà äîáðå, ÿ íåâèííà,
ùî ìîÿ ãîëîâà çäóð³ëà, ÿê òîòà Óêðà¿íà çàáèðàº ìåí³ ä³òè...

Á³ãëà, êðè÷àëà: ²âàíå, Àíäð³þ! Âñ³ á³ãëè çà òèìè äîâãè-
ìè, ð³âíèìè ðÿäàìè ñèí³â, ïàäàëè íà êîë³íà é ãîëîñèëè.

Ìàð³ÿ ïðî÷óíÿëà ç ï³âñíó-ñïîìèí³â, çàëîìèëà ðóêè òà
é êðè÷àëà:

— Ä³òè ìî¿, ñèíè ìî¿, äå âàø³ ê³ñòêè á³ë³? ß ï³äó ïî-
çáèðàþ ¿õ ³ ïðèíåñó íà ïëå÷àõ äîäîìó!

×óëà, ùî ëèøèëàñÿ ñàìà íà ñâ³ò³, ãëÿíóëà íà íåáî é
çðîçóì³ëà, ùî ï³ä òîþ ïîêðèøêîþ ñèäèòü ñàìà ³ ùî í³êî-
ëè âæå íå âåðíóòüñÿ äî íå¿ ¿¿ ñèíè, áî ö³ëèé ñâ³ò çäóð³â:
ëþäè ³ õóäîáà.
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Ò³êàëî âñå, ùî æèëî. Ùå íåäàâíî í³êîìó äîð³ã íå ñòàâà-
ëî. Ä³òè íåñëè ùå ìåíø³ ä³òè, ìàòè íåñëè çà íèìè äîáóòîê,
îäí³ îäíèõ ñòðó÷óâàëè â ïðîâàëè, íî÷àìè ðåâ³ëè êîðîâè,
áëåÿëè â³âö³, êîí³ ðîçáèâàëè ëþäåé ³ ñàìèõ ñåáå.

Çà öèìè çäóð³ëèìè ëþäüìè ãîð³â ñâ³ò, íåìîâ íà òå, ùîáè
¿ì äî ïåêëà äîðîãó ïîêàçóâàòè. Âñ³ ñêàêàëè â ð³êó, ùî íå-
ñëà íà ñîá³ áàãðÿíó çàãðàâó ³ ïîäîáàëà íà ìñòèâèé ìå÷,
ÿêèé ïðîñòÿãñÿ çäîâæ çåìë³. Äîðîãè äóäí³ëè é ñêðèï³ëè, ¿õ
ìîâà áóëà ñòðàøíà ³ òîé çîéê, ùî ðîäèâñÿ ç³ ñêàæåíî¿ ëþ-
òîñò³, ÿê æåðëî ñåáå çàë³çî ³ êàì³íü. Çäàâàëîñÿ, ùî çåìëÿ
ñêàðæèòüñÿ íà ò³ ñâî¿ ðàíè.

À ÿê ñòð³íóëèñÿ íàä ð³êîþ, òî ãàðìàòè âèâàæóâàëè çåì-
ëþ ç ¿¿ ïðåäâ³÷íî¿ ïîñòåë³. Õàòè ï³äë³òàëè âãîðó, ÿê ãîðþ÷³
ïèâêè, ëþäè, çàêîïàí³ â çåìëþ, ñêàì’ÿí³ëè é íå ìîãëè
ï³äâåñòè ðóêè, ùîáè ïåðåõðåñòèòè ä³òè, ÷åðâîíà ð³êà çáè-
âàëà øóì ç êðîâ³, ³ â³í, ÿê â³íîê, êðóæëÿâ êîëî ãîëîâ òðó-
ï³â, ÿê³ òèõåíüêî ñóíóëè çà âîäîþ.

Ïî áèòâ³ êîïàëè ãðîáè, âèòÿãàëè ìåðö³â ç âîäè.
Ïîëå çà ê³ëüêà äí³â çðîäèëî áîãàòî, áîãàòî õðåñò³â. ² ïî-

ì³æ ò³ õðåñòè ïîïðîâàäèëè ñîëäàòè ¿¿ íàéìåíøîãî ñèíà çà
òå, ùî öàðÿ íàçèâàâ êàòîì. Êàçàëè, ùî âåäóòü éîãî íà Ñèá³ð.
Äàëåêî áè éòè, êðîâ áóäå òå÷è ç õëîï’ÿ÷èõ í³ã, ñë³äè ÷åð-
âîí³... À é ñòàðèé ïîâ³ç îô³öèð³â ïîïðè ò³ õðåñòèêè ³ ïðî-
ïàâ äîñ³.

— Îé íåáîæåíºòà, ëèøèëè æ âè ìåíå ñàìó ñòåðåãòè
ç ñîâàìè âàøèõ ïóñòèõ õîðîì³â.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ßê ó Ìàð³¿ â ãîëîâ³ ñïîìèíè ç æàëåì, ç ðîçïóêîþ òêàëè
ïëàõòó, ùîáè çàêðèòè ïåðåä ¿¿ î÷èìà òó ïð³ðâó â æèòò³, òî
ó âîðîòà íà ïîäâ³ð’ÿ çà¿õàëè êîçàêè.

Áóëà ëþòà, ùî í³êîëè íå äîçâîëÿëè ¿é ëèøèòèñÿ â ñïî-
êîþ, ³ êàçàëà äî íèõ ãîëîñíî:

— À, âæå éäåòå, ðàá³âíèêè!
— Í³÷îãî, ìàòóñþ, ðàáóâàòè íå áóäåìî ó âàñ, õî÷åìî

íàãð³òèñÿ â õàò³, ïóñò³òü. Äóøà çàìåðçëà â ò³ë³.
Â³äïîâ³ëà:
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— Òî éä³òü ãð³éòåñè â ñòóäåí³ õàò³.
— À âè?
— À ìåíå ìîæåòå îòóò áèòè íàãàéêàìè, à íà êîõàíêó,

ÿê âèäèòå, ÿ âæå ñòàðà.
Îäèí ³ç êîçàê³â — ìîëîäåíüêèé ùå áóâ — ïðèñòóïèâ ³

äóæå ïðîñèâ, ùîáè âîíà òà ââ³éøëà âðàç ç íèìè â õàòó;
ñàì³ æ âîíè íå ââ³éäóòü.

— Ìè âàø³ ëþäè, — êàçàâ...
— À òîìó, ùî âè íàø³, òî ðâåòå ò³ëî íàãàéêàìè, à äðóã³

çàáèðàþòü òà â³øàþòü ëþäåé; ìåðö³ ãîéäàþòüñè ë³ñàìè, àæ
äèêà çâ³ð óò³êàº...

Ìîëîäåíüêèé êîçàê òàê äîâãî òà ãàðíî ïðîñèâ, ùî âðå-
øò³ óâ³éøëà ç íèìè â õàòó.

Ñòàíóëà á³ëÿ ïîðîãà, à âîíè ïîçàñ³äàëè êîëî ñòîëà.
— Ïðîäàéòå íàì ùî-íåáóäü ¿ñòè; ãîëîäí³ ìè, ìàòóñþ.
— Ùî æ âàì äàì ¿ñòè? Òàì, íà ïîëèö³, º õë³á; à ãðîøåé

âàøèõ ìåí³ íå òðåáà, áî îäí³ äàºòå, à äðóã³ çàõîäèòå ³ íàçàä
â³äáèðàºòå òà ùå é á’ºòå. Öàð âàø òàêèé âåëèêèé òà áîãà-
òèé, òà ïîñèëàº âàñ áåç õë³áà âîþâàòè? Ñòàíüòå íà ëàâêó òà
äîñÿãí³òü ç ïîëèö³ áîõîíÿ.

Ç õë³áîì ñòÿãíóâ ç ïîëèö³ é îáðàç Øåâ÷åíêà, ÿêèé áóâ
ïîâåðíåíèé ëèöåì äî ñò³íè.

— Õë³á áåðè, à îáðàç â³ääàé ìåí³, òî ìî¿õ ñèí³â. Òàê³,
ÿê âè, çäîéìàëè éîãî ç-ï³ä îáðàç³â, êèíóëè äî çåìë³ ³ êàçà-
ëè ìåí³ òîëî÷èòè ïî í³ì. ß éîãî ñõîâàëà â ïàçóõó, à âîíè
êðî¿ëè ò³ëî ïóãàìè, ùî é íå ïàì’ÿòàþ, êîëè ï³øëè ç õàòè.

Âèõîïèëà Øåâ÷åíêà ç ðóê, ïîêëàëà â ïàçóõó.
— Ìîæåòå ìåíå îòóò ³ çàð³çàòè, à îáðàçà íå äàì.
Òîé ìîëîäåíüêèé êîçàê, ùî òàê ¿¿ ãàðíî ïðîñèâ óâ³éòè

â õàòó, ïðèñòóïèâ äî íå¿, ïîö³ëóâàâ ó ðóêó ³ ñêàçàâ:
— Ìàòóñåíüêî, ÿ æ çà ñâÿòî Øåâ÷åíêà ñèä³â äîâãî â

òþðì³. Õ³áà æ âè íå äàñòå íàì îáðàçà, ùîá ìè éîãî ïðèâå-
ëè íàçàä äî ÷åñò³ é ïîñòàâèëè ï³ä îáðàçàìè?

— À õòî æ âè º? Ùî çà îäí³? Â³äê³ëÿ ïðèõîäèòå? Æè-
äàì ïîçâîëÿºòå òðèìàòè ñâîþ â³ðó é ïèñüìî, à íàøå âñå
êàñóºòå. Òåïåð ñí³ã ïðèêðèâ äîðîãó, àëå — êîëè á íå â³í,
òî âè áè âèä³ëè, ùî âñ³ìè äîðîãàìè, ïî âñåìó ñåë³ ðîçêè-
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íåí³ íàø³ êíèãè ç ÷èòàëåíü. Òî, ùî á³äíèé íàð³ä âñòàðàâ
ñîá³ íà íàóêó äëÿ ä³òåé, âñå òî ï³øëî ï³ä ê³íöüê³ êîïèòà.

— Äàéòå, äàéòå íàì îáðàç.
Ïîâîë³ âèòÿãíóëà é ïîäàëà éîìó, áî é ñàìà ñòàëà ö³êà-

âà, ùî âîíè ç íèì áóäóòü ä³ÿòè.
À âîíè ïîñòàâèëè äâà õë³áè, îäèí âåðõ äðóãîãî, ñïåðëè

êîëî íèõ ìàëþíîê, âèéìèëè âèøèâàí³ òà ãàïòîâàí³ õóñòêè
òà äîâêîëà ïðèêðàøóâàëè.

— Ëèø äèâ³òüñÿ, êîçàêè, ÷è ìèëî òî áóäå öåìó îáðàçî-
â³, ÿê âè ºãî âáåðåòå ó ðàáîâàíå æèä³âñüêå ïëàòòÿ.

Òà òóò æå, â ò³é õâèëèí³, ç³ðâàâñÿ îäèí ç íèõ, ñèâèé
óæå, ñêèíóâ ³ç ñåáå îä³æ êîçàöüêó: áóâ áåç ñîðî÷êè.

— Îöå âàì, ìàòóñþ, íàø ðàáóíîê, ùî âñ³ ìè áåç ñîðî-
÷îê õîäèìî, õî÷ ìîãëè á áîãàòî ïðèäáàòè. À îö³ õóñòèíè,
ùî ìè íèìè Øåâ÷åíêà âáðàëè, öå æ êîçàöüê³ êèòàéêè,
ìàòóñþ. Íàä³ëèëè íàñ ¿ìè æ³íêè íàø³, íàø³ ìàìè, ñåñòðè
íàø³, ùîáè áóëî ÷èì ãîëîâó âêðèòè â ïîë³, ùîáè âîðîí
î÷åé íå êëþâàâ.

Ìàð³ÿ ãëÿíóëà íà íèõ, íåïåâíî ï³äñòóïèëà é ñêàçàëà:
— Âè, â³äèé, òîò³, ùî ìî¿ ñèíè âàñ ëþáèëè... óêðà¿íö³...
— Ìè ñàì³, îäèí îäíîãî ð³æåì.
Ï³äë³çëà Ìàð³ÿ íà ãðÿäêè, âèéìèëà ç³ ñêðèí³ ñîðî÷êó

³ ïîäàëà ðîçäÿãíåíîìó.
— Âáèðàé, öå ç ìîãî ñèíà; Áîã çíàº, ÷è âåðíå, ÷è áóäå

¿¿ íîñèòè.
Íåñì³ëî âçÿâ êîçàê ñîðî÷êó ³ íàäÿãíóâ.
— Íå òðàòüìî ÷àñó, êîçàêè, ïîøàíóéìî áàòüêà, à õë³áà

áóäåìî ¿ñòè ïî äîðîç³. Âè æ çíàºòå, ÿê ùå íàì äàëåêî ¿õà-
òè, — ñêàçàâ êîçàöüêèé ñòàðøèíà.

Ïî÷àëè ñï³âàòè.
Çàáðèí³ëè â³êíà, ï³ñíÿ ïîì³æ áëåñê ñîíöÿ íà ñêë³ âè-

éøëà íàäâ³ð, ïîá³ãëà â ñåëî.
Æ³íêè ïî÷óëè ³ ñòàâàëè êîëî âîð³ò, â³äòàê êîëî â³êîí,

à âðåøò³ íåñì³ëèâî âõîäèëè äî ñ³íåé ³ äî õàòè.
— Ìàð³º, ùî öå â òåáå? Ï’ÿí³ ÷è çàãóëþþòü ä³âêè ñï³-

âàíêàìè?
— Í³, öå ³íø³, äðóã³...
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— ßê³ äðóã³?
— Òàê³ äðóã³, ùî öå íàø³; ìîâ÷è òà ñëóõàé!
Ìàð³ÿ îòâîðèëà øèðîêî î÷³ íà êîçàê³â, ïîäàëàñÿ âïåðåä,

íåíà÷åá õîò³ëà ï³äá³ãòè é íå ïóñòèòè ¿õ ñï³â ç õàòè.
Ï³ñíÿ âèïðîñòîâóâàëà ¿¿ äóøó.
Ïîêàçóâàëà äåñü íà íåá³ ö³ëå ¿¿ æèòòÿ. Âñ³ çîð³, ÿê³ â³ä

äèòèíè áà÷èëà; âñþ ðîñó, ÿêà ïàäàëà íà ¿¿ ãîëîâó, ³ âñ³
ïîäóâè â³òðó, ÿê³ êîëè-íåáóäü ãëàäèëè ¿¿ ïî ëèö³.

Âèéìàëà îòà ï³ñíÿ ç ¿¿ äóø³, ÿê ç ÷îðíî¿ ñêðèí³, âñå
÷àð³âíå ³ ÿñíå ³ ðîçâåðòàëà ïåðåä íåþ — ³ íàäèâèòèñÿ âîíà
íå ìîãëà ñàìà íà ñåáå â äèâí³ì ñâ³òàíí³.

Äåñü òàì íà ãîðàõ ñèäèòü îðåë, ï³ñíÿ ðîçâ³âàº éîãî
êðèëà, ³ ïîäóâ öèõ êðèë ãî¿òü ¿¿ ñåðöå, ñòèðàº ÷îðíó êðîâ
ç íüîãî.

×óº, ÿê ñèíè äåðæóòüñÿ ìàëåíüêèìè ðóêàìè çà ¿¿ ðóêà-
âè, ÿê ðîñòóòü ç êîæíèì çâóêîì. ×óº êîæíå ¿õ ñëîâî, êîëè-
íåáóäü ñêàçàíå, ³ êîæíó ðîçìîâó çà Óêðà¿íó. Âñ³ íåâèðàçí³
³ òàºìí³ íàçâè âèïðÿäóþòüñÿ ç âîëîññÿ çâ³çä ³, ÿê ïðåáîãàòå
íàìèñòî, îá³éìàþòü ¿¿ øèþ.

Áëèñêîòÿòü ð³êè ïî âñ³é íàø³é çåìë³ ³ ïàäàþòü ç ãðîìîì
ó ìîðå, à íàð³ä çðèâàºòüñÿ íà íîãè. Íàïåðåä³ ¿¿ ñèíè, ³ âîíà
ç íèìè éäå íà òóþ Óêðà¿íó, áî âîíà, òàÿ Óêðà¿íà, ïëà÷å
é ãîëîñèòü çà ñâî¿ìè ä³òüìè; õî÷å, ùîáè áóëè âñ³ âêóï³.

Òå ãîëîñ³ííÿ âïëàêóºòüñÿ â íåáî; éîãî ïîêðîâ ìîðùèòü-
ñÿ ³ ðîçäèðàºòüñÿ, à ï³ñíÿ ñòàº ó Áîãà êîëî ïîðîãà ³ çàíî-
ñèòü ñêàðãó...

ßê ïåðåñòàëè ñï³âàòè, òî Ìàð³ÿ ñòàëà íåïîðóøíî, ÿê
íà îáðàç³ íàìàëüîâàíà.

Ç êóïè æ³íîê, ÿêèõ áîãàòî ç³éøëîñÿ, îäíà, âæå ñòàðà,
ïðèñòóïèëà äî ñòîëà.

— Òî âè íàø³? Áîãó äÿêóâàòè, ùî âè âæå ðàç ïðèéøëè, —
ãîâîðèëà.

— Îé, í³õòî, íåáîæºòà, íàñ íå ëþáèòü. Ê³ëüêî ïåðå-
õîäèëî â³éñüêà — âñ³ íàñ íå ëþáÿòü. À ê³ëüêî âîíè íà-
ïñóâàëè íàðîäó! Àáè äå áóëî: ÷è â ì³ñò³, ÷è íà äîðîç³, ÷è
âæå â ñâî¿ì-òàêè ñåë³, âñå ÷óæ³ ³ ÷óæ³ ìè, ³ í³õòî íàì íå
äàº â³ðè.
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— ¯é, ÷îãî æ âè õî÷åòå â³ä íèõ? Öå æ íå íàøå âîéñüêî.
Âîíè òàê³, ÿê ó êíèæêàõ ïèñàíî çäàâíà àáî ìàëüîâàíî íà
îáðàçàõ, ÿê âîíè ùå íàø³ áóëè. À òåïåð âîíè ìîñêîâñüê³.
Äå âîíè ãîäí³ íàì ïîìîãòè? Îòàê, ïîòèõîíüêè, àáè í³õòî
íå ÷óâ, òî çàáàëàêàþòü.

— Òè ìîëîäà, ÷èòàòè âì³ºø, òî çíàºø ë³ïøå. ß ãàäàëà,
ùî òî íàø³.

— Öå íàâ³òü íå êàæ³òü, áî çà öå ìîæå íàì áóòè âåëè-
êà êàðà.

Ñòàðåíüêà æ³íêà ñêîðî çàë³çëà â ãóðò æ³íîê, ùî ãëÿä³ëè
ñàìîþ òóãîþ ³ äèõàëè ðîçïóêîþ.

Çàòå ìîëîäà Êàòåðèíà ñòàíóëà êðàé ñàìîãî ñòîëà.
— Îöÿ Ìàð³ÿ, ùî ìè â íå¿, äèâ³òüñè, ÿê çàäåðåâ³ëà â³ä

âàøîãî ñï³âó. Âîíà áàíóº çà ñèíàìè, ùî äâà ï³øëè äî íà-
øèõ îõ³òíèê³â, à íàéìåíøîãî âçÿëè ìîñêàë³ íà Ñèá³ð! Äåñü-
òî â³í ñåðåä òàêèõ, ÿê âè, íàïàñòóâàâ âàøîãî öàðÿ, ùî äóæå
ìó÷èòü íàø íàð³ä. À âîíè ëèø õàï éîãî — òà é ïðîïàâ.
Ó÷åí³ áóëè âñ³, ìàºòîê çà íèìè ï³øîâ âåëèêèé. Â ñåë³ í³
îäíà ìàìà òàê íå áàíóº çà ñèíàìè.

— Íåáîãî, Ìàð³º, íåáîãî! — øåïòàëè æ³íêè.
— Òî òàêè ñàìå ïåðåä â³éíîþ áóëî, ÿê ìè ñèïàëè ìîãè-

ëó îòñåìó Øåâ÷åíêîâ³, ùî ïåðåä âàìè íà ñòîë³. Ñèïàëè äðóã³
ñåëà íà ïàì’ÿòêó — òà ³ ìè. Êëîï³ò òàêèé áóâ, áî ñòàð³ íå
ïóñêàëè âäåíü ñèïàòè, ðîáîòà â ïîë³, à ìè çìîâèëèñè ³ ñè-
ïàëè íî÷àìè: îäí³ ê³íüìè, äðóã³ òà÷êàìè, ³íø³ ëèø ðèñêà-
ëÿìè. Òàêó ìîãèëó âèñèïàëè, ÿê äçâ³íèöÿ. ² Ìàð³ÿ ç òðüîìà
ñèíàìè ïîìàãàëà... ßê ìè ¿¿ äîñèïàëè, òî ñâ³òàëî, ðîñà íàñ
ïðèïàëà, ³ ìè ïîñ³äàëè äîâêîëà, áî íîãè áîë³ëè. À ñòàðøèé
ñèí Ìàð³¿í âèë³ç íà ñàì âåðøå÷îê òà é òàê ëàäíî ãîâîðèâ
äî íàñ, ùî ç öå¿ íàøî¿ ìîãèëè áóäåìî äèâèòèñè íà âåëèêó
ìîãèëó íà Óêðà¿í³, ùîáè ìè áóëè âñ³ îäíî¿ ìèñë³. Äèâèâñè
òàê äèâíî, íà÷åá ïîïðàâä³ íà çîðÿõ áà÷èâ Óêðà¿íó. Ïîò³ì
ìè ïîâñòàâàëè ³ ñï³âàëè òàê³ ï³ñí³, ÿê ³ âè òåïåð.

Òóò íàáëèçèëàñÿ Êàòåðèíà êîçàêîâ³ ìàéæå äî âóõà ³ øåï-
òàëà:

— Âàø³ ï³ñí³ òàê³ ñàì³, ÿê Ìàð³¿íèõ ñèí³â. Òîìó íå áó-
ä³òü ¿¿, íàé ¿é çäàºñè, ùî öå ¿¿ ñèíè ñï³âàþòü...
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Ä²ÒÎ×À ÏÐÈÃÎÄÀ

— Âàñèëüêó, áåðè Íàñòþ òà âåäè äî âóéêà; îòóäè, ñòåæ-
êîþ ïîï³ä ë³ñ, òè çíàºø. Àëå òðèìàé çà ðóêó ëåãêî, íå
ñ³ïàé, âîíà ìàëåíüêà; òà é íå íåñè, áî òè ùå íå ãîäåí.

Ñ³ëà, äóæå áîë³ëî, ³ ëÿãëà.
— Í³áè ÿ çíàþ, êóäà âíî÷³ º¿ ïðîâàäèòè? Âè âìèðàéòå,

à ìè áóäåìî êîëî âàñ, àæ ðàíî ï³äåìî.
— Âèäèø, Íàñòå, êóëÿ áð³íüêíóëà òà é óáèëà ìàìó, à

òè âèííà; ÷îãî òè ðåâ³ëà, ÿê òîé æîâí³ð õîò³â ìàìó îá³éìè-
òè? Öå òîá³ ùî âàäèëî? Óò³êàëè-ì, à êóëÿ ñâèñíóëà... À òå-
ïåð âæå íå áóäåø ìàòè ìàìè, ï³äåø ñëóæèòè...

— Âæå íå ãîâîðÿòü, âæå òàêè âìåðëè. ß áè òåáå ì³ã
äîáðå íàáèòè òåïåð, àëå òè âæå ñèðîòà. Àëå ùî òàêà ä³âêà
âàðòà? ßê óìåðëà êîëî íàñ ²âàíèõà, òî º¿ ä³âêè âñå ãîëîñè-
ëè: ìàìêî, ìàìêî, äå âàñ øóêàòè, â³äêè âàñ â³çèðàòè... À òè
íå âì³ºø, à ÿ õëîïåöü, ³ ìåí³ íå ïàñóº ãîëîñèòè...

— Âèäèø, ÿê âîñüêî ïóñêàº ñâ³òëî ç òàìòîãî áîêó, ÿê
âîäó ç ñèòà, áëèêíå — òà é çàðàç âèäèòü, äå æîâí³ð òà áàõíå
êóëåâ ó íåãî, à â³í çàðàç ëÿãàº, òàê ÿê ìàìà. Ëÿãàé áîðçî êîëî
ìàìè, áî çàðàç êóë³ áóäóòü ëåò³òè. À ÷óé, ÿê áð³íüêàþòü...

— À äèâè, ÿê çà Í³ñòðîì æîâí³ðè êóëÿìè òàêèìè âîãíå-
âèìè ï³äêèäàþòü, øïóðèþòü, àëå âèñîêî, âèñîêî, à êóëÿ ãî-
ðèòü, ãîðèòü, à ïîò³ì ãàñíå. Ãðàþòüñè íèìè, î, ÿêèõ áîãàòî!..

— Àä³, ãàðìàòà, ãó, ãó, ãó, àëå âîíà â ëþäè íå ñòð³ëºº,
ëèø ó öåðêâè, àáî â õàòè, àáî â øêîëó.

— Òè ãàðìàòè àáè-ñ íå áîÿëàñè. Êóëÿ â íå¿ òàêà, ÿê ÿ,
çàâåëèêà, à êîëåñà ÿê ìëèíñüê³. Àëå òè í³÷î íå çíàºø, òè
ùå ëèø õîäèòè ëåäâè çíàºø, òî ÿ âì³þ áðèêàòè, ÿê ê³íü...

— Õîâàéñè çà ìàìó, î, çíîâ ïóñêàº ñâ³òëî, àëå á³ëå,
á³ëå, ÿê ðàíòóõ, çàðàç íà íàñ íàâåðíå, àä³, ÿê³ ìè á³ë³, à âæå
êóë³ çíîâ ñâèùóòü. Îââà, ÿê ìåíå êóëÿ òðàôèòü, òî ÿ ëÿæó
êîëî ìàìè òà é óìðó, à òè ñàìà íå òðàôèø äî âóéêà. Ë³ïøå
íàé òåáå êóëÿ âá’º, áî ÿ òðàôëþ ñàì ³ äàì çíàòè, òà âàñ
îáîº âóéêî ïîõîâàº.

— Âæå ïëà÷åø, í³áè òî â³ä êóë³ áîëèòü? Ëèø äçåíüêíå
òà â³âåðòèòü ä³ðó â ãðóäÿõ, à äóøà òîâ äó÷êîâ óòå÷å — òà
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é ïî âàñ. Òî íå òàê ÿê äîìà, ùî ñëàáóºø, ùî ãîð³âêîâ íàòè-
ðàþòü...

— ¯ñòè õî÷ó, Áîãó äºêóâàòè! ß ùî òîá³ äàì ¿ñòè, ÿê íåìà
ìàìè. Íàé ìàìà äàþòü! Êàæè ìàì³, àíó, êàæè. À ùî, ãîâî-
ðÿòü ìàìà? Áåðè, áåðè çà ðóêó, à ðóêà âïàäå, à ùî, íå êà-
çàâ? Äóðíà ä³âêà, äóøà ç ìàìè ï³øëà, à òî âîíà, äóøà,
³ ãîâîðèòü, ³ äàº õë³áà, ³ á’º...

— Íàñòå, á³ãìå, áóäó áèòè, ùî ÿ òîá³ äàì ¿ñòè? Òè äè-
âèñè íà âîéíó, ÿêà âîíà ôàéíà, à ðàíî àæ ï³äåìî äî âóéêà
òà áóäåìî ¿ñòè áîðù... Àáî ÷åêàé, â³äèé, ìàìà ìàþòü õë³á ó
ïàçóñ³... Öèòü, º õë³á ó ìàìè ó ïàçóñ³, íà, ¿æ, öå òî ïàæåð-
ëèâà ä³âêà...

— Çíîâ ïóñêàº ðàíòóõ, ÿêèé æå á³ëåíüêèé, ÿê ñí³ã. Éäå
íà íàñ, î! Íàñòå, à òîá³ ùî? Ãî-ãî, ö³ëèé ðîò êåðâàâèé ³
ðóêè? Êóëÿ òåáå çàñòð³ëèëà? Îé, ñàðàêà, Íàñòóíüêà, ëÿãàé
âæå êîëî ìàìè... ùî ìåø ðîáèòè...

— Å, òî íå êóëÿ òåáå âáèëà, òî õë³á çàìî÷èâñÿ â êðîâ³,
â ìàìèí³ ïàçóñ³. À òî ïîãàíà ä³âêà, âñå ¿ñòü, ÿê ñâèíÿ, î,
çàìàçàëà ëèöå ³ ðóêè êðîâ’þ... ßê ÿ òåáå ðàíî áóäó ïðîâà-
äèòè â ñåëî òàêó çàêðîâàâëåíó? Àíó ÷åêàé, ÿ áóäó éòè ïî-
ïðè ïîò³ê ç òîáîâ òà îáìèþ òåáå â òàê³ ñòóäåí³ âîä³, òî ìåø
ðåâ³òè íå ñâî¿ìè ãîëîñàìè, à ÿ ùå é íàá’þ.

— Âæå ñè íà¿ëà, òî ëÿãàé êîëî ìàìè, à ÿ êîëî òåáå, òè
â ñåðåäèí³, âîâê òåáå íå ç’¿ñòü, ñïè, à ÿ áóäó ùå äèâèòèñè
íà âîéíó, òà é ãð³éñè êîëî ìåíå...

— À ìîæå, êóëÿ âæå ³ äºäþ óáèëà íà âîéí³, à ìîæå, ùå
äî ðàíêó ³ ìåíå âá’º, ³ Íàñòþ, òà é áè íå áóëî í³êîãî, í³êîãî.

Çàñíóâ. Äî á³ëîãî äíÿ á³ëå, ñâ³òëÿíå ïîêðèâàëî äðèæà-
ëî íàä íèìè ³ çàºäíî ò³êàëî çà Äí³ñòåð.

Ï²ÑÒÓÍÊÀ

Ñèäèòü ìàëà ï³ñòóíêà Ïàðàñÿ é äåðæèòü ó ïîäîëêó äè-
òèíó; êðóãîì íå¿ òàê³ ñàì³ ï³ñòóíêè ³ ï³ñòóíè. Ãðóïà âèãëÿ-
äàº òàê, ÿê áè õòî ñòðÿñ ³ç äåðåâà âåëèêèõ ë³ñíèöü, ÿê³ íà
çåìë³ ïîâàëÿëèñÿ.
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Ïàðàñÿ êàæå, ùîáè ãðàòèñÿ â ïîõîðîí ³ ùîáè ãîëîñèòè.
— Òà ÷îãî â ïîõîðîí? òà ÷îãî ãîëîñèòè?
— ß âàì ñêàæó ÷îãî. ß ÷óëà, ùî ìî¿ òàòî âíî÷³ êàçàëè,

àáè öÿ äèòèíà íå íàõîäèëàñè â õàò³, áî âîíà íå íàøà äèòè-
íà, à ãóñàðÿ ìîñêîâñüêîãî, òî êàæóòü òàòî äî ìàìè, àáî òè
¿¿ âáèé, àáî çàêîïàé, à ÿ ¿¿ íå õî÷ó. À ìàìà êàæóòü: «À ÿê ÿ
çàêîïàþ æèâó äèòèíó?» — «Òî òè âïåðåä óáèé, à ïîò³ì
çàêîïàé». — Òà òîìó òàê äîñâ³òà ÿ ç öåâ äèòèíîâ ÷åêàþ íà
âàñ, ùî âè ùå ñïèòå, áî òàòî êðè÷óòü: «Çàáèðàéñè ìåí³
ç öèì áàéñòðþêîì».

Ìàëèé Ìàêñèì, ÿêîãî ãóñàð³ âñå äóæå ³íòåðåñóâàëè,
âèêèíóâ ñâîþ äèòèíó ç ïîäîëêà òà ïî÷àâ äîêëàäíî ðîçãëÿ-
äàòè ãóñàðñüêó äèòèíó.

Â³í ãîâîðèòü:
— Öå òàêà äèòèíà, ÿê êîæäà, à òâ³é òàòî ÿêèéñü äóðíèé.
— Àëå ÿê òàòî ãàäàº äóøèòè öó äèòèíó?
— À òî øòóêà òàêå ìàëå äóøèòè? Çàäóøèòü, òà é ïîõî-

âàþòü.
— Îòî òâîÿ ìàìà áóäå ãîëîñèòè, àé-àé!
— Ãîëîñ³ì, àëå ñàì³ ä³â÷àòà! Õëîïö³ ìîâ÷³òü, áî âè íå

ãîëîñèòå.
Ä³â÷àòà ãîëîñÿòü ïî çâè÷àþ æ³íîê, âèã³í çàëèâàºòüñÿ

ïîõîðîííèì ñï³âîì.
À áàáà Äìèòðèõà êðè÷èòü ³ç-çà âîð³ò:
— Ùî âè? Ïîäóð³ëè, ä³âêè, ç ñâî¿ì ãîëîñ³íºì? Ãð³õ

ãîëîñèòè, ÿê íåìà âìåðëîãî.
— Áàáî, öà ãóñàðåâà äèòèíà ìàº âìåðòè, ¿¿ ìàþòü çàäó-

øèòè, òîìó íå ãð³õ ãîëîñèòè.
Áàáà õðåñòèòüñÿ, ä³òè äàëüøå ãîëîñÿòü.

ÑÈÍÈ

Ñòàðèé Ìàêñèì âîëî÷èâ ÿðó ïøåíèöþ ê³íüìè äîáðè-
ìè, ìîëîäèìè. Áîðîíè ë³òàëè ïî çåìë³, ÿê ïåðà. Ìàêñèì
êèíóâ êàïåëþõ íà ð³ëëþ, ñîðî÷êà ðîç³ïíÿëàñÿ ³ âïàëà àæ
íà ïëå÷³. Õìàðà êóðÿâè ç-ï³ä áîð³í çàñèïàëà éîãî ñèâèé
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÷óïåð íà ãîëîâ³ ³ íà ãðóäÿõ. Â³í ãàëàñóâàâ, ëþòèâñÿ, à ëþäè
ç ñóñ³äí³õ íèâ ãîâîðèëè äî ñåáå:

— Ñòàðèé ïåñ, âñå ëþòèé, àëå ìîëîä³ êîí³ ùå ì³öíî
òðèìàº; áîãàòèð, ³ççàìîëîäó äîáðå ãîäîâàíèé, òà âòðàòèâ
îáîõ ñèí³â ³ â³äòîãäè âñå êðè÷èòü ³ íà ïîë³, ³ â ñåë³.

Ìàêñèì ñïåð êîí³.
— Ñòàð³ êîñò³, ÿê ñòàðà âåðáà: íà âîãîíü äîáð³, à ç ê³íü-

ìè á³ãàòè í³ äî ÷îãî. ßê íîãè ïîãèíàþòüñè êîëî êîíèé, à â
äàíö³ ïîäàþòüñè, òî òàê³ íîãè, íàé íå êàæó, ùî âàðò. Ë³çü,
ä³äó, íà ï³÷, ïîðà âæå ïðèéøëà.

Òî â³í ïîòðÿñ ñèâîþ ãîëîâîþ ïîï³ä ÷îðí³ ê³íñüê³ ãðèâè
òà êðè÷àâ äàëüøå:

— Òà íà ï³÷, áðº, ÿ ùå ãîäåí â³ë³çòè, àëå ï³÷ ñòóäåíà,
îáëóïàíà. Îáðàçè íà ñò³íàõ ïî÷îðí³ëè, à ñâ³ò³ äèâëþòüñè
íà ïóñòó õàòó, ÿê ãîëîäí³ ïñè. Ñòàðà ö³ëå æèòº îáòèêàëà ¿õ
áåðâ³íêîì òà âàñèëüêîì òà ãîëóáè ïåðåä íèìè çîëîòèëà,
àáè ëàñêàâ³ áóëè, àáè õàòà ÿñíà áóëà, àáè ä³òè ðîñëè. Òà
õîòü ¿õ áîãàòî, à âñ³ âîíè äî í³÷îãî, ñâ³òö³. Ñèí³â íåìà,
ñòàðó çàïîðïàâ ó çåìëþ, à âè, áîãè, ìóñèòå â³áà÷èòè çà
áåðâ³íîê — áóëî ë³ïøå äáàòè... Àíó, çâ³çäî÷îëèé, ïîêè íàì
Áîã íàçíà÷èâ, áåð³ìñè, áðº, äî öå¿ çåìë³.

² õîäèëè âîíè ç îäíîãî ê³íöÿ íèâè íà äðóãèé, çàòóëåí³
êóðÿâîþ, à áîðîíè êóñàëè çåìëþ, ãàðêîò³ëè, ðîçäðàïóâàëè
¿¿, àáè çåðíîâ³ â÷èíèòè ì’ÿêå ëîæå.

— Òè, Áîñàêó, òè íå º æàäåí ê³íü, òè ïåñ, òè âñ³ ïëå÷³
ìåí³ îáãðèç, çíàê íà çíàêîâ³, ñêóñàâ à ñêóñàâ. Íå ñ³ïàé
õîòü òè ìåíå, áî òàê í³ æèòº íàñ³ïàëî, ùî ëåäâè íà íîãàõ
ñòîþ. ß òîá³ äîñâ³òà ñèïëþ îâåñ, ùå ñàì í³÷îãî íå ¿âøè; ÿ
òåáå â³÷³ñóþ; ÿ òåáå ñòàðèìè ñëüîçàìè ïîëèâàþ, à òè êóñà-
ºø. Çâ³çäî÷îëèé ó ìåíå ÷îëîâ³ê: â³í ÷îðíèìè î÷èìà çà ìíîâ
âîäèòü; â³í ìåíå æºëóº; â³í ñâîéîâ ãðèâîâ îáòèðàº ä³äîâ³
ñëüîçè; à òè ïîãàíèé, ñåðöÿ íå ìàºø. Ùå íåäàâíî òè ö³-
ëèé æìóò ìîãî âîëîñÿ â³ðâàâ ³ ïóñòèâ ï³ä íîãè â ãí³é. Òàê
íå ìîæ ðîáèòè, áî õîòü òè äóæå êðàñíèé ê³íü, àëå çà öå
ïîãàíèé. Æèäàì òåáå íå ìîæó ïðîäàòè, àëå ÿêáè ïðèéøîâ
äî ìåíå ñâ³òèé Þð³é, òî, á³ãìå, ïîäàðóâàâ áè-ì ò³, àáè-ñ ç
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íèì ³øîâ çì³¿ ðîçáèâàòè; ðîáèòè çåìëþ òè íåçäàòíèé, áî â
òîá³ ñïîêîþ íåìà.

Òî â³í ñëèíèâ ïàëüö³, âèìèâàâ ðàíó íà ïëå÷àõ òà ïðèñè-
ïàâ ïîðîõîì.

— Ãåé, êîí³, ³ä³ì, ³ä³ì...
À áîðîíè ïðèòèõàëè, çåìëÿ ïîäàâàëàñÿ, ðîçñèïóâàëà-

ñÿ, Ìàêñèìîâ³ íîãè ÷óëè ï³ä ñîáîþ ì’ÿê³ñòü, òó ì’ÿê³ñòü,
ÿêà äóæå ð³äêî ãîñòèòü ó äóø³ ìóæèêà; çåìëÿ äàº éîìó òó
ì’ÿê³ñòü, ³ çàòå â³í ¿¿ òàê ëþáèòü. ² ÿê â³í âèêèäàâ æìåíåþ
çåðíî, òî ïðèïîâ³äàâ: «Êîëèñî÷êó ÿ âàì ïîñòåëèâ ì’ÿãåíü-
êó, ðîñò³òü äî íåáà».

Ìàêñèì óñïîêîþâàâñÿ, íå êðè÷àâ óæå òà íàãëî çàäåð-
æàâ êîí³.

— Òà ÿêîãî ä³äüêà áîëèø, òè, ñòàðà êîðñî, õðóïàºø
ó êîæä³ì çàìêó, êðèâóëå?

Òî â³í îãëÿíóâñÿ ïîçàä ñåáå òà ïîáà÷èâ ïîïðè áîðîíè
äîâãó íèòêó ÷åðâîíî¿ êðîâ³ ³ ñ³â.

— Ñêëî çàë³çëî, ìàòåð³ òâî¿! Òåïåð âîëî÷è, à íèâè íå-
äîðîáëåíî¿ íå ëèøèø, õ³áà ñè ðîçñêî÷èø ó êóñí³. À òè,
íåáîãî íèâî, ìàëèé ñïàñèá³ã áóäåø ìàòè ç öå¿ ñòàðî¿ êðîâ³,
áî ñòàðà êðîâ, ÿê ñòàðèé ãí³é, í³ö íå ðîäèòü; ìåí³ óòðàòà,
à òîá³ í³ÿêîãî çèñêó.

Êðèâàþ÷è, â³í âèïðÿã êîí³, ïîâ³â äî âîçà òà íàêëàâ
ïåðåä íèõ ñ³íà.

— Òè, ñîíöå, íå çàõìóðþéñè íà ñòàðîãî, ùî çàáîðçî
ðîáèòü ïîëóäíå; ñòàðèé íå ìàº ÷èì õîäèòè...

Â³í âèòÿã ç òîðáè õë³á, ñîëîíèíó òà ïëÿøêó ³ âèìèâàâ
ðàíó ãîð³âêîþ; ïîò³ì â³ä³ðâàâ êàâàëîê ðóêàâà, çàâèâ íîãó
³ çàâ’ÿçàâ ìîòóçîì â³ä ì³õà.

— Òåïåð àáî áîëè, àáî ïåðåñòàâàé, àáî ÿê õî÷åø, à âî-
ëî÷èòè òàêè áóäåø.

Íàïèâñÿ ãîð³âêè, âçÿâ õë³á, êóñàâ éîãî òà, íàíîâî ñåð-
äèòèé, âèãóêóâàâ:

— Öå õë³á? Íèì ëèø êîíÿ æèä³âñüêîãî ÷åñàòè, áî íà äîá-
ð³ì êîí³ øê³ðó ç³äðå. Ïðèõîäè äî ìåíå ðîºì ò³ ï³äêüîïàí³1:

1 Ï³äòüîïàí³.
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«Ä³äó, — êàæóòü, — ìè âàì ïå÷è áóäåìî, ïðàòè áóäåìî,
çàïèø³òü íàì ïîëÿ». Ö³ ïîäåðò³ ñóêè ãàäàþòü, ùî ÿ ¿ì
ïîëå òðèìàâ? ßê óìðó, òî íàé íà ìî¿ì ïîë³ ÷³÷êè ðîñ-
òóòü òà íàé ñâî¿ìè ìàëåíüêèìè ãîëîâêàìè êàæóòü îò÷å-
íàø çà ä³äà.

Ç³ çëîñò³ øïóðèâ õë³áîì äàëåêî íà ð³ëëþ.
— Çóáè çäð³ãàþòüñè â³ä öåãî ìàêóõà; ïèéìî, Ìàêñèì-

êó, ãîð³âêè, âîíà ãëàäêî éäå...
— Ìîé, ìîâ÷è, íå ãàâêàé íàä ìîéîâ ãîëîâîâ; êîìó

âçºâñè ñï³âàòè? Îöåìó îáäåðòîìó òà îáãðèçåíîìó ä³äîâ³?
Ëåòè ñîá³ ãåòü äî íåáà, ñêàæè ñâîìó Áîãîâ³, ùî íàé íå
ïîñèëàº ìåí³ äóðíó ïòàõó ç ñï³âîì, áî ÿê â³í òàêèé ìîö-
íèé, íàé ìåí³ ï³øëå ìî¿õ ñèí³â. Áî ³ç-çà ºãî âîë³ ÿ ëè-
øèâñè ñàì íà âñ³ çåìë³. Íàé òâ³é Áîã ñï³âàíêàìè ìåíå
íå ãóëèòü, çàáèðàéñè!

² â³í êèíóâ ãðóäêîþ çåìë³ â æàéâîðîíêà, òà æàéâîðî-
íîê ùå êðàùå ïî÷àâ ñï³âàòè íàä éîãî ãîëîâîþ ³ íå õîò³â
ëåò³òè äî Áîãà.

— Òè, ïòàøêó, òè í³ö à í³ö íå ðîçóì³ºø. ßê ì³é ìàëèé
²âàí âãàíÿâ çà òîáîþ, àáè òåáå éìèòè; ÿê øóêàâ òâîãî ãí³ç-
äà ïî ìåæàõ òà ãðàâ íà ñîï³âö³, òî òè òîãäè, ïòàøêî, ðîçó-
ìíî ðîáèëà, ùî-ñ ñï³âàëà, òàê òðåáà áóëî ðîáèòè. Òâ³é ñï³â
³ ²âàíîâà ñîï³âêà ³øëè íèçîì, à ïîâåðõ âàñ ñîíöå, ³ âñ³ âè
ñèïàëè Áîæèé ãëàñ ³ íàäî ìíîâ, ³ íàä áëèñêó÷èìè ïëóãà-
ìè, ³ íàä âñ³ì ìèðîì âåñåëèì. À êð³çü ñîíöå Áîã, ÿê êð³çü
çîëîòå ñèòî, îáñèïàâ íàñ ÿñíîñòåâ, ³ âñÿ çåìëÿ, ³ âñ³ ëþäè
â³äáëèñêóâàëè çîëîòîì. Òàê òî ñîíöå ðîç÷³íèëî âåñíó íà
çåìë³, ÿê ó âåëèê³ì êîðèò³...

— À ç òîãî êîðèòà ìè áðàëè êîëà÷³, à êîëà÷³ ñòîÿëè
ïåðåä ìóçèêàìè, à ìîëîä³ â êâ³òêàõ ëþáèëèñè ³ ³øëè äî
ñëþáó, ³ êîòèëàñè âåñíà, ÿê ìîðå, ÿê ïîòîïà; òà òîãäè, ïòà-
øêî, òâ³é ñï³â ñïëèâàâ ó ìîº ñåðöå, ÿê ð³çêà âîäà â íîâèé
çáàíîê...

— ²äè æ ñîá³, ïòàøêî, â ò³ êðà¿, äå ùå êîëà÷³â íå çàáðà-
ëè, à ä³òåé íå ïîð³çàëè.

Îáîìà ðóêàìè âçÿâ â³í ñâîþ ñèâó ãîëîâó òà é ñõèëèâñÿ
äî çåìë³.
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— Ñòèä òîá³, ñèâèé âîëîñå, ñòèäàéñè, ùî ïðèïîâ³äàºø
òà ïðèñï³âóºø, ÿê ïëàêñèâà áàáà, áî í³÷î âæå òîá³ íà ö³ì
ñâ³ò³ íå ïîìîæå...

— Åõ, ñèíè ìî¿, ñèíè ìî¿, äå âàø³ ãîëîâè ïîêëàäåí³?!
Íå çåìëþ âñþ, àëå äóøó áè-ì ïðîäàâ, àáè-ì êðîâàâèìè
íîãàìè çàéøîâ äî âàøîãî ãðîáó. Ãîñïîäè, áðåøóòü çîëîò³
êíèãè ïî öåðêâàõ, ùî òè ìàâ ñèíà, áðåøóòü, ùî-ñ ìàâ! Òè
ñâîãî âîñêðåñèâ, êàæóòü. À ÿ òîá³ íå êàæó: âîñêðåñè ¿õ, ÿ
òîá³ êàæó: ïîêàæè ãðîáè, íàé ÿ ëÿæó êîëî íèõ. Òè âèäèø
ö³ëèé ñâ³ò, àëå íàä ìî¿ìè ãðîáàìè òè îòåìí³â...

— Íàé òîá³ îöÿ ñèíÿ áàíÿ òàê ïîòð³ñêàº, ÿê ìîº ñåðöå...
— Òà ïðèéä³òü êîòðà äî ñòàðîãî; í³áè âè ¿õ íå îá³éìà-

ëè, ìî¿õ ñèí³â, òà íå ëÿãàëè â á³ëó ïîñò³ëü? Òà âîíè áóëè,
ÿê äóáè êó÷åðÿâ³... Òà ïðèíåñè íà ðóêàõ áàéñòðºòêî, íå
âñòèäàéñè, ïðèõîäè. Ä³ä òîá³ âñ³ êîâåðö³ ï³ä íîãè ï³äêèíå,
à áàéñòðóêîâ³ ïîðóáàº âñå ïîëîòíî íàéòîíøå íà ïåë³íêè.
Áî òè õîäèø áåç â³íêà òà ïëà÷åø â³ä íàðóãè.

² ä³ä çäîéìèâ îá³ ðóêè âãîðó é êëèêàâ íèìè äî ö³ëîãî
ñâ³òà:

— Õîäè, íåâ³ñòî÷êî, õîäè äî òàòà, íàì ïîïà íå òðåáà!
Ãîëîñíî çàðèäàâ, ïðèëÿã äî çåìë³ ³ íåþ, ÿê õóñòèíîþ,

îáòèðàâ ñëüîçè ³ ïî÷îðí³â. Òà ùå áëàãàâ äàëüøå:
— Àáî ïðèõîäè õîòü òè, êîõàíêî, áåç äèòèíè, òà íà

òâî¿ øè¿ ÿ âçäðþ ºãî ðóêè, à íà òâî¿õ ãóáàõ çà÷åðâîí³þòü
ºãî ãóáè, à ç òâî¿õ î÷èé, ÿê ç ãë³áîêî¿ êèðíèö³, ÿ â³ëîâþ ºãî
î÷³ ³ ñõîâàþ ¿õ â ìîº ñåðöå, ÿê ó êîðîáêó. ß, ÿê ïåñ, çàíþ-
õàþ ºãî ÷óïåð íà òâî¿ äîëîí³... Êîõàíêî, ïðèõîäè ³ ðàòóé
ñòàðîãî.

— Òè ùå º íà ñâ³ò³, à ¿õ íåìà æàäíîãî, òî íàéä³òü äîðî-
ãó äî ìåíå òà ïðèíåñ³òü â³ñòü. Íàñèïòå ñòóäåíî¿ ðîñè íà
ì³é ñèâèé âîëîñ, áî â³í ìåíå ïå÷å êîæäèé, ÿê ðîçæàðåíèé
äð³ò. Ìîÿ ãîëîâà ïàëèòüñè â³ä òîãî âîãíþ.

² ðâàâ ç ãîëîâè ñèâå âîëîññÿ òà êèäàâ íà çåìëþ.
— Ñèâå âîëîñº, ïàëè çåìëþ, ÿ íå ãîäåí âæå òåáå äâè-

ãàòè.
Äî ðåøòè îáåçñèëåíèé, ïðèëÿã äî çåìë³ ³ ëåæàâ äîâãî

ìîâ÷êè, à ïîò³ì ëàã³äíî ðîçêàçóâàâ:
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— Ïîñë³äí³é ðàç ïðèéøîâ Àíäð³é: â³í áóâ ó ìåíå â÷å-
íèé. «Òàòó, — êàæå, — òåïåð ³äåìî âîþâàòè çà Óêðà¿íó». —
«Çà ÿêó Óêðà¿íó?» À â³í ï³äîéìèâ øàáëåâ ãðóäó çåìë³ òà é
êàæå: «Îöå Óêðà¿íà, à òóò, — ³ ñïðàâèâ øàáëåâ ó ãðóäè, —
îòóò ¿¿ êðîâ; çåìëþ íàøó ³äåì â³ä âîðîãà â³äáèðàòè. Äàéòå
ìåí³, — êàæå, — á³ëó ñîðî÷êó, äàéòå ÷èñòî¿ âîäè, àáè-ì îá-
ìèâñè, òà é áóâàéòå çäîðîâ³». ßê òà ºãî øàáëÿ áëèñíóëà òà é
ìåíå çàñë³ïèëà. «Ñèíó, — êàæó, — òà º ùå â ìåíå ìåíøèé
â³ä òåáå, ²âàí, áåðè ³ ºãî íà öå ä³ëî; â³í äóæèé, íàé âàñ îáîõ
çàêîïàþ ó öó íàøó çåìëþ, àáè âîð³ã ç öåãî êîð³íÿ ¿¿ íå â³-
òîðãàâ ó ñâ³é á³ê». — «Äîáðå, — êàæå, — òàòó, ï³äåìî îáà».
Òà ÿê öå ñòàðà â÷óëà, òî ÿ çàðàç âèä³â, ùî ñìåðòü îáâèëàñè
êîëî íå¿ á³ëèì ðàíòóõîì. ß ïîäàâñè äî ïîðîãà, áî-ì ÷óâ, ùî
¿¿ î÷³ â³ïàëè ³ ïîêîòèëèñè, ÿê ìåðòâå êàì³íº ïî çåìë³. Òàê
ìåí³ çäàâàëîñè, àëå ñâ³òëî íà ¿¿ ÷îë³ âæå ïîãàñëî...

— À ðàíî âîíè îáà âèõîäèëè, à ñòàðà ñïåðëàñè íà âî-
ðîòà òà íå ãîâîðèëà, àëå òàê çäàëåêà äèâèëàñè, ÿê ç íåáà.
À ÿê ÿ ¿õ ñêèäàâ íà êîë³¿, òî-ì êàçàâ: «Àíäð³þ, ²âàíå, âçàä
íå éä³òü, çà ìåíå ïàì’ºòàéòå, áî ÿ ñàì, âàøà ìàìà íà âîðî-
òÿõ óìåðëà...»

Äî ñàìîãî âå÷îðà Ìàêñèì âîäèâ êîí³ ïî íèâ³ òà íå
êðè÷àâ óæå, ãåòü çàìîâê. Ä³òè, ùî â³âö³ ãíàëè, ëþäè, ùî
ïëóãàìè ïîïðè íüîãî äçâîíèëè, ç ëÿêó íå ïîçäîðîâëÿëè
éîãî. Çàìàçàíèé ãðÿçþêîþ, îáäåðòèé, êðèâèé, â³í íåíà÷å
çàïàäàâñÿ â çåìëþ.

* * *

Ï³çí³ì âå÷îðîì, ÿê Ìàêñèì ïîîáõîäèâ êîðîâè òà êîí³
òà ïîäî¿â â³âö³, óâ³éøîâ äî õàòè.

— Òè, íåáîãî, ãåòü çàòèõëà, çàìåðòâ³ëà, ÿê áè â òåáå õòî
í³æ óïõàâ, íå ãîäíà-ñ ñëîâà ñêàçàòè... Òà ÿ â òîá³ ùå ðîçãð³-
áó òðîõè âîãíþ...

Â³í çâàðèâ êóëåøó, óáðàâ á³ëó ñîðî÷êó, ïîâå÷åðÿâ ³ çà-
òèõ. Ïîò³ì ïðèêëÿê äî çåìë³ ³ ìîëèâñÿ:

— À òè, Ìàòè Áîæà, áóäü ìîéîâ ´àçäèíåâ; òè ç ñâî¿ì
ñèíîì ïîñåðåäèí³, à êîëî òåáå Àíäð³é òà ²âàí ïî áîêàõ...
Òè äàëà ñèíà îäíîãî, à ÿ äâîõ.
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ÂÎªÍÍ² ØÊÎÄÈ

Ñèâèé êîì³ñàð â’¿çäèâ ó ñåëî ôîðøïàíîì ³ äèâóâàâñÿ,
ùî âîíî ùå ñòî¿òü ÷èñòå ³ á³ëå.

«Öèì ìóæèêàì, — äóìàâ â³í, — ³ ÷îðò í³÷îãî íå âä³º, à
íå òî â³éíà; æåðóòü, ÿê ñâèí³, òà çàëèâàþòüñÿ ðîìóíêîþ.
Ö³êàâî, ÷è ï³äóòü ³ ê³ëüêî äàäóòü çàðîáèòè. ß ¿õ óì³þ ïî-
ñêîáîòàòè...»

Ìàêñèì Îíèùóê ïîáà÷èâ â³ä ñâîº¿ õàòè ïàíà òà çàðàç
çàá³ã çà âóãîë, àáè ñêðèòèñÿ.

— Â³äêè Ïîëüùà ò³ëüêî òèõ ï³äïàíê³â íàáðàëà! Âîçèìî
òà é âîçèìî òà é ïåðåâîçèòè íå ãîäí³. Ë³ïøå ñõîâàþñè, à
æ³íêà íàé êàæå, ùî ÿ â ìëèí³. Âæå ìåí³ áîêîì ë³çå îòó
ñàðàí÷ó âîçèòè.

Ñòàðèé Êóôëþê âèéøîâ àæ çà âîðîòà, áî íå ìàâ êîíåé
³ íå áîÿâñÿ.

— Àëå ãîäîâàíèé, ÿê ïàöþê, âñ³ áîãà÷³ ïîâò³êàþòü â õà-
ùó, àáè íå éòè íà ôîðøïàí.

Ñòàðà Âàðâàðà ñêàçàëà «ñëàâàéñó» ³ øåïòàëà:
— Öå ÿêåñü ñòàðå äóïëî, íå áóäå ëàíäóâàòè íî÷àìè ç ïî-

ë³öàéîì òà õàïàòè ìîëîäèö³ çà ï³äòè÷êó...
Îòåöü ïàðîõ, ÿê ëîøàê, ïîá³ã äî õàòè, àáè êîì³ñàð éîãî

íå çàïðèì³òèâ.
— Ìîÿ ïàí³, ëèõî âæå çíîâ íàäíåñëî ÿêîãîñü óðÿäíèêà

â ñåëî, ïðèïðÿ÷òå â ïîêîþ òà ãîòîâòå ë³ïøèé îá³ä.
— Âæå ò³ ëÿøêè ìàþòü äîáðèé àïåòèò...
Ó÷èòåëü íèçüêî ïîêëîíèâñÿ êîì³ñàðåâ³ ³ ñêàçàâ «ïàäàì

äî íóã», áî íå áîÿâñÿ, ùîáè ïàí êîì³ñàð çàãîñòèâ äî íüîãî.
Êîëî ãðîìàäñüêî¿ êàíöåëÿð³¿ â³éò ç áàéðàòîì î÷³êóâàëè

êîì³ñàðà. Â³éò êàæå:
— Ëþäè äîáð³, ÿ öåìó íå â³òðèìàþ, ñòàðà â³ä õàòè â³ä-

ãîíèòü, à ä³òè ãîëþêàþòü, ÿê íà ïñà. Íåìà ñïîêîþ í³ âäåíü
í³ âíî÷³. Äàâàé ¿ì ¿ñòè, äàâàé ãîð³âêè; õîäè ç íèìè ïî ñåë³
çà áóíò³âíèêàìè; øóêàé ´âåð³â, øóêàé ëèñò³â ç Â³äí³, ðîç-
êîïóé çåìëþ òà øóêàé çðàäè íà Ïîëüùó. Âçèì³ äâåð³ íå
çàïèðàþòüñè òàê, ùî ñòàðà çàìåðçàº íà ïå÷³. Ïîøóêàéòå
ñîá³ äðóãîãî â³éòà, áî ÿ äîâøå íå ãîäåí öåé òÿãàð äâèãàòè.
Îò, âèäèòå, âæå ¿äå: áîäàé ºãî øëÿõ òðàôèâ!
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— Â³éòå, à äå ëþäè? ß æ ðîçêàçóâàâ âàì, ùîáè âñ³ ç³éø-
ëèñÿ êîëî êàíöåëÿð³¿.

— ß ÷åðåç äåñÿòíèê³â ðîçêàçàâ ëþä³ì ïðèõîäèòè, ìîæå,
ùå ïîñõîäºòüñè.

— Ìóæèê âñå äóðíèé: ÿê ïëàòèòè, òî â³í õàïàº êíèæêó
ç-ï³ä ñâîëîêà, õîâàº â ïàçóõó òà äíÿìè âè÷³êóº, àáè ïîäà-
òîê çàïëàòèòè; à ÿê ãðîø³ áðàòè, òî ìóæèê íà ïå÷³. ²é, ÷îðò
âàñ áåðè, ìåíøå áóäó ðîáîòè ìàòè, à ïåíñ³ÿ îäíà.

— Ïðîøó ïàíà, âæå ìè íàáðàëèñè, àæ çàíåñòè íå ìî-
æåìî...

— Íå ïåðå÷ó âàì, ´àçäî, ùî çà Àâñòð³¿ òàê áóëî, àëå
â íàñ áóäå ³íàêøå.

— Äàé Áîæå...
— Â³éòå, ³ä³òü âè ïåðø³ ñïèñóâàòè âîºíí³ øêîäè; õòî

íå ïðèéäå, ñàì ñîá³ áóäå âèíåí.
— Íàçèâàºòåñÿ?
— Ìèõàéëî Âàõíþê.
— Ê³ëüêî ìîðã³â?
— ßê³ òàì ìîðãè, ä³òè ðîç³áðàëè...
— Àëå ê³ëüêî âè îáðîáëÿºòå?
— Ìîæå, äåñÿòü, ìîæå, á³ëüøå, ìîæå, ìåí÷å.
— Ïèø³ì äâàíàäöÿòü.
— Ê³ëüêî íåìà.
— Òî ïèø³ì îäèíàöÿòü.
— Òà íàé áóäå...
— ßê³ øêîäè âîºíí³?
— Òà ÿê³ øêîäè, í³áè ìåí³ õòî øêîäó âåðíå? Ïóñòî

ãîâîðèòè ³ ïèñàòè...
— Âè òîãî íå ðîçóì³ºòå, íà÷àëüíèêó, ìîñêàë³â ìè ï³ä

Âàðøàâîþ çáèëè íà âèííå ÿáëîêî, ç Â³äíÿ ³ Ïåøòó çàáåðå-
ìî âñå çîëîòî ³ çîëîòîì óñ³ øêîäè âîºíí³ ïîïëàòèìî.

— Áîã áè ç âàñ ãîâîðèâ...
— Òåïåð ìè âàø³, à âè íàø³.
— Î, òî ùå õòî çíàº, ÿê áóäå.
— Ïîëüùà áóäå, à âè, ÿê ìàºòå ðîçóì, òî íàáåð³òü çî-

ëîòà â³ä ìàäüÿð³â, â³ä í³ìö³â òà â³ä ìîñêàë³â òà é æèéòå â
äîáð³ ï³ä Ïîëüùåþ, à ñâî¿õ áóíò³âíèê³â ãîí³òü ç ñåëà. Íó,
íà÷àëüíèêó, ÿêà øêîäà?
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— Òà ïàðà êîíèé, òà â³ç ùå íà ïî÷àòêó â³éíè àâñòðèÿêè
âçÿëè, êîí³ ç âîçîì òèñÿ÷ó êîðîí. Ìîñêàë³ âçÿëè êîðîâó ³
òåëèöþ; çà îáîº ðàõóþ â³ñ³ìñîò êîðîí.

— Ùî ùå?
— Ùå ìàäüÿðè çàðàáóâàëè äâà ïàöþêè, ùî âàðò³ òðè-

ñòà êîðîí.
— ² ùå ùî?
— Äå ÿ âñå ãîäåí íàãàäàòè, òà é íàùî çãàäóâàòè ëèõå;

äîáðå, ùî ìèíóëî.
— Í³, âñå ñïèñóéòå, ìè âñå çàïëàòèìî.
— Òà áðàëè ïîäóøêè, òà âåðåí³, òà ö³ëå ñàëî âõîïèëè,

òà ñàíè, òà äðîâ ç-ï³ä õàòè; äå ÿ âñå òî ãîäåí çáàãíóòè?
— Îòæå, âèäèòå, âàøà øêîäà ðàçîì, ïàíå Âàõíþêó, áóäå

äâ³ òèñÿ÷³ ø³ñòñîò çîëîòèõ êîðîí, à ïåðåì³í³òü íà ìàðêè,
òî ìàºòå ÷èì æèòè äî ê³íöÿ â³êó.

— Åé, ïàíå, Áîã ò³ êîðîíè áóäå ðàõóâàòè, à ìàðîê ìåí³
íå òðåáà.

— Òî ïîäàðóéòå ìåí³ öþ øêîäó, ÿ âàì çàðàç äàì òèñÿ÷ó
êîðîí.

— Ùî áóäó äàðóâàòè á³ëüøèì ïàíàì â³ä ìåíå.
Áàéðàòè òàê ñàìî íåðàäî ñïèñóâàëè øêîäè, à ëþäè, ÿê³

âæå ïîñõîäèëèñÿ, ïåðåðàõîâóâàëè â³éòîâ³ çîëîò³ êîðîíè íà
ìàðêè, ³ íå îäíîìó ñòàâàëî æàëü, ùî íå ìàâ í³ÿêî¿ øêîäè.
Òà ÿê æèä Êàëüìàí ö³ëó ãîäèíó äèêòóâàâ ñâî¿ âòðàòè, íå
ïîìèíàþ÷è íàéìåíøî¿ êð³øêè, òî ìóæèêè çàãîìîí³ëè:

— Î, ïàðøèâèé, íàðàõóâàâ àæ òðè òèñÿ÷³ çîëîòèõ êî-
ðîí, à êðèâèé Äìèòðî âåñü ìàºòîê ºìó â ñåáå ïðèõîâàâ,
³ äèâ³òü, ê³ëüêî ãðîøåé íàáåðå.

— ß â Êàðïàòàõ ¿â äâà ì³ñÿö³ ñèðó áàðàáîëþ, ñòðàòèâ
êîí³ ³ â³ç, ëåäâè äîáèâñè äîäîìó ³ ï³âðîêó â³äëåæ³â, òà àáè
ÿ í³÷îãî íå ìàâ...

Ïîêè ãîâîðèëè, à âðåøò³ ðîçá³ãëèñÿ ïî ñåë³ êëèêàòè
ñâîÿê³â ³ ñóñ³ä³â, àáè íå âòðàòèëè çîëîòèõ êîðîí. Çà ãîäèíó
ö³ëå ñåëî ñòîÿëî íà âèãîí³. Êîì³ñàð òàê äî íèõ ñêàçàâ:

— Áà÷ó, ëþäè, ùî âàøå ñåëî ðîçóìíå, ³ âñ³ øêîäè âàì
ïîïèøó, àëå ï³äó ¿ñòè, áî ÿ ãîëîäåí.

² ðàçîì ç â³éòîì òà ðàäíèìè ï³øëè äî Êàëüìàíà, òàì
äîâãî ïåðåêóøóâàëè ³ ïîâèõîäèëè ÷åðâîí³ ÿê ðàêè. Ðàä-
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íèé Êîð÷ óæå çíàâ, ùî êîì³ñàðåâ³ òðåáà ðóìóíêè, ìàñëà,
êóðåé òà ÿºöü. Çà òå, ùî ëþäåé ïðî ö³ ïîòðåáè êîì³ñàðà
ïîâ³äîìèòü, ðàäíèé Êîð÷ ìàâ ä³ñòàòè â³äøêîäóâàííÿ âî-
ºííå íàéäàëüøå çà ì³ñÿöü. ² çàêè ïàí ïèñàâ ó êàíöåëÿð³¿,
òî æ³íêè äî êîìîðè êîì³ñàðà íàçíîñèëè âñ³ëÿêîãî äîáðà, à
÷îëîâ³êè â ðóêàâàõ òàñêàëè ðóìóíêó. Ïîë³öàé ³ Êîð÷ íåçà-
áàâêè òàêîæ ïî÷åðâîí³ëè, òàê ñàìî ¿õ êðåâí³. Ö³ëèé âèã³í
çâîðóøèâñÿ, çâåñåëèâñÿ ³ ëþáî ãóòîðèâ àæ äî ï³âíî÷³, ïîêè
êîì³ñàð ïèñàâ øêîäó. Ðàäíèé Êîð÷ áóâ òîãî ïåðåêîíàííÿ,
ùî êóðåé ³ ÿºöü çàáàãàòî äëÿ êîì³ñàðà, à îñîáëèâî çàáàãàòî
ðóìóíêè.

Îï³âíî÷³ ìóæèêè, ÿê áæîëè ìàòêó, îáñòóïèëè ïàíà òà
â³äïðîâàäæóâàëè äî Êàëüìàíà íà âå÷åðþ. Íà çîðÿõ âèñà-
äèëè êîì³ñàðà íà ôîðøïàí, îáëîæèëè êóðìè, ÿéöÿìè ³
ðóìóíêîþ ³ òàê, áàæàþ÷è éîìó òà Ìèêîëàºâ³ ùàñëèâî¿
äîðîãè, âåðíóëè âåñåë³ äîäîìó.

Ó Êàëüìàíà ëèøèâñÿ ëèøå Ñâ³ö. Äî ñõîäó ñîíöÿ ãóêàâ
ï’ÿíèé:

— Íàé òèõ ìîñêàë³â øëÿõ òðàôèòü, ùî ìåíå íå îáðà-
áóâàëè!

À Ìèêîëàé äîáðèìè ê³íüìè ÿê ïåðå¿çäèâ ÷åðåç õàùó,
òî íà íüîãî ³ êîì³ñàðà íàïàëè ïàðóáêè, çàáðàëè âñ³ äàðè, à
¿õ ïîïàðèëè. Êîíÿì äàëè ïî äîáðîìó áàòîãîâ³, ³ àæ ï³ä
ì³ñòîì ïàí ³ Ìèêîëàé îòÿìèëèñÿ òà îáòèðàëè êðîâ ç ëèöÿ.
Ìèêîëàé ðóêàâîì, à êîì³ñàð õóñòèíêîþ.

— À òî õàìè çäåìîðàë³çîâàí³, à òî áèäëî, âîíè ãàäàþòü
ä³ñòàòè â³äøêîäóâàííÿ? ×îðòà â çóáè!

² òàê áóëî.

MORITURI1

Ùå äî ñõîäó ñîíöÿ ñõîäèëèñÿ âîíè äî ãîëÿðà Òèìêà
ùîíåä³ë³ ³ ñâÿòà, àáè ãîëèòèñÿ ³ ï³äñòðèãàòè ÷óïåð. Ïðèíî-
ñèëè ç äîìó òî õë³á, òî ñîëîíèíó, òî ³íøèé õàð÷, à ãðîøåé

1 Ò³, ùî ÷åêàþòü ñìåðò³ (ëàò.).



182

í³êîëè. ̄ õ áóëî âæå íåáîãàòî â ñåë³, ùî äåðæàëèñÿ Òèìêà, áî
îäí³ ïîâìèðàëè, à äðóã³ ïðîïàëè íà â³éí³. Àëå â³ä òðèäöÿòè
ë³ò âîíè ïðèâèêëè ìàòè îöåé ñõ³ä ³ íå ïîêèäàëè éîãî.

* * *

— Êîáè-ñòå íå êóðèëè òàê³ òþòþíè, ùî ÿ ãèíó â³ä íèõ,
òà íå ðçàëè, ÿê êîí³, áî ÿ ãëóõíó.

— Ñèäè, Íàñòå, òèõî, à ãëóõà òî òè äàâíî.
— ßê íå ãëóõíóòè â òàê³ì ìëèí³, ñòèäàéòåñè, ñòàð³ ïàé-

òàø³.
— Òà ÷îãî âè ñëóõàºòå ìóçèêó ç áåççóáîãî ãðåá³íÿ? —

êàæå Òèìêî.
— Î, ÿêîãî ´àçäó ìàþ, âèäèòå ñòóïíÿ! ² â³í ùå òàêèé

õðàïëèâèé òà ñëèíàâèé...
— Òè ïèòëþºø ÿçèêîì, ÿê ó ìëèí³...
— Òüõó íà òåáå, ñòàðèé.
— Âîíà áè ùå õîò³ëà òàê, ÿê äàâíî, àáè ¿¿ ïîïë³ñêóâàòè

ïî ìíºê³ì, àëå, íåáîãî, âèáà÷àé, ìíºêîãî âæå äàâíî íåìà.
— ² öå òè òàêå â íåä³ëþ ãîâîðèø, îêàÿíèêó, òàæå ñåãî-

äí³-çàâòðà äî äó÷³ ìàºø çàáèðàòèñè...
— Íàé ³ äî äó÷³, à òàêè ñòàðèõ áàá³â íå áóäó ïëåñêàòè.
Ðåã³ò, ñì³õ, Íàñòèí êàøåëü.

* * *

— Òèìêó, áåðè, ìîé, êë³ù³ òà òºãíè çóá, òà ÿ öå¿ íî÷³
ïî ñò³íàõ äðàâñè.

— Êîòðèé çóá?
— Òà íà, äèâèñè.
Âàñèëü ðîçíÿâ ðîò ³ ïîêàçàâ ö³ëèé ðÿä á³ëèõ çóá³â.
— Òà ÿêèé ä³äüêî ç çóáàìè ç òâî¿ìè? Çóáè òàê³, ùî çà-

ë³çî ïåðåêóñèø.
— À ÿ íå ãîäåí â³òðèìàòè.
— ß, íåáîæå, íå áóäó äî ñëóæáè Áîæî¿ òºãíóòè.
— Òåðïè, ÿê ìîæåø äî ï³ñë³ ñëóæáè, áî ÿ òåïåð êðîâ

íå áóäó ïóñêàòè.
— ²-³, ê³ëüêî òè íàì êðîâ³ âæå ïóñòèâ ïåðåä ñëóæáîþ

ç áîðîäè òà ëèöà.
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— Òî íå õîò³÷è, à öå ³íøå.
— Âàñè, à ïðîáóé ãîð³âêè.
Ñõîäèëè ä³òè ö³ëå ñåëî — òà é íåìà.
— Íåøò³ ðóìóíåøò³.
— À ÿ çàðàç íàéäó, àëå àæ íà ê³íö³ ñåëà.
— À ê³ëüêî íàñ º?
Ïîðàõóâàëè.
— Ë³òåðêó ÿê êóïèø, òà é áóäå.
Âñ³ øóêàëè ãðîøåé, ïîâîë³, í³áè íåâäîâîëåí³, àëå ðàä³,

ùî áóäå çàáàâà.

* * *

— Ðîçðîáëÿéòå ìèëî, êîòð³ ãîëèòåñè, à êîòð³ ñòðèæå-
òåñè, òî ñ³äàéòå, áî ñîíöå ñõîäèòü.

— Òèìêó, íåáîæå, òè òðèìàé âæå òðàô³êó ç ïàï³ðêàìè,
áî ÿê êîòðèé â³äå ç òâî¿õ ðóê, òî ìóñèòü ö³ëó êíèæå÷êó
â³ë³ïèòè, àáè êðîâ ç íåãî íå ç³éøëà.

— Òà â òåáå, Ìèêîëî, òàêà òâåðäà áîðîäà, ùî ÿ áîðøå
áè äèêó ñâèíþ â³ãîëèâ òà ïóñòèâ äî öåðêâè, í³æ òåáå.

— Òîá³ âñå íåäîãîäà, à íà Þðêà íàð³êàºø, ùî ìàº ìíº-
êèé âîëîñ.

— Áî òàêîæ ïóñòèé âîëîñ, òàêèé, ÿê ó ä³âêè ìåæè ïà-
õàìè... Ìåí³ âæå ðóêà äðîæèòü, ÿ íå çíàþ, ÿê ÿ âàñ äîãîëþ
äî ê³íöÿ, à ÿê ùå êîòðèé ç âàñ â³âåðíåòå ðàòèö³, òî òàêè íå
çíàþ, ÿê ºãî íà ëàâó ïîêëàñòè.

Ñîíöå âæå äîáðå ç³éøëî, ÿê Òèìêîâ³ ãîñò³ ñèä³ëè îáë³ï-
ëåí³ ïàï³ðöÿìè òà ÷åêàëè íà ãîð³âêó.

Ìèêèòà âðåøò³ ïðèéøîâ ç ïëÿøêîþ ³, çàêè ùå îáãîëèâñÿ,
òî íà ñòîë³ áóëà ãîð³âêà ³ íàêðîºíèé õë³á ç ÷àñíèêîì.

* * *

Ïèéìî, áðº, áî ãîíè íàø³ êîðîòê³! Ùî áóäåìî ñîá³
æàëóâàòè?

— Òà íàì êîáè öå¿ íåõòîëèö³ õòî äîíîñèâ, òî ùå áè-ñ,
ìî, äóáàëè ïîâîë³. Â³éòà âæå íå êëàäåìî, ðàäè íå â³áèðàº-
ìî, ïîñë³â íå ïîñèëàºìî.

— Âñå ïåðåéøëî íà ÷èòàëüíþ, òàì ïåðåä ðºä.
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— Îò, ðºä, ä³âêè ïåðåáèðàþòüñè íà ïàðóáê³â, ïàðóáêè
íà ä³âîê, îá³éìàþòüñè áåç âñòèäó òà ñîðîìó, âåñ³ëº ñïðàâ-
ëºþòü òà áåðóòü ãðîø³ çà á³ëºòà.

— Òàêà òåïåð ó íèõ íàñòàëà çàáàâà, àëå âîíè ìàþòü
ðîçóì, íå á³éñè, ìîëîä³, ñâ³òîì áóâàëè. Ïîëüù³ àí³-àí³ íå
õîòº, à ïàíöüê³ ´ðóíòè õîòº ðîçä³ëèòè.

— Á³ãìå äîáðå, í³ö íå êàæ³òü, òåïåð ç öåâ Ïîëüùåâ í³-
õòî íå ãîäåí â³òðèìàòè: ³ ìàºòêîâå, ³ äîõîäîâå, ³ ´ðóíòîâå,
³ â³ä ïñ³â, ³ â³ä ãíî¿âêè... àëå äå ùî íà ñâ³ò³ º!

— Òà êîáè ìîãëè â³áîðîòè! Îò äàé Áîæå çäîðîâëº, Íà-
ñòå, òà é íå êðè÷è íà íàñ, áî, íåáîãî, âæå-ì íà ðîçõîä³.

— Òà ùî ÿ âàì êàæó, äàé Áîæå ³ âàì çäîðîâëÿ, ëèø
íå çàãð³éòå ãîëîâè, ÿê êîòðèõ çåëåíèõ ñâºò: ëþäè éäóòü
äî öåðêâè, ñåëî îáìàºíå, à âè ëåæèòå, ÿê äóá’º, ï³ä ëþ-
áèñòêîì...

— Òîãäè áóâ ãåëò, äå ò³ ÷àñè?..
Äîâãî ùå áàëàêàëè ³ Âàñèëåâ³ íà õîðèé çóá îñòàâèëè çî

äâà êåëèøêè.
— Òà éä³òü âæå äîäîìó, òà êîëè âàñ æ³íêè çáåðóòü äî

öåðêâè, ³ êîëè ÿ â³ìåòó îòå âîëîñº, ê³íöüê³ ãðèâè ç á³ëèõ
êîíåé...

² âîíè âèõîäèëè ç õàòè ç³ ñïå÷åíèìè îáëè÷÷ÿìè, ÿê³
ñîíöå äîâã³ ðîêè ïðàæèëî; âîíî é òåïåð çàðàç óâ³ññàëîñÿ
â íèõ, òà é âîíè éîãî íåñëè äî ñâî¿õ äîì³â.

* * *

— Çàðàç áóäå á³äà, — êàçàâ Ìèêîëà Ìàêñèìîâ³.
— Òà ÿêà á³äà, à ä³òåì â³ä òåáå çàñü!
— Òà ä³òåì çàñü, àëå ñòàðà. Âæå ÷åêàº, àæ î÷³ â³äèâèëà,

àáè ìåíå ÷³ñàòè.
— Ñàì ñè ÷³øè.
— À äå æ áè âîíà äàëà, âîíà ö³ïêî ëþáèòü ïîëþâàíº

ðîáèòè â ÷óïð³, òà çàðàç çàíþõàº, ùî-ì ïèâ ãîð³âêó. Òà é
êàçàíº: íå ìàºø ñòèäó, ñòàðèé, í³ â³ä ñîíöà, í³ â³ä ëþäèé.

— Òî ñõîâàéñè äåñü ó ñòîäîë³.
— Òî ïðîïàëî, âîíà áè ìåíå ç ãðåáåíåì øóêàëà äî çà-

âòðà...
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Ä²Ä ÃÐÈÖÜ

ß ïî¿õàâ â³äâ³äàòè ìîãî ñòàðîãî ïðèÿòåëÿ Ãðèöÿ. Â³í
äàâíî îãëóõ, ³ òÿæêî ç íèì ïåðåáàëàêóâàòè. Â ðóêàõ ìàâ
çåëåíó ãàëóçêó, à êîëî íüîãî íà òðàâ³ ñèä³â éîãî íåâåëè-
êèé âíóê.

— Â äîáðèé ÷àñ âè ïðè¿õàëè; ÿ ïåðåðîäèâñÿ íà ìîëî-
äîãî, ëèø íå çíàþ, ÷è íà äèòèíó ç³éäó, ÷è íà ñòàðó ãîëîâó
ñòèäó íàáåðó. ×óþ òîòó ìóçèêó, ÿê ìîÿ ñòàðà éøëà çà ìåíå,
äóæå áèñòð³ ãîëîñè ïîçàë³òàëè â óõà. Äîòåïåð áóëè ÿê îëî-
âîì çàëëÿò³. Ìóêà áóòè ãëóõîìó, ñëîâà â’ÿíóòü íà ÿçèö³, à
ñòàðà ëèø ïîñì³øêîâóºòüñè ç ìåíå òà ïèùèòü, ÿê ñîéêà, â
ñàì³ âóõà: à íåìà âæå ÿê â³÷³â ñëóõàòè òà ç ïðåñòîë³â ñàìîìó
äî íèõ ãîâîðèòè. Ìåí³ ç æºëþ çà ëþöüêèì ñëîâîì íå ðàç
õîò³ëîñè äàòè ñåáå çàìóðóâàòè. Ã³ðêî âîíî, ÿê æèâå ùå
ò³ëî îáðîñòàº êîðîâ òà ñòàº ñòîâïîì.

— Ïðèõîäèòüñè ñèä³òè â ñâî¿ äóø³, ÿê ó çàâàëåí³ õàò³, äå
âñüî ðîçáèòå ³ ïîí³âå÷åíå. Äåñü ÿê ç ìðàêè, ÿê ç ìîêðîãî
ïîïåëó òàñêàòè ñâ³é ðîçáèòèé ìàºòîê òà â³ä ñïóçè îáòèðàòè
ðóêè. Ð³äí³ ä³òè òàê³, ÿê ÷óæ³, ÿ çàáóâ, ùî âîíè áóëè ìàëèìè.

— Äàâíî äóæå, ÿê íàñ ó ì³ñò³, ñàìèõ ãîñïîäàð³â, áàãàòî
ç³áðàëîñè ç ×åðåìîøà, ç-íàä Ïðóòà ³ ç-íàä Äí³ñòðà, ÿê ïðè-
âåçëè õëîïö³â äî øêîëè. Âîíè òàê³ òèõîíüê³ íà ì³ñüê³ì
ðèíêó, ÿê ðèáà, ðîçêèäàíà ïî äîðîç³; ãèíóòü ò³êàòè â çåëå-
íå ïîëå. Ìàìè ñèäÿòü íà âîçàõ ïëà÷óòü òà ïîòèõî ïðîêëè-
íàþòü íàøèõ äîðàäíèê³â, à ìè, áàòüêè, ðàäóºìîñè: òà äîêè,
êàæåìî, áóäåìî äóðí³ òà ïàíàì ñëóæèòè áóäåìî, ïîêè ä³òè
íå â³â÷èìî, à òîä³ ³ ïàí³â ïîíàãîíèìî. À ãåòü ïîò³ì, ÿê ä³-
òè â øêîëàõ ïîï³äðîñòàëè, òî ìè, ñàì³ äóæ³ ãîñïîäàð³, ãî-
ìîí³ëè êîëî íèõ, ÿê áæîëè êîëî öâ³òó.

— ² òîé æºëü, êîëè ÿ, ÿê çàìóðîâàíèé öåìåíòîì, ïîïàâ
ó ãëèáîêó ïèâíèöó, çðîáèâ ³ç ìåíå òàêîãî, ùî çà÷ºâ çàáóâàòè
òî, ùî ìåíå â æèòþ âñå ðàäóâàëî. ßê ÿ ê³ëüêà äåíü òîìó
ïî÷óâ ó ñîá³ íîâó ñèëó, òî, Ãîñïîäè, â³äèé, âñå ñîíöå, ÿêå ÿ
äâèãàâ íà ñîá³ òðè ïîêîë³íÿ, âîñêðåñëî â ìåí³, âñ³ ïøåíèö³,
ùî-ì â³êîñèâ, ùå íå ìîëî÷åí³. Òåïåð ÿ áîãà÷, ùå ïîãîäóþ
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ö³ëó Óêðà¿íó. Âñ³ ìîðîçè, ùî ï³äî ìíîâ æèëè â³êè, òåïåð
ìåíå êëàäóòü íà íîãè. ²äó í³áè äî ä³òåé, ñòàðà íàïõàëà â
òîðáó âñ³ëÿ÷èíè: ³ öåãî ¿ì, ³ òîãî ¿ì, íå æàëóº ìåíå, ñ³äëàº,
ÿê êîíÿ. À ÿ çàìåò³ëÿìè òà áóðåþ éäó ðàäèé, âåñåëèé, áî
íàïåðåä³ ä³òè, à íàçàä³ á³ëà õàòà.

— À ùî âîíè çäîðîâ³, ðîñòóòü, â÷óòüñè.
— Â³äïî÷èâàþ ïî äîðîç³, ÿê äóá, ì³öíî çàêîð³íîâàíèé

ó çåìë³, à ãàëóçº ï³ä íåáåñàìè, â øêîë³. Òåïåð ÿ â³äæèâ ³
ùå-ì äóæèé, ïîõîäæó ùå ïî ñâî¿ äîðîç³, áî ìàþ äîáðî¿,
ëàñêàâî¿ äóø³ â ñîá³ ïîâíó ïàçóõó.

— Ãåé, ÿê âîíè âñ³ ïîê³í÷èëè øêîëè — òîò³ íàø³ ä³òè,
òà ÿê ïðèñòàëè äî íàñ, ÿê ìè çáèëèñè äî íèõ äîêóïè! Äå,
ìîñïàíå, òóò âæå øàíäàðÿì äàòè ðàäó. Ñóíåìî çà ä³òüìè
òèñÿ÷àìè, ìîöí³ òà ðîçóìí³. Ñâî¿ íàïåðåä³. Âñòàº Ôðàíêî
ç òàêèì ÿñíèì ÷îëîì, ÿê ñîíöå, ñïîê³éíî â÷èòü íàñ, áî â³í
âñå çíàº. Ïðèïîâ³äàº íàì, ùî ÿê êîæäèé ç íàñ ïîñèäèòü ó
êðåìèíàë³ çà ìóæèöüêó ñïðàâó, òî âæå í³êîëè í³÷îãî áîÿ-
òèñè íå áóäå... À Ïàâëèê ëåäâå äèøå, ðîçïîâ³äàº çàâçÿòî
òîíêèì ãîëîñîì — ãåòü í³áè áåç íàä³¿ — ïðî íàøó íóæäó,
à òàì ççàäó, â³ä äâåðåé, êðèêëèâèé Òðèëüîâñüêèé â áèí-
äàõ, ÿê ä³âêà, òà âñå ñâàðèòü, à ìîëîä³ ÷åðåç öå âñå áëèæ÷å
òèñíóòüñè äî íåãî. Îäíî ñëîâî: çåìëÿ ïî ì³ñòàõ äóäí³ëà
ï³ä íàìè, ³ íå îäåí ïàíöüêèé âóãîë óò³ê ³ç ñâîãî ãí³çäà.

— À ÿê Ôðàíêî ïðè¿õàâ äî ìåíå ç ìîëîäèìè íî÷óâàòè,
òî æ³íêà, õî÷ ÿê â³÷³â íå ëþáèëà, àëå íå òîðêîò³ëà íà ìåíå
â ìàë³ õàò³, áî âèä³ëà, ùî íàø³ ìîëîä³ â÷åí³ áóëè êîëî íåãî
òàê³ ùàñëèâ³ ³ ÿñí³, ÿêáè â³í êîæäîìó ïîêëàâ çîëîòå êî-
ë³ñöå íà ãîëîâó. À ÿ ïðèïåðñè äî ÿñåíÿ â ñàäó òà é êàæó:
«Ãîñïîäè, òè çâåñåëèâ ñâ³ò ñâ³é öèìè çâ³çäàìè, à íàñ, á³ä-
íèõ ìóæèê³â, çâåñåëèâ òè Ôðàíêîì. Áóäåø ìàòè ìîëèòâó
ìîþ çà íåãî ùîäíÿ».

— À â õàò³ ÿ ºìó ñêàçàâ: «Ìåí³, íåïèñüìåííîìó, âàøå
ïèñüìî îäíî çà äðóãèì ñèíè ÷èòàþòü, ñòàðå ³ íîâå. Êîáè âàì
Áîã ò³ëüêè ñèëè äàâ, àáè-ñòå â³äøóêàëè âñ³ íàø³ ïèñüìà, ç
çåìë³, ç ñòàðèõ ìîíàñòèð³â ³ ò³, ùî çàìóðîâàí³ â ïàíöüêèõ
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ïàëàòàõ. Òà íàãàäóéòå ³ íàñ, õîòü ïîòðîõè». Íà äðóãèé äåíü ÿ
â³ç ºãî äî êîë³¿ òà çäèáàâ ÿêîãîñü ïàíà ç ê³íüìè, ÿê çì³ÿìè,
àëå ÿ ç äîðîãè íå çâåðíóâ ³ êàïåëþõà íå çäîéìèâ. Íåáîæå
ä³äè÷ó, ÿ ùå íå òàêîãî ïàíà âåçó, ÿê òè.

— Ìè ðîñëè, ä³òè íàø³ ìíîæèëèñè, âñ³ îäíîãî äóõà, òà
â³éíà áîãàòî ¿õ ïîêëàëà â ñèðó çåìëþ, à âñ³, ùî ëèøèëèñÿ,
ÿêèõ ìè â³äãîäóâàëè ³ ùî ¿õ Ôðàíêî íàâ÷èâ, çðîáèëè îäíó
êîìåíäó óêðà¿íñüêó, à êîìåíäà, êàæå, ìàº áóòè Óêðà¿íà. Õòî
öåãî ÷àñó â íàñ íå âèä³â, òîìó Áîã, âèäêî, ëàñêè íå âä³ëèâ.

— Âíóêè ï³øëè, à ÿ ùå ³ âíóêó â³äïðîâàäèâ, àáè â
øïèòàëÿõ õîäèëà çà õîðèìè. Àí³ îäíî íå âåðíóëî. Ñòàðà
çäóð³ëà, ìåíå ëèõîñëîâèëà, Óêðà¿íó ïðîêëèíàëà. Õîäèâ òè,
êàæå, ö³ëå æèòº ïî â³÷àõ òà é ä³òè çàêàçèâ òà é ïóñòèâ ¿õ
ñòð³ìãîëîâ. À ä³òè í³áèòî í³÷îãî íå êàæóòü, îáìèíàþòü,
ùî ÿ êîñò³ ¿õ ä³òèé ïîðîçêèäàâ ïî âñåìó ñâ³òó.

— ß âæå áóâ ³ çëàãîäèâñÿ éòè çà âíóêàìè, òà ïîëÿêè
éìèëè íà ãðàíèö³, òà ïðèòàùèëè äîäîìó. Äîâã³ ðîêè ñèä³â
ÿ ïîçà âóãëàìè õàòè òà íå ñì³â äî íå¿ ââ³éòè ¿ñòè; çðîáèâ
ñîá³ ïîñò³ëü ì³æ õóäîáîþ òà òàì ïåðåáóâàâ ³ ë³òî, ³ çèìó.
ß îãëóõ, îñë³ï, ¿ñòè íå ¿â, õ³áà áàðàáîëüêó ³ òðîõè âîäè. Òàê
ìåíå ñâ³ò ìèíàâ ³ ìî¿ ä³òè.

— Òà íàéã³ðø³ òî íàø³, ùî ï³øëè íà ñëóæáó. Áî ÿê
ïðèõîäèòü ïîëüñüêèé æàíäàð òà ãîíèòü ñèíà íà ôîðøïàí,
òî ÿ áåðó áàò³ã ³ ñ³äàþ, àáè-ì ëèø çíàâ, êóäè ¿õàòè.

— À ùî, ñòàðèé, äå âàøà Óêðà¿íà, à ê³ëüêî ìîðã³â ïîëÿ
òè õîò³â â³ä ïàíà, à ÿêèì ì³í³ñòðîì ìàâ áóòè òâ³é âíóê?

— Ãëóõèé, — êàæó, — íå ÷óþ í³÷î. — Òî âîæó, àáî
ä³âêè ç íèìè, àáî âóëèöÿìè ñì³òº çàê³ñêóþ ³ ðîáëþ ñëóæ-
áó. Àëå ò³ íàø³, ùî ï³øëè íà ÷óæó ñëóæáó, í³áè â³ä ìåíå
â³äâåðòàþòüñè, í³áè íå ï³çíàþòü, õîäÿòü ñàðàêè, ÿê ïåñè-
êè, ùî ¿õ ´àçäà ïóñòèâ ó ÷èñòå ïîëå. Àëå îäíà ìîëîäà ïðî-
ôåñîðêà òàêè ìåíå ï³çíàëà. Íå ïëà÷å, íå çàâîäèòü. — Ä³äó
Ãðèöþ, ùî áóäó ðîáèòè, ì³é ïðåëîæîíèé õî÷å, àáè-ì ïðè-
ñòàëà íà ºãî â³ðó. — Íåáîãî, — êàæó, — íå éäè äî íèõ â
ãîñò³, ÿê âîíè òâîºþ â³ðîþ ãèäóþòü, ñèäè â ñâî¿ õàò³ òà ¿æ
÷îðíèé õë³á.



— À äî âàñ òåïåð ÿ ìàþ âåëèêó ïðîñüáó. ×è ÿ òàêèé
çäîðîâèé áóäó äîâãî, ÷è êîðîòêî, áî ÿ â³äðîäèâñè... Àëå ÿê
óìðó, òî çàðàç ïðè¿äüòå äî ìåíå, áî áîþñè, ùî ÿê âæå áóäå
ïî ìåí³, òî ìî¿ ä³òè ïîîáäèðàþòü ñò³íè, òà Øåâ÷åíêà, òà
Ôðàíêà, òà âñ³õ íàøèõ âîíè ïîâèêèäàþòü íà ï³ä. Âîíè ¿ì
ä³òè ïîìîðäóâàëè, âîíè íà íèõ äèâèòèñè íå ãîäí³, à ÿê ÿ
âæå áóäó ëåæàòè â äåðåâèù³, òî çàïèòàéòå ïðè ëþäÿõ ìî¿õ
ä³òåé, ÷è âîíè ìî¿ ö³ îáðàçè áóäóòü â õàò³ òàê øºíóâàòè, ÿê
ÿ, ÷è ïîîáåðòàþòü ëèöåì äî ñò³íè, àáè ïðèïîäîáàòèñè åê-
çåêóòîðàì òà æàíäàðàì. Öåé ìàëèé âíóê, â³í áè ùå ïîøº-
íóâàâ ìî¿õ ïðèÿòåë³â, àëå äå éîìó ùå äî ñèëè.

— Òî ÿê ìî¿ ä³òè íå ñõîò³ëè áè ïîøºíóâàòè ì î ¿ õ
ñ â ÿ ò è õ, òî êóï³òü øê³ðºíó øêàòóëó òà ïîêëàäüòå ¿õ ìåí³
íà ãðóäè. Êàæóòü, ùî øê³ðà íå ãíèº â³êàìè. Òà ùå îäíó
ïðîñüáó ìàþ. Ëèøàþ áóêàòó ïîëÿ, íà êîãî âæå âè òåïåð
ñêàæåòå, àáè, ÿê áóäóòü çãîðòàòè ê³ñòêè íàøèõ ñòð³ëüö³â
ó êóïè, — òî àáè ³ çà ìåíå õòî òàì çãîðíóâ ê³ëüêà ëîïàò.
Àëå âèñîêî, áî íà òèõ êîñòÿõ çàöâ³òå íàøà çåìëÿ. À äî
ïîõîðîíó ÿ ìàþ âñå çëàãîäæåíå, àí³ îäíîãî öâÿõà ä³òÿì
íå òðåáà ïîñòàðàòè.

* * *

Íà äðóãèé äåíü ðàí³ñåíüêî ïðèéøîâ ï³ñëàíåöü, ùî ä³ä
Ãðèöü, ÿê ÿ â³ä’¿õàâ, êàçàâ ñîá³ ìàëîìó âíóö³ çàãðàòè íà
ñîï³ëêó, íàïèâñÿ ìîëîêà, æàðòóâàâ ¿äêî ç³ ñâîºþ áàáîþ,
óáðàâñÿ â á³ëó ñîðî÷êó, çàñâ³òèâ ñâ³÷êó â ðóêàõ, ëÿã íà ïî-
ñò³ëü ³ çàðàç ñêîíàâ.
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ÍÈÒÊÀ

Ó õàò³ òèõî, â³êíà ÷îðí³. Ìàò³ð Áîæà ëåäâè îñâ³òëåíà ³
êóæ³ëü. ¯¿ ÷îëîâ³ê Ñåìåí, â³í ÿê ñïèòü, òî ùå ¿¿ ëþáèòü.
À êîëî íüîãî Ìàð³ÿ òà Âàñèëü. À êîëî íå¿ êîëèñêà ç Þð-
êîì, íàéìåíøèì. Îáðàçè íà ñò³íàõ ³ âåëèêà ðàä³ñòü, ùî
âîíà ëþáèòü, ³ ¿¿ ëþáëÿòü.

Ó õàò³ ÷èñòî, ñ³äàòè áè äî êóæ³ë³. Â³í ó ìåíå äóæèé,
ÿ ùå áóäó ìàòè ä³òè.

Ê³ëüêî ä³òèé ÿ íå íàðîäæó... òî â³í óñ³õ ïîãîäóº.
Ìóøó ¿õ íàêðèâàòè, ëþáèòè ³ íà íèõ ðîáèòè.
Íèòêà äîâãà òà ïðåäîâãà áåç ê³íöÿ, í³õòî íå ñê³í÷èâ

íèòêè. ¯õ òðåáà óáèðàòè, à Áîã ìåí³ äàâ ¿õ ëþáèòè. Õî÷ó,
àáè ì³é ÷îëîâ³ê ÷óâ íà ñâî¿ì ò³ë³ âñ³ ìî¿ ïàëüö³, âñ³ äåñÿòü.
À Ìàð³þ óáèðàòè òðåáà íà Âåëèêäåíü, à õëîï÷èñüêà âñå
ðîçäåðóòü, áî çíàþòü, ùî ìàìà íàíîâî íàøèº.

×îëîâ³ê ñïèòü, ÿê êàì³íü, Ìàð³ÿ âæå íå çàêðèòà, à Þðêî
â êîëèñö³ êîëî íå¿ â íåñïîêîþ. Ïîíàêðèâàëà ³ ïðèëÿãëà
ãðóäüìè êîëî Þðêà.

² êóæ³ëü, ³ î÷³, ³ íèòêà ð³âíà òà áåçêîíå÷íà.
À ÿê ÿ íà íèõ ïîíàïðÿäàþ, òà óá³ëþ ïîëîòíî, ÿê ïàï³ð,

òà ïîâèøèâàþ ¿ì óñå.
Òà ç âîð³ò çà íèìè áóäó äèâèòèñÿ, çà ìî¿ì ÷îëîâ³êîì òà

çà ìî¿ìè ä³òüìè. Âîíè âñ³ ìî¿, ÿê ³äóòü ïî ñîíöåâ³.
Îï³âíî÷³ î÷³ ñëàáíóòü, ïàëüö³ óìë³âàþòü, à íèòêó ìó-

ñèòü ïðÿñòè äàëüøå. Òà é âîíà ñâî¿ì ìîëîäèì ò³ëîì õè-
ëèòüñÿ äî êóæ³ëÿ.

Íå ìîæíà ñëàáíóòè, âîíè íà ìåíå ÷åêàþòü, âñ³ îò³, ùî
ñïëÿòü: ñâîþ íèòêó ÿ äîâåäó äî ê³íöÿ.
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Àëå ïðèéøëà íà ïîì³÷ Ìàò³ð Áîæà ç îáðàç³â.
Òà íå õîò³ëà äîâãî ïîìàãàòè. Îäíî¿ íî÷³ ïðèéøëà òà

é ñêàçàëà: «Á³ëüøå òîá³ ïîìàãàòè íå áóäó. Õîäè ç³ ìíîþ».

ÄÀÂÍß ÌÅËÎÄ²ß

ß ç ñåñòðîþ ó á³ëèõ ñîðî÷êàõ ñèä³ëè íà ïå÷³. Ìàìà, ùå
äóæå ìîëîäà, ÷åêàëà íà áðàò³â. ̄ ¿ á³ëî-ìåðåæàí³ ðóêàâè ðà-
äóþòüñÿ, ùî ïîêðèâàþòü ¿¿ ì³öíå ò³ëî.

— Ä³òè, ÿê ïðèéäóòü áðàòÿ, òî íå ïóñòóéòå, à òèõîíüêî
ñèä³òü, òàì íà ãîðí³ º ìåä³âíèêè ³ öóêîð. Áåð³òü ñîá³ ê³ëüêî
õî÷åòå, ëèø áóäüòå ÷åìí³.

Íåáàðîì ïåðåä â³êíàìè ìè ïî÷óëè ñêðåã³ò âåëèêèõ ÷îá³ò
íà ìîðîç³. Ãóðàãàí äàâíüî¿ ìåëîä³¿ âèðâàâñÿ ç äóæèõ ãðóäèé.
²äå êîëÿäà ïðî ëèöàðÿ, ÿê éîìó äîð³êàº éîãî â³ðíèé ê³íü.

— Ïðîäàø òè ìåíå, çãàäàø òè ìåíå...
² îïîâ³äàº òîé ê³íü ñâîìó ëèöàðåâ³, ç ÿêèõ-òî ïîáî¿â â³í

éîãî âèí³ñ: ³ ç ïîëîâåöüêîãî, ³ ç òóðåöüêîãî, ³ ç ìîñêîâñüêî-
ãî. Ðåôðåí óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ ìóæíüî çâó÷àâ ó òîãî êîíÿ:

— Çà ìíîâ ãàðìàòè, ÿê ãð³ì, ãðèì³ëè.
Òèõ ãàðìàò ÿ çáîÿâñÿ òà çàñóíóâñÿ íàçàä íà ï³÷. Àëå ç

æàëþ çà êîíåì ÿ ðîçïëàêàâñÿ, à Ìàð³ÿ êàçàëà: «Òè âñå äóð-
íèé». Çà öå ä³ñòàëà â³ä ìåíå ïîï³ä ðåáðà ³ ñàìà çà÷àëà ðåâ³òè.

Ìàìà ëåäâè íàñ óñïîêî¿ëà.
Óâ³éøëè áðàòòÿ äî õàòè, íà ñòîë³ ñòîÿëè êîëà÷³ òàê³

âåëèê³, ÿê âîíè. Êîëÿäóþòü ìàì³, êîëÿäóþòü Ìàð³¿, à çà
ìíîþ íà ïå÷³ âñå ãàðìàòè, ÿê ãð³ì, ãðèìëÿòü, ³ ÿ ãèíó ïî-
áà÷èòè òîãî êîíÿ, áî òî áóâ ê³íü ³íøèé, ÿê îö³ íàø³, ùî
òÿãàþòü ïëóã.

— Áðàòå Ñåìåíå, òî ùå ìè çàêîëÿäóºìî òâîìó õëîïöåâ³.
— Ïðîøó, ïàíîâå áðàòòÿ.
— Îé ðàíî, ðàíî ïàí Âàñèëü óñòàâ, ïðè ïåðø³é ñâ³÷ö³

ëè÷åíüêî âìèâàâ, ïðè äðóã³é ñâ³÷ö³ ñóêîíêè âáèðàâ, ïðè
òðåò³é ñâ³÷ö³ êîíèêà ñ³äëàâ.

ß ÷óâ ñåáå âæå â ñ³äë³ ³ òâåðäî ïîñòàíîâèâ í³êîëè ñâîãî
êîíÿ íå ïðîäàòè.

— Õîäè äÿêóâàòè áðàòÿì.
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Âçÿâ ìåíå íà ñâî¿ ðóêè, ³ ÿ ö³ëóâàâ êîæíîãî ç íèõ ó
çàë³çíó ðóêó. ßê çàïëàòó ÿ ä³ñòàâàâ â³ä êîæíîãî ´ðåéöàð, à
ÿê ìîÿ äîëîíÿ íå ìîãëà çì³ñòèòè ê³ëüêà ãðåéöàð³â, òî ìàìà
çàáèðàëà ¿õ ó ÷åðâîíó õóñòêó.

Ìåí³ â³ä ö³ëóâàííÿ àæ ãóáè ñïóõëè, òà ÿ òàêè âñ³õ äîö³-
ëóâàâ, à òàòî ìåíå çàí³ñ íà ï³÷.

ß ùàñëèâèé çàñíóâ, ç êóëà÷êà ðîçãóáèâ áðàòí³ ãðîø³,
àëå ãàðìàòè, ÿê ãð³ì, ãðèìëÿòü äîñ³ çà ìíîþ.

ÌÅÆÀ

— Ãîñïîäè Áîæå, ³ççàìîëîäó òî òè ð³äøå äî ìåíå ïðè-
ñòóïàâ ³ç ìî¿ì ãð³õîì, à òåïåð í³ íà ãîäèíó íå â³äñòóïàºø.
À ÿ òîá³ êàæó, ùî í³ö íå æàëóþ.

— Ùî òè, ñòàðèé, ãîâîðèø, òà íå ãð³øè!
— Çàáèðàéòåñÿ âñ³ ç õàòè.
Âèéøëè, ³ ìàòè ðîçïîâ³äàº äîíüêàì, ùî ¿õ òàòî âæå

ñ³ìäåñÿò ðîê³â ìàº, ùî îñëàá, ùî âæå äåñÿòü ë³ò ÿê ëåäâå
÷óòíî ãîâîðèòü, à òåïåð ãðèìèòü, ÿê ãð³ì, òà ç Áîãîì ïðàâ-
äàºòüñÿ. Ïëà÷å ìàìà, ³ äîíüêè ïëà÷óòü. Çà õâèëþ òèõåíüêî
âñóâàþòüñÿ äî õàòè.

— Ãð³õ ãð³õîì, à ÿ çåìë³ ³ òåïåð íå äàì. Òî â³í áîãàòèð,
ó íåãî ëàíè, òà é â ìåíå áðàòè ´ðóíò, õî÷å ïðîæåðòè ìîþ
íèâó. Òà ÿ êîëî íå¿ ïðàöþþ, òà ç êîæäîãî áîêó ïîãëÿäàþ.
À äå áóäÿêè, òà çãèíàþñÿ ³ âèïîëþþ. Õðåáåò òð³ñêàº, ðóêè
ãîðÿòü â³ä áóäÿê³â. À ÿ âíî÷³ íå ãîäåí ðîçïðàâèòèñÿ òà ÿçè-
êîì â³ëèçàòè ðóêè, ÿê ñîáàêà ðàíó.

Ñòàðà êîëî íåãî õðåñòèòüñÿ.
— Ìî¿ íèâè íà âåñíó çåëåí³, ³ç â³òðîì øåï÷óòü. À ÿ

ïðèëÿãàþ íà íèâó ³ äºêóþ â³òðîâ³, ùî â³í º íà çåìë³, ³
çåìë³, ùî âîíà ðîäèòü. À ðîçìîâà ¿õ îáî¿õ ðîäèëà â ìåíå
ìîëèòâó äî òåáå, Áîæå, òàêó, ùî òè í³êîëè íå ÷óâ, ³ çà öþ
ìîëèòâó òî òè ïîâèíåí ìåí³ äàðóâàòè.

— Åé, òàòó, íå ãîâîð³òü òàêå.
— Ãîâîðþ ç Áîãîì, çàáèðàéòåñÿ ìåí³ ç õàòè.
Çíîâ âèõîäÿòü ³ çíîâ ïîòèõåíüêó âåðòàþòü.
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— Òà ÿê âîíà çàñíå çìîðäîâàíà, ÿê òà ìàìà, ùî íàãîäóâà-
ëà ä³òè òà âêðèëàñÿ á³ëèìè ïåëåíàìè, ÿê ëåá³äü êðèëîì, òî ÿ
ãð³õóâàâñÿ ïðîêèäàòè ñí³ã, àáè íå çìåðçëà ³ íå ïðîáóäèëàñÿ.
Çåìëÿ — òâîÿ äîíüêà, ³ òè ïîâèíåí ìåí³ ïðîñòèòè.

Ñòàðà, ïëà÷ó÷è, ïîõèòóº ãîëîâîþ.
— Áåðå òà é áåðå. À ÿ êîñó ï³ä ïàõó, òà éîìó ó ñàìå ñåð-

öå. ̄ æ òåïåð çåìëþ. Â³äñèä³â òî â³äñèä³â ó ìóðàõ, ì³é òóñê çà
çåìëåþ íå çàðæàâ³â. ß ïðèéøîâ ³ îá³éìàâ ñâî¿ íèâè, àëå
áîãà÷³ îáõîäèëè ìåíå çäàëåêó, à òè, Áîæå, ïðèõîäèâ äî ìåíå
ùå ç³ ñâîºþ êàðîþ. ß íå â³äñâàðþâàâñÿ, àëå ÿ ìàâ ðèõò.

Ñòàðà ³ äîíüêè çà÷àëè ãîëîñèòè.
— Ñóêè, âèíåñ³òü ìåíå íàäâ³ð, à ñàì³ ëèøàéòåñÿ â õàò³.
² ñóêè âèéøëè.
— Òî íå ìåí³ ð³âíÿ, ÿê çà ìåæó íàø³ ñïðàâëÿëè âîðî-

ãîâ³ êóë³ ³ ãàðìàòè. Ìîëîä³, ÿê ï³íêà, ñï³âàþòü, ÿê ³äóòü íà
ñìåðòü. À ìè ïîçàäó çáèðàºìî íàøèõ ñï³âàê³â òà ïëà÷åìî.
Êðîâ’þ îáêèï³ëè âîíè, ÷îðí³ â³ä ãðÿç³, ́ âåðà ç ìåðòâî¿ ðóêè
íå ìîæ âèðâàòè... Ëèø î÷³ ñì³þòüñÿ, áî íåìà ìàìè, ùîáè
¿õ çàòóëèëà. À ÿ ïëà÷ó òà ãàäàþ: äîêè ìè ö³ ñì³þ÷³ î÷³, ÿê
ïåðëè, çàêîïóºìî, òî é íàøà ìåæà áóäå. ² ÷îìó òè, Áîæå,
íå áëàãîñëîâèâ ¿õ?

— ² â³äòîä³ ÿ òåáå, Áîæå, íå áîþñÿ!
— Îé ä³òè, ìîë³òüñÿ çà ãð³øíîãî òàòà, â³í êîíàº.
— Çàðàç áóäó êîíàòè. Àáè-ñòå ìåí³ äî äåðåâèùà íàñè-

ïàëè çåìë³ ³ íå âáèðàëè. ß õî÷ó ëèø ç íåþ áóòè, òàê, ÿê
íàø³... À òè, Áîæå, ÿê ìîæåø, òî ïðîñòè, à íå âîëÿ òâîÿ —
òî æáóðíè ìåíå â òâ³é â³÷íèé êðèì³íàë. Òè æ ìàºø ïåêëî.
À ÿ âèùîìó â³ä òåáå ñêàðãè íå çàíåñó...

— Çäîéì³òü ìåíå íà çåìëþ, íàé ¿¿ ùå ðàç ïîö³ëóþ.
— Îé ä³òè, íàø òàòî âæå ñêîíàâ ó ãð³ñ³.

ÂÎÂ×ÈÖß

Îöå ÿ âåðíóâ ç ïîõîðîíó ìîº¿ ïðèÿòåëüêè ç äèòèíÿ÷èõ
ë³ò. Ëåäâå âèòÿãàâ íîãè ç ðóñ³âñüêîãî ãóñòîãî áîëîòà, à òàêè
äîâ³â âîâ÷èöþ äî ¿¿ ÿìêè. Â òîíê³ äîøêè ¿¿ äåðåâèùà ãðóäè
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çåìë³ äóæå áðóòàëüíî ãðèìàëè. Íåáîãàòî íàñ áóëî, ³ âñ³ äèâóâà-
ëèñÿ, ùî ÿ ì³æ íèìè áóâ. Òà âîíè íå çíàëè, õòî áóëà âîâ÷èöÿ.

ßê ÿ ïî÷àâ õîäèòè äî øêîëè, òî âîíà ó ñâî¿é íà¿âíîñò³
êëèêàëà ìåíå äî ñâîá³äíî¿ õàòè ³ ïðîñèëà ïåðå÷èòàòè ¿¿
çâèòîê ç áëÿøàíî¿ òðóáè, ùî âîíà çíàëà, ùî òàì º. Êð³ì
«Êí³ã³í³öüêèõ» ëàòèíêîþ, ÿ íå ì³ã í³÷îãî á³ëüøå âòîðîïà-
òè. Àæ ãåòü ï³çí³øå, ÿê ÿ áóâ â ã³ìíàç³¿, òîé çâèòîê ïîêà-
çàâñÿ øëÿõîöüêèì äèïëîìîì äëÿ ðîäèíè Êí³ã³í³öüêèõ.

* * *

Äî ¿¿ óáîãî¿ õàòè âñ³ áîãà÷³, âñ³ ïîïè, âñ³ æèäè ïîñèëàëè
íà í³÷ë³ã âñ³õ á³äíèõ ³ çàáëóêàíèõ.

Çíèä³ëèì ³ áðóäíèì øëÿõòè÷àì âîíà êàçàëà:
— Íå áëóêàéòå ïî ñâ³ò³, à ïðèñòàâàéòå äî ëþäåé, áî

ëþäè íå ëþáëÿòü øëÿõòè. Ïàíùèíà íàâ÷èëà ¿õ, õòî ìè º, ³
òîìó ÿ ëèøèëàñÿ ç ãîëîþ øëÿõîöüêîþ òðóáîþ. Íî÷óéòå, ÿ
âàñ ïîãîäóþ, à ðàíî éä³òü ì³æ ëþäè ³ ïðèñòàâàéòå äî íèõ.

À çëîä³ºâ³ ãîâîðèëà:
— Òè, íåáîæå, íå êðàäè, êðàäåíèì íå ïîãîäóºøñÿ, àëå

éäè ïðîñòî ³ âáèâàé, ³ ñòàâàé ÷îëî äî ÷îëà. ßê òâîº ÷îëî
ðîçñèïëåòüñÿ, òî íåìà óòðàòè, à ÿê áîãà÷åâå âïàäå ï³ä òâî¿
íîãè, òî ç ãîíîðîì ï³äåø ïîêóòóâàòè. ß òåáå ïåðåõîâàþ, ÿ
òîá³ ñîðî÷êó âèïåðó ³ íàãîäóþ, àëå íå íàñêàêóé ïîòàéêè
íà äóðí³ ìàºòêè.

À ïîêðèòêó ç òÿæêèõ íàéì³â ó âåëèêèõ ÷îáîòàõ ³ çàñîõ-
ëèìè ñëüîçàìè íà ìîëîä³ì ëèö³ ïîò³øóâàëà:

— Òè, íåáîãî, íå æóðèñÿ, áî ÿê óðîäèø ôàéíîãî áàéñ-
òðþ÷êà, òî ìàºø ñèëó, òåáå, á³äíó, ³ òàê í³õòî íå â³çüìå, à
â³í âèðîñòå äóæèé íà òâî¿õ ãð³øíèõ ðóêàõ. Òè ïîñèâ³ºø,
ïðîêëÿòà ì³æ ëþäüìè, à â³í âèðîñòå ³ îá³òðå ñâî¿ìè êó÷å-
ðÿìè ãð³õ ³ç òåáå. ß âèêóïàþ òâîþ äèòèíêó, à òè ïîäóæà-
ºø, òè ìîëîäà ³ çàðîáèø íà íüîãî. Íå öîêàé ÷îëîì ó ì³é
ïîð³ã, à ñ³äàé íà ïîñòåë³ ³ ïðîñè Áîãà çà ñâîþ äèòèíêó.

Âñ³õ áëóêàþ÷èõ, âñ³õ á³äíèõ, âñ³õ íåùàñëèâèõ âîíà çî-
äÿãàëà ³ êîðìèëà ç³ ñâîº¿ á³äíî¿ äîëîí³.

Ïåðåä â³éíîþ âîíà ðîçïóñòèëà âñ³õ ñâî¿õ äîíüîê ïî ðî-
áîòàõ ó ñâ³ò. À áóëî ¿õ áàãàòî, à ñàìà äàëüøå ïðèéìàëà
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âñ³õ ãð³øíèõ ëþäåé, äåçåðòèð³â, çëîä³¿â, êàë³ê ³ ä³â÷àò ç
ãðóáèìè ÷åðåâàìè, øóãàëà ïîì³æ ñóñ³äè, ÿê âîâ÷èöÿ, ùîáè
íàãîäóâàòè ñâî¿õ áåçòàëàííèõ ãîñòåé. À ÿê â³éíà ê³í÷èëà-
ñÿ, òî ¿¿ äîíüêè ç ä³òüìè ïî÷àëè ñõîäèòèñÿ äî íå¿. Çÿò³
áóëè ïðóññàêè, ìîñêàë³, ïîëÿêè, ³òàë³ÿíè ç íåâîë³ ³ óêðà-
¿íö³ ç í³ìåöüêèõ òàáîð³â. Ñòàð³é âîâ÷èö³ äóæå òÿæêî áóëî
¿õ ãîäèòè â ìàë³é õàò³. Ï³ä ÷îðíîþ Ìàò³ð’þ Áîæîþ âîíè
çàáèðàëè ì³ñöå äëÿ ñâîº¿ íàö³¿. Â³ëüãåëüì, Ôðàíö-Éîñèô,
Íèêîëàé, Øåâ÷åíêî, Ëåí³í ³ Ãàð³áàëüä³ äîïîìèíàëèñÿ â
ò³é õàòèí³ äîì³íóþ÷îãî ì³ñöÿ. ² ñåðåä øàëåíîãî êðèêó ³
á³éêè íå ðàç ïîïàäàâ íà çåìëþ Â³ëüãåëüì, àáî Ìèêîëà,
àáî Ëåí³í. Òîä³ ìîÿ ïðèÿòåëüêà çë³çàëà ç ïå÷³, õîâàëà ïîð-
òðåòè â ïàçóõó ³ âíî÷³ ïðèáèâàëà öâÿøêàìè íàçàä äî ñò³íè,
ùîáè æîäåí çÿòü íå áèâ äîíüêè.

Ïî â³éí³ âñ³ ïîðîçõîäèëèñÿ, ëèø ëèøèâñÿ âíóê â³ä í³ì-
öÿ, áî áàòüêî éîãî ïî¿õàâ äî ñâîãî êðàþ, à éîãî ìàìà ëå-
æèòü òóò íà ìîãèë³.

Í³ì÷èêà ÿ íå ðàç áà÷ó, ÿê çàâåðòàº ÷óæ³ â³âö³, ³ òîä³ ³äó
äî éîãî õàòè ³ áà÷ó ÷åðåç â³êíî, ÿê ìèðíî ï³ä Ìàò³ð’þ
Áîæîþ ïðèì³ñòèëèñÿ öàð³, ðåâîëþö³îíåðè ³ ïîåòè.

ÃÐ²Õ

Äóìàº ñîá³ Êàñ³ÿíèõà, ùî òî áóäå. ×îëîâ³ê â÷îðà âåð-
íóâñÿ ç ôðîíòó, íàïèâñÿ âîäè ³ ñïèòü. ×óòè â³ä íüîãî ñàæó
³ç êîë³éîâîãî âóãëÿ. Íà ãîðí³ áë³ìàº êàãàí÷èê. Êîëî íå¿ ç
îäíîãî áîêó ðàç ïî ðàç ðîçêðèâàºòüñÿ âåëè÷åíüêà ä³â÷èíêà
ñëþáíà, ç-ïåðåä â³éíè. À ìîñêîâñüêèé áàéñòðþê ðàç ïî ðàç
øóêàº ãðóäåé. Íà ñò³í³ â³äáèâàºòüñÿ ¿¿ êðóãëà ãðóäü, ÿê ãîðà,
à ãóáè áàéñòðþ÷êà âèãëÿäàþòü íà ñò³í³, ÿê ïàæåðëèâèé çì³é.
Äóìàº âîíà ñîá³, ùî öåé õëîïåöü, ÿê îïèð, âèòÿãíóâ â ñåáå
âñþ ¿¿ æ³íî÷ó ÷åñòü ³ ùå âñþ ¿¿ êðîâ âèòÿãíå.

* * *

— ßê æå æ òî áóäå, ÿê ÷îëîâ³ê âñòàíå, òîòî áóäå ö³
äîâã³ ê³ñêè îáìîòóâàòè êîëî ñâî¿õ ðóê, òîòî áóäå âîëî÷è-
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òè ìîº á³ëå ò³ëî ïîï³ä ëàâè òà ïîï³ä ñ³øêè. À ïîò³ì ïðè-
òÿãíå äî ïîðîãà, ³ ò³ëî ëèøèòüñÿ â õàò³, ³ ãîëîâà áðèçíå
äî õîð³ì, àáè êðîâ ç íå¿ ïñè ëèçàëè. Òàê, ñóêî, áóäåø
ïîêóòóâàòè ãð³õ! À öå ìîº ùåíÿòêî ïðîïàäå ó áðóä³ ³ íà-
ðóç³, í³õòî éîìó ñîðî÷èíè íå äàñòü, à ÿê, íå äàé Áîæå,
âèðîñòå, òî áóäå áëóêàòè áåç ìíÿ íàéìèòþãîþ, íàâ³òü íå
áóäå ÷óòè ïðî ñâîéîãî áàòüêà, ÿêèé íà øèðîê³ì ñòåï³
í³÷îãî ïðî íüîãî íå áóäå çíàòè. Ì³é Áîæå, ÷îãî òè ìåíå
òàê òÿæêî ñêàðàâ, ùî-ñü â³ä³áðàâ ìåí³ ðîçóì, ÿê â³í äè-
âèâñÿ â ìî¿ ãàðí³ î÷³ ³ ìî¿ìè êîñàìè íàïèõàâ ñâî¿ ïàçóõè
ó øèíåëþ. Òè, Áîæå, âèíåí, áî òè â³ä³áðàâ ìåí³ ðîçóì.
Ìîðãàºø íà ìåíå ÿñíèìè çîðÿìè ³ ñì³ºøñÿ. Áóäü òàêèé
ïðîêëÿòèé, ÿê ÿ!

— Òî ìîÿ ìàìà ñòîÿëà äâà äí³ êîëî îäâ³ðêà, ñìóòíà ³
ñêðèâäæåíà íà ñâî¿é ÷åñò³, à ìî¿ ñåñòðè ñëüîçàìè ïðàëè
ïåë³íêè áàéñòðþêîâ³. À áàòüêî íå âõîäèâ òèæíÿìè äî õàòè,
ëèø íàäâîð³ ¿â ñâ³é ñóõèé êàâàëîê õë³áà. Ï³ï ó öåðêâ³ ïðî-
êëÿâ ìåíå, ëþäè ìèíàëè ìåíå. Òàêîãî òÿãàðó ñêàëà íà ñîá³
íå çäåðæàëà á! ² ÿ ëèø òîìó íå ñêî÷èëà â Äóíàé, áî ì³é
áàéñòðþê øîâêîâèìè î÷èìà ñì³ÿâñÿ äî ìåíå.

Âîíà âõîïèëà äèòèíó, ïðèòèñíóëà äî ñåáå òà ïðèïî-
â³äàëà:

— Õòî á ìåí³ äàâ òàêó ì³öü, ùîáè ÿ òåïåð âèéøëà íà-
äâ³ð, ùîáè-ì íàîñòðèëà í³æ òà çàñòðîìèëà éîìó â ñàìå
ñåðöå. Îé Áîæå, òè äàºø ïðèíóêó äî ãð³õà, àëå íå äàºø
ñèëè çìèòè ãð³õ. Íå âá’þ òåáå, íåáîæå, õî÷à ÷óþ â ñîá³
ìóñ, ìîº ñåðöå òðÿñåòüñÿ, ÿê ïàâóòèíà íà â³òð³, îõ, êîáè ÿ
ìîãëà âèéìàòè ñâîº ñåðöå ³ çàïõàòè òîá³ éîãî â ãîðëî, ùîáè
òè âìèðàâ ç äâîìà ñåðöÿìè, à ÿ áåç îäíîãî.

* * *

Ðàíî.
— Öå ÷èÿ äèòèíà?
— Òè çíàºø, ùî íå òâîÿ, ëèø ìîÿ.
— Òà é öþ âèãîäóºìî.
— Í³, ÿ íå õî÷ó, ùîáè òè ìî¿ ä³òè ãîäóâàâ, ÿ ñîá³

ñàìà ïîãîäóþ.
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Âîíà ïðèòóëèëà äî ñåáå õëîïöÿ çàë³çíèìè ðóêàìè, äóìà-
ëà, ùî áàõíå ñîêèðîþ, ³ âîë³ëà, ùîáè âïåðåä ñàìà çàãèíóëà,
ùîáè íå äèâèòèñÿ íà ñóäîðîãè ìàëåíüêèõ ðó÷îê.

— Àãà, òî òè áàáà, ÷îëîâ³÷å, òî òè íå æàðòóºø, òî òîá³
ëåãêî íåñòè ãàíüáó ñâîº¿ æ³íêè...

— Òè çíàºø, ùî â³äêîëè ÿ ñòàëà êóðâîþ, òî äî ìåíå
äçâîíÿòü ó â³êíà âñ³ õàáàë³, ÿ òîá³ á³ëüøå íå æ³íêà, òàêî¿
æ³íêè òîá³ íå òðåáà...

— Ëèøàþ òîá³ Êàòåðèíó, âîíà âåëè÷åíüêà, âîíà òâîÿ,
ÿ ñîá³ éäó ãåòü ç ìîºþ äèòèíîþ.

Ç³ ñêðèí³ âèáèðàëà ñâîº â³íî. Äëÿ ñåáå âçÿëà äâ³ ñîðî÷-
ö³ ³ êîæóøèíó.

— Öå ðåøòà, — êàæå, — äëÿ Êàòåðèíè, âîíà äóæå ðî-
çóìíà ³ ÷åìíà, òîá³ ç íåþ áóäå äóæå äîáðå.

Âîíà éøëà âóëèöåþ ç äèòèíîþ.
Çà íåþ ìàòè, ³ áàòüêî, ³ ñåñòðè, ³ ñóñ³äè, âñ³ êðè÷àëè:
— Íå éäè, íå éäè.
Àëå âîíà ìàéæå á³ãëà, ³ ÿê âèéøëà íà ãîðó ³ çàáà÷èëà

ñòîâïè âèñîêèõ ã³ð ³ ÿñí³ ð³êè, òî ãëèáîêî â³ä³òõíóëà, äàëà
ãðóäü ñèíîâ³ ³ øåïòàëà:

— Ãð³õó, ì³é ãð³õó! ß òåáå â³äïîêóòóþ, ³ òè â ìåíå âèðî-
ñòåø âåëèêèé, ì³é ñèíêó.

ÌÀÒÈ

Ñòàðà Âåðèæèõà ï³äïåðëàñÿ âèñîêèì êîñòóðîì, éäó÷è
äî ñâîº¿ äîíüêè. Äóìàëà:

— Îñ³íü áîãàòà, ãîðîáö³ ëåäâî ë³òàþòü, òàê³ ïîâí³, à íà-
â³òü á³äí³ ä³òè ïîòîâñò³ëè.

— Ñëàâàéñó.
Ñ³ëà â äîíüêè íà ëàâó òà òèõî ñêàçàëà äî ñåáå:
— Àëå æ áî ôàéíà.
— Òà ùî òè, äîíüêî, ðîáèø, òà ÷îìó òè çà õëîïöÿ ñâî-

ãî çàáóëà, ùî ä³äîâ³ ç ðóê íå çëàçèòü ³ ðîáîòè íå äàº?
Êàòåðèíà çàòðÿñëàñÿ, ÿê îñèêîâèé ëèñòîê ïåðåä áóðåþ.
— Äîíüêî, ï³äïàëè âîãîíü òà çâàðè ìåí³ òî¿ ìîñêîâ-

ñüêî¿ ãàðáàòè, áî, ÷óþ, ïîì³÷íà äóæå.
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Âîãîíü ãîðèòü.
— Òà ïîêàæè ìåí³, äîíþ, ò³ äàðóíêè, ùî ïîäàðóâàâ

òîá³ òîé âåëèêèé ìîñêàëü.
— Îé ìàìî, ÿ íå ãîäíà ðóê â³ä ñåáå çâåñòè, îòàì ò³

äàðóíêè.
Âåðèæèõà ñâî¿ì êîñòóðîì ñòÿãàëà ç ãðÿäîê øîâêîâ³ õóñò-

êè, òà ñï³äíèö³, òà òîíåíüê³ ÷åðåâè÷êè, òà ïîëîòíà ðàíòó-
õîâ³, à ïåðëè, ùî ðîçñèïàëèñÿ ïî çåìë³, ðîçáèâàëà êîñòó-
ðîì. Ñòàðà ñ³ëà ïåðåä ïå÷åþ ³ êèäàëà â îãîíü ïàíñüêèé
êðàì, îäèí çà äðóãèì.

Êàòåðèíà äðîæàëà á³ëà ÿê ñò³íà â êóò³ ³ äåðæàëàñÿ ðóêà-
ìè ñòîëà, àáè íå âïàñòè.

— Òâîº êóðâèíñòâî âæå çãîð³ëî, êîáè-ì ³ òåáå ìîãëà
çàïõàòè ó òîé âîãîíü, àëå-ì ñòàðà òà íå ì³öíà. Òî òâ³é ÷î-
ëîâ³ê îáò³ñêóº ç ñåáå âîø³ òà òÿãíå ãàðìàòó ç áîëîòà, à òè
ñâîþ äèòèíó êèíóëà â ìåíå íà ïîñò³ëü, ÿê ñóêà, òà ôóòèø-
ñÿ ç ìîñêîâñüêèì îô³öåðîì. Ñèäèø ç íèì â êîëÿñêàõ, ÿê
ïàâà, ëþäè õîâàþòüñÿ â³ä òâî¿õ ïî¿çä³â, à ¿õ êîëåñà ¿äóòü
ïî÷åðåç ìîº ñåðöå. Òè çàòêàëà ó ì³é ñèâèé âîëîñ ñìåðäÿ÷ó
êâ³òêó ãàíüáè.

Âîãîíü ïîòóõ.
Òåïåð ñòàðà âèë³çëà íà ïîñò³ëü ³ çäîéìàëà ç ãðÿäîê ìå-

ðåæàí³ òà âèøèâàí³ ñîðî÷êè, êîâåðö³ âñ³ëÿê³, ðóøíèêè çà-
áèðàí³ ³ òîíê³ ïîëîòíà.

— Êàòåðèíêî, íàðàáîâàíèé æèä³âñüêèé êðàì ï³øîâ ç
äèìîì, à öå òâîº â³íî ñòàðàëà-ì ÷èñòèìè ðóêàìè, ÿê ïðè-
éøëà-ñ íà ñâ³ò.

Ìàòè ãëÿä³ëà, ÿê êàò, ñ³âøè íà êóïó â³íà, à äîíüêà ðîç-
õèëèëà âåëèê³ î÷³, ïîâí³ ãð³õó, àëå îñÿÿí³ ëàñêàâèì íåáîì.

— Æèòòÿ òâîº, íåáîãî, ñåðåä íàñ ñê³í÷èëîñÿ, òè ÷óæà
âñ³ì, íàñèï îöåñ ïîðîõ â ìîñêîâñüêó ãàðáàòó ³ çàðàç ñïîêó-
òóºø ãð³õ. À ÿ òåáå ôàéíî âáåðó, ÿ òåáå ùå êðàñøå ïî-
õîâàþ, ³ çàòðåø ãàíüáó íà íàñ, ñòàðèõ, òà íà òâî¿é äèòèí³.

Êàòåðèíà â³ä ïîñòåë³ ïîïðè ñò³ë òà ïîïðè ëàâó ëåäâå
ïåðåë³çëà ïîð³ã. Ñòàðà ñèä³ëà äîâãî íà ïðåãàðí³ì â³í³, ïî-
ò³ì âñòàëà, çàìêíóëà õàòó ³ éøëà äîäîìó.

— Áîæå, íå ëèø òè ïðàâî ìàºø äàâàòè êàðó, àëå é ÿ.
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Ó öåðêâ³ ³ êîëî öåðêâè âñ³ ëþäè ¿¿ îáìèíàëè, áî âîíà
íàìîâèëà Êàòåðèíó, àáè âîíà ïîâ³ñèëàñÿ, à ñòàðà Âåðèæè-
õà ãóêàëà íà íèõ çäàëåêà:

— Òî ÿê ìîÿ Êàòåðèíà æèëà, òî ïî ñòî âàñ ïðèõîäèëî
íà äåíü, àáè êàçàòè, ùî âîíà ö³ëîìó ñåëîâ³ ïðèíåñëà ãàíü-
áó, ùî íàéë³ïø³ êîí³ ç ìîñêàëåì çàáðàëà, ùî ñïðàâëÿëà â
êîãî ãðîø³, ùî êóðâèëàñÿ â æèä³âñüêèõ ïåðèíàõ ³ äçóðêî-
ò³ëà êðàäåíèìè ïåðëàìè. Ì³é ñòàðèé òèæíÿìè íå âõîäèâ
äî õàòè, áî íå ì³ã êëÿêíóòè ïåðåä îáðàçàìè, áî âñå âàñ
áóëà ïîâíà õàòà, àáè í³ãòÿìè ðîçäðàïóâàòè íàøå ñåðöå, à
òåïåð, ÿêè-ì ¿¿ â³ñàäèëà íà ãèëþ, òî âè âæå ìèëîñåðäí³.
×îãî ùå õî÷åòå â³ä ìåíå, äèê³ çâ³ð³? ßê ùå ï³äõîâàþ ¿¿
äèòèíó, òî ï³äó çà íåþ, âè, øåëüìè!

Íàêèíóëà íà øèþ ìîòóç ³ ç äîâãèì êîñòóðîì, ñàìîòíà,
äîðîãîþ ï³øëà äîäîìó.

ÐÎÑÀ

Ñòàðèé Ëàçàð äîñâ³òêîì ñàïàâ ãðÿäêè. Äîñâ³òí³ ïàñìà
âèòÿãàëè ñîíöå íà çåìëþ, à Ëàçàð ïîòðÿñàâ ñèâèì âîëîñ-
ñÿì ³, ñïåðøèñÿ íà ñàïó, óñì³õàâñÿ, áî äóæå ëþáèâ öåé
ÿðèé ïåðåääåíü. Â ñóò³íêàõ ñâ³òàíêó â³í âñå ìàëþâàâ áóäó÷-
í³ñòü ñâî¿õ ä³òåé, âíóê³â ³ ïðàâíóê³â.

Òèõî, ïòàõè ñï³âàþòü, à ðîñà ¿ñòü íîãè. Àëå öþ ðîñó êî-
æíà ñòåáëèíêà òàê ðàäî äâèãàº íà ñîá³, ìîâ Áîæèé òðóíîê.

— Åé, òè, ðîñî, ¿ëà òè ìåíå â³ä äèòèíè; ÿ êîëî îâåöü
ïëàêàâ â³ä òåáå. À ÿê áóâ ìîëîäèé, òî ìóñèâ ï³äêî÷óâàòè
á³ë³ øòàíè, éäó÷è â³ä ä³âêè, ùîáè ìàìà íå ñâàðèëà, à ÿê
ñòàâ ´àçäîþ ³ çàõîäèâ â çá³ææÿ êîñèòè, òî òè æåðëà ìåíå, ³
êóñàëà, ³ áîðîíèëà ïåðåä êîñîþ êîæäå ñòåáëî, àáè ¿õ ùå
çàâòðà íàïî¿òè ñâî¿ì ð³çêèì íàïèòêîì, àëå âîñåíè òè íàé-
ã³ðøà, áî çàáèðàþòü â³ä òåáå âñå, êîìó òè ùîäíÿ ëèöå ìèëà.
Òè òàê, ÿê ìàìà, ùî íå äàº ñâî¿õ ä³òåé.

— Îòî-ì ñÿ, ðîñî, íàõîäèâ ïî òîá³, îòî-ñü ìåíå ñÿ íà-
¿ëà, àëå òâîÿ ¿äü áóëà òàê, ÿê ì³ä, ùî ùèïàº ³ ñìàêóº. ß òå-
áå ñ³ìäåñÿò ðîê³â íå ïðîìèíóâ àí³ îäíîãî äíÿ, ÿ âñå ÷åêàâ
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ÿñíîãî ñîíöÿ, ³ âîíî, âåëèêå òà ëàñêàâå, âèñóøóâàëî ìåíå, à
òåáå, ðîñî, çàáèðàëî äî íåáà, ùîáè âå÷îðîì çëèâàòè, ÿê óìë³âàº
âñÿ òðàâèíêà. Òè, Áîæå, ïîëèâàºø âñþ çåìëþ ðîñîþ òàê, ÿê
ìè ðîçñàäíèê. Åõ òè, Áîæà âîäèöå, òè äàâàëà äóæ³ñòü ³
çäîðîâëÿ ïøåíèöÿì òà æèòàì, àëå ³ ÿ áóâ â³ä òåáå äóæèé òà
ð³çêèé. Áàíóþ äóæå, ùî òè ìåíå íå áóäåø çàðîñþâàòè, ÿê
òè, ñâÿòå ñîíöå, ðîäèøñÿ.

Ãëÿíóâ íà ñâîþ á³ëó õàòó.
— Î, ÿ ç òåáå, ì³é ïàëàöó, òèõîíüêî äóæå âèõîäæó, àáè

íå áóäèòè êóïè âíóê³â. Âîíè òàê ôàéíî ñïëÿòü, ïîðîçêè-
äàþòüñÿ, ùî ãð³õ ðèïíóòè äâåðèìà; ¿õ ñîí ñâÿòèé, áî ¿õ Áîã
âçÿâ íà ñâî¿ êîë³íà, íà êîë³íàõ Áîæèõ âîíè ðîñòóòü. À ñòà-
ðà çàðàç çà ìíîþ âñòàº, íàêðèâàº ä³òè ³ õîäèòü òèõî, ÿê
ê³òêà, òà ëàãîäèòü ¿ì ñí³äàíîê. Ì³é ëàñêàâèé Áîæå, ÷èì ÿ
ãîäåí â³äïëàòèòè òâîþ ëàñêó? Òè ìåíå ñâî¿ì ñîíöåì, äî-
ùåì ³ áóðåþ òðèìàâ ó ñèë³ äîâã³ ðîêè, àáè ìî¿ ä³òè ³ ¿õ ä³òè
æèëè ³ ðîñëè!

— Àëå âíóêè ³íø³, ÿê äàâíî áóëè, â íèõ êíèæêè, â íèõ
ñï³âàíêè ³íø³. À äóðíà ñòàðà ðàäóºòüñÿ íèìè òà áóäóº Óêðà-
¿íó; çäóð³ëà ñòàðà â³ä âíóê³â. Âèäóðþþòü â³ä íå¿ ãðîø³ íà
òåàòð òà íà êíèæêè òà òÿãàþòü ñòàðó êîðîáêó ïî ÷èòàëü-
íÿõ, à âîíà âåðòàº ç íèìè äîäîìó òà ðàäóºòüñÿ, ÿê ä³âêà.

— «Ìîé, ñòàðèé, — êàæå, — àëå àáè òè âèä³â, ÿêèé
êîçàê íàø Òîìà, ó ñèâ³é êó÷ì³, ó ñèí³õ ãà÷àõ, à ëþäè ïëå-
ùóòü éîìó â äîëîí³, à â³í òàê ãîâîðèòü, ÿê ó êíèæö³, à
ñîðî÷êà ãîðèòü íà í³ì. Åé, ÿêáè òè ñÿ õîòü ðàç ïîäèâèâ íà
íèõ!» ß, êàæó, ñòàðèé, ùîáè ñÿ äèâèòè íà òàêå, ³ íå âèíåí
òîìó, ùî òè ç ñâî¿ìè âíóêàìè íàíîâî ä³âî÷èø. Àëå òè ìåí³
ñêàæè, â³äêè òè ãðîø³ ìàºø íà êó÷ìè òà íà ñèíº ñóêíî, òà
íà âîãíåâ³ ñîðî÷êè, áî òè òàêà ñë³ïà, ÿê êåðòèöÿ, òè ¿ì íå
âèøèëà, â³äêîëè òè çäóð³ëà ç òîþ Óêðà¿íîþ, òî ìåí³ â ìî-
øîíö³ âñå ãðîø³ õèáóþòü.

— Àëå âíóêè íå ï’þòü, íå ãóëÿþòü ³ äî êîð÷ìè íå
éäóòü, à ãóäóòü, ÿê áæîëà: Óêðà¿íà, Óêðà¿íà. Ìàëèé Êè-
ðèëî ï³äõîäèòü ìåíå, ÿê äèòèíó: «Ä³äó, ä³äó, ÿ ïðî÷èòàþ
òàêå ôàéíå».
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— Òà ÷èòàº, òà äîáðå òàì íàïèñàíî, àëå ÿ ïèñüìà íå
çíàþ, à ëèø ÷åðåç îõîòó ìàëîãî ñ³äàþ ç íèì òà ïîòàêóþ.

— Âîíè â ìåíå ÷åìí³, íàé ¿õ Áîã áëàãîñëîâèòü ç ¿õ íà-
ä³ÿìè. Âîíè õîòÿòü íîâîãî, íà òå âîíè ³ ìîëîä³.

Ç öèõ äóì âèðâàëî éîãî ñîíöå, ùî ç³éøëî, ÿê çîëîòî,
³ ñòàðà, ùî êëèêàëà íà ñí³äàíîê.

— Òè, â³÷íå ñîíöå, òè çíîâ áëàãîñëîâèø ìåíå íà ñí³-
äàíîê. Òà-ì ñëàáèé; ðîñà, òâîÿ äîíüêà, íå ìàº âæå íà ìåí³
ùî ïèòè, ñàì³ êîñò³. Àëå â ìåíå âíóê³â áîãàòî. Ðîñà ìàº
êîãî îáëèâàòè ñâî¿ìè ïåðëàìè. À òè, ìàìî íàøà, ÿñíå ñî-
íå÷êî, âñå áëàãîñëîâè ¿õ äî ñí³äàíêó.

Ñòàðèé Ëàçàð ðîñÿíèì ëèñòêîì îáòåð ñâî¿ ìîêð³ î÷³
³ ï³øîâ äî õàòè ì³æ âíóê³â.

ÄÓÐÍ² ÁÀÁÈ

ßê òî ñòàëîñÿ, ùî æ³íêè íà ðèíêó çðîáèëè íåäîçâîëåí³
çáîðè, òîãî í³õòî äîáðå íå çíàº. Ïî÷àëîñÿ â³ä òîãî, ùî
ñòåö³âñüêà æ³íêà ïðè¿õàëà ëþòà ç Êîëîìè¿ â³ä ñèíà, ùî
ñèäèòü â êðèì³íàë³.

— Ìàëî-ì ï³ä ìóðàìè íå çàìåðçëà, íå ïóñêàþòü — òà é
ðåøòà. Õîäæó ïî ìîðîç³, äóøà â ìåí³ ñòèãíå, êîáè-ì õîòü
ç-ïîçà ´ðàò³â óçäð³ëà éîãî...

Æ³íîê êîëî íå¿ âæå á³ëüøå.
— Ïèòàºòå, çà ùî ñèäèòü. À ëèõå éîãî çíàº — çà ãàçåòè.

Óçäð³â ÷åðåç â³êíî æàíäàðÿ òà çàïõàâ ìåí³ â ïàçóõó ÿê³ñü
ïàïåð³. À æàíäàð îáøóêàâ éîãî äî ãîëîãî ò³ëà, ïåðåâåðíóâ
õàòó äîãîðè íîãàìè òà é ñ³â. Íàäóìàâ, íàäóìàâ òà é êàæå
ìîìó ÷îëîâ³êîâ³: ³ä³òü çà öåâ æèä³âêîâ ÷åðåç äîðîãó, íàé çà-
ðàç ïðèéäå. Ïðèéøëà æèä³âêà, à æàíäàð êàæå: «Îáøóêàé öþ
æ³íêó, ÷è íåìà êîëî íå¿ ÿêèõ ïàïåð³â». ² ðèõò³ã, âèòÿãëà ç
ïàçóõè ò³ ïàïåð³, ùî ìåí³ ñèí äàâ. Æàíäàð óðàäóâàâñÿ, ïî-
ïåðåáèðàâ ò³ ïàïåð³ òà é êàæå õëîïöåâ³: «Õîä³òü ç³ ìíîþ íà
ïîñòåðóíîê». Òà é ÿê ï³øîâ, òî é äî ñåãîäí³. Ïèòàëà ÿ, ïè-
òàëà, ðîçâ³äóâàëà, àæ ÷óþ, à â³í ó êðèì³íàë³ â Êîëîìè¿...

Æ³íîê ùîðàç á³ëüøå.
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— À õîòü áè-ì ³ çàìåðçëà, òî ¿äó äî íåãî, òî â ìåíå
íàéìèë³øà äèòèíà, ìîæå, â³í ãîëîäåí, ìîæå, éîãî íåíäçà
¿ñòü, ìîæå, çà ´ðàòàìè çàìåðçàº. Ñòàðèé êðè÷èòü, íà êîãî
ðåøòà ä³òåé ìàþòüñÿ ëèøèòè. À ÿ êàæó éîìó: «ßê íå õî-
÷åø çàâåçòè ³ä êîë³¿, òî ÿ, á³ãìå, íà êîë³íàõ ï³äó». Âçäð³â,
ùî íåìà çî ìíîâ ùî ðîáèòè, çàïðºã êîí³ òà é ïîâ³ç. Ñ³ëà
ÿ â òó êîë³þ, ïóäèòü, ãàäàþ, çàðàç áóäó éîãî âèä³òè...

Æ³íîê óæå ç³áðàëàñÿ âåëèêà ãðîìàäà, âæå é ÷îëîâ³êè
ïîçàäó ç áàòîãàìè ïîñòàâàëè, ³ ïîë³öàé âæå ï³äñëóõóº.

— Òà í³ì ÿ íàéøëà òîò êðèì³íàë, çàêè ÿ òàì ñÿ äîáèëà,
òî íàé âàñ Áîã áîðîíèòü. Àëå òðàôèâñÿ ÿêèéñü äîáðèé ïà-
íîê òà é êàæå äî ìåíå: «×î òè, æ³íêî, ï³ä öèì ìóðîì çà-
ìåðçàºø?» À ÿ ïëà÷ó. Ðîçïîâ³ëà ÿ éîìó, ùî òàê ³ òàê, ³ â³í
çàâ³â ìåíå âñåðåäèíó äî êðèì³íàëó. Ñòÿãíóëè ç ìåíå ïðî-
òîêóë, ÿê ÿ ñè íàçèâàþ, ÿê â³í ñè íàçèâàº, â³äêè...

Æàíäàðì ïðîáóâàâ ðîçãîíèòè, àëå ç áàáàìè òî òàê ëåã-
êî íå éäå.

— Òàì âèä³ëà ñèíà, â³äàé, íèì òàê, â³äêîëè â³í, íå ò³-
øèëàñÿ. ² íå æóð³òüñè, ìàìî, ³ âåñåëèé â³í, ³ êàæå: «Òóò íàñ
ñèäèòü òàêèõ áîãàòî, í³÷î íàì íå áóäå, ÿê ÿêèé ð³ê-äâà
ä³ñòàíó, òî ìè ìîëîä³, òà é â³äñèäèìî». Îòàê â³í ìåíå ðîç-
âàæóº. Äèâëþñÿ íà ò³ ìóðè, íà ìàë³ â³êíà ç ´ðàòàìè òà é
êàæó éîìó: «À äå æ òè òóò, ñèíó, ãîäåí äâà ðîêè â³òðèìà-
òè?» Îòàê ÿ ç íèì ì³íóòî÷êó ïîáóëà — òà é ãàé, áàáî,
çàáèðàéñÿ. Àëå ìåí³ ³ öå äîáðå...

Òóò óæå çðîáèëàñÿ áàòàë³ÿ, æàíäàðì³â ùîðàç á³ëüøå,
æ³íêè íå õîòÿòü ðîçõîäèòèñÿ, êðèê. ßêàñü êàðë³âñüêà æ³í-
êà êðè÷èòü:

— Âè õî÷åòå âñ³ íàø³ ä³òè, ùî â øêîëàõ â÷óòüñÿ, çî-
ãíî¿òè ïî êðèì³íàëàõ, àáè ïîò³ì ìóæèê³â çàïðÿ÷è â ÿðåì...

— Âè íàø³ ä³òè ïîðîçãîíèëè ïî âñ³ì ñâ³ò³, ì³é óò³ê íà
Óêðà¿íó, òà é íå çíàþ, öè æèº â³í, öè ïðîïàâ.

— À ì³é ãèíå äåñü ó ÷åõàõ.
— À ì³é ó í³ìöÿ, àáè âàì òàê ëåãêî êîíàòè, ÿê ìåí³

îïëàêóâàòè ìîþ äèòèíó!
Æàíäàðì³â ùîðàç á³ëüøå, êðèê ðîñòå. ×îëîâ³êè âæå

ïðîáóþòü óñïîêîþâàòè æàíäàðì³â, ùî öå äóðí³ áàáè, ùî
âîíè íå çíàþòü ïðèïèñó.
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— Òî íàé ëèø ò³ äâ³ æ³íö³ âèñòóïëÿòü, ìè ç íèìè çðî-
áèìî ïðîòîêóë, à ö³ ðåøòà íàé ðîçõîäÿòüñÿ.

— Åõ, ìè çíàºìî ö³ ïðîòîêóëè. Áåð³òü íàñ óñ³õ.
×è òàì äîâãî, ÷è êîðîòêî ïðàâäàëèñÿ æ³íêè ç æàíäàð-

ìàìè, àëå çà ÿêó ãîäèíó ðóøèâ ïîõ³ä æ³íîê ï³ä ìàã³ñòðàò, à
ïî áîêàõ æàíäàðìè. Ìîðîç ñêðèï³â ³ ñêðåãîò³â ï³ä íîãàìè,
à ççàäó éøëè ÷îëîâ³êè ç áàòîãàìè.

Òà êîæíà ç íèõ ó ÷åðâîí³é ïëàòèí³. Äå âîíè ãîäí³ ï³çíà-
òè òà é ÿêèé ä³äüêî ç ò³ëüêè áàáàìè ãîäåí ñîá³ äàòè ðàäó...

² öå áóëà ïðàâäà. Äî ñàìîãî âå÷îðà æ³íêè ìåðçëè íà
ìàã³ñòðàòñüê³ì ïîäâ³ð’þ, ïåðåì³íþâàëè íà ñîá³ õóñòêè, àáè
¿õ íå ï³çíàòè, ³ íå ìîæ áóëî ¿õ âèãíàòè. Òðåáà áóëî àæ
ïðîñüáè, ùîáè ¿õ çâèäòè ïîçáóòèñÿ.

À ÿê ðîçñèïàëèñÿ âóëèöÿìè, òî ðåãîòàëèñÿ, ÿê ç âåñ³ë-
ëÿ éäó÷è. Çâè÷àéíî, äóðí³ áàáè...

ØÊ²ËÜÍÈÊ

Â ãðîìàäñüê³é êàíöåëÿð³¿ êóïà íåñïîê³éíèõ, êðèêëè-
âèõ æ³íîê. Ñïîê³éíî ëèøåíü ñèäèòü êîëî ñòîëà æàíäàðì
³ç êàðàá³íîì ³ â³éò. Íà äîë³âö³ çà â³éòîì ó êóòè÷êó ñèäèòü
äóæå îáäåðòèé õëîï÷èíà é îãëÿäàº ÷îðíåíüêèìè î÷èìà
ïóáë³êó.

— ² ÷îãî âè, æ³íêè, õî÷åòå â³ä öåãî áàõóðà?
— Ìè õî÷åìî, àáè âè ºãî ïðèïåðëè, áî ÷åðåç íåãî àí³

íàì, àí³ ä³òåì íàøèì íåìà â ö³ì ñåë³ æèòòÿ..
Çàêðè÷àëè, çàëîìèëè ðóêè.
— Òà êàæ³òü, Òîôàíêî, òàæå âè á³ãàëè äî øàíäàðà...
— À âàì ùå áîãàòî âïîâ³äàòè òðåáà çà öåãî áàéñòðþêà?

Â³í çáèðàº ìàë³ õëîïö³ ïî ëóãàõ òà ãîäóº ¿õ ìóõàìè òà ÷åð-
âàêàìè. Ïèñêè ¿ì íàïóõàþòü, ñïàòè ÷åðåç ò³ ïëà÷³ íå ìîæ-
íà. Ä³òè ºìó âèíîñÿòü, ùî äå â õàò³ ïîäèáëþòü. Â³í ¿ñòü ³ç
öèãàíàìè çäîõëå ìíºñî. Òàêîãî ùå ñâ³ò íå âèä³â. Â³äêîëè
éîãî ìàìà âìåðëà, òî â³í çäè÷³â, í³õòî éîãî íå ãîäóº, í³õòî
íå îáíà÷îâóº, í³õòî íå îáïèðàº...

À õëîïåöü ç çåìë³ êàæå:
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— Öå ÿêàñü äóðíà Òîôàíêà, òà ÿê ìàìó ïðèêèäàëè ãëè-
íîâ, òî õòî ìåíå ìàº ãîäóâàòè òà îáïèðàòè? Ùî äå éìó â
ðóêè, òî ç’¿ì òà é íå ãîëîäåí, ùî äå âêðàäó ç ïëîòà, òà é ñè
âáèðàþ. Á’þòü ìåíå, ³ äîáðå á’þòü, àëå ÿ òåðïëþ. ßê íåìà
ìàìè, òî ìóñ òåðï³òè...

— Äèâ³òüñè ëèø íà íåãî, àáè ñè ñêðèâèâ, àáè ïëàêàâ,
àáè ñè ïîêàºâ, à â³í ùå çìóäðà âïîâ³äàº...

— Òà êàæ³òü óæå, Òîôàíêî, ùî â³í íàðîáèâ?
— Òà â³ð³äèëà ÿ ñâîãî Ëóêèíêà äî øêîëè, îáìèëà, íà-

ãîäóâàëà, äàëà á³ëó ñîðî÷êó, à â³í ñîá³ êàëàìàð÷èê âçºâ, òà
òîðáèíêó ç êíèæêàìè, òà é õë³áà â ïàçóøèíó. À ÿ ÷èñòþ
âîâíó ïåðåä õàòîâ, í³÷îãî íå ãàäàþ. Çà ÿêóñü òàì ãîäèíó öè
ï³â âá³ãàº â âîðîòà òàêå, ÿê ÷îðò, âñ³ëÿêèìè ôàðáàìè ïî-
ìàëüîâàíå, ³ ïëà÷å, àæ êð³çü âóõà ñè ïðîìèêàº. Ëèø ïî
ãîëîñ³ ï³çíàþ, ùî öå ì³é õëîïåöü. Âõîïèëà-ì íà ðóêè, çà-
íåñëà-ì äî õàòè, ìèþ, á’þ, à â³í êðè÷èòü. Ðóêàâè ³ ïàçóõè
â ìåíå, ÿê âèäèòå, çàêðàøåí³ âñ³ëÿêèìè êðàñêàìè...

Æ³íêè îãëÿäàþòü ôàðáè íà ñîðî÷ö³ Òîôàíêè ³ ì³ðêó-
þòü, ÷è ôàðáà äàñòüñÿ â³äîïðàòè.

— Äèòèíà çàõðèïëà â³ä ïëà÷ó òà é âïîâ³äàº ìåí³, ùî,
ÿê ³øîâ äî øêîëè, öåñ êîïèëþê ïåðåéøîâ éîãî ëóãàìè òà
é êàæå: «Òàê ³ òàê, Ëóêèíå, ñêèíü ñîðî÷êó, ÿ òîá³ ò³ëî íà-
ìàëþþ âñ³ëÿêèìè ôàðáàìè. Õëîïö³ áóäóòü çà òîáîâ á³ãàòè
òà é ñì³ÿòèñÿ». Õëîïåöü ñêèíóâ ñîðî÷êó, à â³í ºãî îáìàëþ-
âàâ êîëî ñòàâêà âñ³ëÿêèìè ôàðáàìè. «Àíó, ïîá³ãàé, — êà-
æå, — ïî ëóç³, ÿê ìîòèëü áóäåø». À ñàì õàïíóâ ºãî ñîðî÷-
êó, ³ ïîÿñîê, ³ âñå òà é âò³ê ó êóêóðóäçè. Óáðàâñè, ðîç³ëëÿâ
ïî ñîá³ àíòðàìåíò ³ ï³øîâ, áàéñòðèëî, äî øêîëè...

Òîôàíêà ïî ö³ì íàãíóëàñÿ äî õëîï÷èíè ³ õîò³ëà áèòè,
òà æàíäàðì çàñòóïèâ éîãî.

— À ÿ âàì êàæó, ùî öà Òîôàíêà äóðíà. Òî âîíà ãàäàº,
ùî ÿ ¿¿ áîþñè, ÿê òóò º øàíäàð òà é â³éò. À íà äîðîç³ ÿ
òàêîæ íå áîþñè, áî âòå÷ó, ÿê â³òåð. À íà ñòàâó òàêîæ íå
áîþñè, áî òðóòþ â ñòàâ. Òàæå ÿ äîñòà íàáðàâ áó÷ÿ, äîêè ÿ
íàâ÷èâñè ðîçóìó. Òà ìåí³ êðîâ éøëà ç î÷åé, ç âóõ, ç ãîðëà,
í³ì ÿ íàâ÷èâñè ðîçóìó, òà í³ì íîãè äóæ³ ñòàëè. ß òåïåð
ìîæó â³ä êîæäîãî âòå÷è...
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— Öå, ëþäè äîáð³, ïîêàÿí³º, òà âè, â³éòå, ðîá³òü ùî ç
öèì ÷îìáàðàíîì. Òà â³í íàì ä³òè ðîçâîëî÷óº. Òà äèâ³òüñè,
ÿê â³í ìð³ãàº î÷èìà, â³í íàñ âñ³õ íà ñì³õ ïîáèðàº. Î, ÿêèé
ç ñåáå êîíòåòíèé!..

— Õëîï÷å, íî, à º â òåáå âóéêî, àáî ò³òêà, àáî ÿêàñü
ôàì³ë³ÿ?

— Òà º. ª áîãàòî, àëå ÿê â ïîõîðîí ïîçàáèðàëè ãîáîðòêè
òà ïîëîòíà, òî ùå áðàëè ìåíå äî ñåáå, à ïîò³ì áèëè, òà é
íàãîíèëè, òà é íå äàâàëè ¿ñòè. Òî ÿ ìóñèâ ñîá³ êðàñòè ¿ñòè.
Òà ÿê áóëî òåïëî, òî ÿ ñîá³ ñïàâ â çá³ææþ àáî â êóêóðóäçàõ,
à ÿê ñòóäåíî áóëî, òî ÿ õîâàâñè â ÿñëà ïåðåä õóäîáó, à
õóäîáà ìàº ãàðÿ÷èé äóõ, òà é äèõàëà íà ìåíå. À õëîïö³
äàâàëè ¿ñòè, à ïðîôåñîðêà äàëà êàôòàí, òàêèé äîâãèé...

— À ï³äè-êî äî éîãî ò³òêè, òî¿ òàì, ï³ä ë³ñîì. Êàæè,
àáè çàðàç ïðèéøëà ñóäè äî êàíöåëÿð³¿.

— Íî, òà é ùî âè áóäåòå ç öèì áàéñòðþêîì ðîáèòè? Òà
êàðàéòå éãî, çàìèêàéòå éãî, òàæå ìè íå â³ëüí³ ä³òè ç õàòè
ïóñòèòè.

— Òî êàðàéòå, ÿ â³äåðæó. Î, ÿêèé çàä çáèòèé. Äèâ³òüñè,
òàæå òóò âñ³ëÿêè áóêè ïîïðèñèõàëè...

² õëîï÷èíà ï³äíÿâ ñîðî÷êó ³ ïîêàçóâàâ æ³íêàì ñâîº ò³ëî.
— Äèâ³òü, äèâ³òü. Í³ âñòèäó, í³ ñîðîìó... — çàãóä³ëè

æ³íêè.
— Éäå âæå éîãî ò³òêà...
Â öåé ìåíò ìàëèé õëîï÷èíà çàë³ç ì³æ íîãè æàíäàðìîâ³.
— Îé ïàí³ øàíäàð! Öà ò³òêà áóäå áèòè. Öà äóæå á’º.

ß âñå âèäæó â ñåë³, òà é âèä³â ÿêîñü, ùî äî íå¿ õîäèòü òîò
Áàñîê. Òî ÿê ÿ ñêàçàâ, òî âîíà á³ãëà çà ìíîâ àæ ó ñ³íîæºòà
òà òàêîâ êîâíåâ â ìåíå ïîïóäèëà, ùî ìíºñî â³ðâàëî. Öà áè
ìåíå âáèëà. Òî æ³íêè çà í³ö òàê ñè íå ãí³âàþòü, ÿê çà òî,
ùî äî íèõ õòîñü õîäèòü. ß çà öå äîñòà áó÷à ñè íàáðàâ, à
íàéã³ðøå â³ä ñâî¿ ò³òêè. ßê â³ä íèõ óêðàñòè ñîðî÷êó àáî
ñîëîíèíó, òî òàê íå á’þòü...

Óñ³ æ³íêè çâåðíóëèñÿ äî ò³òêè áàéñòðþ÷êà, ïî÷àëè øå-
ïòàòè ì³æ ñîáîþ, ï³äñì³õàòèñÿ.

— Ïàí³ øàíäàð! ß âñüî çíàþ, äå º â ñåë³. ß çíàþ, äå
ñîëîíèíà ñòî¿òü, ÿ çíàþ, äå êàðàá³íè çàêîïàí³, ÿ çíàþ,
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äå â æèä³â äçèãàðîê ñòî¿òü, áî ìåíå í³õòî äî õàòè íå ïðè-
éìàº, òî ìóñþ õîäèòè òà é äèâèòèñè. Âè ìîæåòå ìåíå é
ï³äâ³ñèòè. Òà ÿ âèä³â, ÿê ï³äâ³ñèâ Ëåñü ñâîãî õëîïöÿ íî-
ãàìè äîãîðè. Àëå ïîò³ì òàêèõ áóëî øàíäàð³â, òà äîêòîð
ðóáàâ, òà ïîò³ì òàê ôàéíî ïîõîâàëè. Ëèø ö³ ò³òö³ ìåíå
íå äàéòå, áî âîíà çà òîãî Áàñêà äóæå ëþòà. ßê äî êðèì³-
íàëó, òî äî êðèì³íàëó, ÿê øèáåíèöà, òî øèáåíèöà, à ÿ ìó-
ñþ äàâàòè ñîá³ ñàì ðàäó...

×ÅÐÂÎÍÈÉ ÂÅÊÑÅËÜ

Òðåáà ðîçïîâ³ñòè ïðî ñì³øíó ïîä³þ ²âàíà Ãóñàêà, êîë³-
éîâöÿ. ×è â³í íå âäàâñÿ, ÷è ïðîêðàâñÿ, í³õòî â ñåë³ äîáðå
íå çíàº, àëå âñ³ çíàþòü, ùî ñëóæáó ñòðàòèâ òà ä³ñòàâ ê³ëüêà
ñîò çëîòèõ â³äõ³äíîãî. Ìîëîäèé áóâ, âóñè äîáðå ï³äêðó÷ó-
âàâ âãîðó, óáðàííÿ ìàâ ïàíñüêå ñèíº, ïîäîáàâñÿ æ³íêàì òà
âì³â ãîâîðèòè ïî-ïîëüñüêè òà, êàæóòü, ïî-í³ìåöüêè ³ â ñåë³
ìàâ ñâîþ ïîâàãó. À áóëà ùå â ñåë³ âäîâà, âæå ñòàðøà, ïðÿõà
äîáðà, ìàëà õàòèíó ³ íåäàâíî ï³÷ ïåðåêëàëà, òà áóëî òåïëî
âçèì³. Äî êîæ³âêè òðåáà òåïëî¿ ïå÷³. À ùî ïåðøå, òî ìàëà
âóçëè ç ãð³øìè. Òî ²âàí ï³øîâ ó êîì³ðíå äî íå¿, çèìîþ
ñòàðàâ âóãîëü, ³ òðîõè ãîð³ëêè, ³ áóëîê, à ïèâî âæå ïèâ ñàì
íà ñòàö³¿.

Ðîáèâ òàêó ïîë³òèêó, ùî ìóæèê³â íå ìàâ çà í³ö, ïîïàì íå
êëàíÿâñÿ òà ìàâ âåëèêèé æàëü äî Ïîëüù³ ³ äî íà÷àëüíèêà
ñòàö³¿. Òà, âèäêî, ãðîø³ ìàâ íåâåëèê³, áî çà÷àâ ïðèñâàòóâàòè-
ñÿ äî ñâîº¿ ãîñïîäèí³, Ïàðàñî÷êè, àáè öèì ñïîñîáîì ä³áðàòèñÿ
äî âóçë³â ç ãð³øìè. Àëå ó âäîâè — ñ³ì ðîçóì³â, ãîäèëà,
çàá³ãàëà, äî ñëþáó ïîâèòÿãàëà ç³ ñêðèí³ òàêîãî ïëàòòÿ, ùî
áîãà÷êè çåëåí³ëè ïî ñí³ãîâ³ ³ç çàâèñò³, áî öå áóëî ïî Ð³çäâ³.
Âîíè êàçàëè, ùî âñå öå äîáðî â³ä íèõ íàáðàëà, à âåñ³ëëÿ áóëî
ãó÷íå. Ìåäîâèõ ì³ñÿö³â äîâãèõ íå áóëî, áî Ïàðàñî÷êà ³ âäîâà,
³ òâåðäà ç íàòóðè, òà ãðîøåé íå ðîçâ’ÿçóâàëà, à íàâ³òü íå
ïîêàçóâàëà. Ùîïðàâäà, òî íàøèëà íà ÷îëîâ³êà äâà õëîïñüê³
îä³ííÿ, íà ñâÿòà ³ íà áóäåíü, áî ìàëà àìá³ö³þ, ùîáè ñâîãî
÷îëîâ³êà çðîáèòè ́ àçäîþ, àáè íå áóâ ëºíêîþ, ùî âñå ñìåðä³â
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îë³ºì â³ä ë³õòàðêè, òà çàìàçàíèé áóâ âóãëåì, òà âñå õîäèâ ïèòè
ïèâî. Â³í ìîëîäèé, ìîæíà ç íüîãî çðîáèòè ùå ãîñïîäàðÿ òà
ïðèâåðíóòè äî ëþäåé.

Òà öå Ïàðàñö³ íå ïîùàñòèëî, ³ âîíà ñâî¿ íàä³¿ ñõîâàëà â
ñêðèíþ ì³æ âóçëè. Äàâàëà ÷îëîâ³êîâ³ ùîðàç ìåíøå ¿ñòè,
íå äóæå äîïèðàëà ñîðî÷êó, â³äïîðþâàëà ãàðí³ ïðîøèâêè
òà ïðèøèâàëà ñòàð³ äî ñîðî÷êè, ³ íàâåñíó ²âàí âæå íå õîò³â
ñèä³òè äîìà, à Ïàðàñî÷êà íàäóìàëà ³íàêøå. Àáè ãðîø³ íå
ïðîïàëè, òî êóïèëà â ìåæó êàâàëîê ãîðîäà, äîçè÷èëà â
æèäà äâ³ ñîòêè ³ ç óçîðó ï³äïèñàëà âåêñåëü ç ðó÷èòåëÿìè.
Ïîïðàâèòüñÿ ²âàí, òî áóäå ìàòè íà ÷³ì ðîáèòè, à í³, òî ¿¿
íà ñòàð³ñòü õòî-íåáóäü îá³éäå çà ãîðîä.

Îäíîãî ðàçó Ïàðàñî÷êà âíî÷³ çàáèëà â ï’ÿòó òàêèé çà-
ðæàâ³ëèé öâÿõ, ùî ñïóõëà, ÿê äóäà, à òðåáà íåñòè âåêñëåâó
ðàòó äî ì³ñòà, âîíà áðàòà íå ìàº ³ ñåñòðè íå ìàº, òî âæå
ê³ëüêà äåíü ïåðåä ðàòîþ ãîäóâàëà ²âàíà ë³ïøå. Âîíà áè
íàìàëþâàëà âåêñåëü äîìà, à â³í ï³øîâ áè ç ðó÷èòåëÿìè ³
çàïëàòèâ áè. ²âàí ïîêì³òèâ, ùî ñòàðà âåðòèòüñÿ êîëî íåãî,
³ áóâ öåìó ðàäèé. Ñòàðà äàñòü ãðîø³ íà ðàòó, äàñòü íà òðèí-
êàð, íàëàãîäèòü äîáðå ¿ñòè, à ÿê æèäîâ³ ñêàæå, ùî ñòàðà íå
ìàëà ö³ëî¿ ðàòè, áî íå âñòàðàëàñÿ, òî ìîæå ³ ïèâà âèïèòè,
³ äîáðå çàáàâèòèñÿ, ³ ñòàðó çà ñòàð³ ïðîøèâêè äîáðå âèð³õ-
òóâàòè.

Îñ³ííüîãî äîñâ³òêà Ïàðàñî÷êà íàëàãîäèëà ¿äè äîáðî¿ ³
áîãàòî, õë³á á³ëèé, ï’ÿòü çëîòèõ äëÿ ðó÷èòåë³â ³ ÷îëîâ³êó íà
ãîð³ëêó òà ùå äëÿ êîæäîãî ïî ñêëÿíö³ ïèâà. Ãðîø³ äëÿ
æèäà ñòîÿëè íà ñòîë³ êóïêàìè, äîáðå ïîðàõîâàí³. Ïàðà-
ñî÷êà çàâ’ÿçàëà ¿õ ó âóçëèê, à ãðîø³ íà òðàêòàìåíò âñèïàëà
éîìó â êèøåíþ, áî âáðàâñÿ â êîë³éíèöüêå îä³ííÿ. Õàð÷³
ãàðíåíüêî ñêëàëà â ïèñàíó òàéñòðó, äîäàëà ÷èñòèé øìàòî-
÷îê ñàëà ³, ÿê çà÷àëî ðîçâèäàòèñÿ, ïóñòèëà ÷îëîâ³êà â äî-
ðîãó. Ìàº ïîâåðíóòè çà ðó÷èòåëÿìè ³ ç íèìè éòè äî ì³ñòà.
Â³í òàê çðîáèâ, ðó÷èòåë³ ñêàçàëè: «Ãàé, ãàé, ³äåìî, òè íà-
ïåðåä ³äè». ² òàê ²âàí ïîäàâñÿ ëóãàìè äî ì³ñòà.

²øîâ, ³øîâ, àæ íàäèáàâ äâîõ æîâí³ð³â ç ãâåðàìè, ÿêáè
íå òà ïèñàíà òàéñòðà, í³÷î áè é íå áóëî, à òàê ñòàëîñÿ ïàñ-
êóäíå é áîëþ÷å.
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— Ìàðø, êàáàíå, íàçàä äîäîìó!
²âàí çà÷àâ ãîâîðèòè ïî-ïîëüñüêè, ùî ìàº ïëàòèòè âåê-

ñåëü, ùî ÷åðåç òå ìóñèòü ³òè äî ì³ñòà. Âèòÿãíóâ âåêñåëü ç
êèøåí³, ïîêàçóâàâ äî î÷åé æîâí³ðàì ³ íå âåðòàâñÿ. Òà æîâ-
í³ð æîâí³ðîì, ÷îãîñü ìàº ́ âåð... ÿê â³äâåðíóâ ðóêó, ÿê çàãà-
òèâ ó çóáè, òî ìàëî ²âàí íèìè íå âäàâèâñÿ, âèïëþâàâ ó
äîëîíþ ³ çóáè, ³ êðîâ. Çà÷àâ êðè÷àòè ³ ç ÷åðâîíèì âåêñëåì
ó ðóêàõ òà ç ïèñàíîþ òàéñòðîþ íà ïëå÷àõ çà÷àâ óò³êàòè.
Ñàì íå çíàâ, ÷è âçàä, ÷è âïåðåä ò³êàº. Àæ îãëÿíóâñÿ êîëî
ìîñòà ³ ñïàì’ÿòàâñÿ, ùî â³í âæå ï³ä ì³ñòîì. Â ðîò³ ïåêëî,
çóáè òðèìàâ ó êóëàö³ ðàçîì ç âåêñëåì, òà âóçîë ç ãð³øìè
áóâ ó ïàçóñ³, ëèøå òðåáà áóëî ÿêîñü îáìèòè êðîâ òà çàòà-
ìóâàòè. Çë³ç äî ð³êè, ìèâ ëèöå ³ ïîëîêàâ ðîò òà íàìàöóâàâ
ÿçèêîì ïîðîæí³ ÿñíà. Ñòàâ áåççóáèé. Àëå â³äïî÷èâ íà ð³ö³,
â³ääèõàâñÿ òà é çàðàç äóìêîþ ïîò³øèâñÿ: áîëèòü òà ïåðå-
áîëèòü, â ðîò³, êð³ì òèõ òðüîõ çóá³â, º ùå áîãàòî, à ãðîø³
ñòàðî¿ ïðîïàëè, áî â³í íåäóðíèé ïðèçíàòèñÿ, ùî âò³ê ç ãð³ø-
ìè... æîâí³ðè çàáðàëè, òà é ðåøòà.

Â³í ÷îëîâ³ê ³íòåë³ãåíòíèé, òî ïîâåðíóâ äî äîêòîðà Ïî-
äþêà, àáè äàâ éîìó ñâ³äîöòâî ë³êàðñüêå. Íàâ³òü çàïëàòèâ
çà ë³êàðñüêó ïîðàäó, äîêëàäíî îïîâ³â, ÿê òî áóëî, ïîêàçó-
âàâ íà äîëîí³ çóáè, òà ë³êàð ï³äæàðòóâàâ ç íüîãî, áî, âèä-
êî, ïîä³áíèé äî ³íøèõ ëþäåé, ÿêèì âñå ñì³øíî, ÿê áëèæ-
íüîìó âèñèïëþòü ê³ëüêà çóá³â ç ðîòà. Íà ñâ³äîöòâ³ ë³êàðñüê³ì
í³÷î íå áóëî íàïèñàíî, ëèøå ùî ²âàíîâ³ âèáèëè, ÿê êàçàâ,
òðè çóáè ³ ùî äîêòîð á³ëüøå í³÷îãî íå çíàº. ßê æèä ïðî÷è-
òàâ éîìó â ì³ñò³ öå ñâ³äîöòâî, òî ²âàí ñêàçàâ, ùî êèíóâ
ãðîø³ â áîëîòî, ùî òàêå ñâ³äîöòâî ïóñòå.

² ïîáàâèâñÿ ²âàí â ì³ñò³ äîáðå. Òðàêòóâàâ ³ íàïîþâàâ
çíàéîìèõ ùå ë³ïøå, îïîâ³äàâ áîãàòî ïðî ñâîþ ïðèãîäó ³
ö³ëêîì âäîâîëåíèé âåðòàâ äîäîìó. Àëå ÿê äîõîäèâ äî ñåëà,
òî ä³çíàâñÿ, ùî òî¿ äíèíè áèëè ö³ëå ñåëî. Éîìó ëèøèëîñÿ
ùå òðîõè ãðîøåé, òî â³í âåðíóâñÿ â ëóã, çàïîðïàâ ¿õ ï³ä
êîð÷ ³ òàê ç ïèñàíîþ òàéñòðîþ, àëå áåç òðüîõ çóá³â âåðíóâ-
ñÿ äîäîìó. Îïîâ³äàâ ñòàð³é äîâãî ñòðàøíó ³ñòîð³þ, ÿê éîãî
òÿæêî ïîçáèòêóâàëè, ÿê çàáðàëè âñ³ ãðîø³, ðîççÿâëÿâ ðîò
àæ ïî âóõà ³ ïîêàçóâàâ ïàëüöåì ïîðîæíº ì³ñöå, äå ðàíî ùå
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áóëè çóáè, ïðåçåíòóâàâ êðîâàâèé âåêñåëü, à òàéñòðó ä³äüêî
çíàº, õòî ñïîðîæíèâ. Òîìó âñüîìó ëèø Ïàðàñî÷êà âèííà,
áî ¿¿ çàáàãàºòüñÿ ì³ñòà, âåêñë³â. Ïàðàñî÷êà çàðþìàëà çà ãð³-
øìè, àëå çáîÿëàñÿ âèõîäèòè ç ïëà÷åì ïåðåä õàòó, àáè ëþäè
÷óëè, òàê ÿê òðåáà áè ðîáèòè.

Âîíà ö³ëèé äåíü íàäèâèëàñÿ íà òàêå, ùî íàé ³ ãðîø³
ïðîïàäàþòü. Àëå é âîíà áóëà âäîâîëåíà ïîòèõîíüêè, ùî ¿¿
ïàí òàê äîáðå ä³ñòàâ â³ä äðóãèõ ïàí³â.

ÃÐ²Õ

Âäîâà Ìàðòà äàâíî õîðà, õî÷å âìèðàòè, áî çàêëèêàëà
äî ñåáå ñâî¿ äâ³ ñåñòðè ³ ïðèÿòåëüêè. Ãîñò³ ïîñ³äàëè íà ëàâó
êîëî ïîñòåë³ ³ ï³ä â³êíàìè, à Ìàðòà ç ïîäóøîê êàæå:

— Íå íàáóëà-ì ñè íà ö³ì ñâ³ò³, íå íàò³øèëà-ì ñè, à
íàãð³øèëà-ì... Äîõòîð êàæå, ùî êîæäà ìîÿ ãîäèíà äàðîâà-
íà, òà òîìó â³áà÷ºéòå, ùî-ì âàñ çàêëèêàëà â³ä ðîáîòè.

Â³äêèíóëà â³ä ðîòà æìóò ñèâîãî âîëîññÿ, ðîççÿâèëà á³ë³
ãóáè, àáè íàäèõàòèñÿ.

— Ñìåðòü, ñåñòðè, áîëþ÷à, à ìîÿ ñìåðòü ïðîêëºòà áóäå
íàâ³êè ìåæè ëþäüìè. Ãð³õ ìàºìî òàêèé, ùî í³ ì³é ÷îëîâ³ê
íå ãîäåí áóâ â³òðèìàòè, àí³ ÿ, æèëàâà áàáà, íå ãîäíà-ì ãî
äîíåñòè äî êðàþ...

Ðîççÿâèëà ðîò ³ ïàëüöÿìè õëüîïàëà ç ìèñêè âîäè â íüî-
ãî, àáè ìîãòè ñâîº ñêàçàòè.

— Çíàºòå, ùî-ì êëèêàëà êñüîíäçà âæå ê³ëüêà ðàç, àáè
ñïîâ³äàòèñè, òà é ñïîâ³äàëà-ì ñè, àëå ïðàâäè-ì íå ñêàçàëà,
â³äàé, òîìó, ùî øåëåñòèòü íà í³ì ðèçà, àáî òîìó, ùî äóæå
äèâèòüñè â î÷³, àáî òîìó, ùî ÿçèê íå ïîâåðòàºñè... Ñêàçàòè
äðóãîìó ñâ³é ãð³õ, ëþäñüêèé ãð³õ, òàêèé ãð³õ, ùî âñ³ ëþäè
íèì ãð³øí³, àëå àáè ì³é ñêàçàòè, òî òðåáà çóáè ðîçâàæèòè
÷åðâîíèìè êë³ùàìè, àáè ïàëàõêîò³ëè, ÿê ëàäàí íà Ð³çäâî...

¯¿ ñåñòðà, Ìàð³ÿ, ï³äîéìèëà ãîëîâó ç ïîäóøîê òà çàñïî-
êîþâàëà, ïðèÿòåëüêè ïîñïèðàëè ðóêè íà êîë³íà ³ ï³ãíóëèñÿ.

— Òî âæå âàì áóäó ñïîâ³äàòèñè, áî âèäèòå, ÿêà-ì ñóõà,
òî â íàéá³ëüøå äåðåâèùå íå âë³çóñè, ³ òàêå ã³ðêå ò³ëî çåìëÿ
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íå ãîäíà ïðîëèãíóòè... Õëîï âñå â³ä áàáè ñëàáøèé, áî ì³é
÷îëîâ³ê ëèø ð³ê â³òðèìàâ, à ÿ âæå ðîêè. Ìè ìàëè ñï³ëüíèé
ãð³õ, òà â³í ïî ðîö³ ëèøèâ ìåíå ñàìó, àáè-ì ãî äâèãàëà áåç
íåãî, à òî é ìîÿ ïàéêà òàêà òºæêà, ùî çàë³çî ï³ä íåâ ï³øëî
áè â ïîðîõ...

— Ìè îáîº ñïàëèëè ñåëî, çíàºòå. Â ñàìå ïîëóäíå ï³ø-
ëî êðîâéîâ ïîï³ä íåáî, êðîâ çàñëîíèëà ÿñíå ñîíöå. Íàøî¿
õàòè ÿêîñü íå äîöºãíóëî. Â³í, àáè íå êðè÷³òè, ñèïàâ ïîðîõ
ó ðîò ç çåìë³, àëå çîéê ç ñåðöÿ ðîçäóâàâ ïîðîõ ç ðîòà, òî â³í
ñ³â êîëî êîíîâêè ç âîäîâ òà é òðèìàâ çàºäíî ïîâíèé ðîò
âîäè, à ïîò³ì âèêèäàëî ç íåãî âîäó, à â³í çíîâ ïèâ, àáè íå
êðè÷³òè... Ñåëî êóðèëîñè, ïî÷îðí³ëî, ÷îðí³ ëþäè ãîëîñè-
ëè, à â³í ñèä³â êîëî âîäè äîáó, ÷îðíèé, ìîêðèé, ñêëîíèâ-
ñè òà é çàñíóâ â áîëîò³. Õîò³ëà-ì ãî ñòºãíóòè íà ñóõå, òà ÿê
í³ âäàðèâ êîíîâêîâ, òî é ÿ ëåãëà â áîëîòî êîëî íåãî, òàê ñè
íàëåæàëî.

Âñ³ æ³íêè ïîñõîïëþâàëèñÿ ç ëàâ, ãëÿä³ëè íà Ìàðòó çäó-
ð³ëèìè î÷èìà, ñòîÿëè, ÿê ç äóáà âèòåñàí³. Ñåñòðà íå âòðè-
ìàëà ãîëîâè, ïóñòèëà. À õîðà íîñèëà äîëîíåþ âîäó ç ìèñ-
êè â ðîò òà íå äîíîñèëà. Ðîçëèâàëà ïî ïàçóõàõ.

— Òî âè ëèø â³ä öå¿ ìîâè í³áè äóðàºòå, ùî-ñòå òâåðä³
ìóæèêè, à ÿê òàêó ñïîâ³äü ïåðåä ÷óæèì êñüîíäçîì òðèìà-
òè... À õîòü áè-ñòå ïðî ìåíå ³ çàðàç âñ³ìà äîðîãàìè ïî ñåëó
ïîðîçá³ãàëèñÿ, òî ÿ âæå íå áîþñè, à õîòü äçâîí³òü íà ´âàëò
â äçâîíè, òî ÿ òàêîæ íå áîþñè, õîòü í³ òºãí³òü âñ³ìà äîðî-
ãàìè ïî ãðóää³ òà çàêîïàéòå ðîçòðºñåí³ ê³ñòî÷êè ïî íå÷èñ-
òèõ ì³ñöÿõ ñåëîì, òî âæå ÿ ëåãøó ìóêó áóäó ìàòè, ÿê òåïåð.
Öåñ ãð³õ ÿ âæå äâèãàòè íå ãîäíà... Ìàð³º, äóøóñè, ï³äîïðè
ãîëîâó, íàé äîê³í÷ó ñïîâ³äü, ÷è ïå÷å öà ãîëîâà, ÿê ñìîëà
â ðóêè.

Æ³íêè ìîâ÷àëè. Â³ä ö³º¿ òèø³ îãëóõ áè íàâ³êè äçâ³í.
— À çàéøëî ç öåãî. ßê ïðèéøëè äî ñåëà âæå ïî âîéí³,

òî ïîâ³ñèëè ÷îëîâ³÷îãî áðàòà, ùî äåñü áóâ äîâãî íà Óêðà-
¿í³. Ìè éîãî â³äðóáàëè ç ÷îëîâ³êîì, òà ïðèâåçëè â ðàíòóõàõ
äîäîìó, òà ñïîðºäèëè ïàðóáêà, ÿê ïàâó, àëå ÿçèê íå ãîäí³
áóëè çàïðàâèòè â ðîò. À ì³é äóðíèé âõîïèâ í³æ òà õîò³â
â³äðóáàòè. Äîáðå, ùî-ì ðóêîâ ñïåðëà, ðîçðóáàâ àæ ïî ê³ñò-
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êó, à ÿê çàêðèâàëà-ì ëèöå éîãî áðàòîâ³ ÷åðâîíîâ ïëàòèíîâ
òà ìîÿ êðîâ çàêðîâàâèëà ïëàòèíó, òî äàëà-ì äðóãó. Âè çíà-
ºòå, ùî ì³é ÷îëîâ³ê â³ä ïîõîðîíó çàìîâê, íå ñêàçàâ â³äòîã-
äè àí³ îäíîãî ñëîâà, õîäèâ ñåëàìè òà ðîçøóêóâàâ áðàòí³õ
òîâàðèø³â ç òî¿ âîéíè, à ïîò³ì òîò³ òîâàðèø³ ïðèõîäèëè äî
íàñ òà ãîñòèëèñè. Òî ÿê³ñü òàê³ ëþäè, ùî ðåâîëüâåðàìè
ãðàþòü äî äàíöó, ùî â êîæä³ êèøåí³ ìàþòü áîìáè, ùî
ÿê³ñü áëèñêó÷³ íîæ³ õîâàþòü ïîìåæè ðåáðà, — òàêèõ í³õòî
íå âèä³â. Êàæóòü, ùî íàãíàëè íàñ ç íàøî¿ çåìë³, ùî áóäåì
ì³ñòèòèñè íà ñìåðòü, à æèòº íàøå ôóðºòè áóäåì âîðîãîâ³
ï³ä íîãè, ÿê âîøèâó ñîðî÷êó íà âîéí³... Òà òóò ³ íàõâàëèëè,
àáè ñïàëèòè äâ³ð. Òà é ï³äïàëèëè ç ìî¿ì ÷îëîâ³êîì. Òà
ïàíîâ³ í³÷î, à ïîëîâèíà ñåëà ðîçñèïàëèñè íà ñàæó.

Ìàðòà ïðîñòÿãíóëàñÿ ³ çàïåðëà î÷³, æ³íêè ïðèñòóïèëè
äî ïîñòåë³, îáëèâàëè âîäîþ, òà âîäà ñïëèâàëà ç ëèöÿ, ÿê ç
êàìåíÿ. Ìàð³ÿ çäîéìèëà ç ñâîëîêà æîâòó ñâ³÷êó, ³ âñ³ øó-
êàëè ñ³ðíèê³â, à ÿê çàñâ³òèëè, òî ïîêëàëè äî Ìàðòèíèõ
ðóê, ³ âîíà îæèëà.

— ß ùå íå âìåðëà, àëå çàðàç áóäó âìèðàòè. Êîáè âìåð-
ëî çî ìíîâ ³ ñóìë³íº ìîº. Öå Áîã äîáðå â÷èíèâ, ùî ñóì-
ë³íº íå ãîâîðèòü ãîëîñíî. Íàé ñè ñõîâàþòü òîâàðèø³ ìîãî
÷îëîâ³êà ç áîìáàìè ³ ðåâîëüâåðàìè. Î, òî ÿê ñóìë³íº çà-
ãîâîðèòü, òî òàê³ ñëîâà ïàëþ÷³ â êîæä³ æèëö³, ùî ò³ ñëî-
âà ñêàëó ðîçñèïëþòü íà äð³áåí ïîðîõ. Íàéñòðàøí³øå òî
ñëîâî â³ä ñóìë³íÿ. ß òèõ ñë³â í³êîëè íå çíàëà, í³êîëè-ì
íå ÷óëà. Â³äêè âîíè ñè â ìåí³ âçºëè, öå ëèø Áîã ì³ã
ïóñòèòè ñâî¿ìè ðóêàìè ó ìåíå. Áëèñêàâêà ïî íåá³ íå òàêà
ñòðàøíà. Òî ñëîâî, òî ïðîêë³í, ÿêèé çàäóøèòü âñüî, ùî
íà çåìë³ æèº...

— Ìàð³éêî, áóäó âìèðàòè. Êàæè ëþäåì, íàé ñîá³ ðîç-
áåðóòü ì³é ìàºòîê ³ ìîãî ÷îëîâ³êà. ß ¿ì í³÷î ïîïîâíèòè
íå ãîäíà, à íàñïîä³ â ñêðèí³ º êàðòî÷êà â³ä òîâàðèøà ìî-
ãî ÷îëîâ³êà. Äåñü ç äàëåêèõ êðà¿â ïèøå, ùî ïðèéäå äî
íàñ äâî¿õ óæå âîëíèõ. Òàì º çíàê äî íåãî. Íàïèøè éîìó,
ùî òàêîãî, ÿê ìè íàðîáèëè, í³õòî íå çäåðæèòü íà ñîá³,
ùî-ì â³ä òîãî ïîâìèðàëè... Òåïåð äàâàé ñâ³÷êó, ÿ âæå íå
îæèþ.
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ßê ïî÷àëè ïðîñèòè ñòàðîãî Ïàëàòó òà é âðåøò³ óïðîñèëè,
àáè îïîâ³â ¿ì, ìîëîäèì òîâàðèøàì, ÿêó ö³êàâó ³ñòîð³þ ç
ñåëÿíñüêîãî æèòòÿ. Ç éîãî á³ëèõ âóñ³â êóðèëàñÿ ³ðîí³ÿ.

— ß âæå ìàþ â³ñ³ìäåñÿòü ë³ò òà é æèâó, ìàáóòü, â³ñ³ìäå-
ñÿòü, ë³ò îòóò íà îäí³ì ì³ñö³. Áóëè òàê³ ÷àñè, êîëè ÿ áóâ
ïàíîì, òîä³ ÿê ñëóæèâ ó äâîð³ ïèñàð÷óêîì ï³ä ðóêîþ åêî-
íîìà. À áóëè òàê³ ÷àñè, ùî ÿ íå âèëàçèâ ç öåðêâè, ÿê áóâ
äÿêîì, ³ òîä³ ãîâîðèâ òàê, ÿê âñ³ ïîïè ãîâîðÿòü, áîÿâñÿ
ïîò³ì âñ³ëÿêèõ äóõ³â. ßê áóâ ìóçèêàíòîì, ÷è òî íå÷èùåíà
ãîð³ëêà, ÷è òî íåðâîâå çàíÿòòÿ ïî íî÷àõ ç öèãàíàìè, — âñå
òå íàâîäèëî ïåðåä î÷³ âñ³ëÿêó íå÷èñòó ñèëó. Îòàê ñèäèø
äîï³çíà ç ìîëîäèìè ïàðóáêàìè, áàéêà ³äå òàêà áåçêîíå÷íà
³ ñòðàøíà, ùî ñâÿò³ íà îáðàçàõ õîâàþòüñÿ ó ñâî¿ ÿñêðàâ³
øàòè. À ñîï³ëêà âèñîòóº ç ãðóäèé òàêèé ñóì, ùî ìîëîä³
ïàðóáêè õèëÿòü äóæå øèðîê³ ïëå÷³ äîäîëó ³ áðóäíèìè ðó-
êàâàìè îáòèðàþòü ñëüîçè, à ïîò³ì ñêëàäàºìîñÿ íà îêî ãî-
ð³ëêè òà ïîñèëàºìî íàéñì³ëèâ³øèõ äâîõ àáî òðüîõ äî êîðø-
ìè. Çà íèìè òÿãíóòüñÿ âñ³ ÷îðòè, âèçâàí³ â õàò³, òàì ¿õ òàê
áîãàòî, ÿê íà âåñ³ëëþ. À ïî äîðîç³ ïðèñòàþòü äî íèõ ñòðà-
õè ç-ï³ä ìîñò³â, ç íå÷èñòèõ ì³ñöü, çë³òàþòü ç òèõ äåðåâèí,
äå ïîâ³ñèâñÿ õòî, éäå ç ïàðóáêàìè ö³ëà áàíäà. Òî âæå ÿê
îòâîðèòü àðåíäàð, òî ðîçëèâàº çî ñòðàõó ãîð³ëêó, áî ðóêè
éîìó òðÿñóòüñÿ, áî öèõ ïàðóáê³â ëîâèëà íå÷èñòà ñèëà àæ
ï³ä éîãî äâåð³. Ðîçïîâ³äàþòü òàê äîêëàäíî ïðî òèõ ä³òü÷è-
ê³â, ùî âñå áóëè ³ñí³ñüê³ òàê³, ÿê àðåíäàð. Æèä ðàõóº ãðîø³
àáî é áåç ãðîøèé âèãîíèòü ¿õ ç õàòè ³ çàñóâàº äâåð³ íà âñ³
ñïóñòè. Íå ðàç çàõîäèëè, ÿê æèä äóæå ñêîðî ãàñèâ, äî éîãî
êóðíèêà òà, ùî ïîïàëî, òîìó êðóòèëè â³äðàçó â’ÿçè. Ãóñ-
êà — íå ãóñêà, êóðêà — íå êóðêà. Ç ãîð³ëêîþ ³ ç äîáè÷åþ
ïðèõîäèëè âåñåë³, áàäüîð³, çäàºòüñÿ, ùî ÷îðòè íå õîò³ëè
áðàòè ó÷àñò³ â êàðè ã³äí³ì ä³ë³ ³ âæå íå ïðèõîäèëè ç ïàðó-
áêàìè äî õàòè. Çàñëîíþâàëè âåðåòàìè â³êíà, íà ñîï³ëö³ íå
ãðàëè àí³ íå ñï³âàëè, àëå ëîìèëè ñóñ³äñüê³ ïëîòè, ³ ï³÷
íåçàáàâêè ãóä³ëà â³ä ÷åðâîíî¿ ïîëóì³í³. Ãîñïîäèíÿ ³ ñóñ³ä-
ñüê³ ä³âêè ïîðàëèñÿ òà âàðèëè ì’ÿñî, ãîñïîäàð õàòè øóêàâ
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êåë³øêà, àëå âåëèêîãî, ³ âñå éøëî ñêîðî âïåðåä. Çà ï³âòîðè
ãîäèíè ñèä³ëè âñ³ êîëî ñòîëà, ïèëè òà ¿ëè, àëå áàéîê íå
âïîâ³äàëè. Äèñöèïë³íà áóëà êîëî ñòîëà âåëèêà, íàéäóæ-
÷èé ìàâ âëàñòü ³ êàðàâ, õòî ëèø ãîëîñí³øå êðèêíóâ. ßê
ð³çíå ïî ìîðä³, òî é êðîâ ëëºòüñÿ â ïîðö³þ. Òàê ìóñèëî
áóòè, áî áóêè òîä³ ùå äàâàëè. Ï³äå çëîäþãà æèä äî â³éòà,
íàíåñå ãîð³ëêè éîìó, à òîé çáåðå ðàäíèõ, ³ ÿê çíàéäóòü â
õàò³ ïðè çàáàâ³, òî íàéìåíøå ïî äâàéöÿòü ï’ÿòü áóê³â ä³-
ñòàíå êîæäèé. ßê áà÷èòå, äèñöèïë³íà ìóñèëà áóòè, íåáåç-
ïåêà ïåðåä âîðîãîì âåëèêà...

Òà ïèéòå æ öåé ÷àé, ãîð³ëêè òåïåð íåìà òà é íå ìîæó
ïèòè, à âè íå ïàðóáêè, àëå ó÷èòåë³ ç âèñîêèìè ïåíñ³ÿìè.

* * *

— À çà òåïåð³øí³ ÷àñè, ïàíîâå êîëåãè, ä³éñíî òÿæêî
âàì äî çàáàâè ùî ðîçïîâ³ñòè. ß ó÷èòåëþâàâ ïî ñâî¿é êàð³-
ºð³ ìóçèêàíòà äîâãî, òðèéöÿòü ï’ÿòü ðîê³â, ïðèâèê äî íå-
ïèñüìåííèõ ìóæèê³â, òî áóëè ³ ä³òè, ³ ¿õ ì³ã õòî-áóäü ïîâåð-
íóòè â ñâ³é á³ê. Ùå áîÿëèñÿ äóæå ïàíùèíè ³ ïàí³â, æèä³â
îòàê íå ìàëè çà í³÷î, ñì³ÿëèñÿ ç íèõ. Ïîò³ì çà÷àëè çàâîäè-
òè òîâàðèñòâà òâåðåçîñò³, áî äóæå ñòàëè ´ðóíòè òðàòèòè.
Çàéäóòü äî ìåíå äî øêîëè â³éò, òà é ðàäí³, òà é ïëåí³ïî-
òåíòè, ïîâèãîíÿòü ä³òèé ç³ øêîëè, ïîðîçñ³äàþòüñÿ â ëàâêè
³ ï’þòü òà ñï³âàþòü, ùî àæ ñàëÿ øê³ëüíà, ï’ÿòü ìåòð³â øè-
ðîêà ³ ï’ÿòü äîâãà, âèëàçèòü ç âóãë³â. Äîñâ³òêîì ïðèõîäÿòü
æ³íêè øóêàòè ÷îëîâ³ê³â, íàìîâëÿòü ¿õ äîäîìó ³, íàìîâëÿ-
þ÷è, ñ³äàþòü òà ï’þòü ãîð³ëêó ç íèìè, ³ çíîâ íà äâàéöÿòü
÷îòèðè ãîäèí º ì³øàíå òîâàðèñòâî. Òî òóò, àáè âæå áóâ
ïðîôåñîð óí³âåðñèòåòó, òî íå âèäåðæèòü äîâøå, ÿê äîáó
òàê, ùî ÿ íå ðàç âñòàâàâ ç-ï³ä ëàâêè, à íà ëàâêàõ, íà êàòà-
ëîç³ âàëÿëèñÿ íåäî¿äåí³ îñåëåäö³, êàâàëêè ñàëà, à ÷óòè áóëî
ãîð³ëêîþ êàòàëîãè ùå ç ì³ñÿöü. Íå òî ùî òåïåð, ïàíîâå
êîëåãè! Çáåðåòüñÿ, áóâàëî, ðàäà ³ óõâàëèòü: «Òàê ³ òàê, öå
ïðîôåñîð íåëþäºíèé, â³í ä³òåé íàì íå â÷åº äîáðå», çáå-
ðóòüñÿ äî ñòàðîñòè, âåðíóòü ç ïàïåðåì, íî ³ äàäóòü ïàðó
âîë³â, çàëàäóþòü òåáå ç ðîäèíîþ, ³ ¿äü â ³íøå ñåëî ãîäèòè-
ñÿ: ê³ëüêî êîðö³â çá³æà ä³ñòàíåø, ê³ëüêî äðîâ, ÷è ìàºø
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ïñàëòèð ÷èòàòè â öåðêâ³, ÷è ö³ëó ñëóæáó ñï³âàòè. Ìóêà áóëà,
³ òîìó òðåáà áóëî ³ ïèòè, ³ òåðï³òè, ³ âîí³òóâàòè ðàçîì. Òà,
ÿê êàæó, ïðèéøëà òâåðåç³ñòü, à ïîò³ì ïàðàñîë³, à ÿê ï³äðîñ-
ëè õëîïö³ ò³, ùî íàâ÷èëèñÿ ÷èòàòè, òî é êíèæå÷êè, ³ ãàçå-
òà, íàóêà Íàóìîâè÷à, çì³íþâàâñÿ ñåëÿíñüêèé ñâ³ò, òà ïî-
âîë³. À ïîò³ì âèáîðè òà õðóí³âñòâî, òà «Ñ³÷³», âæå í³ ïàí³â,
í³ æèä³â í³õòî íå áîÿâñÿ. Éøëà òàêà âåëèêà ëàâà â ÷åðâî-
íèõ ñòÿæêàõ, ùî âñ³ âñòóïàëèñÿ ç äîðîãè.

* * *

— À íàéíîâ³øîãî ³íòåðåñíîãî ÿ íåáîãàòî ãîäåí ðîçïîâ³-
ñòè. À îòóò äèâ³òüñÿ ÷åðåç â³êíî. Öå òàêèé êóòèê ìîãî ñåëà,
íàâ³òü ìàº íàçâó. Öåé êóòèê ï³ä ïàíñüêèì ë³ñîì. Ë³ñ øóìèòü,
íàâ³âàº â äóøó âñ³ëÿê³ çàáàãàíêè, òî ïëàòâè òðåáà, òî îãîëîáë³â
äî ñàíèé, òî ìîëîäî¿ ñìåð³÷êè íà äåðåâöå âåñ³ëüíå, áîãàòî
ëþäè ïîòðåáóþòü ë³ñà. À ç òîãî ðåâ³ç³¿ ïî õàòàõ, ïðîöåñè,
êîøòà ³ êðèì³íàëè. Òàìò³ êóòè ñåëà íå ìàþòü òèõ ë³ñîâèõ
íàâè÷îê, à ö³ îä³äè÷èëè ïî ïðåäêàõ. Ä³äè÷í³ñòü, ÿê çíàºòå,
ð³÷ òÿæêà, àáè ¿¿ çëèçàòè ïàðàãðàôîì. Äåñü äàâíî ïî äðóã³ì
ê³íö³ ñåëà, òîãî âæå â³äñè íå âèäèòå, òî áóâ âåëèêèé ñòàâ, òî
òàì äîâã³ ðîêè, ³ ÿ ïàì’ÿòàþ, ùå âàëÿëèñÿ ñ³ò³ òà íåâîäè, àëå
òî äàâíî, çäàºòüñÿ, ùî ³ òîé êóò ñòàâîâèé ìàâ ñâîþ ä³äè÷í³ñòü,
àëå ñòàâ âèñîõ òà é ä³äè÷í³ñòü òàêîæ. À òóò ë³ñ ðîñòå ³
ä³äè÷í³ñòü. ×åðåç òî öåé êóòèê, ïåðåä â³êíàìè â ìåíå, äèâíèé
º, ðîçïðîöåñîâàíèé, ðîçæåðòèé, ùîäíÿ ë³öèòàö³¿, áî òàêî¿
çàæåðòîñò³ ì³æ âëàñòÿìè ³ ìóæèêàìè ÿ íå òàìëþ. Ñåëÿíè âñ³
íåíàâèäÿòü â³ä ìàëåíüêîãî óðÿäíè÷êà àæ äî âåëèêîãî, ÿ
òàêîãî, ùî òåïåð, í³êîëè íå áà÷èâ. Éäå áîðîòüáà áåçïîùàäíà,
³ îòàêó âàì çàáàâíó ³ñòîð³þ ñêàæó. ß âæå ³ î÷èé äîáðèõ íå
ìàþ, àëå äèâóâàëî ìåíå òîòî, ùî ìàéæå ùîäíÿ áà÷ó âóëèöÿìè
ëþäèé ñâÿòî÷íî âáðàíèõ. ² õëîïö³, ³ æ³íêè, ³ ä³òè. ×è ïàì’ÿò-
êà, ÷è ÿêå öåðêîâíå ñâÿòî, çàáîãàòî ñâÿò. Ïèòàþ ñâîãî ñòà-
ðîãî ñóñ³äà: «Äàíèëå, à êàæ³òü, ÷è òàêèõ áîãàòî ñâºò ó âàñ
íàñòàëî?» — «Ãå, ïàíå íàâ÷èòåëü, òàê³ ñâºòîøí³ ÷ºñè íà-
ñòàëè, áî, âèäèòå, ïðèõîäº ç äçâ³íêàìè ïàíè òà âñþ îäå-
æèíó õàïàþòü, êîòðà äîáðà, à êîëî öåðêâè ñòî¿òü íàø âàð-
ò³âíèê. ßê ëèø âçäðèòü áðè÷êó ç ïàíàìè, òî á³æèòü ùîäóõó



íà öåé êóòèê. Âñå, ùî æèº, êèäàº ç ðóê ðîáîòó ³ âáèðàºñè â
ñâºòîøíå, à íà ïîñòåë³ òà é íà ëàâ³ âñå äðàíòº ñòî¿òü òàê, ùî
ïàíè òî â ðóêè íå õîòº áðàòè. Îòîæ ïàíè ñïàö³ðóþòü òà é
ìóæèêè ñïàö³ðóþòü, òà é òàêèõ ñâºò ó íàñ ê³ëüêà ðàç íà
òèæäåíü, áî Áîã çíàº, äî êîãî ïðèéäóòü. Îäåí çà êðèì³íàë,
îäåí ðó÷ºâ, òåïåð ìåæè ëþäüìè íåìà ðºäó. Çðàçó òî õîâàëè
â òàêîãî ´àçäè, ùî â³í áåç ìîòèëèö³, àëå ïðèéøëè òàê³
çðàäíèêè, òî ÿê íàïàëè ïàíè íà òîãî ́ àçäó, òî â³âåçëè â³äòè
ùîñü ñ³ì ô³ð íàéêðàùî¿ îäåæèíè. À ùî ìëèíê³â, ñ³÷êàðåíü ³
âîç³â. Çîéê ï³ä íåáî áóâ, àëå íå ïîìîãëî, òî â³äòîãäè, ïàíå
íàâ÷èòåëü, ÿê ïàíè º â íàñ, òî ìóæèêè ñâºòêóþòü ³ õîäº ïî-
ñâºòîøíîìó. À âè ôàñóºòå ïåíö³¿, òî ìîæåòå õîäèòè ïîäåðò³».

* * *

— Òàê, ïàíîâå êîëåãè, öå º íàéö³êàâ³øå, ùî ÿ âàì ìàâ
âïîâ³ñòè, à á³ëüøå í³÷îãî íå çíàþ áî âæå-ì äóæå ñòàðèé,
íî ³ äóðíèé.
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АМБІЦІЇ

Ти будь у мене тверда, як небо осіннє уночі. Будь чиста, як 
плуг, що оре. Будь мамою, що нічков темнов дитину хитає та 
тихонько-тихонько приспівує до сну. Вбирайся, як дівчина 
раненько вбирається, як виходить до милого, ще й так вбирай-
ся. Шепчи до людей, як ярочок до берега свого. Грими, як грім, 
що найбільшого дуба коле і палить. Плач, як ті міліони плачуть, 
що тінею ходять по світі. Всякай у невинні душі, як каплина 
роси у чорну землю всякає. Біжи, як пам’єтності мої, що їх 
більше батогів жене, як сонце проміння має, біжи та лови чужі 
нам’єтності та сплітайся з ними. Як знеможеш, то сядь на 
вербу та дивися на спокійний став.

Така будь, моя бесідо!

ЧАРІВНИК

Хто мене гріє, мні ще любить? 
Дайте гарячі руки! 
Дайте вугля з серця!
Повалений, вбитий страхом, як півумерлий, що му ноги 
гріють.
Трясуся, ой, незнаними горячками.
Дрожу перед острими, морозними стрільми дрожі, гнаний 
тобою, думко! Неназвана, закрита, страшна! 
Ти, стрільче з-поза хмар! 
Ражений тобою,
ти насмішливе око, що глядиш на мене з темності. 
Отак лежу я,
перегинаюся і перевиваюся, страждучий всіма вічними мука-
ми, поцілений тобою, строгий стрільче, ти, незнаний Боже... 
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Поціль глибше! 
Ще раз поціль! 
Пробий, зломи то серце. 
До чого та мука
стрілами тупозубими?
Чому глядиш знов,
ненасичений людською мукою,
злобними очима, божими блискавками?
Вбити не хочеш, лиш муки й муки?
Нащо мене мучиш ти, злобний, ти, незнаний Боже?
Га, га!

ОЛЬЗІ ПРИСВЯЧУЮ

І чого ти, серце моє, гріху багато в собі маєш? І чому 
ти, серце моє, не пукнеш?

Вечір. Місяць на небі розгорається, парубоча пісня 
мостить собі мости до звізд, сира сопілка наймицька жа-
лібно стогне з ясел, до вікон панських. Дими спокійно 
долинами синіють, гуртки чорних овець шукають воріт 
своїх, за ними діти куряву збивають...

І чого ти, серце моє, квилиш мені в грудях, як поки-
нена пташка? І чому ти, серце моє, не пукнеш?

Вечеряють. Мама дає порядок на столі, лижки тарахкотять, 
громада споживає мамину страву. Сирота тисне голову до ост-
рого одвірка і нагадує собі щось давнє дуже. Кажуть молитви, 
розбредаються спати, вікна приймають місяць на себе...

І чого ти, серце моє, тремтиш, як листок на вітрі? І чо-
му ти, серце моє, не пукнеш?

У ВОЗДУXАX ПЛАВАЮТЬ ЛІСИ

У воздухах плавають ліси та й села серед них.
На небі хмари, як той мох, що примерз до землі у лі-

совій тишині, — сірий, ледом укритий.
Сірі хмари станули над заходом та й закаменіли.
Сонце — як би з нього кров спустив.
Саме бліде, і проміні такі.
Воно засунеться за ті сірі скали над заходом. Обійде, 

як злодій, і прокрадеться.
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Якби розбив хто оті примерзлі хмари, то станув би 
понад сонце. Сотворив би нові зорі, бо їх багато закованих 
там сидить.

Якби-м розбив ту скалу, що душу мою закувала!
Ліси би зашуміли, заспівали би села.
Там закований голос сопівки мої, що як вона грала, то 

луг до сходу хилився.
Там скований шелест листків придорожних, що шептали, 

аби вівці мої їх не переступили, аби в шкоду не забігали.
Там закляті слова коханки. Що слово промовляла, то 

кожде співало.
Лиш аби сопівка заграла, аби вівці мої повернули та 

коханка заговорила!
Ой, вже ні!
Душа сидить у скалі, як злодій.
Не вилетить відти дівчина у біленькій сорочці, бо нема 

сопівки мої, бо моїх овець нема, та й коханки не маю.
Не зашумить ліс, не заспівають села.

ГОРОДЧИК ДО БОГА РИДАЄ

Городчик до Бога ридає: сонечка, ой сонечка!
Біла рожа підіймила квіт та й запросила сонечка. Ще 

просьби не доказала, а вже похилила жмит цвіту понад 
жовте листя.

Каже вона:
«Ще-м на цім світі не набулася. Я ще біла, як сніг, 

біленька, та й вже усихати?!
Краями квіт мій застиває. Мороз в душу лізе, у серед-

ній листочок найменший, що ще жовтавий.
В полудне приходиш, сонце. Збавляєш мене від смер-

ті. Не приходи вже. Най зів’яну разом з найменшим ли-
сточком жовтавим.

Бо зорі вночі з мене насміхаються. Мигають очима, як 
царівни на просту дівчину.

Або приходи до мене зранку та будь до вечора. Най-ко я 
розцвітуся. Я зорі перейду і людей вітати буду білою рожею».

Сонечко схилило з полудня, і рожа похилила голову, 
як маленька дитина.

Стрімголов звисала та шептала: сонечка, ой сонечка!
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ВНОЧІ

«Твої очі пробиті чорною хмарою. Стадо чорних птахів 
вилітає з хмари, як лилики, і кругом тебе облітає. Без нас 
тебе облетіли!»

Японська рожа похилилася, і било кактуса до півночі 
обернулося від голосу.

Другий голос: «Голосом своїм — перлами тебе обсип-
лю, зором своїм — вогнем тебе скупаю, очима своїми — 
чорними стрілами тебе напою. Перлами чорні птахи загу-
лю, вогнем їх спалю, стрілами чорними пострілю».

Японська рожа цвіт упустила, і лист кактуса д нему 
схилився.

Третій голос: «Всі зорі з неба стягну до тебе. Всі пасма 
ясні висную із очий ясних і зв’яжу з пасмами зорів на небі. 
Та й над землею під небесами буду в’язати срібні проміні 
свої а з золотими. Впаду на серце коло ніг твоїх і звізди 
потягну, і звізди впадуть. Поріжемо чорную хмару срібни-
ми промінями до половини, а золотими від половини. 
І будеш ясний у зорях ясних а через мене».

Упав цвіт другий, і лист ще другий схилився.
Четвертий голос: «Рукою маю махну — всі лебеді зле-

тяться; рукою махну, голосом зазву — рай-птаха з’явиться; 
рукою махну, голосом зазву і очима погляну — та раєм 
тобі стану. Припливу з стадом до тебе, любий, як стадо 
хвиль синіх моря д нам припливає».

Цвіт рожі вітер займив у море, і лист д морю похи-
лився.

П’ятий голос: «Є в мене поле, широкі ниви рожі зро-
дили, рожі зродили та ще колючі. А попри ниву все у 
долину ручай лентою сріблого шовку спливає. Там підеш 
зо мнов, там на ту ниву, що рожі зродила. Нива ся вкло-
нить, ручай у ноги впаде. Чорная хмара пропаде».

А вже цвіт поплив, і лист ще дужче над воду схи-
лився.

Ой листе, листе, глянь там на море. Пливе д нам ста-
до островів з архіпелагу. Цвіт твої рожі з ними назад по-
верне.

1/VI 97
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РАНЕНЬКО ЧЕСАЛА ВОЛОССЯ
(Âàöëàâîâ³)

Раненько чесала волосся. Крізь вікно протискалися 
промені осінні. Сповзали з волосся, як срібні, тоненькі 
ниточки з золотої брилі.

Як вона чесала, то широке листя оріха під вікном хиталося 
поволеньки і перегонило промені з одної шибки в другу.

Шум оріха вкрадувався в її гадки. Помаліше, все по-
маліше водила гребенем по волоссю — та й перестала.

Сперлася обома руками на стіл, а волосся впало та й 
плечі закрило, та й крісло.

Спадало, як водопад золотих хвиль спадає. Спадаючи, 
вижолобили собі хвилі дорогу і підмивали тепер даль-
ше шию.

Чиста, сполокана, як білий камінь, тота шия.
«От осінь вже. Чи ти, листя, шепчеш, що він мене вже 

не любить? А може, ти за людьми говориш, що я не гідна, 
бо-м далася на підмову? Або приносиш його мислі, що я 
старіюся, та не можна мене любити? Скажи, скажи, го-
рішку, що ти шепчеш?»

Склонила голову на білі руки. Жмит волосся впав і 
закривав сині лінії, що ними руки уткані.

«Скажи-бо, горішку, скажи, коханий!»
Та й заридала. Сльози текли по руках, як коли би кап-

лі, що відірвалися від того водопаду.
А за вікном шепотів оріх широким листям: «Чешися, 

дурна, він тебе любить!»

ВЕСНА

Сонце кинуло сніп червоних променів по горах. Випи-
ло росу, сховало холод.

Вічний вогонь пече. Жара душить сонце.
Пустило лучі по широких рівнинах далеких. Нема роси 

на рівнинах.
Спокійне, але прагнуче стануло в обіда. Ще пити, бо 

вуголь з него стане. По всіх ярах і долах розки[ну]ло ще 
промені. Пропала і там роса.

Промені побіліли з спраги.



ВЕЧІР

Вечір. Ми йдемо попри камінні сходи, люде передо 
мною і за мною. На сходах сидить жінка з дитиною на 
руках. Одіж її спливає по камінні, як брудна струя води. 
Двері до церкви за сходами розтворені.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Чуємо, що старі образи з тої церкви плачуть плачем ди-
тинячим. Церква не слухає тих, що в ній «оченаш» кажуть. 
Лиш плаче, як дитина. Плач спливає по сходах камінних на 
двір. Вітер підоймає той плач і несе до нас. Тікаємо як від 
напасті. Вітер летить за нами і несе у зубах плач образів 
такий, як дитини, і б’є, б’є, і розгонить нас по всіх улицях. 
Вбігаємо до домів. «Горівка», — «Чорна кава», — «Чай!» — і 
п’ємо і говоримо: біда, біда! і ще п’ємо, бо привид чуда 
середновічного не дає нам супокою, нам, людям новим!

9/²² 98

СТАРИЙ ЖЕБРАК СТОЇТЬ

Старий жебрак стоїть перед готицькою фасадою косте-
ла. На грудях хрест, одягнений у плащ жовнярський. Схи-
лений, що твари не видко, лишень збите сиве волосся 
пасмами падає в долину, як вода. Сто людей минає його 
і не оглянеться. Але йде мужичка. Дала йому булку. Став 
старий вояк їсти, а мужичка приклякла молитися. Дід їв, 
і крішки падали, і він раз по раз згинався і здоймав кріш-
ки і клав у рот. Потім мужичка підіймала йому крішки і 
одною рукою давала, а другою хрестилася. Та мужичка 
казала «оченаш» за сина у війську.
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АВТОБІОГРАФІЯ

Мій батько Семен та матір Оксана повмирали та ще 
мої сестри — Марія (старша від мене на два роки) та Па-
раска і мої браття — Юрко та Володимир. Від мачухи жи-
ють тепер чотири сестри та один брат. Моя жінка, Ольга 
з Гамораків, вмерла на початку 1914 р. і оставила мені 
троє хлопців: Семена, тепер університетського студента, 
та Кирила і Юрка, гімназистів у Коломиї. Я лишився вдів-
цем. Се минуле і теперішнє моєї родини в числах.

Я вже дитиною знав з розмов моїх батьків, що маю йти 
до школи. Мій батько, як заможний мужик, жив близько 
з місцевим поміщиком Йосифом Теодоровичем. Се був на 
свій час гарний чоловік, приятель селян, учасник повстан-
ня Гарібальді та польського 1863 р. Він і намовив батька 
давати найстаршого сина до школи. Підставою було те, 
що хлопець дуже добре «бравси очинашу». З тими «очи-
нашами» був для мене і сестри Марії великий клопіт. Ма-
ти по буднях тяжко працювала, і коли ми вечером приго-
нили товар з поля, то зараз засипляли, і нас не могли 
добудитися до вечері, а вже говорити вечірні молитви під 
проводом матері не було сили нас примусити. І моя бідна 
мама знайшла на це таку раду. Кожної неділі перед вече-
ром проводила нам сім предовгих молитов, аби стало до 
другої неділі. Клячати було тяжко, і по довгих торгах мати 
позволила нам брати під коліна кожушанку. По молитвах 
ми діставали нагороду: або книшиків, або букату цукру. 
На вигоні ми бавилися з дітьми до ночі. Такий був клопіт 



228

з Богом, та далеко гірше з чортом. У нас було багато най-
митів, старших і менших, і я з ними жив усе в найбільшій 
дружбі, виносив їм батьків тютюн та все те, про що вони 
просили. За те розказували багато казок та показували 
місця, де ночують відьми, опирі, де являлися мерці, а де 
сиділи правдиві чорти.

«Ти лиш прикиньси, що спиш, та чекай, аж твоя мама 
буде йти спати, то напевне побачиш, як вона в мисочках 
лагодить чортам несоленої страви».

Своєю дорогою я ніколи не міг дочекатися, аби моя 
мама йшла спати, бо все скорше засипляв і не бачив ні-
чого. До своєї матері я мав жаль, що вона опікується та-
кою поганню, і трохи не розумів її побожності, від якої 
мене так боліли коліна. Та найгірше було, як мій тато 
спровадив до стодоли киратову молотілку. Тоді в стодолі 
наплодилася така сила чортів, що вночі прохожі далеко 
обходили наше подвір’я. Мені, малому, стало так тісно, 
що я навіть удень не мав місця до забави, бо всюди киші-
ло від дідьків та відьм. Врешті, я плакав і зважився мамі 
сказати, щоби не кормила ночами чортів, бо я вже з ляку 
не можу показатися надвір. Мати розповіла все це бать-
кові, він мене розпитав про все і ганьбив наймитів, що так 
дитину страшіють. Я і в сільській школі, як там мене дали 
на науку, находив багато чортяк, і моя мама ходила до 
учителя та просила, щоби він своїм учням роз’яснив, що 
в школі ніякої нечистої сили нема.

Вже, може, яких десять літ пізніше ми оба з Мартови-
чем їхали до двірця в Залучу, щоби залізницею дібратися 
до Коломиї, де ми вчилися в гімназії. Нас відвозив Проць, 
наймит, вже старший. Був вечір, і Мартович, як все, почав 
шукати теми до веселої розмови. Розказував Процеві, що 
мій батько, який цілком певно мав приятеля чорта, дав 
мені маленького чортика, щоби мені послуговував та по-
магав вчитися та учителів обдурювати. Цілу дорогу Мар-
тович дуже детально описував Процеві характер, натуру і 
заняття малого чортика через цілий день і ніч. Весело було 
з Мартовичем, як все, та так ми під’їхали до Прута вже 



229

ночею, щоби переїхати брід. Та тут Проць заявив нам рі-
шучо, що як ми оба перед ним не перехрестимося, і то три 
рази, то він не поїде в воду. Мартович ревів з радості, і ми 
мусили хреститися. То вже всі наші товариші в Коломиї 
знали на свою радість, як ми переходили Прут.

* * *

З сільської школи в Русові я перейшов до виділової 
школи в Снятині, який від Русова віддалений 8 кіломет-
рів. Тут уже я почув велику погорду для мене і для всього 
селянського від учителів.

Тут мене зачали бити, хоч дома мої батьки ніколи мене 
не били. Скінчивши в Снятині 4-у виділову, я по феріях 
поїхав з моїм батьком до Коломийської гімназії здавати 
вступний іспит.

Моя мама потихо, аби батько не чув, намовляла мене, 
аби я не вчився і в цей спосіб вернувся назад додому. 
Жалую і тепер, що матері не послухав.

У великій салі першої класи польської гімназії в Коло-
миї ми, селянські хлопці, зайняли послідню лавку. Това-
риші наші в лакерованих чобітках глузували з нас та насмі-
халися. Як же ж учитель німецької мови сказав мені: «Idź, 
mudiu, świnie paśc»1, — то ціла класа зареготала, а професор 
натуральної історії — Вайгель — бив мене тростиною по 
руках, тому що я не міг досягнути образка з намальованою 
гієною, бо образок високо причеплений, а я був ще малий. 
Потім цей учитель своїм прутом підоймив сорочку, яка 
спадала верх штанців, і показував класі пояс мойого голого 
тіла. Класа ревла з утіхи, я вийшов зараз з класи і пішов на 
свою кватиру. Під плотом моєї кватири сиділа сліпа жеб-
рачка — Павліна, вона там жебрала цілий день, а вночі моя 
господиня приймала її на ніч до кухні, і я лише її одній 
розповів свій смуток, і вона, аби мене розрадити, дала мені 
з торби яблучка та ще кілька дрібних монет на цукорки.

Вечером вона в кухні розповіла моїй господині, що 
мене в школі спіткало, і зараз написали до мойого батька, 

1 Іди, хаме, свині пасти (ïîë.).
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аби приїздив, а батько, як приїхав, то скаржив учителів у 
директора гімназії, а мені справив панське одіння. Видко, 
що сукно того одіння не було першої сорти, бо я не міг 
стерпіти запаху того сукна і дуже високо носив голову. Як 
я появився переодітий вже в класі, то гураган насміхів 
стрінув мене, так що я ледве дійшов до послідньої лавки. 
До того часу і відтоді дотепер я не чув більшого встиду, і 
здається мені тепер, що я був би іншим чоловіком, якби 
той встид мене не отроїв.

Від баби Павліни я довідався, що десь коло нас близько 
мешкає молода швачка, яка ані в Бога не вірує, ані панів 
не признає, лиш хоче, щоби всі люди були однакові.

Я, дійсно, вислідив мешкання тої страшної швачки, 
пізнав її і таки трохи її боявся: це була п. Павлик, сестра 
Михайла Павлика, знана зі скандальних процесів у 80 р. 
м. ст. для австрійського правосуддя.

Мені кілька місяців помагав учитися Іван Плешкан, 
старший гімназист з сусіднього села. Він дав мені читати 
Квітчину «Марусю»; тієї «Марусі», крім перших кількох 
карток, я і дотепер не читав, хоча тоді дістав за непрочи-
тання книжки доброго ляпаса. Аж у 3-й кл. перечитав я 
повість Мирного та Білика «Хіба ревуть воли, як ясла пов-
ні?». В 2-й кл. тато умістив мене на кватирі в якогось То-
маша. З своїми господарями я сидів у кухні, а дальші дві 
комнати замешкували якісь панночки. Я їм приносив пиво 
та горівку, а вони давали мені цукорки; а як по піврокові 
відвідав мене вже згаданий Теодорович, то в цій хвилі за-
брав мене до свойого готелю, а господиню Томашеву дуже 
поганьбив. Я аж геть пізніше дізнався, що мешкав у тайнім 
домі розпусти. Та все-таки ті нещасні дівчата були ласкаві 
на мене, далеко більше ласкаві, як всі учителі.

Ще в нижчій гімназії я ближче зійшовся з Лесем Мар-
товичем та Львом Бачинським. Мартович був надзвичайно 
здібний. Вже в 4-й кл. гімн[азії] писав поезії проти учи-
телів і проти Бога, повні злоби і насмішки. Знов Л. Ба-
чинський був спокійний, серйозний, і всі його слова до-
кладно відповідали його вчинкам. Він і тепер, як провідник 
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політичної партії, лишився такий самий і належить до 
найкращих промовців серед галичан. З ними я, як менше 
здібний, товаришував і належав до тайного кружка учнів, 
які збиралися по передмістях, щоби разом читати рефера-
ти та складати гроші на нові книжки та часописи. Бібліо-
тека цего кружка складалася з 400 томів, в більшості ук-
раїнських, а то були і польські, і російські. В 4-й кл. ми 
на спільні гроші спровадили два величезні томи писань 
Гліба Успенського по-російськи. Не знаю, чи хто з моїх 
товаришів перечитав Успенського, але я через два роки з 
ним не розлучувався, і хоч дуже тяжко було зразу розумі-
ти жаргон його «Растеряевой улицы», то все я його пере-
читав, і він мав на мене в гімназії найбільший вплив.

Гімназія, крім формального научання і ворожого від-
ношення до нас, українців-студентів, нічого нам не дава-
ла. Ми усунулися в своє тайне товариство, а як вже трохи 
підготовились, то щонеділі і свята виходили читати відчи-
ти по читальнях або нові читальні закладати. Наслідком 
цеї читальняної діяльності було то, що мене разом з бага-
то іншими прогнали з Коломийської гімназії, і я вже в 
7-му кл. був у Дрогобичі.

Директором цеї гімназії був звісний український діяч 
80 р. м. ст. Олександер Борковський. Він заходив часто до 
нас з Мартовичем на квартиру і, бачивши, крім писань 
Франка та Драгоманова, ще цілу заграничну соціалістичну 
пресу, диспутував з нами, стараючися вибити нам з голо-
ви соціалістичні ідеї.

Мати мойого товариша з гімназії, п. Тігерманова, роз-
повідала мені багато про Івана Франка. Між іншим гово-
рила, що такої великої голови в цілій Австрії нема, що він 
міг би вже давно бути міністром, якби не соціалізм, якому 
він пішов на службу. Тоді Франко перебував з своєю сім’єю 
в селі Нагуєвичах, під Дрогобичем. Перший раз я його 
зобачив з великою кобелею під пахою на ринку в Дрого-
бичі. Кілька днів пізніше я пішов до Нагуєвич і від пастухів 
довідався, що Ясьо ловить у потоці рибу. Я з берега запре-
зентував себе, і він просив мене носити за ним кошіль з 
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рибою. Він вихапував рибу руками без ніяких приладів, а 
як наловив повний кошіль, то виліз з води, і ми пішли до 
хати, великої білої хати, в дуже гарнім положенню, з про-
сторими господарськими будинками. На вечеру ми тої ри-
би багато з’їли, по вечері він бавив діти і робив коректу 
своєї збірки оповідань «В поті чола». Так я перший раз 
видів і зазнайомився з Іваном Франком, з яким удержував 
ціле життя найдружніші взаємини і якого, може єдиного з 
українських великих письменників, найбільше любив.

В 1892 р. я зложив у Дрогобичі іспит зрілості і цего ж 
року восени виїхав до Кракова вчитися медицини. З тою 
моєю медициною вийшло діло без пуття, бо ані тої науки 
не любив, а вже ніяк не міг мордувати хорих своїм обпуку-
ванням та обшукуванням. Тут я зазнайомився і заприязнив-
ся з Вацлавом Морачевським і з його жінкою Софією з 
Окуневських. Вони приїхали з Цюріху, обоє високоосвічені, 
і я від них користувався широким європеїзмом. Вони ж і 
мали на університеті на мене глибокий вплив. В Кракові я 
заприятелював також із нашим поетом Богданом Лепким, — 
це чи не найніжніший чоловік, якого я в життю стрічав.

З польських письменників і поетів я найближче жив з 
Станіславом Пшибишевським і Владиславом Орканом. 
З Виспянським, Каспровичем, з Тетмайєрами я був добре 
знакомий і сходився з ними в редакції «Życia»1. Крім того, 
брав я живу участь в дільності польської партії соціаліс-
тичної і зійшовся близько з Ігнацим Дашинським.

З Кракова по невдатній медицині вернув я до Русова і 
відтоді проживаю тут дотепер.

Від 1904 p., коли то я оженився з донькою мойого при-
ятеля, Кирила Гаморака, мешкав я в мойого тестя в Сте-
цевій аж до 1910 р.

Від 1908 р. до 1918 р. був я послом до австрійського 
парламенту, де не виголошував ніяких промов, бо мови 
парламентарні моїх клубових товаришів, за малими виїм-
ками, були такі скандальні, що я волів мовчати і встида-
тися лише за своїх колег, а не за себе самого.

1 «Життя» (ïîë.).
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Два рази я був на Україні. 1903 р. в Полтаві, на святі 
Котляревського, де зазнакомився з молодими письменни-
ками. Другий раз був в Києві на початку 1919 р. за Дирек-
торії. Не знаю чому, та тільки зазначую, що українці з 
Великої України по душі мені ближчі, як галичани.

* * *

Писати я почав дуже рано, ще в гімназії, та величезний 
талант Мартовича просто параліжував мене, і я ніколи не 
признавався, що я також письменник.

На університеті пропадали мої дрібні нариси по ук-
раїнських редакціях в Галичині. Аж 1897 р. Вячеслав Буд-
зиновський перший раз надрукував кілька моїх дрібничок 
в часописі «Праця». Решту читачі знають.

Товариш Іван Лизанівський мусить вибачити, що своєю 
біографією не можу зацікавити читачів на Україні і що ця 
біографія далі чи не більша, як всі мої писання разом.

Я вродився 14 мая 1871 р. і дотепер дуже мало написав, 
а якщо Лизанівський притисне мене до муру, то я ще 
другим разом і про це напишу.

Âàñèëü Ñòåôàíèê
Ðóñ³â, 9 ëþòîãî 1920

АВТОБІОГРАФІЯ

Я уродився 14 мая 1871 р. в селі Русові, коло Снятина 
в Галичині. Мій батько Семен та моя матір Оксана були з 
заможних мужицьких родів, мати з близького села Карло-
ва. До школи спочатку ходив у ріднім селі, а опісля в 
близькім Снятині, де в р. 1884 скінчив 4 класи так званої 
народної школи. Того самого року віддав мене батько до 
польської гімназії в Коломиї, де пробув до скінчення 6 кл 
[асів] гімназіальних 1890 р. З цього класу мене нагнали за 
організовання читалень по селах Коломийщини. Послідні 
два класи гімназії я вчився в Дрогобичі, де в р. 1892 зло-
жив іспит зрілості, так звану матуру. І сього ж року восе-
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ни перейшов на університет у Кракові, як студент меди-
цини.

Ще тепер, по 50-х роках мойого життя, хоча рідко, але 
в сні ввижається мені, що я сиджу в школі. Безконечний 
жах викидає мене з постелі, і я мушу такий сон нервово 
перехорувати. Моя мати ніколи не хотіла згодитися, щоби 
мене, найстаршого сина, посилати до школи, та це не 
помогло. Одного серпневого дня перед заходом сонця ска-
зав мені батько, щоби покинути чотири воли, які я пого-
нив у плузі, і аби піти додому, та мити ноги, та збиратися 
на завтра до Коломиї до школи. Ті ноги ніяка сила з най-
ліпшим милом не годна була обмити, потріскані, боліли 
страшно, і я плакав, а мати складала на стіл всіляке білля 
і поливала його сльозами.

«Бодай того пана нічо лихе не минуло, то він намовив, 
аби хлопця давали до школи», — і лементувала та виряджа-
ла мене в дорогу цілу ніч, аж досвітком тато казав сідати на 
віз, і ми пігнали до залізниці. Від того досвітку почалися мої 
найтяжчі терпіння. Я був хлопчина дуже середніх здібнос-
тей, я не розумів, чого від мене учителі жадають, а вони все 
говорили: «ldź, mudiu, świnie paśc». В послідній лавці сиділо 
нас кілька мужицьких хлопців в селянській одежі, і ми всі 
зазнавали такого трактовання. Професор натуральної історії 
Вайгель казав мені показувати на таблицях, які були дуже 
високо в класі на стінах порозвішувані, всілякі звірі. Я був 
ще замалий і не годен рукою досягнути табличку, та за те 
тростиною так бив по руці, що вона зараз же спухла, а до 
того підкасував на мені сорочину і в той спосіб у поясі від-
кривав перед класом голе тіло. Цілий клас ревів з радості і 
сміху, а я стратив пам’ять і впав на підлогу. По школі я по-
волікся на кватиру і постановив покінчити собою. Вже тепер 
скажу, що у родині Стефаників є багато випадків самогубств 
(самовбійств). Мій нарис «Басараби» — то є правдива історія 
фамілійна. Дотепер поповнили самовбійство за моєї пам’яті 
5 з моєї найблищої родини. Це так мимоходом.

Коло моєї кватири під плотом щодня коло дороги сиді-
ла сліпа жебрачка, на ніч я приводив її до кухні моїх гос-
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подарів. Я з нею заприязнився; в своїй самоті та в своїх 
душевних муках шукав у неї розради, та й тоді, постановив-
ши стратитися, пішов до баби під пліт, почав плакати коло 
неї і признався її в своїх намірах. Вона нащупала мою го-
лову, поклала собі на коліна і потішала. Виймила з торби і 
біленькі булки, і яблука, помаранчі, а з-за пазухи грубий 
вузол грошей-дрібняків, казала, що дасть мені, кілько я 
хочу, щоби я пусте викинув із голови. Тої ночі я так і пе-
респав коло старої на соломі, бо боявся іти до своєї кімнат-
ки. Вже не пам’ятаю, як то сталося, що батько приїхав і 
купив мені так зване панське одіння. Як мене мої господарі 
убрали в той мундир, то я соромився до божевілля, а запах 
«тих лінок» був пекольно невиносимий так, що як я тепер 
по довгих десятьох рік є хорий, то не раз той запах мене 
мучить. Не говорити вже, яким ревом прийняли мене мої 
товариші в класі як панича. Волів би-м був вже, щоби мене 
били і показували півголого перед ними. Як пишу оці стріч-
ки тепер, то так само свіжо, як тоді, проклинаю і школу, і 
культуру, і всю мою вчену кар’єру. Строїли мене тоді, і та 
отрута є до сьогодні в мені. Ще одна дрібничка. Сліпа Пав-
ліна оповідала мені вечерами, що коло нас недалечко є така 
панна, що не вірить ані в Бога, ані в церкву, що ніколи не 
молиться, що хоче панів вирізати, одним словом — страш-
на жінка. Я дізнався про помешкання тої безбожної панни 
і таки зазнайомився з нею. Це була Анна Павлик, рідна 
сестра Михайла Павлика, яка заробляла собі на хліб кра-
вецькою роботою. Я її приносив воду до хати, бігав за мо-
локом, чим міг, то прислугувався. Для мене вона була чи-
мось найкращим в моїм злиденнім життю.

Потім ішов клас за класом. Наука нудна, порожня, 
пуста. В третьому класі мій старший приятель Іван Плеш-
кан дав мені читати Квітчину «Марусю». Як мені тяжко 
було товчи лекції до школи, але тої «Марусі» поза перших 
20 сторінок я не годен був доконати. Плешкан за те добре 
натягав за вуха, та не помогло нічого, бо я і сьогодні не 
перечитав «Марусі» поза тих 20 сторінок. Зате краще пі-
шло з повістю Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». 
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Хоча багато з неї не розумів, але перечитав до кінця і на-
віть одержав за те похвалу від старших товаришів. Тоді ж 
читав Марка Вовчка, а особливо любувався в Федьковичу. 
В четвертому класі вже належав до тайного кружка гімна-
зистів, які мали більше як 300 томів своєї тайної бібліоте-
ки. Там було майже все з тодішньої української літерату-
ри. Найкраще читали ми твори Франка, соціалістичну 
літературу, українську і польську з Женеви, Герцена, Чер-
нишевського, загалом те, що заказане. Вже не знаю, чи в 
4-му, чи в 5-му класі спровадили ми до бібліотеки великі 
два томи писань Успенського. Як мені дуже тяжко було 
читати його російщину, та на мене він мав безглядний і 
рішучий вплив. Цілий рік я не читав нічого, крім Успен-
ського, і тоді українська література для мене зблідла, ви-
давалася хирлява, не міцна і без відваги.

Як курйоз наведу з мого другого класу гімназіального, 
що я попав на кватиру в приватний дім проституток. Бать-
ко лишив мене у якогось Томаша, бездітного чоловіка, у 
кухні, і там я на тапчанику разом зі своїм господарем і 
господинею спав і вчився. За кухнею були ще дві кімнати, 
в яких мешкали панни. До них приходили і вдень, і вночі 
мужчини, особливо нафтярі з близької Слободи Рунгур-
ської. Я ходив їм за пивом, за горівкою, обслугував і не 
розумів ані слова з того, що там діялося, аж приїхав до мене 
вищезгаданий Теодорович, розглянувся і зараз забрав мене 
з тої кватири. Моя мама, як довідалася про це, то попала в 
пасію, мій батько, хоть який дужий мужчина, мусив утечи 
з хати, а як я приїхав додому на Великдень, то шурувала 
мене аж до болю, а всю мою білизну десь викинула.

В четвертому класі я близько зійшовся з моїми то-
варишами ще від першого класу — Лесем Мартовичем і 
Львом Бачинським. Мартович — син громадського писа-
ря, а Бачинський — син учителя з Серафинець.

В тайнім кружку ми заприязнилися аж дотепер. Мар-
тович був надзвичайно здібний. Вже тоді писав поезії про-
ти Бога і професорів, дотепні і злосливі. Між нами 3-ма 
він був нігіліст. Не дарував ані свойому батькові, ані своїй 
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матері, і, по правді сказати, я його боявся. Його їдкі сати-
ри, поеми про пекло, святих і про Бога попропадали. Ще 
тепер серед його знакомих і приятелів ходять оповідання, 
які він компонував, не записуючи їх ніколи. Добре було б, 
щоби його приятель Лев Бачинський списав з пам’яті тоті 
бродячі оповідання. Цей Левко Бачинський був дуже ро-
зумний, тактовний і великий характер. Тоді, як і тепер, 
коли він є одним з провідників політичних української 
нації в Галичині, його слова все покривалися з його діла-
ми. Зі всіх своїх товаришів я його найбільше любив.

В шостому класі гімназіальному познайомилися ми з 
Северином Даниловичем, який тоді серед селянства на 
Покутті організував великий політичний рух. В тім часі 
диктував нам проект програми радикальної партії, який 
пізніше увійшов при організуванні цеї партії як платформа 
її. З коломийських часів не можу ще не згадати др. Романа 
Яросевича, який у п’ятому гімназіальному учив нас ук-
раїнської літератури. Серед нас це була така поява профе-
сора, що ми, кружківці, набрали сили і охоти до науки, і я 
дотепер не можу згадати без найглибшої вдячності того 
одинокого професора, який мене вчив у Коломиї.

Вже в році 1890 Мартович, кинувши книжкою на го-
лову професору, виїхав до класу сьомого до Дрогобича, де 
директором польської гімназії був звісний українець Олек-
сандр Борковський. Як мене слідуючого року нагнали з 
Коломийської гімназії, то я перенісся також до Дрогоби-
ча, тим більше, що там був уже Мартович. Я вже знав, що 
Дрогобич є місце, де Іван Франко учився в низшій школі 
та гімназії, де сидів у арешті і писав «На дні», де в сусід-
нім Бориславі були його теми до бориславських повістей. 
В цій гімназії, як і в кожній, було тайне товариство гімна-
зистів, до якого я зараз пристав. В цім кружку я пізнав 
Івана Макуха, який тоді ходив до п’ятого гімназіального, 
а що був бідний, то удержувався з так званих лекцій. Зна-
менито все учився, був різкий, ясний і простолінійний, 
так, як і тепер. Від них у кружку я довідався, що Франко 
перебуває у сусіднім селі Нагуєвичах у свойого вітчима. 
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Мені так невимовно хотілося хоть здалека побачити Фран-
ка, що я занедбував все, що належало до школи. Мати 
мойого товариша зі школи — Тігерманова, сказала мені, 
що Франко, коли приходить до Дрогобича, все свої кошелі 
і клунки лишає у неї, і тоді обіцяла мені, що як лише по-
явиться, то зараз мене повідомить. Ця добра жидівка яко-
гось дня у вересні прийшла під гімназію й на павзі казала 
мене викликати та сказала, що Франко є. Покинувши 
школу, побіг я до Тігерманової, та там не застав його. 
Бідна Тігерманова вийшла зі мною на ринок, щоби від-
шукати Франка. І дійсно, він з великим кошелем заходив 
до цукерні Яблонського. «Оце він, ідіть представтеся, бо 
я іду обід варити». Та тут покинула мене відвага. Я не зміг 
приступити до Франка, зате ходив за ним, як шпиг, аж 
доти, доки не сів на віз і не поїхав додому. Вечером того 
дня удякував Тігермановій за її старання, але признався, 
що я не смів заговорити до Франка. «Ай, який ви дивний 
чоловік, ви не знаєте Франка, він би вас і привітав, і при-
ймив, і порадив. Боже, яка шкода цего чоловіка, такої 
голови нема в цілій Австрії. Він уже повинен бути мініс-
тром, а тепер сидить по криміналах, ходить обдертий, а 
жандарми не дають йому ані одного дня спокою».

В найближчу суботу я вибрався з Іваном Кобилецьким 
до Ясениці Сільної до його батьків, а відти прегарними 
сіножатями — до Нагуєвич. Розпитували ми пастухів, де 
хата Франкова, а всі відповідали, що Ясьо тепер ловить 
рибу в потоці. Тікати звідси вже б було задалеко, і я, понад 
потоком ідучи, спіткав Франка, який руками витягав у тор-
бу рибу з-під берегів. Я себе запрезентував, він казав брати 
торбу з рибою, підносити за ним і що зараз підемо додому. 
Як уже була повна торба риби, Фр[анко] одягнувся, і ми 
подалися до його дому. Хата велика, чиста, будинки госпо-
дарські великі — ознака заможності. В хаті познайомив 
мене Франко зі своєю жінкою, а два малі хлопці повзалися 
по землі. Пані Франчиха пішла зараз справляти рибу, а він 
розпитував мене про особисті мої справи та про організа-
цію гімназіальних учнів. Я ще ніколи не був у такім на-
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строю захоплення і побожності, як тоді. Нічого не міг йому 
відповідати, і він врешті взявся переводити коректу його 
збірки «В поті чола», яка тоді друкувалася у Львові. Вечеря, 
багато риби печеної, пані Франчиха розпитує про всячину, 
з нею я сміливіший. Нічліг — на сіні в стодолі, рано Фран-
ко відводив мене до Ясениці Сільної, по дорозі казав: учіть-
ся, лишіть політику, на якого вам біса її, якщо будете доб-
ре підготовлені, то тоді вибирайте1. Вертаючи до Дрогобича, 
я був, відколи пішов до школи, правдиво щасливий.

ТРОХИ АВТОБІОГРАФІЇ

Як 8 січня 1930 року мене тріснув параліч, тоді двоє моїх 
сусідів інтелігентів радили, як маю поздоровіти. Перший 
радив вигріватися на сонці, ледве снігами добився до моєї 
хати, а другий давав певнісіньку раду, а то, аби я з себе 
зробив «пакунок». Вони й тепер мають мене за дурня, а я їх 
за дуже добрих людей. Вже слідуючого дня приїхав до мене 
лікар, д-р Іван Подюк, зі Снятина. Цей розумний, молодий 
лікар, родом з того самого села, що Марко Черемшина, їз-
див цілісіньку зиму до мене і задармо, і серед великих не-
взгод погоди. Він може посвідчити, що я не був, навіть у 
хоробі, ні нещасливий, ні песиміст, і під час лікарських 
оглядин ми оба дуже добре забавлялися. Чи за його лічення 
я йому вдячний, це покаже будучність, але за те, що він 
розвеселював мене, що з міною офіцера приказував мені 
триматися його приказів, я все буду йому вдячний.

Тепер, коли я маю 60 літ, то нагадую двох моїх при-
ятелів, які були для мене в приватнім житті найліпшими 
дорадниками і яких я найбільше любив, а це Іван Франко 
і Лев Бачинський. Тепер я піду до їх гробів, побуду з ними 
і дійсно в цім моїм старім віку буду щасливий, що вони 
були моїми приятелями.

Ñòåôàíèê Âàñèëü

1 Беріть участь у виборчих кампаніях.
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ПЕРШИЙ ТВІР ЛЕСЯ МАРТОВИЧА

(Ñïîìèí)

Лесь Мартович родився 12 лютого 1871 року в Тор-
говиці, Городенського повіту, де його батько Семен був 
писарем громадським. Мати його походила з Буковини. 
В родині було три доньки і син одинак «Олесь». Старий 
Мартович змалку служив наймитом по господарях, сам 
серед злиднів навчився читати й писати і потім став писа-
рем. В тоті часи батько Мартовича був взором порядного, 
непідкупного громадянина, і його село Торговиця ніколи 
не голосувало на «панів». Маєток у них був невеликий, 
коло п’ятнадцять моргів поля, гарна хата на три кімнати, 
садок і пасіка. І цей маєточок старий Мартович здобув 
своєю солідною працею без нічиєї кривди. Мати Леся 
померла десь з початком 90-х років, а батько, здається, 
1910 року.

Як я 1883 р. прийшов до першої класи гімназіальної 
в Коломиї, то Лесь Мартович був тоді вже в другій класі. 
Ближче ми зійшлися аж у четвертій класі в тайнім круж-
ку коло великої скрині, яка містила понад триста «за-
боронених» книг. Тоді ми читали ті книги, а мало вчи-
лися. Мартович був надзвичайно здібний і дома ніколи 
не вчився, а що був і сміливий, то сварився з професо-
рами а навіть кидав у них книжками! Через те товариші 
його шанували, а любили за його веселу вдачу й ще за 
ті дотепні оповідання, які він видумував. Лежить, бувало, 
на ліжку лицем до стіни і сам до себе сміється і аж потім 
оповідає.

Як у Коломиї осіли на стало покійний директор «Гу-
цульської спілки» Ілярій Герасимович і д-р Северин Да-
нилович, то цілий наш тайний кружок пристав до них. 
Щосвята й неділі члени кружка розходилися селами по 
читальнях, щоб читати й агітувати.

Під цю пору, десь 1889 p., Мартович написав свою 
першу новелку «Рудаль», цебто Рудольф, про якого наші 
селяни тоді багато говорили, що він не вмер, а ходить 
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поміж народ «практикувати». На вакації того року приїхав 
до о. Кирила Гаморака до Стецеви в Снятинщині покій-
ний Михайло Павлик. Ми його очевидно зараз найшли, і 
Мартович перечитав йому свою новелку.

Успіх був великий, Павлик дуже похвалив новелу й 
казав її надрукувати. Новелу охрестив Павлик на «Не-
читальника», а що я давав гроші на друк, дописав ще: 
видали русівські читальники. Гроші я видурив від своєї 
небоги мами, і ми поїхали до Чернівець до друкарні пана 
Чона і там дали рукопис. Кілька місяців пізніше ми мали 
в руках тонісіньку, блідо-блакитненьку книжечку «Не-
читальник» й розпродували, а що виторговували, то про-
їдали, бо тоді трапилася нам дуже скупа господиня. Крім 
цеї новелки, Мартович писав ще багато віршів то проти 
вчителів, то проти Господа Бога, яких ніколи не дру-
кував.

Року 1890 він, через конфлікт з професорами, покинув 
Коломийську гімназію й перенісся до Дрогобича, де був 
директором Олександр Борковський. Я лишився в Коло-
миї і, аж як мене вигнали з гімназії за політику (тоді нас 
вилетіло за те саме двадцять), тоді й я року 1891 перейшов 
також у Дрогобич до Мартовича. В Коломиї лишився й 
провадив кружок наш приятель Левко Бачинський.

В Дрогобичі ми оба здали матуру 1892 року завдяки 
опіці директора Борковського, який не давав нас вигони-
ти з гімназії інспекторові Іванові Левицькому. По матурі 
Мартович разом із Левком Бачинським записалися на пра-
ва в Чернівцях, а я відлучився й пішов на університет до 
Кракова...

Від університетських часів почалося Мартовичеве біду-
вання. Батько не міг йому нічого давати, постарівся, по-
вивінував доньки, а син дістав (11 січня 1916 року) своє 
віно від української громади, — тиху передчасну могилку 
десь отам поверх Львова.

Та про це іншим разом будем говорити.

Â³äåíü,
25 æîâòíÿ 1916 ðîêó
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ЛЮДМИЛА 

(²ç ñïîìèí³â ïðî Ëåñÿ Ìàðòîâè÷à)

При кінці минулого літа мав мене відвідати в Русові 
мій приятель Лев Бачинський. У хаті підбілювали та пря-
тали, чекалося на гостя.

Вечером, як стемніло, ненадійно прийшла до мене Люд-
мила, наймолодша сестра покійного Леся Мартовича.

— Пане Стефаник, може б ви мені помогли що, аби 
мене прийняли до шпиталю в Снятині, бо я дуже хора, 
ревматизм мучить мене. Платити не маю чим, бо я дуже 
бідна.

І подала мені: Certyfikat przynaleźności, mocą którego 
gmina Targowica stwierdza niniejszem, źe Ludmiła Krzanowska-
Lewandowska, lat 46, rel. gr.-kat., stan: wdowa, zatrudnienie: 
zarobnica — posiada w tej gminie prawo przynależności1.

Добрі люди знають, як мало радості є на цілім світі, та 
цей «certyfikat» і хора Людмила мене дуже засмутили. Ба-
гато літ минуло, як ця zarobnica, наймолодша між дітьми 
Семена Мартовича, зривала нам, гімназистам, найкращі 
яблука в їх гарнім саді. — Хатка біленька, на три кімнати, 
з рундуком напереді, і пасіка ще та достаток середнього 
господарства.

Батько родини, Семен Мартович, був писарем у Тор-
говиці та в сусідніх селах. Чоловік наскрізь розумний і 
чесний. Оригінальне ціле його життя було. Вродився в 
жидівській фамілії, прийшла мачуха і відігнала від хати. 
Служив довгі роки наймитом у господарів, сам навчився 
між людьми читати й писати, врешті вихрестили його, і 
так він поволі увійшов між господарів, як рівний. Купив 
коло 15 моргів поля — очевидно, не зараз, — оженився на 
Буковині і жив мирно, а навіть і вигідно.

Найстарша його дочка, Марія, одружилася з учителем 
Стефановичем і виховала багато дітей, які все брали дуже 

1 Довідка про місце мешкання. Громада с. Торговиця цим ствер-
джує, що Людмила Кржановська-Левандовська, літ 46, релігії греко-ка-
толицької, родинний стан — вдова, соціальний стан — заробітчанка — 
приписана до цієї громади (ïîë.).
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жваву участь в українськім житті. Друга сестра Леся Мар-
товича, Вікторія, віддалася за учителя Новодворського.

Одинак Олесь учився в гімназії в Коломиї, а скінчив у 
Дрогобичі, і ми три, Лев Бачинський, Мартович і я, при-
ятелювали з собою та ходили через вакації до Торговиці, 
до Серафинець (до Бачинського) і до Русова, до мене; і 
тепер я не можу забути того щастя, яке нам давав Лесь 
Мартович своїми геніально злосливими оповіданнями. 
Найрадше перебували ми в Серафинцях, бо мати Бачин-
ського провадила дім вже на інтелігентську стопу.

Скінчивши гімназію, я пішов на університет до Кра-
кова, а Бачинський з Мартовичем студіювали право на 
університеті в Чернівцях. По всіх студіях почалася манд-
рівка Мартовича по адвокатських канцеляріях. Деякий час 
редагував «Громадський голос» у Львові.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Бачинський приїхав до Русова. Людмила, запрошена 
мною, прийшла також того дня. Сидимо всі троє, Марто-
вича заступає його сестра.

— Чого ви так посивіли, п. Стефаник, а чого ви так 
похилился, п. Бачинський?

Ми махнули рукою. Це була відповідь на питання Люд-
мили.

— Хата ця біла, колись хата Мартовича, — розпалася, 
садок вирубаний впень, бджіл нема, діти хоровиті.

— З цілої родини, — кінчила Людмила, — я одна ли-
шилася. Родичі давно в гробі. Мій брат і сестри також 
пішли на вічний супочинок, так і не маю нікого, ні ради, 
ні поради... І коби хоть могла пацятко купити!..

Нам обом безконечно сумно. Бачинський дає їй гро-
шей, обіцяємо старатись для неї за твори її брата дістати 
які гроші на корову.

Мій Боже! Чи геніальний письменник, покійний Лесь 
Мартович, не годен із-за гробу дати своїй сестрі корову?

Ех, ви, видавці та приятелі! читачі й не читачі! читаю-
ча й нечитаюча українська громадо!..
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СЕРЦЕ

Ïðèñâÿòà ìî¿ì äðóçÿì 

І

— Моя матір Оксана казала мені: «Хіба я покритка, а 
ти байстрюк, що тікаєш від мене». І я вернувся до неї.

— Мій батько Семен колисав мене на руках вже вели-
ким хлопцем цілу ніч, а рано молотив. — Сильний був.

— Сестра Марія у «Вечірній годині».
— Сестра Параска — мій безмежний жаль.
— Брат Володимир з очима ангела.
— Брат Юрко добрий у своїх блудах.
— Кирило Гаморак, приятель, старший від мене на 

сорок років, сказав: «Не пиши так, бо вмреш».
— Євгенія Калитовська — мій найвищий ідеал жінки.
— Іван Плешкан — поет, що заскоро вмер.
— Іван Франко поставив мене малим наслідником 

своїм.
— Євгенія Бачинська — моя перша любов.
— Михайло Павлик — побожність до людей і до ідеї.
— Леся Українка — найбільша поетка і моя провода-

торка в Києві.
— Софія Морачевська — пані, що навчила мене лю-

бити Русів і правду в собі.
— Лесь Мартович — мій хлоп’ячий сміх і смак генія.
— Моя жінка Ольга — найбільший мій приятель і мати 

моїх трьох синів.
— Не ломи ребра, моє серце, я вже скінчив.

ІІ

— Лев Бачинський до себе найбільше суворий, а від 
хлоп’ячих літ все моє погане забув.

— Анна Данилович — пані, яка своєю безмежною де-
лікатністю і інтелігенцією коло себе все ушляхотнює.

— Северин Данилович — мій учитель соціалізму.
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— Стефан С.-Стоцький плакав над «Синьою кни-
жечкою».
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

— Вячеслав Будзиновський друкував мої перші мініа-
тюри під шибеницею в «Праці» і нікого не повісив.

— Вацлав Морачевський — моя дорога у світ.
— Станіслав Пшибишевський — сам великий і його 

великі товариші навчили мене шанувати мистецтво.
— Богдан Лепкий — найбільше перечулений поет ми-

нулого, і я все хотів би за те його цілувати, та боюся ба-
нальності і тоді кусаю.

— Микола Заячківський все грозить мені судом за дов-
ги в «Народній торгівлі», а про довголітні борги у нього 
ніколи не згадує.

— Микола Шухевич дуже мене дряпає, а кожний мій 
свисток держить у своїм столі.

— Іван Семанюк каже: доки буду тебе боронити за 
довги перед судом і ще свої стемплі додавати?

— Юрко Морачевський віддав би мені свою молодість, 
аби сховати мене в ній від бруду світа.

— Олена Плешканова — рідна сестра моєї покійної 
жінки, вірна моя приятелька в біді. У війні і по війні дала 
буйний ріст моїм трьом хлопцям:

— Семенові,
— Кирилові,
— Юркові.
— Заспокійся, моє серце, бачиш, як багато маю поміч-

ників.

Âàñèëü Ñòåôàíèê

МОЇ ПРИЯТЕЛІ

А вперед ідуть мої приятельки: Ольга Кобилянська. 
Який би я був щасливий, щоби її ще раз побачити.

А ще протекторка моя Олена Пчілка.
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Та ще моя приятелька з молодості Катря Гриневичева.
Та ще Олена Кульчицька — артистка, яка заблукалася 

між мужиків (...)
Решта моїх приятельок будьте неназвані і радуйтеся 

своїм серцем для України (...)
Гляджу на Вас, на всхід. І бачу там Шевченка та Вас, 

молодих нащадків Великого нашого Степу — Тичину..., 
Грицька Косинку, Дмитра Загула, Рильського, Зерова і 
всю тоту потугу, як здіймається безмежним крилом, щоби 
нам подихом великої України дати ще дихати.

Мої дорогі приятелі, я не люблю писати довго; тішуся, 
що, крім цих, названих, я маю сотки приятелів.

На закінчення розповім Вам про моє діточе минуле.
Столи білі і понакривані, і білий хліб; я маю на печі 

чотири роки. Перед вікнами у снігу колядує братство. 
Я ще не знав тоді, що ті братства переходили до нас з 
Києва. Гримить коляда, як грім, моя мама успокоює мене 
і сестру мою Марію, що це прийшли браття, як вони гар-
но себе називали. А коляда говорила потужним голосом 
перед вікнами про лицаря, що сукав три свічки. При пер-
шій свічці личенько вмивав, при другій свічці суконки 
вбирав, при третій свічці коника сідлав.

Ви, мої приятелі, не мали би мене за мéне, що я хотів 
бути таким лицарем. Ногами бив’єм до печі, аж моя мама 
напімнула, що я неконче маю піч розвалити.

Та браття повходили вже до хати. Позасідали за стіл. 
Віталися, цілуючи себе в руки. Моя мама здіймила з печі 
Марію і мусіла кожного брата цілувати в руку. Як вона це 
зробила, то мій тато взяв мене на руки, підоймив понад 
калачами на столі і я цілував кожду грубу руку і за це 
діставав гроші в малесеньку долоню.

Мій Боже, кілько я відтоді націлувався прекрасних бі-
лих рук, — та мої губи дотепер лиш один той поцілуй 
пам’ятають — тих грубих рук.

Мене знов посадили на піч, я таки мав більше грошей, 
як Марія. Коляда гриміла, як грім (за ним гармати, як грім 
гриміли) і дивно, що я всі гроші розгубив з кулачка, а ті 
поцілунки ще дотепер чую на своїх губах.
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ІВАН СЕМАНЮК

(Ìàðêî ×åðåìøèíà) 

І

Буду говорити по порядку, він для мене дуже болючий, 
а прецінь мушу писати за мойого приятеля, бо і мої гони 
недалекі.

Перший раз побачив я Семанюка, як він ходив в 
II гім[назіальний] в Коломиї. Гуцулик присадкуватий, здо-
ровий, невеличкого росту: на три роки від нього старший, 
у гімназії я не зазнайомився з ним. Пригадую лишень, що 
товариші Семанюка по квартирі завидували йому най-
дбайливішої опіки, яку мав від свойого батька Юрія. Мене 
зараз потім прогнали з коломийської гімназії, а він ли-
шився і здавав матуру в цій же гімназії. Перед 1900 роком 
я особисто познайомився з ним (далі кілька слів нерозбір-
ливо — óïîð.). Тоді він уже був студентом прав у Відні. 
Багато ми не говорили, бо він завзято танцював, а я, на 
свій превеликий жаль, тоді і тепер не знав тої штуки. Він 
вже тоді, мабуть, мав літературні аспірації, так само я, та 
ми про це ні слова не говорили.

Минули від того часу довгі роки, аж на початку року 
1912-го я звернувся до своїх клубових товаришів д-ра Льва 
Бачинського і д-ра Миколи Лагодинського з просьбою, 
щоб нараяли молодого адвоката, бо в тім часі життя на-
ціонально-політичне так широко розлилося в Покутті, що 
мені, як не правникові і чоловікові слабої енергії, годі 
було вдержати той рух в порядку і сталості. Покійний Ла-
годинський сказав тоді, що він дав би мені молодого ад-
воката, та він лишиться без рук. Той Лагодинський, чо-
ловік без декламації і пафосу, говорив про Семанюка, як 
про ідеал адвоката: «Бавиться цілу ніч той мій заступник 
і просто з ресторації йде у мою концелярію і заступає 
клієнтів ліпше від мене». На великі заходи Льва Бачин-
ського врешті Семанюк дав себе намовити на Снятин. 
Тоді я дійсно в повіті чув себе багатим. Поет і добрий 
адвокат сів у осередку великого українського руху і аж від 
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цього року, 1912-го, ми заприязнилися і не можна гово-
рити про нашу молодечу приязнь, — ми ж тоді були до-
рослі мужчини.

Від того року його особа і його адвокатська канцелярія 
зробилися центром в повіті і в місті українського життя в 
його найрізнорідніших формах, і до кінця його життя той 
центр лишився. Війна і недуга серцева, здавалося, злом-
лять його залізну енергію, феноменальний розум і завзят-
тя. Та цього не було: ще на посліднім Снятинським вічу в 
квітні ц[ього] р[оку] я його ледве упросив, щоб головував 
на цих зборах, і він сидів у президії та боронив наших 
промовців перед правительственим комісаром. «Пане ко-
місар, — говорив покійник у великім зворушенні, — про-
мовці на вічу вимагають від держави найелементарніших 
прав. Освідчую вам, що ніякому з бесідників не відберу 
голосу як голова, а ви можете розв’язати віче». Це були 
його слова, мабуть, послідні з народної трибуни. Я дуже 
жалував, що примусив його головувати. Ще в маю 1922 р. 
його ординарний лікар з санаторії сказав мені, що він че-
рез склерозу може кожної години вмерти. І це мій гріх.

А вже найбільший мій гріх, що 23 квітня ц[ього] р[оку] 
у Великодну соботу я з гнівом відмовився відвідати його 
на Великдень разом з моїми синами. 25 він нагло вмер у 
своїх Кобаках, а 27 квітня зраня повідомила мене його 
дружина про його смерть. Я задубів і в тім задубінню з 
порога його хати сказав промову; ще більше глупу, як всі 
інші.

II

Я глибоко вдячний приятелеві Володимирові Доро-
шенкові і незнакомому мені з Радянської України Зерову, 
що вони оба розвіяли легенду, що Марко Черемшина був 
мій наслідувач. В часі дев’ятсотих років методи літератур-
ної форми були в Європі майже однаковісінькі і коли Се-
манюк виховувався у Відні, а я в Кракові самостійно один 
без другого, то правда є така, що ніякої «школи» Стефа-
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ника не може бути. І коли я з Марком Черемшиною ні-
коли не сварився, то можу відверто тепер сказати, що це 
непорозуміння в нашій критиці все мене боліло, кидало 
тінь на наші особисті недомовлені стосунки і я все глибо-
ко чув кривду Марка Черемшини. Sic parva magnis1, то 
Міцкевич, Красінський і Словацький також мали б тво-
рити якусь школу. А вже про Мартовича нема мови, бо 
він такий окреслений великий талант, що мішати його в 
якусь школу є просто гріх (...)

Марко Черемшина, крім його горожанських чеснот, 
був чоловік дивно скритий. З його душі виходили, мабуть, 
два коридори. Один елегантний, холодний і відштовхую-
чий, — це до його канцелярії; другий — яркий, повний 
квітів і любові — в його Гуцульщину.

Коли ми оба змовилися ніколи не говорити про свої 
творчі плани, ніколи не читати взаїмно своїх рукописів, 
то це виходило в нього, мабуть, з того, що він не хотів 
показувати свойого прегарного букету перед весіллям, а в 
мене, і це певне, з моєї хворобливої погорди до друкова-
ного слова.

СЛАВАЙСУ

Ïðèñâÿ÷óþ Ñåìåíîâ³ Ç³íêåâè÷åâ³

І

Я знаю Снятин від року 1881, як мене післали там учи-
тися у другу нормальну класу. По школі я вилазив на най-
вищу яблуню у сусідів міщан і довго дивився на Русів, але 
його ніколи не бачив, бо він у долині. Моя мати приходи-
ла до мене і давала «шустку», щоби я не вилізав високо на 
деревину, бо можу розбитися, а Русова однако не побачу.

Директор школи, як я мав до нього діло, не дозволяв 
мені іти з ним разом, лише ззаду за ним.

Я дуже дивувався.

1 Таким чином, малий є великим (ëàò.).
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Мій сусід у шкільній лавці Тавбер все приносив до 
школи оселедці. Ми оба так пересякли оселедцями, що 
учитель тікав від нашої лавки, а моя мама, як прала со-
рочку, то казала: «Боже, чого в тій школі бочки з оселед-
цями?» Тавбер тепер у Відні має магазин колоніальних 
товарів і їсть солонину і шинку.

Міщанин, в якого я був на квартирі, одного вечора 
розказав, що царя московського вбили. Я тоді не був мо-
нархістом, і це мене анітрошки не зворушило.

Видко, що я тоді мав нещасливу фізіономію, бо як 
ішов на ринок шукати мами, то діставав від незнайомих 
жінок яблука, обарінки й цукор.

— На, небоже, це за мого Іванка або Василька.
Всі ті дарунки я збирав у пазуху, а як уже здибався з 

мамою на ринку, то вона зараз сідала зо мною і вперед 
перебирала моє волосся, чи нема де «нендзи». Потім ці-
кавила її віддута пазуха.

— Хлопче, де ти це набрав, ци ти не крадеш?
Як я об’яснив мамі, відки стільки добра в мене набра-

лося, то мама сказала, що за кождий обарінок і яблуко 
треба молитву говорити. Я так не любив говорити молит-
ви і митися, що від милосердних жінок я тікав, як заяць.

ІІ

Давні роки минулися у гімназії коломийській і дрого-
бицькій. По матурі я знов зблизився зі Снятином, треба 
було міщанам читати реферати, організувати товариства.

Міщани були завзяті і подобалися мені. Час універси-
тетських студій у Кракові не перервав моїх зв’язків з міща-
нами. Декілька часів в Снятині сидів стало Кирило Три-
льовський і Лесь Мартович.

Міщани говорили, браталися з мужиками і робили пар-
тію радикальну. Вибори, маніфестації. Старого Грицька 
Запаренюка тягнуть жандарми під арешт, виборці-україн-
ці на ринку Снятина присягають вічну любов Україні, 
жандарми розганяють.
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Трильовський впроваджує до Снятина тисячу січовиків 
у червоних лентах, польське правління непокоїться, та 
нічого не заказує.

Загальне голосування. Стаю кандидатом від радикаль-
ної партії до віденського парламенту. Мушу виголошувати 
кандидатські промови (хай мені боги дарують у своїй ве-
ликій ласці цей великий гріх) і виходжу послом. Більшого 
упокорення не зазнав я, коли вислухував промови моїх 
колегів у парламенті. Без знання мови, без програми, без 
темпераменту, — все те робило на мене вражіння штубаків 
із першої класи. Якби не чотири наші бесідники з клубу, 
які виголошували промови і розумні, і гарні, то дійсно 
треба би було соромитися за українське представництво.

III

Я став головою філії «Сільського господаря», головою 
філії «Просвіти», головою повітової управи радикальної 
партії, і ще більше голов було в мене на шиї. Перед тися-
чами слухачів реферував про союз України з центральни-
ми державами з Береста Литовського. Поляки знижилися 
й говорили кожному будячкові: «Славайсу». Я їх успо-
коюю: «Не бійтеся, ми лиш ваш ґрунт заберемо, а самі ви 
будете жити, як у раю, без податкових тягарів. Все те хай 
тверді мужики забирають на свої плечі».

Війна. Львів наш. Мужики тікають з фронту. Треба 
покидати Львів, починається велика трагедія, яка дотепер 
триває.

IV

Тепер я ходжу по Снятині, купую що найдешевше, і 
вже ніхто з мужчин мене по дорозі не задержує. Одні з них 
пішли в підземелля, у ясний сховок, другі гріються на 
сонці теперішніх можновладців. А мене вітають лише жін-
ки словом «славайсу». Лиш вони одні пам’ятають ще мене, 
і я їм вдячний. 

— Навіки слава, жінки!
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КАМЕНЯРІ

(Ñïîìèí)

Я все, коли вертав з Кракова додому, вставав у Львові 
відвідати Івана Франка, який мешкав нижче великої жов-
тої техніки. З великою радістю входив на перший поверх 
до робітні і бібліотеки нашого поета. Він, завсігди в ви-
шиваній сорочці, виходив у бібліотеку, вітав мене та відра-
зу закликав свою бліду жінку і зголошував мене як гостя 
на снідання і обід. Хлопці і мала дівчина дуже були раді, 
чи мені більше чи сніданню, не знаю, а я, переговоривши, 
що конче треба було, з господинею дому, переходив зараз 
до робітні, заваленої купою різних скриптів, перекладами 
та кусниками всіляких поезій. Я був чоловік ще молодий 
та дуже несміливий і без ніякого публіцистичного хисту, 
а до того велика пошана до нашого найбільшого поета 
мене дуже пригнічувала. То був час, коли Франко напи-
сав по-німецьки та надрукував у Відні свою статтю: «Der 
Dichter des Verrates»1.

Я боявся, що Франко не сміє вийти на вулицю через 
грізні голоси тодішньої польської преси, і запроектував 
тому прохід у Стрийський парк. Він згодився і покликав 
до нас ще двох своїх хлопців... На долині, як ми мали 
виходити на вулицю, Франко сказав до мене: «Я все ви-
ходжу щодня до своїх редакцій, але мене так не видно, я 
менше високий від вас, і тому дотепер ще не битий. Я не 
хотів би, щоби ви за мій гріх невинно покутували». Я від-
повів: «Я не годжуся з вашою статтею про Міцкевича, а 
ми йдемо в дільницю робітничу, вас добре робітники зна-
ють як свойого товариша і провідника. Тут ми можемо 
свобідно перейти. А в Стрийськім парку я буду держатися 
трохи позад вас, як задля сторожа, а ви з хлопцями йдіть 
передом». І я показав свою грубу палицю. Хлопці бігали 
то перед нами, то за нами, а Франко говорив до мене, що 
ми в біді підемо до кофейні, де часто сиділи його близькі 
люди при каві. Стало сидів Остап Терлецький, час від часу 

1 «Поет зради» (í³ì.).
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показувався польський поет Ян Каспрович, разом з Фран-
ком співробітник «Кур’єра львівського». Ніхто Франка не 
нападав, ми спокійно сиділи коло півгодини в Стрийськім 
парку, і тоді він просто напав на свою декламаторську — 
так він казав — і без таланту написану поему «Каменярі». 
Я тоді, як сидів поруч Франка, був противної думки, як 
він, так само і тепер.

ПРО ЯСНЕ МИНУЛЕ

Восени 1892 р. я вписався на медичний факультет у 
Кракові. Тоді була там «Академічна громада» студентів-
українців. Згуртовані там були майже самі медики тому, 
що медичного факультету у Львові ще не було. Мої това-
риші були діти заможніших батьків, бо медицина і тоді 
вимагала більше вкладу, як і тепер. Одним з провідників 
«Академічної громади» був др. філософії Роман Яросевич, 
я був щасливий, що зійшовся з цим дуже розумним і пре-
гарним професором з гімназії. Він учив мене і Леся Мар-
товича української мови в Коломийській гімназії, а що 
українське було назначене на послідню годину 11—12, то 
він позволяв нам виходити додому, якщо котрий змуче-
ний, з тим, що не буде записувати неприсутнього до ден-
ника. Від слідуючої години української мови вже ані один 
ученик не абсентувався. Так було все, і для нас наука укра-
їнської мови була найприємніша і найкорисніша. Такий 
се був учитель. Десь пізніше він покинув учителювання в 
гімназії і вчився тепер медицини.

В нашій «Академічній громаді» ми сходилися щове-
чора, читали часописи, слухали відчитів. Члени товарист-
ва майже всі були драгоманівцями і належали до ук-
раїнської радикальної партії. Я пам’ятаю всіх товаришів 
старших і молодших по медицині, та не про всіх буду 
писати. Найвеселіший і найздібніший медик був Яків 
Невестюк. Він котрогось року перевозив тайно україн-
ські книжки до Києва, книжки на границі найшли, і він 



254

цілий рік просидів в тюрмі в Москві чи Петербурзі. Як 
вернув, то реферував про свій побут довго, а ми ще дов-
ше запивали громадою його щасливий поворот, він сам 
любив випити. До моїх приятелів належав Володимир 
Филипович і Сафат Шмігер. Филипович, багато обдаро-
ваний, сама полумінь в дискусії, погромник вшехполь-
ської ідеології, захорував на початку студій і вмер на селі 
в батька-священика. Шмігер все мовчав, всі товариші 
його найбільше шанували за його пречистий характер. 
Він син бідного селянина з Розношинець коло Збаража, 
відличний ученик, через гімназію заробляв на себе лек-
ціями. По першім ригорозі опустила його енергія, ма-
буть, забагато стратив її хлопцем, заробляючи на хліб, і 
не міг вже кінчити медицини. Сидів ще кілька років в 
Кракові і вернув до Збаража вже хворий на туберкульо-
зу, був урядником при якійсь українській установі і не-
давно вмер. Я би був вдячний його приятелям і знако-
мим зі Збаражчини, щоби ще тепер написали про нього, 
це був святий чоловік, про якого я й тепер згадую з 
найбільшою любов’ю.

З близших товаришів нагадую ще Володимира Віто-
шинського (Фітас), умер тамтого року в Відні, довголітній 
міський лікар в Тернополі, Володимир Білінський (Пе-
хюсь) умер давніше вже лікарем у Збаражі, Теодор Соне-
вицький, комплетно урівноважена аристократична натура, 
тепер лікар в Старім Самборі, Теофіль Гвоздецький все 
усміхнений, лікарює довгі роки в Липиці, Гукевич тепер 
лікар в Одесі, і багато-багато лікарів, які ще тепер хотять 
вилічувати хорих з невеличким щастям, і багато таких, що 
вже давно повмирали. З отворенням медичного факуль-
тету у Львові українці-ембріони всі пішли до Львова, а 
краківська «Академічна громада» меншала-меншала, аж 
зникла. Бібліотека «Громади» і її маєток послідні загальні 
збори передали «Академічному брацтву» у Львові.

Поза студентами медицини треба згадати у Кракові 
Івана Труша, який вчився малярства в Академії. Острий 
полеміст, інтелігенція глибока і загальна, один з найта-
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лановіших людей, яких знаю, з величезним образован-
ням і фаховим, і загальним. Всі його знають. Володимир 
Старосольський вчився в Кракові прав. Знав, що він 
українець, та по-українськи не міг скласти речення. Хлоп-
чина панський з виховання, і чи кров прадідівська, чи 
теорія, — він же дуже любить теорії, — завели його в 
українську націю і вчинили з нього найкращого між на-
ми чоловіка. Вже при кінці мойого побуту в Кракові 
вступив до Академії малярської Михайло Бойчук, прос-
то з села від роботи, з мозолями на руках, з рум’яними 
лицями, побачив я його в своїй хаті. Всі знають, що це 
тепер великий маляр, один з основників ренесансу ста-
роруського малярства.

Осібно згадую мойого приятеля Богдана Лепкого, який 
обняв у Кракові посаду в гімназії Св. Яцка як учитель. 
З його прибуттям відчинився салон для решток вічних 
медиків. Не можу бути вже анітрохи об’єктивним, нагаду-
ючи перші роки моєї з ним дружби. Всі знають його як 
великого поета, як робітника і вченого, але не всі знають, 
як високо культивований се чоловік, який він великий в 
розумінню цінити людей як великих, так і малих. Він для 
мене все був такий самий гарний, як його твори. Перший 
раз я з ним познакомився в Кракові, і я вдячний долі, що 
я з ним зійшовся.

По цім деревлянім спомині, може, трохи розради. По 
розв’язанню «Академічної громади» всі українці з студія-
ми, без студій, з посадами, без посад згуртувалися в філії 
товариства «Просвіти», яка заснувалася головно заходами 
Івана Бориса, урядника колійового. Казино, радикали, 
народовці, диспути, карти, жіноче товариство. Треба ула-
джувати шевченківський концерт. Проби хору, наради, 
програми, нервозність. Радикали перепачковують на одну 
з декламацій «Каменярів» Франка. Декламувати буде мо-
лоденька Катря Банахівна, студентка учительського се-
минара. Дівчинисько рум’яне, чорнобриве, всі молоді за 
нею поглядають. Панна Катря декламує гарно. Від ра-
дикалів має припоручення, як вийде на естраду, почати 



так: «Каменярі, поезія Тараса Шевченка». Так треба ро-
бити через каноніка о. Борсука і його сотрудника Коз-
ловського. Панна Катря декламує прегарно. Публіка ду-
же вдоволена, бо що вільно Шевченкові, того не вільно 
Франкові. Декламаторка, тепер пані Гриневичева, думаю, 
не взяла на себе непростимого гріха. На цім концерті я 
зазнакомився перший раз з д-ром Софією Окуневською-
Морачевською і її чоловіком проф. Вацлавом Морачев-
ським. Це знакомство було чи не найважнішою подією 
моєї молодості.

Близько сорок років те, що гірке було, посолоділо, те, 
що молоде було, посивіло. Всіх приятелів і товаришів, які 
ще живуть, здоровлю.

Âàø Âàñèëü Ñòåôàíèê
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ЖОЛУДКИ НАШИХ РОБІТНИХ ЛЮДЕЙ 
І ЧИТАЛЬНІ

(Ç³ Ñíÿòèíñüêîãî)

Я гадаю, що читальні повинні передовсім звертати увагу 
наших світлих людей раз, щоби застановитися, чи вони вже 
годні заспокоїти мужицькі вимагання в декотрих сторонах, 
а по-друге, й тому, що в читальнях мужики говорять, як 
дивляться на свої справи. Мужики наші гуртуються в чи-
тальні і там починають розбирати свої справи цілком інак-
ше, як се подають світлі русини. Не знаю вже, чи зі щирим 
серцем, чи ні пускають світлі русини свої газети та книжеч-
ки між мужиків, але добре знаю, що вони не дають доста-
точного корму людям, що гуртуються у спілки просвітні, 
аби тим робом радити собі в своїм вже аж надто тяжкім 
житті. Читальні наші менше-більше усюди стоять на тім 
самім ступні розвиття, та й вже в декотрих сторонах (як в 
Снятинщині) відцвітають, а на їх місце треба інших спілок. 
Мужики зачинають шукати таких спілок десь у інших на-
родностей. А як мужики самі собі повишукують свої спілки, 
тогди не знаю, чи зможуть наші народолюбці запанувати 
над тим цілим рухом. Не знаю, чи тогди деякі руські пано-
ве у Львові відважили би ся говорити мужикам за тоту свою 
«Русь», котрій би було все одно, чи мужик голодує, чи ні. 
Я і не дивуюся звісним нашим патріотам, що вони могли 
сказати молодшим людям, що у них жолудок перший. Ті 
патріоти ледве чи були коли в житті голодні і не знають, що 
як чоловік голоден, то тогди не тілько що не хоче «Русі», 
але навіть і сонечка Божого не хоче бачити. Ті панове, відай, 
і поняття не мають, як то мужик, наробившися, як віл, ці-
лий день Божий і наївшися бараболі з хлібом, думає за всі 
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ті «читарні», та «кандибати», та «збори». Спитайте його, 
чому він не йде до читальні, а він: «Та чого, — каже, — піду, 
там не урадять, аби я завтра узяв дорожче за день, ані абих 
не платив вікнове, відумерщину, шкільне, дорогове і т. ін.». 
Най же тут хто скаже йому: «Та ви русин, ви творите “Русь”, 
ви повинні йти та робити на славу нашій “Русі”, то він таке 
скаже, що й написати тут не можу. Тепер сам не знаю, кого 
тут винити: чи інтелігенцію, чи мужиків?

Наша інтелігенція згори виробляє собі якісь гадки про 
мужиків, часто-густо і не бачачи їх на очі, а мужики наші 
тепер уже так притиснені, особливо послідніми роками, 
що їм аби яка така полегша, то будуть вдоволені. Один 
наш читальник сказав мені в розмові отаке: «Наші учені 
русини гадають, що ми не вміємо робити коло землі і 
вічно нам клепчуть за гній, за управу збіжжя. Добре во-
но, — каже, — і за тото писати, але не так багато; нам 
коби землі дали, а ми би самі землю добре обробили; ми 
знаємо, що машинами можемо поправити свою господар-
ку, але що ж, не кождому на них стати; наші пани учені 
повинні нам подавати все, що діється межи мужиками 
інших країв, як вони виборюють собі волю та як собі ра-
дять; таж вони також бідні люди, як ми, лиш більший 
розум мають. І ми хочемо лиш того розуму; маєтку від 
наших панів ми не хочемо, бо вони самі його не мають, а 
лиш хочемо, аби наші газети та книжки подавали нам 
чисту правду, не зафарбовану страхом світлих русинів; 
хочемо, аби та наука не сходила до того: «Тримаймося, 
русини!» — ба не знаю, чи за чупер, чи за що? Наші, — 
каже, — учені-русини з міст не дивляться на мужиків прав-
дивим оком, їм здається, що всі наші мужики святочно 
убрані, веселі та неголодні; але якби ви вигнали з цілого 
села усіх людей десь на вигін, то виділи би-сте вже багато 
й голих; наш чоловік, як де йде, вбирається яко-тако, бо 
бере на себе, що є в хаті, а жінка й діти сидять лише в 
дранках. Учені русини гаркаються межи собою, але я би-м 
собі тото й на тямку не брав; котрий добрий, най робить, 
а котрому си не хоче, то ми не будемо просити; лиш най 
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нам ті добрі роблять світло наше, бо ми будемо в чуже 
дивитися. Нам все одно, най будем і турками, аби-смо 
лиш не пухли від нужди та голоду».

Так сказав мені мужик, член «Kółka rolniczego»1 в Ру-
сові. Найліпшим доказом, що наші світлі русини мало 
знають, чого мужикам треба, і не потрафили ще нічого 
твердого своїми письмами межи мужиками зробити, є за-
ведення «Kółka rolniczego» в русівській читальні. Читальня 
русівська заведена тому кілька років назад. Зібралися самі 
бідні і середні ґазди і завели читальню в тій надії, що їм з 
часом буде ліпше. Читальня ся не мала ніколи більше як 
50 членів, але добре ся тримала, виробила добрих людей, 
чого доказали вибори зі Снятинського. Але все дедалі чо-
гось їм не ставало, вони хотіли притягнути людей багат-
ших, та не могли, раз з власної вини, що насмівалися з 
тих, що горілку пили (читальники були всі тверезі) і гор-
дили ними, а друге, що багачам таки не пильно діялося 
вступати до читальні. Нарешті, читальники перевідали, що 
десь є «Kólko rolnicze», і завели його сього року у себе. 
Вони кажуть, що то для них дуже добре, що марфу (товар) 
дістають дешевше, як усюди, мають читальню, і склеп, і 
касу позичкову, і шпіхлір, і податку від того не платять.

Всі без сумніву скажуть, що се польсько-шляхетське, 
для мужиків не здале і шкідливе, що мужики дурні, що се 
завели, що вони не тримаються «Русі». Але хто ж тут, пи-
таю знов, винен: чи мужики, чи народолюбці? Чи мужики, 
що в таких тяжких роках шукають хоть деякої полегші, чи 
інтелігенція, що могла кричати на «Kółka» в 1885 p., а 
такого для мужиків зробити не могла? Таж у нас є прав-
ники, котрі могли би о то постаратися. І що ж, панове, 
може із сього вийти? — «Русь»? Мені ся видить, що ні. 
І який вплив тоді може мати Львів з народолюбцями на 
читальні, яку роботу мож буде зачинати з мужиками, коли 
вони вже в чужих руках. Не перечу, що з часом самі му-
жики пізнають, що то для них шкідливе, але кілько то часу 
страченого, кілько сил страчено на борбу з «Kółka-ми».

1 Сільськогосподарського гуртка (ïîë.).



262

З сього отже видно, що наші світлі русини або не ог-
лядаються за мужиками, чого вони хотять, лиш ділають на 
свою руку, або таки не знають, чого вони хотять. Усі села 
в Снятинщині аж пруться закладати «Kółka», ледви ся їх 
стримує, а єсли ся їх стримує від того, то треба їм дати 
щось друге на то місце. Але чи хоч один народолюбець 
подумав дотепер над сим? Сумніваюся. Наших «світлих» 
займає більше красна гадка о розділенню Галичини, аби 
мужики ще більше платили на удержання двох соймів. Як 
мужикові тяжко, то най ще більше тягарів поносить. От-
таке-то з нами, бідними мужиками! Пригадаю собі, що 
одного часу чув я від доста розумного чоловіка, що у нас 
з робітниками нема що виступати, бо у нас їх нема; у нас 
на багатших, каже, ґаздах треба опиратися.

Добре, на багатших опиратися, але чи насамперед багато 
їх у нас, та й чи ґазда, що має 5 моргів поля, не є вже сам 
робітником? О тім прошу переконатися межи селянами. Як-
би ся вело роботу тілько з самими багачами (не хочу розби-
рати, яка би то була робота), то утворив би ся розділ, а такий 
розділ був би дуже шкідливий, і знаю, що жаден народолю-
бець не схотів би того, бо наші люде по селах, чи бідні, чи 
багачі, жиють братно і в згоді: один другого спомагає, один 
не виноситься над другим. Але чи у Русові не даний вже 
початок до такого розділу, коли бідні мають «Kółko», а бага-
чі завели собі другу читальню «Зірницю». І хоть я добре 
знаю, що «зірничникам» і через голову не переходить гно-
бити бідніших, хоть би й тих, що в «Kółku», але розділ уже 
є, а через що розділ? Я смію відповісти, що через те, що наші 
світлі русини наперед не подумали вже при зав’язанню чи-
тальні, що мужики в читальні пізнають трохи себе і світ і 
схочуть далі іти. Тепер, власне, прийшов той час дальшого 
поступу, але ніхто не хоче провадити його далі.

Вищезгадана читальня «Зірниця» відкрилася дня 15 цвіт-
ня с. р. Багато людей вписалося до неї, ба аж 140 членів! До 
неї вписалися багатші ґазди й бідніші, а також 20 парубків. 
Се дуже добре, бо, як то кажуть, на молодих вся надія, так 
і сі парубки в «Зірниці» пізнають тепер стрій світу та свої 
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мужицькі справи, зможуть напізніше вже і господарити ліп-
ше, і відважніше за свої справи упоминатися. На відкриття 
приїхали: наш посол д. Кирило Гаморак, др. С. Данилович 
і Є. Стрийський. Збори відкрив розумною промовою о. Ми-
сула. Др. С. Данилович об’яс нив статути. По нараді вибрано 
отсей виділ: голова о. Михайло Мисула, заступник ч[есний] 
госп[одар] Семен Стефаник, касієр ч. Михайло Дідух (війт), 
писар д. Ом. Петров ський, бібліотекар Ілія Вахнюк. Потім 
наступили вечерниці. Перший говорив парубок В[асиль] 
С[тефаник] за громади, як утворилися і чому, що мож гро-
мадою зробити і яка громада повинна бути. Потім забрав 
голос посол д. Гаморак. Він загрівав до спільної роботи, бо 
лиш таким способом мужики зможуть собі вибороти рівні 
права з іншими станами і народами; врешті сказав, що на-
укою дійдемо до того, до чого дійшли інші народи і зможе-
мо аж тогди зрівнятися з ними. Далі наступили декламації 
А. Шлемка та І. Вахнюка. По сім мав д. др. Данилович свою 
красну та правдиву бесіду.

— Мужики, — сказав бесідник, — збираються в купки, 
громадки і починають розбирати свої справи, бо щось їм 
не стає, щось їх пече. До всього біда-причина, так і тут 
біда пре робітних до гурту, до громади. І громада лиш, — 
говорив далі, — може спасти наших мужиків, а, просві-
тившися, вони зможуть змінити все на свою користь, бо 
вони своїми руками удержують світ, то й повинні бути 
панами в своїй хаті. — На закінчення сказав, що лиш на-
ука, але наука в громаді, доведе наших мужиків до такого 
ладу, який мають інші стани; до такого, який їм належить-
ся за їх тяжку працю. Як ціла громада стане за одного, а 
один за цілу громаду, то аж тогди наші мужики зможуть 
так уладнити свої справи, як їм треба, а не як іншим.

Збори закінчив о. Мисула. Велично і дуже з великою 
парадою відкрилась «Зірниця», та коби вона і надалі так 
славно держалася. Добре ведення «Зірниці» залежатиме 
від виділу; вели виділ щирий та добрий, то читальня ся 
багато людям у дечім поможе, але єсли би «Зірниця» мала 
завмирати, то се буде найбільшою виною виділових.
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Тепер відкрилася у нас нова читальня у Потічку, та й 
були вечерниці у видинівській читальні. У нашім повіті 
надто люди запалюються до кожної спільної роботи, але 
як нема кому далі піддавати вогню, то ціла робота поволі 
затихає. Се, відай, вплив такої ж роботи тутешніх діячів. 
Такий фанатизм більше шкідливий, як добрий до роботи.

Давно вже зачалася весна, та й багато вже мужики 
крові пустили. Страшно і жалко стає, що мужик ме роби-
ти, як випустить ще і ту крішку крові, котру має по сьо-
горічнім харчі та Великім пості. Багато, особливо жінок, 
постять страшно, декотрі і слабі постять і тим чином вби-
вають себе. Наші панотці, хоч би із релігійних приписів, 
повинні добре уважати, хто має постити, а хто ні. Мені 
видиться, що більший гріх, як мати, плекаючи дитину, 
зіслабне і умре, а за нею дитина, ніж такий піст. Багато з 
«Січі» виходить лікарів, але мало з них роботи. Як дуже 
здала би ся лікарська газета для мужиків, най посвідчить 
хоч би таке пускання крові. Наші мужики дуже радо пові-
тали би таку газету. Але наша інтелігенція або спить, або 
свариться, а тут мужик і дурний, і слабий, і голоден. Вкін-
ці він сам найде собі дорогу і піде собі своєю, а «пани 
руські» своєю дорогою. Тільки ж тогди руські «пани» не 
зможуть нічого зробити, але утворять собі хіба свою «бо-
ярщину». Але ті бояри не муть мати що з часом робити, а 
що не будуть мати, що робити, то най вам скаже мужиць-
ка приповідка: «Якби мужик з волом не орав, то пан на 
хорбаці й дранки би не мав».

Âàñèëü Ñåìåí³â

ВІЧЕ ХЛОПІВ МАЗУРСЬКИX У КРАКОВІ

В липні сього року зав’язалася на Мазурах партія хлоп-
ська. На перших її зборах посол — хлоп Ст[аніслав] По-
точек — сказав, що час би вже і мазурам мужикам стати 
против усякого безправства та несправедливості і знести 
надмірні тягарі, що видирають польському мужикові по-
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слідній гріш. Молоденька ся партія хлопська скликувала 
віча по Мазурщині і радила про справи мужицькі. Одно 
таке віче відбулося у Кракові дня 12 падолиста.

Увійшовши у велику залу, побачив-єм небагато хлопів, 
а одна річ мене таки дуже здивувала. На підвищенню сто-
яв піп у червонім поясі. Се хіба яку тверезість хотять попи 
заводити, погадав-єм, або попи мазурські ліпші від наших, 
як скликають мужиків та радять з ними про їх біду. Та 
зараз я перестав дивуватися, а пізнав кс[ьондза] Стоя-
ловського. Сей піп знаний віддавна з сього, що боронив 
мужиків від усяких «приятелів» непрошених і не оглядав-
ся на власть духовну і світську. За таку хлопоманію са-
джали його не раз у кримінал, а вкінці і парафію відобра-
ли. Тепер же він утік до Шлезії, а духовенство польське 
домагається від архієпіскопа, аби йому заборонив носити 
реверенду. По-нашому, повинен би Стояловський сам 
скинути реверенду, як її носити йому забороняють, бо сам 
добре видить, що годі бути попом і мужицьким приятелем 
нараз. От такий-то був піп на підвищенню, і я переконав-
ся, що і мазурські попи не конче дбають за свої овечки, 
бо, крім Стояловського, жодного попа не було.

На вічу говорили мужики за такі самі справи, як на 
наших вічах. Домагалися зміни устави громадської і за-
гального безпосереднього голосування. Кривдували собі, 
що дідичі вправді жиють по громадах, але громадам з цьо-
го нема користі, а лиш кривда. Наприклад, давали уставу 
дорогову, як то мужики нею покривджені на кошт панів. 
Стояловський говорив ще за новий закон карний, котрий 
тепер мають ухвалити, і казав, що закон той шкодитиме 
бідним людям. Була тут бесіда й за тих нових мандаторів, 
окружних війтів, і всі хлопи в один голос спротивилися 
новим війтам. Казали, що громаді хотять відобрати і ту 
дрібку волі, яку тепер має. Пора вже громаді давати біль-
ше волі, а не відбирати й ту, що є! При кінці вислало віче 
подяку тим міністрам, що хотіли хоть трохи злегшити му-
жицькій біді. Міністри ті хотіли дати трохи краще право 
виборче та установити доходові податки. За се сих міністрів 
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усунули посли-поляки і т. ін. і утворили нове міністер-
ство. При сім сказав о. Стояловський ось як: «Нас, як лиш 
піднесемо голос в нашій обороні, називають бунтівника-
ми, а як міністри хотіли малу справедливість зробити му-
жикам, то їх нагнали. Се ж був виступ не против поліція-
на, а против міністрів, се був виступ усіх панів проти усіх 
мужиків! Так що ж, що можна панові, то не можна Іва-
нові!»

На вічу сім був і наш представитель, голова «Народної 
волі» Іван Франко, і розказував хлопам мазурським, яки-
ми-то способами наша радикальна партія бореться з не-
справедливістю і як доходить до правди мужицької. При 
кінці своєї бесіди сказав, що і руських, і польських мужи-
ків точить такий сам черв’як і не їм сваритися за те, що 
мама одного навчила говорити по-руськи, а другого по-
польськи, а йти спільно до спільного добра. Хлопи дуже 
радісно прийняли таку вістку від нашого представителя.

На кінець, на радість нашу чи на смуток, переказую 
нашим мужикам, що і на мазурах єсть немало хрунів.

І тут пани вподобали собі їх, як у нас, і тут пани вели-
чають мужика лінюхом, як у нас, хоть пани за нього не 
орють землі та не платять податків. На похиле дерево всю-
ди кози скачуть і в нас, і в поляків, і в німців, і всюди. На 
сім вічу було багато панів, з нудьги забаглося їм погляну-
ти, як то мужики бунтуються, та й цікаво для них було, бо 
такого віча вони ще в Кракові не бачили. За панів нічо не 
пишу, бо наші мужики знаються з ними, як лисі коні.

МАЗУРСЬКЕ ВІЧЕ У РЖЕШОВІ

Рух серед хлопів мазурських чимраз більшає, і єсть 
надія, що ся партія хлопська на Мазурщині набере сили 
та буде вибирати своїх хлопських послів, котрі держати-
муть разом з нашими послами радикальними і разом змо-
жуть не одно корисне зробити для галицьких мужиків. 
Я вже раз писав до «Хлібороба» за хлопське віче в Кра-
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кові, котре скликував піп польський Стояловський. Він 
був посварився зі своїм начальством духовним і на злість 
йому взяв організувати мужиків. Ще тогди я усмілився 
радити кс. Стояловському, аби скинув реверенду, бо тяж-
ко бути попом і смілим оборонцем мужиків. Хоть би який 
піп щиро бажав добра мужикам і робив для них добро, то 
йому не дадуть, бо або викинуть з-поміж себе, або змусять 
до послушенства. Диво сталося з кс[ьондзом] Стоялов-
ським. Він поїхав у Рим, відсидів за свої народолюбні 
гріхи кару, перепросив біскупів та й повернув до нас вже 
порядним попом. Так станеться кождому попові, руському 
і польському, як котрому забагнеться їхати на двох конях. 
Треба або молитися за мужиків, аби їх Бог відвернув від 
радикалізму, або приставати до радикалів і реверенду з 
себе скидати!

Доста того, що кс. Стояловський вже не скликував віча 
до Ржешова, а зробив се світський чоловік п. Стапінський. 
Народу зібралося сила, ба коло двох тисячів, і зачалися 
наради. П[ан] Стапінський говорив про тяжке положення 
економічне селян від знесення панщини аж донині. Бага-
то землі мужикам не впалося, громади за землі громад ські 
мусили процесуватися з дідичами, таких процесів було 
32 тисячі, а лиш дві тисячі випало на користь мужикам. 
За решту програних процесів, т. є. за 30 тисяч, мусили 
громади заплатити 15 міліонів кошту. Лісів і пасовиськ 
таки не дали відразу або зараз позабирали назад. Дальше 
кождий, леда латка, уважав собі за честь ускубнути мужи-
ка, податки родили додатки і що й нині родять, а поря-
тунку нівідки! Дійшло до того, що мужики йдуть в світ за 
очі — на еміграцію. Та й тут не дають дихати!.. Не дають 
пашпортів і завертають від границі, хіба на то, аби робити 
за 20 кр. денно та голодити не лиш себе, але й дрібні діти. 
Дійшло до того, що села наші вже далі не зможуть нічого 
платити та й себе прогодувати. Люди хорі та немічні задля 
лихої їди, жінки, що лиш недавно подружилися, чорніють, 
приопадають на силах і в цвіті віку стають бабами. Діти 
чорні, як ворони, бігають голодні. Худоба нидіє (банує за 
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пасовиськом), і нема чим робити ані що продати, а земля 
пісна не хоче родити. Щоби зарадити хоть трохи біді, пан 
Стапінський радить, аби виділ краєвий займався викупом 
всіх земель обшарів двірських та розпродував їх лише му-
жикам. Дальше ухвалило віче резолюцію в справі загаль-
ного голосування і доходових податків. В кінці ухвалило 
віче своє недовір’я для шляхетських своїх послів у Відні, 
котрі хлопів мають за недоспіле бидло і йдуть насупротив 
усім слушним домаганням як польських, так і руських 
мужиків.

Наші руські посли остілько більше щасливі, що їм на-
віть недовір’я ніхто не ухвалює. Ніхто на них не зважає ані 
у Відні, ані у нас, сидять собі тихонько, потакують, що 
пани скажуть, та й тілько! На пустий вітер і собака не за-
бреше! Єсть вправді два наші посли, Романчук і Телішев-
ський, що хотять щось зарадити нам, але се роблять, якось 
прихильно вижидаючи, чи не дасться що їм двом видерти, 
як будуть противні урядові. На двох людей лиш тогди уряд 
оглядав би ся, якби за ними був нарід, якби вони стали 
рішучо за кривди мужицькі, якби вони скликували віча та 
казали народові на розум, чого йому треба. Інакше не піде, 
бо пастуха без овець ніхто не має за пастуха!

МУЖИКИ І ВИСТАВА

Мужики наші живо займаються львівською виставою і 
не без рації зовуть її «панською». Вони переконані, що їм 
прийдеться за то заплатити додатками до податків. В сей 
спосіб вони платити не будуть, але менше о способи! Ще 
перед виставою, як по селах збирали «етнографію», то му-
жики криво дивилися на се та казали, що знов буде нова 
драчка. Як же їм поясняли, що львівські русини примішні 
до вистави і вони то пишуть за писанками, то селяни без 
обиняків ображували наших львов’ян, кажучи, що так мож-
на купити люльку, як і русина, та що се будуть русини 
«панські», а не «руські». От дісталося п. Шухевичеві!
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В цілій виставі мужики бачать собі лихо, а резонують 
в такий спосіб: «Ми посилаємо на виставу усяку уберію, 
писанки, худобу, але все, що є найкраще: уберію святоч-
ну, писанки великоднішні і худобу щонайгарнішу. То як 
такого понасилають мужики на виставу, а зі світа при-
ходитимуть люди та будуть собі вповідати: але ж тут му-
жики маєтні, що файно вбираються, що худобу гарну 
кохають, а немальовалих яєць і в рот не беруть! А збо-
ку — наші вороги лиш підморгують та сміються в кулак, 
що обдурили дурнів, чи як там вже буде... Від ради по-
вітової прийшов наказ, що аби війти вбиралися у що 
ма ють найкраще та їхали на ту виставу. Світ би міг собі 
погадати: от... попідроблювали уберії та прихвалюються, 
що от які ми добрі, як молоко! А то як коло ситого 
бичка стане гарно прибраний війт, так зараз інакше по-
казує — пасує. Але яку ще вони штудерацію підобгали! 
На виставі війти, правда, були повбирані гарно, але в 
череві пусто. Отже, пан маршалок або другий суне вій-
тові десятку в долоню та й приказує, що от я за вас 
тепер пам’ятаю, а ви за те мене при виборах не забудь-
те. Та й приходить війт у село та кого лиш здибле, то 
не може навповідатися, що за добрий той пан та що варт 
би його вибрати до Львова. Але послухайте дальше. При-
йшлося, вони і цісаря просять на виставу. Та цісар від-
писує, що не хоче їхати, каже: «У вас мужики бідують, 
ледве податки платять, а я піду дивитися на ваші виста-
ви — сурдути і фабрики і у Відні маю. Я ж вам не раз 
казав, що як дасте мужикам третю пайку своїх ґрунтів, 
то аж тогди до вас над’їду». Та й післав заступника. Аже 
тоті мудрі! Посилають вони послів до цісаря та кажуть, 
що вони третю пайку вже давно мужикам дали та що на 
виставі мужики лиш походжають, багаті та можні, а своїм 
добром усю виставу закидали. Ой дали третю пайку, але 
на третину сапати! Отаке нас найшло з тою виставою — 
лиш наслухаємо, коли прийдуть нові податки» (відай, не 
помиляються, скажу від себе, хоча вистава їм такого зла 
не зробить!).



270

Дійшов до наших мужиків і славний zlot1 соколів, і 
його ще гірше мужики настрашилися. «Вже що би було, — 
було кажуть, — коби лиш Польщі не було, а то от ціла 
гармонія польського війська». З сього боку, відай, не буде 
біди нашим мужикам! Такі то вісті ходять селами за виста-
ву, а я лиш тому їх описав, аби показати, як живий живе 
гадає, бо вистава для галицького люду річ мертва, та який 
незлий нюх селянин має.

ПРОМОВА НА ЮВІЛЕЇ М. П. ДРАГОМАНОВА 
У ЛЬВОВІ 1894 р.

Михайло Петрович сказав: «Неправда — не просвіта», 
і сього придержується і яко суспільний робітник, і яко 
професор. Ми віддаємо йому честь яко професорові. Яка 
то важна річ для студентів вчитися у такого професора, що 
з кафедри голосить думки, уґрунтовані лиш наукою, а не 
змінені відповідно до так званих «обставин» — о сім ви, 
панове, знаєте. Тут ми не маємо таких професорів, аби 
нам усю правду казали, а ми, власне, тої правди потребує-
мо. Таких професорів, як Михайло Петрович, молодіж усе 
шанувала і буде шанувати. Тож не дивно, що в ювілею 
його взяла участь уся галицька університетська молодіж, 
як руська, так і польська. Ми дуже жалуємо, що не може-
мо слухати Михайла Петровича з кафедри, але нам оста-
ються його літературні праці, з котрих ми учимося правди. 
Слава нашому професорові!

КНИЖКА ЗА МУЖИЦЬКИЙ ХАРЧ 

(Ñïðàâîçäàííÿ)

Недавно вийшла з друку книжка, в котрій професор 
медицини др. М. Цибульський пробував зазнайомити світ 
з харчем галицьких мужиків. Пише ся книжка за всілякі 

1 Зліт (ïîë.).
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мужицькі страви і приправи, за способи варення та за 
трунки, які мужики спотребовують. Книжка досить цікава 
і варта, аби з нею ближче познайомитися.

Праця чоловіка є в простім стосунку до сили, то є, чим 
більша праця, то тим більшої сили треба до неї. Сила чо-
ловіка береться з харчу, і можна сказати, що праця чолові-
ка є в простім стосунку до харчу. Ті люди, що нині добре 
відживляються, а менше роблять, як мужики, лиш тому 
менше роблять, що їм так вдається, але якби вони мусили 
робити мужицьку роботу, то скорше і ліпше би її робили. 
Вертаючи до речі, скажемо, що від доброго харчу залежить 
і життя довше, і праця видатніша, і розум більший.

Наше тіло, організм людський, щохвилі зуживається і 
щохвилі треба його підновлювати, бо чи то днина, чи ніч, 
воно не перестає виконувати усяких життєвих робіт. До 
підновлювання тіла служить кров. Вона сотки разів на 
минуту випливає з серця і кружляє по найменшім закутку 
тіла і, де треба, направляє шкоду, а де забирає і змінює 
шкідливі для тіла речі в нешкідливі. У кого крові мало, сей 
слабосилий, легше найде на нього хороба і скорше вми-
рає. Кров береться з харчу і нівідки більше. Від скількості 
крові залежна також і праця голови, праця умислова. Учені 
обчислили, що до мозку раз на раз напливає з серця п’ята 
часть крові, яка єсть у організмі, і що чоловік, зле віджив-
люваний, буде не лише вутлий на тілі, але і плохий на 
розум. Наша приповідка не бреше, що багачеві гроші ро-
зуму додають.

Здоровому, дорослому чоловікові на денний прохарчу-
нок треба щонайменше 118 грамів білковини, 56 гр. товщу 
і 500 гр. углеводів. Білковина і товщ беруться найлегше з 
м’яса, а углеводи з рослин. Можна білковину і товщ ви-
дістати і з рослин, але се христянинові тяжко, бо на се 
потребував би дуже багато на день з’їдати. Напр., аби са-
мою бараболею можна вижити, треба її схарчувати на день 
40 фунтів, а на се треба жолудка кінського або волячого. 
Але що так чоловік сотворений, що жолудок має малий і 
що травою жити не може, то мусить живитися мішаною 
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стравою, м’ясною і рослинною. Аби лишити вчені назви, 
скажу просто, що здоровому чоловікові треба на день до 
прожитку: 750 грамів хліба, 212 гр. м’яса, 33 гр. товщу 
(масті) і 200 гр. рижу або якої іншої огородовини. На рік 
сі числа будуть отак завеликі: 547 1/2 фунтів хліба, 155 фун-
тів м’яса, 24 фунтів товщу і 145 ф. огородовини.

Розтворім тепер книжку пана Цибульського і читаймо, 
чи мають наші мужики ту найменшу скількість харчу? 
Замість відповіді на питання, скажемо, що мусять мати, 
бо не видко їх по містах і п. Цибульський не мав би за 
кого писати. Але можна би обернути палицю другим кін-
цем і сказати, що не мають, бо книжка п. Цибульського 
каже, що найважнішої страви, м’яса, мужики майже не 
видять. Мусило би мужиків-таки не бути, скаже уважний 
читатель, і готов панів геть понастрашувати. Але ще стра-
ху нема. Тіло чоловіка має то до себе, що воно поволі 
увикає навіть до злого. О сім можем переконатися з роз-
міщення людей на землі. Одні сидять під сонцем, що аж 
їм шкіра почорніла, а другі сидять геть на глухій півночі, 
де півроку ніч і півроку день. Такі люди якось поприви-
кали то до страшної спекоти, то до страшної студені. Чо-
ловік трошки подібний вужові, котрий, як до часу, то 
може їсти, то може голодувати. Так і наші галицькі селяни 
пристосувалися до кепського харчу. Але се пристосування 
має також границю, і лиш її перейди, а зараз чоловік ни-
діє, мало працює, часто занепадає і вмирає перед часом. 
Сю границю пристосування перейшла вся найбідніша люд-
ність Галичини, а багатша також дуже близько вже коло 
границі голоду.

Наші селяни працюють коло поля, то повинні мати по-
достатком бодай рослинної поживи. Так би здавалося, а так 
не єсть. Хліб наші селяни їдять найгірший, а то ячмінний, 
кукурудзяний з домішкою бараболі, а в найбідніших гір-
ських повітах довольні (вже як хочуть) вівсяними коржами. 
Житній хліб рідко стоїть на столі селянськім. Пшеничний 
мають хіба багачі на Великдень та на родинних оказіях. 
Випишу кілька вісток з книжки. З Добромильського пи-
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шуть: бідні на переднівку їдять лиш житній борщ, навіть без 
хліба, а часом в обідову пору вдоволяються лишень припо-
чивком, вижидаючи нетерпеливо вечера, аби їсти той сам 
ріденький джур або чир без молока. Коло Камінки готов-
лять на переднівку так званий волок з молодого листя бу-
рякового та з лободи і сим живляться. В Ілинцях, повіт 
Снятин, борщ, буряки з хлібом або кулешею або квашені 
огірки з хлібом, а часом часник, потовчений зі сіллю, ста-
новлять звичайний харч. Бачимо взагалі з книжки, що на-
віть поживна рослина галицьких мужиків, а в особливості 
руських, цілком не відповідна і замало її. Автор книжки 
нарікає, що коби ґаздині сільські хоть чисто готовили, а то 
до лободи та ще й тарган часом завандрує.

З м’ясними стравами то в нас дознаки так, як десь 
серед диких людей. З таблиці, котру виписав п. Цибуль-
ський, виходить, що середнє число спожитого м’яса на рік 
виносить для найбагатіших селян 40 фунтів, для середніх 
20 фунтів, а для найбідніших ледво 6 фунтів. Як пригадає-
мо, що найменша скількість м’яса для здорового чоловіка 
повинна доходити на рік 155 фунтів, то будем мати гарний 
образ галицького вічного півголоду. І стане чоловік божий 
та дивується, відки воно заходить, що доста врожайна Га-
личина не може прогодувати своїх мешканців! Чи голод, 
чи посуха, чи неправда людська?!

В згаданій книжці написано також за мужицькі на-
питки. Загальним трунком галицьких голодарів є горівка. 
І можна о ній сказати, що де гірше селяни відживляються, 
там більше п’ють горівки та що Західна Галичина менше 
спотребовує цього напитку, чим Всхідна. Напр., в повіті 
Надвірнянськім припадає на одного багатшого 57 літрів 
річовипитої горівки, а м’яса лише 26 фунтів. Крім горівки, 
п’ють галицькі мужики пиво, вино, рум, чай, каву, але в 
найгірших гатунках.

Ми вже при кінці книжки п. Цибульського. І тут на-
дибуємо ради автора, які він дає мужикам і ще комусь, 
відай, тим, що через них у мужиків не стало що їсти. До-
ста того, що автор радить закладати сади, друкувати такі 
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порадники кухонні, де би ґаздині мали способи варення 
страв та переховування грибів і ягід, заводити стації, котрі 
би вчили людей, як землю ліпше використати, та вчити 
селян їсти конятину.

Ради не так світлі, але добрі і такі. Щодо закладування 
садів, то скажу, що мужикам треба знати ходити коло садів, 
треба мати час до сього і землю під дерева. За знання садів-
ництва най відповість школа, а за час і землю вже не знаю 
хто, хіба би уряд податковий, касієри і багато-багато ще.

Але та «мужицька кухарка» таки трохи смішна. Аби чи-
тати ту кухарку, то треба вміти учитати, а сього не вдасть 
жодна молода ґаздиня, бо не то сільські дівчата, котрі, зви-
чайно, за роботою домашньою нічо в школі не виучуються, 
але навіть хлопці виходять зі школи лиш з азбукою. А аби 
з неї зробити слово, а слова складати в бесіду читану, сьо-
го наша школа не виучує. Але даймо на то, що ґаздиня вміє 
читати, то що ж із сього? Аби переховувати гриби і ягоди 
через зиму, на се также не треба кухарки, бо й так перехо-
вуються. Ліпше було сказати п. Цибульському, що грибів 
не можна дістати, бо побережники обдирають за них, і 
переховувати їх тяжко навіть з книжкою в руках!

Аби така кухарка вчила варити страви наших мужичок, 
то дуже було би гарно. Але тут знов маленька біда. Що 
зварити з лободи і бурякового листя, як нема в хаті ані 
муки, ані масті, ані солі? На се кухарка нічого не від-
повість, а мужичка повіту Камінецького, нічого не розга-
дуючи, зварить волок сама з себе, кухарка така також ні-
чого не зарадить на брак палива, на брак часу, на дрібні 
діти, котрі кожду вільну хвилину ґаздині забирають! Таки 
смішна кухарка! Придала би ся вона багатшим ґаздиням, 
і най се каже виразно п. Цибульський, бо тоді виділи би-м, 
що він вміє радити такому, що ще сам собі дасть раду, а 
бідних мовчки поминає.

Послідня рада є, аби мужики їли конятину. Видко, що 
автор книжки уважає мужиків не за людей, котрі можуть 
мати смак, учуття відрази, привичок, пересудів, а має їх за 
великі жолудки, котрі можна чим-будь напхати, аби ся 
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лишень не бунтували. Ще ліпшу раду давав мужикам др. 
Вількош, бо казав їм ловити по ставах равликів, шкаралу-
щень та готовити з них зупу. Мужики хіба можуть їм дати 
раду таку, аби вони писали за їх теперішній харч, але аби 
їм ніякої ради на будуче не уділяли. Зрештою видко, що 
наші мужики не дуже хотять їсти м’ясо, як 240 днів річно 
постять насухо. Сі пости — то вже така біда для малих 
дітей мужицьких, що їх повинно ся під карою заказати!

З ГОРОДЕНСЬКОГО [ПОВІТУ]

В Обертині іменовано нині виборців. Міщани і мужи-
ки не явилися до виборів, бо не знали, коли будуть. В по-
слідній хвилі хотіли хлопи щось нарадитися над виборами, 
та на нічо вже не придалося. Дяка обертинського жиди 
били в твар, а жандарм, що стояв побіч, не звертав ні 
найменшої уваги на се. На таке містечко, як Обертин, 
правибори тягнулися всього годину, а багато правиборців 
завертали жандарми, бо już wybrali1: 6 жидів, 4 панків і 
руський парох — ось виборці з руського місточка.

По селах нечувані шахрайства. Правиборів або не ого-
лошується, або як оголошується, то лиш день без означен-
ня години. Комісари викидають за двері, як хто не голосує 
на війта і ізбранних.

Вістка про напад уланів на виборців в Городенці роз-
брелася по цілім повіті, і мужики кінчають оповідання про 
«вольні вибори» отак: «Ми гадали, що цісар наплодив 
воська на москаля та на турка, а то таки на нас, мужиків, 
воно придумано». 

Хв[альна] редакціє!
Уклінно прошу о поміщення сеї вісті в шан. Вашій 

часописі.

З поважанням Â. Ñòåôàíèê,
 студ[ент] мед[ицини]

11/9.95

1 Вже обрали (ïîë.).
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[ЗБОРИ ПОЛЬСЬКОЇ ПОСТУПОВОЇ МОЛОДІ 
В КРАКОВІ 28 ТРАВНЯ 1897 р.]

Були збори 28 мая с. р. Науковий бік статті обговорю-
вав перший бесідник [...]. Другий бесідник обговорював 
політичну сторону статті. Чи міг Франко мати політичні 
мотиви, аби виступити против цілої польської суспільно-
сті в такий безглядний спосіб? Так, такі мотиви є. Франко, 
що є виразом найбільшої частини руської суспільності, міг 
найборше, найрізкіше відчути всі ті кривди, які поляки 
заподіяли русинам. Сих кривд є богато, а по виборах до 
парламенту сі кривди перейшли звичайну мірку. Русини в 
особі Франка мають причину найзавзятійше поборювати 
нас, поляків. Квестія польсько-руська виступом Франка 
заострилася. Ся квестія ніколи не була предметом доклад-
ного і щирого трактованя зі сторони поляків. Поляки сю 
квестію майже ігнорують, не знають її цілком. Час би по-
лякам пізнати сю квестію, бо стаття Франкова вказує, що 
справа ся надзвичайно для нас важна. Єслі не має між 
нами дійти до катастрофи, то в найближчім часі ми муси-
мо знати польсько-руську квестію, аби не спровадити тої 
катастрофи, страшної для обох сторон. А хоть Франко мав 
слушні мотиви, то однако таким способом, як стаття його 
в «Zeit», не повинен поборювати поляків, бо се веде не від 
катастрофи, але до неї. Однаково ж, ми, поступова молодіж 
польська у Кракові, висказуємо свій рішучий осуд редакції 
«Kurjer Lwowski», що усунула Франка зі своєї редакції за 
його переконаннє, і тій польській пресі, що під’юджує мо-
лодіж польську против Франка.

Від русинів говорив Стефаник. «За свої переконаня 
історично-літературні відповідає сам Франко. Єму свобід-
но мати о Міцкєвичу свою гадку. Я єго боронити не буду, 
бо сам собі це ліпше зробить. А скажу ліпше за ту квестію, 
що називаєся польсько-руська. Ся квестія ніколи не була 
полякам ясна. Але донедавна була хоть одна партія межи 
поляками, котра в сій квестії висказувалася справедливо, 
хоть її не знала, як решта поляки. Се соціалісти польські. 
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Як ся партія вийшла на політичну арену при послідних 
виборах парламентарних, то з тої справедливості не ли-
шилося нічо. Проти наших кандидатів радикальних ся 
партія поставила своїх. Видко, що стан посіданя не так 
легко може скинути з себе навіть поляк-соціаліст. А дру-
гий факт, як заняла до русинів польська партія соціаліс-
тична, се бесіда посла Дашинського на зборах русинів у 
Відні, що були скликані русинами, аби в центрі держави 
запротестувати против різні виборчої. Посол Дашинський 
сказав, що надужиття виборчі були в цілій Австрії, а в 
Східній Галичині лиш тому так ярко виступили, що там 
не було організації. Се така оборона Баденього, аж файє! 
То військо не на те різало, аби розбити нашу організацію, 
лиш аби завести організацію. Видите, яка логіка поляка, 
як забирає голос за русинів. Інших фактів не навожу, але 
осими двома хочу вас переконати, що тепер ми, русини, 
не маємо ні одної партії польської, щоби для нас була 
справедлива.

А що ж діється серед нашого люду? Хлопи наші емігру-
ють з найліпшої землі, з Поділля, тепер зачинають емігру-
вати з Буковини. Сотки їх сидить у криміналі за вибори і 
чекає страшного засуду. Решта, ті, що сіють і орють тепер, 
чують, що над ними царить якась страшна сила, котра їх 
хоче раздавити. Хто та сила? Таже при послідних виборах 
вони, сі хлопи, усю свою енергію вложили в борбу полі-
тичну, легальну, аби визволитися з тої страшної сили. По-
винні були вийти усі наші мужицькі посли, а вийшло їх 
три. Тепер вони сіють і орють і чують страшний нестосунок 
меж їх силою політичною а їх репрезентацією. Чи в тих 
масах нашого народу горить тепер ненависть до тої сили, 
чи розпука і апатія точить? А хто ліпше вгадає, як Франко, 
а хто глубше відчує, як Франко, то, що тепер у нашім му-
жицтві горить або його точить? Се можуть бути мотиви 
політичні до статті «Dichter des Verrathes». Збори закінчила 
бесіда одного поляка. Казав він, що Франко має..

(Ê³íöÿ íåìàº)



278

МОЛОДІ ПОПИ

Радикали вже кілька років як сточили війну з попами. 
Лишилася лишень слава, що мужики насиділися по арештах 
за образу церкви або обряду, що попи відтогди стратили віру 
серед народа. Де мужики більше сиділи в арешті, там менше 
є доходу попові. Нині піп і мужики не є приятелями, але 
жиють коло себе, як можуть. А ті молоді попи, що ще не 
засмакували війни з мужиками, що тепер настають по се-
лах, — то вони пускають перші стріли до нової війни.

У повіті Снятинськім є таких попів кілька. Вони прикли-
кають поєзуїчених василіян на місію і закликають не читати 
радикальних часописів, не єднатися в радикальні товариства 
і не товаришувати із знаними радикалами. Зато закладають 
братства серця Ісусового, присилають свої книжечки і газе-
ту місійну. Якби вже не шкода очей, аби ті книжки читати, 
то шкода того скупого часу, який мужик має на читання. 
А найбільша шкода таки того, що таких релігійних товариств 
і книжок мужики довго не хотять держатися. І виходить мо-
лодому попові ясно як на долоні, що хтось мусить ті това-
риства розбивати і що мужики є дуже непобожний народець. 
А як так є, то війна мусить бути. І зачнеться знов заволіка-
ти мужиків до арешту, а доходи попові ще гірше спадуть. 
О[тець] Вакулинський у Русові і о. Салі в Стецевій станули 
вже до війни з мужиками за те, що братства серця Ісусового 
розпадаються. О. Салі навіть револьвер з собою носить, бо 
вигадав собі, що ті, котрі не хотять «архиримського брат-
ства», конче наважилися його життя взяти.

Більше не буду писати за сих молодих попів, бо надто 
смішно вони виглядають у тій своїй борбі з радикалами і 
з мужицькою безбожністю. Василіянин Ортинський гово-
рив десь промову місійну коло Стрия, але так, що аж 
мусив кричати на цісаря Йосифа II, що забрав черцям 
землі і села і не позволив, аби величезні маєтки йшли на 
бездітних людей. За те Ортинського чіпнув прокуратор. 
Але василіянин сказав, що недомагає щось на голову, що 
як розбіжиться з бесідою, то сам не знає, що говорить. 
Лікарі мають тепер осудити, чи Ортинський має голову на 
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місці. Якби радикали так пробували говорити, а потім 
прокураторові казати, що то дурна голова винна, — то 
донині, відай, всі сиділи би в шпиталях для варіатів. Тому 
кажу, що борба сих молодих попів з радикалами смішна. 
Ми зварійованих людей ще не напудилися.

А сі закиди, що попи роблять радикалам, то чиста 
напасть. Кажуть попи, що радикали хотять змінити ре-
лігію і довести нарід до безвірства. Тим часом давні попи 
хотіли конче православія, теперішні поскидали трира-
менні хрести, позаводили братства serca Jezusowego1 і 
хотять церкву спольщити. О[тець] Курпяк у Карлові доти 
воював з людьми, доки не зачали хрестити діти по-пра-
вославному і хоронитися з попом православним. Не мір-
кують наші попи, що се їх найліпший упадок, бо за 
православієм іде, як тінь, штунда — безпопівство. Чи 
радикали винні сьому?

Така сама напасть і з мужицькою безбожністю. У всіх 
наших церквах щонеділі повно мужиків. Багато з них дрі-
має з утоми, але се найліпше свідоцтво побожності. Панок 
якби був такий утомлений, то пішов би спати, а наш без-
божний мужик іде, сарачє, до церкви і хоть дрімає, а сло-
ва Божого рівно слухає. Напасть — та й годі.

Але в сій напасті є одна правда. Попи не годні зважитися 
сказати, що радикальна партія їм тому така немила, що вона 
єднає в собі всіх бідних, і покривджених, і терплячих. Не 
мають ще так відваги, як о. Ортинський перед прокуратором. 
Але чи борше, чи пізніше вони мусять се сказати, і тогди не 
будем уже писати за попів як за смішних і напасливих людей. 
Тогди будемо мати явних ворогів — а се нам ліпше.

ДЛЯ ДІТЕЙ 

І

До Канади емігрують такі мужики, що годні мати з 
продажі свого маєтку 500—800 злр. на дорогу. Є між емі-

1 Серця Ісуса (ïîë.).
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грантами і маєтніші господарі, але лишень про око. В се-
лі продали вони ґаздівство своє за 2000—3000 злр., але, 
оплативши довги, вони не мають більше як 80 злр. на 
дорогу до Канади. Маса емігрантів є то господарі кіль-
каморгові і незадовжені, і власне вони тисячами емі-
грують.

Буковинські і покутські емігранти переносяться на но-
ву землю задля дітей. Бариляк з Борівців на Буковині так 
мені говорив за причину еміграції:

«Земля не годна тілько народу здержати, і треба до-
конче войни або чуми. Ще десь давно брано до войська, 
та другий або третій додому вернувся, а нині за два роки 
всі дома. Кожде хоче жити і ґаздувати, а то ані поля, ані 
городу, ані хати. Як є по моргові, по два поля, то нема 
города або грошей, аби хату покласти. І сидять всі на 
купі в одній хаті — і гріхи, гріхи непрощенні! Татів збит-
кують, а самі ріжуться по межах або городах за кури. 
А потім кримінали. То се одно. А друге, що дуже стяга-
ють на всякі оплатки. Не тягнуть, ні, але таки кишки 
висотують! Не мож оплатитися і не мож дочекатися, аби 
оплати тоті трохи змаліли. Не маліють, але галопа рос-
туть, накипають! А поле пісне не родить, а худоби нема, 
аби погноїти його. Скривиться один з другим та й думає. 
Набирає по банках, по жидах, аж поки все не піде на 
ліцитацію. А дітей все більше, більше, не можна на ули-
ці з ними обминутися. Та не один ґазда собі гадає: ба 
чого я дочекаюся з дітьми у сім краю?! Що десь заробив 
бідний нарід третини трохи та за сніп у маєтніших ґаздів, 
то тепер вже не заробить. Все поділилося, все змаліло, і 
сам ґазда вже робить жнива або сапає кукурудзу. Бідно-
му не дасть, бо сам не буде сидіти задурно. А по дворах 
таки нема заробків. Як увесь нарід діпхається до пана, 
то вліті будуть платити за днину замість по 25 кр. по 
15 кр., а взимі замість по 10 кр., то по 5 кр. Та й все на 
своїм харчі! Та куди ми забредемо, отак талапаючи? Йми-
ли нас у руки, але так імили, що ніхто не годен з тих 
рук вирватися! Та й нарід, поки ще є з чим, тікає геть. 
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Тікає найбільше через те, що нема де і не буде де заро-
бити. Якби були заробки, то нарід безпешне не йшов би. 
А так ґазда, що має четверо дітей, обміркується, що по 
нім підуть на наймитів і не буде де наймитися, та й 
продає все, що має, аби ще міг завезти діти хоть на за-
робок який. Вже чи земля буде, чи не буде, але буде де 
душу погодувати. Не бійтеся, пес не тікає від колача, але 
від бича!

А робітник не подорожіє, не страхайтеся. То є такий 
бідний нарід по панських хатках та по комірнім, що ніку-
ди не рушиться. Має зогнити коло двора, і мають го по-
ховати з ясел! Тот нарід має лишитися тут, а всі решта, як 
будуть мати розум, геть вивандрують. Тоже за дітьми сер-
це болить кождого, та ще заки є з чим рушитися, та й 
рушиться. Кого-м чув, хто рот отворив, та й відраджував, 
аби не йти. Але нікого ще не було такого, аби мужика 
пожалував, як не міг собі дати ради в селі. Хто прийшов 
та й лиш би брав: котре великий пан — то десятку, котре 
менший — то лева, або шустку, або курочку. Тепер вже не 
стало чим обгонитися, та й мус тікати. А найбільше через 
діти, аби їм який хліб найти, бо в цім краю вже нема для 
них хліба».

Отак майже всі емігранти говорять і таку подають 
причину до еміграції. Хто сторони покутські знає, той 
мусить признати, що ціла бесіда Барилякова від початку 
до кінця правдива щодо слова. А ціла маса емігрантів не 
йде до Канади вже з крайньої нужди, але з того твердо-
го переконання, що на своїй землі не діждеться нічого 
ліпшого, як п’ятькрейцарового наймитства. Здається, що 
мужицтво цілком добре розуміє своє положення, тото 
роздрапування міліонів, що на них має виплата тих мі-
ліонів спасти, тото безвідрадне дроблення землі і брак 
зарібків. І тікає за море, аби діти урятувати від безхлібної 
нужди.

Тота утеча така страшна, що видиться, як би за мужи-
ками татари гналися. Спадають їх на дворець краківський 
такі товпи, що душаться. Як приїдуть вечером, то виганя-
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ють їх на міський брук, аби чекали ранішнього поїзду до 
Одерберга. На двірці не вільно їм ночувати. Десь за якийсь 
паркан або мур, коби від вітру, лягають на каміння, стар-
ші роблять з себе загати, а всередину кладуть дітей. А ра-
но тягнуться невмивані, зі спеченими губами, перемерзлі 
до поїзду. Саджають їх, як худобу.

А 21 с. м., в п’ятницю, приїхало їх 800 душ ранісько, 
не вилізали з возів, але випадали, не сідали до другого 
поїзду, але здобували його штурмом. То вже не ходило о 
діти, бо їх тиснули і тратували, а о якусь встеклу, заїлу 
волю втечі, коби борше. Здавалося, що тут-тут татари на-
стигнуть і все заберуть в неволю. Жінки бігали і верещали 
за згубленими дітьми, урядники одного-двох мужиків си-
ломіць пхали до воза, хоть той молив їх, що жінка з дити-
ною десь пропала, а публіка дивилася на то і, перестра-
шена, питалася, що то є і хто лишився на тій землі, що 
емігранти покинули. Врешті той поїзд рушив. Одні мали 
білети лиш до Кракова, другі до Освенціма, ніхто не купив 
до Одерберга — всі поїхали без білетів, хто здобув місце. 
На пероні полишалися жінки без чоловіків, діти поїхали, 
а мами полишалися. Розлука їх ломила. Бігли за поїздом, 
але він їм димом у очі плюнув.

Все то для дітей! Такі вони змучені, так зморені, з 
підпухлими очима, що жаль на них дивитися! Лопотять 
малими чобітками по пероні і оглядаються поза себе. 
Перший раз вони чобітки мають і радуються ними. Тіль-
ко їх радості. Не один хлопчик лиш стане, лиш покаже 
пальчиком якийсь яскравий мундир, лиш хоче щось мамі 
сказати, аж тут його до землі хвиля кине, і кричить: 
«Мамо, мамо!» Жінки з дітьми при грудях ходять з тва-
рями, пописаними рівцями засхлих сліз, а чоловіки дви-
гають на собі величезні міхи і скрині. Ціла тота хвиля 
пливе, і пливе, і душить власні діти. А там чекає їх ще 
Одерберг, і Ратибор, і стації в Німеччині, і Гамбург, і 
батько агент Моравець. Самі старі мужики стають дітьми 
німими і безрадними, а що станеться з тими в нових 
чобітках?
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II

Се я питаюся руських патріотів, що чують по-руськи, 
ведуть дім по-руськи, виховують діти по-руськи! Питаюся 
послів руських, тих послів, що в крайній опозиції крича-
ли, що наших мужиків можна бити по писку, а вони по 
руках за те цілують, що казали против молодіжі підносити 
хвальні руки попівські, отих послів питаюся, що станеть-
ся з тими дітьми в нових чобітках? Львівські партії і круж-
ки, що аркана танцюють довкола намісництва, аби на 
котру-будь з них намісник глянув добрим оком, і їх пита-
юся. Навіть тих запитую, що крали голоси мужиків у Тер-
нополі, навіть тих панотців, що з жидами за руки води-
лися під час виборів, аби радикалів побороти, — всіх їх 
питаюся. Я знаю, що вони всі добрі люди, всі жалують 
селянина: беруть від нього по курочці, по крейцарикові, 
по колачикові і плачуть над ним. Ой плачуть! Чи не мож-
на би, панове руські патріоти, хоть розклад їзди подати 
докладно для тих дітей, чи не можна би у Львові, і Кра-
кові, і на границі або в Гамбургу поставити по одному 
чоловікові, аби хоть тілько зробив, аби між урядниками і 
тими дітьми уможливити порозуміння і аби їх у Гамбургу 
не дати на поталу агентів? Чи не могла би «Просвіта», і 
багатий «Дністер», і всеукраїнське товариство Шевченка 
вислати чоловіка до Канади, аби на місці роздивився і дав 
мужикам у руки певні інформації щодо того краю і тих 
земель? Хто знає, чи книжка за св. Николая або титли з 
матеріалів IX ст. не є менше важні або так само важні, як 
такі інформації? Відзиваюся до всіх жалуючих, плачучих 
патріотів, до всіх стоячих на чолі і до тих, що в їх руках 
сходяться гроші з цілої Русі-України, аби вони не давали 
тих дітей на поталу. Се важніше діло від «реальної політи-
ки», від університету руського, від матеріалів, друкованих 
для чужих академій. Се мордовня тисячів дітей з нашої 
землі.

Полякам, урядові і краєвій автономії нічо не кажу і не 
питаюся їх нічо. В них мужики все були не гідні комбіна-
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цій, державних і краєвих. А втім, «Czas»1 вже сказав, що 
всі вони надумують. Дивлячись на наших дітей, і він вра-
дувався і сказав: час би вже перевести в життя гарну гадку 
і давню в нашій суспільності, аби мазурський люд пересе-
лювати на руські землі. Се справа тим більше актуальна, 
що тепер руські мужики тікають до Канади, а русини бо-
яться, аби земля їх не перейшла на чужі руки. Зробім так, 
аби не перейшла. Так учтиво говорить «Czas». Плачте, 
патріоти!

Êðàê³â, 23/1V

ПОЕТИ І ІНТЕЛІГЕНЦІЯ

Наші нові поети і письменники черпали теми для 
своїх творів із традицій козацьких і з життя простона-
родного. Інтелігенція була спольщена або змосковщена, 
і з неї що-небудь зачерпнути не було можна. Творення 
молодої нашої інтелігенції було наслідком діяльності на-
ших письменників. Цілком природно, що і серед моло-
денької інтелігенції поети не могли найти ще ні вироб-
лених ідеалів, ні суцільних життєвих форм, а тим самим 
не могли перейматися нею й життя її малювати в арти-
стичних творах.

Інтелігенція наша і донині не виробила собі ні ідеалів, 
ні життєвих форм, характеристичних для неї; і донині по-
ети і письменники не можуть створити нічого тривкішого 
з її життя. Як спочатку, так і тепер, звертаються до життя 
простого люду, бо там находять більше інтересного й варт-
ного. Інтелігенція є homo novus2 в нашім житті, дороб-
кевич, котрий своїм положенням мусить бути трохи де-
мократ, трохи аристократ, не сміє мати характеру. Такий 
від ломок суспільності для поетів не може бути принад-
ним, і не диво, що, хоть як інтелігенція благає для себе 
хоть маленького Крашевського, таки не може вимолити 

1 «Час» (ïîë.).
2 Нова людина (ëàò.).
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його. Своїм життям і ідеалами не годна вона заповнити 
кількадесяти томів повістей, ані захопити таланту, аби 
писав ті повісті.

Але інтелігенція без поетів не може обійтися, хоч би і 
для доброго тону. Отже, присвоює собі з наших поетів те, 
що підпадає під її артистичний смак і що не противиться 
її інтересам доробкевича. Декламує поетів — декламує до 
загину. Великого Шевченка так роздекламувала, що з ньо-
го майже нічого не лишилося, лише декламація. Руські 
панни, як русалки, зацілували батька, і тепер наново тре-
ба би віднаходити й прояснювати Шевченка. Федьковича 
завернули з дороги, що вела в село, і заставили компону-
вати декламації на лад згаличеного Шевченка. Його му-
жицькі новели видав Драгоманов аж у Києві, бо в нас їх 
не було треба.

Інтелігенція наша все чула певний антагонізм до на-
ших письменників і поетів. Те грубе незрозуміння поетів, 
брак тепла і заохоти до праці, а то і явна ненависть до 
своїх письменників — се головна ціха нашої освіченої су-
спільності. Той антагонізм між поетами і нашою інтелі-
генцією тягнеться, як червона нитка, в цілій нашій новій 
літературі.

В новіших часах той антагонізм дійшов до великих роз-
мірів. Франко і інтелігенція руська! Се значить тільки, як 
борба мужицьких інтересів у всіх найідеальніших об’явах з 
інтересами інтелігенції, того нового доробкевича, котрий 
хоче видобутися наверх і запанувати.

Тота борба поетів і письменників наших не лагідніє, 
але заострюється. В останнім часі Ольга Кобилянська в 
своїй фантазії «Поети» сказала, що в нашім краю по-
ети — се жебраки. Се є також визов, і руська інтеліген-
ція хіба не схоче ігнорувати сього голосу, бо се писа-
телька, власне, тої інтелігенції, і їй стає страшно бути 
жебраком. Мало хибує, а сей талант відвернеться від 
інтелігенції.

Тота борба, бачиться, ще довго протягнеться. Здається, 
що наш люд має в собі багато сили, аби родити Шевчен-
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ків, Федьковичів і Франків; здається, що вони не дозво-
лять інтелігенції проярмаркувати інтересів того люду. І хто 
знає, чи Шевченко, Федькович і Франко, власне, не були 
тими чинниками заховавчими, що боронили люд від но-
вих кар’єровичів, від нових доробкевичів? Хто його знає, 
хто тут хоче будувати, а хто руйнувати?! Чи Франко-рево-
люціонер, чи, може, тота інтелігенція, що недокладно об-
числює голоси?

Наша інтелігенція цілком слушно не може прихилити 
до себе поетів. Може, довго чекати на свого поета, але то, 
відай, буде Гоголь, а його твір — будуть «Мертві душі».

[ВСТУПНЕ СЛОВО НА ЮВІЛЕЇ М. ПАВЛИКА 
У ЛЬВОВІ 20 ЛИСТОПАДА 1904 p.]

Äîðîãèé þâ³ëÿòå!
Ти прости нам, що ми сьогодні зле проти Тебе прила-

дилися. Не стало нам сили, аби припровадити до Тебе тих, 
що мають Тебе вітати.

Нема тут тих маленьких дітей, що мерзнуть в солом’я-
них будках, як батьки їх оббирають панську кукурудзу. Ані 
тих хлопчиків-підростків нема, що дозирають своїх сестер 
в тяжкій слабості і сто раз на день подають води, а темної 
ночі плачуть в куті перед страшними сестриними приви-
дами.

Не поклониться Тобі нині тота жінка, що, йдучи на 
роботу, бере на плечі колиску з хорою дитиною і свічку в 
пазуху, аби воно без світла не умерло. Не такі у нас бистрі 
очі, аби ми доглянули той маленький огник серед темряви 
піль, не такий слух, аби вчути мамин стогін.

Не розкажуть Тобі сьогодні всі тоті, що повертали-
ся із-за моря, своїх пригод і своєго жалю за рідною сто-
роною.

Ні, не прийдуть Тебе привітати всі тоті, що з малої 
дитини шукають притулку, що всіма дорогами ранили свої 
босі ноги, а правди з серця не викинули на дорогу.
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Та ще на поклик Твоєго імені вони прийдуть, і як по-
чують Твоє життя і діла, то в їх серцях зродиться нова віра 
і нова пісня, а Ти, слухаючи тої пісні, аж тоді простиш 
тяжкі кривди, які заподіяли Тобі твої земляки.

А сьогодні нам, Твоїм учням і приятелям, прости за 
отсю холодну і чемну публіку Твого ювілею.

ПІД ВРАЖІННЯМ ВИСТАВИ «ЗЕМЛІ»

Я мав ще на Різдво поїхати до Львова й дивитися на 
цю «Землю» директора «Заграви», але студінь не дозволи-
ла, й так я бачив «Землю» аж на весну в Коломиї, а другий 
раз в Снятині.

Не можу тепер затаїти свойого страху перед виставою 
«Землі». Непокоїло мене, як вистава піде. Я знав і знаю, що 
я не можу мати публіки. Чи ця публіка знайдеться в театрі, 
де інсценізовані мої маленькі оповідання, і чи дир[ектор] 
Блавацький буде в силі поставити моїх героїв так, щоби 
вони заінтересували ширшу публіку? Я боявся, що страчу і 
ту невеличку публіку, яку дотепер мав, а найбільше непо-
коїв мене покутський діалект. Сам він, цей жаргон, тяжкий 
і негарний, і добре говорив Черемшині пок [ійний] Силь-
вестер Яричевський, що цілий зміст Стефаникових новел є 
«мой та мой», — Черемшина був у далеко кращому поло-
женню, бо його гуцульський діалект далеко кращий і за-
квітчаний дуже багато всією красою наших гір. Проф. Яри-
чевський мав багато рації, — не всі діалекти мають місце в 
літературі, ліпше їх брати до етнографії. І за цей покут ський 
діалект — як кажу — я лякався, і недурно. Крім Блаваць-
кого, ним не годен ніхто говорити. Кожний діалект, як 
кожна мова, мусить належати до цілого чоловіка, від дити-
ни аж до старості, або мусить бути вивчений спеціальною 
наукою, інакше він стає жаргоном трохи блазнуватим а 
трохи насмішкуватим над говорючим чоловіком. А вже пе-
рейнятися фразою, бо я фразесович, то треба дійсно вро-
дитися в Русові або вчитися, і то тяжко, того діалекту. Я не 
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міг з молодих літ аж дотепер навчитися мови інтелігентно-
го оточення і давно, і тепер. Най Бог криє, які прикрості 
мав Федькович, що наслідував Шевченкову мову. Та він 
великий поет, а по нім то вже прийшли Тарасики, а по 
Тарасиках не приходив уже ніхто, лиш жаргон всіляких 
інтелігентів і всіляких партій, далеко поганіший від жарго-
ну Покуття, навіть вірші і проза Франка були для мене худі 
і сухі. Він, аж почувши в собі страшну слабість, вижбухав 
з себе «Мойсея» і найшов свою велику мову. Тому, що я з 
природи лінивий, то я не навчився мови Куліша і Панаса 
Мирного, і цего я прилюдно каюся. Не раз треба радіти, 
що наша літературна мова тепер займає так багато місця в 
літературі, науці й публіцистиці. Без літературної мови нема 
ні літератури, ні науки, ні публіцистики. Через те не можу 
радити нашим поетам і письменникам писати діалектом. 
Я вже давніше просив проф. Василя Сімовича, щоби пере-
клав українською мовою мої жаргонові образки. Але вер-
таю до речі, до вистави «Землі». Трудно було дир. Блаваць-
кому ставляти ту «Землю», бо земля, як її обробити гарно, 
то вона прекрасна, але іти по ній грудою, найбільше непо-
трібним бур’яном, який вона родить, є річ погана. Це не 
прегарно оброблена земля, про яку я читав в Євгена Чика-
ленка і про яку я читаю в Тичини й Рильського. Блаваць-
кий, щоправда, показав мене ширшій публіці, публіка була 
навіть зворушена, але все ж де-не-де драма, лиш розкидані 
матеріали до драми. Цему винен я, а Блавацький що міг, 
то вчинив.

Слово Поета в інсценізації «Землі» — це був приватний 
лист, який я написав до жінки, що її любив аж до смерті. 
Я не люблю про себе говорити й аж примушений написав 
«Моє слово», бо так хотіла адресатка.

«В о н а  —  з е м л я» — це була розмова мойого батька 
Семена з людьми, утікачами з Буковини.

Мій батько навіть дуже негарно говорив про жінок, 
яких Данило привіз на його подвір’я. Ті нечемні слова я 
пропустив, а решта так і було.
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«Син и» написані для наших жовнірів, які повернули 
з визвольної боротьби, а Максим дійсно лишився сам, чи 
лиш він один...

«Мар і я» — початок війни січових стрільців. Вона доне-
давна жила тут, близько коло мене. Умерла у більшім завзят-
тю, ніж по програній війні, а сини її розлізлися десь по світі. 
Вона до смерті, ця Марія, панувала над оточенням.

«З л о д і й» — з третьої картини — річ, яка мене на ста-
рість дуже зворушила і найбільше мені подобалася. Опові-
дання остільки неправдиве, що жінка Гьоргія таки уряту-
вала злодія, а потім лежала хора зо два місяці, і я її лічив, 
та все вона була вдоволена, що не дала вбити, а навіть її 
Гьоргій був дуже задоволений.

«По б ожн а» — мало що варта, як оповідання, а «Мо-
рітурі» — річ слаба, і не треба було мучити акторів і 
публіки.

* * *

По виставі, їдучи додому, ставали переді мною інші 
герої моїх оповідань, особливо Іван Дідух з «К ам і н н о г о 
х р е с т а». Він дуже не хотів покидати свого камінистого 
ґрунту, та діти, невістки і доньки не давали йому жити, і 
він лиш тому втік до Канади, щоби могти жити дальше. 
Він дійсно ще довго жив у Канаді, але писав мені, що всьо 
чуже довкола нього і що його фарма йому немила, та його 
дітям добре поводиться.

Іван з «К л е н о в и х  л и с т к і в» розпливався все в 
моїй уяві. Я не міг нагадати собі його обличчя. Я боюся, 
що це не був правдивий чоловік, а так нахапаний з усіх 
усюдів.

А я добре пам’ятаю старого Федора з «Па л і я» — і він 
таки підпалив Курочку, бо сам мені признався, але Куроч-
ка зараз побудувався, а Федір пішов жебрати селом.

Тома Басараб з «Б а с а р а б і в» — це один з багатьох 
Басарабів, які поповнили самовбивство. Як моя мама не 
заходилася коло всіх них, аби не вішалися, то ані одного 
не врятувала. Їх чотири поповнили самовбивство.



Більш я не міг нагадати собі моїх персонажів, тому 
що, мабуть, вони нахапані зі всіх усюдів, а я вже забув 
про них.

Не одна постать моїх образків коштувала мені багато 
праці й паперу. Всі вони розплилися, як хмара, та, може, 
молоді поети і письменники десь їх подибають, бо вони 
високо тепер літають, і привітають їх від мене, бо я ли-
шився на землі і лише завдяки Блавацькому нагадав собі 
про них з радістю і смутком.
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БОГАТИРЬ

À. Ïî÷àòîê ïåðøî¿ ÷îðíîâî¿ ðåäàêö³¿ 

Б е з  з а г о л о в к а

Богачь Іван1 не міг спати. В хаті довкола спала єго 
челядь — наймити і наймички, пастухи і син. Вони хропі-
ли, стогнали, говорили з просонку. Іван бликав слабень-
ким огником з люльки, і виглядало воно так, як би твер-
дий наймитський сон і безмірна сонна втома кресала огню 
як чорна хмара.

— Се пекло, чисте пекло, — подумав Іван. — Чого я 
так бідую, чого так гарую — чорт знає?!

— Ой, вуєчку, не бийте, не буду, ой, вуєчку... — пищав 
Гриць з просонку2.

— Тебе якби не бив по десять раз на днину, то ти би 
виріс на остатного драба, ти, байстрюку, — подумав Іван 
і зажмурив очи і обернувся на другий бік.

За ним на постелі спав єго наймолодший син і кашляв.
— Се в мене кадет! Робити не хоче, бо він богацкий 

син. Колись буде мати що продавати, буде мудро їсти, пити3 
за то, що тато був дурний і ще відколи жиє не був у коршмі.

Á. Ïî÷àòîê äðóãî¿ ÷îðíîâî¿ ðåäàêö³¿

Б е з  з а г о л о в к а

— Я можу спати, аби мої вороги так могли їсти! Робив, 
гарував цілий вік, чей, чей гадав, що буде ліпше! Ага, ліп-
ше, псови ліпше як мені!

1 Çàì³ñòü: Богачь Іван áóëî ïî÷àòî: І[ван]
2 Çàì³ñòü: пищав Гриць з просонку áóëî ïî÷àòî: з[апищав?]
3 Çàì³ñòü: мудро їсти, пити áóëî: файно їсти, файно пити
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Богачеви Іванови сон не приходив. Наймити, пастухи, 
сини, наймички сопіли, хропіли, говорили, благали крізь 
сон, аби їх не бити, а він перевертався з одного боку на 
другий. Під столом спав пастух і плакав1 у сні: ой, ой, 
вуєчку, не бийте, не буду, вуєчку, не буду!

— Не будеш, ти, байстрюку, а я за тебе кілько шкоди 
заплатив, аби тебе кілько вкололо!

Але байстрюк затихав, а хата сопіла і зітхала дальше, 
як би була жива.

— На що я, дурний, так тяжко роблю, не доїдаю, не 
досипляю, бігме, не знаю. Мой, я пан, у мене все є2, що 
хто схоче... А де ж тото добро, що мало прийти?!

За ним лежав на постелі єго наймолодший син і кашляв.
— Мамки нема, мамки нема! І ти обмиканий! До робо-

ти тяжкої не застав, бо він богацкий син3, тато назбирав 
маєтків, а єму нащо, буде поволі продавати та буде мати на 
ціле житє. Жиди колись тут все засядуть... Коршма буде!

Тут єго така лють взяла, що він ліктьом штовхнув сина 
під бік.

— Бери, борзо та тікай отуда у вишні!
— Ади, шельма, отак вона мою працю роздає паруб-

кам, що вхопить, то зараз коханкам виносить: бери та ті-
кай у вишні. Отак моя праця пропадає!

Він встав і, виходячи на двір, став на наймичку, що 
зрадилася в сні.

Â. Ïî÷àòîê òðåòüî¿ ÷îðíîâî¿ ðåäàêö³¿

Б е з  з а г о л о в к а

І

Богачь Іван не міг заснути4. В хаті все спало, хропіло, 
говорило крізь сон, а він перевертався з одного боку на 
другий.

1 Çàì³ñòü: плакав áóëî ïî÷àòî: б[алакав]
2 Çàì³ñòü: у мене все є áóëî ïî÷àòî: у мене все роз[добудеш]
3 Çàì³ñòü: богацкий син áóëî: богачь
4 Çàì³ñòü: заснути áóëî: спати
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— Кости до псової години лупають і все будуть гірше 
лупати... Ще якісь моцні кости, та від такої роботи, то 
вони давно повинні розсипатися...

Єму прийшов на гадку стрих з старими поразбиваними 
возами. Торкотіли, гриміли, скрипіли вони колись, залі-
зали по кітвиці в болото так, що чотири воли не годні були 
їх витягнути. Аж одного дня або одного ранку входив най-
мит і казав: вуйку, тим возом нема вже їханя, і віз ванд-
рував на стрих.

— Та я зараз намість старого клав новий на то місце, 
але хто намість мене покладе нового1, як мої кости підуть 
кожда в свою?

Іван зажмурив очі, аби спати, та темна нічь розкрива-
ла перед єго душею2 такі дороги, якими єго думка не лю-
била ходити.

— Нічо так далеко не потягне чоловіка, як нічь, ка-
жуть, що нічь робить з чоловіком, що схоче, або він буде 
злодій, або полізе на галузу, або заріже другого ножем, що 
схоче, то з чоловіком зробить. А Бог так дав, що чоловік 
вночи має спати, а лишень той не спить, що має вмерти 
або хоче другого вбити... Е, що дурне, треба спати...

Богачь скрутився в клубок, закрився з головою.
— Вуєчку, не бийте, не бийте-е-е, — затягнув через 

сон3 тоніським голосом малий пастух, що спав під столом. 
А за ним наймичка в сні плакала і заводила.

Іван збив з себе кожух аж на ноги, випростувався і за-
курив люльку. Маленький, червоний жар4 з люльки блимав 
серед чорного, наймицького сну так, як би хотів розігнати 
єго. Отак не раз по самих краях неба продираються тоні-
сенькі блискавочки з чорних хмарових гір, та гори не від-
повідають на них і спокійно тиснуть5 землю в долину.

— Мого спаня сєї ночі нема, якого чорта буду собов 
бити по дошках!

1 Çàì³ñòü: нового áóëî: новий
2 Çàì³ñòü: перед єго душею áóëî: перед ним
3 через сон âïèñàíî.
4 Çàì³ñòü: червоний жар áóëî: жар
5 Çàì³ñòü: тиснуть áóëî: затискують
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І він засвітив ліхтар, вступив в чоботи, накинув на себе 
кожух і вийшов з хати. Та як він виходив, то старий най-
мит Михайло не витерпів, аби не сказати: Вже го мучить, 
не дає му спати, щось єму не вгодив, ото-сь, богачу, про-
дав душу за богацтво!

II

— Але ж вітер, відай не буде молочіня, а як не буде, то 
най возять гній одні, а другі до кірату, робота є...

Увійшов до стайні1. По однім боці стояв ряд2 коний, 
по другім лава волів. Всі коні обернулися до него голова-
ми, лишень старий Данило не рушився, а тримав спокій-
но велику голову на яслах.

— Ти ще не здох, Даниле, ще хочеш трохи потанцю-
вати в кіраті, то як хочь, бо про мене, то можеш і зараз 
витягнути копита.

Він не любив Данила, бо всі наймити, як приходило до 
сварки, казали: я вже хожу так, як Данило, вже ви вмієте 
жили витягати і з худоби і з наймитя.

— Жріть, жріть, — казав до решти коний.
— Я вас на солонину не годую, є, якби я вам по про ти-

в[ив]ся, то ви би мене з кістками з’їли. 
Обернувся до волів.
— Волів є досить, коби кому коло них добре походити. 

А тож ніби комусь в голові? А як поздихають, то когось 
болить? А я сам вже не годен коло вас ходити — двайцять 
чотири вас...

Ã. ×åòâåðòà íåçàê³í÷åíà ðåäàêö³ÿ 

БОГАТИРЬ

І

Сон не брався Івана. В хаті довкола него спала єго че-
лядь, наймити, пастухи, наймички і сини. Вони хропіли, 

1 Çàì³ñòü: Увійшов до стайні, áóëî: Отворив браму від стайні.
2 Çàì³ñòü: стояв ряд áóëî: стояла лава
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стогнали, говорили крізь сон, а Іван на постелі бликав огнем 
з люльки1. Виглядало, що та втома мужицька, твердий сон 
наймицкий крисав огню як густа, чорна хмара блискавку.

Під столом спав малий Гриць, пастух від овець2, і кри-
чав зі сну:

— Ой, ой, вуєчку, не буду, не буду, не бийте, вуєчку-у-у!
— О, байстрило, вуєчку, вуєчку, не бийте — каже, а 

єго треба лупити десять раз на днину, таке воно ліниве! 
Я вже з сими неробами не годен далі витримувати, я через 
них спати не годен, їда не йде в смак, лиш гризота, бійка 
заєдно. І, бігме, не знаю, на що я, дурний, так роблю, для 
кого, а мені що треба, я не маю може з чого жити?

Єго наймолодший син, що спав за ним на постелі, за-
стогнав.

— Ади, кадет! Робити не хоче, бо він богацкий син, 
тато назбирав маєтків, а він буде мати, що продавати жи-
дам. Іван, втомлений довгим неспанєм, роздратований, 
бачив на своїм подвір’ю вже жидів, що брали худобу, вози 
і збіжє.

— Коби-м знав, що так меш робити, то би-м взяв 
ніж та й утопив у тобі, аби-с гинув зараз, ніж маєш бути 
лайдак!

Але син спокійно спав і не чув батьківської грозьби.
— На, хапай та тікай отуди та наїжся хоть добре... — 

говорила крізь сон наймичка.
— А, видиш, фльондра, таже вона все розкрадає і роз-

дає наймитам. А потім друга не хоче наймити доньки, бо 
у вас, Іване, кожда з неславов відходить. Годує їх як бугаїв, 
а потім носить лелево перед собою, та й йде до міста жи-
динєта плекати. Се нарід! увесь піде на жебри! — самі 
злодії, самі нероби.

Кости єго боліли і він розтягнувся, накрився і сказав 
собі: може би хоть годинку3 заснути. Та сон не приходив. 
Він вступив у чоботи, накинув на себе кожух і вийшов до 

1 Çàì³ñòü: огнем з люльки áóëî ïî÷àòî: л[юлькою]
2 Çàì³ñòü: від овець áóëî ïî÷àòî: ове[чий]
3 Çàì³ñòü: годинку áóëî: годину
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стайні. Лавою стояли по однім боці воли, по другім коні. 
Воли не ворухнулися, лежачи на соломі, але коні, котрі 
лежали, повставали зараз і всі звернулися до світла.

— Ади, зз’їжа, ся мене би з кістками з’їла і з’їсть, бо 
то в голові кому аби дати в порядку їсти. Занесе цілу фіру 
та й кине, най го шлях трафит з єго кіньми і з єго годів-
лею. А приходить весна, робота, то ніби єму в голові, що 
летить з ніг у плузі.

Він кулаками штовхав коні під бік, підоймав з-під ніг 
пашу, закидав у ясла і кричав: їж, тріскай, ти гадаєш, що 
я тебе буду на солонину годувати!

Воли румигали рядом а лиш один наймарніщий обер-
нувся до Івана.

— Ади, холєра, коби-с здох, аби-м не дивився на тебе, 
другі воли, як воли, а се болà!

Звідси перейшов до телят. Вони лежали у гною, заки-
ринені, марні. Іван сперся на брамчину і кивав головою 
так як киваєся на[д] умерлим дорогим чоловіком.

— Люди, люди, скажіть ви мені, що я, бідний, маю 
робити, та же сі розбійники мене з торбами пустять. Кажу, 
прошу, б’ю: мой доглядайте телят, аби вони в гною не 
лежали... Ой, Боже, дай своєв волев небеснов, аби мене 
дідько вхопив, бо вже довше не годен.

Він поставив ліхтар на землю, а сам пішов у гумно з 
посторонком микати зі стирти соломи, аби підстелити 
телятам. Вітер завертав поли кожуха, розхилював пазухи і 
навів єму дрібнісенького снігу. Тіни стоділ, шур, стирт 
біліли в темряві.

— Ходи, дурний Іване, ночами, як опирь, та годуй 
худобу, для кого, кажу, за що?

Микав солому, складав по жмитови на посторонок і 
кашляв, аж сусідскі пси до него поприбігали.

— Годуй му псів, бо він знає, що в богача є всего, а 
мої завішені на ланцухах зубами січуть. Лиш дурниці, лиш 
шахрайства!

Вітер бавився з єго в’язкою соломи на плечах і обертав 
ним, куди хотів.
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— Лиш дуєш та дуєш, дідько з тебе тілько дує! — крик-
нув на вітер і сховався в телячій стайні.

Як вертав до хати з ліхтарем, то когути запіяли.
— Це вже треті, най устають.
В хаті він поклав ліхтар на столі і став ногою на най-

мичку1, вона застогнала з болю.
— Чорт2 тя не вхопить!
— Відай ще за борзо, вони однако будуть по кутах 

ховатися та спати, десь то в них того спаня тілько3 наби-
раєся.

Він ляг на постіль і закурив люльку. Нічо не думав4, 
лиш лежав, як дерево. Біль в костях, утома цілого тіла 
спараліжували єго цілого і він заціпів в тяжкім сні5.

Не більше як за півгодини Іван скочив з постелі прос-
то на малого пастуха.

— День біліський, вони би спали, аби їх не будив, до 
полудня. Єрино, рушся ти, Катерино, гай вставайте та то 
день, мой, парубки а вставайте.

Наймити попіднимали голови і дивилися навперед се-
бе, пастух з усеї сили чухався в голову і хотів6 все волося 
вимикати з голови. Наймички і невістки вперізували го-
бортки і кашляли.

— Михайле, то чо-сте вивалили очи, як баран, і не 
киваєтеся?

— Я годен киватиси, аби так...
— Мой, Андрію, може би вачпан устав подивитися до 

худоби? — Се до сина. Молодий парубок на постелі одним 
рухом сів, протирав очи і заєдно мимрив:

— Бодай се шлях трафив. Він отак зо двайцять раз 
сказав, а батько лишив казати очинаш так гримнув єго7 
кулаком в шию.

1 Çàì³ñòü: ногою на наймичку áóëî ïî÷àòî: на наймичку
2 Çàì³ñòü: Чорт áóëî ïî÷àòî: Ді[дько]
3 Çàì³ñòü: тілько áóëî: кілько
4 Çàì³ñòü: Нічо не думав áóëî: нічого не думав, нічого
5 Çàì³ñòü: в тяжкім сні áóëî ïî÷àòî: в
6 Çàì³ñòü: і хотів áóëî: і майже
7 єго âïèñàíî.
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— Вже б’єте, ну, ну бийте, але вас і шлях трафить з 
тільким1 битєм, сему ніхто вже не годен вітримати.

І почалося. Іван бив сина холявою по голові та по 
лици, а той сидів не ворухнувся і все казав: бийте, най вас 
шлях трафит! Наймити виймали сухі віхті з-під печі, замо-
тували волоки до постолів, говорили півголосом оченаш і 
рівночасно дивилися на те, як тато бив сина. Маленька 
лампочка слабо їх освітлювала, кидала фантастичні тіні і 
виглядала якби єї засвітив в норі гадючій, а гадє рушалося, 
звивалося, сипіло і проклинало.

— Йди мені зараз від хати, я без тебе обійдуся, робіт-
нику, розпаднику мій!

— Е, коли я не хочу йти, — сказав Андрій, — я знаю, 
ви би хотіли всіх нас повідгонити, але я не дурний, буду 
отут сидіти, вам на печінках!

— Осе богачі, Бог отаке любит, тото любит! — сказав 
старший наймит.

— Тихо, ти, драбе, шуруй до роботи, не питає тебе 
ніхто, не говори.

— Я що кажу? Кажу лиш, що Бог таке не любит, аби 
ви очинаш покидали говорити та били парубка задурно?

— Та я вижу, чьо ти, Михайлику, хочеш, ти хочеш, аби 
я тебе набив, а ти аби пішов додому і аби-с не робив се-
годне. Але вашеці, вібачайте, проши йти до роботи!

— Дурний богачь, я схочу і так піду, мені се ваше бо-
гацтво не в голові!

— А жебракови що в голові, аби торби на плечах!
— Ліпші торби, як таке богацтво!
Іван замовк, не хотів далі говорити з Михайлом, але 

причепився до наймички.
— Ти, чо, відданице, стоїш та чухаєшси? А ну підкла-

дай вогонь та вари свиням бараболю, не чуєш як рип’є.
— Таже видите, що втираю лице, таже вмивала-м ся.
— Чи й ти би не хотіла зо мнов до пальцату ставати? 

Затули собі, бо як раз дам, то й уснеш на місци.
Наймити повиходили до стайні і одні чистили з-під 

худоби, другі заносили їсти, трети сікли бураки.

1 Çàì³ñòü: з тільким áóëî ïî÷àòî: кі[льким]
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— Аби цего богача шлях трафив, аби му все згоріло, 
аби му худоба віздихала!

— Іди, дурний, а худоба що винна?
— Та бо тяжко вже вітримати, бігає втечу на край світа!
— Втечеш, як же, от роби поволи...
Іван йшов селом1 кликати робітників. Стежки позаві-

вало, він брив по коліна в снігу від хати до хати.
— Вони собі всі сплять, а що ж, до чого встане один з 

другим? Ади, Лесько, чекай, чекай, здохнеш як пес! Я про-
сю, йди, Лесю, молотити сегодне, а він каже я слабий, не 
хоче, а я стою, як дурний, під вікном: най богачь набігає-
ся. Та й правда, він знає, що лиш кілько єго, що віспать-
ся. Сес нарід піде борзо увесь на ні нащо.

Отак ходив Іван по селі за робітниками аж почало роз-
видитися і прилетів додому.

— Я там та тут нічо без мене не робиться?2 Аді кілько 
їх є, а вони лиш тепер викинули гній. І він насеред по-
двір’я засміявся голосно, їдко.

— Най вас шлях трафит!
В хаті він сів на лаву і роздумував цілком вже спокійно, 

як розділити роботу.
— До машини піде Михайло до соломи, Юрко до ко-

ний, я класти, Гриць подавати, а солому носити буде Ер-
стина.

Малі коні до кирату. Другими кіньми возитимут гній, 
воли старі підут возити воду, коло худоби буде Петро, а 
робітники з села будут робити околоти.

— Ти, дівко, а Андрій де?
— Десь пішов.
— А встане, а воркотить, та й дістає, але він прийде.
Іван успокоївся цілком, він знав, що має робити, знав, 

що ся робота буде йти і успокоївся.
В стайні він оглянув їду для волів, побігав поміж вівці, 

телята і свині і закликав всіх до обіду.

1 Çàì³ñòü: йшов селом áóëî ïî÷àòî: побіг в село; «в» ëèøèëîñü íå-
çàêðåñëåíå.

2 Â àâòîãðàô³: нічо не без мене робиться
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Ä. Ï’ÿòà íåçàê³í÷åíà ðåäàêö³ÿ 

І

Іван не міг сеї ночи спати.
— Кости до псової години лупають... ще не так будуть 

лущати, ой, ще не так будуть... Моцні кости були, другі 
від такої роботи вже були би ся на порох розсипали...

Єму прийшло на гадку, кілько то старих возів у него 
на стриху стоїть порозбиваних.

— Торкотіли, калакотіли, скрипіли... А як в болото за-
ссеся по кітвиці, чотири воли дугою складуться перед ним, 
гейканя та трисканя на все поле, ще пари треба. Аж ди-
вися, а одної днини приходить наймит та й каже: вуйку, 
вже тим возом нема їханя...

— Та я зараз намість старого та клав новий на тото 
місце, але хто намість мене покладе другого... Сей буде на 
моїм місци? Жовтий, слабий та й плохий...

Він думав за сина, що спав зараз за ним.
— Для него робота то кара, а для мене робота солодка 

як цукор.
Богачь скрутився в клубок, зажмурив очи і намігся-

таки заснути. Та темна нічь розкривала перед єго душею 
такі дороги, що на них1 єго думка рвалася ходити. Нічь 
тягнула єго десь далеко, аби там з ним робити, що вона 
сама схоче.

Він найшов люльку і закурив. Довкола него по землі, 
лавах, на печі спала єго челядь2.

Маленький жар з люльки блимав серед чорного, най-
мицкого сну, так як би хотів єго розігнати. Так буде не раз 
краями неба продиратися тонісенька блискавочка з чор-
них, хмарових гір та гори єї нічо не відповідять3 і не роз-
ступляться.

— Мого спаня сеї ночи нема, якого я дідька буду гри-
мати кістками по дошках!

1 Çàì³ñòü: що на них áóëî: що
2 Äàë³ áóëî: і сопіла, і хрипіла, і говорила крізь сон
3 Çàì³ñòü: та гори єї нічо не відповідять áóëî ïî÷àòî: à. та гори єї не 

відповідять, á. а [гори єї не відповідять] «а» ëèøèëîñü íåçàêðåñëåíèì.
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І Іван встав, вступив у чоботи, накинув на себе кожух, 
засвітив ліхтар і вийшов з хати. А як виходив, то старий 
наймит Михайло шепотом говорив на лаві: «Мучить бога-
ча, не дає спати, в опівночи з хати виволікає... Проши 
аспана йти, як він закликає... Продав душу... В ім’я Отца 
і Сина...»

II

Він стояв в стайні на середині між рядом коний і ла-
вою волів та й говорив до Данила, старого коня:

— Ти ще, Даниле, не здох, ще хочеш трохи потанцю-
вати в кіраті, роби як знаєш, бо про мене ти можеш і зараз 
здохнути. Я не люблю ані слабої худобини, ані слабого 
чоловіка. Як-єсь слабий — креперуй, а не ходи мені по-
перед очі, бо в мене в стайні не шпиталь!

На єго обличю від слабого світла1 [....]2 творилися чор-
ні тіни, що, як ями, виглядали в живім тілі, очи єго як 
медом посмаровані були липкі і прилипли до стайні, а 
велика тінь єго лягла між рядом коний і лавою волів. Від 
Данила він обернувся до волів. Вони всі лежали і румига-
ли і Іванови здавалося, що вони так тиснуть поміст, що 
земля під ними дрожить.

— Коло вас ходити би та гарувати би, двайцять чотири 
вас є... а я вже не годен, кости пукають як лід на ставу. 
О, бігме, як би я лиш хляв, то ви би ходили по цілим селі 
рикаючи...3

Богачь взяв у руки лопату, сперся на держак, поклав 
лице4 на оба кулаки і застиг на тім місци.

— Богачь, богачь, кричить кождий, що рот отворить, 
а якби тебе, дурний мужику, післав купити двайцять чо-
тири воли та й аби тобі дав три тисячі? На, неси, аби-сь 

1 Çàì³ñòü. На єго ...світла áóëî ïî÷àòî: à. На єго, á. Лице єго від 
слабого світла кинуло, â. На єго лиці

2 У цьому місці папір попсовано.
3 Äàë³ áóëî: без ґазди
4 Çàì³ñòü: поклав лице áóëî ïî÷àòî: поклав ру[ки]
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доніс. А чи ж ти би доніс? Лева або десятку то ще доне-
сеш, але тисячі, бігме, не донесеш, бо-сь дурний...

— Несу я тоті гроші, спаня нема, їди нема, ніякого 
спочивку. Все рукою за холяву помацуєш, чи вони від-
дуваються. Чотири дни йти, ноги пріють, а печуть аж 
коло серця пече. Але не роззуєшся, не покладеш свіжий 
віхоть, а йдеш, а складаєшся, аби-сь був невидний чо-
ловічок.

— Куда, чоловіче, йдеш, бо видко по твоїй ноші, щось 
не тутешний. — А йду, кажу, до Кімполунка та буду відти 
воли панскі гонити1. — Видко, що ти бідний чоловік, ходи 
та купимо тобі горівки. — Та дурні вушивці купують горів-
ки, а я відкуповую, подерту мошенчину із-за пояса та й 
проши вас угостити. А вони ще не хотять. А я думаю: ох, 
мой, старці2...

І усьмішка злітає на Іванову тварь і очи єго як два 
углі засвітилися. І думка єго дальше йде не як слово, а 
як геройська пісня. Єму увижуються єго лани і зараз 
великі скали, і скажені потоки, і волів, волів без тямки 
богато.

 — Набрав, наторгував від тих патлачів двайцять і чо-
тири, гроший нема, воли панскі, карти на них у пазусі. 
І білий хліб у пазусі: гайда!

Глядить Іван на воли моцними і бистрими очима, аж 
світло ліхтарні при них мерькне і блідне.

— Жену я їх попід такі скали, такими дорогами камін-
ними, понад такі пропасти, що зараз гинь на місци, як 
ступнеш недобре. А я співаю собі, а голос мій не тікає від 
мене, бо скала не пускає, а йде на воли, а воли слухають, 
бігме, слухають...

— Стаю нічлігувати, нім я сіна накуплю та назношу, 
нім сорок і вісім коновок води витягну! Другому то би 
руки попухли, а я ні! Понапоюю, понагодовую, вкушу 
хліба раз, два рази та й пантрую. І нічо так не пантрую, 

1 Çàì³ñòü: воли панскі гонити áóëî: воли гонити
2 Çàì³ñòü: ох, мой, старці áóëî ïî÷àòî: ох, мой д[раби]
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як того чорного ліса. Та то ліси праліси, та там десь 
страшна звірь, та відти такі голоси йдуть, що можна 
уніміти. Гори, ліси — то не гадайте собі в лексі. А ра-
ненько як небо стає із голубого1 біле я знов даю воду, 
знов даю пашу. Та й сонечко2 сходить та й мене вже 
давно на дорозі здибає...

— Богачь, єму очи печи, він дідька має, душу продав, 
а якби тебе так поклав. Воли підбилися, з попасу вставати 
не хотять, я скачу на одній нозі — біда, додому далеко. 
А купуй, Іване, горівки, а дри рукави з сорочки а мочай 
шмати та прикладай горівку до ратиць та водою відмивай! 
А нужко, чи я не подер всю сорочку, чи я не кричав всю 
дорогу з болю. Отак я п’ять день йшов з волами.

Він підняв голову і хитав нею, як чоловік, що в церкві 
дуже ревно молиться і потакує своїй молитві цілим своїм 
тілом.

— Загоню в село воли, цілу вулицю ними загатив. 
Сардачину тулю коло себе, бо-м голий та встид, йду 
ногами просто то так як у грань стаю, що стану то ні в 
саме серце шпикне. А вони вибігають всі як на комедію 
дивитися та ще би зо мнов раду закладали. Приходжу 
перед браму, кричу, вибігають, загонять їх до стайні, а 
я впав перед порогом. Несіть ні до хати, бо-м не годен. 
А заки скинули чоботи з ніг, то-м рикав, як бик, ноги 
сама кров...

— Богачь, бодай вас громи розгромили. А я три дни бив-
ся межи житєм і смертею, ноги, як колоди, а чи ж я не йшов 
з хати3 на руках і на ногах дивитися, аби воли не поздихали. 
А ніби ж то хтось мені допильнує, чи комусь в голові?

— Ви богачь, вам Бог дає... Бог Богом, але я працюю, 
ніхто так не працює. Я беру отак та схиляюся, що всі кіст-
ки в мені розходяться, і тягну роботу з корінем, та як дуба 
з корінем витягаю.

1 Çàì³ñòü: із голубого áóëî: із синого
2 Çàì³ñòü: Та й сонечко áóëî ïî÷àòî: Та й заки [сонечко зійде?]
3 з хати âïèñàíî.
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І він хилявся і рукою показував волам, як він роботу 
корчує. А потім стояв ще довго і поволи з душі1 пропада-
ла єго пісня, а на єї місце приходили злість і гнів.

— Стань собі та плети небилиці та тішся ними, а до 
худоби не подивися. — І він зайшов до телят.

— Най вас всіх що до лаби шлях ясний2. Мой, та ви 
жрете як перед голодом, не доста, що наб’єш черево аж 
тріскає, але ще в пазухи набираєш хліба. Та я вам дам, я вас 
так усотаю, що ви не зможете ноги за собою тягати, а ні, то 
всі забирайтеся, а я сам лишуся, вже буду знати, що-м сам. 
По вуха в болоті! Ну, ну, я з вами прироблюся... Потім ви-
йшов йти соломи принести під телята. Студений вітер роз-
вертав поли кожуха і сипав у пазуху дрібосеньким снігом.

— Ех, мой, ще й ти чепляєшся якоїсь дідьчої мами, та 
на дуй, най тя шлях трафить!

І він розкрив пазуху широко і тримав так хвилину.
Незабаром тиснув богачь на собі з півфіри соломи. 

Саме перед брамою стодоли вітер завернув ним просто до 
брами. Він рванувся, напростувався, та більша сила від 
него знов єго завернула до брами. Хвилю стояв так як 
кінь, що під горбом держить віз, аби не скотився в долину. 
Далі знов сіпнувся наперед, а вітер знов ним завернув до 
брами.

Він тоді кинув солому з плечий і крикнув: та на, бери, 
не сіпай, і плюнув на то місце три рази. Зимний піт єго 
обсипав, він стояв як вкопаний. Єму в голові думки рва-
лися, споховалися назад, а потім знов пускалися диким 
танцьом3.

А може воно й правда, що він тут у кіраті родить має-
ток, що то він єму діти їсть, що єго самого гонить до ро-
боти і не дає спокою ні вночи, ні вдень. Та слуги собі так 
говорять і ціле село так каже. Кажуть, що опівночи він 
пускає молотільню в рух, що тоді в кіраті є зойки і крики, 

1 Çàì³ñòü: і поволи з душі áóëî: і з голови єму
2 Äàë³ áóëî: Годуй, плату давай
3 Ï³ñëÿ танцьом áóëî: А може воно правда. Дітим повисисає усю 

кров, жінку добиває.
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і сміх, що тоді на всіх людий в хаті накидає таким сном 
як каменем.

Руки єму тряслися, кождий палець бігав осібно, губи 
белькотіли.

— То, то, то не я тут пан!
І закипіла в нім така злість, що він гримнув кулаком у 

браму так сильно, що рука відразу зачервоніла від крови. 
Страх з єго душі втік десь на другий конець світа.

— А се що ж, аби я на своїм подвір’ю боявся якогось 
дідька дурного.

Він увійшов до стодоли і зараз станув. Він забув на 
дворі перехреститися і не знав, що робити, чи хреститися, 
чи дати спокій.

— Виходи, небоже, ід мені та най буде або мені, або 
тобі конець! Покажися, я тебе хрестити не буду, але борім-
ся — або ти тут пан, або я! Заможеш мене, то змели ні в 
сих трибах на мак та й розвій по тім поли, що родити 
зерна не хоче, а кину я тобов, то тя мені відси забирайся, 
най я маю спокій. Е, ти й до мене вже руки протягаєш, 
соломи борониш межи телята занести.

І він випрямився, протяг руки навперед себе і готовий 
був до борінки1.

— Так тут є дідько, як є мій тато на сьвіті, от плетуть 
дурні люди, а дурний Іван слухає та боїться, як дитина 
вовка. Нероби не роблять та й не мають, а як хто має, то 
єму дідько приносить.

Він вийшов зі стодоли і з ним разом висунувся чорний 
пес. Штовхнув2 єго ногою і сказав: то ти може дідько?! Пес 
заскомлів жалісливо.

— О, так же такий, як мої наймити, не пильнує обістя, 
але зарився в стодолу.

Зняв в’язку3 соломи на плечі і вітер попхнув его напе-
ред так, що він майже біг до стайні. Він біг і воркотів:

1 Äàë³ áóëî: Та в сій же мінуті єго як косою щось підкосило, руки 
впали, він затремтів і шептав отченаш.

2 Çàì³ñòü: Штовхнув áóëî ïî÷àòî: Ві[н]
3 Çàì³ñòü: Зняв в’язку áóëî ïî÷àòî: Він
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— Се чиста біда вже, як тебе всякий дідько буде стра-
шити на твоїм власнім ґрунті!1

Äðóãà ÷îðíîâà ðåäàêö³ÿ III ðîçä³ëó

Як Іван йшов до хати, то єго жінка, що лежала під 
оденком, зачала кашляти.

— Вона мені на збитки кашляє, кашляй собі, а я з 
тобою говорити не хочу. А лежиш собі, то лежи, я нічо 
тобі не кажу. Не стає тобі в хаті духу, то ночуєш на дворі, 
та я тобі з зими літо не зроблю. А студено тобі, то два 
кожухи бери, а що ж я тобі поможу?

Так він собі думав і йшов до хати, не обзиваючися, та 
як був на самім порозі, то жінка єго закликала.

— Чого хочеш?
— Щось маю тобі казати.
— Та ти гадаєш, що я з тобов буду на снігу раду закла-

дати?
— Я піду з тобов до великої хати.
— А в великій хаті літо? Се мене, бігме, щось все на-

дибає таке, як нікого не надибає. Ще раду закладай...
— Ходи, ходи...
Іваниха піднялася і з костуром в руках плелася до хати. 

В хаті вона впала на землю2 коло дверий і напівлягла, а 
Іван сів на лаві.

— Я маю гадку, Іване, завтра вмирати3.
— Ти вже вмираєш три роки, якби я так на такій сту-

дени три зимі спав, то би-м давно вже землю гриз, але ти 
тверда...

1 Äàë³ áóëà òàêà ïåðøà ðåäàêö³ÿ III ðîçä³ëó: Як вертав до хати, то єго 
жінка почала під хатою дуже кашляти, та він не звертав на неї уваги, не 
хотів єї чути

— Вже кашляє, гадає, що я забажа з нею говорити. А лежиш, лежи, 
ніби я тобі щось кажу. Не стає в хаті духу, то сиди на дворі. Вже ночуєш 
трету зиму на дворі а дідько тя не хапає, не бійся, такої цигани залізом 
не діб’ють...

2 Çàì³ñòü: на землю áóëî: на коліна
3 Çàì³ñòü: вмирати áóëî: вмерти
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— Я знаю, що-м ти дуже вже надоїла, я й сама собі 
з’ури тилася1, але Бог не бере, а я не розкажу, я просила2 
довго.

— Та й вже Бог сказав, що тя возьме...

Òðåòÿ ÷îðíîâà ðåäàêö³ÿ ²²² ðîçä³ëó

Іванова жінка вже трету зиму ночувала на дворі, бо в 
хаті не могла дихати. То як Іван вертав від телят до хати, 
то Іваниха кашляла, лежучи під стиртою.

— Вже вчула, що я йду та й кашляє, гадає, що я зараз 
буду плакати над нею. Ніби я тобі дав слабість? Або від-
биру від тебе на себе?..

— Іване, а чикай, щось маю казати.
— То ти гадаєш, що я буду на морозі з тобов раду за-

кладати? 
— Ходім до великої хати...
— Отам то загріюся, там літо...
Іваниха стогнучи плелася з довгим костуром до хати, і 

Іван хоть не хотів, але подався за нею. Вона лягла на зем-
лю коло дверий, а він сів на лаві.

— Кажи борзо, най іду спати, та я ще сеї ночи ока не 
прижмурив...

— Я гадаю завтра вмирати.
— Та як умреш, то ті поховаю, не кину під пліт.
— Чоловічку, кинув ти мене живу під пліт, а мертву 

закопай про мене і в гній.
— Вже зачинаєш, але раз біда, люде3, слаба, духу не 

стає дихати, а лоточити голову та сваритися, то за трьох є 
духу. Я тобі кажу, мовчи, не робиш нічо, не дивишся до 
нічого, не допильнуєш мені, то сиди тихо та дихай, як тобі 
Бог помагає, а вмреш, то поховаю, а за решту вибачай, 
небого4. Хто робить, той у мене добрий, а хто не робить 

1 Çàì³ñòü: з’уритилася áóëî: так з’уритилася
2 Çàì³ñòü: я просила áóëî: але я просила
3 Ï³ñëÿ: люде áóëî: ще
4 Ï³ñëÿ: небого áóëî: То й я би розчипірявся, а нічо не робив. Я собі 

не витанцював слабости
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той злий, а як слабий, а, то най умирає. І я як буду вже 
слабий, то най ні тогди б’ють, викидають, певне, а то ли-
шати роботу та панькатися з трупом!1

×åòâåðòà ÷îðíîâà ðåäàêö³ÿ III ðîçä³ëó

Вертав Іван від телят і розгадував над тим, чи не буди-
ти би вже челяди на досьвіта.

Він знав, що як їх побудить, то зараз буде такого 
гамору та сварки, що не зараз2 він їх закричить. А як вже 
був перед порогом, то єго жінка почала під стиртою каш-
ляти.

— Вже, вже мене покмітила та гавкає. Ося мене ще 
також з ніг звертає, вже трету зиму ночує на дворі, бо в 
хаті не стає духу і така тверда, що нічо єї не вадить. Мене 
борше вхопить, а ти меш гавкати до суду-віку...

— Іване, а чикай, щось маю тобі казати.
— Гадаєш, що мені любо на морозі з тобою раду за-

кладати.
— Ходім до великої хати.
— Там то літо...
І Іваниха стогнучи лізла з костуром до хати. В хаті вона 

причікла на землю коло дверей, а Іван сів на лаву. Мов-
чали обоє.

— Я гадаю вже вмирати.
— Я за тебе не вмру, а як умреш, то тя поховаю, під 

пліт не викину.
— Про мене викидай, ти мене живу викинув, а мертву 

ще3 й так.
— Я тобі не бороню в хаті сидіти.
— Ти до мене вже п’ять неділь слова пустого не заго-

ворив4.

1 Ï³ñëÿ: з трупом áóëî: Мене кости так болят щораз, але най болят, 
їй вже поколяться цілком і не буду годен робити, то най мене тогди

2 Çàì³ñòü: що не зараз áóëî: що він не зараз
3 Çàì³ñòü: ще áóëî: то
4 Çàì³ñòü: слова пустого не заговорив áóëî ïî÷àòî: слова не [загово-

рив], «не» ëèøèëîñÿ íåçàêðåñëåíå.
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— А я за що з тобов говорити буду, чи за роботу, чи за 
худобу — робити не робиш, до худоби не подивишся...

— Я доста наробилася, більше від тебе.
— Та тогди я з тобов говорив...
— Ти, окаяннику!..
— Та ти знаєш, що у мене лиш той добрий1, що ро-

бить, от чого хочь. У мене слабий злий як не робить, а як 
умирає то добрий, бо так має бути.

— Ти меш робити до самої смерти?
— Аби-м мав на руках і на ногах повзатися, то буду, а 

якби-м не зміг, то скажу, аби ми їсти не дали. Хто не ро-
бить, їсти не має!2

Å. Øîñòà íåçàê³í÷åíà ðåäàêö³ÿ

Богачь Іван лежав на постелі і сон єго [не] брався. 
В хаті спали єго наймити, наймички, пастухи і син і 
хропіли, сопіли та говорили з просонку. Іван курив3 люль-
ку і блимав маленьким огником серед тяжкого наймиц-
кого сну, як би хотів тоту тяжку темряву розігнати. Отак 
часом на чорнім небозводі продираються маленькі блис-
кавочки, але вони не годні розбити величенних гір хма-
рових.

— Спати не буду, бо маю журу, а вони всі сплять, бо 
їм нічо не в голові, намелю їм, наварю, а вони спожива-
ють, але відробити їм не в голові...

— Ой, вуєчку, не бийте, не буду вже, — заговорив ма-
лий пастух крізь сон.

— Ти, бастрюку мерзенний, та ти відтепер лайдачок, 
яйце вкрадеш, тютюн вкрадеш, де який реміньчик вкра-
деш, все несеш тоті фльондрі, мамці твоїй!4

Богачь обертався ще який час з боку на бік, а потім сів.

1 Çàì³ñòü: лиш той добрий áóëî ïî÷àòî: лиш до[брий]
2 Çàì³ñòü: Хто не робить, їсти не має áóëî: Хто не робить, не має 

їсти!
3 Çàì³ñòü: курив, áóëî ïî÷àòî: з[акурив]
4 Çàì³ñòü: мамці твоїй áóëî: мамі
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— Та якого дідька я буду собов бити по постелі!
Він встав, вступив в чоботи, накинув на себе кожух і 

вийшов.
— Мороз добрий, треба кликати конюшину моло тити. 
Розмикаючи стаєнну браму1, він думав: ніхто би не 

подивився аби тут і виздихала вся... Засвітив ліхтарь і всі 
коні обернули до него голови, лишень старий Данило дрі-
мав, сперши морду на ясла.

— Заки здохнеш, то ще потанцюєш в кіраті, або здихай 
і зараз, то я за тобов не дбаю.

Іван єго не любив за то, що сусіди не раз єму казали: 
ей, Іване, а дайте ж трохи спокій роботі, а проспіться хоть 
одну нічь, бо за рік, за два мете так ходити за людьми, як 
ваш Данило за кіньми — голову в долину2, вуха в долину, 
фіст в долину.

Копнув єго ногою в бік, а решті коний позбирав з-під 
передніх ніг годівлю а закинув в ясла.

— Жріть, я вас на солонину не годую.
По другім боці лежали3 рядом воли і румигали.
— Коби кому було коло того ходити, то щось би мав 

за них, а я вже не годен кілько втинатися.
Єму нагадалося, як він їх гонив із [Кімполунга] за п’ят-

найцять миль додому.
Стояв з ліхтарем у руках і нагадував: взяв-єм три тисячі 

та й сховав у таку злодійку в холяві — то не сотка ані дві. 
Богачь, кричить кождий, а якби тобі дав кількі гроші та й 
неси. Спаня нема, їди нема, лиш на холяву поглипуєш, 
заєдно не роззуваєшся, ноги пріють а печуть якби-сь у 
пічь запхав. Але йдеш, складаєшся і зо всякими пияками 
та лайдаками кумпанію водиш. А ти, чоловіче, куди йдеш? 
А йду, кажу, до Кімполюнга, там наші пани на брагу волів 
купують та наймуся гонити додому, зарібків в селі таких 
нема та так зароблю. П’ю з ними, йду, ночую. Ех, мой, 
аби ви знали, а душа потенькує...

1 Çàì³ñòü: стаєнну браму áóëî: браму стаєнну
2 Çàì³ñòü: голову в долину áóëî: голова в долину
3 Çàì³ñòü: лежали áóëî: стояли
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Та тут дальше єго думки йдуть вже, як геройська дума1 
про поконанє великого ворога.

...Прийшов, волів богато, торг добрий, купців не бога-
то, патлаті волохи п’яні. Торгую, набрав 24 воли, гоню. 
Гроший не маю, нічого не боюся, а воли паньскі, картè в 
пазусі.

Лісами, дебрами, попід скали, попри скажені потоки 
гоню, гадки не маю, співаю собі...

І глядить він на воли бистрими могучими очима так, 
що і ліхтареве світло блідне при нім.

...Але прийшло2, воли підбилися, вставати не хотять з 
попасу, я скачу на одній нозі, біда!3 До дому далеко, як 
дійдемо. Купую шмат, горівки, мочу шмати в студену во-
ду, горівкою кропю і на кождім попасі завиваю ратиці. 
Вже ліпше йдуть — втак я п’ять днів з ними йшов...

Загоню в село4, повна вулиця волів, нарід зглядаєся як 
на чудо. Заходять воли в браму, беріть воли та годуйте, а 
мене несіть до хати. Три дні я не міг стати на ноги, воли 
чотири дні не вставали, не їли, лиш води хлиснули по 
кілька разів.

Стояв, стояв...
— Бідую так, що ніхто так не бідує, а другий: ви бо-

гачь, вам Бог поталанив. Бог Богом, але я роблю, мой, я 
пристанівної години ніколи не маю. А що мої телята роб-
лять?

Він перейшов загороду і увійшов в телячу стаєнку.
— Ну, і що я маю з сими лайдаками робити? За що 

вони беруть плату, за що мене обжирають? Телята лежать 
по вуха в болоті, в яслах порожно, най вас всіх громи 
виб’ють на пни! Пропаду я з ними і мій маєток.

Вітер пражив5 у очи, розвертав поли кожуха, насипав 
снігу у пазуху, але він йдучи говорив до себе: вуйку, 

1 Çàì³ñòü: як геройська дума áóëî: як геройська пісня, як дума
2 Çàì³ñòü: Але прийшло áóëî: Але як прийшло
3 Çàì³ñòü: біда áóëî: плачь
4 Çàì³ñòü: Загоню в село áóëî: Загоню в браму
5 Çàì³ñòü: Вітер пражив áóëî: Вітер сипав снігом
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вуйку, ади, теля здохло, рано дивимося, а воно лежить 
як козуб.

Микав соломи зі стирти, муркотів під носом і складав 
на посторонок. Потім ставав і хукав у руки. Зав’язав він 
в’язку, як фіру малу, і ледви висадив на плечі. Перед бра-
мою стодоли вітер єго не пустив уперед, так єму вигляда-
ло, як би щось велике вхопило за в’язку і тягнуло до зем-
лі. Сварився з вітром, вимикався боком, але нічого не 
помогло. Гримнув врешті до землі і стояв.

— А може воно і правда, що в кіраті є щось нечисте. 
А як є, та я боюся! А то ніби ж я зле роблю, що як телята 
в гною, а я несу під них соломи?!

Стояв, не знав, як має з тим чортом, що сидів між 
колесами машини, говорити і що з ним робити? Всі най-
мити і робітники вже трицять років говорили, що там 
сидить чорт, що в саме опівночи пускає машину в рух і 
меле1 на кусні грішні душі з родини Іванової, що Йвана 
колись затягне в гирло і розтягне на кавалки.

— Се що, я аби ся бояв на своїм подвір’ю, свої маши-
ни! Тьфу!

Увійшов до стодоли, посмотрив усі кути, вдавав, що 
він шукає, чи пасів ремінних пси не поїли, і ходив отак 
довго.

— А що ж тут є? Де тут той нечистий? Ну, покажися 
та й бери мене, гет най буде, як гинути, то гинути. І він 
стояв і чикав, злий, рішучий.

— Як, єсь тут, то віходи мені зараз, то й борімся, а 
не страш мені челяди і не завертай мене з соломов по 
ночах!

Та по сім він скоро вийшов зі стодоли і мало зі страху 
не впав, бо рівночасно вийшов з ним чорний пес. Та в сій 
же хвилі він чоботом гримнув пса в бік.

— На, як ти дідько2, то я не боюся тебе, а як ти пес, 
то не страш мене по ночах.

1 Çàì³ñòü: і меле áóëî: і вона
2 Çàì³ñòü: На, як ти дідько áóëî ïî÷àòî: На яки[й] ти



315

Пес заскавулів і втік поза стирти. Іван підняв в’язку на 
плечі і поніс між телята. По дорозі він говорив: ще тебе 
всякий чорт буде пуджати на твоїм власнім ґрунті.

Підстеливши під телята, він вертався до хати. Перед 
хатою на приспі сиділа єго жінка, скулена вдвоє, і сопіла 
як дихашлива конина, що йде під гору.

— Ти в хаті не сиділа би, ти, робітнице моя, розпаднице! 
Жінка нічого не відповіла, лиш хрестилася.
— Йди до хати, бо замерзнеш отут, а я тепер не маю 

часу ховати тебе.
— Хочеш мене в хаті вбити, то добре, я йду.
— А я, дурний, за таку хирлявку в криміналі сидіти. 
Увійшли до хати.
— Чого ти хочеш від мене, жінко, чому вже не вмреш 

раз, не доста того, що нічо не робиш, але гнобиш мене, 
як половик курку, пазурями.

— Я вже трету зиму1 на дворі ночую, твоє богацтво 
забрало мені весь дух і душить мене, я проклинаю що 
година, що мінута тебе, твій маєток, ти, кате!

— Все свої співаєш, дурна бабо! А Бог не дурний тебе 
слухати!

— Чоловіче, покайся, поки час.
— Та чого ти хочеш? Що я винен, чи я п’ю, чи не 

роблю, чи розбиваю, чи продаю народ панам? Що ти хо-
чеш від мене! Таже вмирай раз, не пий кров з мене!

— Ти з мене випив, ти випив кров з моїх дітий. Парас-
ка вмерла, Марія вмерла, Микола умер. Василь утік, ще 
найменчого трохи помурдуєш. Я вижу — він зелений, жов-
тий ходить, ти і з него кров п’єш!

— Боже, чого вона мене лоточить, чого мене їсть, а я 
тобі кажу, що мовчи, не кракай, бо отак візьму в два паль-
ці та й схлипаєш як курка.

— Один наймит вмер в яслах перед волами, одного 
пастуха найшли під волами неживого, дівка одна вмерла 
зîстрахи, а кілько їх пішло від тебе до шпиталю!?

1 Çàì³ñòü: трету зиму áóëî: третий рік
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— То я їх вбив, чи як?
— А як коня довбнею вбив-есь в стайні, і кілько їх 

поздихало в дорозі, кілько в стайні. Гониш як нічь так 
день людьми і ними, гониш, гониш.

— Говори, говори...
— А мої діти де? Таку молоденьку мене взяв-есь, пиш-

на пава. Робім, жінко, аби-м мали маєток, робім. Та я 
ходила по твоїм обістю як лебідка. Я була моцна... В руки 
нам йшло1, все йшло. Ти робив, я ще гірше робила. В ме-
не в хаті твоя мама, діти. Ти до опівночи сидиш на дворі 
та й робиш, а я в хаті також роблю. Діти колишу. З мамов 
говорю, шию, на колінах другі діти сплять, а я чикаю на 
тебе при каганці і співаю. А ти входиш, вечеряємо в опів-
ночи й йдемо спати на дві години. Скажи, чи встав ти 
коли борше від мене? А я робила, я два рази2 на день хліб 
пекла, я обходила діти, хору маму, худобу коло хати, ва-
рила їсти на п’ятьдесять робітників, прала, шила і латала. 
І я гадала собі, а най діти підростуть, а най віберуться в 
красу, а я їх буду дозирати і вбирати і будемо радість мати. 
А ти? Таже ти тоті діти понівечив, попосочив. Як котре3 
лежало і догорало, то твої машини гриміли і мене глуши-
ли, що я їх стогону не чула. Ти не подивився на жадне, 
лиш приходив пізної ночи і спав як звірь, а я чипіла над 
дитинов згарована гірше як твоя машина. Я буду просити 
Бога, аби на сім місци, де твоє маєство тисне землю, аби 
тут була пустка, аби машина куснями валялася по кро-
пивах.

— Чикай, жінко, бо вже не знаю, що ти є, чи відьма, 
чи нечистий в тебе вселився, ти здуріла, що ти говориш? 
Що ти кажеш? Спам’ятайся!

— Я знаю, що кажу. Твій маєток говорить ночами 
страшні слова. Я лежу під хатов, сніг мене примітає, отак 
лежу, як старий міх, що єго викинеш зі шпіхліра, бо вже 

1 Çàì³ñòü: В руки нам йшло áóëî ïî÷àòî: Маєток
2 Çàì³ñòü: два рази áóëî: три рази
3 Çàì³ñòü: Як котре áóëî: Як одне
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він тобі непотрібний. Дивлюся я на небо і тішуся, що мої 
діти всі по тім звіздистім помості1 ходять, а не тут поміж 
машинами2. А твої машини гудять, гримотять, стирти твої 
затінюють чорним рантухом увесь біль мого серця, що з 
него кров скипала моя і моїх дітий, і вітер гуде причілка-
ми та розколобинами великих будинків і, замерзаючи на 
залізю машин, пищить як мала дитина. Отам мої діти кож-
де в зазубци трибів пищить, караєся і проклинає... А твої 
будинки, стирти і машини дають з неба лиш чорні ранту-
хи3, чорні рантухи.

— Ти, небого, меш вмирати, ти говориш обезсілена, 
ти маєш умерти, треба свічку злагодити.

— Та ти ходив вже до него питатися, я виділа як захо-
див-єсь до кірату на пораду. А побалакали-сте добре?

— З ким балакав?
— Таже з ним, та я чула, що хоче певне, аби-сь най-

менчого єму подарував за маєток, вже-сь го продав, небо-
же, вже лишишся сам тут і меш як вихорь гуляти ночами 
по своїм гумні. Будеш ночами сидіти над гирлом, а він 
буде крутити, гонити тим залізєм і буде тобі йти робота 
так борзо, як ти хочеш. Але, небоже, як уже-сь продав єго, 
як мене вже не буде і єго не буде, то тогди він до тебе 
прийде та й меш го годувати своєв богацков кров’ю, аж ті 
висадить врешті на бантину і зачепить і буде гойдати так 
довго, аж бантина урвеся, а ти впадеш і земля тобі розсту-
питься...

— Ого, вона вже з розуму змикитила. Кілької слабості 
було, по ночах лежала, та й щось дало еї пуда. Ще сего 
мені треба?

Іваниха закашляла. Дусилася, хропінє з самого серця 
продиралося на губи і чути було, як кашель гримав нею 
до землі, як кавалком поліна.

— Гине вже, гинь, небого, я тобі не винен, що Бог 
тя за щось карав і забрав тобі діти, а зрештов ніж мали 

1 Çàì³ñòü: по тім звіздистім помості áóëî: по тій звіздистій землі
2 Çàì³ñòü: поміж машинами áóëî: поміж машин
3 Çàì³ñòü: дають з неба лиш чорні рантухи áóëî ïî÷àòî: нічо не [дають]
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бути до нічого непотрібні, то ліпше, що їх Бог загоді 
спрятав. 

— Брешеш, то ти діти проміняв за маєток!..

ПРИСІЛОК

À. ×èñòîâà ðåäàêö³ÿ 

ПРИС ІЛОК

І

Присілок розтягнувся на мочарах у долині, а село сто-
яло під горбом проти сонця. Дорога з присілка до села 
була в найгорячійше літо поперетинана баюрами і не раз 
там господарі з села загрязали. Кричали, проклинали та й 
спочені лишали віз і коні в болоті і з батогом під пахою 
йшли до села, аби позичити волів і вибичуватися. Присіл-
чанам возової дороги не треба було, бо в цілім присілку 
не було ані коня, ані вола, ані воза. Що їм треба було, то 
несли з села або з міста на плечах, а як було болото, то 
обходили боком — полем.

Двір і сельскі ґазди брали з присілка робітників і каза-
ли, що робітник відти кепський і злодійкуватий.

Досьвітками весняними і літними виходили з присілка 
всі тоті, що годні робити. Вони були марні, обдерті і кож-
дий ніс у руках або батіг, або ціп, або сапу. Йшли гурмою. 
Вечером же вертав з них кождий нàрізно, бо ні один не 
йшов додому з порожними руками — кождий щось в селі 
вкрав та не хотів, аби другі бачили.

Присілчанин заходив додому, то не йшов до хати, але 
вперед на стрих. Ховав там украдене і аж тоді входив.

Так здавна установилося, що присілчанин має вкрасти 
хоть би з вогню, а господарь в селі має пильнуватися пе-
ред ним. Як присілчак вставав з лави і казав ґазді: от, 
ночуйте здорові, і лінивим кроком переступав поріг, то 
господарь зараз потихо казав синові або жінці: вийди за 
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ним, бо щось парне. Той виходив за ворота, віддалювався 
кількасот кроків і вертався таким самим лінивим1.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

[Заки Мар]тин забіг до стодоли, набрав півкорця жита і 
чекав аж поснуть у Шуста, добре перемерз. Серед опівно-
чи подув через село додому. Але чоботи рипіли так дуже 
голосно по морозі, що Мартин роззувся і босий перебіг 
село. За селом взувся назад, місяць світить, хоть мак зби-
рай, присілок недалеко... Вхопився чоловіка блуд. Перед 
самим присілком утоптав таке колесо як шкадрони уланів 
і замерз на снігу з житом на плечах. А рано йшов Митро 
Киселиця, також порядний злодій, і відокрав жито від 
Мартина та аж потім дав знати війтови. Прийшов війт, 
радні і такі прості, що не були в раді, сполудня набігла 
комісія з доктором, дурничка серед прикрої зими лучила-
ся мужикам. І вже мали всі забратися з того нечистого 
місця, аж війт побачив жменю жита на снігу.

— Гов, люди, тут ще щось мусить бути, тут є кра-
діжка...

Мудрий Майдан недурно став війтом. Як се сказав, та 
й до Митра. Поломив на нім грабову кавалю, а Митро 
хоти-нехоти признався за жито. Зробили у него ревізію і 
понаходили кілько всякої всячини на стриху, що всі ґазди 
з села сходилися пізнавати. Війт Майдан пізнав свою сапу, 
але Лесько Чорний сказав, що то єго сапа з ріжком над-
ломленим. Зробився клопіт. Лесько прозвав війта злодієм 
«у оргілю», а війт потім ймив Леськового сина у корчмі і 
засадив на чотири добі до арешту. Лесиха потім дала до-
гану війтовій дівці, а війтиха коло церкви пірвала коралі 
на Лесисі... Але то не сюди належить вже. Досить того, що 
війт мав великі клопоти з присілком. Прийде, кажім собі, 
від старости, що тарката свиня пропала в Рипах, ого, війт 
вже перебушував цілий присілок. Або жовняр втік десь зі 
Львова з войска — вже Майдан перевертає присілок, або 

1 Немає четвертої сторінки автографа.



320

кури у жида десь зникли — Майдан на присілку. А жан-
дарм кілько бував у селі, аби у війта напитися горівки і 
печатку прибити, а потім на присілок. Взимі жінки і діти 
запихалися на пічь, а жандарм сидів на лаві і прозивав їх 
злодійським насінєм і грозив, що покує всіх на один лан-
цюх і босих пожене до міста. А вліті то всі жінки і діти 
тікали від него в трави і луги і ховалися. Не було такого 
тижня, аби з присілка не вели якого скованого злодія, і 
днини такої не було, аби присілчанин що не вкрав і не 
ховав на стриху.

І попови не з медом був той присілок. Присілчане взя-
ли собі таку моду, що вмерали тогди, коли дорога до них 
була одна вікнина. Прийде осінь, то вивмерають, витлу-
мить їх, вимолотить що до лаби і старого і малого. Лиш 
котре слабе або дуже старе і не годно видержати зими і 
занадто в хаті докучало би — зараз лягає на лаву і кладе 
руки навхрест. А весна так само: видить, що якесь не про-
держиться через літо, що буде роботу спиняти, ано, єго до 
дучі! Взимі і літі ніхто не приймав там смерти. А піп мусів 
ховати, хоть би і задурно, бо не можна ж хлопів вчити 
ховатися, як худобину.

От сунеся такий присілчаньский похорон. Коні по че-
рева в болоті, дяк ледви биньчить під носом, гудзувата, 
мало що обстругана трунва лежить на плечах чотирох му-
жиків, і здаєся, що туй, туй і впаде в болото і забулькотить 
за нею, обдерті кревні і знайомі йдуть боками, дощик січе 
з очи, зісхле бадилє мокре, пожовкле тягнеся за ногами. 
А понад ними, тими бідними людьми, тими злодіями і 
понад змоклими нивами і обскубаними межами повівають 
дві червоні хоругви і ніби окервавлюють собою смутну, 
непевну дорогу. Вони подерті, полинялі, з куснями святих 
служать віддавна присілкови, бо господарь з села їх не 
схоче. Сі хоругви стоять в церкві в тім куточку, де присіл-
чане несміливо б’ють поклони і ще несьміливійше підно-
сять очи до Матері Божої, бо грішні, дуже грішні...

А могли би вони і вліті умерати. Всіх їх трясе пропас-
ниця, всі качаються по зеленій траві з запалими очима. 
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А баби могли би лягати на лаву в саме полудне найкрас-
шої літної днини. На кождім подвір’ячку все стогне одна 
коло приспи. Вся мушня і всі діти коло неї. Вона застогне 
і трошки вмре, отак на годину або на дві. Аж як курятко 
голошийке, криве на ніжку десь за хатою тихонько заці-
потить, то вона воскресає, зриваєся, як дівка, і летить та-
ка, як з домовини, і скавулить на половика: айга, айга!

Парубків на присілку нема, вони називаються наймит-
чуками, дівки називаються дуже погано і ані одні, ані другі 
не сміють вказатися на танець, бо сільскі парубки вигнали 
би і набили би.

А сам присілок виглядає, якби в болото понакидав ве-
ликих якихось птахів і вони там поздихали і на них пір’є 
облазить. А як сонце загріє, то ті трупи ховаються в буйну, 
мочаровату зелень і пропадають з ока поважному сільско-
му господареви.

2

Чорна нічь спадала на білий сніг, присілчаньскі вікна 
зачервонілися від огнів у печах. Вітер сипав снігом, укла-
дав єго в греблі і назад розносив і знов укладав. Потім 
находив собі в хаті присілчанина всякі діри і забігав туда, 
наносив снігу, скомлів і шелестів стріхою. Тряс сухими 
вербами, спадав на сухий очерет, роздерав єго і відти біг 
у село під горб. З села вже дуже...

АКАДЕМІЯ

À. Ïî÷àòîê ïåðâ³ñíî¿ ÷îðíîâî¿ ðåäàêö³¿ 
ç çàçíà÷åííÿì ðîçä³ë³â òâîðó

АКАДЕМ ІЯ

1. Нарада
2. Пом’яник
3. Село



322

Найліпше однаково ж думала пані Дідикова, як ака-
демія розходилася, чи всі сі бідні єї люди по тяжкій роботі 
зійдуться ще, чи робота їх поведеться та чи дасть їм стіль-
ки, щоби могли жити і дальше ходити на цю прелюбу єї 
академію. Хорунжий вже давно з учителькою заліз в пічь, 
решта академіки гримали улицями домів, лишь вона одна, 
стуливши плащ, тихонько і не радо йшла до пустої хати.

Á. Ïî÷àòîê ïåðøî¿ ðåäàêö³¿

АКАДЕМ ІЯ

1. З а с і д а н є

Довгий стіл, білі стіни, а на них портрети Шевченка 
і других, лампа горить немудро. Товариство з двайцяти 
людий, селян найбільше, дві пані, кілька інтелігентів, 
зодягнених напів по-сільському. Антось, голова цеї ака-
демії, говорить: Наша рада постановила, аби жінок не 
пускати на нашу академію, аби не варити чай, бо всі 
думають, заглядаючи крізь вікна, що ми так богато фар-
бованої горівки п’ємо, і аби на цім вечері кіньчити наші 
сходини.

Сонце підоймилося вже над ліс, стежки висихають, 
діти бігають босі, жайворонки кличуть в поле — підемо 
в поле, а з поля вертаєм до камінного сну. І ще одно. 
Юрко мав списувати в пам’яточну книгу всі ті оповіданя, 
що ми за 12 вечерів переслухали. Він тут сидить і сам 
нехай говорить, чому не може. Каже він, що відколи себе 
пам’ятає, то так не мучився, як списуючи оповіданя на-
шої академії, а з тої єго муки нічого нема. Він помарнів, 
жінка сварить та нарікає, а він ходить як туман і сам не 
знає, чи він вміє писати, чи лишень значки робити. Се-
годня буде говорити Василь за наше село, як воно дава-
ло позичку та як оцінювало шкоди. Хто хоче голосу? — 
А, ви, пане читар? Прошу.

Ч и т а р. Ніколи вас, мужиків, не годен навчити, що 
жінок треба образувати, тягнути до громадянського жит-
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тя і цим способом робити з них українок та впливати 
цим робом на вихованє дітий. Чому рада таке постано-
вила?

С ем е н. Тому, що з жінками ми не видержимо. Зараз 
сміх, обмови і сплетні, цей коло цеї сідає, цей очима хоче 
цю з’їсти, — не треба нам жінок. 

Д і д и к о в а. Нас є тут дві — я і учителька, хіба ми не 
жінки?!

В а с и л ь. Ви — жінки, але, пані, моя жінка певна є, 
що мене до спідниці не тягне, лиш до червоної запаски, і 
тому нам вільно з вами ходити на цю академію.

Х о р у нж и й. Грім най трісне у вас всіх, як ви, Васи-
лю, смієте між жінками таке говорити, се ж дикість, брак 
всего людського.

В а с и л ь. Нікого я не кусаю, як дикий звір, а говорю 
правду. У вас, бо ви в Чернівцях були на правах, то жінці 
чи дівці не треба ніякої правди говорити. Як зачнете коло 
неї дубцювати та клей балакати та клеєм обліплювати, то 
чорт єго годен переслухати. Тому, мабуть, ваші панни такі 
білі та перемучені, що з десять років мусять томитися, 
заки котрий скаже правду та за жінку візьме. Я видів це і 
в Люблині як провадив офіцерську кухню, і всюди між 
вами, вченими. В нас не так, хочеш єї, кажи єї, носи да-
рунки, обіймай і не плети дурниць, та й як вийдеш з клас, 
женися.

Х о р у н ж и й. А як оженився, так ви до читальні, а 
жінка на пічь.

В а с и л ь. Так Бог дав, наші жінки всі мають діти як 
віддадуться і хоть би я хотів єї пустити до читальні, то 
цицьки не маю.

Х о р у нж и й. Скандал діється, як ви смієте в присут-
ності жінок такі плюгавства...

В а с и л ь. Йдіть до чорта зі своєю брехливістю.
Ан т о с ь. Товариші успокійтеся, з вами двома ніколи 

гладко не обходиться. Ви, пане хорунжий, все нам заки-
даєте дикість і плюгавство, а Василь, ви ж єго знаєте, в 
гарячій воді купаний, і ви єго витягаєте все на лід, аби 
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посовгатися та похвалитися перед учителькою, якій ви так 
дуже хочете приподобитися.

Х о р у нж и й. Ви безличні.
А н т о с ь. За це накладаю на вас кару — 200 марок, 

рішено, що як хто голову цеї академії образить, то платить 
кару.

Х о р у нж и й. Ви мене також хочете понизити.

Â. Äðóãà ÷îðíîâà ðåäàêö³ÿ ïåðøîãî ðîçä³ëó

АКАДЕМ ІЯ 

1. На р а д а

Довгий стіл, на столі портрет Шевченка, лампа світить 
немудро.

Товариство з яких двайцять людий, дві пані, два офі-
цири, а решта селяни. Стрій їх мішаний — піввійськовий, 
півсвій.

Голова цеї академії Антось говорить: Заки прийдемо до 
нашого реферату за наше село, маємо рішити, чи пустити 
жінок на засіданє нашої академії, голова жіночого кружка 
внесла устно таке бажанє, друге внесенє Семена, щоби не 
варити чай під час засідань. Василь знов домагається, що-
би нинішнім засіданєм кінчити нашу зимову академію, бо 
весна приходить і сонце вже підоймається вгору. Врешті 
Юрко хоче відчитати свій пом’яник, який списав на ваше 
припорученє з викладів цеї академії. Ви любите богато 
говорити і тому прошу на коротко забирати слово, аби 
борзо дійти до головного нинішнього викладу. Перша точ-
ка порядку, хто...

Чи т а р. Дуже гарно, що жінки хотять разом з нами 
бути принятими.

В а с и л ь. Може їм, жінкам, і гарно, а нам не гарно, не 
принимати. — Хіба хочете тут зробити ярмарок і централю 
сплетень?

Х о р у нж и й. От вам і наш мужичок вискочив як Гос-
подь єго сотворив, бери бука, вали жінку, гони від світла 
в темну кухню.
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В а с и л ь. Ніхто їх в кухню не гонить, бо ми і самі си-
димо разом з ними в кухні. У Чернівцях, де ви, пане хо-
рунжий, вчилися на адвоката, там є кухні, а в кухнях най-
мички. В нас є мала хата, а велика хата є для вас, як 
при їдете додому. Та для якого пана, як приїде до мужика, 
як ви кажете, аби з него трохи влупити, є на весілє, похо-
рони і на все те, пане хорунжий, що не буденне. Жінок 
тому не хочемо пустити сюди, що хочемо тут мати спокій 
і лад. Пане хорунжий, ви, дякувати Богові, ще не жонаті 
і ви ніякої практики не маєте в цім ділі, та колись, за років 
двайцять, ви будете голосувати з нами.

Х о р у нж и й. Думаєте за двайцять років буду ідіотом?
В а с и л ь. Навпаки думаю.
Х о р у нж и й. Віци старшого австрійського фельдфе-

беля.
Ан т о с ь. Ож, ви оба подібні до жінок, мабуть треба 

би і вас обох відси збутися. (Далі немає одного аркуша 
автографа. — Ðåä.) в очах панни Ганусі... Я жадаю, щоби 
ви також заплатили кару.

Ан т о с ь. Якби я за кождий раз як ви оба з Василем 
з’їдетеся, а я вас розчіплюю, почав платити кару, то я би 
і корову продав з-поміж дітий. Отже, товариші, як з жін-
ками, приймати чи не приймати?

Х о р у нж и й. Це була б ганьба для цілого світу, щоби 
подібне внесенє перейшло.

Ан т о с ь. Хто ще хоче говорити?
С ем е н. Я кажу, та не лиш я, а ми всі тут, мужики, що 

як тут будуть жінки, то з цего відразу нічого не буде. Я да-
леко не шукаю, але кажу за свою жінку, як вона тут лиш 
сяде, то ваших академій всіх на світі не буде чути. Годна 
вона стерпіти, аби не говорити? А ніби ваші ліпші? Самі 
кажіть. Тих академій з жінками досить маємо дома. (Всі 
селяни кричать гуртом: Не треба жінок, не хочемо! Хорун-
жий зривається, заломлює руки, аж сустави хрубостять, і 
кличе: Ох дич, ох хомути! Тов. хорунжий ще двіста марок 
заплатить.)
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Ан т о с ь. Ухвалено — жінок в запасках не пускати на 
академію. Чай, здається, перейде без дискусії.

Х о р у н ж и й. Чому без дискусії, чому знов якийсь 
піст, той дурний хлопський піст?

В а с и л ь. То не жоден піст — чай, навіть патлаті му-
жики в Чернівцях знають, що чай не скоромний, лиш ви 
на універзитеті чули, що чай скоромний.

Хо р у нж и й. Ви, Васильку, досить безлишні і я з вами 
мушу раз скінчити!

В а с и л ь. Кіньчім зараз, лиш пристаньте, що чай є 
пісний.

Ан т о с ь. Спокій, спокій, чи чай пісний чи скором-
ний — найліпше москалі знають, ми, галицькі українці, 
менче на тім спробні, але тому рада казала пані Д. не ро-
бити чаю, що наші жінки довідалися, що ніби б то ми з 
чаєм п’ємо горівку чи арак, чи рум, а ви знаєте, що вони 
сего не можуть нам так подарувати.

С ем е н. Лиш ви мене послухайте. По послідній нашій 
академії прихожу я додому, вікна сліпі, пес радий, що 
може мене обнюхувати, чую коні форкають, корови спо-
кійно дишуть, дідька нема ніде, тихонько відтвираю пе-
редні двері, засуваюся до хати, як злодій, лягаю на лаву та 
й думаю: я тото би-м їв, але ніж маю жінку будити, то вже 
до раня якось дісплю гірко, щоправда в череві порожно, 
як в бальоні — вгору здоймає. Тисну себе до лави аби-м 
не підлетів до св. Николи. Але чую, — жінка ніби крізь 
сон говорить, чухається, обертається, стогне. Встала, на-
мацює по хаті та йде ід лаві і шукає, чи я лежу чи ні. А я 
гадаю собі, а ти, ти, небого, не гадай, що я зараз від ака-
демії та просто до тебе піду. Та й відступилася, черкнула 
сірник, засвітила каганець...

X о р у нж и й. Дорогий Семене, як би ви так коротше 
вповідали за академію і свою Гапу — це неінтересно, що-
найменче.

Ан т о с ь. Слово має Семен, не переривати.
С е м е н. Пан хорунжий не мають ще Гапи і тому їм 

неінтересно, але нам всім, що Гапи маєм, це річ інте-
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ресна. Та як, кажу, засвітила каганець та й каже: Мій 
господарю, не стулюй очи задармо, але кажи десь був 
дотепер. Тут уже нема що крутити, та був у читальні. 
Ага, у читальні, то до церкви не ходиш, сповідати не 
сповідаєшся, попа за ніц маєш, жінка, як сука, має бі-
гати коло твоїх стогів і коров, а ти сидиш у читальні та 
п’єш рум та арак, а та професорка такі пальчики білень-
кі та тоненькі протягає до тебе, а ти таки як цукор уку-
сив би та пролигнув. Як ти до тої читальні меш ще хо-
дити, то я свою скриню назад складу та піду до мами. 
І треба мені було ще одну академію робити, правда що 
я вже й вечеряв, але таки обіцяв, що того червоного чаю 
вже більше у нас не буде.

У ч и т е л ь к а. Мені дуже прикро, може я панам на 
перешкоді, то я не буду являтися.

Ан т о с ь. Прошу вас, пані, ви не дивіться на Семена, 
він любить підмальовувати і свою Гапу і ваші пальчики.

Х о р у нж и й. Непристойний тон у вас, братя, ви не-
свідомі того, що між вами жінки, яких треба дуже шану-
вати, як носительок всего гарного.

В а с и л ь. Пане хорунжий, дайте ви собі спокій з тим, 
що жінка має носити а що ні. Як оженитеся, то будете 
знати, але наші Гапи не хотять, аби ми тут чай пили, бо 
кажуть, що то такий чай, який може нас завести чорт 
знає де, і тому ми будемо голосувати за усуненєм чаю. 
Чого моя Гапа має мені не дати ані вечеряти, ані нічого, 
як крізь вікно видить, що п’ємо чай. Мені від того чаю 
і так в череві бовтається. Тому вносимо, щоби чаю не 
пити.

А н т о с ь. Отже чай усунемо з наших вечерів. Това-
риші, забогато ви говорите і так протягаєте, що ледви ми 
дійдемо до нашого головного пункту, тепер рішайте, чи се 
послідній наш схід?

В а с и л ь. Як сонце блисне, а верба пукає, то ви мене 
сюди і медом не загулите. Я тягну або коня за посторонок, 
або сапу, або рискаль та йду до землі, нашої мами. А ве-
чером я такий, як глина, і руками не кину і язиком не 



328

поведу, от що ледво кулешу в горло ним зажену. Чернів-
ський факультет тоді сипав би нам що хотів, а ми би лиш 
гляділи на то очима, бо ніхто з нас до оборони непридат-
ний. Знаєте, що якби не діти в хаті, що бігають, то старі, 
як посідають, то чисте камінє квадратове, якби їх понаки-
дав зі скал, що обіклали Дністер.

Х о р у нж и й. Ех, ви з своїм камінєм та скалами, яки-
ми хто хоче, то будує палати на нашій землі! А яке то 
камінє брудне? Як ви в неділю виглядаєте?

В а с и л ь. Та ліпше як ви офіцири, що до половини 
мужик, а від половини полатайко, і ручки чистенькі, і 
кишенька чистенька, і сумлінячко чистеньке — анголи, а 
до роботи воловодом не притягнеш.

Х о р у н ж и й. Гірка правда все ліпша, кілько шкоди 
нам виробила наша класична література, Основ’яненко та 
Шевченко. Мужик правда, мужик сіль землі, мужик дви-
гатель традиції, а подивишся, а то за ковніром воші, а в 
пупі бруд ще від послідної купелі з колиски. Ех ви, нащад-
ки хрунів та п’яток за вибори. Все ви брешете, кохані 
мужики. В неділю рано то встанеш з брудної постелі та й, 
давай, жінко, умиватися. Замочив лиш руки, вода — бо-
лото, антрамент, жінка кричить: Чекай, даю другу воду. 
А господар: Чого другу, я до слюбу з тобою не йду, і цеї 
буде. І як набере болота з рук та з шиї на лице, а як зітре-
ся рушником, то жінка лиш зойкне. Ну, ну, не кричи, 
небого, я вчера пером не писав, але сапав. А рушник від-
разу йде до брудів.

В а с и л ь. Чому вас, пане хорунжий, доля графом не 
вчинила, а кинула вас між нас? Давні наші письменники 
мусіли за мужиків писати, бо нікого більше й не було на 
Україні, всі пани і хорунжі повтікали до москалів, до по-
ляків і куди хочете, а за нас треба було писати і ще довго, 
як писати хто буде за Україну, то все лиш за нас мусить 
писати. Ви, пане хорунжий, хто знає, чи довго з нами 
набудете, глянь і вже посаду маєте в Малопольщі.

А н т о с ь. Все не до річи, нічого не до річи, ви два 
любите, як пава пір’єм, перед нами похвалюватися — один 
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мудрий, другий не дурний, а оба дурницями вечір заби-
ваєте.

С е м е н. Ви так говорите, як з книжки читаєте, та це 
не цікаве. Воно на весну заки я з постолів роззувся, то 
північь, а заки взувся, то рано, а рано йду в поле, а в 
полі робота, а при роботі піт, а земля липне до поту аж 
гірко. Сонце пече і вітер здуває пазухи, голова робиться 
пуста і ніякої академії не приймає. Цей вечір — послід-
ній вечір, дочекаємо Дмитра, зійдемося знов разом, як 
жити будемо.

Ан т о с ь. Більшість за замкненєм академії. Ви, Юрко, 
покажіть книжку.

2. Пом ’ я н и к

Ã. Òðåòÿ ÷îðíîâà íåçàê³í÷åíà ðåäàêö³ÿ 
ïåðøîãî ðîçä³ëó áåç ïî÷àòêó

С ем е н. Ой, товариші, товариші, то ви хочете, аби моя 
Варвара тут сіла на ослін та сиділа тихо, та слухала, та 
мовчала тихо до кінця! Прихожу я з послідної академії, 
година може друга, може далі як за північь, вікна сліпі, 
пес мною радується, коні форкають, корови спокійно ди-
шуть, гадаю коби ще тихо засунутися до хати, аби не вчу-
ла. Я й голоден, лиш цей чай, що ту обпився, бовтається 
в животі, але голод голодом, коби єї не збудити. Тихосень-
ко засунувся, прилип до голої лави та й слава Богу, ая 
Богу, дидькови слава, не єму. Жінка ніби крізь сон гово-
рить, чухається, обертається, стогне. Чую встає, світить 
каганець, а я очі до купи.

— Ото, господарь, ходить ночами як парубок, аби він 
повечеряв, як ґазди, теплої страви, аби поглянув1 на худіб-
ку, чи вона здорова, аби поміг жінці, ні, він ходить пітьмою 
та кістки перевертає в цілім сьвіті, а Сибірь, а Київ, а 
Польща, а Україна! Згадай єму лиш за Україну2, то обли-

1 Çàì³ñòü: поглянув áóëî ïî÷àòî: пози[рнув]
2 Çàì³ñòü: Згадай єму лиш за Україну áóëî: Скажи єму Україна
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зується як пес до сала, очи1 горять і жінку забуває і діти. 
Боже мій, Боже, хто тоту2 Україну вишукав і жандарі го 
водять як злодія і ревідують, і перекидають все з предко-
віку, а він нічого, най жінка плаче, най пропадає, аби 
Україну віднайти.

— Я мовчу.
— Бога ви не знаєте всі разом у тій читальні, до церк-

ви ходити ні, сповідатися ні3, піп у вас ошуканець, лиш 
читальня церква, а Україна Бог. Коби сторонами милями 
ходити на віча та збори, ще перед війною то ти лишив 
жнива та біг, як пес, за тим Кирилом, а ти, дурна Варваро, 
роби сама, гаруй!

— Я мовчу та гадаю, оце академія!
— То вже тобі замурувало, ти, українче собачий! Стра-

ва задубіла в печі, аби він прийшов, як ґазди, та збудив, 
та сказав, жінко, дай їсти, я, небого, голоден, а я би вста-
ла та загріла, як належиться, аби він не був як наймит, що 
без вечері лягає...

— Я мовчу та гадаю, це добре вже, може дасть їсти, та 
ще при цій гадці більше зголоднів.

— Але, де він схоче їсти у жінки, вони позасідають у 
тій читальні як бургири, гарбату п’ють, до гарбати руму та 
й бог знає ще що додадуть, а тебе, жінко, най чорт хапає, 
щось4 скаправіла коло печі, вечерю готовлячи, в тебе очи 
червоні, а я найду чорні, блискучі. Ти гадаєш, що я не 
виділа через вікно, але я наберу каміня в запаску5, бігме, 
наберу, то я вас всіх від тої читальні порозгоню!

— Я мовчу, але гадаю: зараз буду бити. Встав я6, нічо 
не кажу, а вона видить, що вже недобре, відхилила затулу 
та витягає вечерю, та на стіл кладе. Гадаю ліпше попоїсти 
ніж бити. Як я наївся, то Варвара подобріла й стала лас-

1 Çàì³ñòü: очи áóëî: гочи
2 Çàì³ñòü: хто тоту áóëî: що це
3 Çàì³ñòü: до церкви ходити ні, сповідатися ні áóëî ïî÷àòî: спо-

ві[датися]
4 Äàë³ áóëî: очи
5 Äàë³ áóëî ïî÷àòî: то
6 Çàì³ñòü: Встав я áóëî: Встаю
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кавійша1. А я погадав собі — вже того чаю в нашій ака-
демії не буде.

Ан т о с ь. Голосуйте за жінками хто, і за чаєм хто, а хто 
против.

У ч и т е л ь к а. Може нас, жінок, ту не треба, ми самі 
уступимо.

В а с и л ь. Пані учителько, ви говорите так, якби вас 
хто мав намір викидати відси, прошу вас, ніяка Варвара 
ані не думає вас ганьбити2, а ви нам потрібні. А чому вас 
Варвара не обиджує? Тому, що ви сукню маєте, якби ви в 
запасці ходили3, то тоді і ви і ми пропали би, бо, видите, 
наша Варвара гадає, що нас до спідниці не тягне, лиш до 
червоної запаски.

Х о р у нж и й. Хам, хам, подлий хам!
Ан т о с ь. Пане хорунжий, не скачіть, але за обиду зло-

жіть зараз двісті марок.
В а с и л ь. Нічого образливого жінкам я не хотів сказа-

ти, пан хорунжий вдає польського графа і хоть має кожу-
шину з тороками та гепає ціпом в стодолі, таки хоче, щоби 
були хами, як такому панови без хама обійтися!

Х о р у н ж и й. Хто говорить по-капральски, цей хам, 
чи він мужик, чи міністер, вчіться ж з жінками поводити-
ся чемно!

В а с и л ь. То правда, що у вас, панків (це за мужич-
ків)4, є закон, щоби жінці ніколи правди не казати. Як 
зачнете коло дівки дубцювати та говорити клей та клеєм 
єї обмазувати і то роками цілими5, то ваші панни від тої 
обметиці побіліють і послабнуть і руки їм трясуться.

І врешті як від того брехливого балаканя вам зуби по-
випадають, а дівкам очи померкнуть — тоді аж ви жени-
теся. І одно і друге вже немічні від тої довголітної брехні. 
В нас не так. Впала тобі в око а хочеш єї, кажи єї, носи 

1 Çàì³ñòü: ласкавійша áóëî: ласкава
2 Çàì³ñòü: ганьбити áóëî: ображувати
3 Çàì³ñòü: в запасці ходили áóëî ïî÷àòî: з[апаску носили?]
4 (це за мужичків) âïèñàíî.
5 цілими âïèñàíî.
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дарунки, обіймай міцно аби аж кости дзвеніли, — а відеш 
з клас — женися.

Х о р у нж и й. А як оженився, то бери бук та бий та до 
читальні не пусти.

В а с и л ь. То також дурнота вас усіх учених, що му-
жики жінки б’ють, але нехай, всего я вам не годен спро-
стувати. Ви собі запам’ятайте, пане хору[н]жий, що котра 
в нас віддасться, то має діти і то зараз1, а як має діти, 
то до читальні не може йти, бо не годна всидіти і пазу-
ха буде мокра від молока2. Наші жінки мають цицьки не 
на те, щоби пани офіцери бряжчали за ними шабелька-
ми та блуд творили, але на те, щоби дітий годували. 
Погодує свого та приходить сусідка, ой, сусідко, йду до 
міста на термін, кобисте отак за дві годині погодували 
моє мале. Прибігає дівчина, вуйно, мама такі слабі, що 
хто знає, чи нічь переначують, йдіть та дайте цицьки, а 
само дівча вже з ніг валиться, бо колише дитину цілими 
ночами. Або й таке буває, що приходить таки мужик та 
ніби щось мне-мне, а врешті, нігде правди діти, каже — 
та прошу вас, кумо, йдіть погодуйте дитину, жінка по-
кинула, а в хаті не можна втриматися. То вже вона єго 
добре збере з гори за жінку3, але з грудьми біжить до 
покиненої дитини. Це сорти жінки в читальні, а ще ве-
чером сидіти не будуть, хіба наберемо чорт знає що, а 
чай не пиймо, як то наших жінок та лютить. Голо-
суймо!

Ан т о с ь. Не допустити жінок і викинути чай — пе-
рейшло більшістю. Чи на цім вечері кіньчимо нашу ака-
демію? Лиш не говоріть так богато, переслухати тяжко.

Ми х а й л о. Давно вже я зі своїм дідом, старим Ла-
зоренком, пішов сіяти, ви ще єго пам’ятаєте, котрі стар-
ші. Спряг мені дід коні до борін, взяв сіву на плечі, 
простоволосий, грива сива, а пазухи вітер віддув. Дід сіє, 
а я за ним волочу, але дивлюся, а дідови цюрить кров з 

1 і то зараз âïèñàíî.
2 Çàì³ñòü: молока áóëî ïî÷àòî: кор[ма]
3 за жінку âïèñàíî.
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подертого черевика. Діду, діду, гукаю, таже кров цюрить 
з ноги, станьте. Ей, брьи, брьи, який ти дурний, то пер-
шу сіву та й ту перестати. І досіяв дід сіву до кінця гонів, 
а за собою лишив стежку1 крови. Потім стягнув черевик, 
післав мене за збанком з водою і за хлібом, витяг тріску, 
вимив рану2, заліпив хлібом та вдер кусень рукава і за-
винув рану. Се мене ймив та й танцює. Я регочуся, дід 
такого тропака ріже, аж кобили дивуються, а я з ним. 
Мой, весна найкраща зі всего на світі. Жайворонки спі-
вають над нами, а дід пшеницю3 їм кидає вгору та кри-
чить, їж яру пшеничку та співай дідови, бо якось не 
знаю, чи на другу весну буду ще слухати твоєго співу, 
наша пташко. І таки того року вмер...

Ан т о с ь. До річи, до річи.
С ем е н. Та яке до річи, все є4 до річи. Я як прийду в 

вечір трудний та заки5 постоли розшнурую, то й без вечері 
всну, а рано заки зашнурую, то жінка і без сніданя гонить 
в поле! Стежки просихають, діти всі, як пчоли, повилітали 
з хати, сонечко вже горою йде, яка тут академія, відкла-
даймо6.

В а с и л ь. Я, товариші7, на весну до нічого не придат-
ний, жінка не дає добре їсти, все кричить за піст, мі з 
плечий не злазить, сій та сій. Вже в неділю трохи обмиюся 
та вийду між люди. Дай поки[й] тій академії на весну.

Ч е т а р8. Я розкажу вам за частинку весни в мене до ма. 
Оже так9.

— Жінко, дай хліб, най піду підголитися — мій тато 
каже.

1 Çàì³ñòü: стежку áóëî ïî÷àòî: вели[ку стежку]
2 Çàì³ñòü: витяг тріску, вимив рану áóëî: вимив рану, витяг тріску,
3 Çàì³ñòü: пшеницю áóëî: яру пшеницю
4 є âïèñàíî.
5 Çàì³ñòü: заки áóëî: нім
6 Çàì³ñòü: яка тут академія, відкладаймо áóëî ïî÷àòî: як тут академію 

про[вадить]
7 Çàì³ñòü: товариші áóëî: панове
8 Çàì³ñòü: Ч е т а р  áóëî ïî÷àòî: Дуже то приємна річ
9 Çàì³ñòü: Ч е т а р. Я розкажу... Оже так було: à. Х о р у нж и й. Ви 

як зачнете в неділю умиватися, то це свого роду справа. á. Ч е т а р. Дуже 
то приємна річь
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Бере під паху бохонець хліба і суне до горбатого, до 
цего Івана, що носить бороду як цісарь Франц-Йосиф. 
Сидить там в гурті від досьвіта до семої години та й при-
ходить як з поєдинку, так якби видержав атаку на кілька 
шабель.

— Старий, мой, а він же тобі за хліб посік ціле лице та 
виліпив на тебе цілу книжечку папірків.

— Борода, каже, дуже тверда в мене.
— Та шовкова вона в тебе не є. Але1 кілько ти тих 

хлібів вже за ту бороду виносив — мой, мой, старий.
— Давай води, митися.
Одна миска болото, друга болото, мама ще дає — знов 

чорна.
— Мой, старий, ти йди до Прута та ще і там піде чор-

на смуга від тебе.
Бере води в цебрик, шурує2, тре.
— Ні, старий, до тебе3 треба сапи. Врешті тато вирвеся 

з рук4 та до рушника, а рушник зараз як ганчірка.
— Ти, старий, так як свиня нешкребтана, як же я тобі 

білу сорочку маю дати.
— То давай чорну, мені одно, а до Божого дому піду.
— А люди що би сказали, о вже стара не ґаздиня, от 

яку сорочку на старого натягнула!
І як почне тата чисати та натягати сорочку, та защін-

кувати...
— Ой, мой, стара, ціпко ти напасна, як я маю вірити5 

тобі, що ти слаба та гинеш, а ти мене, як пси, кундасиш.
Та як вже збере тата та обмиче та понатягає та й 

каже: 
— Йди вже, йди, бо давно видзвонили.
І тато, гарно вбраний, дубає, а мати виходить за ним 

аж на ворота, та оглядає, чи хибує єму чого ще.

1 Але âïèñàíî.
2 Çàì³ñòü: Бере води в цебрик, шурує áóëî: Бере води в цебер, води
3 Çàì³ñòü: до тебе áóëî: тебе
4 Çàì³ñòü: з рук áóëî ïî÷àòî: з обій[мів]
5 Çàì³ñòü: як я маю вірити áóëî ïî÷àòî: не вір[ю]
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— Але сонічко, стара, але ясне, весна1 красна. 
А мати входить до хати та й каже до нас:
— Ще старий дубає, як єго прибери, то ще виглядає.
І мати, рада, сідає проти сонця та щось нагадує давнє...
В другій частині то так:
Тато приходить з коршомки вже більш бадьорий, ве-

селий.
— Ho, стара, ти не вмирай, бо, бігме, оженюся. Я трош-

ки з людьми побув, ти, стара, не воркоти, бо я так знаєш 
люблю і вдарити...

— Агій, публіко, то ти, старий, при дітях великих не 
встидаєшся до мене так говорити?

— Я знаю, що жінка має чоловіка слухати і решта, а 
діти, діти най здорові будуть. Оцей, наш офіцир, програв 
своєго цісаря гет, та ще гонору не втратив, бо така воля 
Божа, але цісарь стратив і гонор2, краї, податки, військо, 
єму гірко, прогнали геть. А ти прийшов собі до свого тата, 
на ґрунт та й жий, не журися. Але3 Україна вам змулила 
серце4, я знаю, панів чужих вигнати та самим стати пана-
ми. Най би Бог благословив, але пани міцну руку тримали 
з другими панами, то й замогли. Ви їх трохи під ребра 
пощупали, а пани дуже шкоботливі на тілі... Кажете, що 
Україна таки повстане, най Бог благословить, але беріться 
кріпше, не розпускайте мужиків5, а самі также шукайте 
собі помочи... Стара, та не даш їсти, не даш...

А як тато вже попоїсть6, то мати стелить єму на траві 
проти сонця і тягне, аби йшов спати.

— Пити єму, ая, таке вже слабе, як куря, пити єму ще 
треба. Йди вже відпочивай, йди вже.

— Ти, стара, мене підходиш з цим спанєм, ти відай 
черос з мене здоймаєш, бо я гроший недораховуюся, нема 
всіх гроший, бігме, нема. — І тато вже лежить та все ба-

1 Äàë³ áóëî: стара
2 і гонор âïèñàíî.
3 Але âïèñàíî.
4 Çàì³ñòü: змулила серце áóëî ïî÷àòî: залізла в
5 Äàë³ áóëî: а. слухай, мужику, нас á. ви їх
6 Çàì³ñòü: попоїсть áóëî: наїсться



лакає за гроші, а мати тримає ремінь в руках та каже: йди, 
старий, йди, ніби ти пам’ятаєш кілько в тебе гроший, от 
говориш.

І сидить мати коло него та все щось шепоче, чи мо-
литься, чи так дальше дискусію веде з батьком — не 
знаю.

X о р [ у нж и й]. Прошу нашого писаря вписати се опо-
відання в нашу книгу.

Ан т о с ь. Рішено відложити нашу академію до зими, 
тепер ще оглянемо наш пом’яник, який товариш Іван нам 
описав.

2. Пом ’ я н и к 1

1 На цьому автограф уривається.
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ДО О. К. ГАМОРАК

29 ñåðïíÿ 1890 ð., Äðîãîáè÷

Дорога пані!
Коби то Ви виділи, в які я кнайпі сиджу — гет, гет 

дивно стало би Вам, чи осе отой Ст[ефаник], що якось 
на комерсі був в пожиченім англьосі. Та й кажу Вам, що 
волів би-м був сто раз раднійше, аби мене з Коломиї 
вигнали — як тут раз приняли. Міркуйте лиш, в якім я 
страху от тепер хочу іти спати, боюся, аби не було ву-
ший, боюся й за блощиці — а спати так хочеться! Най-
гіршу муку на світі терплять-таки, відай, американьскі 
арештанти, що то їм не вольно через рік або й більше 
ні словечка промовити, якби ще 364 дні, я би також був 
таким арештантом на цілий рік. Погадайте собі лиш, що 
то за мука до нікого живого словечка не промовити — 
се дуже гірко. Я говорив з 15 мінут з Борковським (він 
собі добрий директор!) та й тільки мої полекші. Вже 
6 годин хочу води, — а проклятої води дрогобицкої до 
писка не можу навернути — і смердить, і солена, і гус-
та — се таки забогато! Приходжу до ч[айної Народної] 
Торгівлі, прошу води — суб’єкт, розуміється, після свої 
професії відповідає «прошу», але якийсь кабанистий по-
пик забирає голос і каже, щоби сей внесок (від мене 
була се дуже усильна просьба) передати під розвагу ан-
кеті з львівских репухатих. Зворот такий дуже мене роз-
дражнив, тим більше що і загальні збори «Просвіти» пе-
редали внесок Колесси анкеті (але се лиш був внесок), 
і почав я з попом гаркатися. З другої сторони, се мене 
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трохи і розрадило, бо я зігнав оскому на попі місто на 
коломийских бельферах.

Але що характеристичне, то се, що все мені хтось із 
коломийских привиджуєся, раз виджу Невестюка, раз ди-
ректора, раз Вас, а врешті і стецівска бричка із сестрами 
біжить містом — і то таки направду. Сам не знаю, що 
се — здурів чоловік в Дрогобичі. Коби-м тут узрів того 
кривого із Спілки, то ліпше би-м ся утішив ним тут, як 
Франком в Коломиї.

Але так дуріти не буду, коби лиш Мартович при-
їхав, зараз шморгнем до Борислава межи Франківских 
героїв.

Кінчу та й зо страхом Божим лізу під покривало — 
(але от у сі хвилі причуває ми ся Ваш сміх! що се, бігме 
не знаю). Як що є цікавого, то напишіт, як трохи по-
здоровіли. Кланяйтесь сестрам, як ще у Вас є, та всім 
патріотам.

Ваш щирий
(і трохи хоробливий)

Â. Ñòåôàíèê
д. 29/8. д. 7 кл.

Р. S. Кобих міг заплакати, так бих заревів, що аж жили 
би ся збігли.

ДО О. К. ГАМОРАК

Äðîãîáè÷, 19.IX.1891.

Високоповажана Пані!
Вкінци я таки зібрався писати до Вас. Пишу тому, що 

хотів би-м дечого нового дізнати, чи то за справи та но-
винки в Снятинскім, чи за справи та поведінку цілого 
мира радикального. До Вас такі звістки все скорше дохо-
дя, чим до нас отутка, а то тим більше, що газет ніяких не 
читаєм, а «Народ» дуже нерегулярно гостить у нас. Пишу 
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ще й тому, що Вас люблю чи поважаю, все рівно і рівно ж 
за Вас хотів би-м знати дещо.

Зі своєї сторони я Вам нічого нового і доброго звід-
си написати не можу; бо тут живу наг яко благ. Недав-
но був тут один потерпівший радикал — студент з Роз-
нова. Він, тримаючись девізи радикальної, читав мужикам 
«Хлібороба», вияснював дещо, а межи іншим сказав, ко-
ли річ зайшла про папу, що сей панок має з пів-Риму 
дітей, хотя жінкою Бог єго не милували. Може, ще дещо 
іншого там сказав — не знаю. Але слушателі — парубки 
(межи ними і поет Бідолах) зараз же не мали нічо пиль-
ніщого, як донести реторичеськії подвиги радикала до 
єго гімназії в Стрию. Розумієся, що школа пропала, але 
перед ним ще і процес. Маленька воно історія, але я над 
нею призадумався. Мені аж тепер прийшли слова Єв[гена] 
Левицького на гадку, що наш нарід не дуже таке щось 
íåçíàòèùî, як каже Герасимович, наш мужик і хитрий 
малорос, і дурний, і трохи лизун. Знов друге, що я за-
мітив, то се, що «угода» немало наробила пакости мо-
ральної і межи мужиками. А третє, що треба ще доброї 
надуми, над ким тре ліпше робити, чи над мужицтвом, 
чи над сице рекомою інтелігенцією. Чи не пустити б 
мужика теорії Маркса, а взятися до інтелігенції, котрої 
і менше і вона все-таки більше має приготованя. Як 
кажу, я над сим лиш думаю і се ще не моє переконанє. 
Скажіт Ви самі, кілько то людей отак гине без сліду 
через отаке народничество. Єсли б такий студент взяв 
собі за мету робити щось межи інтелігенцією, то до неї 
не міг би аж доти приступити, поки сам не виобразував 
би свої сили інтелектуальні. Коли б ми мали більше лю-
дей самостійно і добре виобразуваних, то і річ наша сто-
яла би ліпше. А тепер кождий береся мужика вчити, хоть 
сам небагато розуму об’ївся, а наше почтенне і любе 
селянство от як відплачуєся. Не знаю я, чи се не пере-
борщене, що я написав, бо се перший випадок такого 
рода, котрий аж печінки рве всередині. Ви о сім напишіт 
свою гадку, і се буде зав’язком нашої кореспонденції, 
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котру я гадаю з Мартовичем утримувати з Вами і інши-
ми. В другім листі порушиться іншу якусь справу, котра 
і користь нам двояку принесе.

Кінчаючи вже, прошу Вас напишіт все, все, що знає-
те за всіх і за вся. Я дуже цікавий на лист, то й не ба-
ріться з ним.

Здоровлю Ваших сестер і най вони докинут слово до 
листу Вашого.

    З поважанєм. 
Â. Ñòåôàíèê

ДО Л. В. БАЧИНСЬКОГО

Êðàê³â ä. 4/Õ²².93.

Коханий Левку!
Тебе не так село заїдає, як то, що москаль каже «ниче-

го не делать». Слушний час, хто знає, чи настане, а ти 
ждеш єго та нічо не робиш. Прийдеся, відай, довгенько 
ждати! Ти ліпше розложи собі день на кавалочки (години): 
одні кавалочки на науку, другі на читаня, треті на писанє 
поезій, четверті на забаву з Ромком і т. д., і т. д. Так тобі 
день борше зійде і не буде тої рутенскої апатії. Бо справді 
дивно, чому Левко радикал мав би на селі скучати, маючи 
мужиків і книжки під руками. Напиши, яких книжок біль-
ше-менше хочеш, то я віцци пішлю, розумієся, як при-
шлеш марки на пересилку (40 кр.) і даш слово, що в кож-
дий час, як зажадаю, вишлеш у Краків назад.

Я до Мартовича написав давненько письмо до Торго-
виці, та жадної вістки нема. Де він діваєся? Єму я описав 
віче і єго проводаторів досить широко і виступ Франка 
рівно ж. Тобі ж скажу, що віче мазурске робило на мене 
вражінє давних наших вечерниць кейванівских, де мужи-
ки виступували з усякими своїми віршами довгими і мла-
вими, з бесідами ad hoc1 виробленими, де о. Стояловский 

1 Спеціально для цього (ëàò.).
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підповідав, і т. д. Зі всего пізнаєся початок руху мужицко-
го. Про се я написав до «Хлібороба».

Я сам жию добре. По 7 год. сижу між мерцями, потім 
спасаю мир політикою, етикою (Спенсера, Золя, Дюма), 
бігаю по всяких Kîłkach literackich1, схожуся з Невестю-
ком (робит коло 15/ХІІ. с. р. докторат) і йду до кофейні 
на шклянчину. Жаль мені великий, що тебе з Марком тут 
нема. На Різдво не їду додому; покажуся аж при кінци 
вакаций.

Сей лист пишу ½ 3 год. по опівночи, прийшовши від 
Баліцких з Подгуржа. У них бачив-єм фотографію сест-
ри Гені; хотів-єм свиснути, та не вдалося. Фотографія 
нагадує мені блаженні часи на Руси. Чи сестрі сниться 
все, що побиває служниці?! Відпиши скоро, не оправ-
дуйся апатією (recte2 ліностю!). Цілую тебе, родичів і 
сестру здоровлю. 

       Твій  
Â. Ñòåôàíèê

Дай яку звістку за Марка; 
адрес: W. S. stud. med. w Krakowie.

Â. Ñò.

ДО Л. В. БАЧИНСЬКОГО

Êðàê³â, 2. VI.94.

Любенький Левку!
Зачинаю твоїми ж словами: «я оправдую себе тим, що 

час було впасти в гнів, як стояв-єм годину на поли і 
просив-єм єго вернутися, а він нічого собі з того не 
робив» — і, місто смутитися, сміюся з вас обох аж до 
вух. Мені се нагадує ваш Rückzug3 зі Стецеви після звіс-
ної афери, і я ще гірше сміюся. Що ж ви, мой, оба такі 

1 Літературних гуртках (ïîë.).
2 Насправді (ëàò.).
3 Відступ (í³ì.).
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дурнички берете на правду, хіба ви діти, чи що?! Не 
перечу, що Лесько часом прикрий, але ти також. В сім 
разі лише він винен, то не маєш що добирати «червоної 
шапки» — він верне сам, бо не можна думати, щоби 
інакше зробив. Ти ж вчися сам та здавай хутко. Як будеш 
у Чернівцях, то застанеш там в «Союзі» запрошенє на 
з’їзд слав’янської молодіжи у Львові на день 2 і 3 липня 
с. р. Ініціаторкою з’їзду єсть львівська Akadem. Czytelnia1 — 
тепер реакційна, і єсть надія, що з’їзд буде такий самий. 
Тому ти ще задержся з рішучим кроком, аж я тобі на-
пишу, що робить Львів і Краків, а ти вже, як меш ба-
чити, — осудиш, чи їхати чи ні.

В рад[икальній] партії апатія велика і єсть основа ду-
мати, що менше викляровані радикали, а більше охочі до 
роботи підуть до Романчука, бо сам Ром[анчук] сказав на 
зб[орах] Нар[одної] Ради, що радикали — ліве крило на-
родовців. Таке пишут мені зі Львова, а в нас хоча апатії 
нема — то тут нема кому лізти в апатію, бо всего єсть 
чотири. Ось тобі гороскоп на будуче партії. Тому-то конче 
треба з’їзду, аби завести яку організацію в нас, бо пропа-
демо. А тут біда — Павлик з’їзду не хоче і знати! Ми віцци 
порозписували листи в справі з’їзду — всі гóдяться і ува-
жають єго за конечний, лиш коломийскі крутять носом. 
Діло пекуче, і ти з Марком та ще з ким (Волошинським) 
напирайте на них (коломий[ських]), щоби не рутенству-
вали, а скликували з’їзд. Справа ся пішла до Драгоманова, 
і ще чекаємо на єго відповідь та сподіємося, що й він за 
з’їздом. До коломийских треба взятися остро, бо буде по-
гано! Якби був з’їзд, то будьте конче, зрештою, до того 
часу буду з вами. Як будеш у зеленій Буковині, то пиши 
відти до «Народа», бо корифеї тамошні вже занадто дурні 
і подлі — читай «Буковину», то побачиш. Волошинського 
здорови та кажи, най пише до «Хлібороба» за всякі вечер-
ниці, бо дуже вже млавий!

Сестрі снилося, певно, що била когось — то й має ци-
гана — не треба бити нікого! Баліцка хора, і до неї ходять 

1 Академічна читальня (ïîë.).



345

лиш лікарі, а не радикали. Яросевич вже доктором — сидить 
на границі і бере 15 злр. денно. Кирило сими днями здає. 
Я тоже вчуся. Довідайся за Марка або піди до него. Я напи-
шу єму письмо. Пиши ж. Здоровлю сестру з родиною. 

 Твій Ñòåôàíèê

Запитай мами, чи прислати сестрі капелюх??

ДО А. ШМИҐЕЛЬСЬКОГО

×åðâåíü 1894 ð., Êðàê³â

Пане товаришу!
Тов. Шміґер дав нині прочитати Ваше письмо, в котрім 

Ви звертаєтеся до мене з просьбою написати о де чім. Я й 
зачну. Ото Ви хочете знати, чому від коломийских ради-
калів відсуваються львівскі і віденскі. Пічну Вам говорити 
чи писати з кінця. Перед зав’язанєм радикальної партії ми 
були перед світом народовцями. Тоді ми бачили, що на-
родовці готові, з доброї чи злої волі — не знаю, за які-
небудь ласки від поляків і [у]ряду полишити мужиків і 
статися рускими «панами». Вправді, говорили вони, що 
так треба, що коби [у]ряд нам дав які полекші, то ми по-
кажем аж тоді роги! Але вони, як показала вже «нова ера», 
не лиш рогів, а й носа не виказали. Виступили радикали 
з народовскої партії і подали осі причини:

1) Народовці не мають жадного програму, кождий із 
них властиво не знає, чого єму держатися, чи годити попів 
і мужиків, чи всіх нараз.

2) Народовці поступають в цілій своїй роботі нерозум-
но, бо причепилися до народности (національности) і під 
сим окликом стараються лиш о написи рускі на урядах, о 
добро урядників руских, о благодать для попів — а за му-
жиків забули, бо вся їх робота ані на волос не поліпшила 
долі мужика, ані навіть не старалася поліпшити.

3) Народовці мають дві правді, одну для панів, другу 
для мужиків, бо самі вони читають і знають про нові 
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висліди в науці, про нові здобутки людскої мислі (на-
пр[иклад], наука про чоловіка, про житє між людьми, 
про Бога і релігію і т. д.), а мужикам з сего ані слова. 
Чи з св. Николая тече сукровиця, чи другий святий про-
спав 300 літ за Тиберія — сими питанями займалася 
«Про світа» і за се книжки писала, а за нову науку мов-
чала, бо самі народовці мали народ за худобу, як бояли-
ся їм правду сказати. Радикали зараз же на першім своїм 
з’їзді установили ясну програму, в котрій ясно виложи-
ли, чого вони хотять і як будуть робити. Щодо першого, 
то сказали, що тепер у світі йде борба між бідними і 
богатими, аж ми стаємо партією бідних і берем у свою 
програму жаданя усіх бідних людей на світі і такі жада-
ня будемо ставити в імени нашого мужицтва. Національ-
ність сама в собі — нічо, бо форма чи торба нічого не 
вартує, як пуста всередині. Тим одним наш мужик не 
проживе, що він русин, бо чоловік не лиш словом, але 
і хлібом жиє. Стане нашому селянинові добре жити, як 
буде він мати добрі школи, як не буде прикований до 
ненастанної праці — то тоді буде наш мужик і мудрий, 
і здоровий, і Русь сама собов настане. Пустої форми 
радикали не хотіли. При третім радикали рішучо заяви-
ли, що в них одна правда і для пана і для Йвана, бо двох 
правд не існує! лиш одна з них правда, а друга брехня. 
Після такої програми радикали донині поступають. Бо-
рикаються з [у]рядом (загальне голосованє, доходові по-
датки), з попами (треби), з самими русинами, як Роман-
чук, Вахнянин, Марков, як вони хотя або не хотя роблять 
на некористь мужиків. Крім того, подають у «Хліборобі» 
дещо з нової науки, що кождий за свою працю має пра-
во до нагороди, що нагорода та даєся мужикам не вся, 
що Бог порядків між людьми не заводив, лиш вони самі, 
що ті порядки мож змінити.

Словом, робить партія, що може, бо тепер дуже мало 
людий інтелігентних і независимих, котрі би хотіли ро-
бити після радикальної програми. Взагалі робота так різ-
ко не йде, як би повинна. І ось ми на місці незгоди між 
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самими радикалами. Одні, коломийскі, кажут, що відра-
зу не можна усего зробити, що треба богато сил, аби 
мож усвідомити мужиків, що ті сили будуть і між інтелі-
гентними і між мужиками, але ще треба чекати, а тимча-
сом робити, що можна. Другі, власне ті, що не гóдяться 
з попередними, говорять: нам треба мастити1 всіх мужи-
ків, що мають більше маєтку, а братися до найбіднійших 
і наймитів, сих ми зорганізуймо, і лучімся з партією 
соціалістичною, сих нічого не прив’язує до місця, се була 
би сила велика, а всіх мужиків на купу, і богатших і 
бідних, не можна получити, бо богатому мужикови на-
решті ліпше, як бідний буде єму робити за 20 кр. Заки-
дають, врешті, що коломийці замлаво беруться до робо-
ти і місто мужиків підтягати вгору до себе, сходять на 
долину до них і займаються моченєм конопель і т. ін. 
Як бачите, річ важка до рішення, котра сторона має 
слушність, і я цікавий, що на се скажете. Як ви мені 
напишете свою гадку, то я Вам подам і свій суд.

Питаєте Ви ще про опозицію Романчука. Романчук 
сам чесний чоловік, але злий політик і не розуміє, в чім 
опозиція лежить. Він у першій точці свого програму хоче 
знов пустої торбини, себто національности, він хоче знов 
панів мати за собов і врешті ще й династію. Самі Ви 
бачите, що вже перша точка зарізала опозицію, бо ро-
бити опозицію з панами і з династієв можна хіба проти 
мужиків, бо против панів не можна так, як за панами 
стоять і попи і династія. Одинока опозиція можлива лиш 
серед радикалів — а Романчук боїться зробити такий 
крок.

Богато ще маю Вам в усіляких справах писати, та се 
вже в другім письмі, як дістану від Вас відповідь. Чикаю 
на лист.

   Здоровлю Вас усім добром. 
Â. Ñòåôàíèê

1 Можливо — ïóñòèòè.
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ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

26 ëèïíÿ 1895 ð.,
 ×îðòîâåöü

Високоповажаний Добродію!
Тепер я в Обертинщині на виборчій агітації за Дани-

ловичем. Пантрую, аби мужицка правда стала на верьхи, 
а панска пішла на присподне. Так звана інтелігенція ту-
тешна запудилася, бо змора радикальна перший раз межи 
їх родини загостила. Крім жандармів у неї нема оборони 
проти змори, і вона, спустивши вуха, наслухає кінця.

Мужиків не так дотискає «вібір», як Гамерика, і за ню 
вони моц розпитують.

«Царя, — вповідають, — нема, а поле є і людям бідним 
заробки слушні. Хліб родиться у хлопа і ціна добра. Попів 
люде сами приймають і можна християнам навіть лютрі-
янського попа принаймити». Сонце, бачу, пече, аж люде 
чорніють, але бáйки, коби білий хліб їсти. Осе Вам есенція 
Гамерики. Положенє трудне, бо приходися агітаторови 
розповідати за «підсоняшну землю», за котру сей панок 
так, як нічо, не знає.

«Вібір» у них діло з первовіку вигадане на ошуку. Кож-
дий напрошуєся мужикови, а лиш стане депутатом, то 
забуває, як за орало, не то за мужика, а за повіт, з котро-
го вийшов.

Треба довести мужикам, що радикали не забудуть за 
мужика, що будуть єго обороняти, що вибрати «свого» їм 
доконечне треба, бо мужикови податки не будуть «пани» 
підгонити горі і т. д.

Се все діло трудне і волів би-м ся не родити, як вібо-
ром труднитися.

Солонину їм, квасним молоком попиваю, а чорного 
хліба мужики гей встидаються давати. Гостинность вели-
ка, та нестравна.

Тепер сижу на «лаві» та гадаю собі, як то я відпочину 
у Вас. 5-го серпня я стану зсолонений, зсоломлений у 
Сторожинці.
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Письмо Ваше я одержав і дякую за запросини.
Здоровлю Вас з докторшою і др-ом Окуневским усім 

добром.

     Ваш 
Â. Ñòåôàíèê

Чортовець
26.VII.95.

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

12 ñåðïíÿ 1895 p.,
 Îáåðòèí

Дорогий Докторе!
Я не можу прийти до пам’яті з тою Темідою.
Вже та, що служить усім, а найпаче тим, що її прихва-

ляють і храми зо смітниками єї ставляють, — та публіка з 
зав’язаними очима!

Але Ваша Теміда, що храмом єї — Ваш мозок і серце, 
аби та сука виписувала такий акт оскарженя не здригнув-
ши — о, вона також сліпа, як і та світова.

Зло, лож, подлость! І де ж вона відшукала тілько плю-
гавст у Вас?!

Перекажіть, що свідки стануть проти неї, не мужики, 
що стовпіють перед лицем сеї пані, ані єї наймлені слуги, 
а стане наука, праця і любов Ваша до чоловіцтва. Сесі свід-
ки єї очи відокриють — і вона доконаєся, що була сліпа.

Я буду прокурором Вашої Теміди.

Осінь у нас — чудова пора. Земля гей з просоня про-
кидаєся, і чогось їй стає легко, як-от чоловікови, що з 
вечера кине єго в горячку, а кров бурлить і придушує єго. 
То як рано прокинеся, а слабість перемоглася, то обличє 
єго достоту таке, як-от наших піль під осінь.

Товар за трийцять межів переходить, а польові вже не 
галасують.

Втіха пастухам. Я також тішився.
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Але батько завіз до міста у школи, казав: паном будеш. 
Отут не одну сльозу я зрібним рукавом обтерав. Паничі і 
вчителі збиткували замурзаного мужика.

Аж переказують, що мати приїде до міста олій бити аж 
на цілу добу. Забув за все, жду.

Галаган маю у хустині зав’язаний, булок повні пазухи 
та й цукру добру байду. Сижу коло мами, ладно мені, а за 
школу забув.

За протрачені години нелюцкий учитель покарав ме не 
вісімнайцяти палицями. Я від себе відходив і в крові своїй 
купався.

Перший раз я почув руку справедливости.
Батько мій мовчав, а мати, сільска молодиця, пійшла 

правди шукати — і учителя перенесли.
І вже коли Теміда моєго тата, моїх рідних, моїх учи-

телів — була сліпа, вона ставала в обороні моїй і не лиш 
моїй, — бо Теміда єї видюча.

Вона тепер умирає, бо дитина єї гниє в неволі, і єї встид, 
але Теміда єї ясно бачить, що соколик єї правий.

Нині пса випускали за браму, гарний пес, я так хотів 
перекинутися псом... Та розгадав лише, що там десь псяр-
ник читує. Пес сей власність мого начальника і штемпо-
ваний — а я, штемпований, не хочу по волі ходити. Нічо 
з метаморфози. Вона лиш в байках.

Я на гофі. Звичаєм арештанским розпитують «квізіт-
ники»: «Ти за що?» І йде зараз оповіданє, котре все кін-
чаєся тим, що оповідач Богу душу винен і нічо не свідім! 
Хто стане сам себе діймати?!

«Ви за що, вуячку?»
«Ет, щоби не казати! Шукали-сми дідька, я та й ще 

двох. Я мав дідьком урядкувати, а ті два грішми мали уряд-
кувати. Пішли-сме в Чорногору. З Вікна до Чорногори-
май, маіі! Прийшли ми. Заводить нас, Дух Святий при 
Вас, отот, що в скалі сидить, цілий у волові шкірі, а роги 
як у бика. Тож, кажу, заводить та й до мене першого, я аж 
почорнів, каже: марш до прицеги! Ей, Господи, йду. Вхо-
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жу, а то другий у вовчі шкірі. Виймає хрест та й Матір 
Божу та й плюй, каже. Мене щось цукнуло, а Господи 
святий, кау, що бідні голові діяти та що робити?

«Ні, не буду плювати».
«Гай, гай, я як тобі плюну, то не спамнєтаєшся, де 

стоїш, добувай крови з-під нігтів».
«Як-сме почув та й таки добля стою. А далі та до две-

рей, та надвір. Дістав-сми довбнев у голову, і гроші про-
пали, щось 500 ринских, і ще мене ті завдали в кременал, 
що я ворожбит. Ей, мой, що то за Гуцулія, що там, мой, 
за чудасія. Ішли-сме коло того села, де ті скаменюшники 
град піхают, то як на котре село добрі, то дрібно піхают, 
а як на котре злі, то такий, як курєчі яйці».

«Гуцулови мой очи печи?..» — закінчив бесідник, а всі 
слухачі дивним дивом дивувалися.

«Ein Іdealist in der Bestie»1, — подумав-см, пощо і єго 
карати, коли єго вже доля побила так, що аж чортів шукає. 
Бачите, що дім сей не лиш для злодіїв, але й для ідеалістів.

Як мене в середу пустя, то я поїду до вас на коротень-
ко, бо по тій катастрофі тато мій відмовив мені удержаня, 
і я мушу собі шукати єго, аби кінчити медицину.

Мій дорогий друже, пишіт, Ваші письма для мене що 
траві роса.

Âàø Ñòåôàíèê

12/VIII 95

Тут зле і не до ладу, бо спокою не маю.

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

16 ñåðïíÿ 1895 p.,
 Êîëîìèÿ

Дорогий Докторе!
Від вчера я на світі. Казали, що процесу не можна 

зробити, а мені 13 днів криміналу стане на то, аби вже 

1 Ідеаліст в звірюці (í³ì.).
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носа не показати на той терен агітаційний, відки мене 
прогнали. Помилилися, бо я вже вчера був на зборах і ще 
нині піду, аби мужикам показати, що за «бунтацію» не 
гниєся довго в криміналі, а так — трошки.

Завтра їду до Вас; напевне, тоді, як мене не задержуть 
які потреби в агітації або другий раз не «заженуть в арешт».

Як я виходив, то дозорці радили мені тікати «під мос-
каля», бо ляшва ймилася дуже за руки і мене здушить. 
Казали, що й вони ждуть від царя слушного часу. Цілую 
Вас, мій дорогий друже. До побаченя.

Â. Ñòåôàíèê

16/VIII 95 
Коломия

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО 

Æîâòåíü 1895 p.,
 Êðàê³â

Дорогий друже!
Простіт мені, що так забавив-єм ся з листом. Не можу 

Вам того скрити, що на мене мій побут межи львівскою 
рускою інтелігенцією зробив дуже прикре вражінє. Я все 
гадав, що вона краща, і любив єї. А тепер у мене такий не-
приємний час, що приходиться богато людей і їх вчинків не 
любити. Ой, як болить у душі переставати любити! Чоловік 
пропадає в своїй молодості, як перестає любити. Я перестав 
любити руску інтелігенцію. А ще мені дуже болюче було те, 
що я поступав якось зле в справі між Вами і Окуневским. 
Не знаю, що було зло, але щось було. Я їхав від Вас смутний.

Сто хрестів деревляних падало поволі на полі і пропа-
дали в чистім просторі чорної землі. Ліси миналися, села, 
як коли би їх колесом в осі скрутав, оберталися і міста 
мертві ліниво проходили, як спутані. А мені було смутно, 
а колеса гриміли: не ладно, не ладно! Ой, не ладно пере-
ставати любити!
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По дорозі блиснуло зеркальце маленької водиці. Білень-
ке, срібляне, з зеленою травичкою посередині. Тепер водич-
ка гріє ту травичку, а в літі буде охолоджувати. Ой, які вони 
приятелі собі. Я, каже водичка, буду тебе цілу зиму, як у 
теплу вовну, загортати, і ти будеш зелена така, як-от ліс 
смерек. Всі ізжовкнуть, всі посивіють, — а ти будеш зелена, 
як той ліс, що мене вітром довкола тебе морщить. І будеш 
до сонця здойматися, а як сонце сховаєся, то я тебе сховаю 
від ночі і бурі. І так собі та водичка з травичкою сріблом 
б’ють серед чорних нив, як маленьке зеркальце в стіні му-
жицкій тогди, як дівчина заглядає до него.

І ще одно. Я ще більше тепер доконався, який я щас-
ливий, що серед тих людей лиш Ви мій приятель. Я Вас 
буду шанувати за всіх них.

   Здоровлю усіх Вас разом.  
Âàñèëü

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

16 æîâòíÿ 1895 ð.,
 Êðàê³â

Мій приятелю!
Картку Вашу дістав-єм ще дома, та не відповідав-єм 

через то, що тоді мусів би-м писати papyrus1 на чотири 
лікті, котрий би Вас зневолив слухати «жалів» русина, що 
му ляхи портки скроїли, — а се була би річ нудна.

Тепер «практична робота» проминула, устоялася, як 
гнилиці, котрих наш єрщений мужик з’їдає чвертками 
нараз, і я можу до Вас писати «жалі» на півліктя лишень. 
Русини при виборах провалилися як ніколи. Москальофі-
ла не буде в соймі ані одного, независимого народовця 
також. Прісний дух пахнути не буде, а з радикалів вийшов 
один мужик в повіті Перемискім проти кн. Сапєги. Решта 
правительственні, а всіх 14.

1 Папір (ëàò.).
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В західній Галичині «Ludowe stronnictwo»1 вибороло 
9 мандатів проти шляхти. Та заподіяло се «ludowe etc.» по 
виборах таке, що наш мужик означує так: писав, писав, а 
г... запечатав. Ви за слово вибачайте, але воно якраз тут 
надібне. Ся партія гірко вела акцію виборчу, шляхта роз-
гулялася, як за Targowicy, австрійскі жандарми помагали 
в’язнити мазурів, а біскупи пускали проти неї куренди з 
проклятями. Ся партія, кажу, виразно, по виборах, коли 
здобула 9 мандатів, просила папского благословенства і 
одержала. Простіт єї і мені за плюгаве слово.

В Городенщині, де довелося мені «практично робити» 
з Вашим глупим кузином (оп’єть вибачайте, бо не один 
чоловік має глупого кузина), вийшло так. Вів Філько нашу 
акцію, вів та й спудився. Страшно йому стало за мандат. 
Улани напали наших правиборців з голими шаблями в 
опівночі, улани йшли переводити правибори і обозували 
на ринку Городенки і Обертина; улани мусіли кіньми 
трахтувати сильну радикальну акцію, до котрої і бідні жи-
ди приступили. А хто цілій акції чоло? Та же др. Окунев-
ський — так собі він думав — і спудився. Спудився, при-
став до попів, зрадив нас і вийшов [у]рядовим кандидатом 
в Коломийщині 175 голосами. Данилович в послідній хви-
лі зрікся в користь Шухевича, етнографа, і сей перепав, а 
др. Окуневський казав, аби єму плювати в лице за таку 
роботу. Шкода було одежі єго.

Йшов-єм селом і зачуваю монолог малого властителя:
«Наплодила-сь (до жінки) тих бахурів, як сука, Гос-

поди, мене прости, а то лиш на шкоді. Що лиш котрий 
йме в руки, зараз згорить, — то вломить, то пірве, то 
затратить. Вже се мене найшло, та не було людий, лиш 
є озди, аби собі таке відшукали! Але плюну на все, ой, 
бігме плюну!»

«А ви ж чого так тріскаєтеся?» — питаю.
«От дайте ми поки, мав-єм, кажу вам, такий капелюх 

з зубців, що був бих го і за лева не дав. Десь я пішов — а! 

1 «Народна партія» (ïîë.).
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до коваля. А підіт же, що мій малий шибеник не виробляє! 
Зайди, озми капелюх та піди з пастухами «чопорні» грати. 
Якийсь всадив буком в капелюх, бодай му очи висадило, 
а підвіяний приніс крила вже в руках. Та що я маю коло 
сеї хати робити, та що діяти?! А моя велебна жінка ще й 
заступаєся за него. Але-м бив, у оздухи здоймав, а бив, а 
парив!» — Шибеник за два дні помер, мама дуже плакала, 
а дрібний властитель поперечився з попом за похорон, і 
тепер Трильовський має більше одного «свого».

«Діти, діти, де вас подіти!» — каже народна поговірка. 
Читав-єм гумореску Кобилянської, видко на ній вплив 
Вашої жінки, бо цілі положеня ті самі, які мені довелось 
чути в Кракові не раз від докторші. Опроче добре.

Мені забаглося мати Вашу і Вашої жінки фотогра-
фію — прошу Вас уволіт волі та дайте мені їх.

Сердечне Вас поздоровляю.

Ñòåôàíèê

Краків.
16.X.95.

Адрес: B.S. w K. coll. physic.

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

30 æîâòíÿ 1895 ð., Êðàê³â

Дорогий друже!
Я за себе майже ніколи не думаю. Часом така злодій ска 

гадка закрадаєся, але я єї зараз, як псами, витравлю з го-
лови. Се зле, бо не трудно лишити себе при боці, а гово-
рити за других, спасати їх ets. Посвячувати себе комусь є 
тому глупость, що є фанатизм. В такій глупості я зріс і 
донині ховаюся.

Наше житє галицке домагаєся, аби бути або чесним 
фанатиком, або аби бути ученим, літератом, урядником, 
але подлим. Напр., Франко, як хотів сісти на катедру, вже 
мусів відпекуватися радикалів. Тепер він облишився знов 
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фанатиком, щоправда, талановитійшим від сотки таких, 
як я, але все ж фанатиком. Се, відай, і є той трагізм не-
культурних народів, де все йде не так, як вимагає наука. 
Одно добре, що ми знаємо, що сесі трагедії буде кінець, і 
се відрізняє нас від гугенотів.

І в нас можуть найтися люде дужі і в розум і честь, та 
тільки їм прийшло би ся сидіти межи чотирма стінами та 
гніватися на подлость одних а на глупость других. Такого 
жерли би і тоті подлі, і ті, що фанатики.

Так, як я тепер стою, я би ходив до такого чоловіка 
вчитися, як ходив до Вас у Кракові, але най лишуся надалі 
на домашнім хову, то хто збагне, чи і я не став би жерти 
таких «аристократів мізкових».

Мені видиться, що кождий з наших чеснійших моло-
диків так спочатку гадає і хоче і через то стає песимістом. 
Се ж бо справді дорога в колесо. Я не є песиміст, бо свідім 
я того, що гній до врожаю ладного збіжя конечний і має 
також свою вагу.

Мене тягне до Вас, мої найлюбійші ідеали йдуть в ту 
сторону, де би панував чоловік, а не радикали, поступов-
ці та соціалісти. Може, я і дістануся там.

Вже коли Ви мене приперли, то буду розповідати за 
себе. Вчуся до іспиту і скоро здам єго. Вправді гніває мене 
не раз система протекціоналізму навіть у асистентів. Як 
лиш такий панок з’їв вечеру у домі студента або протан-
цював одну «польку» з сестрою його товариша, того і гля-
ди, що вже без сестри і без вечері ніде не діпхаєшся. На 
Великдень думаю їхати в Швейцарію та й сидіти літній 
семестр і зважитися на щось рішучого. Тепер жию лихо, 
бо тато загніваний, не дає удержаня.

За фотографії вже наперед Вам дякую. Пишіт далі такі 
письма, може, з мене що і буде. Може, би книжку яку 
файну післали-сьте?

   Здоровлю Вас сердечне. 
Ñòåôàíèê

Кр. 30.X.95.



357

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

24 ëèñòîïàäà 1895 p., Êðàê³â

Дорогий друже!
Я був у Русові. Моя мати була і є дуже хора. Тато робить 

мені гіркі докори, що, каже, через твоє радикальство та 
арешти ти матір загониш у гріб. Розумієся, тут виходить на 
світ і злоба батькова на мене за ти, що я не ходив слідами 
розбишаки-дуки, а слідами коханої матінки. Вона не може 
говорити, але зором ласкавим заперечує слова тата. Донині 
у мене іншої любови нема, як до матері, і я тяжко терпів. 
Слабість перемоглася, і я вернув. Не раз, а сто разів на день 
я боюся своїх дверей, чи аби не розтворилися та аби мені 
не подано телеграми. Я такий нещасливий.

Тікаю з дому за місто. Тут смерть. Зів’яле листє, одно 
мідяної краски, а друге синьої. Є ще і мляво-зелені листоч-
ки, та їх добивають небесні рої білих порошинок. Без упи-
ну йде сей рій — летить, летить без кінця і міри. Пропали 
десь і гості зелених чічок; ще недавно совгалися то на жи-
вотиках, то на тоненьких ніжках попід свої берези, лози, 
калину, а тепер, відай, чи не повтікали близше д’ вогневи 
землі? Смерть, відай, грозить і готицкому замкови разом з 
кадетами, що в нім научаєся забувати про матір. Вижу, чую, 
як він вгризаєся в землю, але вогонь єї таких грішників не 
загріє, хіба до решти зледенить. В місті мати купила син-
кові каштанів — які вони мусять бути щасливі?!

Ваш Ñòåôàíèê

24/ХІ 95

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

29 ëèñòîïàäà 1895 ð., Êðàê³â

Мій любий!
Своїм письмом Ви мене ущасливили. Я такі терпіня 

терплю, що їх не можу дальше зносити. Кожде волоконце 
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мого тіла дрожить і хоче протягнутися на сто миль до 
постелі коханої мучениці. Здаєся мені, мабуть, в горячці, 
що ліпші частини мене то дотикають худорлявих єї рук, 
то чують мозілі єї згарованих пальців, то слухають стра-
дальний голос єї тихої муки. Я горджуся тими частичками 
і бачу, відай, знов у горячці або я знаю, як вони понад 
білою, заскорузлою землею яснійші від громів найясній-
ших, а пруткі від вітрів найпрутших, летять в своє огни-
ще, — на тверді подушки, на вовняну вереню, в гарні 
хрестові десені. Вони складають перед очима любої матін-
ки ангелів файних, як луг на весну, з такими крилами, як 
лебідь-царівної. Вона всміхаєся, але лице єї гет споважніє, 
як іскри перекинуться в очі страшні, блискучі. «Василю, 
Василю», — проговорить вна і обернеся, а сестра скаже: 
«Ні, мамо, Василя нема, то Ви з горячки так, тато пусти-
ли письмо до него, що Вам ліпше — він десь спокійний». 
Я чув добре голос мій милий, слабонький. «Най тато за-
телеграфує, що я вже здорова, що я навіть прошивку єму 
вишила».

Я дістав телеграму і не міг прочитати. Лежу в ліжку, 
але завтра я поїду конче, най собі лікарі говоря, що то так 
медик не робить, але син так мусить.

Я до Вас напишу, як верну, бо я верну зараз, лиш по-
дивлюся, може, воно і правда в телеграмі.

Ñòåôàíèê

29.XI.95.

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

29 ñ³÷íÿ 1896 p., Pyciâ

Дорогий друже!
Був час, ще як я сидів у гімназії, коли «нечитальник» 

був головним чинником на селах. Кидали ми класику у 
скриньку та йшли «нечитальника» навертати. Не наверну-
ли ми єго, а сами повилітали з гімназії. Тепер ми ковтає-
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мо хто теологію святу, хто медицину, а «нечитальники» 
вилітають у Бразілію. Ми премося їх завертати, але вже не 
кидаємо медицини у скриньку. Осе, відай, буде та  ріжниця 
в пропагандистах з р. 1889 — а 1896! «Нечитальник» ли-
шився той сам. Лиш тепер той пан, що заходив до Гуса-
ка, — вже не заходить до него, а той казетник, що хотів 
землю для мужиків забрати, пише в честь Драгоманова 
книжки і хоче землі для трупа лише!

Світогляд «нечитальника» з 1889 р. і теперішнього — 
такий самий реально-темний; світогляд же тодішної і те-
перішної інтелігенції рускої лишився один — нереальний 
і безлично дурний!

Отакі гадки найшли у голову, як я Вам рішився післа-
ти сю брошурку.

Першого лютого я вже буду в Кракові і прошу вже 
там мене шукати. По дорозі буду у Львові і запишу Вам 
«Monitora».

   Здоровлю Вас усім добром. 
Ñòåôàíèê 

Русів. 29/1 96

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

25 ëþòîãî 1896 ð., Êðàê³â

Мій друже!
Вчера видів-єм дівчину, що бігла боса, та й весну уви-

дів-єм, та й нагадав-єм собі одну давну, мою весну. Хлоп-
чиною малим я дивився на повінь ріки. Школу лишив-єм 
і забаву хлоп’ячу, а дивив-єм ся згори на ріку і в ріці 
видів-єм велетня, що купався. Як руку відвернув — то 
село затопив, як ногу простер — то вода на милю втекла 
в поле, як грудьми відітхнув — то сонце [в] ріці пропало! 
А довколо того велетня маленьких филь, маленьких хлоп-
ців, як маку насіяв! Як я сердечно хотів тогди утопитися. 
Я знав, що той велет забіжить у море — до свого дому і 
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там на дні як буде говорити — то море ме шуміти, як буде 
спати — то море буде спати, а як спросонку руку протяг-
не — то один корабель пропаде.

Минуло зо чотири весні, і я був у висших школах і 
мав-єм книжку з образками. У тій книжці був такий образ, 
як я видів єго в ріці: великан і дрібонькі хлопці коло него. 
Я мало не задушився з радости і побіг до професора і пи-
тав-єм ся. А професор каже: се має бути повінь у фантазії 
греків, вони були богаті на фантазію. Радосте моя, житє 
моє! Я почув у собі силу велику і пішов шукати великана. 
І найшов. Але спить він, спить, все спить. Не хоче кинути 
ні рукою, ні ногою. Не хоче встати сила народна, не хоче 
затопити сіл і міст і піль! А я втопився в тій силі і часом 
руки мені ув’євають, часом плачу, що великан спить. Я би 
хотів, аби пробудився, аби рукою махнув і розбив усілякі 
програми і катехізми і розбігся по полях.

Я занемогаю і думка часом темніє. Але будьте Ви мені 
тим великаном на час знемоги і слабости. Як я Вас люблю 
за слово Ваше дуже до мене! Ви будьте все добрий мій 
друг. Тепер мені так дуже треба мати сильного друга. Я був 
у Сторожинці три дні і файно мені було. Коли з Вами 
разом будемо?

     Здоровлю Вас. 
Âàñèëü

25.II.96.

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

2 êâ³òíÿ 1896 ð., Êðàê³â

Дорогі!
До Русова не їду. Причини не їхати не маю, але якось 

облишив-єм ся. Треба би вчитися та здати перший іспит 
і в світ тікати, бо в Кракові вже тісно. Разом з Вашим 
листом надійшов мені від когось з Відня і другий том 
Келлера, не знаю навіть, що за добрі люде вони, оті, що 
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тілько красот надсилають. Ви простіт, що буду Вас непо-
коїти ще з одним ділом. Ото на феріях лишив-єм у Сто-
рожинці Успенського. Я би хотів єго мати, бо велика мені 
радість з него, і прошу яким чином сю книгу надіслати. 
Впрочім, я можу сам написати до вп. Вашого батька і 
просити, аби прислав. Чи добре?

Моя мати та пустила письмо до мене та й прислала 
грошей на Великдень. Пише: «Ти, синку, не лакім ходити 
до церкови, але на Великдень піди, дитинко. Я также піду 
та буду говорити молитви, аби ти здоровий мені був та й 
ріс файний. Писаночок я тобі списала та й пасочку спек-
ла, — тато на пошті пришле. Діти, діти, кілько Вас маю, 
а так як бих вас не мала! Ти десь світами отуда блукаєш, 
не знаю, чи би то за мої, чи за татові гріхи, Юрка відо-
брано до войска, Параска віддалася на друге село, а дома 
лиш Владзьо. Та й єго хоче тато дати від хати. До Коломиї 
і бурси, ци в що. Ой, біда чайці-небозі, що ви вела діток 
при битій дорозі: там чумаки йшли, чаєнят найшли, чаєч-
ку зогнали, чаєнят забрали. Таке моє з Вами, діти, як тої 
чайки з чаєнятами». Таке диктандо написав брат від мами. 
Отож я піду до церькви і буду глядіти на другі матері, як 
вони молитимуться за своїх дітий. А далі розіблю над по-
током дві писанці, що-м сам їх списав, то одну пущу до 
Русова до мами, а другу до Вас. Ви прочитайте там, що на 
Великдень до схід-сонця треба митися в такій воді, що 
писанки в ній плавають, бо лиш тоді буде христєнин «фай-
ний, як Великдень, добрий, як Христос, а мудрий, як рах-
мане, що сидять в серці землі».

Шановна докторша най не забудуть, що мають йти ди-
витися, як дівчата грають «вербовую дощечку» під церьк-
вою. Маленький хлопчик най глядить відтепер на завзя-
тість дівчат, на наш нефайний рід хлоп’ячий, бо ймуться 
за попід боки та й приспівують: «Кілько в цебрі дощечок, 
тілько в хлопців болячок».

    Здоровлю Вас. 
Ñòåôàíèê.

2.ІV.96.
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ДО Л. В. БАЧИНСЬКОГО

29 êâ³òíÿ 1896 ð., Êðàê³â

Левку!
Грошей не було — і я не посилав, новин таки не бу-

ло — і я не писав. Від тебе також не ждав нічо цікавого, 
аби писати.

За себе нічо не кажу. Вчитися гірко та й не любо, до 
дівок під’їздити не варто, а межи людий йти тоже не хо-
чеся, бо всі читають 30 часописів на день і наперед вже 
знаєш, як і що будуть балакати. Сижу і читаю.

По решті думаю, що ліпше сидіти в торгівлі та слухати 
сплетень маломіских. Жива баба та й маючи фантазію 
підпустить бріхоньку, злосна баба задля бріхоньки тої ро-
зіб’є посудину кухонну (говоримо делікатно!) на склепіню 
люцкого організму, себто голові свого чоловіка, журливий 
чоловік зап’є-загуляє в торгівлі, решта гості беруть сторо-
ну одну або другу і т. д. Брешуть, б’ються і п’ють люде та 
й знають за що. Можеш взяти панну попід пахи або вона 
тебе і прійтися по ринку та й з цілою певністю можеш єї 
бавити: се, адіт, баба дуже брехлива, такої вже вритної 
натури, се молода пошта, се молода, але вже досвідчена 
льондра, і т. д. — се тот, та же знаєте, правник, що са-
манає на анархіста, а на ділі лиш тому так лупає очима 
(правда, що великі і файні очи має, чи пані ласкаві може 
спротивлятися), що мусить дниньки лазити з Серафинець 
до Городенки і retour1, а він хотів би, даймо на то, лиш в 
Городенці гандри бити; сей знов довгобразий балан, що 
шпортає ногами, тручає політику уперед, ревний русин, 
веде процеси против мужиків за панами, даймо на то, з 
Чернелиці, червоних людей не любить (має, бачте, спочу-
тя естетично-художницкі, котрі не потурають яскравій 
барві червоній) і боїться, а білих шабель в дуелю не боїть-
ся, і т. д., і т. д.

А глянь ти в місті на рій бляншів і пудрів, рій грудий, 
що виливаються з-поза шнурівок і нагоняють страх на 

1 Назад (ôðàíö.).
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тебе, що за малу филю ти ìóñèø топтати їх, бо попадають 
на брукованє — глянь на товпу циліндрів, паличок і рука-
вичок — то лиш одно можеш сказати тій, що під пахою: 
сі всі читають газети! І шлюс.

Еміграція! Я бачив і ще бачу тут на двірци тоту еміг-
рацію. Гонить їх голод з дому за світові води, а опіку-
нове ще втікати не дають. Ще кісток їх треба, аби змо-
лоти і перевести меліорацію ланів, аби побудувати з них 
Христові косцьоли, аби поставити ними піраміди побіди 
на[д] Moskwą. У Велику п’ятницю і Велику суботу сну-
ються, як вовки, попід двори панскі і страху нагоняють. 
А де ж посли? Чому не спитають апостольскую Милость, 
як святкували мужики той день, коли Милость обмива-
ла ноги жебракам? Таже еміграція свідчить о такій без-
граничній темноті народу, о так малій силі нації, о так 
подлій інтелігенції, — що луснути можна із лютости. 
А де ж з’їзди нотаблів, а де ж могуті Олесницкі, Окунев-
скі і інші «розважні» і «поважні»?! (Ñòàðîñòà òåðíî-
ï³ëüñêèé çàêóïóº ´ðóíòè åì³ãðàíò³â ³ â³äïðîäóº ìàçóðàì.) 
А то поважні і розважні телята закладають задаткові то-
вариства, аби давати гроші на позику попам, патентова-
ним патріотам, святкують поминки Шевченка — а спро-
мігтися на товариство еміграційне не можуть. Та же 
скажи меценасови, що жінки родя діти під клоаками 
желізниці, що на лавках III класи вони жовті, як віск, 
зелені, як трава, здихають, як мухи, що мужики плачуть 
та й кажуть, що не руснаки ми, а цигани вже. Море сліз, 
пекло ціле муки! Нагадай єму лист польки по виборах — 
де morituri te salutant1 — каже та душа. Не русини, а 
цигани morituri, але й вони люди. Доле люцка, яка ти 
гірка і нескінченно зла!

Книжки мені пришли, то дістанеш другі, дуже гарні. 
Напиши, що робиш, що робите всі? Що робить сестра? 
Я ще щодо неї напишу до тебе. Дай адресу Мартовича і 
повідоми, що діє? Як функціонує заряд повітовий партії?

1 Ті, що мають умерти, вітають тебе (ëàò.).
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Доста того, що жду зараз довгого листу. Не забудь пус-
тити п’ятки, котру видираєш ми з-під серця.

     Здоров будь. 
Ñòåôàíèê

29.IV.96.

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

17 òðàâíÿ 1896 ð., Êðàê³â

Дорогі!
Нині мене сумлінє заболіло. Воно все було в мене здо-

рове. Я так гадав та й обмилився. Така обмилка дуже бо-
люча. Але най Вам розповім, як було. Йду вулицею та й 
«філозофую», що, бач, дощ ллє, як з цівки, а мені нема 
біди! Позволено мені забігчи в будь-які сіни та й перече-
кати зливу. А будь я в Белелуї або в Сяноці та й не то! 
Треба би зараз ґаздині белелуйскій (ґазда звичайно в полі 
під возом мокне) сказати: «Славайсу! Ег, то-то вцідило, як 
з коновки, коби хоть чисте!» — «Сохрань, Господи, лиш 
від граду, а ви відтьів?!» — і т. д. За сховок треба в наго-
роду цілого «діалогу дощевого». Був би-м щось і далі ду-
мав — то певно, може, за місто і за село, може, за соці-
алізм і дрібну власність, може, би був говорив з ґаздинею, 
що «сигонни жити — каміня гризти» — не знаю, що би-м 
думав? Хто думкам пан?! То кажу, не думав-єм далі, бо 
перед очима, перед душею, перед цілим мною станула 
драма муки зо змученими людьми в ролях.

Напереді босий хлопчина здув хрест угору. Ледве ноги 
волочить за собою, але на зеленкуватім єго лиці можна 
прочитати буту. Несе хрест, веде похорон — головна роля. 
Далі йде чотири хлопчики, все по два в двох парах. Несуть 
трунву на дручках. Якби на тій трунві не було намальова-
ного Христа, а напереді та аби зеленкуватий хлопчина не 
ніс Христа, то я би допевне помилився. Погадав би-м: 
несуть скриньку з парасольками на почту. Оббивають хло-
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п’ята босі пальці по твердім каміню. Помучені. На трун-
вочці віночок чічок жовтеньких. Бідний віночок, бідні 
цвіточки! Такі колачики, як сей віночок, та дають сиротам 
у церкві за «Простибіг». За трунвою іде кілька бабів з ва-
зонками на руці. Бідні ростини, бо листє в маю жовте! 
Бідні, помучені руки, бо для підпомоги чепляються за 
рубець спенцера. Змучені провожають одного замученого 
в сиру землю. Бідні, помучені!

Змучений і я, тож йду за своїми. Та одна баба каже 
мені забиратися і не робити сміху з їх похорону. Я віді-
йшов, бо баба добре знає, хто змучений, а хто не змуче-
ний. А я, дивіть, обріхував себе і мав за змученого. А от 
баба каже, що ролі для мене в тій драмі ще нема! Христос 
змучений, бо людей спасав, хлопчики — мученики нашо-
го ладу, баби — вони мучениці, бо зродили мучеників, а 
вітки я тут взявся?! Хотів бути мучеником, не протерпівши 
мук! От брехун! 

Та й заболіло сумлінє!
Дякую Вам за прегарний лист і за прихильність до та-

кого нероби. Я от направляюся, зачинаю знов любити 
людей, терпіти з ними і радуватися. Час від часу я занепа-
даю з надміру тих терпінь. А їх так богато! Та й хто не 
занепадає? Коли їдете до нас, коли побачу Вас на двірці 
Краківскім? Хотів би-м бути близько коло Вас — може, 
би сили набрав та подужів.

     Ваш  
Ñòåôàíèê

17.V.96.

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

Ðóñ³â, íîâîãî ðîêó 1897 

Коханий друже!
Доста було мої турботи, нарешті дав-єм собі спокий! 

Гадаю собі, чим довше не будемо разом, тим красше буде 
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нам здибатися колись в будучім. То буде файна година, 
але тепер вона ще в Божих руках. Тимчасом я сижу в Ру-
сові ще до кінця січня і тут ще сподіваюся від Вас листа. 
В неділю їду до Сторожинця, аби повітатися з Вашими та 
розпитати їх, що Ви говорили за себе і як виглядаєте? 
Втіха буде.

У мене і сусідів зачався сьогодні новий рік, але сумно. 
Ліс, давній сусід села, встав рано, як коли би змарнів від 
вчера — зчорнів цілий і схуд. Почав нахилятися до села і 
шепотіти, але так жалісливо, що всі хати наші розплака-
лися. Дрібненькі сльози котилися по вікнах і не переста-
вали до заходу сонця. Маленькі галузки корчилися з болю, 
а пні все ними трясли і змушували шептати сумні якісь 
вісти зі світів, що лісови вітер приніс. «Шуміт, шуміт, 
шуміт», — каже пень. «Що що, ой що?» — питають прут-
чики.

«Вікна плачут, Катре, обітри платочком», — каже ма-
ма, а Катруся обтирає віконця, а Іванко маленький плаче, 
і не дає обтирати, і говорить: «Хоцу писати». Мама від-
кликає Катрусю, а Іванко пише на заплаканих вікнах. 
Глянув на ліс, і збоявся, і втік на піч. Потім зліз назад і 
хотів знов писати, але віконця вже Катруся обтерла. Пла-
че. Мама бере єго на руки, показує ліс і каже: «Лиш плач, 
та вова з ліса прийде, та й тебе хапне — та й по тобі!» 
Іванко поліз на піч та й заснув. «От дурне», — гадає мама 
і усміхається.

Д’вечеру ліс змордувався, і задеревів, і заснув камін-
ним сном. Із світів далеких, із-за водів глибоких надніс 
сумну вість до села. Чи то война буде, чи помір на люде, 
чи саранча сонце сховає, чи пани панщину заведуть? Бог 
знає — ми не знаємо. Хрестимося і спати йдемо.

Лиш одна баба Тимчиха знає, що ліс шептав і що то 
буде? Сидить на печі, і пряде вовну, і віщує дівчатам, 
що на вечерниці зійшлися. «Чули-сте дівчита, як ліс шу-
мів? Война буде, ой буде. Такої війни ще не було. Всі 
царі будут си бити. Усіх хлопців і чоловіків заберуть і 
всіх уб’ють, а потім старих озмут, і вони не повертаютси. 
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Лиш баби, дівки і діти полишаються. А потім голод буде. 
Аж потім буде людям ліпше, бо рекрутів вже не мут 
брати». Дівчата мліють зі страху і не хотя йти додому, 
бо страшно. Тато веде доньку додому і сварить, чому 
забавилася. «Я бояласи, бо баба казала, що така вой-
на буде, що і вас уб’ют, і нашого Юрка уб’ют, і всіх 
уб’ют...» — «Добре, що тебе лишуть», — каже тато і га-
дає собі: хто знає, може, й буде война, і не годен за-
снути.

Так ми усі разом з лісом, з бабов Тимчихов, з дівча-
тами і татами творимо то, що житєм називаєся в селі, а 
що поза селом називают люде поезією. Над нами блі-
дий, безкровний місяць, а ми в хатах з заплаканими вік-
нами супокійно спимо, хіба дівчатам сниться їх милий, 
але вже у войні вбитий. То лежить Іван дес у чужих 
краях на білім, гострім каміню, а кров з него стікає, а 
він каже: «Болит мене серце й голова, а ще мої дівчи-
ноньки коло мене нема». Вона роздирає вишиваний ру-
кав надвоє, і затикає рану в серці, і видить, що кров ще 
більшою струєю витікає. В розпуці кричить: «Іванчику, 
не вмирай, не лишай мене!» Мати єї будить, і хрестить 
єї, і каже: «Вже більше на вечерниці тебе не пущу, бо та 
баба якихось байок вам понавповідає, а потім спати не 
даєте». На другий день брат каже мамі: «Ма, видите, 
Марія з Іваном своїм і вночи не хоче розлучитися. Тре-
ба сказати Іванови, яку файну любку має». Марія чер-
воніє і тікає з хати, а всі регочуться. Дівчина за хатою 
перечікує сміх і говорить до себе: «Бодай ту бабу Бог 
побив!» 

От Вам окраєць житя нашого в селі’ Ви, певне, назве-
те єго поезієв і будете нас мати за щасливих. Добре, ми 
щасливі до якогось часу. Але як нас сум спіткає і горе, а 
ми Вам про нього будем писати, то Ви не називайте того 
поезієв, але муков і горем.

    Пишіт довгий лист.  
Ваш Âàñèëü
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ДО О. К. ГАМОРАК

12 ëþòîãî 1897 ð., Ëüâ³â

Шановна приятелько!
Ще від суботи я в дорозі, а Краків ще далеко від ме-

не — я у Львові у Вашого тата сижу оце вже третий день. 
У Коломиї також тілько просидів.

Віча, бесіди, агітації! Встає бесідник та й бесідує: «А я 
вам кажу, люде, що як нашого кандидата не виберете, то 
запродасте діти свої, родину і Русь. Пропадемо, братя, але 
я сильне вірую, що не бути тому, — наш кандидат буде 
послом».

Така бесіда стереотипова є, і всі партії так говоря через 
своїх бесідників.

Мені вільно було сидіти між публікою і грішну думку 
мати отаку: не пропадемо і не зрадимо. З публіки богато 
було таких грішників.

Сохрань Боже, аби я сміявся над запалом людий! Зву 
себе і таких, як я, грішниками. Хвиля хвилю доганяє, не 
знати, чи з морщіня на воді не стане гора води і не прі жре 
тих, що пустилися на скло водяне? А я і другі грішники 
стоємо над берегом та й кажемо: «Нема що казати, — ті 
люде мають запал і силу, най ратуються, — ми не помо-
жемо, бо ні запалу, ні сили ми не маємо». Грішники став-
ляються тепер в ролю учених, філософів і артистів. Добре 
роблять. Прецінь іншого виходу нема. Хто видумав кулі і 
карабіни і силу облічив розгону олова, сей не провадить 
війни. Стріляють і гинуть ті, що дістали готовий карабін з 
кулею і силою.

Сумний час настав, бо ніхто не хоче признавати гріш-
ників і праведних — всі люде. Ще гірше стало, бо вчені і 
т. д. розійшлися з тими людьми, що мають силу і запал і 
сидять в спіжарни, спільній для всіх людей, і перестають 
бути живими — се средство до поживи. В спіжарни сидять 
не Übermensch’і, але Unmensch’і1. Є на березі Прута стіна 

1 Надлюди, àëå нелюди (í³ì.).
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жовта, червона, сива і т. д. — цілий поклад. Червона, сива 
і жовта, то вони собі червоні, сиві і жовті, але є в них одно 
спільне, що права Ньютона всі вони держаться і вночи і 
вднину.

А як межи людьми хто стане ученим і т. д., то каже, що 
для него інше право, як для тих, що читають єго книжки. 
Се є нещастє. Бо гине від своєї власної кулі, а не від кулі 
другого. Се самоубійство. Отаке самоубійство лежить пли-
тою над солею землі нашої — над ученими і т. д.

Та принайменше сі люде, учені і т. д. йдуть лицем на 
смерть. Вони герої. Але серед нашої суспільности намно-
жилося богато таких, що віщують смерть, а хотять жити. 
Се темнота, що гірше вадить, як явне самоубійство. Се 
той вонючий гній у нашім суспільнім житю, що затроює 
і затроював наше повітрє. У Львові старі і молоді кажуть, 
що нічо не буде з кампанії виборчої, хоча сильне сим-
патизують з кандидатами. Се трагікомізм, т. є. такий, що 
і смішний, і гинути мусить. Наша політика ціла трагіко-
мічна.

Ãàíêåâè÷ і в Коломиї, і в Перемишли агітує против 
Окуневського і Франка за польско-соціалістичними кан-
дидатами. З принципу мусить, хоч рад[икальні] кандидати 
єму дуже симпатичні. Подайте трохи світла у голову шефа 
молодої партії. Чи принцип є щось надлюцке, а симпатія 
щось люцке?! Чи чоловік не признає тих принципів, котрі 
єму симпатичні?!

Ôðàíêî залюбився у польских людовцях. Сі послідні 
получилися з католиками, мають вступити вже до «Koła» 
у Відні, голосують за Вавельом у соймі, що буде коштува-
ти мужиків 50 мільонів, відмовляють радикалам підписів 
на інтерпеляції за те, що голосували проти Вавелю, і т. д.

Ôðàíêî возиться зі Стапіньским і каже себе припору-
чувати виборцям через такого чоловіка.

Òðèëüîâñüêèé злий, що не лиш він скликає мужицкі 
віча, але і Дудикевич. Він з принципу є за кандидатом 
соціалістичним, але з симпатії стоїть за кандидатом ради-
кальним.
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Ïàâëèê робиться хвостом Окуневского, бо чиїмось 
хвостом він та мусить бути.

Äàíèëîâè÷ — нулі, Ãàðàñèìîâè÷ також.
Чи таку політику сих наших заслужених людий не 

можна назвати зрадою вже як не мужиків, то партії ради-
кальної? Але може і не можна. Се є Kołowacizna polityczna 
w radykalnéj partyi1 — се правдиве і сумлінне.

Я Вам дуже файно дякую за лист послідній, до Русова 
післаний. Се була справді приятельска прислуга, щоби 
задля личної цікавости другого чоловіка кілько заходів 
робити. Се може зробити лиш приятель, і позвольте себе 
і мати за приятеля.

Нині їду до Кракова і там сподіюся дістати від Вас лист 
з дописками Івана.

Goll. physicum!

    Будьте всіма здорові. 
Ñòåôàíèê

Львів. 12.II.97.

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

Êðàê³â, 14 ëþòîãî 1897 ð.
Coll. physicum.

Дорогий друже мій!
То я знов забіг у агітацію виборчу не з любви до 

політики, не з прихильности до кандидатів, але з великої 
до хлопів любови. Три тижні сидів-єм у гірских селах і 
вповідав-єм там, як що куда світом іде, а вони мені усі-
лякі практики. Тримає гуцул відозву віборчу в мозиляс-
тих пальцях і не чує, чи має що в руках, чи не має, і так 
балакає: «Панам ні пся мама, гроші, моспане, мають та 
й гайда мужикам посилати на пошті папері, а дурні му-
жики йди та слухай казанє аж у Коломиї. Ліпше вже до 

1 Політична метушня в радикальній партії (ïîë.).
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церькови йти та попа слухати, то блисше». Один із них 
сидить коло вікна та й нараз каже: «Мой, адьи, кумедія!» 
Всі вибігають з хати на злість усякому пар ламентаризмови. 
Видять таке: малий хлопчиско запряг двоє ягнят до са-
ночок, сів на саночки та й поганяє ба тіжком. Я вижу, 
бо також вийшов-єм дивитися на кумедію, як по снігу 
серед величних скалів, серед лісів, що виглядають на 
сонце, як просо руде, засіяне на горах, їде на санчатах 
маленький хлопчик, і сонце заглядає в єго чорні очі і 
смієся з него, і він смієся, і гори сміються, що таке воно 
мале та й забігло з ягнятами маленькими межи таких 
величних, як ліси, гори, сонце. І я сміюся. А гуцули смі-
ються також і кажуть: «З цего, мой, ґазди не буде!» Вер-
таємо назад до хати, і я говорю їм бесіду агітаційну, а 
кождий з них роззявить рот, пустить ниточку слини до 
землі, і злучиться тою ниточкою з землею, і каже: «А прав-
да, пані, що як бих не вібрали посла, то бих далі жили». 
А я, бідний агітатор, кажу: «Та правда, щоби-м жили». 
«Ото-бо і є!» — кажуть мені і розходяться, а я чую, ще 
кепский з мене агітатор, бо не змушую їх, аби мене 
слухали, лиш сам рад би-м їх слухати. По трьох тижнях 
я вертався, і гуцули говорили: «Добрий панок якийсь, 
лишень не знати, чого зимі йде у гори, хіба дома робо-
ти нема?» Так що я в Кракові, бо жандарми хотіли йми-
ти, а я втік, бо, кажуть, взимі зле в арешті сидіти.

Дорогий мій, і сильний, і шановний друже, пишу Вам 
це тому, аби-сьте мене оправдали і не гнівалися, що до 
Вас не писав-єм. Ваш послідній, прегарний лист, може, 
найбільше тому винен, що я пішов межи тих людий, що 
годні ще сказати: хоть не віберемо посла, а жити будемо. 
Я лиш пішов глядіти на ту силу, за яку Ви там уповіда-
ли. Був-єм у Сторожинці два дні, і там мені уповідали, 
що Ви, може, до Кракова приїдете, ой, як би-м тішився! 
Напишіть, що Ви ще мій друг і не гніваєтеся.

Ваш Âàñèëü



372

ДО С. А. МОРАЧЕВСЬКОЇ

Ïåðøà ïîëîâèíà áåðåçíÿ 1897 p.,
 Êðàê³â

Та передумую та перегадую, що би Вам у дарунок 
дати? Нагадую собі, що як вертав-єм від Вас, то була 
гадка післати Вам мою, по-моєму, найліпшу працю, на-
писану крейдою на таблиці. Ви мали її прочитати, та 
змазати, а чорну табличку собі лишити та й покласти її 
на спід у сховок. А потім, я собі далі гадав, Ви будете у 
дорогу збиратися, у далеку, та й будете обзирати всі схов-
ки, та й чорну табличку найдете. Ви її мали викинути, 
так я хотів, а віник її мав вимести. Але я потім не хотів 
такої пам’ятки Вам давати. Зачорно Ви би нагадували 
мене. А ще й то було, що я нікому не можу дарувати 
дарунку, що дешевий і нефайний. Усі мої папери, ба й 
усіх пишучих панів, то є не дарунок, а лиш просьба: за 
це мені дарунок патриться.

А тепер нема у мене нічо файного, аби Вам дарувати. 
Нічо нема. Якби Ви змогли зайти у мою душу, то би Ви 
там найшли багато файних дарунків Ваших та й би-сте 
раді дуже були, що дарунки Ваші у такій красі обмаєні.

Як мій човник плавав по водах, як хвилі нас заливали, 
як товариш потім задушився піском і конав, як я потім, 
недобиток, взяв бучок дубовий і босий ходив по білім 
корінні і зрошував росою червоною зів’яле бадилля і як 
не мав-єм моці йти далі — то мене тручали наперед да-
рунки Ваші, Вас обоїх. Ще лише побачити ті дарунки у 
моїй хаті обмаєні.

— Дайте мені те, що любите.
То беріть собі мою маму, то беріть собі себе з чолові-

ком, то візьміть собі мої думи молодії, то візьміть собі 
свого хлопчика на руки, то позбирайте усі чічки перші на 
весну, то заграйте шум ліса у бурю і плач над дитиною у 
студеній хаті. Все заберіть, бо це файне і моє.

А таки дати треба і, Господи любий, чому мушу дати 
Вам лише таке, що не ціле файне і моє.
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У четвер вечором виїжджаю з Кракова до Добромиля 
до моїх приятелів мужиків, а в суботу вечором зі Львова 
їду просто до Вас. Якби не їхати до Вас, то в четвер зате-
леграфуйте. Усіляке може Вам у хаті випасти.

Ваш B. C.

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

Áåðåçåíü 1897 ð., Êðàê³â

Дорогий друже!
Сидів я, сидів та й не міг усидіти. Недалеко від мене 

били і різали. Я пішов туда. Застав-єм подертий сніг на 
горах, заболочений на дорогах. Серед тої смерті сиділи 
чорні села, як тіні, як жужлі, спалені горячкою голоду 
давного і довгого. У селах — люде. Гадали вони і ще гада-
ють, що їх сльози розсіються попід сонце і на сонце впа-
дуть, і почорніє воно, і цісареви знак дасть, що вони пла-
чуть і гірко ридають. Гадали вони і ще гадають, що сльози 
їх на вітер усядуть і піднесуться там, де атоми пурпуру 
Бога тихо обминають, і атоми шептати будуть їх сльози, і 
Бог укритий покажеся, і буде з висот синих видіти їх, як 
плачуть і гірко ридають.

Потім я прийшов до них і казав їм, аби не плакали і 
аби гірко не ридали. Я їм радив, аби брали стріхи свої і 
складали одну на одну — аж під сонце. А сонце запалить 
їх високість, і царя спече, і Бога покаже. Вони слухали 
мене і ще боялися. Але я їх таки намовлю.

Ми однако стали добрими приятелями. Я їхав, а вони 
мене прощали і розійти не могли ся зі мною. Жандарми 
надійшли і нас розтягнули. Се були бойки з Добромиль-
ского повіту. Ми йшли темнов ночею болотами і раз по 
раз спотикалися, але не впав із нас ніхто, бо тримали нас 
плечі близьких, що разом з нами йшли. Довго ми йшли, і 
хоть замерзали нам ноги і гнили від мокрого болота, то ми 
розгрівалися нашими великими словами. Потім настав 



374

день, і ми бачили ясне сонце і мідяні ліси, і чули-сьмо 
короткий, уриваний спів косів, що недавно надлетіли. Ми 
ще йшли, хоть бажали глядіти на сонце і ліси. Зайшли-сьмо 
у місто і надибали жовнірів, що стояли сперті на олов’яну 
збрую. Ми пройшли коло них, як діти, — невинні і цікаві. 
Потім вони нас, як дітей, загнали у церкву. Лиш у церкві 
ми були безпечні — ми невинні. Обступили вони церкву 
і хотіли нас там різати. Ми хотіли не датися і чарами свя-
тими боронитися. Прийшли потім начальники і просили, 
аби вийти, то будем безпечні. Потім ми вийшли, нас 24, і 
голосували.

По голосованю я казав їм, що можна і в церкві боро-
нитися, а в хатах і селах, то конче треба. 

Такі були вибори. Я за них Вам колись більше розкажу. 
Мій друже єдиний, я би рад бути з Вами хоть днинку ясну, 
і я буду доконче старатися, аби поїхати до Вас. Але Ви 
тимчасом пишіт такі листи, як пишете. Се сила моя і кра-
са. Я по них ліпший і файніший. Пишіть.

      Ваш 
Âàñèëü

Напишіт виразно, чиї імена подавати, а чиї не подава-
ти, і чи треба буде товариствам складати подяки? Коби 
можна, аби не складати. Бо се не конче добре.

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

19 áåðåçíÿ 1897 p., Êðàê³â

Коханий друже!
Я був через кілька днів на селах, аби казати мужикам, 

що кров червона чорній землі на весну не вадит. Я з 
ними ходив поміж шаблі і все казав: ви дусші від шабель. 
Потім мужики впали з кандидатом своїм, а я казав їм, 
що вони ще десять послів чужих витримають. Потім нас 
арештували, але мусіли пустити. Врешті відвели мене до 
колії, і ми розійшлися як приятелі. У Кракові надіяв-єм 
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ся застати від Вас лист, та й не застав. Дуже боюся, чи 
Вам що злого не лучилося? Напишіт зараз хоть одно 
слово.

Âàñèëü

ДО С. А. МОРАЧЕВСЬКОЇ

Âåñíà 1897 p., Êðàê³â

Добрі.
Я читав Ваш послідній лист, і мені ставало якось доб-

ре. У тім листі я найшов, як би то сказати, ну, найшов 
розум. Ви добрі справді. Ви чули мою муку та й мене тро-
хи врозумили, бо-сте казали: душа менше стане самотня, 
ніж є. Оце і є те, що мене успокоює. Я боюся, що я зама-
ло даю і мучуся, і падаю в обморок, але воно так не є. 
Я замало не даю, бо я і душу даю, і все довкола неї. Тепер 
вірте і послухайте: у мені мої чувства стоять закопані, про 
них ніхто не знає і не сміє знати, бо я би не був чоловік, 
але проститутка. Те, що йде з них у люди, то є блиск від 
них, але не вони самі. Се мої найглибші чувства, се моя 
душа. До моєї душі належить і моя любов. Вона стоїть там 
спокійно, викута з таких елементів, що їм назви нема. 
Понад нею висить раз м’яка, чорна ніч, то знов синє небо, 
то ще квіти з небес і з землі. Я сам, як до тої статуї збли-
жаюся, то мовкну і маю над собою її велику і святу, а 
довкола або ніч, або небо, або квіти. Другі глибокі чувства 
чують або ніч, або небо, або квіти. Я клякаю перед нею і 
мовчу, мовчу і чую своє божество. Уважаю негідним дава-
ти справоздання з моєї статуї. Я Вам колись казав, що як 
буду любити, то нікому того не скажу, навіть тій, що її 
люблю. Так би повинно бути, але я не досконалий. А те-
пер я чую, що як коли-небудь я за цю, мою любов, гово-
рю, то потім терплю муки. Чую, що нема такої бесіди, аби 
її висказала, що не вродився такий чоловік, аби найшов 
таку бесіду. Чую, чую і чую. Ще чую, що треба стати не 
собою, але вищим від себе, аби хоть одне слово таке ска-
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зати за любов, щоби не було брехнею. Відай, би треба 
здуріти, або я знаю. Очима, може, може, складом уст, 
може, музиков можна би дати хоть крішку правди за лю-
бов, але мовою ніколи.

А ще кажу: любов то є статуя свята, форму має коханої, 
але життя, святість не її, але Божі. Власне то, відай, і велич 
коханої, що дає собою якісь великі святості з царства бо-
гів і заковує в свої форми ті краси.

Вірте мені, що для мене є мука давати слова за свою 
любов, бо се святотатство. Прецінь Ви не схочете, аби я 
брехав Вам за любов, бо таку її показати, як вона є — я не 
годен. І те чую, що то зле писано, що неправда. Любов є 
пропасть, і її сказати словом, обняти зором або здумати 
головою не можна. Обіймається її, відай, тогди, як падаєть-
ся в ню, але тоді вже нема ані голови, ані слова, ані зору.

А я вірю в того, що як видиться свою кохану, то мож-
на бути щасливим поза границі щастя всього, бо видиться 
трошки правди з ідеалу.

Тут я моїй і Вашій вірі кладу печатку і во вік віки за 
любов свою не говорю. А Ви вірте, що любов моя то є 
святість.

Чи я ідеаліст? Мій Господи, або я знаю. Я лиш знаю, 
що кождий чоловік має у собі таке, чого нікому не годен 
сказати. Для мене Ваша просьба свята. Хочете, аби писати, 
то буду. Але прошу Вас не згадувати мені за мою святість.

    Будьте здорові.  
Ñòåôàíèê

ДО С. А. MOPАЧЕВСЬКОЇ

Ë³òî 1897 p.,
 Êðàê³â

Добрі Ви мої.
Мені є зле, я з тим не криюся. Про око я спокійний, 

а в душі щось в’ялить, щось точить.
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Моя мати хора, моя любов далека, далека. Терпіння і 
туга безмежна. Оце я. Тим двом силам я не даюся, я зма-
гаюся не впасти в одну або в другу і що мінутки впадаю. 
Пекельний біль.

От пропадати би.
Але у мене є те, що мене рятує і держить. Я хлопчик. 

Діточий сміх і біль є ще у мене. То така невинність, чис-
тота дитини. Се є у мене сила первісна, елементарна.

Сто раз, не раз було так. Точить біль, гризе сум, я йду 
в поле. Летить птаха попід облаки. Аді, пташка, аді і дру-
га за нею, аді, як багато. — Та й сміюся. Чого. Но так, бо 
мусю. Се є благодать Господня.

Я багато виджу, ще більше чую. Людський біль цідить-
ся крізь серце моє, як крізь сито, і ранить до крові. Люд-
ське щастя пересівається крізь душу, як сонце крізь хмару, 
і до неба мене вносить. Сто раз спадати з неба у сором 
людський — болюче.

Серед отих болів, мук і туги виринає маленький хлоп-
чик, моя сталість, і кричить: овва, а якби таки утечи та й 
сховатися.

Правда, хлопцям у житті зле, але вони того не чують, 
хіба їм хто старший скаже.

Але мій хлопчик має часом дуже великі очі. Щось у нім 
таке бушує, перевертає, аж ніяк не може втечи від того. 
То є таке щось, що родиться, що ся творить і тому мня 
нема. А велике, бадю рідний.

Чекаємо чогось нового, якоїсь сили свіжої, бо чуємо, 
що то має сила бути. Коби лишень мій хлопчик зміркував 
ту силу, аби мав відвагу і мені, і її сказати: овва.

Чую, видите, якусь зміну у собі, що надійде і зробить 
мене добрим. Ой, цего мені треба, ой треба...

Рад би-м, ой як радо поїхав на цілі вакації до Сторо-
жинця. Чую, що там багато би-м зробив. Прошу Вас, виві-
дайтеся у Тата, чи би мені не дав мешкати у себе? Але лиш 
під одним услів’ям: аби-м харчувалися у ресторації, аби у 
хаті через мене клопотів не було. Мені би файно бути 
самому у Ст[орожинці].
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Нотатку дописую, як допишу, то пришліть мені грубу, 
звичайну нотатку, аби-м мав на вакації. Поцілуйте Юр-
чика...

Пишіть, що робите, бо я нічо.

     Будьте добрі.  
Ñòåôàíèê

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

×åðâåíü 1897 ð.,
 Êðàê³â

Дорогий друже!
Вже першого липня гадаю їхати до Русова. Побуду у 

мами з тиждень і виберуся до Кут, у гори, і хочу тут про-
сидіти цілі вакації. Я трохи нездоровий, і сей побут, може, 
трохи й поможе. Гадаю через той час подокінчувати і по-
справляти деякі свої роботи і дати до друку. Гадаю ще 
вчитися, аби раз дійти до порядку з моїми студіями. Студії 
йдуть пиняво тому, що до них не маю великої охоти, а 
професорі мої не годні мене заохотити. Я би радо їхав до 
Вас, але боюся, що буду дармувати. Я би не видержав 
бубнити в хаті, як би-м чув, що Ви близько і можна з Вами 
говорити. Боюся сеї покуси.

У мене тепер зелений час. Вибираюся до мами і мо-
лоднію. Весело дуже на душі. Якісь промінчики втіхи ди-
тинячої закрадуються в серце і намовляють, аби-м скакав. 
Сам собі дивуюся, але і сміюся. Що діяти з дитиною, як 
розбрикаєся? Та сміятися хіба!

Дома буде мати всякої, всілякої розповідати. «Владзьо, 
наймолодший брат, то так розпустувався, що з ним годі 
видержати! Лізе в стодолі на банти, аби видирати вороб-
ців, і ще колись розіб’єся. Але я вже татови скажу, най го 
виб’є, бо тато нічо ще не знає». Цілком природно, що 
грозьба лишиться грозьбою. «Або Юрко, кілько я напла-
калася за ним!? Взяли до уланів, і ще розіб’є го кінь і таке 
моє буде, що мала-м діти доки мала-м, а на старість не 
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буду мати. Ти пійшов десь світами, Марія вмерла, Парас-
ка на другім селі, а я з татом лишимося з одним Влад-
зьом». Зворот сей дуже Владзьові на руку, бо найменше 
два тижні буде дряпатися по бантах і певний буде, що 
мама не поскаржиться татові. «А ти, синку, не гадаєш 
женитися? Час би вже, дитинко! Ти лиш не страхайся 
дівчат, а котру любиш, то направці скажи, що так а так, 
та й решта!» Я боронюся, що не все тота мене любить, 
котру я люблю, а мати дивуєся, що може під сонцем бути 
така, аби мене не любила!

А потім вечеряємо вкупі, і мати, дивлячися на нас, 
забуває за журу і щохвиля говорить: «Їжте, діти, бо будете 
голодні. Владзю, та бо їж, не дрімай, може, би-сь трохи 
потовстів». Та й йдемо спати. Мати ще довго говорить 
молитви і ревно просить Бога, аби Владзьо не розбився, 
аби Юрко прийшов здоров, аби мене любила тота, що я 
єї люблю.

      Ваш 
Ñòåôàíèê

ДО С. А. МОРАЧЕВСЬКОЇ

Ñåðïåíü 1897 p.,
 Êóòè

Добрі.
Мені було завузько у Русові, та й я поїхав трохи у гості, 

але і в гостях мені зле. Нині вертаю до Русова. Ви будьте 
такі добрі, то напишіть, коли мете минати Снятин, аби-м 
Вас ще видів.

Я був вчора у Вижниці і оглядав-єм місто, і все-м собі 
думав: сюди мемо ходити, а отут мемо сідати. То я ходив 
та ходив, вже-м і хату усмотрив. То би дуже файно було, 
якби Тато перейшли до Кутів. По правді, то мені би жаль 
було того ґанку, що перед Вашою хатою. Воно ніби сухі 
дошки, отот ґанок, але як їх умаїти Юрчиком, Вами, мною, 
але як їх словами і сміхом, і сумом Вашим оживити, то ті 
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сухі дошки та не сухі, та не чорні вони, та й не старі. Та 
й я би так хотів на тім ґанку посидіти хоть мінутку і чека-
ти, аж Ви вийдете з хати.

Мені дуже супокійно на душі. Хотів би-м знати, як Вам 
душа дописує.

Як я їхав від Вас, то-м видів, що Ви завернули у той 
бік до Ролча. Мені було спочатку дуже зле, що Ви їдете за 
мною і доганяєте мене, але потім-то я геть успокоївся. 
Казав-єм собі, що то все одно, чи Ви напереді на дорозі, 
чи я напереді. Трохи лишень мене мучило, що повіз і Ви 
поволі зникали. Але я вже був спокійний і сильний.

Як Вам не хочеться писати, то не пишіть, але рівно 
дайте знати, що лиш тому не пишеться, що не хочеться. 
Я лиш хочу, аби-м знав допевно, коли їдете і чи не лучи-
лося що нефайного.

З дому пішлю Вам три аркуші письма, аби Вам дати 
знати, що пишу все, аби Вас зрадувати. Тіштеся мною — я 
тепер дуже файний чоловік.

Я в Кутах день лиш був та й вертаюся, лист тому такий 
до-нічого, що дівчинки не дають писати. Йду з ними до 
міста цукерки купувати.

Юрчикові файно ручку поцілуйте, а тата поздоровіть.

Ваш Â. Ñ.

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

Ñåðïåíü 1897 ð.,
Ñòîðîæèíåöü

Дорогий мій друже!
Той лист, що Ви єго писали до Сторожинця, я аж те-

пер прочитав. Мені дуже гірко стало, що Ви стратили до 
себе віру. Із-за того, що мете носити ковнір або гузики та 
й зараз турбуватися. А най Ви уберетеся і в орнати, то все 
до Вас не липне. Ви є чоловік та й все чоловіком будете і 
великим, і сильним. Ой, друже мій єдиний, не дайтеся 
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болеви і смуткови. Я би за Вас убрався в остатне лахматє, 
аби Вам не було зле. Як Вам приємно мати мене за свого 
найблисшого, то подумайте собі так: він (я) мене має за 
свого найбільшого друга і за такого, що все відкине з до-
роги, що стоїть напоперек неї, і зробить так, що єго най-
блисші будуть ним тішитися. Без гроший, без маєтків буду 
тішитися. Най би-м Вас уздрів і в мундурі галицкого ста-
рости, лиш аби-м уздрів раз. А мені що за кривда з того, 
яке Ви убранє на себе убирете?

Мій друже коханий, не журіться. Я тим дуже радуюся, 
що Ви будете близько коло мене. Мете видіти, який я коло 
Вас стану. Якнайборше приїзджайте.

Тепер я сижу у Сторожинци. Вам не треба казати, як 
тут добре. Ще ліпше тому, що я собі на кождім кроці на-
гадую Вас та й Вашу жінку.

На то межи нами не сходила бесіда, які Ви у мене варт-
ні та добрі. Заки я Вас не знав, то-м місця собі між людь-
ми найти не міг. А Ви прийшли, та й мені яснійше стало 
на світі. Ви мали на мене рішаючий вплив, такий, що мені 
дуже легонько стало жити. Моє житє особистє є дуже тяж-
ке, але Ви єго якось змінили. Як то, я не знаю.

Як я хожу сюда отими дорогами, що ми разом ними 
ходили, то мені так добре, що аж!

Ми йшли раз оба дорогою тою, що до Будинців. Ви 
казали, що мемо творити таких людей, аби головами ся-
гали у хмари, а ногами по землі ступали. А я вижу тепер, 
що я перший такий є. Ще чую, що маю сили доста, аби 
другого такого створити, як я. Я би хотів видіти ту радість, 
аби я, що Ви мене створили, і той, що я єго сотворю, аби 
ми оба йшли разом з Вами та разом слухали один од-
ного.

Мені так файно про Вас нагадувати. Як я першого дня 
лиш подивився на ті стежки наші, то-м писав цілу нічку. 
Сім образків я посилаю Вам, аби-сьте собі вібрали з них 
то, що Вам найбільше сподобаєся. Ви і Ваша жінка. То, 
що виберете, то най лишаєся Вам, а решту кину людям у 
друкованій книжці.
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Тато Ваші дуже клопочуться Вашою їздою до Варшави. 
Кажуть, що Вас поарештують і посаду утратите. Я сам ся 
страхаю того, може би Ви не їхали.

Коби-м Вас якнайборше побачив. Ой коби, коби. На-
пишіт, коли будете у Відні. Може би-м вже раз зібрався та 
поїхав Вас привітати.

      Ваш 
Âàñèëü

ДО С. А. МОРАЧЕВСЬКОЇ

Âåðåñåíü 1897 ð.,
 Ñòîðîæèíåöü

Добрі!
Першого дня, як я над’їхав та застав-єм Вашого тата, 

що го дуже голова боліла. Уповідав мені, що Ви дуже ве-
лику журу єму завдаєте, бо хочете їхати до Варшави. А як 
поїдете, то будуть Вас допевне арештувати. Прошу Вас, не 
їдьте, най тато так не журиться. Мож й години нема такої, 
аби тато не клопотався тим. Гроші, певно, Вам дасть, бо 
повезе Вам до Відня.

Потім поскладав-єм усі конфітури в шафу, а Ваші 
річи Ганя просушувала, потім я замкнув і ключ загубив. 
Ой так.

Коби Ви були тут, то би Ви таких листів не писали, що 
Вам якось не знати, як на світі жиється. Ви би узріли таку 
файну хату. Пішлиби-сьте на Ройче, тов толоков поза 
колію, понад той рівчик, що над ним ми раз сиділи, та й 
би-сьте казали: але бо дивіть, як файно. А я би відповів: 
д-у-же файно. А якби-м верталися, то ще би-м забігли на 
давне обістє. Нагадали би-м собі, як то туди бродилося та 
болото обходилося на тій дорозі. Тепер там якось так, як 
би хто там умер. Ще би-м ходили попри «пошту» та по при 
«ворожку» угору як до Черновець.

А так я хожу та мені добре, а Ви у чужих краях та 
Вам зле.



383

Фортеп’ян стоїть насеред ординаційного покою. Я ту-
ди не заходжу, бо все ми ся здає, що він обертається тим 
вузшим боком, як я увійду, та дивиться, чи Вас нема. 
Боже, якби він заграв. Усю тугу би сказав, як то тяжко 
чикати та й замикати у собі то, що найкрасше.

А потім я писав довго, дуже довго. Написав-єм малих 
образків на цілу книжку за один вечір. Сім посилаю Вам, 
Ви вібракуйте, лишіть собі по одному, а решту киньте. Але 
скажіть, котрі-сьте вібрали Ви і Ваш чоловік. Як я писав, 
то Ви з портрету сміялися та мені кривилися: ду-у-же фай-
но. Я Вам з десять разів показав язик. Потім убрав-єм 
кашкет тата, аби-сьте мали з чого сміятися.

Вашому татови на єго бажанє перечитав-єм 2 образок, 
бо то за него, і він заплакав. Мені стало дуже якось жаль 
самотних людий. Але і радість мені груди розбивала. Аби 
мене критика у пух рознесла, бо я ті образки буду друку-
вати, то я не боюся тепер. Якби я міг перечитати 6 обра-
зок, Вам посвячений, мамам, то би їх міліон заплакав. 
Я того певний. Міліон мужичок би заплакав.

Ми з татом уже зжилися. Тато навіть мене полюбив. 
Але що з того. Коли я — песя натура. Мені все здаєся, що 
я упросився, що я зайвий. Хоть як мені прикро признава-
тися, а все-таки признаюся.

Цілий дім тутки, то якби офіцини того далекого дому 
Вашого. Все, що робиться, то робиться з гадкою на Вас, 
все, що гадаєся, то за Вас. Навіть сонічники так вигляда-
ють, як коли би Вас чекали.

На мою «Юдітку» то вже щось надивлюся. Що роблю, 
роблю, та й зараз до «Юдітки».

Рано п’ємо молоко, обідаємо і вечеряємо на «рестора-
ції». Гербат не така, як за Вас була, а конфітурів маленько 
їм, аби Вам лишилося.

З татом як говоримо, то звичайно є у бесіді така дис-
позиція:

Вступ: 1. старокатолицизм або щось друге.
Головна річ. 2. Ви і їзда до Варшави.
Закінченє. 3. Що, може, їсти хочете?
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Мені так, як у раю Адамови, ще нім яблуком захлис-
нувся. Добре та добре.

Юрчика поздоровляємо усім домом. Пишіть вже до 
Русова. Коли будете у Відни, у Кракові або у Львові?

    Бувайте здорові. 
Ñòåôàíèê

ДО С. А. МОРАЧЕВСЬКОЇ

Âåðåñåíü — ïî÷àòîê æîâòíÿ 1897 p.,
 Ðóñ³â

У мене є превелика охота все Вам казати, що роблю і 
що гадаю. Це, відай, слабість є, відай, є говірливість ба-
бина. Пишу оце папірчик далеко за селом у сіножатях, 
сиджу та й пишу й чи пішлю це писання до Вас — не 
знаю.

Перед мінутов я видів сад з самими достиглими слив-
ками, видів очима душі, як то в книжках приповідають. 
Добре воно є рвати сливку з галузки та й поїдати, але 
рвати так, що хвостик межи двома пальцями лишається у 
долоні. Рвати цілов долонев, відай, нефайно. Але, відай, 
ліпше ще дивитися на такий сад. То осінь. Промені со-
нячні не такі сочисті, як навесні, і не такі дужі, як вліті, 
за весну і літо май-май та змахалися, а тепер такі змаргані, 
що ледве двигають і то трошки світла, що їм сонце дало. 
Такі ті промені, як дитина при грудях маминих, що ще 
ссе, але очі то вже зліпилися і спати, так спатки дитина 
хоче. То такі промінчики над садом.

А сад, як долинов подивитися, то як картка з Корану 
Магомета, такі галузі подібні до літерів тої книжки, а по-
глянути угору — та й за очі хапає. Листя з мацінькими 
зубчиками легенько слухає вітру, а помежи листям слив-
ки, як коровки божі. Чорні та й червоні, але на сливках є 
трошки білого воску, а у рівчику, що від хвостика йде до 
чубка, ще трохи зеленого є.
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Збанятка ці поволеньки обертаються то сюди то туди, 
але так ліниво, що вітер зі злості не однов аж до землі 
кине. То такий сад. Але на паркані сидить горобець. Так 
наївся, як коли би то його сад був, та й спустив одно кри-
ло наопашки, та й травить. У такім, знаєте, стані то ду-
мається-гадається усякої, але так помаленьки, що аж. Та 
й гадає горобчик: аді, мой, усьо у Бога однако чиниться. 
Дивлюся на ту зморщену сливку на землі, та й ми нага-
дується моя стара горобчиха, а глипну на ту, що висить на 
галузці жовтим воском обліплена, та й таки вижу свою 
донечку цвірючку, як воно мале з жовтими заїдами визи-
рає з гнізда та й дивиться на жінку, як порпається на 
землі. Гай-гай, яка то силенна міць Божа. Такий дух коло 
саду під промінчиками.

А далі не схотіло ми-ся вже гадати, лиш погадав-єм 
собі: якби мені хто такий образ намалював, то би-м отаке 
об’яснення написав і ходив би-м щодня, аби засміятися 
над тим духом, що дрімає і гадає: Боже всемогучий. А та-
ки пішлю Вам цей папір з сіножаті, не буду навіть впису-
вати у нотатку. Най буде, що Ви ще й мене поставите коло 
саду ніби другого духа, що дрімає і гадає: Боже великий, 
коби я вмів малювати. А, може, в злобі душі Вашої гада-
тимете, дрімаючи: Боже, який він під пару панні цвірці з 
жовтими заїдами. Але напишіть, що-сте гадали.

B. C.

ДО С. А. МОРАЧЕВСЬКОЇ

Æîâòåíü 1897 p.,
 Êðàê³â

Добра моя приятелько.
Мені було у Вас дуже добре, дякувати файненько Вам за 

любість і за доброту. Вже в п’ятницю то мені дуже було 
прикро. Нагадав-єм собі, що я за Ваші гроші їхав, і здава-
лося мені, що я наймлений. Дуже-м терпів, хоть знав-єм, 
що Вам і на гадку не приходило мене наймати. Коби-м мав 
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грошей багато, але коби-м мав. (Перший раз хотів-єм заба-
гатіти на гроші.) Ви не гнівайтеся на мене, бо я ані не хотів, 
ані силоміць не тягнув грошової сторони мого побуту собі 
у голову — саме прийшло. Саме прийшло, та й до сьогодні 
відійти не хоче. Не гнівайтеся, бо на дурних гнів не лік.

Як чекав-єм на станції, то мені все здавалося, що Ви 
ще над’їдете, але Ви, розуміється, не над’їздили. Та й дуже, 
дуже банно мені стало, але не на Вас, а так таки.

А потім я їхав коло Снятина, та й так моцно плакав, 
що аж відхлипував. Але не плакав-єм з-за того, що до 
мами не повертаю, але тому, що мені було дуже банно, але 
не на Вас, а так таки.

А у Львові здибав-єм ся з моєв приятельков, колиш-
ньов семінаристков у Кракові, а тепер жінков якогось про-
фесора. Вона нарікала на життя і так казала: «ще як Ви 
були у нашім тайнім кружку семінаристок, є, — то було 
життя». І мені дуже банно стало, але не на Вас, а так таки.

А як я вже був на місці, у Кракові, то моя пані казала: 
«Яки-сьте їхали, то-сьте плакали, я гадала, що дома яке 
нещастя лучилося». І дуже мені банно стало, але не на 
Вас, а так таки. Сум, та й сум, та й сум.

Голова тяжка, серце у тузі, а губи мої шепчуть: «Вигля-
даю, як співробітник гумористичної газети, що жде собі 
заплати за кепський вірш».

Чи Ви писали або читали коли такий лист, що кожне 
слово і гадка в нім написані, і виразно написані, а таки 
лист з словами і гадками, — сумна мовчанка? Такий лист 
повинен і мій бути, хоть не є.

Я може поїду на Крету, коби лиш вдалося як. До Відня 
не поїду, бо не можна.

З великим несупокоєм жду від Вас листа, бо зобачу по 
нім, яка відомість прийшла з Цюріху. Вчора дістав-єм від 
чоловіка Вашого прегарний лист.

Юрчикові поцілунок в ручку і Вам також, а доброму 
татові Вашому сердечний поклін.

    Будьте здорові.  
Â. Ñòåôàíèê
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ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

Ëèñòîïàä 1897 ð.,
Êðàê³â

Дорогий мій друже!
Я ще був хлопцем, а він був вже жонатий і товаришу-

вав зі мною. Ми читали разом червоні листки «Przedświt’у» 
і чорну книжку «Z pola walki»1. Ми тогди оба хотіли урва-
ти корінь злоби люцкої, а цвіт єї відкинути на ліси пусті і 
на пустині. Я був гімназіаст, він був ґазда на ґрунті. Я Ва-
силь, а він Федір. Я єго вчив, а він мене слухав чорними 
очима. Я єму казав, що ми вмремо оба в тій борбі зі зло-
бою люцкою. 

Ми розійшлися.
У марті сего року він убив свою жінку. Вона єму доріка-

ла за то, що свого не пильнує, а ходить поміж люде і балакає 
їм за злість панів та за кривду мужицку. А вона плакала, а 
діти коло неї плакали. Він діти післав, а жінку убив.

Піп католицкий пустив письмо до мене, що треба Фе-
дорови на адвоката. Піп дав гроші, і я дав. Але Федір 
дістав сім років в’язниці. 

Зі Станіславова пише до мене Федір із темниці: 
«Я гадав, що я сотаю корені злоби люцкої, — а я своє 

зелене дерево скорчував. Мури сиві, мури мокрі. Сім років 
у мурах сивих, у мурах мокрих.

Ти чув у моїх горах тот шум від крил орла і від гладкої 
скали. Орел розпростре крила, б’є у стіну камінну, а вітер 
тікає з-межи них. Лиш ми чули, як він тікав.

А нині у сирих мурах прочуваєся той шум, але страш-
но, страшно, гірко, боляче. Чую, чую, але гір не видко, 
лиш мури.

Брате Василю! Коби ти мав гадку за мої діти, бо я їм 
маму убив. Найстарший називаєся Василь. Коби ти звагу 
мав, аби на него сонце світило не крізь мішок, грубо тка-
ний, але крізь сорочку, тоненько ткану. Підменша моя 
Ярина. Коби ти дбав, аби єї рукави не були білі, порожні, 

1 «Світанок» і «З поля боротьби» (ïîë.).
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але аби вишивані були, аби вона дівка була. А найменший 
є Никола. Коби єго сорочечка на грудях не була мокра від 
слини. Коби ти бачив, аби вона єго у грудці не гризла, аби 
сухонька була.

Бо я їм маму троїм убив — і Василєви, і Ярині, і Ни-
колі. 

Як я єї вдарив, то сивий мозок із голови випав. Відай, 
з него я ношу сиву сардачину у мурах. Я мав якось сон. 
Я дзвонив у дзвоночок сріблий. Всі люде слухали і тіши-
лися. Лиш мої діти затикали вуха, аби не слухати. Страш-
но мені було.

Що крок зроблю, то мені нагадуєся: убив, убив. Що 
стану на однім місці: діти дрібні осиротив.

Сім років у сиві сардачині, у сирих, сивих мурах! 
Коби я мав кому сказати: сій мені поле моє, збирай з 

мого поля та годуй діти мої, бо я їм маму убив».
Дослівний текст із того листу Вам пишу. Як можу, так 

стараюся о єго поле і єго діти. Разом з попом католицким, 
бо той піп каже, що Христос би не писав єму єго просту-
пок за вину.

Я би хотів гаркнути і плюнути світови у очі. Я би хотів ті 
троє дітий взяти на руки і нести їх до гробу Христового. Я би 
хотів, аби люде дивилися на ті троє дітий і аби їх сумлінє 
задушило, і аби діти до неба до мами полетіли. — Ой мука!

Чорна книжка «Z pola walki». Лиш Вам пишу сей лист 
у листі.

Âàñèëü

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

Ëèñòîïàä 1897 ð.,
 Êðàê³â

Дорогий друже!
Я тепер дуже баную за тим часом, що ми були разом. 

Якось не скористав-єм з того часу добре, — чую тото і 
дуже баную. Я тутки з ніким не схожуся, часом з яким 
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соціалістом, але я їх не люблю. Усі вони виглядають на 
людий, що кар’єру собі кують, з патосом, з недолею люц-
кою на язиці. А більше не маю нікого. Русинів нема, та й 
я самотний, — я все так, як кажете, ніби між людьми, а 
по правді в лісі. Дякую Вам за пораду. Як буду в грудню 
їхати до Русова, то поверну до Вас. А тимчасом Ви щас-
ливо містіться у Львові. Як хочете пізнати цікавого чолові-
ка і не дурного, то, як будете мати час, зайдіть до редакції 
«Зорі». Там є мій давний директор Борковський. Расовий 
народовець з 60-х років. Або чикайте аж на мене, то я Вас 
познакомлю. Впрочім, для мене Львів чужий — як чужа 
мені кузня, де куєся паскудні, лакеровані кліщики на па-
нів, жидів і людий.

Прошу Вас, десь у книгарні у Будапешті вийшла книж-
ка Pierre Luys «Aphrodite». Як будете хотіти купити книж-
ку, то купіть осю та й мені дайте прочитати. Мені тут єї 
дуже хвалили. Ще напишіт Ваш адрес докладний. У нашім 
ріднім краю з листами дуже небезпечно. 

Нині я мав велику радість. Ще з моїх діточих літ нага-
дав-єм собі файний образ. Йшов, йшов попід сіре небо та 
й нагадав сонце.

Я біжу за возом та й збиваю порохи з дороги татовим 
батогом. Як при дорозі був бодяк, то я єму збивав шию та 
й клав під колеса від воза, аби такого лайдака, що у ноги 
босі коле, — на смерть переїхало. Тато веде воли, а я біжу 
за возом босий, простоволосий і без пóрток. Сонця було 
так богато у мені, як у хаті файненько, перед Великоднем 
вибіленій. Ой, сонця того було так богато, а тепленьке, а 
ясне... А стара Ковалиха, вона вже давно умерла, вибира-
ла коноплі. Дала мені яблуко, а я єї батогом збив бодяки 
з конопель. Але із-за гори показуються сині шапки з яс-
ними гузиками. Баба Ковалиха кинула горстку до землі та 
далі до вояків, а я за нев, за нев без порток і батіг тягну 
за собою.

«А мій Іван є тут межи вами?» — питаєся баба.
Вояки йдуть ані пари з уст.
«Люде добрі, де мій Іван?» — ще питає баба. 
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Нічо, лиш далі йдуть. Баба Ковалиха здуріла. Плаче, 
кричить, а я з бабов так плачу, плачу та прошу, чи є 
Іван межи ними? Вояки йдуть, а ми з бабов за ними та 
за ними. Оббігаємо вояків, як стара сука з щеням отару 
овець оббігає, та плачемо. Але я вздрів на переді у воя-
ка таку шаблю з китицею, таку блищучу, що аж. Обтер 
сльози та й хап за шаблю! А той вояк у регіт, у сміх — я 
напудився, і бабу лишив, і батіг лишив та далі д’татови. 
А тато мені казав, що жовніри на войну пішли. Я цілий 
день сидів коло тата та випитував за войну. А вечером 
не міг спати. Мама мене хрестила, підкурювала та й 
стригла волосє із баби Ковалихи, бо то вона мене напу-
дила. Так мама казала.

      Ваш 
Âàñèëü

ДО О. К. ГАМОРАК

Ïî÷àòîê ãðóäíÿ 1897 p.,
Êðàê³â

Шановна товаришко!
Ще заки Ви мені дали знати о тій смерті, то я дістав 

карту посмертну. Прийшла чорна з хрестом із смутку чор-
ного родини. Писана карта провінціальним літографом 
або близьким умершій, бо письмо розбігається від тих 
слів, що їх творить, бо ті слова вічно смутні і сам кінець 
життя. Я ту чорну карту маю.

Я тепер чую шум орлиних крил, що скалів піднебес-
них дотикають, я виджу промені крил орлиних і те, що 
скала їх родить, і як ся сходять мої промені до купи. А в 
свіжім гробі чую тисячі сизих перед осінньої мряки за-
копаних. А вони будуть виходити із чорного гробу і па-
датимуть на гріб, і перекидатися в сльози будуть. А зима 
буде ті сльози зміняти в хрусталі. Так най спочиває тота 
умерша. Чи вона з любові умерла? Чи її заїли сухоти? 
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Як з любові, то смерть мала славну і славу по смер-
ті — а як на сухоти, то шкода, що не жила і не вилічи-
лася. Я би радніший, аби з любові, бо мав би-м те за 
собою, що-м любив колись жінку, кращу від себе, ліпшу 
від себе.

А що люди балакають?! А прецінь то «приятно» в то-
варистві заговорити хоть би в сей спосіб: «Я виділа і її, і 
його. Що вона на нім бачила — бігме не знаю. Але-бо 
скажім таки направду. Він, знаєте, був дурний та й зачми-
лився, а вона таки зараз причепилася. Ой небого, нині 
панни з посагами та на “заволання” докторів не мають...» 
Отак накинуться на умершу, ак галич, як круки голодні. 
І що в сей спосіб більше буде розговору, як напр[иклад]: 
«Що він лайдак, підлий, прегарну дівчину у гріб за-
гнав...» — о сім я певний. Мені лишилося лиш одна чорна 
смуга в житті — не на сумлінні — і та непевність, чи лю-
бов, чи сухоти? Мій мозок чи нерви страшно брикають, 
що заведуть не у гріб, але до сумасшедших. Пишіть багато, 
але нічого про мене. На Ваші смертолюбиві гадки в сліду-
ючім листі.

Ñòåôàíèê

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

6 ãðóäíÿ 1897 ð.,
 Êðàê³â

Дорогий мій друже!
А я гадав, що вже я відпав Вам від серця, а я гадав, що 

воно конець нашому братерскому житю. Я гадав так та й 
мучився, ой дуже мучився. Що мені таке вартне у нашім 
стосунку? Питався сто разів себе і не міг відповісти і доб-
ре, що так. Бо якби я собі міг відповісти, то мені видить-
ся, що то би зійшло на рахунок, і я би пропав для Вас. 
А так мені добре без відповіді. І я Вас дуже прошу, як 
колись будете мене покидати, то робіть тото поволеньки, 
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бо я впаду без Вас. Я Вам правду кажу, і Ви знайте, що 
мені Вас конче треба, аби я міг рости. І колись, як Вам 
буде забогато мене, то заки зважитеся мене нагнати, то все 
собі погадайте; тепер я зломлю одну деревинку в саду, що 
на весну ще зацвісти мала.

Я нині дістав широкий папір у чорних берегах із хрес-
том. На папері написано ім’я, що колись для мене було 
дороге. Я був чорний хлопець, а вона була біла дівчина. 
Як ми сходилися, то вона червонілася. Казала, що єї 
встид із-за того, бо єї здавалося, що вона мене все цілює. 
«Люде помежи нас ходя, — казала, — а ти сидиш далеко 
від мене, а мені стеля падає на голову, бо всі дивляться 
лиш на мене і всі кажуть: ой яка вона паскудна: все єго 
цілює». Нагадую собі сі слова і чую голос єї. За сто миль 
у сю хвилю і в сю минуту вона лежить мертва, убрана у 
саме біле, з вогневим вінком доокола себе, з зеленим 
вінком на голові. Чую, як ті свічки падають над єї золо-
тим волосєм, як по тім волосю бігають тіни. Вижу пасма 
єї волося одні над чолом, що золоті, а ті дальше, із сріб-
лом замішані. А лице тото, що червонілося, та воно блі-
де, а із губів єї не прімкнеся слово. На селі, коло доро-
ги, обсаженої вербами, у хатині маленькій лежить. На 
сіру мраку дивиться ясне вікно і пробиває дорогу до 
неба. Коло неї людий багато, мужиків наших. Умерла та 
й не діждалася тої весни, що оріх єї шептав, що вона 
прийде і милого за руку приведе. Десь лежить за сто 
миль від мене. Завтра єї закопають у землю. Пропаде то 
лице, що червонілося, гет пропаде. Ще в сю годину тото 
лице є під зеленим вінком, а завтра буде під сиров зем-
лев. А мені лиш картка чорна з хрестом чорним лиши-
лася.

Ой, так мені страшно смутно, смутно. Завиваю сей 
лист у той папір чорний і ще раз, і ще раз, може, того 
смутку менше стане. Лишаюся з тим чорним папером. 
Завтра, 7-го, будуть у землю засипати.

Âàñèëü
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ДО О. К. ГАМОРАК

Ãðóäåíü 1897 ð.,
Êðàê³â

Шановна товаришко!
Перед Вашим листом я одержав чорну карту посмертну 

з чорним хрестом у чорних берегах. Букви, що складали 
слова смутні, кривилися, як коли би не хотіли того казати, 
що говорили. Умершу несли 7 грудня у густу мраку на 
цвинтарь. Я того дня нагадав собі, що я раз біг з Русова до 
С[ерафинець] і кров мені на ногах просіклася, і забіг бор-
зенько, і тішився, і радувався, і веселився. І сего 7-го я так 
само тішився, що я тоді так файно любився. А потім пере-
став любити. А потім я собі гадав ще богато, богато.

У свіжий гріб закопано тисячі сивих перлів осінної 
мраки. А ті перли будуть виходити з гроба і, як сльози, 
муть перекидатися в хрусталі і обкують свіжий гріб у діа-
манти. А промені соняшні будуть зазирати у ті хрусталі, 
як у зеркало, і буде умерша лежати під хрусталями і під 
промінями серед широких білих нив, як царівна.

А я все буду питатися: чи з любови, чи на сухоти? І се 
питанє буде мене мучити, і ніколи ніхто мені не дасть 
відповіді на него.

А люде? Вони будуть двояко говорити. Ліпші скажуть: 
подлий, бо загнав дівчину у гріб! А гірші будуть говорити: 
вона гадала, що зараз таки за доктора піде, ой, нині панни 
з посагами та докторів «на заволанє» не мають... А потім 
прийде Великдень, і поле зазеленіє, і гріб зазеленіє, і люде 
забудуть.

А я не забуду свого питаня: чи з любови, чи на сухоти 
вона умерла?!

Отак буде.
А ви такі добрі, що мене не цілком, лиш трохи вину-

ватите. Треба або цілком, або ані трошки. Але се байка. 
Більше про се не говорім. 

Але чого Ви хочете умирати? Чи гадаєте, що ліпше 
гнити і переходити з органічного світа свідомого в не-
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органічний і несвідомий? Та най тота свідомість дер-
житься на вершку житя, бо вона вершок сам житя. А хоть 
би у житю самі болі, то все ті болі є найбільше щастє, 
бо то вершок житя. Правда, треба мати болі або радости. 
По-моєму, то так само тяжко біль великий найти, як 
радість. Але обоє вони сходяться, і є майже то само — є 
найвисшим виразом житя. Того житя, що точиться цві-
тистими нивами і пнеся на камінні скали. Там тішиться, 
а тут окровавлене пнеся на гору. Житє, ой яке воно 
файне у своїм болю і радости! Хіба хто не чує ані болю, 
ані радости, — то лиш тому тяжко, і повинен умерти, бо 
все одно, що жити. А Ви, моя добра товаришко, відай, 
маєте болі. Відай, їх маєте богато, то тіштеся ними. Як 
Вам зле на однім місці, то перекиньтеся на друге, де 
більше болів або радости.

Напишіть, чи я правду кажу, але так пишіть, аби-сьте 
не боялися жадних консеквенцій свого думаня.

    Б[увайте] з[дорові]. 
Ñòåôàíèê

ДО С. А. МОРАЧЕВСЬКОЇ

1897 p., Êðàê³â

Добрі.
Нині я увидів на афіші оголошений концерт з-перед 

двох днів: грав якийсь Грінфельд. В програмі було «Імп-
ромту» Шуберта. Дуже мені жаль, що борше не видів, був 
би-м пішов і слухав Вас. Я так докладно нагадую собі му-
зику оту, що не раз собі підсвистую.

Як я до Вас наїду, то Ви мені гратимете, а я Вам за 
заплату розповім за Вас, як Ви росли, як-сьте доростали, 
як-сьте виросли. Маю цілу Вашу біографію. Дуже-м собі 
її файно уклав, а Ви потвердите лишень, що все правда.

Я дуже веселий, що вже незабавки буду у Вас, а буду 
аж 4 квітня, у неділю ранішнім поїздом, відай, у 10. Хоть 



395

у мене тепер дуже нефайний час. Багато жури маю. Так 
би-м рад вже бути або у Вас, або у мами, аби-м розповів, 
як мені зле та як тошно. Моя мама погладила би мене по 
голові та й би промовляла: «Видиш, дитинко, якби ти умів 
помолитися, якби ти та хотів молитву до Матері Божої 
віказати, то геть би тебе відійшла жура. Чим тобі журити-
ся. Ти ще такий молодий».

А потім би мене мати таки перемогла, і я би почув, що 
нема чим журитися, бо-м молодий. А якби мене мати вже 
геть розжурила, то би зараз питала: «Василю, а коли га-
даєш женитися? Господи, яка погана в панів установа, 
десь мусит уперед посивіти, аби оженитися?»

На сю тему то моя мати дуже говірлива, а я сміюся, аж 
на маминім лиці викличу усмішку, тоді вже я кажу, що 
пари не знайшов ще, але вже зачну шукати і ще перед 
смертю то мама буде видіти невістку. Мати раз тішиться, 
раз не вірить, але все довільна з мене.

Не годен я тепер писати ані добре, ані файно. Тож не 
гнівайтеся, як, може, не напишу завтра або й позавтра. 
Мені добре, але я на мак розбитий, а ще сонця нема, то, 
крім гадки за їзду, нема другої ніякої. А чи Ви будете мені 
раді? Може би не поїхати, бо часом є такий час, що ніко-
го не хочеться видіти.

       Здорові будьте. 
B. C.

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

Ñ³÷åíü 1898 p.,
 Êðàê³â 

Дорогий друже!
Сів я собі у неділю популудню, аби писати до Вас. Буду 

писати довго, аж заки не змучуся. Я не хочу бути для вче-
них русинів нічим — ані ясною, ані темною хвилею. Не 
хочу. Я свої тонкої руки у болото не буду класти, бо за 
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рукою піде і моє слабе тіло. А Ви, відай, помиляєтеся на 
мені. Ви мене тримаєте за файного чоловіка, а я дуже 
нефайний. Ви вірите у мене, що я вогнем і сонцем запа-
лаю, а я Вас, відай, лиш ошукую. Коби Ви мене любили 
без тої надії, що я чимось стану. Один раз мені здаєся, що 
Ви мене так любите, а другий раз мене болить, що Ви, 
відай, любите в мені того, що ще буде з мене. А з мене 
нічо не буде. А Ви, мої добрі, не гадайте, що я хочу, аби 
Ви мене любили, так як я хочу. Любіт, як Ви хочете. Мені 
лиш страшно стає по таких письмах, як Ваше послідне. 
Видиться, що я Вас ошукав і ошукую, а ніколи би-м Вас 
не хотів ошукати. Лиш Вас ні! Ви вірте мені, що я щиру 
правду говорю. І прошу Вас, не пишіт ніколи нічо за мене, 
бо то є моя мука. Такий лист від Вас мене довго мучить. 
Бо Ви пишете, що я файний і добрий, а я такий не є. Я би 
Вам то доказав, але боюся, що то зло, котре я людям зро-
бив, воно би замало було зле з-під мого слова. Най ся 
лишає на дальший час.

Я Вас ладно просю, аби Ви не гнівалися і не сміялися 
з мене. Такі чорні хвилі, так мало сонця, що я гину із 
самоти у темноті!

Тепер Вам буду писати за чоловіка одного.

Людям нічо ніколи не казав. Самому собі казав: я біла 
хмарка з золотими берегами. Блукаю по небі і за собою 
лишаю себе потрошки. Як білі лілії, так за мною виглядає. 
Ростуть на синім небі, і вітер ними хитає і ломить. І нема 
ні хмарки білої, ні лілій білих, що хмарка їх по небі наса-
дила, — нема за годинку. Лиш сине небо морщиться, таке, 
як море.

Або ще казав: відай, мені житє шкодить. Ой, коби я 
дізнався, що воно мені шкодить! Я би єго вирвав так, як 
дівчина бур’ян із барвінку у неділю, з очима веселими.

Або ще казав собі: а як я найтонша і найвисша галузка 
на дереві? А як я найборше цвітó і найборше в’яну? Чи-
кати треба сонця, що воно скаже, бо найперше до мене 
приходить...
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А потім єму не хотілося говорити до себе. Похи лю-
вався і шукав кінця співанки, що малим хлопчиною чув 
від мами. Шукав з веселими очима і з тепленьким серцем.

Насамперед то було так, що він з сестрою Марійкою 
пігнав вівці в поле. Так, так, з Марійкою. Біла вівця дуже 
лізла у шкоду. Він скинув поясок, і обоє путали білу. Так 
файно собі нагадав. А потім біла все була іззаду за вівця-
ми, а не напереді. Певне, було єї дуже встид перед други-
ми. А Марійка потім шила рукави «у фасульки», фасольки 
вишивала на червоно, а хвостики сино, а межі поміж ря-
дами чорно. Так собі добре нагадав. А він бігав розпере-
заний попід верби, свистав у зубчасті листки і кричав по 
всім поли. А потім їли хліб і сир обоє, а вівці вкупу зби-
лися — яка втіха так собі нагадати!

Сполудня верталася мама з поля, бо несла їсти робіт-
никам. Марійка бігла до мами та й іглу загубила, а він 
запутався у розперезану сорочку та й упав.

«Чьо ви, як дурні, біжите? Та же знаєте, що йду до 
вас».

Мама показувала Марійці, що взяла три нитці поза 
іглу, а то лиш дві треба. А він лежав коло мами та ногами 
бив у землю, як коник.

«Ма, ма, аді, бусьок!» — казав він. А мама єго поцілю-
вала в голову та й казала: «Ото парубок мій та й розпере-
заний по полю бігає!» Та й уперезала в свою окрайку. 
А потім мама єму співала:

Ой, не коси, бузьку, сіна, 
Бо ся зросиш по коліна. 
Та най тота чайка косит, 
Що набакир шапку носит. —

не може далі нагадати, і се трохи смутно. А потім мама 
вчила Марійку шити, а він вчився «Ой, не коси, бузьку 
сіна...». Так вони троє сиділи і вчилися від мами файне 
шитє шити і файні співанки співати. Згоді мама пішла 
додому вечерю варити, Марійка шила фасольки, а він бі-
гав за бузьком, обталапався, як чортик, та й співав бузь-
кові: «Ой, не коси, бузьку, сіна...».
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Співав до самого вечера, аж захрип. Далі не може нага-
дати. Ходить по хаті, шукає кінця співанки і не може найти. 
Так єму хочеся до кінця знати ту співанку. Ходить щораз 
борше і борше і шукає, шукає кінця співанки. Шукаючи, 
переживає довгий час. Дуже довгий. Сідає знов, похиляєся, і 
очі єго стають смутні, невеселі. Нема кінця співаночки! 
А єго співанка так далі йде. Пішов у світ, на науку. Чи забув, 
чи сховав усі співанки мамині? Не співав людям.

Був у світі, був, був. А раз приїхав до мами. «Наша 
Марія умерла. Як умирала, та дуже за тобов питала. А ми 
єї все казали: над’їде, над’їде. Але як таки прийшла смерть, 
то вона заплакала за тобов і казала: «Ой Боже, кілько ми 
разом вівці пасли, а він тепер у світах, а я на могилу йду. 
Коби-м хоть через поріг єго вздріла». І пішов з мамов на 
могилу. Дубовий хрест, і рута, і барвінок, і трава усіляка. 
Мама сиділа коло голови могили, а він у ногах. Вітер зві-
вав вишневий цвіт і обсипував гріб, і побілив волося мами. 
Жовто-білий у середині, вишневий цвіт падав на гріб, па-
дав на голову мамину. І здавалося єму, що цвіт вишневий 
зрісся з сивим волосом мами і що вітер здуває з того цві-
ту на голові росу ранішну, а Марійка спочивала тихонько 
в могилі і гадала: він далеко у світах, а я на могилі. Та й 
встав він, та й ходив, ходив по хаті і не шукав кінця спі-
ванки. Гадав: я у світі сам, саміський, Марійка на могилі, 
мама вибираєся туда, а я лишуся сам, саміський. І спліту-
вався той гріб на могилі з тою співанкою, і з тим цвітом 
вишневим, і з тою росою, що падала з цвіту, і з тою білою 
овечкою, що була спутана, — у якусь тугу страшну, без-
краю. І він знов похилився і мав очі сумні, а губи єго 
шептали, відай: «Ой, не коси, бузьку, сіна...».

Вже більше не пишу, бо стемнілося. Прийміт щиро і 
то, що-м написав. Болю правдивого, сердечного богато 
є не в словах, а за ними, гет далеко за ними.

Напишіт і не забавляйтеся.
Здоровлю Вас усі троє, аби-сьте здорові були.

Â.
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ДО О. С. МАКОВЕЯ

10.II.98, Êðàê³â 

Вельмиповажаний пане!
Посилаю Вам три маленькі праці. Як схоче комітет 

редакційний друкувати у «Віснику» — най друкує. Я знаю, 
що Ви схочете. А як ні, то прошу Вас задержте папері у 
себе, а я при нагоді відберу собі.

Якби йшли до друку, то прошу мені нічо не зміняти, 
хіба похибки орфографічні, або можете змінити бесіду 
мужицку на бридшу, літературну. Лиш не всувайте ні-
яких додатків. Ви не гнівайтеся за такі застереженя, бо 
в «Праці» з моїх образків лихо знає, що вийшло, а то 
лиш через чужі додатки. Іще прошу не читати нікому 
тих праць з-поза редакції.

    Здоровлю Вас.  
Â. Ñòåôàíèê

ДО О. С. МАКОВЕЯ

Êðàê³â, 11/III 98

В [ельми] пов [ажаний] Добродію!
По Вашім листі я думаю, аби не печатати тих моїх 

дрібниць. Дякую Вам ладно за прихильне письмо, хоча 
по нім якось мені немно — хочеться цмокати і в шию 
чихати. Є в мене дар обсерваційний та й нічо більше. 
Фонограф або стенограф та ліпше би списали засіданє 
ради громадської. І лице якесь оповідання тоті мають, 
лиш що в катранє завите. Здаєся мені, що я притертий 
фонограф, кепський стенограф і туалет мій нефайний. 
Чоловік — не чоловік, машина — не машина — середи-
на з обоїх. Ви мені сего не сказали, але мені по Вашім 
листі так здаєся.

Я готовий пристати на то, що мої оповіданя закороткі, 
заборзо шкіцовані, загрубі, аби увійшли в літературний 
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журнал. Може, борше найшли би собі примістє у споді 
якої політичної часописі. Сирий матеріал — то хиба. Але 
більше Ваших закидів не приймаю. Будовою своєю вони, 
мої оповіданя, не кривдять естетики і штуки.

«Година вечірня», то така дивна година, що навіває на 
людську душу усілякі спомини. Спочатку вони мотаються, 
зникають, як та хмарка на небі, а потім запановує один 
спомин, і він тримає душу в тузі через ту годину. Се образ 
рамців — але образ.

Балакають собі пролетарії «З міста йдучи» за тото 
жи т є, що минуло і що окрайці єго вчора пропали. Го-
ворять про минуле, про традицію і вже починають фан-
тазією перетикати дійсність. Се зав’язок байки або бай-
ка за добробит. Чи може штуці не впасти до сподоби, 
що вона чує три голоси мужицькі, як полем розходять-
ся і байку творять? Чи доконечно тут голоса автора або 
опису тих ротів, що балакають? Хіба штука не є учитель 
гімназії! Або зійшлися радні на «засіданє». Іде товари-
ська розмова. Зарисовуєся в тих розмовах і старий му-
жик — твердовірець, і новітній, що щось читав з літе-
ратури радикальної, і війт-боягуз. Зарисовуєся якась 
змі на, що наступить за якийсь час і поділить тих радних 
на табори. Але все те неясне ще, як неясні ті думки, 
котрі привандровують з міста в село. Такі засіданя нині 
по всій Русі можна найти. Хотів-єм дати образ такого 
засіданя, а не злодійки. Чому мені редакція радить опи-
сувати злодійку? Чи штуці нашій акурат нині треба «Bi-
berpelz’a»?1

Не шліфував ся я їх з того поводу, що, правду кажучи, 
я не маю тепер часу творити делікатних фабрикатів. Але 
друга причина тому ще важнійша. Ото я уважаю, що ті 
естетичні заокругленя, то є на то, аби їх читач борзенько 
минав, або на то, аби запліснілому мозкові не дати ніякої 
роботи. Навіть такої, аби він не пізнав, що як хтось змал-
ку свині пас, а потім нагадує те житє десь у світі, далеко, 

1 «Боброве хутро» (í³ì).
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вже панком ставши, аби не пізнав, що то якась мужицька 
дитина.

Кретини можуть не читати, бо їм однако з «Годинов», 
як без неї.

Я ще маю наших літератів за дуже нещасливих людий. 
Вони говорять до свої публіки, а вона нічо, вони пафо-
сом намагають, і вона знов нічо! Ви бачили, може, коли-
небудь бесідника, що бесідує до збору, бесідує він, а збір 
не переймаєся єго словами ані за ніготь! Попадає в фаль-
шивий тон, бо єго морозить публіка, і бесіда зла, і вра-
жіня нема, і збір спідлоба глядить! А наші літерати му-
сять балакати до свої публіки і стараються так балакати, 
аби робити вражінє. І виходить таке, як у «Душі» Коб-
ринської: «О нещасливий народе, яке страшне фатум ви-
сить над тобою!..». Се то, що є в новинках «Діла», се то, 
що посол Окуневський рекламує, а за ним сотка попа-
дянок. Як ми маємо стати на якусь оригінальну і сильну 
літературу, то треба писати безлично голі образи з житя 
мужицького. І хоть вони сирий матеріал, то все-таки не 
декламація. Бо всякі речі надто прибрані, і ще з житя 
нашої інтелігенції, серед котрої нічо не діється, мусять 
вийти на декламацію. А серед мужиків так багато дієся, 
що відти і сирий матеріал має хосен. Я не кидаю сих 
уваг по причині непечатаня моїх оповідань, бо вони дій-
сно можуть бути злі, але отак як досвід свій з заокруг-
лених наших творів.

Одно ще скажу Вам щиро, що мої образки, аби їх хто-
будь прочитав, то чув би естетичне вдоволенє. Я таких 
оповідань буду сотки писати, я буду і повісті писати, але 
ніколи не буду давати їх публіці заокруглених. Як ме їх 
прожирати, най чує, що дре або скобоче.

Одно неприємно, що до «Вісника» я не зможу нічо 
посилати, бо встид другий раз ковтати до дверей. З ласки 
свої відошліть мені мої скрипти і прийміть подяку за Вашу 
раду. Позвольте мені у всякій потребі йти до Вас за по-
радою.

Ваш Â. Ñòåôàíèê
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ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

Êâ³òåíü 1898 ð.,
Êðàê³â

Мій друже коханий!
Я би Вас хотів тепер обіймити за шию і поцюлювати 

Вас у ясну голову і сказати: такого приятеля я не мав і 
мати не буду, а Ви, любий, все будьте моїм. Чи Ви будете 
дужий, чи слабий будете, чи добрий будете, чи злий ста-
нете, чи файний будете, чи краса Вас відійде — будьте все 
моїм. Мене люде ніколи не намовлют, аби я Вас мав за 
злого або за слабого, або за нефайного — Ви будете усе 
моїм. Мені доста того, що Ви є мій друг і світло моє. Ви 
у мене ніколи не змінитеся і все будете моїм сонцем у 
студінь, і моїм дубом листатим у спарноту і животворною 
тінею.

А я буду усе Вашим, хоть не такий дужий, хоть не такий 
ясний, але дрібненький, маленький з веселими очима і 
гарною душею. Так буде. Ані боятися мені за Вас не хоче-
ся, як можна боятися за зеленого явора, як він, явір, зеле-
ненький?! Та най вода підмиває корінь, то за явора зараз 
співают пісні, і явір зеленіє у віки вічні. Ні, я не боюся за 
Вас. Як Вам житє підмулить серце, то я за Вас співанку 
буду співати, як дівчина тепер співає за явора. І Ви все 
будете моїм так, як співанка моя, що я єї співати буду.

Так буде, інакше не буде, та й все так буде.
Я такий радий та втішний, що Ви мені післали свої 

праці. От мені зараз прийшло на гадку, які би то Ви раді 
були, якби я Вам післав свої. Треба мені почекати рік ще, 
аби Вам радість сотворити. Не хочу заходити у спілку з 
тими, що хотя у моїй душевій роботі все видіти новинку 
газетярску на дні.

У послідних місяцях я пробував друкувати малу книж-
чину (120 сторін 8.) — але ті, що мали дати гроші, сказали: 
«Талант є, та нема у сих творах служби громаді, нема на-
уки для теперішного поколіня, таке можут собі богаті нім-
ці друкувати».
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Я все боявся бути «початкуючим літератом». А тепер 
видно, що не дармо боявся. Леда дурень, то зараз має 
претензії батька, брата, меценаса з радами і порадами. Я й 
подер у їх очах мої папері, і тепер лиш є ті нотатки, що я 
з них черпав до моїх праць. Знов решту я подер, і тепер 
я чистий з праць, що нема в них служби громаді. Тепер я 
буду служити людям і собі, а не громаді.

Мене цілі тоті пересправи дуже змучили. Це перший 
раз я удавався до людий знатних, як бідний хлопчик про-
сити, чи би не уставили до вінка і мою чічку, бо вона 
файна. А відповідь: чічка файна, але не файна.

Я не хотів зараз мучити Вас своїми болями, але тепер 
усілося, і з обов’язку Вам пишу, аби-сьте знали, що дію.

Мене боліло не то, що вони не хотіли друкувати, але то, 
що казали, аби писати так, як вони хочут, а не як я хочу і 
вмію. Лютий був-єм і казав-єм собі, що по-руски не буду 
писати, а по іншому не вмію, і моя кар’єра ще перед поро-
гом скінчилася. Але тепер буду писати, хоть би лиш задля 
того, аби Вам таку втіху учинити, як Ви мені. По правді, то 
мене дуже кортит і пімститися на моїх судях. Я би лиш чим 
борше рад кінчити медицину і тікати до Вас або у світ, і оце 
хотів би-м побути з рік у Парижі, аби навчитися, як люде 
виглядают. Тепер я вчуся і буду доктором у липню 98 р.

Сего липня поїду до Вас і там обмислимо вже, що з 
собою робити. Я тепер Ваш і не громацкий. Попри меди-
цину я би ще читав, аби доповнити своє маленьке обра-
зованє. І тому прошу Вас, аби-сьте мені подавали ради в 
сей спосіб: се би треба перечитати, а се би зробити. Так 
буде файно. Системи в образовані не хочу, бо не люблю, 
і тому Ви можете все мені радити.

Так, коханий, стоїть зі мною, і видите, як я потребую 
Вашої помочи.

Завтра їду до Русова і буду там до 15 мая. З Русова маю 
поїхати до Ваших у Сторожинець. Чи Ви будете на Велик-
день, чи не можна? То би радість була. Гроші як мете ви-
силати, то до Русова. 

Та й пишіт, єдиний, а я Вам також.

Ваш Âàñèëü
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ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

Òðàâåíü 1898 p.,
 Ðóñ³â

Дорогий друже!
Це перший раз я пишу і тішуся, що до Вас пишу. 

Мене не було дома два місяці, — сидів-єм над Дністром. 
Не баную за нічим, лиш за тим, що-м міг Вас мати в 
Русові. Був би-м Вас провадив по всіх стежках і доріж-
ках, що ними я похожував від хлоп’яти. Так богато часу 
прійшло, а я забув на всіх людий, що-м з ними був 
знайомий або з ними приятелював. Лиш за Вас мені 
нагадувалося. Відтепер я буду знов писати до Вас, бо 
мені без Вас дуже самотно. З Вами мені буде добре і 
біль ше нічо не потрібно.

Я незабавки їду в гори і буду сидіти знов сам. Аж в 
вересни поїду до Кракова, аби взяти собі курс і здати дру-
гий іспит. А доки буду читати по польових дорогах, по 
горах, по ручаях і лісах. Така велика книжка, що дає чер-
вону усмішку на лице.

Я раз назбирав дуже богато диких фіалок. Я тогди най-
більше за Вас гадав — цілий день. То тому я гадав, що не 
знаю я ще чоловіка, аби збирав чічки, крім Вас. Мене то 
радувало, що я люблю то робити, що Ви любите. Дикі 
фіалки мене [тримають] так близенько коло Вас, що ніхто 
нас не розірве.

По селах май і голод. Люде похожають якісь такі, як 
дитина, що єї мама виб’є. Дивляться на землю та й не 
гніваються на ню, бо б’є вона їх зеленим маєм у очи. І всі 
вони терплячі, зболені ходять по землі, маєм устеленій. 
Всі мають надію і балакають, упоєні голодом, про землю 
і Бога.

Малі діти бувають спухлі. Вигріваються на сонці, коло 
овець, і не граються. Часом баранчик підскочить, і якесь 
світильце засвітить в очах дитини, але пропадає, і сидить 
воно собі дальше, як квітка непідоляна. А овечки так па-
суть, пасуть.
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Треба любити сих люди, що тихонько ховають свій біль 
у зелений май і все, що мають, роздають, а самі нічо не 
беруть від нікого.

Напишіть мені, що Ви дієте і Ваші жінка з сином.

  Сердечно Вас усіх поздоровляю.  
Âàñèëü

ДО О. Ю. КОБИЛЯНСЬКОЇ

 18 ÷åðâíÿ 1898 ð., Ðóñ³â

Добра наша пані!
Я трохи збоявся, що-м зле зробив. Мені тепер видить-

ся, що Вам дуже тяжко їхати — а Ви їдете. Як Вам тро-
шечки недогідно, то залишіт. Я би не хотів підмовляти Вас 
на таке, аби Вам прикрість з того була. Лиш один Бог 
знає, як радо я хотів би слухати співанок Крушельницької 
разом з Вами. Ви би сиділи коло мене, а Солоха навперед 
нас так би файно виспівувала, що аж! А я би коло Вас таку 
гадку гадкував: «І я не розумію, і всі душі, що отут коло 
нас “слухають концерту”, не розуміють, і сама Солоха не 
розуміє, — лиш панна Ольга та дуже, вона одна, розуміє 
оці співанки». Я би так гадкував, а Ви би слухали, а я би 
через Вас аж слухав.

Або таки над’їдьте. Крушельницька не горда і дуже 
буде тішитися Вами, вступ не великий, я буду на Вас чи-
кати, і гроший маєте доволі. Напишіть лишень, чи купу-
вати білети два чи один, і котрим поїздом будете їхати, аби 
я чикав. Але борзенько напишіт.

Як приїдете до Белелуї, то я буду Вашим проводатором 
по поли, бо я сусід Ваш буду дуже близький. Лиш аби 
борше Ви були моєв сусідков. Я поїду в гори, але згоді, і 
буду ще у Вас, у Чернівцях.

Зачав я цей лист до Вас писати ще до сходу сонця. 
У хаті вікна плакали, ліс перед вікнами стояв як вкопа-
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ний — так тихо. А тепер то вже діти плачуть і ліс вже 
пробудився. Заспані діти і ягнята на толоці собі збір 
мають. Тут мами надбігають і приносять хліб і сир своїм, 
аби не поголодніли, в поле. Діти укладаються, хто з ким 
«гонить». Хто кого любить, то той з тим гонить. Так той 
діточий і овечий збір з півгодини торочиться, аж всі 
згуртуються в люблячі громади — і розходяться усіма 
дорогами сільскими в поле. А сонце б’є їх червоними 
батіжками або по плечах, або в очи. А вони на то не 
зважають, але показують, що кожному мама дала «в по-
ле». Хто не має нічо до хліба, то решта єму каже: «Нічо, 
ми маємо доста».

Я дивлюся щоранку на ті збори, і мені стає тошно. 
Минув файний вік, як у батіг траснув. То так дуже недав-
но, як я був з вівцями на тій толоці і шукав собі таких, що 
любив їх. Мої вівці погинули, мої товариші тепер свої діти 
на своє місце посилають. А моя товаришка Варвара вмер-
ла, але її Николка є замість неї на толоці. Не має нічо до 
хліба, бо мачоху має, але другі єму дають. Страшно, як 
борзо мій вік проминув!

Та тогди, коли Ви ходите ранком по городі, та голуби-
те самоту до себе, та очи Ваші сміються до неї, — то я чую 
смуток, що не можу вибирати вже тих, що люблю, і що 
мої вівці пропали.

  Бувайте здорові та й напишіт зараз. 
Âàñèëü Ñòåôàíèê

ДО О. Ю. КОБИЛЯНСЬКОЇ

14 æîâòíÿ 1898 p.,
 Ðóñ³â

Добра пані!
Такі картки у мене для літератури, а тепер для листу, 

бо папір листовий минувся. А Ви приймайте, як є.
Ваш лист я закопав. Як ми з мамов перекопували бар-

вінок, то я єго під рискаль і під барвінок! Він мене трохи 
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болів, а більше ще спокою не давав — не було іншої ради. 
Не можу затаїти, що-м банував за ним трохи, бо був фай-
ний. Але барвінок буде на тім місци, доки я не посивію, 
та все я собі буду той лист нагадувати.

Хотів би-м сего вечора дуже богато говорити, та не 
маю з ким. Розповідав би я богато, та не маю кому.

Перед кількома днями відводило наше село емігрантів 
до Америки. За селом поле таке, як сирота, помежи поле 
ліси, що загорнулися в якийсь біль, що смерть віщує, а ще 
далі гори з синим димом.

«Люде, поле минемо, ліси прійдемо, гори переліземо, 
море перебредемо, та не найдемо вже вас», — казав ста-
рий ґазда, перебраний у цайгову одежу. Та й плакав. 
«Буду йти помежи поле, як жебрак з торбов, — та й 
показав торбу, — або як циган, що веде за собов жінку 
й діти», — та й показав жінку й діти. Та її пустився, 
плачучи, в дорогу. Лишилася цара людий, але зранена. 
Лиш кров не текла з рани.

У Трійци вмерла жінка одному чоловікови і лишила 
двоє дітий. Не було кому їх чесати і обперати. Одного 
вечора взяв чоловік маленьку дитину на руки, а май біль-
шу за руку та й повів до Прута топити. Маленьку кинув у 
воду, а старша взялася просити. «Но, то йди собі сама 
додому та й ґаздуй, а я йду до суду замельдуватиси. Заки 
я вернуси з кременалу, то ти давно вже у жидів у мамках 
будеш». Та й розійшовся тато з доньков. «Та вже рівно на 
тім місци страшно йти убрід, заведе у бульбону, коби хоть 
хрест на то місце покласти», — додав той мужик, що мені 
розповідав сесю пригоду.

Я радо піду з Вами на циганьску музику. Часом вона 
роздирає шовкову торбинку з перлами, і я як назбираю 
тих перлів, то-м богатий дуже. Ви пантруйтеся, бо й Ваші 
повизбирую.

Якось я видів хлопчика на толоці, що давав вівці хліба. 
Так обіймав за шию, так просив: «На, на, та їж, та-бо 
їж...». Вівця не хотіла. Мама хлопця крикнула: «Та, дур-
ний, таже аби-с і цукру давав, та вівця не ме їсти». А потім 
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мама безпечно гадала: «Ото, собачий бахур, як прийде та 
як зачне: ма, хліба, ма, — та й від найприкрійшої роботи 
відірве, а потім вівці хоче годувати». Та й сміялася до 
себе — щаслива.

Лілія Ваша стоїть в книжці — тепер я дивився. Біла та 
й біла. Бігає вона по наших думках, як мева по широкім 
море. Мені дивно, що Мор[аче]вська не казала Вам нічо 
за Белелую. Ми були там і Вас мали з собою бра ти. Забрали 
замість Вас якусь прикрість, жаль було, що не застали-
сьмо. Може, я ще борше буду у Вас, як сей лист.

Дякую за вісти про Мор[ачев]ських.

    Будьте здорові. 
Â. Ñòåôàíèê

ДО О. Ю. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Ëèñòîïàä 1898 p.,
 Ðóñ³â

Добра пані!
Сердечно Вам дякую, що питаєтеся за мою маму. Вона 

хора — спухла. Я баную, що-м не міг бути у Львові. Прав-
да, я не люблю рускої інтелігенції, але цікаво було би, 
може, й файно. Мають рацію, що кажуть за мене: коби 
хотів писати. Для неї, інтелігенції, я не маю серця. Писа-
ти для неї не буду. Не можна любити то, що вродилося 
тому п’ятдесят років і є маленьке та до того миршаве. 
Оправдати я годен, але любити не можу.

Я люблю мужиків за їх тисячлітну, тєжку історію, за 
культуру, що витворила з них людий, котрі смерти не бо-
яться. За тото, що вони є, хоть пройшли над ними бурі 
світові і повалили народи і культури. Є що любити і до 
кого прихилитися. За них я буду писати і для них.

Буду писати для своїх приятелів. Хочу їм подобатися. 
Хочу їм заплатити за то, що вони приятелі. Кожда моя 
новелка — подяка для них.
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Для мене кождий літерат, що «змагаєся повисшити 
уровень політ[ичний], артистичний і науковий нашої ін-
телігенції», дуже незабавний. Складочки, товариствечка, 
жебранинка, літературка і т. д. Може бути, що сі neutra1 
оправдані і мають будучність, але для мене вони бридкі. 
Обридливі і тоті, що добирають їди тому neutrum, аби собі 
жолудочка не попсувало. Наші газети і література — то 
легонька потравка для «молоденької інтелігенції». Роди 
славні на Руси (Окуневскі, Кобриньскі, Озаркевичі) — се 
паршивство в рукавичках. Бридке. Дуже може бути, що я 
помиляюся, але то тому, що я окрайця серця для сеї кас-
ти не маю.

Чому я не стараюся змінити інтелігенцію? Питанє прак-
тичного чоловіка. Тому, що мені не хочеся бабрати в пре-
паруваню легкої страви. То можна сказати блуди інтелі-
генції в єї очи. Я скажу.

 Для мене села співають таку могучу пісню та гарну, 
що я мушу забути за «почини» інтелігенції. Як я селови 
читаю свій образок з єго життя, — то воно плаче, перлами 
мене обкидує. Як я дивлюся на тяжких тисячу літ за села-
ми і на незнані тисячу перед ними — може бути Ваша 
правда, що я тогди «повний несказаної, глубокої мелан-
холії». Як тепер я вижу, що організм мужицький простяг-
нувся струнвою межи двома світами понад море і як на 
тій струнві грає душа мужика на спілку з їх нуждою — то, 
ласкава пані, я мушу не дослухуватися катаринки в рука-
вичкових руках нашого образованого світа.

Для мене нині емігрант, що летить світом, як брудна, 
вандрівна птаха, оставша від громади, — і біль, і поезія. 
Чи як би я той біль і поезію післав у руки нашої інтелі-
генції, чи вона би почула то, що я чую? Ні. А як так, то 
мені вільно не писати до неї нічо.

Впрочім, не люблю я кар’єри літературної. Що заува-
жиш, що «підглянеш», що почуєш — зараз махай на торг, 
аби продати!

1 Маловажні речі, ні се ні те (ëàò.).
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Часом не можна сказати того, що хочеся. Хіба як 
кому рівно, — чи хочеся, чи ні, бо будь-що скаже. А пу-
скатися на теми пікантні і смаковиті, — на се є легіон 
газетярів.

Видите ж, добра пані, що-м все Вам сказав, що в листі 
можна сказати, чому я пильно не пишу. Відслонив я Вам 
також і мою думку на наше загальне житє. Я не боюся за 
ню, бо вона щира. Вам можуть мої гадки не припасти до 
вподоби, і Ви мене судіть по-руски, але по-люцки.

Може би, Ви були ласкаві прислати мені на малий час 
біографію Нічого1 або яку порядну книжку. З дому я ще 
не їду. Новелок своїх не посилаю, бо не маєте часу. Своє 
діло робіть. Ще би Вам схотілося переводити — а то не 
конче тепер. Як дуже хочете, то пішлю.

    Оставайтеся в добрі.  
Â. Ñòåôàíèê

ДО О. Ю. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Ê³íåöü ñ³÷íÿ 1899 ð.,
 Êðàê³â

В[исоко]поважана товаришко!
Дякую Вам за лист. Який жаль, що мусите сидіти в 

Чернівцях самі, без жадного чоловіка, аби по-люцки го-
ворив і дивився. Мені все здаєся, що Чернівці є зграя 
купців і якихось міністерских політиків і Ви, недібрана 
трійця. Як дістанете стипендію, то добре, а як ні, то таки 
не лихо, але весни собі не псуйте, не тратьте. Тото, що Ви 
пишете за себе, то є втома, але втома така, що єї поводує 
неробленя свого діла. Певне, через довгий час не писали-
сьте і через то. Як начнете любу собі роботу — втома запо-
дієся геть. Справді варто, аби Вам дати стипендію.

Мені видиться, що Ви би спотужніли і веселіші ста-
ли, якби-сьте на годину покинули Русь. Синьо-жовті 

1 Ніцше.
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мозги, дерев’яні душі, чуючі по-руски, ведучі дім по-
руски, виховуючі діти по-руски, збираючі матеріали до 
історії і етнографії рускої і всяка всякість руска, то вона 
є спеціальністю до втовмасювання людий у болото. Ко-
би Ви до них були борше плечима обернені! Нині до-
світа на двірци краківскім було 800 душ емігрантів. Ко-
би-сьте їх бачили, то би подумали-сьте собі ладно за ту 
рускість. Насамперед виділи би-сьте сотки синіх, спе-
чених губів, потім кололи би Вас у серце ріжнобарвні 
очі діточі — попідпухали, як коли би синявою водичкою 
намокли. Далі виділи би-сьте тисячі брудних засохлих 
ярочків по лицях від сліз, а далі чули би-сьте захриплий 
голос бесіди рускої, що відбиваєся від мурів і роз хо-
диться одним заржавілим гомоном по чужій стороні. 
Чули би-сьте, як богато маленьких чобіток гримає по 
каміню, — се перші чобітки у хлопців і дівчаток; йдуть, 
говорять «очима» і оглядаються все на чобітки, ще ні-
коли не мали.

Потім ще виділи би-сьте, як мами бігають з плачем 
за пропавшими дітьми, як їх пани штуркають, як вони 
ридають. Виділи би-сьте, як вони сідають до вагонів, як 
силоміць пхають бабів і замикають у возах, як вони в 
тих возах сидя під самим верхом, бо на споді пакунки. 
Поїзд рушає, жінки і чоловіки чепляються єго, поліція і 
жандарми відкидають їх, як галушки, а вікна в поїзді 
розпадаються і ковалками спадають на перон. На пероні 
лишаються жінки без чоловіків, діти самі без родичів і 
чоловіки без жінок. Шалений плач, ломаня рук і про-
клони. А поїзд лише димом б’є у очи — пішов! Коби 
побачили раз, то би Ви знали, що маєте гадати о руско-
сти — встид, і жаль, і гнів на тих синьо-жовтих лай-
даків.

Просіть брата, аби, як може, найборше мені дав відо-
мість з Румунії. Зі Стоцким порозуміюся.

    Будьте здорові.  
Â. Ñòåôàíèê
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ДО О. Ю. КОБИЛЯНСЬКОЇ

23/IV.1899 p.,
 Êðàê³â

Добра пані!
Чому не писали-сьте, що хорі, треба приятелям давати 

знати о собі. Я не належу до публіки читаючої, що лишень 
хоче знати «друковане». За себе не маю що сказати — са-
мотно, вузко, не по-люцки.

Через Краків переїжджають заєдно наші емігранти. 
Йду щовечера, аби їх здибати. Страшно за ними і перед 
ними, серед того вони прибиті, здані на всю подлість люц-
ку старого і нового світу. Немилосерда земля чорна, що 
пустила їх від себе. Відай, очи їх тому так завмерли, що не 
видко землі. Жінки не плачуть, «вже-м не годні», діти 
цікаво оглядаютьси на все, а хлопи ледво ноги тягають і 
якось зі страхом глядять на жінки і діти. Цілу громаду їх 
все хтось гонить навперед себе, якийсь поліцай або жан-
дарм, громада йде така безсильна і автоматична, аж серце 
моє мужицке кервавиться. Йдуть цілі громади, гонять їх 
десь, що вони самі не знають.

Вижу їх, як дубів, тих мужиків, що їх вода підмиває, 
корінь підмулює, вижу, як хитаються, як падуть, як їх 
пхають на желізниці і везуть, як дерево на опал. Чую їх 
біль, всі ті нитки, що рвуться між їх серцем і селом, і мені 
рвуться, чую їх жаль і муку.

І вижу банду опришків, що вигоняють їх з землі.
Бачу наших руских панів, що жалують «селянина» і 

слизькі сльози проливають, і жаден з них не має відваги 
або здерти з мужика міліонів, або єго безконечно люби-
ти. Бачу тих калік, що увихаються, як шевці, аби з них 
взяти голоси і стати рускими послами або підслухати 
співанку і видати етнографію. Бачу їх, як маленькі тіка-
ють тим дубовим лісом, аби дуб, падучи, котрого не при-
шиб, бачу цілу освічену рускість. Хоче стати інтеліген-
цією і хоче, аби мала поетів ота погань, що закрила ціле 
наше житє хмарою сліз ошуканчих і потоками деклама-
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ції з Шевченка. І хотів би-м мститися на тих каліках, що 
зробили патріотичний шпиталь з нашої землі. Хотів би-м, 
аби-сьте раз по раз кидали тим калікам такі визови, як 
при кінци «Поетів».

Коли би Ви виділи, як їх пхають, тих бездомних мужи-
ків, у вози і як поїзд рушає, а ви певні, що то здоровий 
кусень червоного м’яса з нашого тіла, — ой, то би почули 
Ви цілу гниль нашого житя. Рад би-м борше кінчити і 
братися до чищеня авгієвої стайні.

Чи брат Ваш тепер дома? Напишіт мені єго адресу, бо 
маю до него пильне діло. Книжечки ще не маю. Чи зараз 
по святах руских будете дома, бо я, відай, тогди поїду до 
Стоцкого. Пишіть богато мені одинокому.

    Будьте здорові.  
Â. Ñòåôàíèê

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

Òðàâåíü 1899 ð.,
 Êðàê³â

Дорогий мій приятелю!
Я знав, що Ви маєте богато роботи, бо-м читав, що 

викладаєте фізіологію і літературу в людовім університеті, 
і надіяв-єм ся, що аж як приїдете, та тогди наговоримося. 
Прийшов Ваш лист на сам Великдень, тогди, коли я чую-
ся найсамотнійший, і звеселив мене дуже. Відай, наші 
серця не студені і не дираві, бо я дуже тішився Вашим 
листом.

Я хожу з хорим Філіповичем, він трохи забув, що хо-
рий, і не хоче їхати додому. Часом єго серед дороги напа-
дають млости, і ми сідаємо де-небудь. Я шукаю води і 
приношу, і, підратувавшися, йдемо далі. Як йдеся коло 
хорого, як маєся єго під опікою, то забуваєся за цілий світ 
і чуєся якусь любов до всего слабого, до такого, що йому 
треба підпори. Певне, він мав богато надій на житє. Не 
раз як сонце дуже ясно світило, то він ходив, вимахував 
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руками, вихітував головою і творив тоті надії, далекі і ве-
ликі. Сегодни з тих надій нічо. Так, якби засадив зелений 
гай, і радувався ним, і вийшов одного ранку, а буря увесь 
гай з коренем повиривала, так він не годен ще зрозуміти 
того, що сталося, і дивиться, і не вірить, і протирає очи. 
Та як, треба справді вмерти? Питаєся і питаєся заєдно.

На двірци у Кракові я все надибаю наших мужиків, що 
їдуть до Америки. Всі вони діти, не знають куди їдуть, як 
заїдуть, лишень знають, що землю їм мають дати, чорну, 
добру і богату. Є їх цілі купи нефоремні, відлупані від вели-
кої маси, що якось повінь підмулила і брили повиривала і 
несе великим морем аж гет десь, де земля суха і чорна. А ді-
ти, як квіти понадбережні, що тихонько пливуть по воді, ще 
й розкошують. Поліцаї, панки, таблиці, відай, не зносили 
на собі кілько маціньких пальчиків, як тепер, коли діти 
мужицкі їдуть десь зі свого подвір’я і показують: аді, ма. Як 
стануть громадою перед поїздом, то видко цілий ліс тих 
пальчиків і цілий квітник цікавих очий. За ними мами по-
мучені, порубані на кавалки, що в голові мають найменші 
образи з села, а на лиці рівців від сліз, як весняне поле. По 
боках сильні, зеленкуваті мужики, що розповідають якомусь 
панкові ціль своєї еміграції. Якийсь, що має волося сиве і 
тверде, як з ниточок стали, висуває чорну руку перед панка 
і каже: «шукаємо, пані, плуга, аби подержати чепіги!» І ні хто 
їх не розуміє, ніхто їх не знає, лишень один Бог хіба. Всі їх 
перегоняють з кута в кут, а вони мандрують, мандрують не 
лиш десь за море, але з кута в кут від жандарма до поліцая, 
з одної салі до другої. І ніхто не годен вчути того болю рук, 
костий, що мами мужички чують, двигаючи дітий. «Ледви-м 
живі», — каже мені мужичка з Задубравець, і в тій мінуті 
надходить поліцай і каже забиратися в другий кут. Отак 
вони мандрують, плуга шукаючи.

Дуже добре, що язики послам Lex Urbański1 хоче по-
втинати, бо нащо Окуневському язика?!

Я нагадую собі свою першу весну, як мене мама в поле 
виряжала з татом орати. Як у вечір я вечерів «щонайліп-

1 Закон Урбанського.
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ше», «мамин робітник» був, як мені мама «Очинаш» по-
дарувала і як вночі кілька разів мене виводила на двір, бо 
«воно налазилося та й впало, як солома». Гляжу на зелене 
жито і нагадую собі тоту весну, і банно мені стає, і паду, 
як солома, десь далеко від тої маминої весни.

А як приїдете сюда, то буду дуже тішитися, а як напи-
шете, то також врадуюся, а як не будете мати часу, то буду 
чекати.

Всіх Вас здоровлю.

      Ваш 
Âàñèëü

ДО О. Ю. КОБИЛЯНСЬКОЇ

5 ÷åðâíÿ1899 ð.,
 Êðàê³â

Добра товаришко!
Я Вашого листа не спалю, бо нема єго защо, такого 

гарного і сердечного, палити. Най він собі стоїть поруч із 
другими Вашими письмами, а я колись знов єго буду чи-
тати, буду читати та й гадати собі то само, що тепер гадаю. 
Добре мати доброго товариша, що такий він, як ота піна 
біленька, як павутинка, що нагадує собою синяве небо, як 
мамина рука, що спокійно гладить по волосю. Я так хотів 
би спокою, так хотів би серця, так хотів би кінця своїм 
думкам безкраїм. Я би тогди сказав людям щось таке 
сильне і гарне, що такого їм ніхто не сказав ще. Але мені 
треба пестощів з такими великими, добрими очима. Треба 
мені на мій волос буйний такої долоні, аби вона спивала 
з голови всі мої несупокої, непевности і безнадійність. 
Я не можу жити в борбі і не можу стерпіти ринку. Хочу 
людий, а їх нема.

Часом я думаю про смерть, як про якусь гарну жінку, 
що дотулиться рукою і все минеся, все, все. Лиш під виш-
нею на могилі, лиш гріб зелений, чорний і білий — лиш 
спокій і гріб.
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Я дохожу до такої кам’яної стіни, що або я собі голову 
в ню розтріскаю, або стіна тота западеся, і там буде луг 
зелений, і одно серце, і одні очи, і руки білі, і я лишуся 
там, аби за все забути. Чикаю того свого чуда, але такий 
сумний, сумний.

А от Ваш лист такий пестотливий, такий сердечний, що 
по нім мені якось лекше, і я його палити не можу. Хіба як 
цей лист палити, то маю палити все, що є у мене м’ягкого 
і горяче-люцкого. Не можу листа Вашого спалити.

Той Ваш визов далеко був не такий, але єго гарно по-
втинали — більшу половину — і лишили то, що було най-
лагідніше.

Я тепер нічо не пишу, хоть тисячі планів головою пе-
ресуваєся. Та треба писати другу книжечку і пускати єї по 
нашій землі. Може, хто полюбить нашу землю, але дуже, 
дуже, так, як я люблю. Чи хто порозуміє, чи ні — се бай-
дуже, лиш коби двох, трьох полюбило наших людий. Ро-
зумієся, то така студінь, що цвіт всихає.

На остаток я безгранично Вам вдячний і дякую Вам, 
що-сьте такі до мене щирі. Через Вашу щирість я більше 
у світі щастя зазнав.

Посилаю Вам «Сину книжечку». Злагодив давно, але 
не знав-єм, чи висилати, тому Стоцького питався за Вас.

    Будьте здорові. 
Â. Ñòåôàíèê

5.VI.99.

ДО О. К. ГАМОРАК

×åðâåíü 1899 ð.,
 Êðàê³â

Дорога товаришко!
По Вашім листі я мав і маю два щирі бажаня, аби Ва-

шій цьоці щастє на новім місці служило, а моїй матері аби 
смерть свою прислугу зробила, бо вже крайний час. І ще 
третє бажаня, аби-м став трохи тупий або цілком ступів, 
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аби мене так богато вражінь не боліло! Бо болить мене 
ціла якась тота істота, що вражіня приймає.

Я тепер маю богато таких сердечних болів, що не ли-
шень ранять, але і чорний сум наводять. Ну, та я все не 
без сего добра.

І Вам, і Матейкові не знаю як дякувати, що-сьте мені 
маму навідали! Все мамі лекше трохи стало, як про мене 
могла говорити.

Я десь коло 15-го липня виїду з Кракова, але куди, того 
не знаю. Є куди їхати, але не знати, де би було найспокій-
нійше і найліпше. В Стецеві було би мені дуже добре, але 
хата у Вас так богата, що я би не міг там тих робіт робити, 
які я мушу робити. Десь я вже поїду. До Трійці — ні.

Як можете мені на першого післати 20 злр., то пі-
шліть ще, а як ні, то ні. Не журіться знов мною так дуже. 
12-го липня здаю дурний іспит. Був-єм у Пшибишев-
ського на єго запросини. Говорили п’ять годин без пе-
рерви. Чоловік він сердечний, але до решти запитий. 
Я єго все боявся, аби він на мене не мав якогось впли-
ву. По тій битві він питався мене, чи може мене в колі-
но поцюлювати, бо здавало би ся єму, що землю цілює. 
Неприємно було. У него пізнав-єм дуже богато всяких 
світових пройдох літературних.

Не знаю, чи добре я зробив, що-м дав «Будучности» 
новелу, але я мусів таку річ написати, аби себе до жебрацт-
ва приготовити. Тота жебрачка, то мої думи теперішні — 
незносні. Ще хочу смерти мамі і напишу до «Громадского 
голосу» про гарну смерть мужицку.

Хотів би-м дуже з Вами наговоритися, коби можна як 
зробити, бо, може, не буде по дорозі мені до Стецеви по-
вертати.

Чи тато дуже смутні через від’їзд цьоці? Хто буде ґаз-
дувати? Дуже велике нещастє на Вас ударило.

Напишіть, як маєте час, я тепер до нікого не пишу, бо 
не можу. До мами написав-єм.

     Ваш 
Â. Ñòåôàíèê
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ДО К. ГАМОРАКА

8.VI.99.,
 Êðàê³â

Високоповажаний
 і дорогий отче!

Над моєю сердечною роботою, над «Камінним хрес-
том», я умістив Ваше ім’я, аби-сьте мали малий знак, як 
Вас шаную і люблю. За всі Ваші добродійства я не годен 
Вам дати більше. Прийміть маленьке за велике.

Серед таких мужиків, як Іван, Ви свій вік звікували. 
Вони, ті мужики, були дітьми невинними, із-за достатку 
землі вони могли щось любити і носити повні пазухи 
ясного ідеалізму. Тепер вони не сміють нічо любити. 
Хліба лишень, їди, одежі вони прагнуть, аби душу пого-
дувати. За сими брутальними вимогами пропадає їх іде-
алізм або тікає в саму глубину душі. Зо дна душі я єго 
винесу на світ Божий і я буду його показувати яко силу 
і спасеня для нас.

Цілий наш народ лежить тепер в муках, як жінка, що 
дитину плодить. Треба ті стражданя і судороги при рож-
деню нових форм житя і нових ідеалів витесати на ка-
мінних хрестах, бо се наша теперішня доба є великою 
добою народин. Треба, аби придуркувата інтелігенція 
заразилася тими болями і котлети свої не могла спокій-
но травити. Треба, аби довести до того, аби всіх наших 
гарних людий обсипали ті сльози і кроваві крики наро-
ду, аби вони запалилися і горіли, як жертвеник перед 
Богом.

Іван у мене був, то само що і Ви, — той сам ідеаліст. 
І вірте, що я механічно не поклав Вашого імени над іде-
алізмом мужицким.

Прийміть же мою робітку так прихильно, як мене все 
приймали-сьте.

   Здоровлю Вас сердечно. 
Âàñèëü Ñòåôàíèê



419

ДО О. К. ГАМОРАК

×åðâåíü 1899 ð.,
 Êðàê³â

Дорога товаришко!
Скажіть татови, що я ніколи не думав о тім, аби вони 

до мене якісь подяки писали. Лист до тата я написав тому, 
що-м чув на собі обов’язок такий. Радо мені почути, що 
я недалеко від Вас. Хотів-єм так глибоко врізатись у Ваше 
житє, аби-сьте мене навіть по смерти не забули.

Дуже зле, що-сьте хорі. Біль голови є наслідком праці 
учительскої, т. є. безкровности і знервованя. Якби-сьте мог-
ли виїхати де на «люфт» з Іванихою Плешкановою, то най-
ліпша рада. А може хоть цілі вакації в Трійці перебути. Не 
маловажте собі загального ослабленя — се гірше, як рак.

Як христянинови йде з Петрового дня, то лиш за себе 
говорить. Так воно зі мною є. Мене не обходить нічого ці-
лий світ — лишень я, і тому я тепер майже не пишу листів. 
Не треба людий колоти вічним «я». Чую величезну потребу 
відпочинку і безвзглядного забутя. Лишень над тим тепер 
перегадую, де би так зашитися, аби мене ніхто не рунтав. 
Кожда кістка не на своїм місци. Перед очима отворяються 
такі високі цілі, такі сильні змаганя, що я на них гляжу, як 
червак на сонце. Дивно, що в голові ще щось ворушиться. 
Досягаю вершка чутя наймогутнійшого і рівночасно чую під 
собою таку пропасть, що менший я від атома найменшого. 
А хотів би-м сильно вдарити в серце люцке, так сильно, як 
часом грім лупить о скалу. Якось щось в’ялить і в’ялить. От 
якось дістав-єм таких потрясень нервових, що-м мусів мор-
фіну зажити. Хочу лишень здоровля.

Листів дістаю богато, але на жаден не відписую — не 
можу. Ви пишіть до мене зчаста і богато, а якби-сьте зро-
били татови і мамі візиту, то би-м дуже тішився вістями.

    Здоровлю всіх. 
Âàñèëü Ñòåôàíèê

Гроші одержав — винен Вам всего 50 злр.
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ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

Ñåðïåíü 1899 ð.,
 Äîâãîïîëå

Дорогий друже!
Я був у мами, а мама мені казала: «Синку, за тебе пі шла 

слава, а ти змарнів та й, відай, умреш, бо то недобре, як за 
кого слава помежи люди розійдеся». А потім якось забула 
за смутну славу і тішилася мною. Тато також тішився. Був-
єм у Гамораків — все вони добрі і файні люде. Тепер я 
сижу в горах. Якісь німки є, що обскубані, як гуси жидів-
скі, ґьиґають в городі, та й патріоти. Вони за Вас знають, 
що Ви приятель русинів і мій. Дуже смішно вони говорять 
за Вас. Через Вас я стався славним і декадентом, через Вас 
на русинів незабавки найде новий напрям у літературі. 
Бояться, що Ви зведете молодих русинів з моєю помочею 
на манівці фраз і безідейности. Я слухаю і весело мені на 
душі, що Ви наважилися русинів кинути у пропасть без-
ідейности. Се критика на Вас, бо вони навіть дуже раду-
ються, що Ви приятель русинів. То на Руси мені є так, що 
як мене де побачать, та й зараз про Вас балакають, а з 
Вами балакають про мене — всі знають за нас двох.

В горах мені недобре, бо тісно. За два тижні я поїду або 
до Трійці, або до Русова.

А що Ви робите? Що діти? Чи Пшибишевський буде 
у Вас?

Коли будете в Сторожинці? Напишіть мені лист сюда 
в гори, а я буду єго розпечатувати перед русинами і каза-
ти, що Ви пишете. Вони будуть дивитися на лист і тремті-
ти з цікавости.

Чи пані Ваша спокійна?

    Здоровлю вас усіх. 
Âàñèëü

В.С. В Довгополі Галицкім.
П. Довгополе Буковиньске
ad Wyżnica, у о. Попеля.
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ДО В. К. ГАМОРАКА

Ñåðïåíü 1899 ð.,
 Äîâãîïîëå

Дорогий товаришу!
Дякую Вам за лист. Рад би-м Вам написати таки щось 

дуже приємного, але я не кібзуюся вже, Ви ще такий мо-
лоденький, що возьмете полову за зерно і не будете гніва-
тися. Тому пишу.

Ви заговорили за ідеал чоловіка. Таких нема. Треба об-
ходитися без них. Але є зато дуже богато людий таких, що 
їх можна шанувати, а дуже мало таких, що їх можна люби-
ти. Аби якого чоловіка любити по правді, то на то треба 
шаленої відваги і дуже богато серця. Звичайно в любові є 
богато патосу і декламації, і тогди є тота любов у фраку. 
А правдивої любови є богато і мало. Якби-сьте зібрали всі 
ті відломки гарних чувств, що день у день валяються поміж 
людьми, то збудували би-сьте великий будинок — з кава-
лочків. До того будинку заїзджає кождий чоловік хоть раз 
в житю. Але якби-сьте взяли шукати великої скали, із лю-
бови укованої, то житє би-сьте, може, звандрували і, може, 
не найшли. Таких людей, що годні би таку скалу нести, є 
так мало! Такі люде звичайно під гнетом своєї любови ка-
лічіють. Шевченко один був у нас, що любив страшно, без 
застережень і без претензій. А вже Франко не то. Він є 
вояк, не благословить він і не прощає, а, загорнений в 
панцир залізний, йде наперед. Я сего тепер не можу Вам 
ясно сказати, але Ви уявіть собі Шевченка і Франка та 
зрозумійте любов, що лишає по собі вічний слід, і любов, 
що єї треба нащодень, як закришки. Праця, робота, заслу-
ги, користь і то все додатки хвилеві, котрі борше або пізні-
ше пропадають. Як ми станемо народом сильним, то забу-
демо за всі заслуги Шевченка, а лишиться лишень ідеал 
чоловіка, що любив кавалок нашої землі. Дивний і рвучий 
до себе і далекий, як сонце, що всіх гріє.

От бачите, за Ваші дуже щирі слова я Вам трохи розу-
мового піску в очи сипнув. Та Ваші очи ще здорові.
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Я був з Дашинським у Буркуті і на Чорногорі. Вчера 
Дашинський від’їхав, а я збираюся на другий тиждень 
також додому. Тут дощі заєдно йдуть, а хата нудка.

   Здоровлю Вас усіх в хаті. 
Â. Ñòåôàíèê

ДО ГАМОРАКІВ

Ãðóäåíü 1899 ð.,
 Ðóñ³â

Дорогі!
Не можу лишити мами, бо вмирає, а вмираючи, водить 

за мною очима тусклими, добрими. Дивні тоті очи, що 
навіки прощаються. Але той плач усіх, а ще ті сльози дріб-
ні усіх бідних, що голосять над ними, оті плачі, вони мене 
стягають на спідний спід муки і суму.

Забагає усіх наймитів, що в нас служили від давен-дав-
на, і ціла їх хата повна. А мама до них гладкими, майже 
декламаторськими словами говорить, аби єї простили усі 
провини.

Каже, що завтра вмре. Найбільшу потіху має з отої 
громади дівчаток, що десь на подвір’ю стоять з чічками і 
білу смерть прогонять. Каже, що хмара очий отих дівчаток 
відвертають єї бажану смерть. Галюцинації.

Дай Боже Вам здоровля і щасливу їзду. Поклонітеся від 
мене моїй пані.

Â. Ñòåôàíèê

ДО Б. ГРІНЧЕНКА

Ðóñ³â,
 2 ëàò[èíñüêîãî] ñ³÷íÿ 1900

Шановний товаришу!
Ваш лист наспів до мене нині, т. є. 2 лат. січня, на сам 

похорон моєї матері. Тож даруйте мені, що коротенько 
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Вам напишу. Позволяю Вам печатати оба оповідання з 
такими змінами в бесіді, які Ви кажете, що добрі. А вже 
лишаю Вашому доброму розумінні як і що перемінювати. 
Лист Ваш довгенько лежав у редакції «Вісника», і тому аж 
так пізно Вам даю відповіді.

Моя адреса тимчасова: Василь Стефаник в Австрії, Га-
личина, Русів, пошта Снятин (Sniatyn).

    Здорові останьте.  
Â. Ñòåôàíèê

ДО О. К. ГАМОРАК

 Ñ³÷åíü 1900 p., Ëüâ³â
Ó Ëüâîâ³

Дорога товаришко!
Ви не гнівайтеся, що-м ще не писав; як сей лист діста-

нете, то погляньте по хаті та й мене нагадайте.
З дому я їхав так, що поза собою не лишав нічо, лишень 

мамин гріб, а перед собою нічого не видів. Міг-єм станути 
посеред дороги і не вертатися, і дальше не йти.

Проводило мене сонце. Світило бліденько, як би по 
довгій слабости підвелося.

А я просив єго, аби-м ніколи не найшов собі при-
станівку, аби-м блудом блудив і серце аби ніколи не успо-
коїлося. Аби болість і смуток не покидали мене, хоть вони 
аби не тікали від мене.

Я цілював сухі руки моєї мами і студене чоло і чув-єм 
над собою заметіль житя без світла.

Коби моє серце, як весняний дощ, ділилося у пасма і 
орало тоту землю мамину і аби билося в ній теплом про-
менів! Аби воно не застигло, бо студене, та не ме чути 
слідів маминих по тій землі.

Та й поїхав-єм гет.
Морачевський мене дуже любить. І я єго. Але мені 

хибує традиції серця. Я не можу любити з сегодня на за-
втра.
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Русини мене вітають. І, як бачу, ніби з пошанівком 
злосливим. Не знають, що з мене ще може бути, і не вмі-
ють ще мене в рахунок взяти. Всі вони є безпредметові, 
бо маленькі в бажанях і любити мужиків не можуть. Всім 
їм без того зле. І робота через те у них зла.

Молоді люде, а спеціально літерати, вже надпсовані 
тою злісливістю, яка є у всіх тут русинів. А зрештою фак-
тичні новини я Вам аж із Кракова богато напишу.

У своїм листі посилаю фотографії дітий Морачевських. 
Він татови посилає за то, що, як каже, єго діти Вашого 
тата полюблять.

Напишіть зараз до Кракова, що з Вами чувати? Чи 
Шептицький був? Завтра, у вівторок, їду до Кр[акова].

Ваш Â. Ñòåôàíèê

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

Ëþòèé 1900 ð., Êðàê³â

Коханий друже!
Я тому до Вас не писав, бо я не хочу до Вас писати 

листів, а так я не мав що сказати. Я забув говорити так, 
як я люблю говорити. Ваша пані казала мені, що я гет 
вдався у літературу, і мені було жаль себе, що я зійшов аж 
так. Я не гадаю за літературу ніколи, хіба як мене при-
пруть що написати, то я ледве остатного дня що напишу. 
Відай, тота моя література, то є напасть на людий і на 
себе. Але я забув свої слова. Тісно мені все було, я все 
виривався і літав білими хмарами і падав, падав. Але я 
падав веселий. Впав та впав, коби кілько лиха!

Але одного разу я впав так, що крила поломив, і тепер 
тягаю їх за собою, як старий жовняр деревляні палиці, що 
ходить ними по світі. Так мене болить дуже рана, що лед-
ве лажу.

Як я ссав груди мамині і драпав їх тоненькими паль-
цями, то я ніколи не падав. В очах маминих я бачив білі 
хмарки щастя, як сунулися тихонько-тихонько...
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А тепер мамині очи померкли, я якось лажу поміж 
люде, як хорий. Чогось дуже чую свою одинокість. Але я 
ніколи не чую того, що називаєся нещастє. Я ніколи не 
був нещасливий і тепер мені лиш сумно і одиноко. А Ви 
не турбуйтеся за мене. Як прийде весна, а я зацвіту так 
файно, що будете тішитися. А хоть би-м і вмер, то також 
не велике діло. Рід посадить мені в головах вишню та й 
вона зацвіте. І зацвіте, і мій несупокій возьме на своє ли-
стє, і буде за вітром пускати мої слова гет далеко в поле, 
гет аж там, де поля нема, лиш мрія синява.

Мій тато нині був зі мною, поїхав знов до Відня. У вів-
торок буде в мене довше і все буде добре. Нічо не бійтеся. 
І Гаморакови нічо ніколи не кажіть і нічо ніколи не пи-
шіть нікуда. Осе я Вас прошу, аби-сьте ніколи не писали.

Книжку пішлю.

      Ваш 
Âàñèëü

ДО О. К. ГАМОРАК

Ëþòèé 1900 ð., Êðàê³â
Субота.

Дорога товаришко!
Незабавки, то я буду Вам писати, що я дізнався ново-

го о світі і о штуці. Не журіться, — я довго не буду голову 
собою клопотати. І книжок Вам зберу щоліпших і новій-
ших. І всяку новину для мене цікаву або приємну, то я у 
листі Вам пішлю.

Я тепер нічого не роблю. Цілий день і половину ночи 
я пригадую собі маму. Від найпершого разу, як я єї за-
пам’ятав, аж до послідної хвилі я єї нагадую. І знахожу у 
тих споминах стілько гарного і пречудного, скілько вели-
кого і глубокого, що мені ні науки, ні людий, ані цілого 
світа вже не треба. Бо до кінця мого життя є чим жити. 
Я тими спогадами обкидаюся, як свіжими цвітами, і ра-
дість чув би-м в серцю, якби пîдув студений із самотного 
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гроба маминого не морозив отих квітів. Але єсть і такі 
зіля, що ростуть на студені. Ото зіля м’ясисте, керваве, що 
по ледових горах небові кров показує.

А в маминім гробу лишився мій сміх і, певне, там із 
нею смієся.

Наробилася коло мене, набідилася. А тепер я для неї 
працюю. Мої чувства і моя фантазія лишень на єї послузі. 
Я так довго буду працювати, аж єї гріб замкну у своїй 
голові та й тогди вона ме мати найкрасшу могилу.

А ще одно я роблю. Вириваю з корінєм моє прив’язанє 
до землі, бо воно мене путає. Не дає підлетіти. А ще осво-
божує мене від терпіня. Вона, моя земля, не знає, як я му-
чуся, коли єї кавалочок лишаю та йду далі. Вона не здригне-
ся, а в мені кожда кісточка болить. О, тепер я так хотів би 
походити по ній і поглянути, як міліони рівчиків гуторить 
по ній пісеньку на надію весняну. І я баную за нею, а вона 
нічо не помагає мені! А повинна, бо я єї дуже любив.

Робіть іменини Гені в Стецевій, бо так належиться, і 
напивайтеся за здоровлє всіх нас. А я Вас там досягну 
моїм жалем і зрадуюся.

Пишіть богато і зчаста. Як наша дорога виглядає? До 
Параски поїдьте, як добра дорога. Пишіть щодня.

    Здоровлю всіх Вас. 
Â. Ñòåôàíèê

ДО О. К. ГАМОРАК

Áåðåçåíü 1900 ð.,
 Êðàê³â

Дорога товаришко!
Сего вечера я дуже самотний, Філіпович хорий і буде 

мусіти їхати додому — а я лишуся сам, саміський. Сижу в 
моїй хаті за містом і люцкого голосу не чую. Чути лишень 
гоміт огню з печи, такий самий, як з грубки в Русові. Про-
мовляє до мене той гоміт м’ягонько, по-домашньому, і я ще 
більше чую самоту. Пишу до Вас, аби говорити з кимось. 
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Коби Ви тепер були в мене, як би я тішився. Посадив би-м 
Вас на рожеву канапу, дав би-м Вам яблук, і молока, і бу-
лок, бо лиш сим міг би-м Вас гостити, і просив би-м Вас, 
аби-сьте богато оповідали. Я би слухав, не наслухався...

Нагадуєся мені одна весна — давна, давна. Я мав у 
пазусі від мами яблука, і сир, і хліб. Стояв-єм коло воза, 
а мама кропила свяченою водою воли, віз і плуг на возі, і 
тата, і мене — бо перший раз з весною ми вибиралися в 
поле. Я перший раз йшов робити весну. Я сидів з татом 
на возі і їхали-м в поле свіжими дорогами, що ще ніхто 
ними від осени не їхав. Тато казав: «Ти вже великий, вже 
меш зо мнов у поле ходити, а за то д’Великодню я тобі 
файний капелюшок кепетровий і черевики куплю, будем 
робити та й будем мати...» Я тогди дуже поважно брав 
свою великість і чув вдоволенє неописане. Цілий день я 
погонив — мука була, плач був і сварка. Вечером я вер-
тався додому і чув свою висшість над моїми бідними ро-
весниками, що їх тати не мали волів, ані поля, ані плуга. 
Мама мене привітала, як парубка. Дала вечеряти і наказу-
вала Марії, аби мені більше дала яєшниці, бо я роблю. 
Марія лишила більше, бо була добра. А потім мама пода-
рувала мені «Очинаш», бо ноги дуже боліли, і постелила 
мені, і перехрестила мене, і я спав, спав...

А нині я не роблю весни, лиш дивлюся на весну. Марії 
нема, мама вже не дає вечеряти і не стелить постелі, і не 
хрестить. Один дужий тато лишився такий самий...

І так мені самотно, аж страшно, лиш огник в печи 
миготить, як той ярок шумить, що я з него воду пив, як 
орав з татом. Причуваєся мені пісня якась давна, затерта 
в пам’яти, як коли би мамина пісня до сну. І я чую, що-м 
лист відірваний і кинений на море тихе і безкрає, і чую 
безсильність свою і тугу велику, довгу і глубоку.

Тяжке є моє терпінє — не знаю, як виглядає наша хата 
тепер і не можу побачити ні мої мами, ані милої. Не знаю, 
яка моя земля і яке небо над нею, і в терпіню своїм з’об-
ражаю собі, що є чорні, як мої думи.

Ой, як би я радо посадив вас на рожеву канапу, як би-м 
щиро поклав перед Вас всі мої гостинці і як би-м дивився 
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лагідно очима своїми на Вас. І Ви би говорили, а я би 
слухав не наслухався.

     Ваш 
Â. Ñòåôàíèê

Неділя, вечір.

ДО О. К. ГАМОРАК

2. VII. 1900 p.,
 ×îðò³âåöü

Дорога Товаришко!
Я у Плешканів гадаю приходити до себе. У них весело, 

бо мала Оля бігає і здорова. Заки що, то ще не маю своєї 
хати, бо якісь були трудності, котрі я мусів побороти. Ще 
в сім тижні буду мешкати в тім старім саді і дворі, де-сьмо 
ходили на спацер.

Як їхав-єм до Чортівця, то кожда нива, що лишалася 
поза мною, веселила мене, що я все дальше і дальше тікаю 
від світу. А і тут, на місці, часом стає мені маркотно — 
якось так по-сирітськи. Але то лишень хвилі. Коби борше 
хата та й за роботою все забудеться.

А Вас я надіюся надовго до Чортівця. Ви мусите так 
урядитися, аби-сьте тут сиділи зо три дні. Так ми всі хоче-
мо. Я буду лишень рано зайнятий, а сполудня буду Ваш... 
Чи послати Вам яких книжок до читання, чи аж як при-
їдете та будете читати? Пишіть.

Ваш Â. Ñòåôàíèê

ДО В. І. МОРАЧЕВСЬКОГО

Âåðåñåíü 1900 p.,
 ×îðò³âåöü

Любий друже!
Є така мінута, що я сам не годен на землі стояти і я 

тоді хочу на Вас спертися. Тоді я чую коло себе Ваші 
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плечі широкі і Ваші моцні руки. І тепер я шукаю отво-
реними очима за Вами. Настає осінь, а з нею листя паде 
у долину і з ним паде і роса з моєї душі, і вітри її даль-
ше висушують, як той степ, що по нім чути пісню по-
дертої стерні, сухих меж і ярів чорних. З душі підносять-
ся скарги і білими губами оповідають про трунви, що в 
них спочивають мої давні пісні, минулі мрії і пропавші 
слова. Я їх ховав без надії, я над ними плакав без сонця, 
я їм насадив зілля на їх гробах. І обливаю їх червоною 
кров’ю і стережу їх... Разом з останнім вітром із тих 
цвинтарних могил душі встають нові скарги, і я їх заби-
ваю і знов сумним похороном їду на могилу. І далі міс-
ця не стане ховати тих побитих дум моїх, шептів моїх і 
тихеньких слів.

А осінній вітер віє в одну пісню з моєю могилою, в 
одну мову і в одну скаргу.

І хотів би я спертися на Вас, аби з жалю не впасти і 
аби мене чужі руки не здіймали, лише Ваші,

Ваш Âàñèëü.

До 13 с[ього] м[ісяця] в Чортівці, п[ошта] Обертин, від 
13 до 1 октобра в Трійці, п[ошта] Заболотів, ad1 Ко ломия.

ДО О. К. ГАМОРАК

Ãðóäåíü 1900 p.,
 Êðàê³â

Дорога товаришко!
Тішуся Вашим листом дуже. Добре, що Ви зв’язані зі 

мною, добре, що-м не самий!
Моя нервовість ніби переходить. А як вона минає, а 

сили приходять, то я знов підоймаюся і знов лечу у висо-
ти. І чую шум орлиних крил попри острі, піднебесні ска-
ли, і чую самоту орла і висоту єго. А заразом чую кривду 

1 Біля (ëàò.).
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всю, що серце люцке в кусні крає і хотів би-м найти таку 
тихеньку, мохом порослу церкву, десь на забутім присілку. 
Притулив би-м коліна до єї нерівних плит і губами своїми 
розпік би-м студений камінь на вогонь і так просив би-м 
пощади і помилуваня для серця, що в кусні розкравуєся! 
І чую в собі силу всіх спорохнявілих поколінь і всіх живу-
чих, аби шукати щастє на землі. І чую, як по моїм лиці 
спливають всі сльози діточі, що ними всі діти плачуть, як 
сонця дістати в малу долоню не годні. І пропаду я серед 
великих діточих бажань і не буду жити як Бог прика-
зав — сумирно і спокійно. І нині вже маю упертість, аби 
не уступати перед своїм сконом, бо не боюся ніякого ско-
ну і жадного Бога. А тепер дивлюся на червоне небо крізь 
сухе галузє дерев, а вони як коли чорними нумерами пи-
шуть на небі мій кінець. І не боюся. І Ви також не смієте 
ся бояти.

Віктор їде в четвер вечером додому, я виїду 13-го груд-
ня до Мартовича і побуду з ним трохи, аби-м нагадав 
свою маленькість і гарний час. На свята буду у Вас або 
в Трійці. Потім буду сидіти на селі до цвітня і читати 
книжки до моєї філософії і до докторату. Де то село є, 
я ще не знаю. П’ятку дістав-єм, я здоровий і добре мені. 
Пишіть!

Ваш Â. Ñòåôàíèê

ДО В. ГНАТЮКА

Ãðóäåíü 1900 p.

Дорогий товаришу!
На стороні 16 «Дороги», у «Вістунах», в чотирнадцятій 

стрічці від долини, між словами «з новим» і «не знати...» 
хибує цілий уступ сеї новели і виходить якась глупість.

Єсли не можна того уступу надрукувати при кінці 
книжки, то оголосіть помилки у «Віснику» і подайте той 
уступ.
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У русинів, аби пук і тріс, не можна дочекатися сяк-так 
старанно виданої книжки!

Ваш Â. Ñòåôàíèê

ДО О. К. ГАМОРАК

15 ëþòîãî 1901 p.,
 Ãîðîäîê 

Дорогі!
Я пишу тепер давнє своє житє і кажу до себе, пишучи 

до Вас:
Боже, чого ти такий недобрий, чого другим наворотом 

пхаєш у руки ту гірку і брудну чашу, що зветься моєю мо-
лодостею. Ти тоді не пошанував своєї дитини, ти не від-
вернув від неї ані одного злого. А я був такий милий і 
добрий, такий чистий. А ти не відвернув від мене тої чаші.

Боже, ти прокляв мене, бо-сь наказав з моєї душі зро-
бити кузню і кувати в ній чистий метал люцкого слова і 
єго любови. А ти, великий кровопійце, не зважаєш на то, 
що в тій кузні ллється піт, і кусні руди в ній лишаються, 
і чорною саджею вона присідає.

Ти одно знаєш: кувати твоєму світови метал.
А я слабий і сам.
А я душуся в червонім поломені огню.
А я не хочу винаймати своєї душі на твій крам.
А я надармо чекаю, аби до мене, як я гримаю молотом, 

увійшла рання зоря.
Ти приковав мене, заковав мене у мою власну душу, 

ти єї спустошив, бо-сь зробив з неї склеп.
І ти сегодня звертаєш давну, гірку чашу і кажеш пити.
Бо знаєш, що напій той хоть мене уб’є, то перед тим з 

моєї душі сполоче все золото, і ти кинеш єго людям яко 
знак, що ти сотворив могучий світ духа.

Ти єї виссеш, аби показати єї богатство.
Який ти бідний! Чому ж своєї душі не розтвориш? Ка-

жеш, що в твоїй душі є той метал.
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Чому ж твоїм людям не даєш своєї душі?
Я їм нічого не винен. А ти винуватий переді мною.
Ти мене не пощадив такого маленького, я так просив 

малими руками.
І ти нині ще раз кажеш пити.
Ох, відійми від уст, бо гірка чаша. Молюся, чолом буду 

молитву по каміні писати, твою молитву, відійми!

Отакі я тепер чувства маю. Я не годен їх списати, але 
вони гіркі дуже. Я трачу сили, я мучуся і мовчу. А най хоть 
перед Вами не мовчу.

До тата, може, приїду, хоча не хотів би-м Русова бачи-
ти ні тепер, ні ніколи. Коли саме над’їду, то напишу ще. 
Як Юрко буде у Вас, то напишіть мені виразно, за що 
мене суд хоче мати, чи за справу спадку по мамі, чи за 
іншу, бо довгів я маю досить.

Ваш Âàñèëü Ñòåôàíèê 

Городок, 15/ІІ 1901

ДО П. ТОДОРОВА

Òð³éöÿ, 20.4.1901

Многоуважаемый товарищ!
Письмо получил и благодарен Вам. Своей книги не 

послал потому, что все время сидел в деревне и был боль-
ной. В м[есяце] мае уезжаю за границу лечиться и тогда 
Вам пошлю свою книжку. В ней ничего Вы не найдете 
целого — самые осколки чего-то болезненного и самое 
вздрагивание. Это маленькие записочки. Может быть, что 
причиной есть моя нервная болезнь, а может только такая 
маленькая душа.

Вашей литературы — стыдно признаться — не знаю, а 
Вы укажите мне авторов и книжные лавки, откуда можно 
получить их. До 15-го с[ледующего] мая я в Тройце и тут 
пишите.

   Примите мой привет.  
Â. Ñòåôàíèê
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ДО М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Ungarn, Pistyan 8/7.1901
8 ëèïíÿ 1901 p., Ï³ùàíè

Високоповажний пане товаришу!
Мартовича і мене Ви своїм листом зрадували, бо таки 

будемо могти в Кулішевій книжці і наші роботи видіти. До 
двох місяців Ви будете допевно мати в руках наші праці.

Крім «Синьої книжечки», єсть ще мої два збірники 
новел «Камінний хрест» і «Дорога». З душі рад би їх Вам 
післати, та і я не знаю, якого способу добирати до сего. 
Почтою ніяк не можна, може, рекомендовані? Я зимою 
буду їхати в Київ, то, може, хоть тоді Вам перевезу.

Ваші писаня читаю радо, і вони мені найбільше подо-
баються зі всіх теперішних наших. Може, доля коли по-
зволить лично Вас побачити, то й радість буде. Тепер я 
пробув місяць на купелях в Уграх для поратованя здо-
ровля. Звідси і пишу, і сердечно Вас здоровлю. Моя адре-
са на Городок.

Ваш Â. Ñòåôàíèê

ДО О. К. ГАМОРАК

27 ëèïíÿ 1901 ð., Ãîðîäîê

Дорога товаришко!
Я знов хорий на нерви, але воно так має бути по купе-

лях ще зо шість тижнів. Я би вже виїхав до Микуличина, 
але Мартович не пускає. Каже, що як поїду, то буде пити 
на забій. Оба-сьмо бідні, кождий своєю журою.

Одна зі знайомих поеток наших дала мені rendes-vous 
в найменшім галицкім місточку, бо «лебеді єї душі линуть 
до мене, бо хоче мене мати на дві години лишень для 
себе...» Ну, я не поїду, бо лебедям легше до мене летіти, 
як мені до них товчися колією. Уважаю загалом, що ли-
пень місяць має дивні впливи на поетичні змисли жі-
ночі, — кожда відчуває брак любови і гадає, що один му-
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щина годен такої праці піднятися. Від другої поетки дістав 
письмо з чистими освідчинами, а як ні, каже, то я пущуся 
на остатну дівку. Я відписав, що тоді, як вона пуститься, 
то я з нею оженюся. Цікавий, чи буде мати відвагу? Я ні-
чого не роблю, бо болить душа дуже, дуже болить, але їду 
чайкою сполудня по великім ставі і щодня ловлю рибу. 
Мартович мене любить дуже і каже, аби я лишався в него, 
а він буде робити за двох і дасть мені удержаня і сам буде 
порядний. То як я не пущуся до Черновець на професора, 
то цілу зиму буду в Городку. Була у нас з візитою жінка зі 
Львова, був Кос посол, були академіки.

А Ви будьте веселі і не журіться, Бог дасть, то ліпше 
буде. Віктор вступить до мене до Микуличина.

До 3-го я тут.
Здоровіть Геню найкраще від мене.

Ваш Â. Ñòåôàíèê

ДО М. ШУХЕВИЧА

Ñòåöåâà, 9.11. 1901.

Дорогі Миколо!
Я знаю, що Ви не любите писати листів і що часу не 

маєте кілько, аби забавлятися дурничками, та тому я не 
маю що вибачати. А Ваш лист був мені приємний, бо 
прецінь хтось заінтересувався мною як чоловіком, а не 
літератом. Такі люде, що не потрафили собі уладити житя 
так, як всі, що заблудили на дорозі, то вони є вразливі 
занадто на каждий значок заінтересованя їх особою.

Се єсть хороба, передразненя, хора амбіція, нездатність 
об’єктивного суду і т. д. У таких людців губи є заєдно по-
кусані, бо вони вічно мають чимось уражатися і затискати 
зуби. Я не кажу, що я дійшов до сеї степени чоловіка ви-
елімінованого і слабого, але деякі познаки і в мене єсть, і 
тому Ваш лист був мені приємний.

В коші нічого не попсувалося, і я Вам дякую, що-сьте 
єго подержали і прислали. Я собі відреставрував хатину, що 
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тато купив був від емігранта, і там буду стало мешкати. 
Меблів троха спроваджу з Черновець і осядуся на однім 
місці. Десь від 25 с. м. я міг би поїхати до Вас на місяць, 
але так, аби Ви мені дали свою хату, ладно уряджену, бо я 
лишень в гарній хаті можу писати, аби-сьте дали мені харч 
і справили убранє, бо я не хочу волочитися між рутенцями 
як їх синтеза — вбогости матеріальної. Говорю Вам се щиро 
як татови або братови, а Ви так само щиро можете мені 
сказати: кохані, нема сконд! Лишень прошу Вас, аби ніхто 
за нашу сю щирість не дізнався, навіть найближші, бо я не 
хочу, аби мене жалували, сміялися з мене або гордили. Не 
хочу собі губів зубами ранити, бо плакати тяжко.

Мої роботи йдуть поволи, але добре наперед, а відпові-
ди чекаю від Вас в Стецевій.

Ваш Âàñèëü

ДО О. К. ГАМОРАК

26.12.1901 ð., Ëüâ³â

Дорогі!
Я не хотів зараз до Вас писати, бо-м був дуже злий. Ви 

знаєте, що мене кожда нова обстанова болить, а кожда 
минула смуток мені лишає. Я все на новім пристановищі 
нагадую все, що минуло, і все, що прийде. А позаяк у 
мене і минуле і будуче є сіре і чорне, то стан моєї душі на 
маленьких навіть зворотах у моїм житю є невиносимий. 
Так і тепер було. Я не знаю, пощо я сюди заїхав, бо мені 
тут зле, я не розумію, що я маю говорити з сими людьми, 
бо вони не мої, я їх думок, і слів, і забав не признаю. 
У мене лишився чи взріс до нечуваної сили смуток і жаль, 
і він мені не дає жити ані людьми тішитися.

Се тілько за то, за що нікому не говориться.
Шухевич урядив мені хату, є для мене дуже прихиль-

ний і делікатний. А все-таки я тут довго не буду, бо не-
файно — поїду до Русова. Був-єм у Мартовича і чую коло 
него (а може, від себе) смерть, т. є. цілковите затоплене в 
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щоденнім житю, і тото, що єсть у людий здібних в такім 
випадку: цинізм і кілька регул, що ніби тримають єго по-
над людьми. Нема того, що повинно бути: я сих людий 
люблю, а других не знаю. Хожу цілими ночами і запива-
юся, паню Гриневичеву шпурив в такий кут, де вона по-
винна лежати, і відвернувся. Вона тепер буде мститися в 
той спосіб, що буде ріжок хустки гризти зубами. На кіль-
ко я єї позволяю. Був я і з другими людьми, та все то саме: 
я не їх, а вони не мої.

Ще нім виїдете з Тернополя, то напишіть. Цілюю Да-
ниловичів і Оля.

Â. Ñòåôàíèê

ДО О. К. ГАМОРАК

Ãîðîäîê, 11.3. 1902 ð.

Дорогі!
Я не можу ніколи бути здоровий, я можу лишень біль-

ше або менше терпіти, — коби менше. Ви знаєте пізні, 
осінні дні. Студено, чужо, смутно. А низьке, слабе сонце 
вихилиться з полудня, з того полудня маленького, низь-
кого, безсильного — і ще стає сумнійше. Бо воно освітить, 
на очи виведе той сум, меланхолію змученої землі, траву 
ізсохлу, притоптане, чорне листє. І від тої веселости стає 
тяжко, ще тяжше.

Моя веселість йде до мого серця, як жебрак. Стає пе-
ред чорними думами, що там здавна засіли, і жебрає ма-
ленької монети. І вона стоїть, стоїть і тихонько виходить, 
аби дверима не рипнути, аби ґазди не гнівалися, — і ви-
ходить без нічого. І стоїть за дверима, і вмирає поволи.

Ой, ти, веселосте моя!
А Ви не смутіться мною, лиш любіть мене з моїм смут-

ком. І пишіть.
У «Віснику» є велика поезія Іванова поміщена.

Ваш Â. Ñòåôàíèê
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ДО О. К. ГАМОРАК

Êè¿â, 16/9 1903

Нині приїхав в Київ, місто гарне, чудове. Листи з до-
роги почну висилати за три дні. В Києві буду п’ять днів, 
потім їду на кілька днів на село. А потім ще не знаю. 
Я здоров, а Ви? Адресу подам, як осяду.

Ñòåôàíèê

ДО О. К. ГАМОРАК

Êàí³â, 21/²Õ 1903 ð.

Я сегодня з Іваном Стешенком побував цілий день на 
могилі Шевченка. Дніпер долом плине в Чорне море, за 
Дніпром Лівобережна Україна розіклалася лісами і степа-
ми, а там лани і мла синя аж геть в Московщину. Осе ж і 
місце, звідки я поклонився всій Україні.

Їду до Києва, з Києва в Житомир, а звідтам до Терно-
поля. В Петербурзі нема Горького, отож я вертаю. Я здо-
ровий.

Â. Ñòåôàíèê

ДО С. ДАНИЛОВИЧА

Ðóñ³â,
18 ëþòîãî 1923 ð.

Дорогий швагре!
Ані усно, ані письменно я не порозумівався з Ганею в 

справі спроб угодових, які Ви вели з Варшавою. Лист, 
який Ви одержали від Гані, я не провокував і дивує мене, 
що Ганя свої алярми аргументує моїм наляганням щодо 
зміни Вашої політики. Освідчаю Вам, що я ані не прово-
кував листа Ганиного ані [не] казав його писати. Цим 
листом Ганя зробила мені першу, а може, і одиноку при-
крість в моїм життю. З самого початку Ваших змагань в 



438

справі польсько-укр[аїнської] угоди я уважав Ваші змаган-
ня в цім ділі політично блудними, та зате все і всюди 
боронив Вас як чоловіка чистого і чесного.

Цеї самої думки я є і сьогодні.
У нашій історії не було ані одної партії, яка би склоню-

валася до угоди польсько-української. Всілякі «унії» полі-
тичного чи церковного характеру були ведені ренегатами, 
або денаціоналізованими елементами. Виключаю тут всі-
лякі мири і перемир’я, які роблено в нашій історії після 
воєн за визволення української нації. Але тоді угоди ніко-
ли ніяким добром не кінчалися для нас, а їх автори менше-
більше мали такий кінець як і Ви маєте — гіркий фінал.

Поляки не вважають нас за другу сторону політично-
національну, вони трактують нас «per non sunt»1. Те, що 
діється на наших очах тепер, це не є денаціоналізація, ані 
утиск чужої нації — це є полювання на фізичну загибель 
нашої нації.

Я ще й тепер уважаю Ваші мотиви угодові чистими і 
чесними, блуд свій Ви вже самі спостерегли.

Цей лист я диктував свойому братаничеві Іванові Сте-
фаникові. Ніколи я не думав, щоб Ви хвилево усумнилися 
в моїм до Вас прив’язанні. Блуд є блудом.

   Цілую Вас сердечно 
 Âàñèëü Ñòåôàíèê

ДО І. ЛИЗАНІВСЬКОГО

Ðóñ³â,
 9 æîâòíÿ 1923 ð.

Високошановний добродію!
Мої приятелі зі Львова повідомили мене, що Державне 

видавництво України задумує видавати всі мої твори і що Ви 
будете редактором цього видання. Очевидно, я задоволений 
з цього, але прошу Вас в моїм імені, я посилаю разом з цим 

1 Маючи за ніщо, трактуючи так, наче б нас не було (ëàò.).
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листом і матеріальну повновласність, попросити в Держліт-
видаві гонорар за це видання. Не знаючи цін на книжково-
му ринкові у Вас, не можу подати висоти гонорару. З цим 
ділом здаюся на Вас і прошу мене повідомити, як справа 
стоїть, евентуально присилати гонорар. Держлітвидав міг би 
в мене дістати нові оповідання, якби Ви запропонували йому 
це і написали мені. Я від кількох літ отут дуже бідую і радий 
би, щоби Держлітвидав мене в цей спосіб піддержав.

Дякую Вам вже наперед за Ваш труд і остаю з глибо-
ким поважанням

Âàñèëü Ñòåôàíèê 

В с. Русові, п. Снятин, 
Галичина

ДО М. ІРЧАНА

Ðóñ³â, 10 âåðåñíÿ 1924

В[исоко] поважаний товаришу!
Ваш лист перед 2-ма днями я одержав і відписую. За 

Вашу прихильність до мене сердечно дякую.
На намічену Вами програму обходу мойого 25-річного 

письменницького ювілею я годжуся і в Ваші руки щодо 
цього передаю всі повновласті, які дотикають мене осо-
бисто. Рад би-м, щоби цей ювілей відбувся не крикливо і 
не по-американськи. В цім часі буде наше робітництво 
шанувати одного зі своїх працівників, який має аж надто 
скромні результати своєї роботи. Я думаю, що ми одні 
другим під час ювілею щиро і одверто будем дивитися в 
очі, але з великою любов’ю, бо я ніколи на волос не пе-
реставав їх обожати і тепер у сивім волоссі чую себе з 
ними разом. В моїй письменницькій діяльності я, оскіль-
ки міг, старався тканину найделікатнішу, яка є на світі, 
робітничої душі розпростерти перед людськими очима, 
так, щоби вона блистіла, як чисте небо, і щоби блискавки 
гніву ударяли громом із тої робітничої душі. Можна, 
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в[исоковажаний] товаришу, грітися, і це в бук[вальнім] 
значінню, при о[гня]х, які горіли сотки років уже назад у 
душі нашої поневоленої української маси. Я ціле своє 
життя грівся коло тих огнів нашої маси, і було мені тепло. 
І тепер також. Коли по невдатній нашій боротьбі за виз-
волення народу ми впали, то наше робітництво має всіля-
ке право грітися коло тисячолітньої пімсти нашої маси 
народної, яка є так само велика, як той огонь, коло якого 
я грівся. Належати мені тепер до Вас — і через мій вік і 
через моє виховання — вже тяжко, але запевняю Вас, що 
ніколи від Вас не відійду. Буду щасливий, як робітники, 
пімстившися, принесуть нам у своїх черних руках Україну 
і кождому з нас покладуть її в пазуху під саме серце.

Боюся, щоби не розплистися декламацією, і кличу до 
Вас всіх, що жду від українського робітництва побіди, а 
тим самим і щастя для нас і кожного з нас.

Щодо нериторичного, то зв[ідомля]ю Вас, що мої пер-
ші твори по[явили]ся в двотижневику «Праця», [який] 
видавав В. Будзиновський [у Чернів]цях, пізньої осені 
1897 p., так що можете святкувати ювілей при кінці цього 
року або зараз із початком слідуючого. Термін залежить 
від того, чи поспієте. Фотографію і скрипт нового опові-
дання пішлю Вам за тиждень, бо аж тоді буде фотографія 
готова. Книжечку, очевидно, напишіть про мене, щоби 
щось лишилося по тім ювілею.

Що ж до вступу Коряка до моїх творів, то там нічого 
не бачу, за що я мав би так дуже гніватися, і прошу Вас 
лишити цю справу, аж порозумієтеся з І. Лизанівським.

Як Ви вже даєте палець, то я вхоплю і за руку. Мій 
найстарший син Семен здав матуру рік тому в Коломий-
ській гімназії. Родився 1904 і тепер уже рік працює як 
простий робітник у копальні нафти за Наддвірною. Він не 
хотів би іти до війська і рад би перенестися на Україну. 
Я дуже просив би Вас, хоча це буде довго проволікатися, 
щоби з своїми і моїми приятелями на Україні порозумі-
лися, чи може він [мати] які надії на висшу осв[іту] там і 
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чи він годен дістати якийсь заробіток на своє удержання. 
Як будете писати до мене в цій справі, то не називайте 
його поіменно.

До фотографії і нового скрипту долучу Вам ще «Вона — 
земля». Як які гроші зберете з гонорару, то прошу зараз 
прислати, бо зима студена. Зміст оцього листа посилаю 
І. Лизанівському в Харкові, щоби він був у тоці справи. 
Про програму і дату ювілею прошу мене повідомити і 
Вашій організації донести, що я під зиму не маю здоровля 
їхати через море. На весну — що іншого.

Кінчу, поздоровляю Вас разом із Вашими товаришами 
і зістаю з глибокою пошаною.

ДО І. ЛИЗАНІВСЬКОГО

Ðóñ³â, 10 âåðåñíÿ 1924 ð.

В[исоко]поважаний товаришу!
Скрипти всі пішлю перед жовтнем, їх вигладжування, 

так як у мене все, іде дуже поволі.
Сьогодні на зазив робітничої організації в Канаді я 

написав Ірчанові, що годжуся, щоб з кінцем року україн-
ці Канади святкували 25-літній ювілей письменницької 
діяльності. Пишу йому, що перші мої твори появилися 
року 1897, пізньої осені, в Чернівцях, у двотижневику 
«Праця», який видавав В. Будзиновський. Сповіщаю Вас 
про це тому, що Ви мій головний повномочник на Україні 
і щоби були-сьте в курсі справи. Брехав би-м, якби-м не 
сказав Вам одверто, що радував би-м ся, якби Велика 
Україна пошанувала мою дуже скромну працю. Грошей 
від вас конче надіюся і письма також.

Почав писати спомини про Франка, та вони не ви йдуть 
на книжку, бо я з Франком довше не жив і з ним не пра-
цював. По Новім році будуть готові.

Пишіть!

Âàñèëü Ñòåôàíèê
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ДО І. ЛИЗАНІВСЬКОГО

Póñ³â, 3. XI 1925 ð.

Високоповажний товаришу!
Перед тижнем я одержав від Вас картку, в якій Ви 

доносите, що зараз будете пускати другим виданням «Кле-
нові листки». Переглянену книжку посилаю разом з лис-
том на Вашу адресу. В книжці я не знайшов ані одного 
блуду1, який би деформував або переіначував мою думку і 
мої інтенції артистичні. За Ваш вмілий і дружеський труд 
я Вам безмірно вдяч[ний]. При ближчім перегляданні 
«Кленових листків» я пізнав Вашу дійсно велику працю.

По одержанні книжки друкуйте якнайборше, а ще скор-
ше посилайте дола[ри], бо я з дітьми душуся без грошей. 
Пишете, що за аркуш друку дасте мені 30 доларів, а то і 
більше. Як Ви можете, то пішліть мені цілу належитість 
таки заразісінько...2

Ви з Великої України добре би вчинили, щоби-сьте 
найшли консорцію, яка би купила собі всі авторські пра-
ва на «Кленові листки». За це хотів би-м мати заплачені 
довги (500 до[ларів]) і ще можливість безжурної праці в 
літературі на кілька років. Якже ні, то нехай Українська 
держава дасть мені пенсію. Ви, як мій повномочник, мо-
жете зробити так, як Вам на місці виглядає краще.

Зі споминами про Франка, доки я примушений сидіти 
в Русові, нічого не вийде, бо на це мені треба Львова, 
Дрогобича і його рідного села Нагуєвич.

Шістдесят доларів на весну я одержав, за які дякую.
Прилога до цього письма у ôîðì³ ëèñòà äî Âàñ має бути 

надрукована в другім виданні «Кленових листків». Гроші 
посилайте на давню адресу, [хо]ча я волів би безпосеред-
ньо через банк.

  Підпис під цим письмом є мій. 
Ñòåôàíèê

1 Дослівно — граматичної помилки, але за смислом — відступу від 
оригіналу.

2 Далі рукопис пошкоджений; з окремих слів можна зрозуміти, що 
Стефаник пише про свою хворобу, про матеріальну скруту (ïðèì. óïîð.).
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ДО ГОЛОВИ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»

Ðóñ³â, 19/VIII 1926 ð.

Ви[соко] по[важний] пане-директоре! 
Я родився 14 мая 1871 року в селі Русові Снятин-

ського повіту. Гімназію в 1892 році скінчив у Дрогобичі, 
а потім в Кракові вчився медицини без реальних наслід-
ків. В 1908 році до 1918 року був послом до австрій ського 
парламенту. Крім цього, написав одну добру книжку і 
через те занотований в українській літературі як пись-
менник. Це все.

   З глибоким поважанням 
Âàñèëü Ñòåôàíèê

ДО РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ «СВІТ»

7 áåðåçíÿ 1927 p.,
 Ðóñ³â

Товаришу редакторе!
Будьте ласкаві помістити у Вашому журналі «Світ» от-

сю подяку:
Спершу дякую за привіт журналові «Світ» і за графіки 

В. Касіяна, які мене глибоко зворушили. Пані Федорцевій, 
Михайлові Рудницькому та іншим дякую за ювілейну при-
крість. Волю Вас мати молодими, як ювілятами: богато 
полину є на дні ювілейної чаші. Стискаю руку мо йому 
другові з молодих літ Станіславові Пшибишевському. Мені 
ще тепер мої тусклі очі розгоряються, як Тебе нагадую.

Всім організаціям і товаришам з Радянської України: 
«Плугові», Григорієві Косинці, Іванові Лизанівському ка-
жу, що стою на вуглі своєї хати і простягаю до Вас руки. 
Поздоровте від мене всі дужі таланти у Вас і привітайте 
Олену Пчілку та тіні  Л е с і  Ук р а ї н к и  й Мих а й л а 
Коцюбин с ь к о г о. Ви, молоді, передайте мій най ниж чий 
поклін Ми х а й л о в і  Г р уш е в с ь к о м у... і А. Кр им  -
с ь к о м у.



Стою ж на вуглі із любов’ю, чекаю на Вас, і ноги мене 
не болять. Тяжко Вас розсаджувати коло великого, дубо-
вого стола у моїй хаті. Сідайте, Вячеславе Липин с ь к и й... 
і Кол е с с о , Катре Г р ин е в и ч е в а, Олено Ку л ь  ч и ц ь -
к а, Олено З а л і з н я к о в а  й ти, моя найліпша Ганю, та 
не робіть мені догани, що Вас зле коло стола розмістив. 
Наталіє Б а ч и н с ь к а, моя розумна приятелько, зробіть 
порядок.

Ех, якби я міг мрію перевести в порядок! Вітав би я 
Вас усіх, як бідні люди вітають ясне сонце! Моя найближ-
ча родина служила би Вам серцем і руками.

Русів, 7 берез[ня] 1927 р.

Âàñèëü Ñòåôàíèê

ДО С. СТЕФАНИКА

Ðóñ³â, 4. V. 1927 ð.

Дорогий Семене!
Вчора пані Семанюкова передала мені пойновішу спад-

щину літературну по свойому чоловікові, щоби Тобі її пе-
редати. Може Ти вже знаєш, що Марко Черемшина в своїм 
завіщанні лишив Тебе своїм спадкоємцем всього його лі-
тературного дорібку. Рад би-м, щоби-сь був гідний цеї най-
більшої честі в своїх молодих літах незаслуженої. Я думаю, 
що ця найбільша честь буде держати Тебе на вершках ук-
раїнства, і з цього я би був найщасливіший.

До пам’яті Марка Черемшини Ти повинен ставлятися 
більше як до моєї. Ти повинен слідити за кождою згадкою 
про великого покійника і бути його заступником і по смер-
ті. Він же ж лишив тебе спадкоємцем свойого великого духу. 
Володимир Дорошенко просив мене вислати йому один з 
недрукованих творів Черемшини. Я це роблю і посилаю Тобі 
нарис Черемшини «Зрадник», віднеси його зараз до Доро-
шенка і попроси, щоби зараз скрипт, вправді на машинці 
писаний, але з поправками небіщика, по відписанні зараз 
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тобі його звернули. Навіть дротика щоби-сь не загубив. — 
Рівно ж піди до «Гро[мадського] голосу» і скажи їм, що я 
тепер розбив свої нерви до решти і не годен поспіти зараз їм 
дати згадку про Марка Черемшину, але я дам. — Цей лист 
мусиш ховати до архіву Марка Черемшини».

Твій Âàñèëü Ñòåôàíèê

Гроші ще не прийшли, як прийдуть, то зараз тобі ви-
шлю, а потім поїду до лікарів, бо я хворий.

ДО М. І. РУДНИЦЬКОГО

Ðóñ³â, 20/²²²—1931 ð.

Високошановний товаришу!
В перших днях березня я був в редакції «Діла» і просив 

Вас побачитися зі мною в «Райха». Дві години пізніше я 
просив Палієва, директора книгарні, щоби Вас повідомив, 
що я чекаю в Райха. Недовго я чекав в ресторації, і я по-
їхав до «Гостиниці», а на другий день розхорований поїхав 
додому. Це оправданнє.

Тоді я Вас хотів просити, аби Ви були ласкаві справити 
правопис і мову в збірничку моїх образків, які в маю буде 
друкувати книгарня ім. Шевченка, тепер за це прошу Вас 
листовно, і як Ви ласкаві, то відпишіть мені на моє про-
шеннє. Книгарня зобов’язалася за цю роботу дати плату.

   Стискаю Вашу руку. 
Ваш Âàñèëü Ñòåôàíèê

ДО М. І. РУДНИЦЬКОГО

Ðóñ³â, 12/V—1931

Високошановний товаришу!
Коло 20 мая я буду в Львові і особисто з Вами обгово-

рю діло видання. Тепер вже кажу Вам, що то буде трудно, 
читачів я не маю, а читачі грошей не мають. Не хочу, 



446

щоби моє люксусове видання стояло нечитане роками і 
щоби нечитавший читач все нагадував собі, кілька грошей 
я в нього видурив за пустодурно.

   Сердечний Ваш приятель  
Âàñèëü Ñòåôàíèê

ДО М. І. РУДНИЦЬКОГО

Ðóñ³â,
 3/V²—1931

Високошановний товаришу!
Ви перший з молодих поетів осмілилися зблизитися до 

гігантської праці мойого приятеля Івана Франка. Хто як 
хто, але якби Ви були його знали в міцних літах, то Ви 
були б його найкрасше розуміли і найбільше любили. За 
його універсалізм, за його божеську працьовитість і за 
його велику, скаляну гідність людську, якої він мусів бо-
ронити перед своїми тодишніми земляками.

Особисто я українську літературу з давного минулого і 
недавно минулого знав як літературу, але зрозуміти борь-
бу визволення українського народу в моїй молодості я міг 
лишень через особисті стосунки і приязнь з Іваном Фран-
ком. Я до сегодня щасливий безмірно, що він мене про-
вадив і по голові гладив — мініатуру «Сфінкс».

І я Вам ніколи не забуду цего, що Ви зважилися раз 
скінчити з молодими недогарками літературної кав’ярні, 
з модою маленьких людей нехтувати великими. Мене 
фізично прямо боліло вже 25 років, як мої приятелі і 
знайомі, яких я шанував і любив, не могли так високо 
глянути, аби побачити велику голову Франка в правди-
вому світлі.

Ви зробили початок, і я Вам буду вдячний, як  собака, 
до кінця свойого життя. Цей лист є res mea privatissima1 
до Вас.

1 Моя найбільш приватна річ (ëàò.).



За кілька днів побачуся з Вами у Львові, і тепер по 
написанню двох фейлетонів про Франка Ви будете для 
ме не стократ близший і красший.

Ваш Âàñèëü Ñòåôàíèê

ДО РАДЯНСЬКОГО КОНСУЛА У ЛЬВОВІ

Ðóñ³â,
 2/Õ 1933

Високодостойний товаришу консул!
Вам таки врешті наскучать мої супліки, і мені відхо-

четься їх писати; може один чоловік між двома сторонами 
накаламутити води багато. «Вісник» хотів мати моє ім’я на 
обгортці, я того не хотів, і його там нема, то зато є непо-
розуміння з урядом у Харкові. Я є чоловік півмертвий і не 
маю охоти, аби мене купали в помиях вже мертвого, — 
звичайно мертвого і давно, і тепер купають в чистій воді. 
Я, впрочім, ніколи не любувався в галасі і в крикові люд-
ського ринку, я був довгі роки парламентарним послом у 
Відні і ні раз рота не втворив, а тепер на старість і на сла-
бість не випадає мені роздирати рот на редактора, з яким 
мене ніколи нічого не лучило і не лучить. Мій найстарший 
син розповість Вам моє положення і мою думку про це 
непорозуміння. Найліпше буде, як Ви пошлете мені гро-
ші, а я зараз приїду до Львова і підпишу якусь цидулу, на 
яку оба погодимось. Дякую Вам за прихильність і остаю 
все вдячний.

Ваш Âàñèëü Ñòåôàíèê
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ДИВОСВ І Т  ХУДОЖНЬОГО  СЛОВА 
ВАСИЛЯ  СТЕФАНИКА

У Русові вважали, що Стефаники мають чорта. Миршавенько-
го чорного чоловічка з гачкуватим носом, козлиними ногами й 
розжареними вуглинами очей. Василь змалечку чув від наймитів 
багато історій про нього. «Ти лишень прикинься, — казали вони, — 
що спиш, і дивися, як мати вночі виноситиме їм несîлену їжу...» 
Вдячний давав наймитам сірники, тютюн, сало і — чекав. А оскіль-
ки ніколи не міг досидіти, поки мати попорає господарство і візь-
меться годувати хованців, то жили вони лише в його зворушеній 
свідомості. У спілці з дияволом, на одностайне переконання сель-
чан, були всі Стефаники. Точніше — та їх вітка, яку називали Ба-
сарабами. Це â³í давав їм у руки морги поля, та багатства, та стат-
ки... Відтак одного за одним провадив у петлю.

«Тома Басараб з “Басарабів”, — зізнавався В. Стефаник у 
нотатках «Під вражінням вистави “Землі”, — це один з багатьох 
Басарабів, які поповнили самовбивство. Як моя мама не заходи-
лася коло всіх них, аби не вішалися, то ані одного не врятувала. 
Їх чотири поповнили самовбивство»1. Або в іншому місці: «Мій 
нарис “Басараби” — то є правдива історія фамілійна. Дотепер 
поповнили самовбійство за моєї пам’яті 5 з моєї найближчої 
родини» (с. 276). Либонь, не слід зводити лишень до художньої 
оздоби й зізнання новеліста В. Дорошенкові: «Ви пишете, що я 
сиджу на скарбах, то це правда, і ò³ ñêàðáè º çàêëÿò³, ÿ ¿õ â³äêîïóþ 
³ ïîïàäàþ â ðóêè ÷îðòà (курсив мій. — Ð. Ï.)» (с. 472). У кожно-
му разі ця поетична фігура має свою реальну, сказати б, навіть 
кревну основу. І має цілковиту рацію В. Шевчук, стверджуючи, 
що без факту «родового прокляття» «не обійтися, коли намагає-
мося збагнути феномен Василя Стефаника»2.

1 Ñòåôàíèê Â. Твори. — К., 1964. — С. 327. Далі при покликанні на 
це видання вказую лише сторінку.

2 Øåâ÷óê Â. Дорога в тисячу років. — К., 1990. — С. 296.
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Певна річ, що це не єдиний фактор, який визначив особли-
вості творчого мислення новеліста, навіть якщо брати до уваги 
лише внутрішньо-суб’єктивні чинники. Усе ж елементи творчої 
біографії В. Стефаника й характеру його творчої активності до-
зволяють бачити в ньому інтравертно-інтуїтивний тип митця, 
тобто такого, який скеровує душевну енергію насамперед на 
реалії власного світу.

Кожний художній твір, як відомо, містить у собі не лише 
прямий, адекватно виражений у слові, а й внутрішній, «прихо-
ваний» зміст. На позначення явища в науковому обігу з’явилося 
поняття «підтекст». Та воно не охоплює всіх смислових парамет-
рів явища, а серед науковців немає одностайності ні в тлумачен-
ні терміна, ні стосовно його джерел, сутності та функціональних 
характеристик. Ми надаємо перевагу визначенню «внутрішня 
форма» як такому, що має серйозні теоретичні обґрунтування в 
студіях О. Потебні, а відтак і в працях сучасних дослідників. Із 
погляду вивчення основ художнього мислення такий кут зору 
мав би стати визначальним, оскільки дозволяє простежити, ÿê 
відбувається «заврунення» естетичної думки. Адже, становлячи 
самé осердя мистецького явища, внутрішня форма являє собою 
його головний смисло- і формотворчий фактор, організуючий 
центр усієї художньої структури. З іншого боку, все модерне 
письменство, до якого належить і В. Стефаник, є мистецтвом 
стилю, мистецтвом ôîðìè. І саме в цьому напрямку новеліст 
сягнув, фігурально кажучи, верховин піднебесних. Не випадково 
І. Франко так наполегливо й послідовно проводив думку про 
нього як «абсолютного пана форми» і рівночасно досить скеп-
тично, ба навіть роздратовано, відгукувався про соціальні й гро-
мадські підвалини його художнього царства. Він, «може, най-
більший артист, який появився у нас від часу Шевченка», — до-
давав при цьому1.

Архетип теж «проявляється лише в твердо оформленому ма-
теріалі в значенні регулюючих принципів його формування», — 
наголошував К. Ґ. Юнґ2. Згідно з його висновками, архетип сягає 
універсально постійних начал людської природи і є успадкова-
ною з прадавніх часів і закодованою, анатомічно кажучи, в корі 
й підкірках мозку схильністю до формування всезагальних вели-

1 Василь Стефаник у критиці і спогадах: Статті, висловлювання, 
мемуари. — К., 1970. — С. 53.

2 Þí´ Ê. ¥. Архетип и символ. — М., 1991. — С. 283.
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чин. Тобто це не є образи, форми або ідеї, а лише їхні первинні 
схеми, психологічні передумови; вони становлять ту частину 
психологічного змісту архаїчно-колективних уявлень, які «ще не 
пройшли будь-якої свідомої обробки і являють собою ще ò³ëüêè 
безпосередню психічну даність»1. Будучи «осадом психічного 
функціонування багатьох предків, тобто зібрані мільйонами по-
вторень і згущень у типи досвіду органічного буття взагалі», вони 
завжди і всюди присутні у вигляді головних постулатів фантазії, 
задаючи певну форму й напрямок усьому життєвому досвіду. 
Таким чином, вони становлять глибинні основи людської при-
роди і як такі впливають на особливості мисленєвих процесів, 
на характер чуття й фантазії, а також на повсякденні рефлектор-
ні реакції індивіда. Змістові характеристики такі першообрази 
отримують, проникаючи у свідомість і наповнюючись матеріа-
лом індивідуального досвіду, конкретніше — персоніфікуючись 
у міфологічні, художні і т. ін. символи. Отож, художні образи 
новеліста були специфічним вираженням змісту архетипів ав-
торської свідомості.

Основу внутрішньої форми творів В. Стефаника становить 
архетипний образ долі. Таку смислово-формальну спрямованість 
творчого набутку новеліста помітив багато хто з його перших 
читачів і критиків. Приміром, ще в 1903 році Б. Лепкий так ок-
реслював сутність Стефаникових соціально-психологічних драм: 
«душа хлопська в боротьбі з судьбою, яка завзялася видерти їй 
все найдорожче, — та й тільки» (Руслан, 20 травня (2 червня)). 
Сказано, може, й із перебільшеним натиском стосовно наслідків 
розгортання конфлікту, та зміст його («душа хлопська в бороть-
бі з судьбою») означено, як на мене, вдало. А Ю. Морачевський 
був переконаний, що в художньому світі Стефаника все діється 
саме так, а не інакше, бо «він знає, що... нема людської сили 
проти судьби», бо він «зрозумів, що є справді судьба, є щось, що 
царює над людською волею, що є сильніше від всього і що про-
ти тої судьби не встоїть ніяка сила — від Едіпа-царя до бідного 
халупника-палія»2. Утім, навіть за радянської доби в стефанико-
знавчих працях надибуємо чимало міркувань про «фатальну не-
минучість» і «фатальну приреченість», що переслідують героїв 
новеліста (С. Єфремов, М. Івченко, Д. Рудик та ін.). Хоча ви-
словлювались вони якось мимохідь, як такі, що фіксують част-

1 Þí´ Ê. ¥. Архетип и символ. — М., 1991. — С. 99.
2 Василь Стефаник у критиці і спогадах. — С. 122—123.
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ковий нюанс, а не сутнісний аспект всієї творчості. На мій по-
гляд, можемо говорити про глибинне «закорінення» концепту 
долі у художні структури В. Стефаника. Вона може виступати як 
безлика («Синя книжечка», «Новина») або «конкретно видима», 
персоніфікована в образах і обставинах навколишнього життя 
(«Майстер», «Басараби») сила, та здебільшого виражає себе на 
«підтекстових» рівнях. Спричинена дією індивідуальних (рід-
ше — соціально-психологічних) чинників або ж свавільна, сліпа 
і невблаганна.

Таку внутрішню тенденцію творчої природи новеліста засвід-
чує вже перший його друкований твір — «Виводили з села». 
У критичних рецепціях на нього переважає погляд, нібито пись-
менник порушує тему рекрутчини. Безперечно, що рекрутчина 
була великим соціальним лихом для галицького селянства. Од-
нак автор акцентує не на соціальних і навіть не на психологічних 
аспектах цього «лиха давнього і сьогочасного». У цьому легко 
переконатися, проаналізувавши початок новели: «Над заходом 
червона хмара закаменіла. Довкола неї заря обкинула свої біляві 
пасма, і подобала та хмара на закервавлену голову якогось свя-
того. Із-за тої голови промикалися проміні сонця» (с. 35).

Головне смислове й емоційне навантаження лежить на образі 
закаменілої червоної хмари, уподібненої до закервавленої голови 
святого. Весь сенс, власне, у цьому уподібненні, що відразу асо-
ціюється з муками, приреченістю, розп’яттям. Воно скеровує в 
певне русло не лише цей, конкретний образ, а й істотно впливає 
на формування всієї художньої структури новели. Із певним за-
стереженням можна сказати, що воно стало тим опертям, на 
якому вивершується художній «храм» В. Стефаника. Надалі ав-
тор скеровує це уподібнення на героя. Не дивно, отож, що по-
передньо намічений образ, варіюючи і видозмінюючись у своїй 
плинності, повторюється ще двічі: то у вигляді «твердого і ста-
лого» світла, що б’є, «як від червоного каменя», то, сягаючи 
апогею, як обстрижена голова молодого парубка, що «буяла у 
кервавім світлі, та має впасти з пліч — десь далеко на цісарську 
дорогу». Тобто місток прокладено, асоціативне зчеплення відбу-
лося, причому настільки очевидне, що читачеві важко навіть 
зрозуміти, чи він присутній на проводах у рекрути, чи на по-
хоронах. Тому-то мамині слова нагадують скоріше фрагменти 
голосінь, ніж звичайну мову: «А ти ж на кого нас покидаєш?..»; 
«Я тебе так гірко пістувала, дула-м на ті, як на рану...»; «Відки 
тебе візирати, де тебе шукати?!»
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Материнське серце, очевидно, як ніхто, передчуває біду й 
небезпеку, що чатують на сина, тому й оклики болю її так 
вражають. Навіть на прикладі окремих фрагментів маминих 
голосінь-замовлянь можна бачити, як зростає, посилюється на-
пруга в творі, а заодно й у внутрішній природі реципієнта, щоб 
сягнути особливого надчуттєвого стану. Цьому сприяє засто-
сований новелістом принцип градації: «Миколайчику, та не 
йди-бо! Та заки ти обернешси, то пороги в хаті поскривлюют-
ся,/ то вугли погниють/. Мене не застанеш уже/, і відай сам 
не прийдеш» (с. 36). Виділені своєрідними цезурами фрази ши-
куються в ряди за принципом поступового підвищення, нарос-
тання значимості. І якщо дві перші з них можна урівняти в 
смисловому та емоційному планах, то наступні — вивищення, 
рішучий крок вперед до трагічної розв’язки. А насамкінець най-
вищий вибух розпачу й душевної муки: «Воліла бих ті на лаву 
лагодити!».

Суголосне їм і батькове слово: «Синку, — питався тато, — а 
мені хто, небоже, кукурудзку вісапає?» Доповнюють картину 
скупі авторські характеристики: люди «як від умерлого — такі 
смутні віходили»; «Жінки заплакали, сестри руки заломали, а 
мама била головою до одвірка»; «Хлопи заревіли. Тато впав го-
ловою на віз і трясся, як лист». Навіть природа співзвучна дум-
кам і почуванням героїв. Отож «ліс переймав голос мамин, ніс 
його в поле, клав на межі, аби знало, що як весна утвориться, то 
Миколай на нім âæå íå áóäå (курсив мій. — Ð. Ï.) орати». Оте 
«вже не буде» не залишає ніякого сумніву щодо подальшої долі 
Миколая.

Означені «мовні партії» творять трагічну симфонію болю й 
розпуки, викликаних пануванням над людським життям могут-
ніх невідворотних ірраціональних стихій, приреченості, фатуму. 
І річ, певно, не в тому, що письменник знав долю молодого 
хлопця, який став прототипом головного героя (двоюрідного 
брата Луки, який покінчив життя самогубством на військовій 
службі у Львові), а в тому, що в основі Стефаникової художньої 
світобудови лежать не соціально-психологічні чинники і не сві-
тоглядово-засадничі постулати реалізму.

Так само в новелі «Стратився» ніде жодним словом пись-
менник не прохопився про похмуро-гнітючу атмосферу касар-
ні. Якщо не вважати таким одиноку фразу сина із сонної візи 
батька: «Ой дєдю, не годен я у воську вібути» (с. 37). Ця фра-
за говорить водночас мало і багато, та не з’ясовує, що ж усе-
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таки стало причиною самогубства молодого, повного сил та 
енергії рекрута — нестерпна муштра, ностальгія за землею, му-
ки сумління?.. Можемо робити собі лише припущення. Наче 
й безпричинно стратився Миколай. У кожному разі в творі 
вчинок його не мотивовано ні соціальними, ні психологічними 
чинниками. Зрештою, це й не суть важливе з погляду основ 
внутрішньої форми Стефаникових творів. Доля в його світі 
часто діє, про що вже згадувалося, як сліпа, свавільна і безли-
ка сила.

У «Синій книжечці» ця невблаганна сила повсюдно чатує на 
Антона. І якщо дрібні нещастя він ще сяк-так переборював, то 
передчасна смерть дружини та дітей скосила його остаточно: 
«Пив, а пив, а пив; пропив букату поля, пропив город, а тепер 
хату продав. Продав хату, взяв собі від війта синю книжку служ-
бову та й має йти десь найматися, служби собі шукати» (с. 33). 
Та винити в трагедії соціальні умови життя — означає спотво-
рювати і вульгаризувати зміст новели. Тим паче, що Антонові, 
як можна гадати, дістався чималий спадок: дід його був ґаздою 
на все село. А сам він картає себе, що пустив за вітром дідизну. 
Без сумніву, тут діють фактори вищого, трансцендентного по-
рядку.

Іванові з новели «Майстер», навпаки, до пори до часу все 
«годило, у руки йшло». Був він славним майстром, косичив 
добротними будинками село, на радість людям і собі. Біди його 
почалися, коли погодився будувати церкву в Луговиську. Від-
тоді «пішло все коміть головою» (с. 51). Тут бачимо трохи ін-
ший варіант дії тієї надмогутньої сили, якій все підвладне і яка 
є вершителькою людських доль. Вона вже не безлика, не схо-
вана від стороннього ока, а персоніфікована в «гуцула-невіру», 
який, треба гадати, володів тайнами чорної магії і який май стра 
«світа збавив, збавив навіки». «Таже Іван потім вдурів. Загнав 
жінку в гріб, діти повідгонив від хати, пустив де що є. Має 
хатчину, але таку страшну та облупану, що лєчно до неї уві-
йти...». Однак — знову ж таки — годі віднайти в соціальних чи 
економічних обставинах витоки його нещасть. За що страждає 
майстер та його рідня? у чому його вина?.. — ці та інші, подіб-
ні до них питання залишаються без відповіді. «...То все Божа 
міць», — не випадково, мабуть, зривається з вуст одного із слу-
хачів-співрозмовників. З утвердженням християнства, як відо-
мо, людське життя стало повністю залежати від волі всемогут-
нього Бога.
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Іноді архетип долі переживається письменником, редукую-
чись у соціально-побутові площини («Лесева фамілія», «У корч-
мі»). Звісно, що тоді твір втрачає в драматичній напрузі, в 
експресії; такі художні структури пронизують навіть назагал 
невластиві Стефаникові іскорки гумору та іронії. Але головне 
смислове осердя і в них проступає виразно. Не випадково Се-
мениха з новели «Побожна» скаржиться: «Ото-м собі долю 
на питала». Навіч ніби художня інтерпретація народного при-
слів’я: судженого конем не об’їдеш. Одруження не принесло 
героїні сімейної злагоди, лише стало причиною сварок, чвар і 
незгод. Подібні слова могли б зірватися з вуст і Процихи, і 
Лесихи... Як поглум долі сприймає шлюб з нелюбою жінкою 
й Семен. Тому їхні сварки, як правило, закінчувалися однако-
во: «Семениха втікала надвір, але чоловік імив у сінях і бив. 
Мусив бити» (с. 56).

У «Катрусі» бачимо вже іншу атмосферу: тут повне «зазем-
лення» у злидні й бідування галицького селянства, про що ра-
дянська критика багато писала як про наскрізну тему В. Сте-
фаника. Та хіба на цих основах тримається смислова конструк-
ція новели? Хіба ними зумовлена нагла хвороба, що впала на 
сільську дівчину?.. Подібна історія могла трапитися і в родині 
багачів. «Бо коли йдеться про трагедії душі людини, то немає 
значення, хто він — титулований датський принц Гамлет, чи 
звичайний селянин Іван Дідух, що змушений в пошуках щас-
тя полишати рідну землю, аби потім довіку боліти за нею — 
там, за океаном»1. Звісно, що в багацькій родині така трагедія 
мала б свої особливості, та в суті своїй була б незмінною. А суть, 
як на мене, висловлена в коротких фразах, що їх прорікають 
мама («Відай, тобі таки нема віходу...»), батько («То видко очи-
ма, що тобі нема віходу»), сама героїня («Ой, умру, умру, вже 
виджу, що мені нема віходу»), сельчани («Та, відай, нема ваші 
дівці віходу»). Як багато майже дослівних повторів на та кий 
невеличкий за обсягом твір! Станеться таки неминуче, як би 
цьому не хотілося зарадити. При тому, що була Катруся здо-
рова й робітна на все село, а стала «розпадниця», «ні життя, 
ні смерті».

Повторення окремих слів, словосполучень чи навіть цілих 
синтаксичних конструкцій у красному письменстві, певна річ, 

1 ²âàíèøèí Â. Син землі: Есе про творчість Василя Стефаника // 
Наша культура. — 1983. — № 5. — С. 2.
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не буває випадковим. Вони можуть сприяти мелодійності фра-
зи, посилювати її звучність або виокремлювати в ній найіс-
тотніше, посутнісне. Словом, ітеративні фігури є «засобом під-
вищення ступеня важливості», наголошують дослідники1. Ціл-
ком очевидно, що і в цьому випадку вони безпосередньо задіяні 
у формуванні смислового осердя художньої структури. Тобто 
змістовий центр твору становить тема, яку чи не найчастіше 
осмислює, з деякими модифікаціями й відмінами, новеліст. 
А бідняцьке середовище «дало» йому лише матеріал, життєву 
фактуру.

Приклади можна б нанизувати й далі2. Я свідомо спинився 
на перших новелах В. Стефаника зі збірки «Синя книжечка» 
(1899), щоб показати, що, по суті, кожен твір автора вписується 
у зазначену схему: основу внутрішньої форми їх становить архе-
типний образ долі. Як і кожна схема, ця також не охоплює всьо-
го багатства конкретних форм і значною мірою спрощує худож-
ні явища. Та вона акцентує на головному, визначальному, що 
становить серцевину художнього світу автора «Кленових лист-
ків» і, таким чином, детермінує його (світу) змістово-формальні 
параметри.

Коли говоримо про архетипний образ долі як основу внут-
рішньої форми творів В. Стефаника, важливо не збитися на 
спрощене її трактування. Аналіз показує, що міфологема долі, 
як змістовий еквівалент відповідного їй архетипа, є складною 
багатолінійною і полідетермінованою реальністю. Безперечно, 
що концептуальну основу його становить ідея приреченості, фа-
тальності наперед визначеного. Однак ними не вичерпується 
зміст уявлень про долю, існують й інші її аспекти та семантичні 
відтінки. Ще О. Потебня зазначив близько десяти значень долі 
«и сродных с нею существ»3, і на кожне з них треба принаймні 
зважати в процесі аналізу.

1 Òîðñóåâà È. Интонация и смысл высказывания. — М., 1979. — 
С. 38.

2 Інтерпретатори хрестоматійної «Новини» чомусь не звернули ува-
ги на цікавий момент з творчої історії цієї новели. Переповідаючи в листі 
до В. Морачевського свої враження від зустрічей в с. Трійці з Гандзунею, 
що «випросилася», Стефаник додає: «А з Катрусею і з татом то так мало 
бути, бо дівчина не дивується анітрошки» (с. 422). Гадаю, що метод 
«уважного читання» «Новини», аналіз її глибинних структур дав би і тут 
цікаві результати.

3 Ïîòåáíÿ À. Собрание трудов: Символ и миф в народной культу-
ре. — М., 2000. — С. 357—397.
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Та є в доробку письменника новела, яка видимо виявляє 
відзначену тенденцію його творчої природи (архетипний образ 
долі як основа внутрішньої форми). Це — «Басараби». Цей твір 
виступає прямим, найбільш адекватним вираженням такої тен-
денції.

На богатирський сільський рід віддавна чатує прокляття. 
Воно всіх «зчепило докупи» і «на однім мотузку провадить» у 
прірву самогубства. Страта одного з кревняків відразу викликає 
низку подібних вчинків («зараз другого за собою тягне»). Ця 
думка розгортається не на рівні голослівної констатації фак-
ту, — вона конкретизована, унаочнена в одній із сюжетних ліній. 
Усю розповідь про особливості дії «кармічних стихій», що напас-
тять Басарабів, подано як соло одного героя — Томи, що став її 
черговою жертвою. Інші його випитують, дещо уточнюють, за-
спокоюють і розраджують. Лише один із родаків прохопився: 
«Я знаю, Томо, я розумію, якурат воно так, — сказав Миколай 
Басараб» (с. 161). Його відразу зацитькали і ніби заспокоїлися. 
Але й найменший штрих у художньому світі В. Стефаника не 
буває випадковим — він мусить дати проріст. Справді, напри-
кінці Томиної оповіді запримітили, що Миколай кудись зник. 
Жахлива здогадка прошибнула всіх.

Фінал письменник залишає відкритим. Читач без особливих 
зусиль домислить собі наступні події. Заключна фраза Семенихи: 
«Тихо, тихо, хто знає ще, не робіть крику...» — трішки послаб-
лює нервове збудження дійових осіб цього драматичного дійства, 
та не знімає напруги, що пульсує в кожному слові, кожному 
рядкові твору.

Таким чином, міфологема долі виступає у В. Стефаника фун-
даментальним організуючим принципом. Він упорядковує ху-
дожній матеріал, визначає змістово-формальні параметри як 
окремих естетичних величин або їх аспектів, так і всієї худож ньої 
цілості в її найрізноманітніших виявах (метафізичному, психо-
логічному, соціальному і навіть побутовому), що цілком узго-
джується з висновками аналітичної психології.

Відколи К. Ґ. Юнґ запропонував концепцію «колективно-
безсвідомого» як певної міфопороджуючої структури, і його са-
мого, й послідовників турбувало питання не лише психологічної 
природи архетипу, а й взаємозалежності між ним і явищами 
феноменологічного світу. Найчастіше можна було почути думку 
про архетипні образи як специфічні продукти фантазії або шир-
ше — людської свідомості. Та водночас вони володіють певною 
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фізично-матеріальною силою і незалежним існуванням, а отже, 
чи можуть реально впливати на суспільно-історичні і природні 
процеси. Це виразно помітно, зокрема, через ідею синхронності 
як каузального зв’язного принципу в природі, людському су-
спільстві і космосі.

Подібну фундаментальну роль вони відіграють і в людському 
житті. Так, зрештою, їх розумів через смислообраз долі, фатуму 
й В. Стефаник. Збереглося його надзвичайно цікаве свідчення 
стосовно цієї сили. Зокрема, в листі до О. Гаморак, написаному 
в лютому 1900 р., новеліст доходить висновку, що все у світі 
визначає «вищий» закон, необхідність фаталістичної прирече-
ності. Щоденне життя, метушня і «соціальні ролі» лише трохи 
притлумлюють, до пори до часу замрячують цей могутній голос. 
Та для кожного настає час, коли, скажімо, неминуче відходять у 
вічність рідні й дорогі серцю люди, наближається творча криза, 
розпадаються в тлін бажання й ідеали. «Усі впали, як падає сухий 
листок з закривленим догори кінчиком у море і пливе, і пливе. 
Куди, якою дорогою, як далеко? Îäíî fatum íåçì³ííå, ðîçóì óñüîãî 
(курсив мій. — Ð. Ï.), відай, воно знає, куди і як далеко?» 
(с. 444).

Це гостро й нестерпно боліло, а близьке, майже фізичне 
відчуття «пропасті хаотичної» викликало сум, розпач і безнадію. 
Усе ж трохи далі, наче в стані внутрішнього просвітлення і ро-
зуміння глибокої таїни, автор додає: «Таж се вічний трагізм люд-
ський: єго треба відчути і сказати, але єго не треба декламу-
вати».

Отже, витоки Стефаникового «оптимістичного трагізму» тре-
ба шукати, поряд із особливою організацією нервово-психічної 
конституції («вражливий дуже на біду і кривду»), також у ро-
зумінні ним сутності тих невблаганних і невідворотних сил, що 
панують над людиною. Тоді душа ставала перед вічністю, як 
перед Божим престолом, перед могутнім всевишнім законом, 
співмірним універсальному ведійському rtá. І це внутрішньо теж 
оберігало від фальшу та «декламацій», сприяло виробленню сво-
го, далебі, тільки йому властивого розуміння літератури, «її за-
вдань та найважливіших ціх», а також головних етичних та есте-
тичних категорій.

Додам, що суспільно-політична і духовно-культурна атмо-
сфера епохи теж аж кишіла ідеями про невблаганну силу долі 
й невідворотність ходу історичних подій чи життєвих ситуацій. 
Логічним отож виглядає їх насичення своєю енергією художніх 
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структур різних щодо художнього методу, літературного на-
прямку і стильової палітри авторів (І. Франка, Л. Толстого, Лесі 
Українки та ін.). А своєрідним філософським узагальненням 
їх стала праця О. Шпенглера «Захід Європи». Підсилена осо-
бистісними чинниками й суворими реаліями родового проклят-
тя, вона в художньому світі В. Стефаника стала визначальною 
силою.

Певна річ, що архетипний образ долі не сам-один визначає 
засади художнього мислення новеліста і не є єдиним її упо-
рядковуючим принципом. На кожному з її рівнів (трансцен-
дентному, психологічному, соціальному, побутовому) діють свої 
«найбільш стійкі і всюдисущі “схеми” або “формули” людської 
уяви» як конкретні вияви «центрального спектра» художнього 
породжуючого порядку1. До ідеологеми долі у В. Стефаника 
тісно примикає, зокрема, образ смерті. І це закономірно, адже, 
згідно з висновками Т. Гамкрелідзе та В. Вс. Іванова, аргумен-
тованими в студії «Индоевропейский язык и индоевропейцы», 
поняття «доля» і «смерть» мають спільне походження. На основі 
аналізу багатого лінгвістичного матеріалу й ритуальної символі-
ки доведено, що прадавні уявлення зводилися до розуміння 
смерті як «життя після смерті», як «нещастя, що зумовлює жит-
тя людини», як «долю». На позначення поняття «смерть» ін-
доєвропейці вживали такі лексеми: «смерть, мор, доля, примус, 
необхідність, судьба, рок, зникає, вбивство» і т. ін.2 А втім, і 
номінація давньогрецьких мойр засвідчує їхній внутрішній зв’я-
зок зі смертю, адже в основі своїй вони мають індоєвропей ське 
кореневе сполучення *mr, тобто «смерть». Звідси, до речі, по-
ходять й українські ñìåðòü, ìðåöü, ïîìèðàòè, ìàðà, ìîðîê тощо. 
Така спорідненість виникла ще, певно, в епоху владарювання 
амбівалентних за своєю природою хтонічних божеств. Таких 
як Іштар, Ісіда, Кібела, Персефона, Церера, наша Золота Баба 
з веснянок і гаїлок, яка пізніше трансформувалася в казковий 
образ Баби Яги.

Причому смерть у новеліста виступає не абсолютною кончи-
ною, а лише перехідним містком у новий вимір існування, тобто 
вона якнайтісніше поєднана з відродженням. Тому стосовно 
його естетичної свідомості правомірніше говорити про архетип 

1 Литературный энциклопедический словарь. — М., 1976. — С. 254. 
2 Ãàìêðåëèäçå Ò. Â., Èâàíîâ Âÿ÷. Âñ. Индоевропейский язык и индо-

европейцы. — Тбилиси, 1984. — Т. 2. — С. 822.
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смерті/відродження. З іншого боку, розмова про «архетиполо-
гію» В. Стефаника буде неповною без осмислення міфологеми 
землі — також як організуючого принципу.

Тим фактом, що формально-змістове осердя Стефаникового 
художнього світу становить архетипний образ долі, зумовлені, з 
одного боку, внутрішні і характер його зовнішніх смислів, а з 
іншого — максимальна згущеність слова і думки в змістово-емо-
ційному та естетичному планах. Із цим пов’язані трагічне як 
головна категорія естетики новеліста, домінування в його творах 
вічних екзистенціальних проблем, як от: життя і смерть, гріх і 
покута, добро і зло тощо, — а також непомірна драматична на-
пруга думки, тривога, знервованість і архетипний, «згущений» 
характер різних структурних компонентів. Усе це йшло в поєд-
нанні з тонким естетичним чуттям і властивим, либонь, лише 
В. Стефаникові художнім тактом.

Рівночасно напрошуються й висновки більш широкого по-
рядку: в основі художньої свідомості письменника лежать струк-
тури міфу, а точніше — міфо-ритуального комплексу. Таке при-
пущення напрошується саме собою, адже архетипи, відповідно 
до тлумачень К. Ґ. Юнґа, виступають міфопороджуючими пат-
тернами. А Н. Фрай дотримується думки про абсолютну тотож-
ність цих одиниць: термін «міф» він вживає стосовно оповіді, 
«архетип» — стосовно значення, причому в обох випадках йдеть-
ся про одну й ту саму величину. Якщо на різних структурних 
рівнях твору, а тим паче — в основі внутрішньої форми, перева-
жають міфологічні фігури, логічною виглядає теза, що й загаль-
ну основу художнього мислення В. Стефаника становлять міфо-
логічні «стихії».

Зазначену думку можна обґрунтувати з різних поглядів. Зу-
пинитися на окремих художніх символах. Характеристика їх під 
кутом зору міфологічного змісту суттєво збагачує «силове поле» 
творчого доробку новеліста, а також дозволяє з’ясувати чимало 
«темних місць» у ньому.

Міфологічними за своєю природою є, зокрема, образи роси, 
дерева, птахів та ін. Приміром, вишня в художній свідомості 
слов’ян асоціюється на символічному рівні з ідеєю Світового 
дерева і моделює універсальну концепцію світу в його вертикаль-
ному і горизонтальному вимірах. Причому така модель не стіль-
ки структурує світ у його найрізноманітніших відношеннях, 
скільки виражає самі ці зв’язки та відношення. Власне вони й 
творять багате смислово-символічне «ложе» образу.
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Стефаникова вишня (як і «маленька яблінка») вписується в 
означену концептуальну схему дещо своєрідно. Неозброєним 
оком помітна її нерозривна поєднаність із могилами. Найповні-
ше розкрито символічну природу вишні в «Вечірній годині». 
Герой-оповідач, в якому впізнаємо чимало прикмет самого пись-
менника1, вертається «зі світа». Мати сповіщає синові невтішну 
новину: померла його улюблена сестра. Вони відвідують цвин-
тар. Око героя ловить, як «вітер здував із вишень білий цвіт. Цвіт 
падав на гріб і на нас. Здавалося, що той цвіт зростається з ма-
миним білим волоссям і що роса з цвіту спадала на мамине 
лице» (с. 112). Пізніше померла й мати. Залишився зовсім самот-
нім у жорстокому й згірдному до мужицьких дітей світі. Якось 
відвідав могилки найрідніших йому людей. «Гріб мамин недале-
ко від Маріїного. Цвіт із маминої вишеньки падає на гріб Марії, 
а з Маріїної на мамин гріб. Був я там раз... Посидів я там та й 
пішов із могили. Лиш вишневий цвіт із гробів летів за мною, як 
коли би тим цвітом сестра і мама просили, аби я не йшов...».

У «Моєму слові» вишня персоніфікує ту силу, яка після зем-
ного існування має взяти болі й тривоги ліричного героя «на свій 
цвіт». А «Давнина» починається з трохи незвичного знайомства 
з героями: «Вони всі троє вже в могилі, вже давно над їх гроба-
ми вишні цвітуть і родять, і хрести дубові в їх головах похили-
лися» (с. 119).

Вишневий цвіт, таким чином, виражає живий взаємозв’язок 
між субсистемами космосу. «Зростаючись з маминим білим во-
лоссям», він ніби сигналізує про наближення її смертної години. 
Відтак він є тією живою сув’яззю, через яку сполучаються світ 
живих зі світом усопших. Етнологи справді зафіксували чимало 
подібних смислових значень образу Дерева життя. «В уявленнях 
про одвічний перехід від життя до смерті і від смерті до життя... 
суттєва роль належить ідеї світового дерева», — стверджує Н. Ве-
лєцкая2.

Вертикальна вісь його «маркує» тричленну структуру космо-
су: земля, небо, підземне царство. Отож, через дерево можна 
було поєднатися з померлими. Зокрема, в народних казках де-
рево є посібником на шляху в світ предків: герой вибирається на 
дуба, а звідти вже рукою подати до неба. Зрештою, сам звичай 

1 На це вказував В. Стефаник у листі до В. Морачевського (с. 398—
400), що його слід розглядати як первісний начерк твору.

2 Âåëåöêàÿ Í. Языческая символика славянских архаических ритуа-
лов. — М., 1978. — С. 57.
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садити дерево на могилі красномовно свідчить, що воно є одним 
із космологічних елементів, котрий дозволяє, поряд з іншими, 
прилучатися до світу померлих.

І в естетиці В. Стефаника «з’єднуватися» з вишневим цвітом 
означає насамперед живу сув’язь між «світами». У «Вечірній го-
дині» важливе не стільки нагадування про матір і сестру, скільки 
ідея потойбіччя як істотного компонента цілісної картини буття. 
Вишня ніби нашіптує, що живі відповідальні за спокій усопших, 
що останнім, врешті-решт, не байдуже, що діється в земному 
житті. Тобто вона втілює скоріше символічний зв’язок із пам’яттю 
поколінь, з «міліонами досвідів» людства, а глибше — це живе 
відчуття своєї причетності до вічного коловороту життя, що й 
наповнює його вищим смислом. Як і розуміння того, що люди-
на — не просто тлінна істота, а свідома своєї космічної місії 
одиниця. Відтак, це ясна свідомість, що зі смертю не закінчуєть-
ся життя, а лише отримує нову форму.

Для героя твору надірвалися нитки, що в’язали його віддавна 
з усіма тими реальностями, живе чуття спорідненості він пустив 
на заник. Тому-то вишневий цвіт ніби благає маминими і сест-
риними голосами, «аби... не йшов»; вечірньою годиною огортає 
сум. Тоді «його щось гнало від стіни до стіни», а «чорний обвід 
коло очей ще більше почорнів». І весь твір — це, по суті, лірич-
но-фрагментарна сповідь про те, як «рвалася нитка». А заодно і 
про підспудне сподівання героя, всієї його зворушеної істоти, 
щоби ту нитку знову з’єднати. Ще не все втрачено. Герой ще чує 
на собі живий докір вишневого цвіту.

Міфологічними за своєю природою є й образи птахів. У такій 
своїй смисловій і функціональній сутності постають вони, зокре-
ма, в «Синах». Навіть більше — вони, як і вся ця новелістична 
структура, є своєрідним розгортанням у художній формі прадав-
ньої архетипної моделі, зв’язаної зі зміною модальностей релігій-
них переживань первісної людини і навіть зі зміною структури 
космосу й переміни онтологічного стану людини.

Птахам і тваринам належала особлива роль у житті «примі-
тивної» людини. Вважалося, що їм «відомі секрети довголіття й 
безсмертя» (згадаймо, що і в казках живу воду чи молодильні 
яблука допомагає роздобути героєві жар-птиця або орел), а спіл-
кування з ними гарантувало «набагато змістовніше від буденно-
го духовне життя»1. Тому наскельні зображення художників па-

1 Ýëèàäå Ì. Священное и мирское. — М., 1994. — С. 66.
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леоліту аж рясніють людьми в пташиних личинах. Біблійному 
Адамові, як знаємо, була дана влада над тваринами (Буття. 11, 19). 
Вирішальну космогонічну місію виконують вони і в українських 
колядках, пірнаючи в правічні космічні води і виносячи звідти 
здебільшого «дрібний пісочок» і «золотий камінь», з яких пізні-
ше твориться Всесвіт. Цю функцію виконують здебільшого три 
голуби, та стрічаються мотиви і з соколами, рідше — з лебедями, 
ластівками, соловейками, а іноді навіть з орлами. Така роль їм 
посильна, оскільки вони виступають персоніфікованими бо-
жественними сутностями. Птахи були посланцями Небес. Не 
випадково старий Максим відсилає туди жайворонка: «Лети собі 
геть до неба, скажи ñâîºìó Áîãîâ³, що най не посилає мені дурну 
птаху з співом, бо як він такий моцний, най мені пішле моїх 
синів. Бо із-за єго волі я лишивси сам на всі землі. Най òâ³é Áîã 
(в обох випадках курсив мій. — Ð. Ï.) співанками мене не гу-
лить, забирайси!» (с. 204). Правдоподібно, що саме тому птахи у 
фольклорних зразках нерідко виступають помічниками чи про-
відниками в потойбіччі. Зрештою, саму душу людини найчастіше 
уявляли ними.

Відтак напрошується здогад, що художня структура «Синів» 
мала би формуватися на перехресті двох «світів» — земного і 
небесного. Справді, алюзії до персоналій християнського пан-
теону стрічаються ще до з’яви образу жайворонків принаймні 
двічі, ніби наштовхуючи читача на попередню думку, що «дра-
матургія» твору розігруватиметься на кону поміж небом і зем-
лею. Вперше це викликане наріканнями Максима на холодну 
й облуплену піч у самотній хаті, де «образи на стінах почорні-
ли, а світі дивлютьси на пусту хату, як голодні пси» (с. 202). 
Епізодом нижче герой погрожує гарячому й нестримному ко-
неві розлучитися з ним: «Жидам тебе не можу продати, але 
якби прийшов до мене світий Юрій, то, бігме, подарував би-м 
ті, аби-с з ним ішов змії розбивати...». Причому в обох випад-
ках зв’язок божественних сутностей з глибинними смисловими 
реаліями новели не викликає сумніву. Порівняння святих із 
голодними псами прямо вказує, що мусив статися болючий 
розрив у структурі релігійного буття і світоладу загалом. Фігу-
рально кажучи, Космічне яйце не просто тріснуло чи розби-
лося — воно розполовинилося так, що навіть поставило богів 
і людей у певну опозицію.

Щоб зрозуміти суть такої «космічної драми», необхідно зва-
жити на зміни релігійних орієнтирів і пріоритетів у первісних 
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суспільствах. На певному етапі в духовному житті релігійної лю-
дини сталися істотні переміни: Верховне божество, Творець, 
здійснивши космогонічну місію, втрачає своє практичне релігій-
не значення і віддаляється від людини на «Вище небо». Його 
заміщають інші божественні фігури: Великі Матері-богині, мі-
фічні предки, боги сонця чи грози. Та вони могли лише примно-
жувати щось чи відтворювати вже готові реальності, але не са-
мостійно їх творити, могли управляти космічними ритмами, але 
не встановлювати їх. Однак розуміючи силу й космогонічну вагу 
Творця, архаїчна людина все-таки поклонялася його наступни-
кам. Очевидно тому, що останні стояли ближче і їхні «подихи» 
вона відчувала щодень. Це були божества динамічні і легкодо-
ступні. Їх вважали безпосередніми подателями життя та його 
благ, спасителями й помічниками в критичних ситуаціях. Це 
було «богоявлення сил життя» і життєвих енергій, родючості і 
гармонії. Отож, людина надала перевагу конкретно-чуттєвому 
і безпосередньо даному, притлумивши в собі первні духовного і 
вічносущого. Це й стало «першим “падінням” людини, яке при-
вело до входження в історію» або, назагал кажучи, «входженням 
у життя»1.

Із віддаленням від людини Вищої божественної істоти зруй-
нувалася єдність фізичного і духовного, життя земного і небес-
ного, тому Небо відділилося від Землі, Космічне яйце розбилося, 
вивільнивши незагнуздані стихійні сили й енергії. Наслідком 
такого розриву первісної космічної цілості й стало «вигнання з 
Раю». Одначе той «райський міф», коли Небо і Земля становили 
одне ціле чи принаймні перебували близько одне від одного, 
властивий багатьом народам. Тоді легко можна було перебрати-
ся з одного світу в інший, «боги спускалися на землю і перебу-
вали серед людей, а люди, зі свого боку, могли підніматися на 
небеса»2. Особливо поширені такі міфи в народів Океанії й Пів-
денно-Східній Азії. Та пригадаймо українську казку і зрозуміємо, 
наскільки багата вона на подібні міфологічні сюжети і наскільки 
глибоко вкорінена в древнє знання.

У «Синах» автор відразу привертає увагу читача до тієї пер-
возданно-ідеальної цільності світобуття Максима. Виявляється, 
що його особистий космос зазнав «розколу» внаслідок смерті 
дружини і синів. А до того й образи на покутті знали пошанівок, 

1 Ýëèàäå Ì. Священное и мирское. — С. 157.
2 Там само. — С. 63.
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і лад панував у стосунках між господарями й святими, і оселя як 
мікромодель Всесвіту радувала око. Адже «стара ціле житє обти-
кала їх бервінком та васильком та голуби перед ними золотила, 
аби ласкаві були, аби хата ясна була, аби діти росли» (с. 202). 
Метонімічна конструкція, в якій новеліст акцентує на зовнішніх 
атрибутах наче й безмовних божеств, не називаючи їх самих, 
підсилює космологічну колізію розколу первинної цілості, до-
сконалого світоладу. Імовірно, що боги відступилися від Макси-
ма та його оселі, перетворивши її на пустку, не лише через не-
пошанівок до ікон. Зав’язка тієї драми десь поза реальним часо-
простором твору.

У другій із виділених вище сцен ніякої очевидної напруги 
у стосунках із небожителями, а тим більше катаклізмів, наче 
не намічається і святий Юрій названий тут довільно. Та й 
Максим апелює, по суті, до коня. Насправді й тут, натякаючи 
на змієборчий мотив, письменник повторно привертає увагу 
читача до «космічної драми», викликаної руйнацією предковіч-
ної теургічної цілості. Адже Змій у прадавні часи втілював, як 
 можна судити хоча б із теокосмогонічної концепції орфіків, 
начало начал світового Буття і прирівнювався до Логоса, до 
«Божественного глагола» тощо. Не випадково обов’язковим 
атрибутом мудрої Афіни Паллади стала змія. А в минулому сама 
ця богиня, за орфічним гімном, була Змієм. У змія втілювався 
й Зевс, пошлюблюючись із Персефоною. Правдоподібно, що 
Змій мав вирішальне слово в космотворчих рухах, особливо на 
початкових його етапах. Зваживши на таку його природу, зро-
зуміємо, чому лише він може дати раду розгнузданим стихіям, 
що вихопилися передчасно з розбитого казкового яйця. Адже 
він не просто «з лицем Бога», — він «всепороджуюча причина», 
він сам — Бог. У «Мольбі за християн» Афінагора читаємо: 
«Згідно з Орфеєм, началом усього була Âîäà. З Води ж утво-
рився Намул. З них обох народилася жива істота Äðàêîí з при-
рослою головою лева і лицем бога посередині — між обома 
головами — по імені Ãåðàêë, або Õðîíîñ. Цей Геракл створив 
величезне за розмірами Яйце, яке після наповнення від силь-
ного тиску розкололося надвоє. По верхньому схилу утворило-
ся Небо, а внизу виникла Земля»1. Тобто саме від Дракона 
(Змія) почалася космогонія і генеалогія. Наступні «покоління» 

1 Цит. за кн.: Ëîñåâ À. Мифология греков и римлян. — М., 1996. — 
С. 718.
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богів різні автори подають неоднаково. Та не це суть важливо: 
головне, що Змій володів настільки могутніми творчими поту-
гами, що міг «наказувати» зовсім невпорядковим стихіям Ха-
осу і формувати з цілком роз’єднаних елементів гармонійну 
систему Всесвіту. Тому дати лад порозбредалим казковим тва-
ринам означало певний космогонічний акт. Звідси — потреба 
жертви. А все це разом узяте однозначно свідчить, що в струк-
турі космосу сталися радикальні зміни.

Отож, і в «Синах» персоніфіковані колізії тієї архетипної 
драми не забарилися. Спів жайворонка над головою спричиняє 
справжню бурю в душі героя. І біль, і гнів, і скарга б’ють з його 
грудей, як полум’я з розжареного горна. Починається з відси-
лання птахи до «свого Бога» і бажання бачити на її місці своїх 
синів. Зрозуміло, що таке прохання адресоване небесному во-
лостелинові, «бо як він такий моцний, най мені пішле моїх синів. 
Бо із-за єго волі я лишивси сам на всі землі. Най твій Бог спі-
ванками мене не гулить, забирайси!» (с. 204).

Образ жайворонків теж суголосний прадавнім, ще міфоло-
гічним уявленням українців. В академічному виданні «Казки про 
тварин» (К., 1976) у розділі «Голоси тварин» надибуємо кілька 
цікавих зразків стосовно цього. Виявляється, що жайворонок, 
летячи вгору, співає:

— Кий несу, кий несу,
Бога бити, Бога бити.

Кий має символізувати стеблина в дзьобі. А коли стеблина 
летить додолу, він ніби оправдовується:

— Долю Бог мав,
Же кий упав... (с. 502—503).

Як можна бачити, В. Стефаник використав два етнологічні 
мотиви (якийсь містичний зв’язок жайворонка з небесними чер-
тогами і антагонізм його з Богом), однак цілком підпорядкував 
їх власній художньо-естетичній концепції, вдаючись навіть до 
зовсім протилежних ходів: стосунки Бога й жайворонків за на-
родними уявленнями далеко не мирні й не ідилічні, тоді як у 
новеліста цей птах виступає посланцем небес і сам є, може, на-
віть втіленням божественного Абсолюту.

Жайворонок не хоче летіти до Бога, заливаючись натомість 
несамовитим співом. Це викликає змішані почуття і спогади. 
З одного боку, Максим нагадав собі той час первозданної світ-
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лості й чистоти, коли «мій малий Іван вганяв за тобою, аби тебе 
ймити; як шукав твого гнізда по межах та грав на сопівці, то ти 
тогди, пташко, розумно робила, що-с співала, так треба було 
робити». Тоді «твій спів і Іванова сопівка ішли низом, а поверх 
вас сонце, і всі ви сипали Божий глас і надо мнов, і над блиску-
чими плугами, і над всім миром веселим. А крізь сонце Бог, як 
крізь золоте сито, обсипав нас ясностев, і вся земля, і всі люди 
відблискували золотом» (с. 204). Це й був його особистий Свя-
щенний час абсолютних сутностей і вищої реальності, індивіду-
альний час первісної цілості й райського Буття. Ще не руйнова-
ної, не нівеченої, не шматованої трагічними колізіями визволь-
них змагань.

Та відразу ж у свідомість вторгається реальна дійсність. І це 
ментальне «входження в історичний час» таке болюче, аж ви-
кликає спалах люті. Думка про безповоротну втрату синів, а 
ще більше — що навіть не знає, де їхні могили, породжує штор-
мову хвилю нарікань і оскаржень: «Господи, брешуть золоті 
книги по церквах, що ти мав сина, брешуть, що-с мав! Ти 
свого воскресив, кажуть. А я тобі кажу: воскреси їх, я тобі кажу: 
покажи гроби, най я ляжу коло них. Ти видиш цілий світ, але 
над моїми гробами ти отемнів...» (с. 205). І — як апофеоз ду-
шевної муки Максима — прокляття з його вуст: до небес, до 
Бога, у безвість («Най тобі оця синя баня так потріскає, як моє 
серце...»).

Усе ж богоборчий пафос Максимових слів аж ніяк не є спро-
бою, умовно кажучи, скинути Небесного волостелина з його 
престолу. Не є це й атеїзмом чи боговідступництвом. Герой «Си-
нів» тут подібний до біблійного Якова, який, сумніваючись і 
протестуючи, шукаючи й аналізуючи Бога, у підсумку запобігає 
його ласки й особливої любові, аж Творець «відкрив йому лице 
Своє». Бунтуючи проти Бога, Яків ратує за свободу духу. Не 
пасивний послух, лише активний чин, що доходить деколи до 
суперечки з небожителями, пошук божественних сутностей — 
такий сенс поступку обох богоборців.

Втрата «золотого віку» для Максима рівнозначна порушенню 
родової цільності. А розпад її в естетиці В. Стефаника, як довів 
це свого часу В. Іванишин у статті «Син землі», рівнозначна 
зникові національної соборності. Герой свариться з Богом, тому 
що той відвернувся не лише від його синів, а й від України, за-
для світлої будущини якої сини й полягли. Причому важко на-
віть з певністю сказати, що для нього істотніше. Розум, звісно, 
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затьмарює втрата дітей, та інтуїтивно він передчував цю тра-
гедію. Ще коли Андрій прийшов прощатися, виступаючи з січо-
виками за національно-державницькі ідеали: «Як та єго шабля 
блиснула та й мене засліпила. «Сину, — кажу, — та є ще в мене 
менший від тебе, Іван, бери і єго на це діло; він дужий, íàé âàñ 
îáîõ çàêîïàþ ó öó íàøó çåìëþ, àáè âîð³ã ç öåãî êîð³íÿ ¿¿ íå â³òîðãàâ 
ó ñâ³é á³ê» (курсив мій. — Ð. Ï.) (с. 206). Внутрішньо Максим не 
може змиритися з думкою, що зруйнована не лише його осо-
бистісний «весь Світ», а й національний космос сплюндровано, 
і ворог таки «віторгає» рідну землю «у свій бік». І оця, сказати б, 
вселенська несправедливість не дає спокою й на хвилину і гні-
тить свідомість.

Різкі апеляції скривдженого долею чоловіка до Бога є скорі-
ше своєрідним варіантом вияву «ностальгії за Раєм», що при-
сутня в тій чи іншій формі в релігійній поведінці як архаїчної 
так і сучасної людини, аніж власне бунтом проти Неба чи бо-
говідступництвом. Вони покликані повернути — нехай подум-
ки, нехай на мить — ту первісну гармонію й ідеальний світолад, 
що панували до незнаного «гріхопадіння». Максим не відкидає 
Бога як такого, а лише у формі «огненної інвективи» дошу-
кується сенсу божественних законів і причин порушення рів-
новаги між Небом і Землею. Тому й коло «дійових осіб», стро-
го кажучи, обмежене ним (його мікрокосмосом) та «Божою 
птицею», а все інше: і рахманні ниви, і коні, і люди, і все-
все, — ніби відступають у тінь (чи лише мелькають у диво-
вижному калейдоскопі життя перед незвичним трохи діало-
гом-спілкуванням). Тому й змінюється врешті-решт бунт героя 
проханням до невісток чи коханок синів, аби заглянули хоч на 
хвилину і звеселили його самоту. Словом, повернули тихий 
«Рай». А поки що, аби можна жити, він мусить робити це час 
від часу самостійно, що й спричиняє його дещо драстичну по-
ведінку. Отож і закінчується твір лагідною молитвою. Тепер 
уже до Божої Матері, що, як мати, здатна глибше й живіше 
відчути безмір батьківського горя: «А ти, Мати Божа, будь мой-
ов газдинев; ти з своїм сином посередині, а коло тебе Андрій 
та Іван по боках... Ти дала сина одного, а я двох» (с. 205). 
Ставлячи в один ряд Богоматір з дитятком і своїх синів, Мак-
сим подумки поновлює розірвані в позапам’ятні часи нитки, 
що в’язали в одну цілість земне і небесне, фізичне і духовне, 
регенеруючи таким чином первородне Космічне яйце, з якого 
й почалося «Різдво Світа».
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Максим так ревне домагається сповнення універсального 
закону вселенської справедливості, тому що гостро відчуває свою 
космічну спорідненість із Всесвітом, а рівночасно й відповідаль-
ність за стан світобуття. Адже він — як отой прадавній homo 
religiosus, що живе в освяченому космосі і фізично відчуває на 
кожному кроці космічну священність. Навіть більше — він залу-
чений до цієї вищої реальності не просто як сторонній спостері-
гач, а як безпосередній активний учасник, дійова особа «косміч-
них ігор» (С. Ґроф), а його активність ґрунтується якраз на ро-
зумінні того, що від нього, від його зусиль, часом надмірних, 
залежить благополуччя «Світу».

Як можна зрозуміти, первісне суспільство знало низку не-
перехідних й абсолютних цінностей, зв’язаних із сакральним. 
Структура його складна, багатолінійна і внутрішньо динамічна. 
Головним чином вона співвідноситься з такими поняттями, як 
Священний час і Священний простір. А в принципі будь-який 
предмет чи річ із навколишньої дійсності могли мати релігійне 
значення, оскільки священне виявляє себе через «структури Сві-
ту», які вважали елементами божественного творення.

Скажімо, горб, до якого фатальна, якась аж наче нелюдська 
сила прикувала Івана Дідуха. Коло нього герой не просто «вік 
свій спендив і окалічів», — у ньому весь сенс Іванового життя і 
чи не найсправжніша реальність, а ширше — початок і кінець 
Світу. У тому поклонінні горбові є щось незвичне, ірраціональ-
не, містичне. Для людини хліборобського складу душі важлива 
не просто нива як клаптик землі і безпросвітна праця на ній, — 
істотна насамперед родючість ниви та її спроможність давати яре 
зерно. Тому й прагне хлібороб завсігди до рахманної землі — та-
кої що «їв би». Дідух же родючі ґрунти віддає для обробітку 
дружині й синам, а сам «найбільше коло горба заходиться». Для 
нього той горб є шматком географічного простору, на впорядку-
вання якого спрямовує якісь аж наче надлюдські зусилля, а вод-
ночас він як місце прояву священного становить вищу реаль-
ність.

Простір для архаїчної людини, як і час, не були однорідними 
й нейтральними. У географічних царинах вона знала місця біль-
ше і менше значимі, і ота якісна неоднорідність місця, переконує 
М. Еліаде, визначалася тими об’єктами, вчинками й діями, які 
розгорталися в його площині, і залежала від його освяченості, 
тобто ієрофанії — вторгнення священного в реальний світ. Лише 
такі місця вважали справжніми і реально існуючими. На все 
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інше, чого ще не торкнулося світло Божественних глаголів, ди-
вилися як на неоформлену, неструктуровану й аморфну стихію. 
Воно, власне, ні простором не було, ні онтологічною цінністю 
не володіло.

Тому художній світ В. Стефаника загалом, як і кожну най-
дрібнішу річ у ньому, наділено «живими» ознаками. Зрозуміло, 
що сказане стосується перш за все предметів і явищ, які тради-
ційно символізують «розрив» в однорідному просторі і належать 
до категорій «вічного буття». Звідси — часто вживаний щодо 
їхньої характеристики прийом прозопеї, тобто надання їх аксе-
суарам властивостей живих істот. Приміром — оселя. Як мікро-
модель космосу, вона, згідно з логікою мислення людини релігій-
ної ідеології, живе і дихає кожним нервом і кожним волоконцем 
своєї священної істоти. Такими проступають контури її «патре-
та» і в творах покутського новеліста. Акцентуючи на цьому, ав-
тор вдається до відповідних художніх засобів.

Подібну картину спостерігаємо вже в «Синій книжечці». 
Антін почергово пропиває «дваціть штири морги поля», город, 
«а тепер хату продав». Найтяжчою була, певна річ, розлука з 
оселею як «Центром світу». Тут усе сповнене тривоги, розпачу 
й болю. Низкою синекдох, поєднаних із прозопеєю, письмен-
ник підкреслює структурованість і організованість за певними 
принципами Антонового Всесвіту. Відтак усе, що творить із 
житла єдиний космогонізований простір, намагається втрима-
ти героя коло себе: і поріг, і призьба, і вікна, і ліс. Усі ці 
персоніфіковані атрибути нагадують хор з античної трагедії, що 
різними голосами виконують один за одним спільний мотив. 
Бо всі вони є космогонізованими величинами і втрата їх сим-
волізує заник священного і поступове западання його в безодню 
хаотичних вирів. «Віходжу надвір, а ліс шумить, словами гово-
рить: верниси, Антоне, до хати, верниси, мой!» — тонко від-
чуває стан «живого» довкілля герой (с. 33). Натомість призьба 
не просто «пасивно» виконує своє соло, а якось аж наче неса-
мовито вчепилася в свого колишнього господаря і не відпускає: 
«Лиш хочу встати, а приспа не пускає, ступаю — не пускає. 
Сиджу я та реву, так реву, якби з ні хто паси дер. Люди ззи-
раютьси на покаяніє».

І насамкінець — вікна: «Лиш поступив-єм си, а вікна в 
плач. Заплакали, як маленькі діти. Ліс їм наповідає, а вони 
сльозу за сльозов просікають. Заплакала за мнов хата. Як ди-
тина за мамов — так заплакала». За народними віруваннями 
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українців, вікна — це своєрідні «очі оселі». Вони виконували 
передовсім оберегову функцію: якщо вікна «належно не захис-
тити», крізь них «могла... проникати нечиста сила»1. І коли 
Антін полишає рідні пенати напризволяще, туди, вочевидь, 
хли нула всяка покруч як втілення сил «розверстого простору» 
Хаосу. Вікна щедро ллють сльози в надії спинити господаря, 
та водночас вони прагнуть очиститися і порятуватися від тієї 
нечисті. Дарма. Антін не просто не перечить нашестю ворожих 
сил, — він власноруч витирає ті «цілющі» сльози і тим ніби 
закриває очі мерцеві. «Обтер-єм полов вікна, аби за мнов не 
плакали, бо дурно, та й віступив-єм цалком». Відтепер про 
ніяке вороття назад не може бути мови. Адже тим жестом Ан-
тін погасив останню ледь-ледь жевріючу жарину власного кос-
мосу і в такий спосіб своїми руками поверг її в небуття. Дис-
фемізмом «прісцєв», вкладеним у вуста війта, автор висловлює 
не стільки зневагу чи образу на свого героя, скільки неприязнь, 
відразу й огиду до позбавленого вищих вартостей «темного» 
світу, що до нього скочується все Антонове існування. Це вже 
навіть не світ, а страшна персоніфікована почвара — «чорна 
машина, що з червоного рота прокльони стогне». Не дивно, 
що вона втрачає конкретні контури і переводиться за межі фе-
номенологічного, позбавленого речевості світу, а заодно і будь-
яке життя зійшло нанівець.

Врешті-решт все зводиться до синьої книжечки. Спадною 
градацією новеліст домагається величезного — і не лише ху-
дожнього! — ефекту. Синя книжечка стає тим вістрям, чи пу-
антом, за І. Франком, до якого «маліє» світ Антона. Однак це 
вже реальність іншого, не космогонізованого порядку. Вона — 
наче гостре жало, що отруює все живе довкілля. «— Аді, в па зусі 
маю синю книжечку. Оце моя хата, і моє поле, і мої городи. 
Іду собі з нев на край світа! Книжечка від цісаря, усюда маю 
двері втворені. Усюда. І по панах, і по жидах, і по всєкі ві-
рі» (с. 34).

Синя книжечка символізує все загалом і ніщо конкретно 
(ніщо живе, по-справжньому реальне, священне). Справді-бо, 
герой з нею може піти «на край світа» і всюди буде мати «двері 
втворені». Обставина місця «усюда» повторюється двічі. При-
чому в другому випадку вона творить окреме речення, тобто 
кîлон тут зливається з міжфразовим компонентом і з фразою, 

1 Ñêóðàò³âñüêèé Â. Русалії. — К., 1996. — С. 441—443.
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що повинно б визначати сутність Антонового буття, і цим, 
власне, мав би закінчуватися твір. Якби воно насправді так 
було, то будь-яка конкретизація виглядала б зайвою. Однак 
додаючи низку коротеньких — формальних, та не семантич-
них — сурядних речень («І по панах, і по жидах, і по всєкі 
вірі!»), причому всі вони без підмета й присудка, та ще й ви-
словлені з «нервовою» окличною інтонацією, В. Стефаник під-
креслює нереальність й ілюзорність тієї огидної почвари. Так, 
Антін може піти, куди йому заманеться, та всюди він буде лише 
попихачем чи посібником сил зла. Усе автоматично перевті-
люється в ніщо. Спадна градація (стосовно Космосу) стає на-
ростаючою — з погляду Хаосу. Тому й бачиться героєві навсебіч 
«темна», ворожа людині й світові стихія, «не-світ». Той новий 
для Антона простір без берегів, без форми, без смислу. Одне 
слово — пристанище лютого змія.

Стефаникові герої майже завжди діють, «звіряючи» себе з 
закономірностями міфологічної свідомості. Згідно з нею, вар-
тісними й реальними є лише дві мітки: час «Начал» і «тепе-
рішній момент», коли через ритуальні дії відтворювали первіс-
ні ситуації. Все інше або зовсім не помічали, або на нього 
звертали увагу тоді й остільки, коли й оскільки воно хоча б 
якось торкалося цих інваріантних величин. Строго кажучи, ми 
не знаємо, скільки часу минуло відтоді, як Антонові «все пі-
шло... з рук, а ніщо в руки». Рік, два, п’ять, десять?.. Та воно 
й не суть важливо. З погляду первісної логіки це вважалося 
чимось ефемерним і примарним, позбавленим справжніх цін-
ностей і екзистенційного смислу. 

Мабуть, лише в «Палієві» отій ефемерній, «безкровній» ре-
альності приділено певну увагу. Та це мало свій смисл. Більшу 
частину свідомого життя герой потратив на слугування іншим, 
байдуже чи навіть вороже налаштованим до його власного бут-
тя. Федір не зміг обжити менш-більш належно домашній вівтар 
навіть тоді, коли дозволяли обставини. Може тому, що його 
«начало» зв’язане було не з творенням і не з ідеальними ре-
альностями, а з прокляттям татові й примарами наймитської 
долі. Схоже, «Рай» у батьківській оселі обернувся для Федора 
пеклом. Тому всі спроби вибудувати «свій Світ» у зародку були 
приречені на невдачу: все життя його позбавлене справжніх 
цінностей і перетворилося на «ніщойність». Хіба природа коли-
не-коли рятувала від погибелі. Але навіть ті скупі хвилини, 
коли припадав до землі і єднався з первісними космічними 
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стихіями, йшли на те, аби відновити сили для завтрашнього 
слугування. Логічний вихід із такого становища — спопелити 
символ могутності, або «центр» тієї почвари, біля якої «всю 
силу лишив».

Здебільшого ж у художньому космосі новеліста спостерігаємо 
іншу картину. Скажімо, в «Майстрові» чітко розмежовано дві 
згадувані хронологічні мітки. Вони відділені навіть авторськими 
репліками. «Начало начал» Івана позначене тим часом, коли 
його зусиллями на чиємусь подвір’ї «дивиси, а будинок, як дзи-
ґарок, виріс». І мріялося йому, «що най лиш пожию з десять 
років, та й село геть передудую». Тоді йому на душі ставало 
«так... весело, як мамі, що дивитьси на свої діти» і «так... легко, 
що сто миль перелетів бих...» (с. 50). А про теперішній свій стан 
не варто й згадувати. Природно тому, що він навіть «не розка-
зував своєї історії» до кінця, — дещо з того, що сталося пізніше, 
довідуємося зі слів слухачів у корчмі.

А стара Тимчиха («Ангел») не просто повертається подумки 
в ті часи, коли ще чоловік не помер, — вона «живе» минулим. 
Бо «за ним» (тобто за ґаздою) почувала себе ґаздинею, коли була 
повна сил та енергії і мало зважала на дрібні негаразди. Навіть 
поодинокі скарги на дітей чи на чоловіка, як от: «був-єс плохий, 
куда-м ті потрутила, туда подавав-єс си», — не можуть затьма-
рити загалом приємних вражень від спогаду, бо «все я із-за твоєї 
голови була ґаздинею. Була-м та й була-м» (с. 61). Тому минуле 
(у його міфологічному розумінні) й сучасне героїні не просто 
тісно поєдналися, а й настільки зрослися, що розполовинити їх 
практично неможливо.

Іноді таке органічне сполучення хронологічно різних пло-
щин приводило до непорозуміння чи викривлення сутності 
тво  рів В. Стефаника. Так, Івана Дідуха нерідко ще й досі ха-
рактеризують як злидаря й бідняка. Хоча ще І. Франко перечив: 
«Хіба в “Камінному хресті” нуждарі вибираються за море?»1. 
Висновок роблять, певно, на основі того, що після повернен-
ня з війська герой «мав усе лиш одного коня і малий візок із 
дубовим дишлем». І хоча відтоді багато часу минуло, та в сві-
домості читача зосталась лише ця іпостась його чутності й за-
містила собою інші. Та це й не дивно. Іван так часто вертаєть-
ся подумки до тих днів, коли він отримав той горб у спадок і 
взявся його обживати, що складається враження, буцімто ні-

1 Василь Стефаник у критиці і спогадах. — С. 62.
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чого більше в нього й не було і весь сенс життя лише до од-
ного зводився.

Виразно помітні міфо-ритуальні «опори» художнього мис-
лення В. Стефаника також при осмисленні їх з погляду внутріш-
ньої динаміки мистецьких структур. Мова не тільки і навіть не 
стільки про зовнішньо-видимі параметри: широку амплітуду 
смислових та естетичних коливань, різкі перепади «нервових 
температур», сугестивну енергію життєвих катаклізмів і напру-
жену мускулатуру художніх колізій, — а про засадничі аспекти 
естетичної свідомості.

Як відомо, сутність міфу визначають не окремі елементи, а 
спосіб їх поєднання. Будь-які моделюючі системи в первісних 
суспільствах опиралися на існування антиномічних залежностей, 
що й забезпечувало їхню внутрішню зв’язність і цільність. За 
спостереженнями французького етнографа і соціолога К. Леві-
Строса, без «внутрішньої опозиції протилежних пар» не обхо-
дилася жодна логічно-інтелектуальна процедура і жодна класи-
фікація істот, природних чи соціальних явищ. Зі здатності «по-
стійно протиставляти» дослідник виводив головний логічний 
принцип «благородного дикуна»1. З іншого боку, міфологічна 
рефлексія не просто «виходить із усвідомлення ряду опози-
цій», — вона «спрямована на їхнє поступове “осереднення” 
(“зближення”)»2.

Центральний смисловий «вузол» відносин у творах В. Стефа-
ника зав’язано, про що вже йшлося, навколо головної антино-
мічної пари: доля і людська воля, фатум, приреченість і власна 
ініціатива героя. Саме ці величини стали визначальними «міфе-
мами» непересічного творчого набутку письменника і на їх ос-
нові здебільшого устійнено художній конфлікт. Відповідно до 
законів міфологічного мислення, ці опозиційні одиниці повин-
ні б якось «зближуватися» і «примирятися» або через «низку 
медіаторів» («групи перестановок») бути замінені еквівалентни-
ми формами. Справді, первісна думка знала способи «долання» 
навіть таких чи подібних до них протиріч. Щоправда, до повно-
го і остаточного їх «зняття» не доходило, а лише до «пом’якшен-
ня», до поступового «осереднення».

1 Ëåâè-Ñòðîññ Ê. Первобытное мышление. — М., 1994. — С. 154, 
174.

2 Ëåâ³-Ñòðîñ Ê. Структурна антропологія. — К., 1997. — С. 213.
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Сутність головного з них повністю узгоджується із загальни-
ми устремліннями людини релігійних суспільств і зводилася до 
постійного й ненастанного переживання архетипу Раю. Первіс-
ний менталітет надавав важливого, ба більше — світоглядного 
значення цьому екзистенційному «поверненню до Начал». Все-
ленський смисл його, доводить М. Еліаде, полягав у тому, щоб 
жити якомога ближче до богів і в певному сенсі зрівнятися з 
ними — шляхом повторення їхніх дій. Адже «Начало» — це час 
Творення і виходу творчої енергії «в Світ», тобто його космогоні-
зація і впорядкування. Повторюючи або наслідуючи акти божест-
венного промислу, людина домагалася відновлення первісної 
ідеальної цілості, коли ще не сталося «розриву», а отже, Небо ще 
не відділилося від Землі, гармонія між небожителями і смертни-
ми не порушувалася, ба навіть не існувало смерті й хвороб. Цей 
основоположний постулат «закону життя» виявляє себе в древніх 
знахарських практиках, у духовному досвіді східних мудреців, 
зокрема, в даоській техніці «повернення до Яйця», врешті-решт, 
він мав лікувальне застосування (на його основі, приміром, ґрун-
тується методика психоаналізу). Усі вони сходяться в одному: 
дієвого результату стосовно фізичного, психічного чи духовного 
зцілення можна домогтися лише через «ритуали відновлення 
минулого».

До такого ж «психотерапевтичного» засобу вдається біль-
шість Стефаникових персонажів, починаючи від Антона з «Си-
ньої книжечки» і закінчуючи героями останніх творів. Особливо 
це стосується т. зв. психологічних новел настрою, побудованих 
на однобічному діалозі. Так чинять герої «Скону», «Басарабів», 
«Синів», «Марії», «Діда Гриця», «Межі», «Гріха» тощо. Усі вони, 
відчувши на собі жорстокі удари долі, намагаються відновити 
минуле, повернутися до тих первісних ситуацій, із яких усе по-
чалося. Кожен із них має окрему «точку відліку» трагедії, якій, 
відповідно до логіки міфо-ритуальних комплексів, передує існу-
вання «ідеальної теургії». Про неї може мелькати лише згадка 
(«Синя книжечка»), може бути дана менш-більш повна характе-
ристика («Майстер», «Вечірня година», «Сини»), та найчастіше 
контури її проступають десь із підтексту, як, скажімо, в «Кат-
русі».

Узагальнено кажучи, доля загалом, як і кожен вчинок, гріх, 
злочин і т. ін., мають свою «історію». Щоб подолати їх, тобто по-
бороти «історію», треба вернутися до їхніх витоків. Адже «звіль-
нення від часу» прирівнювалося до звільнення від гріха, від долі. 
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Тому так настійно і вперто покладається більшість героїв но-
веліста на ментальну інверсію у власне минуле.

Хоча є в доробку В. Стефаника твір, який першою ж своєю 
фразою натякає на вказаний напрям долання головних су-
перечностей. «Â³äêîëè Івана Дідуха запам’ятали в селі ґаздою...» 
(с. 76). А перша фраза в малих жанрових утвореннях, як відо-
мо, «задає тон і веде за собою інші. Спроектована до теми, 
перекинута туди, вона стає образом, спалах якого викликає 
ланцюгову реакцію»1. Отож, перше речення в «Камінному хре-
сті» вказує на той прадавньо-архаїчний спосіб, яким Іван Дідух 
буде «узгоджувати» себе зі світом у чи не найкритичнішій для 
нього ситуації.

Безпосередньо його «регресії в минуле» присвячено начеб-
то лише початковий розділ. Насправді вся художня конструкція 
твору — це тривожні роздуми про причини «гріхопадіння» і 
«вигнання» із його власного саду Едемського. Через постійні 
роздуми й болючі спілкування, різноманітні інверсії й ремі-
нісценції, а все з потаємним бажанням спинити хід часу, аби 
зберегти все таким, яким воно було раніше. Поставлений ка-
мінний хрест на горбі, у самому осерді його космогонізовано-
го простору, у своїй рельєфній виразності й застигло-скульп-
турній величі теж націлений на це.

У підсумку всі Дідухові потуги спрямовані на те, щоб «ово-
лодіти» часом, здобути владу над ним і «знищити» в фізичному 
сенсі не лише, сказати б, власну карму, а й спинити розгнуздану 
вакханалію еміграції й руйнації онтологічних засад Всесвіту. Від-
новлення первісних ситуацій необхідне було ще з однієї причи-
ни: «Знання джерел та історій конкретних речей і фактів надає 
якусь магічну силу впливати на них». Інакше кажучи, «пам’ять 
розглядається як знання» і «той, хто здатний çãàäàòè ñåáå, во-
лодіє більш цінною релігійно-магічною силою, ніж той, хто знає 
про походження речей»2. Отже, щоб позбутися хвороби, гріха чи 
страждання, треба було якомога більше знати про його похо-
дження. Тому в міфологічній свідомості сутність предмета й зво-
диться до його походження, а знання генези певних реальностей 
давало «владу» над ними.

Вище відзначено, що здатність постійно протиставляти ста-
новить сутнісну ознаку менталітету «благородного дикуна». Звіс-
но ж, що жодна класифікаційна модель, як і систематична діяль-

1 Ôàùåíîê Â. Новела і новелісти. — К., 1968. — С. 257.
2 Ýëèàäå Ì. Аспекты мифа. — М., 1995. — С. 95.
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ність загалом, не обмежувалися в релігійній свідомості якоюсь 
однією, окремо взятою парою протиставлень. «Починаючи з 
бінарної опозиції, що являє собою приклад найбільш простої, 
яку тільки можна собі уявити, системи, — відзначає Леві-Строс, — 
така конструкція діє шляхом примикання до кожного з полюсів 
нових термінів, вибраних остільки, оскільки вступають із нею у 
відношення опозиції, кореляції або ж аналогії»1. Власне, широко 
розгалужені «пакети» таких відповідностей та їхня внутрішня 
динаміка забезпечують плідність інтелектуальних дій. Внаслідок 
цього первісні моделюючі системи були досить гнучкими, «від-
критими» і всеохопними.

Поняття головних організуючих одиниць щодо художньої 
системи В. Стефаника аж ніяк не обмежується дихотомією долі, 
фатуму і власних бажань. Остання становить лише осердя внут-
рішньої форми художньої картини світу новеліста, однак у кож-
ному конкретному випадку ця ситуація «розгортається», викону-
ючи свою смисло- і формотворчу функцію, у різний спосіб, 
нерідко навіть «віддаючи ініціативу» в руки іншим.

Роль «опосередковуючого класифікатора», тобто головної в 
певному контексті пари антиномій, відносно до якої групуються 
всі інші величини й залежності, в художньому світі автора «Си-
нів» може виконувати будь-яка дихотомічна пара, гомологізу-
ючись із «визначальною» в онтологічному, космологічному, ек-
зистенційному, соціальному, психологічному, побутовому і т. ін. 
планах. Відносно до неї естетична стратегія буде розгортатися на 
основі принципу «постійного протиставлення» по горизонталі і 
вертикалі. Нерідко ці величини буває важко конкретно визначи-
ти чи назвати, що теж, до речі, зв’язано із залежністю художньо-
го мислення письменника від міфологічних структур.

Навіч означена тенденція в «Камінному хресті». Починаєть-
ся він із такого, сказати б, універсального протиставлення, як 
âåðõ і íèç, що, за твердженнями фахівців, належить до «чи не 
найархаїчніших компонентів моделювання світу»2. У новеліста 
воно отримує форму ãîðáà і äîëèíè. Причому відразу стає зро-
зуміло, що всі зусилля героя будуть спрямовані на те, щоб «ожи-
вити» залишену без догляду по смерті батьків «букату горба» — 
«щонайвищу і щонайгіршу над усе сільське поле». Номінація 
Івана у першому ж абзаці ґаздою, який не цурається найтяжчої 

1 Ëåâè-Ñòðîññ Ê. Первобытное мышление. — С. 239.
2 Ïàâëåíêî Þ. Дохристиянські вірування давнього населення Укра-

їни. — К., 2000. — С. 16.
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роботи, передбачає своє «визрівання» і наповнення конкретним 
змістом.

Очевидних суперечностей між зазначеними одиницями на-
чебто й немає, — лише окремі деталі видають їх внутрішню при-
сутність. А неодноразові художні покликання на протилежності 
(äîãîðè — çãîðè, ï³ä ãîðá — íàâåðõ, ãîðá — äîë³øí³ íèâè) мимоволі 
творять композиційну антитезу, позначаючи ті «береги», між 
якими надалі пульсуватиме художня думка. Передовсім насторо-
жує, що зв’язок між цими величинами вимагає тяжких, часом 
непомірних зусиль: «Äîãîðè ліз кінь як по леду, а Івана як коли 
би хто буком по чолі тріснув, така велика жила напухала йому 
на чолі. Çãîðè кінь виглядав, як би Іван його повісив на нашиль-
нику за якусь велику провину, а ліва рука Івана обвивалася сітею 
синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі».

Смислово й функціонально тотожними антиномії ãîðáà і äî-
ëèíè відразу ж виступає пара ó ïîëå — ç ïîëÿ. А наприкінці пер-
шого розділу вона набуває доволі специфічного, «перевернутого» 
вигляду — ëàâè і ñòîëà. Виявляється, що Дідух мав звичку їсти 
лише на лаві. «Був-сми наймитом, а потім відбув-сми десіть рік 
у воську, та я стола не знав, та й коло стола мені їда не йде до 
трунку», — пояснював таку дивну поведінку. Ненормальні со-
ціальні умови й економічні домінанти настільки викривили суть 
речей, що чи не вперше переважив íèç. Штрих не випадковий, 
бо, як знаємо, він ще візьме своє і доведе Іванів світ до апокаліп-
тичної прірви.

Надалі «вихідна» в «Камінному хресті» бінарна опозиція тран-
с формується, сягаючи апогею, в фундаментальне для всього мі-
фологічного мислення і для людської природи в цілому про-
тиставлення Космосу і Хаосу, впорядкованого, організованого, 
узаконеного і безперервного, дискретного, неоформленого на-
чал. Повернувшись «із войська додому», Дідух узявся обживати 
ту наче й непридатну для урожаю «букату горба». Раніше «межі 
ніякої на нім не було» і взагалі «ніхто не орав його і не сіяв». 
Лише «Іван бив палі, бив кілля, виносив на нього тверді кицки 
трави і обкладав свою частку довкола, аби осінні і весняні дощі 
не сполікували гною і не зносили його в яруги» (с. 77). Діяв, як 
і належиться людині стійкої землеробської культури та релігійної 
ідеології: не просто вихопити з «зіваючої» пащі «страшного ве-
лета» і впорядкувати шматок простору, а й відмежувати його, 
обгородити від зазіхань природних стихій і злих сил. На те спря-
мовувалися всі сили й енергія героя, що іноді, здавалося, пере-
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ходило межі людських можливостей. Та космогонія, власне, й 
вимагає непомірної праці. Перемога над Змієм ще нікому й ніде 
не давалася легко. Отож й Іванові не раз «аж шкіра з колін об-
скакує», та він мало на це зважав.

Побіжно в першому ж розділі твору намічено ще кілька пар 
протиставлень. Деякі з них пізніше виявлять свої внутрішні по-
тенції, інші зазнають у процесі свого «визрівання» певних видо-
змін і модифікацій, а ще інші творять фон або «рамку» для ху-
дожньої дії.

Скажімо, окреслені межі трудового дня Дідуха (ïåðåä ñõîäîì 
ñîíöÿ — çàõîäÿ÷å ñîíöå) покликують до життя інші медіативні 
вузли: справжня праця і байдикування, почуття обов’язку, свого 
покликання на землі, життя як саможертва («Але доки ні ноги 
носє, то мус родити хліб!») і втрата, заникування відповідаль-
ності за стан світобуття. Поки що другі, опозиційні компоненти 
можуть не називатися і про них лише здогадуємося (приміром, 
Іванових синів взагалі не показано в праці — автор обмежується 
лише емоційно нейтральною згадкою, що вони «робили»), та 
саме вони стали головними призвідниками еміграційної «га-
рячки».

Зрештою, новеліст завжди уникав прямих характеристик, бо 
це суперечило б самій суті художньої думки, яка за своєю при-
родою покликана «втікати» від понятійних визначень і цуратися 
їх, щоби через конкретно-чуттєві символи суґерувати більше 
смислової енергії.

Містична прив’язаність до ñâîãî горба поставила Дідуха в 
певну опозицію до села і до рідні. Перша виявляється в тому, що 
ніхто не наважувався обробляти той горб, а Івана «брали на 
сміх»; другі з мовчазної згоди протиставили себе тим, що пра-
цювали «на інших нивах», а «Іван найбільше коло горба заходив-
ся». Та якщо село невдовзі змінило думку про ґазду, хоча до 
обробітку горба й не бралося, то намічена колізія з домочадцями 
дедалі поглиблюватиметься і врешті-решт приведе до фатально-
го кінця.

У подібному ключі можна б проаналізувати весь твір. Однак 
і цього, гадаю, достатньо, щоб зрозуміти, що художня структура 
«Камінного хреста», умовно кажучи, переповнена протиставлен-
нями, з їх подальшими зближеннями і відштовхуваннями, дихо-
томічних одиниць. З цієї складної внутрішньої динаміки форму-
ються різноманітні художні клітини, плоть і кров оповідання. 
У вигляді міцної мускулатури й напружених м’язів вони обплу-
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тують живий організм твору й виступають його головними фор-
мотворчими (не пориваючи однак зв’язку зі змістовими парамет-
рами) факторами. Причому буває важко навіть визначити, яка із 
пар протиставлень є більш вартісна і, сказати б, «первинніша». 
Маю на увазі не онтологічну їх значущість, а функціональне 
призначення. Зрештою, це й не суть важливо.

Схожу картину відмітили етнологи в «туземному мисленні». 
Міфологічна рефлексія покликана була «згладити» або «зблизи-
ти» відмінності між різними пластами буття, насамперед між 
біологічною та соціальною його формами. «Міфологічна система 
і породжувані нею уявлення, — констатував згадуваний фран-
цузький вчений, — слугують для встановлення відношень гомо-
логії між природними і соціальними умовами або, точніше, для 
визначення закону еквівалентності між значимими контрастами, 
розташованими на багатьох планах: географічному, метеороло-
гічному, зоологічному, ботанічному, технічному, економічному, 
соціальному, ритуальному, релігійному і філософському»1. «По-
долання опозиції між природою і культурою» забезпечувало їх 
сприйняття і переживання як цілісного організму. У підсумку 
такі протиставлення зводилися до формальних «ролей», висту-
паючи «кодами, придатними для перенесення повідомлення в 
інші коди, і для вираження у власній системі повідомлень, що 
надходять каналами різних кодів». Саме це забезпечувало мож-
ливість встановлення гомологічних відносин між різними жит-
тєвими рівнями і можливість «вільно переходити» від однієї суб-
системи до іншої.

Можна допустити існування подібних гомологічних залеж-
ностей і в художньому світі В. Стефаника. Вище можна було 
пересвідчитися, як початково окреслена на перших сторінках 
«Камінного хреста» антитеза ãîðáà і äîëèíè могла вільно транс-
формуватися, не втрачаючи головного змісту, в інші пари про-
тиставлень. Така гомологія передбачає можливість прочитання 
всього тексту крізь призму одного із його рівнів. Кожна зазна-
чена дихотомічна опозиція має право на самостійне буття і може 
стати ключем до розуміння всієї художньої системи2. Це перед-

1 Ëåâè-Ñòðîññ Ê. Первобытное мышление. — С. 183.
2 Тому мали значною мірою рацію й ті (а до них належали не лише 

ідеологічно заангажовані радянські літературознавці, а й такі відомі по-
статі, як Леся Українка, М. Зеров та ін.), хто осмислював творчість пись-
менника крізь призму відтворених у ній соціальних та економічних від-
носин. Інша річ, який із аспектів (соціальний, художній, метафізичний) 
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бачає і різні відповіді на питання, що ж усе таки стало причиною 
еміграції галицького селянства за океан. Втрата священних 
зв’язків із землею і внутрішньої спорідненості з нею, «сини з 
жінкою», демографічні проблеми і нестача землі, тяжкі соціаль-
ні умови й економічне упослідження, непомірні податки, аген-
ти?.. У принципі тут прийнятне пояснення, яке випливає із будь-
якої пари смислових «кодів». Вони здатні «забезпечити зворот-
ність повідомлень, що стосуються кожного рівня». Чи не це 
спантеличило навіть енциклопедично освіченого І. Франка, який 
дещо навіть роздратовано писав, що в «Камінному хресті» автор 
«при всій артистичній фінезії, з якою малює само явище, виказує 
повний брак розуміння причин і ваги того явища»1.

Певна річ, що в художньому царстві новеліста до повної й 
остаточної гомології ніде й ніколи не доходило. Принаймні в 
аксіологічному й екзистенційному планах чітко простежується 
ієрархія. Вона, зрозуміло, не збігається з наративною структу-
рою, але завжди формує свою систему координат. Подібна ди-
намічна структура наочно демонструє, як у творах новеліста від-
бувається поєднання позачасових, глобальних істин людського 
буття з їх соціальною і «земельною» заангажованістю.

Тому нині повинні відійти в минуле погляди, згідно з якими 
В. Стефаника проголошували співцем лише «мужицької розпу-
ки» й економічного упослідження. З іншого боку, не правомірно 
й науково не коректно було б зводити все багатоманіття худож-
ньо-самобутнього доробку новеліста лише до «білого світла Аб-
солюту» (О. Черненко), тобто до самих лише універсальних, все-
людських істин. Хоча б тому, що соціологічний підхід до ви-
вчення художніх величин у принципі є необхідним, а наукове 
осягнення соціальної природи красного письменства є одним із 
першорядних моментів пізнавального процесу, тільки б на цьо-
му все не замикалося і тільки б це була справжня соціологія лі-
тератури. Адже кожне естетичне явище так або інакше співвід-
носиться з реальною дійсністю.

Отож, художня дія в Стефаниковому космосі розгортається 
принаймні в трьох часових площинах водночас: метафізичній, 
психологічній та соціальній, — отримуючи змістове наповнен-

відіграє домінуючу роль. А найважливіше, що розмову треба б перево-
дити в русло ñâîºð³äíîñò³ соціальної природи новеліста.

1 Ô<ðàíêî> ². Рецензія на брошуру Хр. Алчевської «Мужицька ди-
тина — Василь Стефаник»// Відділ рукописів і текстології Інституту лі-
тератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Ф. 8. — № 904. — С. 2.



ня з кожного з цих джерел. Причому реальні події й факти для 
письменника не були простими ілюстраціями більш глибоких 
істин. Соціальний план зображення і вираження існує в його 
творах нарівні з іншими як повнокровна і самодостатня вели-
чина. То інше питання: правдивими чи неправдивими є твори 
новеліста відповідно до законів фізично-об’єктивного світу. Од-
нак правду про суспільно-економічні умови життя галицького 
селянина повинна б сказати насамперед соціологія, а не літе-
ратура. І запропонований вище аналіз дозволяє виокремити ті 
засади, на яких відбувається поєднання в автора «Камінного 
хреста» чуттєвого і надчуттєвого, фізичного і метафізичного, 
реально-буттєвого й універсального. Нещодавно М. Коцюбин-
ська справедливо відмітила, що «у творчості Стефаника геніаль-
но знайдено міру зосередження загальнолюдського в конкрет-
ній,  соціально, національно й психологічно визначеній люд-
ській особистості»1. Зараз можемо додати, що таке злиття (або 
«міра зосередження») відбулося якраз тому, що основою ху-
дожнього мислення письменника є структури міфу, які, власне, 
передбачають зближення чи навіть «зустріч» різних смислових 
і зображально-виражальних течій.

Ðîìàí Ï³õìàíåöü

1 Êîöþáèíñüêà Ì. «Безлично голі образки» і біле світло Абсолюту // 
Слово і час. — 1992. — № 5. — С. 57.
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КОМЕНТАР І

Наше видання є спробою якомога повніше представити 
творчий доробок В. Стефаника. Окрім суто художніх творів, 
воно охоплює також автобіографії й автобіографічні твори, пуб-
ліцистичні та літературно-критичні статті, виступи письменни-
ка та його листи. Вважаємо за потрібне подати й деякі з не-
закінчених творів, котрі не просто вводять у творчу лабораторію 
автора, а й відкривають окремі нові грані його художньої об-
дарованості.

Перед упорядниками творів В. Стефаника завжди стояли 
принаймні дві важливі й досі остаточно не вирішені проблеми. 
Перша стосується «останньої авторської редакції», тобто текс-
тів, які слід брати за основу публікації. В Україні масові ви-
дання художніх текстів новеліста (приміром: Т в о р и. — К.: 
Дніпро, 1964; В и б р а н е. — Ужгород: Карпати, 1979 та ін.) 
здійснювалися на основі останньої прижиттєвої збірки «Твори», 
виданої ювілейним комітетом у Львові в 1933 році. Не будемо 
порушувати усталеної традиції, та не вважаємо такий підхід 
оптимальним. Адже ювілейне видання — хоча й готувалося за 
участю автора, а зміни в текстах погоджувалися з ним — усе ж 
зазнало деякої редакторської правки, зокрема, мову оповідань 
та новел наближено до тодішньої літературної норми. Необхід-
но зважати й на загальний фізичний і психологічний стан пись-
менника на початку 30-х років. 8 січня 1930 року він зазнав 
паралічу, і вся права частина тіла омертвіла. З приходом весни 
здоров’я дещо поправилося, але остаточно побороти недугу вже 
ніколи не вдалося. «Він, що ніколи не вмів поволи ходити, а 
як той вітер шугав з місця на місце», тепер «шкутильгає, лед-
ве ходить»; «він, що так гарно і сильно вмів говорити, щораз 
частіше забуває слова і з труднощами може складати речен-
ня», — писав син новеліста, який частіше виступав під мами-
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ним прізвищем (Гаморак Юрій. Василь Стефаник: Спроба 
біографії // Стефаник Василь. Твори: Друге видання. — Реґенс-
бурґ, 1948. — С. XLI, XLII). Зрозуміло, що в такому стані про 
«згоду» автора з редактором і видавцями можна говорити лише 
умовно. Найкраще й науково найбільш коректно було б здій-
снювати передруки на основі тих збірок, які В. Стефаник сам 
готував до друку («Дорога», «Моє слово» й «Земля»), а також 
першодруків у періодиці, звіривши тексти з автографами. Але 
в нас досі немає наукового видання, яке б ґрунтувалося на 
такому принципі. Видавці й упорядники академічного видання: 
В а с и л ь  С т е ф а н и к. Повне зібрання творів: В 3 т. — Т. 1.— 
К.: Вид-во АН УРСР, 1949) почасти намагалися застосувати 
такий підхід, опираючись на збірки «Синя книжечка», «Камін-
ний хрест», «Дорога», «Моє слово» й «Земля», але до кінця не 
дотримувалися заявлених «правил гри», і з текстологічного погля-
ду їхнє видання має чимало вад. За таких умов доводиться йти 
за усталеною традицією. За основу нашого видання узято най-
більш повне масове видання творів В. Стефаника — В и б р а н е 
(Ужгород, 1979), упорядковане В. Лесиним і Ф. Погребен-
ником. Натомість незакінчені твори й листи подаємо переваж-
но за академічним тритомником (К., 1949—1954), відповідно 
за ІІ і ІІІ томами. Аби не повторюватися і з метою економії 
місця в примітках обумовлюємо лише ті позиції, які стосують-
ся інших видань.

Друга, не менш складна й досі остаточно не вирішена пробле-
ма видання творів В. Стефаника зв’язана з мовними особливос-
тями його художніх структур, а відтак й інших форм самовияву 
авторської свідомості. Зрозуміло, що наше видання не є ака-
демічним, отож задля кращого їх розуміння тут допустимі деякі 
корективи. Однак покутський діалект для Стефаника був однією 
з найважливіших прикмет його художнього мислення. Крім діа-
лектних особливостей (на лексичному, фонетичному, морфоло-
гічному і синтаксичному рівнях), творам новеліста була власти-
ва ще деформація слів в устах дитини та неосвічених селян, що 
виконувало стилістичну роль, а також деякі суто мовленєві від-
мінності, залежні від характеру творчого задуму, психологічного 
стану персонажа, його реакцій на світ і на оточення. Тому й 
застерігав автор редакторів: «Тільки мужицької мови мені не 
калічте». З іншого боку, його гнітило, що через певне перенаси-
чення елементами покутського говору його оповідання й новели 
важкі для сприйняття, тому просив мовознавців, аби якось «при-
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способили» такі діалектні відмінності до української літературної 
мови. Зважаймо й на те, що тодішній правопис, як, зрештою й 
поліграфічна техніка, неспроможні були адекватно відтворити 
говіркову специфіку покутян, тому в Стефаника часто трапля-
ються різні — наближені до «головної» — форми написання од-
ного й того самого слова.

Виходячи з цього, ми намагалися якомога менше втруча-
тися в текст. Зміни торкнулися лише правописних норм і де-
яких незначних діалектних ознак фонетичного характеру. Роз-
ділові знаки вживаємо відповідно до сучасних правил пункту-
ації, унормовано вживання апострофа, розділових знаків при 
прямій мові і т. ін.

НОВЕЛИ  ТА  ОПОВ ІДАННЯ

Ñèíÿ êíèæå÷êà

Перша збірка художніх творів письменника вийшла навес-
ні 1899 року в Чернівцях накладом друкарні «Руська рада» і 
складалася з невеличкої передмови і 15 новел (жанрове визна-
чення «новела», як, зрештою, й «оповідання», вживаємо умов-
но, оскільки творчий набуток В. Стефаника з погляду геноло-
гії дуже й дуже розмаїтий). Повна назва її — «Синя книжечка: 
Образки Василя Стефаника». Деякі з поміщених тут творів 
(«Си ня книжечка», «Виводили з села», «Стратився», «У корчмі», 
«Побожна» і «Сама-саміська») вперше були надруковані — зі 
значними редакторськими «втручаннями», що викликало не-
вдоволення автора, — наприкінці 1897 року в чернівецькій га-
зеті «Праця» під криптонімом «С». Отож при підготовці збірки 
до друку виникла потреба їх не просто наново редагувати, а 
почасти й переробляти. За свідченням сина Юрія, «цю збірку 
письменник дуже дбайливо підготовляв до друку, більшу час-
тину новел, що ввійшли до неї, проредаґував ще раз, сам пе-
реводив коректу...» (див.: Примітки // Стефаник Василь. Тво-
ри. — С. 318). Деякі зміни й виправлення вносив автор у тек сти 
поміщених у «Синій книжечці» творів при підготовці їх до пе-
редруку в збірці «Моє слово». Саме тексти надрукованих тут 
новел та оповідань Юрій Гаморак вважає «за останню і най-
кращу їх редакцію» (с. 328).

1914 року в Києві з’явилося друге видання книги з портретом 
автора, коротенькою редакційною передмовою і статтею В. Гна-
тюка «Кілька уваг про мову творів В. Стефаника». Передруковані 
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тут твори без будь-яких змін, порівняно з першим виданням; не 
ввійшла до книги лишень новела «Портрет», бо, мовляв, вона 
«не відноситься до мужицького життя».

С и н я  к н и ж е ч к а. Вперше надруковано в чернівецькій 
газеті «Праця», 1897, 21 листопада (3 грудня), № 15—16, с. 119—
120 і присвячено «Дунічці» — Євдокії Калитовській, дочці Єв-
генії і Василя Калитовських із с. Трійці, в домі яких написано 
твір. Тут же готувалася до друку збірка «Синя книжечка». За 
спогадами Д. Лукіяновича, творча історія новели сягає 1890 року, 
часу навчання В. Стефаника в Коломийській гімназії, коли в 
журналі «Поступ», № 3, який редагували в Станіславові, а виби-
ли на гектографі в Тернополі, був опублікований її первісний 
варіант під назвою «Форналь Антін». Про зміст і характер цього 
твору нічого конкретно сказати не можна, бо журнал не збе-
рігся. 

Ви в о д и л и  з  с е л а. Вперше надруковано під назвою «Ви-
водини з села» в чернівецькій «Праці» за 24 жовтня (5 листопа-
да) 1897 року, № 14, с. 111—112. Готуючи новелу для збірки, 
письменник дещо переробив її і змінив назву на «Виводили з 
села» (інші редакції твору див.: І, 264—266). А своєрідним про-
тотипом її став написаний влітку цього ж року твір без заголов-
ка, який починався словами «З хорім надвір...», що його разом 
з сімома іншими «образками» автор надіслав Вацлаву (1867—
1950) і Софії (1866—1925) Морачевським зі Сторожинця на Бу-
ковині, де тоді гостював у домі батька Софії. Власне їй і при-
свячено новелу. А написано її, судячи з усього, влітку-восени 
1897 року.

С т р а т и в с я. Тематично новела продовжує «Виводили з 
села». Безпосереднім поштовхом до її написання стало самогуб-
ство двоюрідного брата письменника Луки у Львові під час пе-
ребування на військовій службі. Припускають, що написана вона 
влітку-восени 1897 року, а надрукована вперше без підпису в 
газеті «Праця», 1897, 21 листопада (3 грудня), № 15—16, с. 116—
117. Вміщена в «Праці» редакція (див.: І, 266—268) значно різ-
ниться від тексту збірки.

У  к о р ч м і. Цю новелу було написано приблизно тоді ж, 
коли й попередню, і вперше надруковано в тому самому но-
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мері чернівецької «Праці» (с. 117—119). Підписано криптоні-
мом «С».

Л е с е в а  ф ам і л і я. Новелу створено в 1898 році, а вперше 
вона з’явилася друком у «Синій книжечці» (с. 38—44).

Мами н  с и н о к. Твір написано в 1898 році і вперше на-
друковано в збірці «Синя книжечка» (с. 47—53). Присвячено 
трирічному синові В. і С. Морачевських «Юрчикові» (1896—
1935).

Май с т е р. Новела створена, скоріше за все, в 1898 році і 
вперше надрукована в «Синій книжечці» (с. 57—64).

По б о ж н а. Вперше надруковано під криптонімом «С» в 
чернівецькій «Праці» за 1897 рік, 19 (31) грудня, № 17, с. 132—
133. Написана новела, як припускають, невдовзі перед публіка-
цією. Готуючи до видання «Синю книжечку», автор суттєво її 
доопрацював (пор. із першодруком: І, 270—271).

К а т р у с я. Точна дата написання твору невідома. Припус-
кають, що сталося це десь у 1898 або на поч. 1899 року. Новелу 
вперше надруковано в «Синій книжечці» (с. 75—84).

Ан г е л. Новела з такою назвою вперше з’явилася в «Синій 
книжечці» (с. 87—92) з присвятою «Зонечці» — Софії Дани лович. 
У листі письменника до С. Морачевської за 1898 рік стрічаємо 
художню оповідку з такою самою назвою і близьким сюжетом. 
Цей останній присвячувався синові адресатки Ю. Морачевсько-
му. В українському стефаникознавстві його прийнято вважати за 
першу чорнову редакцію новели «Ангел» (див.: І, 272—273). Од-
нак син новеліста, Юрій Гаморак, вважає ці твори за цілком 
самостійні і подає їх окремо. «Дві новели під однаковим наго-
ловком, сюжетом, правда, нагадують одна одну, але з огляду на 
їх мистецьке оформлення треба визнати їх за два самостійні 
оповідання» (Твори, 325). Ми дотримуємося усталеної в укра-
їнському літературознавстві традиції і подаємо лише твір, на-
друкований у «Синій книжечці»; написаний він десь у кінці 
1898 або на поч. 1899 року. Якби В. Стефаник вважав ці новели 
за самостійні, то неминуче опублікував би їх так у якомусь із 
видань своїх оповідань та новел чи принаймні згадав би про свій 
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твір із такою назвою. Але про присвяченого «Юрчикові» «Анге-
ла» в нього ніде й ніколи не згадано.

С ам а - с а м і с ь к а . Новелу написано влітку-восени 1897 ро-
ку і вперше надруковано в газеті «Праця», 1897, 21 листопада 
(3 грудня), № 15—16, с. 124—125, під криптонімом «С». Одну із 
ранніх — та не перших — редакцій твору, що її Юрій Гаморак 
вважає за самостійну поезію в прозі, В. Стефаник надіслав В. та 
С. Морачевським. У Відділі рукописів і текстології Інституту 
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (далі — ІЛШ) збері-
гаються два початки перших редакцій твору. У першодруку но-
вела значно різниться від тексту збірки «Синя книжечка» (інші 
редакції див.: І, 273—275).

О с і н ь. Новелу написано в 1898 році і вперше опубліковано 
в збірці «Синя книжечка» (с. 101—108). 

Шко д а. Як і попередня, ця новела створена в 1898 році й 
уперше надрукована в «Синій книжечці» (с. 111—115).

Но в и н а. Зовнішнім поштовхом до написання твору стала 
реальна подія, що трапилася в с. Трійця на Покутті. Про неї 
письменник не раз оповідав у листах до В. Морачевського та 
О. Кобилянської (див.: ІІІ, 160—162). Власне ті листи стали 
першими начерками майбутнього твору, написаного на поч. 
1899 ро ку і вперше опублікованого в збірці «Синя книжечка» 
(с. 119—124).

П о р т р е т. Новелу написано навесні 1897 року. Перший 
варіант її письменник надіслав у листі до В. й С. Морачевських 
у серпні цього ж року (див.: І, 279—280). Прототипом головного 
героя твору став батько Софії — Анастасій Окуневський, який 
був лікарем у Сторожинці на Буковині, а ще раніше певний час 
(1865—1866) займав парафію в Русові; пізніше, уже як повітовий 
лікар, на прохання В. Стефаника приїжджав лікувати матір пись-
менника. Йому й присвячно новелу («Д-рові А. О.»). Згодом 
автор ґрунтовно доопрацював, а в багатьох моментах і переробив 
її. Вперше надруковано в «Синій книжечці» (с. 127—130). У на-
ступних виданнях творів В. Стефаника ця новела з різних при-
чин не передруковувалася.
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Друга збірка новел та оповідань В. Стефаника вийшла у 
Львові в 1900 році накладом М. Яцкова і С-ки. Повна назва 
її — «Камінний хрест: Студії і образки». Вона була присвячена 
священикові з сусіднього з Русовим села Стецева Кирилові Га-
моракові (1835—1909) — добре знаному в краї українському пат-
ріотові й громадському діячеві, «людині високої культури і пре-
доброго серця» (Юрій Гаморак). У дім о. Кирила Гаморака пись-
менник загостив починаючи десь із 1888 року, і відтоді близькі 
стосунки єднали його з усією родиною, особливо з дочками 
пароха. Сердечні почуття до Євгенії (по чоловікові — Калитов-
ської) спричинили появу таких шедеврів ліричної прози, як «До-
рога» і «Моє слово», Ольга 26 січня 1904 року стала дружиною 
новеліста, а після її смерті дітей виховувала й опікувалася сім’єю 
її сестра Олена Плешкан. У збірку «Камінний хрест» увійшло 
9 творів. Усі вони пізніше передруковані, часом із доповненнями 
і виправленнями, в збірці «Моє слово» (1905).

К ам і н н и й  х р е с т. Новелу написано в кінці 1898 або на 
поч. 1899 року. Однак творча історія її почалася, можна сказати, 
ще з перших років медичних студій В. Стефаника в Кракові. 
Живучи неподалік від залізничного вокзалу, він постійно бачив 
там понурі валки емігрантів, що тягнулися за океан у пошуках 
кращої долі. А безпосередній поштовх творчому горінню дала 
зустріч на краківському двірці зі своїм земляком Стефаном Ді-
духом. Тривалий час В. Стефаник із ним листувався. На одному 
з русівських горбів він справді поставив перед виїздом до Кана-
ди кам’яний хрест, який стоїть там і нині. Допомагає збагнути 
смислові глибини твору стаття «Для дітей». Творча праця над 
«Камінним хрестом» відзначалася особливою напругою і драма-
тизмом. Пізніше автор гірко посміхався: «Волосся мені паде ці-
лими жменями від того “Хреста камінного”, а в одному з листів 
до О. Гаморак переповідав у трохи іронічній формі розповіді 
Сафата Шміґера, з яким тоді разом винаймали квартиру, серед 
краківських друзів (див.: Êîñòàùóê Âàñèëü. Володар дум селян-
ських. — Ужгород: Карпати, 1968. — С. 79—80). Вперше нове-
лу надруковано в «Літературно-науковому віснику» (Т. VІ. — 
Кн. 5. — С. 255—265) з присвятою К. Гаморакові, в листі до 
якого від 8 черня пояснює концепцію твору й сенс присвяти. 
В однойменній збірці його друковано з незначними виправлен-
нями.
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З а с і д а н н я. Новелу створено наприкінці 1897 або, ймовір-
ніше, на поч. 1898 року і разом із двома іншими («З міста йдучи» 
та «Вечірня година») надіслано до журналу «Літературно-науко-
вий вісник». Редакції вони здалися «занадто сирими» і «борзо 
шкіцованими», одне слово — «сирий матеріал», про що автора й 
повідомив один із редакторів Осип Маковей (1967—1925). В. Сте-
фаник не погодився з такою оцінкою і в листі-відповіді від 11 бе-
резня 1898 року обґрунтовував своє право і право українського 
письменства загалом на нові художні форми і нові принципи 
художнього освоєння дійсності, а відтак і вимагав повернути 
«скрипти». Редакція, очевидячки, погодилася з аргументами мо-
лодого автора і надрукувала всі три новели у розділі «Фотографії 
з життя» (Т. ІІ. — Кн. 5. — С. 129—142). Упорядники видання 
творів В. Стефаника 1964 року В. Лесин і Ф. Погребенник при-
пускають, що вирішальним тут стало слово І. Франка. Перша 
редакція твору під назвою «Старі і молоді» дещо відрізняється 
від тексту першодруку (див.: І, 281—284).

З  м і с т а  й д у ч и. Як і попередню, цю новелу теж було 
написано, очевидячки, на початку 1898, а може, навіть напри-
кінці 1897 року. У процесі підготовки до друку вона зазнала 
подібної долі. У збірці «Камінний крест» передрукована без змін 
(с. 40—51).

Св я т и й  в е ч і р. Новелу написано в 1898 або на поч. 1899 ро-
ку. Уперше вона з’явилася друком в газеті «Будучність» (Львів. — 
1899. — № 2. — 1 липня) із підзаголовком «Із квітів нашої землі». 
У збірці «Камінний хрест» передрукована без змін (с. 51—59).

Д і т и. Вперше надруковано в збірці «Камінний хрест» 
(с. 59—62). А перша редакція твору, без заголовка, що почина-
лася словами «Йшов з поля...», була надіслана разом з іншими 
сімома творами зі Сторожинця на Буковині Морачевським у 
серпні 1897 року. Правдоподібно, що безпосередньо тоді вона 
була й написана, хоча Юрій Гаморак припускає, що час ство-
рення новели — весна 1897 року (див.: Твори, 319). Готуючи 
новелу для збірки, письменник її ґрунтовно переробив і майже 
вдвічі розширив (пор. із першодруком: І, 284—285).

П і д п и с. Новелу написано в січні-лютому 1899 року й не-
вдовзі надруковано в «Літературно-науковому віснику» (Т. V. — 
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Кн. 3. — C. 287—289). Поштовхом до творчої активності пись-
менника послужила реальна подія, що мала місце в Русові: не-
бога В. Стефаника Євдокія вчила селян писати свої прі зви-
ща, щоби не платити за це поручителям і нотарям. У проце сі 
підготовки до друку збірки «Камінний хрест» новелу суттє-
во перероблено й змінено структуру (пор. первісний варіант: 
І, 285—287). 

Л а н. Уперше надруковано в збірці «Камінний хрест» (с. 69—
70). А приблизна дата написання мініатюри — 1898 або початок 
1899 року.

Л и с т. В основі сюжету лежить правдива подія, яка мала 
місце в с. Пістинь на Косівщині: відомий діяч української ради-
кальної партії і добрий приятель Стефаника з гімназійних років 
Федір Котюк убив свою дружину, бо не дозволяла йому вести 
активну виборчу агітацію (детальніше про це див. лист письмен-
ника до В. Морачевського за листопад 1897 року). Був засудже-
ний до семи років ув’язнення і помер у тюрмі. Довідавшись про 
нещастя, В. Стефаник всіляко намагався полегшити долю Федо-
ра, збираючи гроші на адвоката, а пізніше турбуючись про його 
дітей (див.: ІІІ, 123—125). Новелу створено влітку або восени 
1897 року на підставі реального листа арештованого і вперше 
надруковано в чернівецькій «Праці» (1897. — № 17. — 19 груд-
ня. — C. 130—132) під криптонімом «С». Для збірки «Камінний 
хрест» автор ґрунтовно її доопрацював, а місцями й переробив 
(пор. із текстом першодруку й змістом листа Федора Котюка, що 
його В. Стефаник цитує В. Морачевському: І, 287—290). Твір 
має присвяту: «Політичним арештантам-мужикам на Святий 
вечір».

В е ч і р н я  г о д и н а. Як згадувалося, новелу вперше надру-
ковано разом із «Засіданням» та «З міста йдучи» у «Літературно-
науковому віснику». Вона має кілька редакцій, і всі вони над-
звичайно цікаві для розуміння фактів внутрішньої біографії 
письменника. Перший начерк цього автобіографічного твору 
див. у листі до В. Морачевського за січень 1898 року (ІІІ, 133—
135), автограф же другої, чистової редакції зберігається в ІЛШ. 
Він датований 30 січня 1898 року і має назву «Мужицька дити-
на» (опубліковано: І, 292—295).
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Таку назву мала третя збірка оповідань та новел В. Стефани-
ка. Вона побачила світ на початку 1901 року у Львові з жанро-
вовизначальним підзаголовком «новелі» накладом Українсько-
руської видавничої спілки і містила 13 творів. Друге її видання з 
ілюстраціями відомої художниці й доброї приятельки письмен-
ника Олени Кульчицької (1877—1967) й портретом автора ви-
йшло в Львові в 1917 році. Текстуальних змін порівняно з пер-
шим виданням у ньому немає. 

Д о р о г а. Новела за змістом, структурою і творчою історією 
близька до «Мого слова». Тому й коментувати їх доцільно в 
сув’язі, що часто й трапляється (див.: Твори. — К., 1964. — 
С. 500—501; Вибране. — Ужгород, 1979. — С. 354—355). Обидві 
ліричні сповіді зродилися в творчій свідомості внаслідок сердеч-
ного почуття до коханої жінки — Є. Калитовської, яку В. Сте-
фаник вважав «найвищим ідеалом жінки» («Серце»). Вона була 
старшою на сім років, мала чоловіка-священика й дітей. В. Сте-
фаник знав її ще відтоді, як уперше ввійшов у дім о. Кирила 
Гаморака в Стецевій. Євгенія відразу привернула його увагу, але 
була вже одружена, що частково охолоджувало любовний шал. 
До всього, хлопця палко, аж до саможертви, кохала її сестра 
Ольга.

Він зчаста гостював у домі Калитовських у с. Трійця, де 
почував себе затишно й добре. Сюжети багатьох творів, зокре-
ма й класичної «Новини», беруть початки саме звідси; тут було 
написано «Синю книжечку» й тут готувалася збірка з такою 
самою назвою. Та водночас тут міцнішали й поглиблювалися 
почуття, які не раз призводили до розпачу й сердечної муки. 
З часом із ними боротися ставало дедалі важче, а бувало, що 
навіть зовсім непосильно. Різдвяні свята 1899 року В. Стефаник 
провів у родині Калитовських. Десь тоді дійшло до з’ясування 
стосунків. Попри щиру й сердечну любов до Стефаника, Єв-
генія не наважилася покинути сім’ю — насамперед через дітей. 
Повернувшись у Краків, він до дня народження коханої, яке 
припадало на 28 лютого, написав сповнені болю слова сердеч-
ної сповіді й переслав для передачі іменинниці її молодшій 
сестрі Ользі. «На Вашу адресу посилаю також моє “Confiteor” 
(признаюся), писане для сестри Калитовської. Тому посилаю до 
Вас, бо хотів би-м, аби крім Вас двох ніхто не читав. То є моя 
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біографія, держана в тоні “Wahrheit und Dichtung”1. Натураль-
но, що я не заказую Вам єго показувати, але прошу, аби-сьте 
не показували»,— зізнавався в супровідному листі (ІІІ, 172). 
Назву підказала щойно опублікована в журналі «Życie» програ-
мова стаття лідера польського декадансу Станіслава Пшиби-
шевського. «Confiteor» глибоко вразив О. Гаморак: і призна-
ченням для сестри, і самим змістом, і психологічним настроєм 
автора. У листі-відповіді вона писала: «Ваш “Confiteor”... чекає 
Гені, щоби приїхала і взяла собі. Ваше признання дуже прикре. 
Тут показалистеся як безвихідний песиміст. Нічо веселого та 
щасливого нема ані поза Вами, ані перед Вами. Ви були щас-
ливі тоді, як не зналисте світа і людей, а пізнавши їх, коти теся 
в пропасть. Ваш світ чорний і без просвітку... Я... хтіла би-м 
мати над Вами таке магічне слово, щоби Вас випровадило з 
сего стану. Я думала, що Ви лиш до мене посилаєте чорні 
листи, але довідала-м ся, що посилаєте такі самі до тої, котру 
любите. Тими листами робите єї такі самі чорні безпросвітні 
хвилі, які сами перебуваєте» (ІЛШ. — Ф. 8. — № 385). Наступ-
ного року ситуація повторилася: до чергового дня народження 
Є. Калитовської було написано «Дорогу», смислово-емоційна 
тональність якої трохи пом’якшена, та однак домінують сумні 
настрої. «Вже так я виджу, як Євгенію покриє смертельна 
блідість, як візьме до рук той гарний подарунок, — висловлю-
вала свої враження О. Гаморак. — Могла би-м не дати, знаю-
чи це, але дам, бо признаю це право людське, і вже-м склон-
на повірити тій великій суперечности, що велике нещастя є 
великим щастям» (Цит. за кн.: Костащук Василь. Володар дум 
селянських. — С. 96).

Текстологічна історія обох творів теж подібна: збереглося 
по три редакції кожного з них, щоправда, перша редакція «Мо-
го слова» без початку, а «Дороги» — цілком закінчена, чис това, 
датована «21.2.1900» (пор. інші редакції: І, 296—300 і 306—310). 
Обидві другі редакції мають присвяти: відповідно «Писано для 
п. Евгенії Калитовської на єї уродини д. 28.ІІ.99» і «Вп. п. Евг. 
Калітовській на д. 28.ІІ.1900». Ані перша, ні друга сповіді по-
чатково не писані для друку. Пізніше Євгенія й Ольга стали 
радити Стефаникові опублікувати твори, небезпідставно вва-
жаючи, що, окрім інтимно-особистісного характеру, в них за-
кладено глибинний художній смисл. Він погодився, суттєво 

1 «Правда і вигадка» (í³ì.)
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переробивши тексти. Надруковані вони були теж майже одно-
часно: «Моє слово» в «Літературно-науковому віснику» (1901. — 
Т. ХІІІ. — Кн. 1. — С. 15—17), а «Дорога» відкрила одноймен-
ну збірку (с. 1—4), яка побачила світ на початку того самого 
року.

С к і н. Написано восени 1899 року коло ліжка вмираючої 
матері і вперше опубліковано в газеті «Громадський голос» 
(Львів. — 1899. — № 23. — 1 груд. — С. 187—189). Передрукова-
но без змін у збірці «Дорога».

Д а в н и н а. Новелу створено в першій пол. 1900 року й то-
го ж року опубліковано в газеті «Громадський голос» (№ 17. — 
6 верес. — С. 138—140 і № 18. — 12 верес. — С. 150—152). Пер-
шодрук у збірці «Дорога» не мав ніяких змін.

В і с т у н и. Новелу написано, ймовірніше за все, 1900 року і 
вперше опубліковано в збірці «Дорога (с. 15—16).

Май. Створено приблизно 1900 року і вперше надруковано 
в збірці «Дорога» (с. 19—24).

П а л і й. Оповідання опубліковане вперше в «Літературно-
науковому віснику» (1900. — Т. Х. — Кн. 6. — С. 249—261) з 
присвятою університетському приятелеві й активному діячеві 
Русько-української радикальної партії Сафатові Шмігерові, з 
яким новеліст жив якийсь час на одній квартирі. Традиційно 
вважають, що воно написане в квітні того ж року (див. видання 
1964 і 1978 років). Хоча вже в листі до О. Гаморак за березень 
автор повідомляє, що «післав» до часопису два твори: «Мужич-
ку» («Кле нові листки». — Ð. Ï.) і «Палія» (див.: ІІІ, 208). Зов-
нішнім поштовхом до активізації творчої енергії стала подія, яка 
трапилася в родині: наймит Стефаників спалив дідівську хату, в 
якій, до слова, народився письменник. Про своє знайомство з 
прототипом головного героя автор признався в нотатках «Під 
вражінням вистави “Земля”» (1934), утаївши, щоправда, причет-
ність його до пожежі в родинній садибі. Первісно автор мав 
намір опрацювати тему в формі драми, про що свідчать згадувані 
нотатки і лист до В. Морачевського із середини 1900 року (ІІІ, 
217). Думка написати драму на означеній в оповіданні фабульно-
подієвій основі не полишала й пізніше, про що зізнавався в 
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згадуваному листі до О. Гаморак («Я пишу тепер, крім малих 
новел, і драму. Як вона вдасться, то буде велика утіха в нашім 
кружочку»). Втім, реалізувати задум не вдалося, й автор врешті 
спалив рукопис. 

К л е н о в і  л и с т к и. Вперше опубліковано в грудневому 
номері часопису «Літературно-науковий вісник» за 1900 рік 
(Т. ХІІ. — Кн. 12. — С. 330—337). Звичне датування новели — 
липень-вересень того самого року, коли автор гостював у ро-
дині гімназійного приятеля Івана Плешкана (1867—1902) в селі 
Чортовець біля Городенки (тепер Івано-Франківська обл.). Хоча 
в цитованому щойно листі до О. Гаморак за березень 1900 ро-
ку згадано, що новелу «Мужичка» (первісна назва «Кленових 
листків») уже надіслано в редакцію. Правдоподібно, що влітку 
В. Стефаник ще доопрацьовував чи наново переробляв текст, 
бо новела належить до улюблених творчих дітищ автора: над 
нею він довго й напружено працював (збереглося сім, часто 
далеких один від одного варіантів (див.: І, 301—304), хоч внут-
рішні сумніви й невдоволення зробленим не покидали його до 
самої смерті (див. відгук у нотатках «Під вражінням вистави 
“Землі”»). Відтак слід зробити корекцію стосовно датування 
твору.

По х о р о н. Вперше надруковано в збірці «Дорога» (с. 54—
56). Припускають, що остаточну редакцію новели створено в 
1900 році. Хоча первісний варіант її зустрічаємо вже в листі до 
В. Морачевського від 17 травня 1896 року, в якому дано худож-
ній начерк похорону дитини міщанки-зарібниці (див.: ІІІ, 69).

Со н. Новелу створено приблизно в 1900 році і вперше на-
друковано в збірці «Дорога» (с. 57—59) з присвятою Б. Лепкому, 
близькому товаришеві В. Стефаника й авторові численних ста-
тей і спогадів про нього.

Б а с а р а б и. Написано приблизно в 1900 році й опублікова-
но вперше в збірці «Дорога» (с. 60—71). Твір має реальну основу: 
це, по суті, родова сага Стефаників (детальніше див. передмову 
до нашого видання).

О з им и н а. Вперше опубліковано в збірці «Дорога» (с. 72—
74). Приблизна дата написання — 1900 рік.
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З л о д і й. Новелу написано, правдоподібно, в 1900 році й 
опубліковано вперше в збірці «Дорога» (с. 75—83). Про зовніш-
ні імпульси її створення признався письменник в роздумах «Під 
вражінням вистави “Землі”»: він добре знав реальних прототипів 
оповідженої історії, але трохи її переінакшив відповідно до ху-
дожньої концепції.

Т а к и й  п а н о к. Надруковано вперше в збірці «Дорога» 
(с. 84—90). Час написання — приблизно 1900 рік.

Ìîº ñëîâî

Четверта й остання з передвоєнного періоду творчості збірка 
новел та оповідань В. Стефаника вийшла у Львові 1905 року. 
Вона містила тексти, які раніше друкувалися в книгах «Синя 
книжечка» й «Камінний хрест». З нових творів до неї ввійшли 
лише лірична сповідь «Моє слово» й новела «Суд».

Мо є  с л о в о. Див. примітку до «Дороги».

Су д. Написано новелу наприкінці 1901 або, радше, в 1902 ро-
ці й уперше надруковано в збірці «Моє слово» (с. 171—178). 
Сюжетно-фабульною основою твору послужила реальна подія, 
яка трапилася восени 1901 року в рідному селі письменника: на 
весіллі, яке Іван Дідух-Зуб справляв синові, дійшло до бійки між 
бідними й багачами, під час якої загинуло двоє багачів. У Русові 
про цю трагічну подію склали пісню. Десь невдовзі після неї 
В. Стефаник написав новелу. 

Çåìëÿ

П’ята збірка творів В. Стефаника «Земля: Нариси і оповідан-
ня» вийшла у Львові 1926 року заходами і накладом видавничо-
го кооперативу «Громада». Передмову до неї написав Д. Лукія-
нович. Книга містила вісім творів.

В о н а  —  з е м л я. Новелу написано, схоже, в першій пол. 
1922 року і присвячено пам’яті батька Семена, який помер у 
жовтні 1920 року. Надруковано її вперше в травневому номері 
журналу «Літературно-науковий вісник» того самого року (Кн. 1. — 
С. 6—8). В ІЛШ зберігаються дві чорнові редакції твору, обидві 
незакінчені. Автограф першої має заголовок «Земля», а другої — 
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«Вона — земля» (див.: І, 311—317). У нотатках «Під вражінням 
вистави “Землі”» письменник згадував, що в творі майже дослів-
но зафіксовано розмови батька з селянами-втікачами з Букови-
ни — пропущено лише його «негарні слова».

Ма р і я. Вперше надруковано на сторінках «Віденського 
ілюстрованого альманаху за 1917 рік» — «Кривавого року» (Ві-
день, 1917. — С. 28—42), впорядкованого добрим приятелем но-
веліста, відомим публіцистом і видавцем Ярославом Веселов-
ським (1881—1917), з присвятою пам’яті Івана Франка, який 
помер 28 травня 1916 року. Стосовно дати написання твору нема 
одностайного погляду: Юрій Гаморак вказує на другу половину 
1917 року (див.: Твори, 331), упорядники й видавці академіч ного 
тритомника датують новелу другою половиною 1916 року (див.: 
І, 347), їх підтримують також В. Лесин і Ф. Погребенник, які 
коментують твори В. Стефаника 1964 (див.: с. 504) і 1978 (див.: 
с. 357) років видання. Ділячись із читачами львівської газети 
«Новий час» враженням від вистави «Земля», поставленої режи-
сером В. Блавацьким у театрі «Заграва», автор зізнавався, що 
реальна Марія, слова і вчинки якої вплинули на формування 
художньо-творчого задуму, була його сусідкою і навіть після 
смерті «панувала над оточенням». Відновлюємо купюрований 
текст за публікацією в збірці «Земля». 

Д і т о ч а  п р и г о д а. Це перший твір, написаний В. Стефа-
ником після 14-літньої перерви у Відні в 1916 році. Його опуб-
ліковано в Буковинськім православнім календарі, який видавало 
чернівецьке товариство «Українська бесіда» (Відень. — 1917. — 
№ 263—266. — С. 173—175).

П і с т у н к а. Новелу написано влітку 1921 і того ж року на-
друковно в «Учительськім календарі на рік 1922» (Коломия. — 
1921. — С. 38).

Син и. Вперше опубліковано 1922 року в листопадовому но-
мері «Літературно-наукового вісника» (Кн. 7. — С. 3—7). Час 
написання — літо 1922 року. Новела має присвяту: «Присвячую 
мойому другові Левкові Бачинському».

В о є н н і  шк о д и. Написано 1925 року на основі реальних 
подій, які мали місце в Русові невдовзі після окупації Галичини 
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Польщею; майже одночасно опублікована в збірці «Земля» 
(с. 47—52) й харківському журналі «Червоний шлях» (1926. — 
№ 2. — С. 5—7).

M o r i t u r i. Написано в 1925 році й опубліковано майже 
одночасно в збірці «Земля» (с. 55—59) й лютневому номері 
жур налу «Червоний шлях» (1926. — № 2. — С. 7—10). Як свід-
чать рукописні матеріали, які зберігаються в ІЛШ, письменник 
довго йшов до остаточного втілення задуму: збереглися  початки 
трьох чорнових редакцій і четверта — чистова, яка відрізняєть-
ся дещо від першодруку (пор.: І, 317—323). Первісні редакції 
мали назви «Сонце» й «Богачі». Новелу присвячено відомому 
бібліографові й літературознавцеві Володимирові Дорошенку 
(1879—1963).

Д і д  Г р и ц ь. Твір написано «на стику» спогадів, нарису й 
оповідання, а опубліковано, як і попередні новели, майже одно-
часно в збірці «Земля» (с. 61—68) й харківському часописі «Чер-
воний шлях» (1926. — № 2. — С. 10—12). Мова в ньому про ві-
домого громадського діяча, активного учасника радикального 
руху з села Волчківці на Покутті Грицька Запаренюка. Він при-
ятелював з І. Франком, М. Павликом, В. Стефаником та ін. й 
уславився своїми високохудожніми, а водночас — актуальними 
й гострополітичними промовами. Ймовірна дата створення — 
1925 рік.

Íîâåëè 1926—1933 ðîê³â

Ни т к а. Новелу написано в грудні 1926 року й уперше на-
друковано того ж року в львівському місячнику «Світ» (№ 23—
24. — 26 грудня. — С. 3). Вона була присвячена товаришеві й 
літературному побратимові Іванові Семанюкові (Маркові Черем-
шині). Твір має автобіографічний характер і стосується матері 
письменника Оксани, батька Семена, сестри Марії, брата Юрка 
та його самого, Василя Стефаника. В одній із чорнових редакцій 
фігурує назва «Коверець».

Д а в н я  м е л о д і я. Новелу створено на автобіографічній 
основі наприкінці 1926 або ж на поч. 1927 років і надруковано в 
харківському журналі «Червоний шлях» (1927. — № 5. — С. 5—8) 
й львівському «Світі» (1927. — № 7. — С. 3) під назвою «Браття 
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(Давня мелодія)». У ювілейному виданні «Твори» (Львів, 1933) 
збережено лише підзаголовок — «Давня мелодія».

Меж а. Написано в кінці 1926 року й уперше надруковано в 
«Літературно-науковому віснику» за лютий 1927 року (Кн. 2. — 
С. 97—98). Першодрук має присвяту: «Присвячую Миколі Хви-
льовому».

В о в ч и ц я. Вперше опубліковано в журналі «Червоний шлях» 
разом із новелами «Браття (Давня мелодія)» й спогадом «Сла-
вайсу» (1927. — № 5. — С. 5—6). Ймовірна дата створення — по-
чаток того самого року. Твір має автобіографічний характер і 
межує зі спомином. 

Г р і х  («Думає собі Касіяниха...»). Новелу написано на по-
чатку 1927 й у тому ж році опубліковано в харківському журналі 
«Вапліте» (№ 3. — С. 42—44). Оскільки в доробку В. Стефаника 
є ще один твір з такою самою назвою, то тут звично додають 
його початкові рядки. Із чорнових редакцій новели випливає, що 
спочатку героїню звали Калиною, але ні ім’я героїні, ні початок 
твору не задовільнили автора, і він суттєво змінив внутрішнє 
розгортання задуму (пор.: І, 324—325).

Ма т и. Написано на початку 1927 й того ж року опублікова-
но в журналі «Вапліте» (№ 3. — С. 45—46). До ювілейного ви-
дання творів у 1933 року автор суттєво переробив новелу (пор. 
із першодруком: І, 236—237).

Р о с а. Створено в травні 1927 року й уперше надруковано в 
«Народному ілюстрованому календарі товариства “Просвіта” на 
переступний рік 1928» (Львів. — 1927. — С. 132—133). Новелу 
присвячено, власне, «Просвіті», яка в 1928 році святкувала 50-літ-
ній ювілей своєї діяльності. 

Д у р н і  б а б и. Написано в грудні 1928 й опубліковано на-
ступного року в львівському журналі «Проти хвиль» (№ 1. — 
С. 1—2). Фабульно-подієвою основою твору послужила реальна 
подія, яка мала місце восени 1928 року в Снятині на Станісла-
вівщині. Прототипом головної героїні стала мати політичного 
в’язня, члена Організації Українських Націоналістів Дмитра Пе-
ченюка.
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Шк і л ь н и к. Новелу надруковано вперше в січневому но-
мері журналу «Рідна школа» (Львів. — 1932. — № 1. — С. 2—4). 
Її продиктував хворий письменник синові восени 1931 року.

Ч е р в о н и й  в е к с е л ь. — Г р і х. — У  н а с  в с е  с в я т о. 
Всі ці три новели написано, а власне — продиктовано, спеціаль-
но до ювілейного видання творів восени 1933 року. Там вони 
вперше були й опубліковані (с. 213—222). 

ПОЕЗ І Ї  В  ПРОЗ І

Творчий шлях В. Стефаник починав, якщо не брати до уваги 
писані ще в гімназійні роки ліричні поезії, зі зразків саме цієї 
жанрової групи. Збереглося їх трохи більше десятка, хоча ство-
рено було, безперечно, більше. Перші з них написано ще в 
1896 році. Із тих, що збереглися, це «Амбіції» («Самому собі»), 
«Чарівник» й «Ользі присвячую». Навесні 1897 автор уперше 
спробував видати поезії в прозі окремою книжкою, але з тієї 
затії нічого не вийшло через модерністський характер текстів. 
«У ослідніх місяцях я пробував друкувати малу книжчину (120 сто-
рін 8) — але ті, що мали дати гроші, сказали: “Талант є, та нема 
у сих творах служби громаді, нема науки для теперішнього по-
коління, таке можуть собі богаті німці друкувати”, — писав у 
другій половині квітня В. Морачевському (Твори. — К., 1964. — 
С. 375). Вражений відмовою, В. Стефаник вирішив було взагалі 
більше не писати: «Лютий був-єм і казав-єм собі, що по-руськи 
не буду писати, а по-іншому не вмію, і моя карієра ще перед 
порогом скінчилася». Втім, швидко зрозумів, що зробити це 
навряд чи вдасться: надто могутня сила творчої енергії палахтіла 
в душі, отож вирішив писати — для себе і для друзів, — а заодно 
«пімститися на моїх судях». Історія з виданням, судячи з усього, 
мала місце наприкінці березня — у першій пол. квітня. Якщо 
зважити, що багато часу в перші три місяці 1897 року займала 
«агітація виборча», підтримка кандидатури І. Франка на виборах 
до австрійського парламенту і т. ін., то можна з великою долею 
вірогідності твердити, що значна частина поезій у прозі, які мали 
ввійти в збірку, створена ще в 1896 чи принаймні в січні наступ-
ного року.

Новий спалах творчої активності припав на серпень 1897 ро-
ку, коли, гостюючи в Сторожинці (Буковина) в домі А. Оку-
невського, батька С. Морачевської, написав цілу низку поезій 
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у прозі: «У воздухах плавають ліси...», «Над його головою го-
лую... (перша редакція новели «Портрет»), «Горобчик до Бога 
ридає...», «Йшов з поля...» (перша редакція новели «Діти»), 
«Під горою коло ліса...», «З хорім на двір... (перша редакція 
новели «Виводили з села») і «Раненько чесала волосся...» Їх він 
надіслав у листі В. Морачевському, вказуючи водночас на твор-
чі імпульси, які спонукали до написання, і на подальші творчі 
плани: «Мені так файно про Вас нагадувати. Як я першого дня 
лиш подивився на ті стежки наші, то-м писав цілу нічку. Сім 
образків я посилаю Вам, аби-сьте собі вібрали з них то, що Вам 
найбільше сподобаєся. Ви і Ваша жінка. То, що виберете, то 
най лишаєся Вам, а решту кину людям у друкованій книжці» 
(ІІІ, 119). Восьмою, яка, з огляду на програмовий характер і 
дещо відмінну творчу історію, не мала нумерації, була наді слана 
поезія в прозі «Самому собі», очевидно, доопрацьований варіант 
написаних раніше «Амбіцій». Цитуючи цього листа, Ф. Погре-
бенник (Сторінки життя і творчості Василя Стефаника. — К.: 
Дніпро, 1980. — С. 64) чомусь відносить написання згаданих тво-
рів до травневого гостювання В. Стефаника в Сторожинці. Від-
так і проблему їхнього датування у виданнях «Твори» (К., 1964) 
й «Вибране» (Ужгород, 1979) вирішено на користь травня, з чим 
важко погодитися. Не викликає заперечень, однак, що напри-
кінці травня створено першу редакцію поезії в прозі «Вночі» 
(інша назва — «У місячнім світлі»); друга й остаточна редакція 
датована 1 червня. У цьому ж місяці автор сповіщає В. Мора-
чевського, що на канікулах «хоче подокінчувати і посправляти 
деякі свої роботи і дати до друку», а відразу по тому — про 
намір «написати маленьку книжочку і надрукувати в 5-тьох ек-
земплярах» (ІІІ, 111). Мова, отож, про намір довести до ладу 
написане раніше й про нові твори, бо справа з виданням по-
передньої «малої книжчини» закінчилася, нагадаю, знищенням 
рукопису («подер у їх (видавців. — Ð. Ï.) очах мої папери»), хоча 
деякі підготовчі матеріали все-таки збереглися («тепер лиш є ті 
нотатки, що я з них черпав до моїх праць»). З цих зізнань ви-
пливає, що нова книжка, по-перше, мала продовжувати запо-
чатковану раніше лінію (принаймні в жанровому плані це мали 
бути поезії в прозі), а по друге, багато що з написаного вже не 
задовільняло автора, і він хотів доопрацювати давніші задуми, 
а рівночасно творити нові художні форми.

В. Стефаник довго не полишав надії побачити поезії в про-
зі опублікованими в книзі. Відомо, що наприкінці квітня — на 
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поч. травня 1897 року він зустрічався в Чернівцях із В. Буд-
зиновським й обговорював із ним видання своїх творів (йшло-
ся про публікацію на сторінках «Праці», яку той редагував, 
окремих текстів або ж про майбутню збірку «З осени»). Напи-
сані в Сторожинці твори мали скласти основу книги, яка по-
винна була вийти наприкінці року, до Різдвяних свят. Але спра-
ва з невідомих причин затягнулася, а за той час автор устиг 
виступити зі своїми новелами й оповіданнями. Хоча не поли-
шав із поля зору й поезії в прозі: наприкінці року створив нову 
редакцію «Раненько чесала волосся» (див.: ІІ, 192), десь у січ-
ні 1898 написав «Вітер гне дерева», 9 лютого в автографі да-
товано «Вночі», після неї в рукописних матеріалах (ІЛШ. — 
Ф. 8. — № 56) йдуть «Старий Ч-ій» (написано, правдоподібно, 
в кінці лютого) і «Старий жебрак стоїть...» (датується березнем 
1898 року). З листа Л. Турбацького до Стефаника випливає, що 
на початку 1898 року значна частина збірки «З осени» «бу-
ла вже зложена» в друкарні чернівецького товариства «Руська 
рада», «лишилося ще до складання 2 аркуші», але В. Буд зи-
новський перебрався тоді до Львова й забрав із собою всі ма-
теріали. Там губляться сліди книги. Очевидно, і автор, і вида-
вець втратили на той час цікавість до збірки такого змісту й 
характеру, тим паче, що відразу привернули увагу критики й 
читацької громадськості його художньо-психологічні сту дії му-
жицької душі новеліста: В. Будзиновський як редактор «Ук-
раїнсько-руської видавничої спілки» випрошує тепер у нього 
нові оповідання, обіцяючи дати до друку «того ж дня, коли... 
пришлеш». Наприкінці 1900 року новеліст знову повертається 
до ідеї видання книги поезій у прозі, причому вона мала ви-
йти (і таку вимогу ставив перед видавцями) «з можливо най-
більшим богацтвом» (ІІІ, 221; див. також: ІІІ, 222 і 225). Але 
й тоді видавничий проект не вдалося реалізувати. Таким чи-
ном, за життя автора жодна з його поезій у прозі не побачила 
світу.

Усі надіслані в згадуваному листі В. Морачевському поезії 
в прозі, а також «Вночі» й присвячене О. Гаморак (1971—1914) 
«І чого ти серце моє...», більше відоме як «Ользі присвячую», 
вперше надруковано 1941 року в журналі «Радянська Україна» 
(№ 3. — С. 103—105). Інші з відомих нині зразків цієї жанрової 
сполуки Василя Стефаника опубліковані в другому томі його 
академічного «Повного зібрання творів» (1952). У «Вибраному» 
їх подано за автографами.
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АВТОБ ІО Г РАФ І Ї 
Й  АВТОБ ІО Г РАФ ІЧН І  ТВОРИ

В. Стефаник зчаста подумки повертався в світ дитинства, в 
якому бачив витоки себе як творчої особистості, а відтак і до 
осмислення тих чи тих епізодів своєї творчої долі. Перенасичені 
автобіографічним матеріалом, зокрема, його листи, окремі фраг-
менти яких небезпідставно вважають високомистецькими за-
мальовками з дитячих літ. Деякі з таких споминів переросли 
в повноцінні художні структури («Вечірня година», «Нитка», 
«Браття», «Вовчиця»), більшість же залишилося в руслі епісто-
лярного чи мемуарного жанру. А в 20—30-ті роки він написав — 
чи на прохання редакторів, чи під впливом подій, які сколиху-
вали творчу свідомість, — низку автобіографій і спогадів. Саме 
їх подаємо в цьому розділі.

А в т о б і о г р а ф і я  ( 1 9 2 6). Написано на прохання І. Ли-
занівського, який готував видання творів новеліста на Над-
дніпрянській Україні, і вперше надруковано у другому виданні 
збірки: В. Стефаник. Твори. — Х.: ДВУ, 1927. — С. 25—34. На 
рукописі, який зберігається в ІЛШ (Ф. 8. — № 1), дата: «Русів, 
9 лютого 1926 року».

...ñåñòðà Ìèõàéëà Ïàâëèêà... — Анна Іванівна Павлик (1855—
1928), активна учасниця громадсько-культурного руху в Гали-
чині, на резонансному т. зв. соціалістичному процесі 1877—
1878 років засуджена на 1 місяць арешту.

Ïëåøêàí ²âàí (1864—1902) — добрий приятель і свояк В. Сте-
фаника, талановитий поет, який «заскоро вмер». 1886 року очо-
лив разом із Теофілом Заборовським щойно засноване таємне 
товариство коломийських гімназистів.

Áà÷èíñüêèé Ëåâ (1872—1930) — довголітній приятель В. Сте-
фаника, адвокат і активний громадсько-політичний діяч, провід-
ник РУРП, член Державної ради у Відні (1907—1918) і посол до 
польського сейму (1928—1930). У ЗУНР — віце-президент Ук-
раїнської національної ради і автор конституційного закону від 
3 січня 1919 року про об’єднання ЗУНР із УНР. Саме його, поряд 
з І. Франком, новеліст називав серед тих, кого вважав «в приват-
нім житті найліпшими дорадниками» і кого «най більше любив» 
(«Трохи автобіографії»). Очолював делегацію ЗУНР.

Áîðêîâñüêèé Îëåêñàíäð (1841—1921) — відомий освітній і гро-
мадсько-культурний діяч, публіцист і перекладач, редактор «Зо-
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рі» (1886—1897), співробітник і редактор «Діла», співзасновник 
«Просвіти».

Ìîðà÷åâñüêèé Âàöëàâ (1867—1950) — видатний учений, док-
тор біологічних наук, після 1939 року — професор Львівського 
ветеринарного інституту. Найближчий приятель В. Стефаника в 
час навчання в Краківському університеті, який всіляко заохо-
чував його до творчої праці і намагався ознайомити з кращими 
здобутками європейської інтелектуальної думки, впізніше пере-
кладав його новели польською мовою і популяризував творчість 
у європейській пресі.

Ìîðà÷åâñüêà-Îêóíåâñüêà Ñîô³ÿ (1866—1925) — дружина В. Мо-
рачевського, перша жінка-медик в Австро-Угорщині, яку В. Сте-
фаник називав єдиною «образованою жінкою», яку йому випало 
бачити в житті (див.: ІІІ, 67). Водночас вона писала художні 
твори й наукові розвідки з фольклористики, друковані в «Пер-
шому вінку» (1887), і багато зробила для формування О. Коби-
лянської як української письменниці, а також для становлення 
мистецького голосу В. Стефаника. Із новелістом її єднали також 
сердечні стосунки.

Ïøèáèøåâñüêèé Ñòàí³ñëàâ (1868—1927) — письменник, один 
із найвідоміших представників польського модернізму; у 1899 ро ці 
редагував журнал «Życie», на сторінках якого друкувались пере-
клади новел В. Стефаника. Дружба й приятельські стосунки єд-
нали їх упродовж кількох літ, що відображено в епістолярії но-
веліста і в спогадах польського автора.

Îðêàí Âëàäèñëàâ (1876—1930) — видатний польський пись-
меннник і популяризатор української літератури, зокрема й тво-
рів В. Стефаника, в Польщі.

Âèñïÿíñüêèé Ñòàí³ñëàâ (1869—1907) — видатний польський 
поет, драматург і художник.

Êàñïðîâè÷ ßí (1860—1926) — видатний польський поет і пе-
рекладач, якийсь час ректор Львівського університету.

Òåòìàéºð (Ïøåðâà) Êàçèìèð (1865—1940) — видатний поль-
ський письменник модерністичного напрямку.

Äàøèíñüêèé ²ãíàöè (1866—1936) — лідер польської соціал-де-
мократичної партії в Галичині й Сілезії, займав високі посади в 
польському уряді, а якийсь час був навіть на найвищому щаблі 
влади: очолюваний ним та Єнджеєм Морачевським (1870—1944) 
«соціалістичний» польський уряд розв’язав війну із ЗУНР. Став-
лення В. Стефаника до нього найповніше відбито в статті «Поль-
ські соціалісти як реставратори Польщі od morza do morza».
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Áóäçèíîâñüêèé Â’ÿ÷åñëàâ (1868—1935) — відомий український 
громадсько-політичний діяч і публіцист, редактор газет «Праця», 
який уперше надрукував 1897 року новели В. Стефаника, й «Гро-
мадський голос». Один із засновників РУРП, пізніше перейшов 
на позиції українського національного демократизму. Залишив 
спогади про автора «Синьої книжечки».

Äðóãèé ðàç áóâ ó Êèºâ³ íà ïî÷àòêó 1919 çà Äèðåêòîð³¿. — 
У жовтні 1918 року В. Стефаник був задіяний у Конституанті 
(Установчих зборах), що відбулася за участю всіх галицьких і 
буковинських послів до Відня і до краєвих сеймів у Львові й 
Чернівцях. Саме на них проголошено Західноукраїнську Народ-
ну республіку. А вже як делегат Української національної ради 
(парламенту ЗУНР) відвідав невдовзі Київ і взяв участь у прого-
лошенні української соборності. Про цю поїздку неохоче ділив-
ся враженнями: очевидно, вважав, що саме чільники Директорії 
є винуватцями загибелі української державності.

А в т о б і о г р а ф і я  ( 1 9 2 9). Вперше опублікували К. Сте-
фаник та О. Крицевий у журналі «Жовтень» 1956 року (№ 5. — 
С. 100—103). Автобіографію продиктував новеліст своєму трою-
рідному братові Іванові Матвійовичу Стефанику, який вчителю-
вав у Русові, в 1929 році. Після речення «Бодай того пана нічо 
лихе не минуло, то він намовив, аби хлопця давали до школи» 
рукою В. Стефаника зроблено помітку: «І додаток за пана Тео-
доровича». У першодрукові було чимало пропусків, які виправ-
лені за рукописним текстом у виданнях творів письменника 
1964 і 1979 років.

... ð. 1884 ñê³í÷èâ 4 êëàñè... — Насправді виділову школу в 
Снятині В. Стефаник закінчив 1883 року.

Äàíèëîâè÷ Ñåâåðèí (1861—1942) — відомий український гро-
мадсько-політичний діяч, який стояв біля витоків радикального 
руху в Галичині, близький приятель і свояк В. Стефаника.

ßðîñåâè÷ Ðîìàí (1862—1934) — після вчителювання в Коло-
мийській гімназії навчався разом із В. Стефаником на медичному 
факультеті Краківського університету і здобув фах лікаря. Водно-
час брав активну участь у діяльності РУРП і 1897 року був обраний 
як її кандидат до Державної ради. Але відразу після того заявив 
про свою незгоду з лінією партії й почав активні дії за її перехід 
на позиції соціал-демократії. Один із засновників УСДП.

... ³ ïèñàâ «Íà äí³»... — Насправді «суспільно-політичну сту-
дію» «На дні» написано в Коломиї 17—20 червня 1880 року, хоча 
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відтворена в ній атмосфера тюрми до певної міри саме «богоспа-
саємого міста Дрогобича». Про обставини написання цього тво-
ру автор детально оповів у спогаді «Wie ich dazu kam? Eine Erin-
nerung», що друкувався як своєрідний коментар до німецькомов-
ного перекладу оповідання у віденському тижневику «Die Zeit» 
(1903. — № 167. — 17 березня).

Ìàêóõ ²âàí (1872—1946) — український громадсько-політич-
ний діяч, один із провідників РУРП, згодом — організатор і 
активний діяч УСДП; посол до галицького сейму (1908—1918), 
член Національної ради й секретар внутрішніх справ ЗУНР, то-
вариш міністра внутрішніх справ УНР, 1928—1935 роках член 
польського сенату.

Т р о х и  а в т о б і о г р а ф і ї. Вперше надруковано в збірці 
«Дорога: Василеві Стефаникові у 60-ліття його дороги життя», 
що вийшла 1931 року як додаток до газети «Громадський голос» 
(№ 17. — С. 7). На підставі першодруку датують 1931 роком.

Пе рши й  т в і р  Л е с я  Ма р т о в и ч а  (Сп ом и н). Упер-
ше надруковано в альманасі «Кривавого року» (Відень, 1917. — 
С. 163—165). Спогад написано 25 жовтня 1916 року — як дещо 
запізніла через воєнні лихоліття реакція на звістку про смерть 
приятеля.

Ãåðàñèìîâè÷ ²ëÿð³é — український громадсько-культурний 
діяч, директор Гуцульської ремісничої спілки в Коломиї, який 
всіляко сприяв розвиткові народного мистецтва.

Ðóäîëüô — син австрійського цісаря Франца-Йосифа ІІ, ар-
хікнязь, наслідник престолу, з яким деякі політичні сили по-
в’язували надії на вирішення українського питання: див., зо-
крема, статтю «Архікнязь Рудольф упокоївся» в народовецькій 
«Прав ді» (1899. — Т. ІІ. — Вип. V (лютий). — С. 1—2). Насправ-
ді «Нечитальника» написано ще до таємничої смерті наслідника 
трону Габсбургів.

... çàïèñàëèñÿ íà ïðàâà â óí³âåðñèòåò... — тобто на юридичний 
факультет. Студентом Чернівецького університету Лесь Марто-
вич був упродовж 1892—1900 років. Продовжував навчання у 
Відні, а останній державний іспит склав аж 5 червня 1909 року 
в стінах Львівського університету.

... òèõó ïåðåä÷àñíó ìîãèëêó äåñü îòàì ïîâåðõ Ëüâîâà. — Лесь 
Мартович помер у с. Погариську, неподалік від Рава-Руської, а 
похований у сусідній Монастирці.
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Лю дм и л а  (Із споминів про Леся Мартовича). Написано в 
грудні 1926 року і вперше надруковано в газеті «Громадський 
голос» за 8 січня 1927 року (№ 1—2). На мотиви, які спонукали 
його взятися за перо, автор вказує в тексті.

«Ãðîìàäñüêèé ãîëîñ» — популярний орган радикальної партії 
у різних її модифікаціях, який виходив із незначними перервами 
в 1914—1916 і 1918—1921 протягом 1892—1939 років у Львові. 
Спочатку виходив як місячник, згодом двотижневик, а відтак 
тижневик. Його редагували: В. Будзиновський (1892—1896), 
І. Франко (1896—1897), Л. Мартович (1897—1898 і 1904), М. Пав-
лик (1898—1903), І. Макух (під назвою «Новий громадський го-
лос», 1905), П. Волосєнка (1906—1908), Д. Катамай (1911—1914), 
О. Назарук (1916—1918), О. Павлів (1922—1928), М. Стахів (1929—
1939). Протягом 1936—1937 років при газеті виходив місячний 
літературний додаток «Сніп», де було опубліковано чимало листів 
й матеріалів до біографії В. Стефаника.

С е р ц е. (Присвята моїм друзям). Ці автобіографічні нотатки 
записані під диктовку письменника рукою його сина Семена в 
січні 1927 року і тоді ж уперше надруковані в львівській газеті 
«Громадський голос» (№ 4. — 27 січня).

Áà÷èíñüêà ªâãåí³ÿ — сестра Льва Бачинського, яка померла 
1897 року — начебто з любові до В. Стефаника (див.: ІІІ, 128—
130). Змальована в поезії в прозі «Раненько чесала волосся».

Äàíèëîâè÷ Àííà (1866—1953) — сестра О. Гаморак і дружина 
Северина Даниловича. Упродовж багатьох років її єднали зі Сте-
фаником приязні стосунки. У 1936 році новеліст на збірці «Тво-
ри» зробив такий дарчий напис: «Найтихішій жінці на цілій Ук-
раїні, Анні з Гамораків-Даниловичевій найбільше шануючий 
Василь Стефаник».

Ñìàëü-Ñòîöüêèé Ñòåïàí (Стефан) (1859—1939) — україн-
ський мовознавець і педагог, визначний громадсько-політичний, 
культурний і економічний діяч Буковини, один із керівників 
національно-культурного відродження Буковини. Дійсний член 
НТШ (з 1899), ВУАН (з 1918), Слов. Інституту в Празі (з 1928) 
та ін. В останні роки зосередився на інтерпретації художніх струк-
тур Т. Шевченка. У 1899 році видав у Чернівцях зі своєю перед-
мовою збірку «Синя книжечка».

Çàÿ÷ê³âñüêèé Ìèêîëà (1876—1938) — український громад-
ський і економічний діяч, один із організаторів львівського мі-
щанства, голова кооперативної спілки «Народна торгівля» у Льво-
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ві, радник Торгово-промислової палати у Львові, Почесний член 
Союзу українських купців.

Øóõåâè÷ Ìèêîëà — адвокат у Львові, який матеріально під-
тримував В. Стефаника і вів його справи.

Ìîðà÷åâñüêèé Þð³é (1896—1935) — син В. і С. Морачевських, 
великий приятель В. Стефаника, який написав про нього кілька 
літературознавчих розвідок.

Ïëåøêàí Îëåíà (Ãàëÿ) (1854—1957) — дочка о. Кирила Гамо-
рака, котра рано повдовіла. Були із чоловіком Іваном Плешканом 
добрими приятелями В. Стефаника. У їхній оселі в с. Чортовець 
народився не один творчий задум новеліста. Після смерті чолові-
ка впала у відчай, шукала розради в спіритуалізмі. Моральна 
підтримка В. Стефаника допомогла долати душевну муку й вихо-
вувати дочку Ольгу, а після смерті сестри вона опікувалася дітьми 
письменника.

Мо ї  п р и я т е л і. Автобіографічний нарис, у якому пись-
менник дякує за вшанування ювілею його літературної праці, 
наводячи водночас спогади з дитячих літ, уперше надруковано 
на основі чернетки, яка зберігається в Літературно-меморіально-
му музеї В. Стефаника в Русові, у виданні: Василь Стефаник. 
Вибране. — Ужгород: Карпати, 1979. — С. 243—244). Рукопис 
ненумерований, без підпису й дати, окремі аркуші його пошко-
джені, через що в тексті трапляються пропуски. На підставі зміс-
ту датований березнем 1927 року.

Ï÷³ëêà Îëåíà — псевдонім Ольги Петрівни Косач (1875—
1930), матері Лесі Українки й предтечі українського інтеґрально-
го націоналізму, з якою В. Стефаник познайомився в Полтаві 
1903 року на відкритті пам’ятника І. Котляревського. Тоді для 
українців із Наддніпрянщини було заборонено виголошувати 
промови рідною мовою, і лише вона, поки царські служаки отя-
милися, встигла сказати своє слово українською.

Ãðèíåâè÷åâà Êàòðÿ Âàñèë³âíà (1875—1947) — українська пись-
менниця й сердечна приятелька В. Стефаника з часів його на-
вчання в Краківському університеті. Залишила цікаві спогади 
про нього (Діло. — 1931. — 24 травня). За свідченням її сина, в 
другій пол. 1920-их років автор «Синів» начебто пропонував ма-
тері з ним одружитися (див.: Гриневич Ярослав. Катря Гриневи-
чева: Біографічний нарис. — Торонто, 1968. — С. 54—55).

І в а н  С е м а ню к  [Марко Черемшина]. Спогад написано 
26 травня 1927 року, місяцем пізніше, як помер Марко Черем-
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шина, а вперше надруковано аж у 1971 році в газеті «Літера турна 
Україна» за 11 травня (публікація Ф. Погребенника). Передру-
ковано з чорнового автографа, що зберігається в Літературно-
меморіальному музеї В. Стефаника в Русові, у виданні: Василь 
Стефаник. Вибране. — Ужгород: Карпати, 1979. — С. 244—246).

.... äî ñâî¿õ êëóáîâèõ òîâàðèø³â... — обрані до австрійсько-
го парламенту члени радикальної партії творили окреме крило 
(клуб).

Ëàãîäèíñüêèé Ìèêîëà (1866—1919) — адвокат і громадсько-
політичний діяч із Надвірнянщини, один із керівників РУРП, 
посол до віденського парламенту (1907—1918) і віце-президент 
Українського парламентського клубу; із 1913 року посол до га-
лицького сейму, член Загальної української ради і Національної 
ради ЗУНР.

Äîðîøåíêî Âîëîäèìèð (1879—1963) — український літерату-
рознавець і бібліограф, громадський і політичний діяч, автор 
брошури «Василь Стефаник» (Відень, 1921). У спогаді згадано 
його статтю «Творчість М. Черемшини».

С л а в а й с у. Уперше надруковано в травневому номері жур-
налу «Червоний шлях» за 1927 рік поряд із новелами «Давня 
мелодія» й «Вовчиця», які теж мають автобіографічний характер 
(№ 5. — С. 7—8). Спогад присвячено довголітньому приятелеві 
зі Снятина й активному громадсько-культурному діячеві Семе-
нові Зінкевичу, який у поетичній формі написав історію сня-
тинської читальні.

Òðèëüîâñüêèé Êèðèëî (1864—1941) — відомий громадсько-
політичний діяч, один із провідників РУРП, організатор «Січей», 
що пізніше стали основою українського війська. У 1907—1918 ро-
ках посол до австрійського парламенту, який вніс близько 
1000 інтерполяцій, а під час обструкції українських послів виго-
лосив 10-годинну промову. Із вибухом Першої світової війни — 
голова Бойової управи УСС і член Загальної української ради, у 
1918 — Української національної ради ЗУНР. 

К а м е н я р і  (Спомин). Написано взимку 1936 року і від-
разу ж надруковано в літературному додатку до газети «Громад-
ський голос» — журналі «Каменярі» (№ 1. — С. 11—12). Хоча, 
як випливає з епістолярію новеліста (листування з І. Лизанів-
ським), до роботи над споминами про І. Франка він брався ще 
в середині 1920-х років. Але тоді щось завадило закінчити роз-
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почату роботу, яку мав намір увінчати книгою, хоча з подібними 
проханнями до нього зверталися неодноразово.

... Ôðàíêà, ÿêèé ìåøêàâ íèæ÷å âåëèêî¿ æîâòî¿ òåõí³êè — тоб-
то будинку Політехнічного інституту.

Òåðëåöüêèé Îñòàï (1950—1902) — український громадсько-
політичний діяч, публіцист і літературознавець, один із друзів 
І. Франка. Був одним із керівників радикальної течії народовців, 
на основі якої постав радикальний рух.

«Êóð’ºð Ëüâ³âñüêèé» — польська газета радикального спряму-
вання, в якій протягом десяти років (1887—1897) співпрацював 
І. Франко.

Пр о  я с н е  м и н у л е. Вперше надруковано в «Альманасі 
українського студентського життя в Кракові» (Краків, 1931. — 
С. 9—11).

Íåâåñòþê ßê³â (1868—1934) — український громадсько-полі-
тичний діяч, лікар і письменник, автор комедії «Кандидат» 
(Львів, 1911).

Ôèëèïîâè÷ Âîëîäèìèð — товариш В. Стефаника, представник 
краківської групи РУРП.

Øì³ãåð Ñàôàò (пом. 1926 р.) — товариш В. Стефаника, з 
яким певний час винаймали спільно квартиру, активний учасник 
радикального руху.

Òðóø ²âàí (1869—1940) — відомий український художник, 
мистецтвознавець і літературний критик. Добрий приятель В. Сте-
фаника зі студентських літ, який залишив про нього кілька роз-
відок, портрет, а під час одного з гостювань новеліста у Львові 
взимку 1904 року зробив загальновідому нині його фотографію, 
вперше опубліковану в збірнику «Моє слово» (1905).

Ñòàðîñîëüñüêèé Âîëîäèìèð (1978—1942) — український гро-
мадсько-політичний діяч, правник і соціолог; один із засновни-
ків товариства «Молода Україна» і редактор його журналу, ор-
ганізатор сецесії з Львівського університету (1902). З початком 
Першої світової війни — член Головної української ради і Бо-
йової управи УСС, співпрацював із Союзом Визволення Украї-
ни у Відні. У 1918 році — член Військового комітету, а восени 
1919 — товариш міністра закордонних справ УНР (в уряді І. Ма-
зепи).

Áîé÷óê Ìèõàéëî (1882—1939) — український художник, ма-
ляр-монументаліст і педагог, пізніше — професор Художнього 
інституту в Києві.
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ПУБЛ ІЦИСТИЧН І 
ТА  Л І Т Е РАТУРНО -КРИТИЧН І  СТАТТ І

Ж о л у д к и  н аш и х  р о б і т н и х  л ю д е й  і  ч и т а л ь н і 
(Зі Снятинського). Це, по суті, був перший (якщо не брати до 
уваги публікацію в третьому номері гектографічного журналу 
станіславівських гімназистів «Поступ» нарису «Форналь Антін», 
про який нічого певного сказати не можна, бо жодний примір-
ник журналу не зберігся) публічний виступ В. Стефаника. Стат-
тю написано в квітні 1890 року й уперше надруковано за підписом 
«Василь Семенів» у часописі «Народ» (1890. — № 10. — 15 лю-
того. — С. 144—146). Публікація викликала чималий резо нанс: 
на неї покликався в передовій статті в тому самому номері жур-
налу М. Павлик, а невдовзі вона стала предметом обговорення 
в статті К. Обуха (К. Трильовського) «Які то руські діячі в Сня-
тинщині».

«Íàðîä» — громадсько-політичний двотижневик, орган Русь-
ко-української радикальної партії (РУРП), який виходив у Львові 
й Коломиї протягом 1890—1895 років за редакцією І. Франка й 
М. Павлика.

«Kîłka rolnicze» — сільськогосподарські товариства в Гали-
чині, які польська шляхта організовувала для посилення свого 
впливу на галицько-українське селянство.

... íàø ïîñîë ä. Êèðèëî Ãàìîðàê — 1889 року Кирила Гамора-
ка обрано було послом до галицького сейму.

Ñòðèéñüêèé ª. — дочкою топорівського панотця Івана Стрий-
ського була дружина о. Кирила Гаморака; тут, очевидно, хтось 
із його родичів.

Î. Ìèñóëà (Михайло) — священик із Русова.
... ãàäêà î ðîçä³ëåííþ Ãàëè÷èíè... — тобто про плани адмі-

ністративно-територіального поділу Галичини на українську й 
польську частини.

Âàõíþê ²ëëÿ (1859—1945) — селянин із Русова, близький то-
вариш В. Стефаника. Був учасником культурно-освітнього руху 
на Покутті, залишив спогади «Село Василя Стефаника».

«Ñ³÷» —організоване 1868 року товариство українських сту-
дентів у Відні.

В і ч е  х л о п і в  м а з у р с ь к и х  у  Кр а к о в і. Написано від-
разу після зборів селян-мазурів, які відбулися 12 листопада 
1893 року, й відразу ж опубліковано за підписом «Стефан» в 
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журналі «Хлібороб» (№ 21—22 і 23. — С. 148—149). Мова про 
одну з перших спроб політичної організації польських селян. На 
зборах був присутній і виступав від імені Русько-української 
радикальної партії І. Франко, який намагався об’єднати зусил-
ля галицьких селян з обабіч Сяну для спільної боротьби про-
ти польсько-шляхетських порядків. Ініціатором політичного 
 освідомлення виступила організована С. Стояловським партія 
«Związek stronnictwa chłopskiego». На основі цієї політичної 
структури невдовзі постала демократична селянська партія «Pol-
skie Stronnictwo Ludowe» (PSL) зі своїм політичним органом — 
тижневиком «Przyjaciel Ludu». У вироблені програмових доку-
ментів цієї партії брали безпосередню участь І. Франко та 
В. Охримович (1870—1931). Вона базувалася на принципово 
нових порівняно з попередницею ідеологічних й організаційних 
засадах, а очолював її Ян Стапінський (1863—?). Якийсь час ця 
політична сила співпрацювала з РУРП, і на вибори до галиць-
кого сейму вони йшли спільним фронтом. Вона першою деле-
гувала до сейму «хлопа» (Поточека). Напередодні виборів до 
австрій ського парламенту 1897 року перейшла на проурядові 
позиції. Про відхід PSL від програмових засад і її зраду селян-
ських інтересів детально розповів І. Франко в статті «Поляки і 
русини».

«Õë³áîðîá» — популярний орган Русько-української ради-
кальної партії, який виходив із квітня 1891 до вересня 1895 року 
у Львові й Коломиї за редакцією І. Франка, М. Павлика й С. Да-
ниловича.

Ìàçóðùèíà — з погляду адміністративно-територіального, 
Галичина поділялася на східну (здебільшого «руську) і західну 
частини, населену переважно поляками. Поділ проходив річкою 
Сян, на захід від якої й була Мазурщина.

Ñòîÿëîâñüêèé Ñòàí³ñëàâ (1841—1911) — католицький свя-
щеник, який організував першу в історії Польщі «партію хлоп-
ську» — «Związek stronnictwa chłopskiego». Її друкованим ор га-
ном був тижневик «Wieniec i Pszeczółka», що пропагував об’єднання 
всіх слов’ян-католиків. Якийсь час Стояловський намагався 
поєднувати душпастирські обов’язки з функціями політичного 
лідера. Після створення PSL очолювана ним політична сила 
набула суто клерикального характеру. Втім, на виборах у Дер-
жавну раду 1897 року випередила в Західній Галичині польську 
людову партію, коли та пішла на змову з проурядовими си-
лами.



512

«Íàðîäíà âîëÿ» — масова політична організація селян-ради-
калів. На перших її зборах, які відбулися в липні 1893 року в 
Коломиї, головою було обрано І. Франка. У своєму виступі він 
тоді вперше публічно заявив про незгоду з соціалізмом і про свій 
перехід на позиції українського національного радикалізму. Не-
вдовзі Франко відмовився від головування через незгоду з ба-
гатьма аспектами діяльності РУРП.

Ма з у р с ь к е  в і ч е  у  Рж еш о в і. Статтю присвячено ор-
ганізованим PSL зборам польських селян, які відбулися в січні 
1894 року. Вперше надруковано в журналі «Хлібороб» (1894. — 
№ 10—11. — С. 78).

Ñòàï³íñüêèé ßí (1863—?) — див. вище.
Ðîìàí÷óê Þë³àí (1842—1932) — відомий громадсько-політич-

ний діяч, депутат галицького сейму й австрійського парламенту, 
один із лідерів галицько-українських народовців.

Òåë³øåâñüêèé Êîñòÿíòèí (1851—1913) — український громад-
сько-політичний діяч у Галичині, належав до народовського та-
бору.

Мужи к и  і  в и с т а в а. Статтю присвячено Краєвій сіль-
ськогосподарській виставці, яку організувало й провело товарис-
тво «Руська бесіда» у Львові влітку 1894 року. На загальному 
фоні польського спрямування виставки, на ній були представ-
лені й українські, зокрема етнографічні, павільйони. Вперше 
надруковано тоді ж у журналі «Народ» (№ 13—14. — С. 221) за 
підписом «Василь Ст.».

...zlot ñîêîë³â... — зліт учасників польського спортивного то-
вариства «Сокіл», яке поділяло шовіністичні настрої польської 
шляхти.

Øóõåâè÷ Âîëîäèìèð (1849—1915) — визначний громадський 
діяч, педагог і публіцист; найбільше уславився як етнограф п’яти-
томною «Гуцульщиною» (1897—1908). Саме він організував на 
Краєвій виставці 1894 року етнографічний відділ.

Промо в а  н а  юв і л е ї  М. П. Др а г ом ан о в а  у  Ль в о в і 
1 8 9 4  р . Виступ В. Стефаника від імені української студентської 
молоді 19 грудня 1894 року в львівській міській ратуші на ювілей-
них (приурочених до 30-ліття наукової діяльності) святкуваннях 
М. Драгоманова було опубліковано в журналі «Народ» (1895. — 
№ 1—2. — С. 27—28) під рубрикою «Промови учасників ювілею».
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Кн иж к а  з а  м у ж и ц ь к и й  х а р ч  (Справоздання). Ре-
цензію на книжку М. Цибульського «Poźywienie chłopów gali-
cyjskich» вперше опубліковано в журналі «Хлібороб» (1895. — 
№ 13—17. — С. 1—3) за підписом «С». Автор рецензованої бро-
шури написав низку популяризаторських статей із медицини, які 
друкувались у видавництві «Просвіти». Виступ В. Стефаника 
спрямований проти обмежено-просвітянського характеру не 
лише однієї конкретної книги, а й інших публікацій автора. З ог-
ляду на те, що книжка д-ра Цибульського вийшла в 1894 році, 
стаття могла бути написана наприкінці цього або ж на поч. на-
ступного року.

З  Г о р о д е н с ь к о г о  [ п о в і т у]. Замітку про зловживання 
властей на виборах до галицького сейму в Городенківському 
повіті в серпні 1895 року В. Стефаник надіслав невдовзі після 
свого звільнення з-під арешту в редакцію газети «Громадський 
голос» (див. суспільно-політичний контекст: ІІІ, 39—43), але з 
невідомих причин В. Будзиновський, тодішній редактор попу-
лярного місячника РУРП, її не опублікував. Вперше надрукова-
но у виданні: Стефаник Василь. Повне зібрання творів: В 3 т. — 
К.: Вид-во АН УРСР, 1952. — Т. ІІ. — С. 66.

[Збори  пол ь с ь к о ї  по с т упо в о ї  моло д і  в  Крако  в і 
2 8  т р а в н я  1 8 9 7  р.]. Нотатки про збори польської демо-
кратичної організації «Bratnia pomoc» В. Стефаник надіслав у 
червні 1897 року І. Франкові для публікації в журналі «Житє і 
слово» в формі листа, який починався словами: «Посилаю Вам 
до “Житя і слова” коротеньку нотатку про збори тутешної мо-
лодіжи поступової, скликані по поводу Вашої статі «Dichter des 
Verrathes». Були збори 28 мая с. р. Науковий бік статі обгово-
рював перший бесідник і доказував, що Ви не розумієте доби 
романтичної і тому могли-сьте закинути Міцкєвичови апотео-
зу зради. Таке можна би зробити з усіма поетами тої доби». Із 
невідомих причин замітку не було надруковано. Автор тоді пе-
ребував в одному з епіцентрів антифранківської істерії, викли-
каної публікацією в віденському часописі «Die Zeit» (1897. — 
Т. ХІ. — № 36) статті «Поет зради». Головним лейтмотивом 
листів із того часу було, його ж словами кажучи, «ба чи про-
валя голову, чи ні?» (ІІІ, 105). Краківська демократична мо-
лодь з організації «Bratnia pomoc» чи не єдина хоча б поча-
сти стала на захист І. Франка. Вперше опубліковано у виданні: 
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Стефаник Ва силь. Повне зібрання творів: В 3 т. — К.: Вид-во 
АН УРСР, 1954. — Т. ІІІ. — с. 105—107). Подаємо за першо-
друком.

Äðóãèé áåñ³äíèê îáãîâîðþâàâ... — Йдеться про виступ на збо-
рах С. Закжевського. Головні положення його виступу багато 
в чому збігаються з аргументами В. Стефаника, висловленими 
в його «захисті І. Франка» перед В. Морачевським (див.: ІІІ, 
103—104). Вочевидь, вони були знайомі між собою і вже не раз 
обговорювали скандально відому публікацію в віденському часо-
писі. Обидва сходилися на думці, що, по-перше, виступ І. Фран-
ка спровокували утиски, яких зазнавали українці в Галичині 
від польсько-шляхетського панування, й по-друге, що такими 
методами («хоть Франко мав слушні мотиви») не варто вирі-
шувати конфліктні питання між народами задля уникнення 
катастрофи.

Áàäåí³ Êàçèìèð (1846—1909) — польський граф, у 1888—
1895 роках — намісник Галичини, а в 1895—1897 роках — мі-
ністр-президент.

Êàçàâ â³í, ùî Ôðàíêî ìàº... — закінчення допису не зберег-
лося. Про зміст виступу цього «одного поляка» довідуємося з 
досі не друкованого листа В. Стефаника до О. Гаморак за чер-
вень 1897 року. У ньому згадано про прихід на закінчення зборів 
«Богом міченого» (кульгавого) поляка, який беззастережно став 
на бік І. Франка: «Франко має рацію, бо поляки є зрадники по 
цілій лінії. Для себе найшли trójlojalność, а для русинів мають 
політику Бісмарка». А закінчив свій виступ цей польський по-
ступовець словами: «Wdzięczni będziemy France, że odważył się to 
powiedzieć, czegośmy powiedzieć nie śmieli1» (ІЛШ. — Ф. 8. — 
№ 98. — С. 2). Скоріше за все, саме цими словами В. Стефаник 
закінчував «коротеньку нотатку» про збори товариства «Bratnia 
pomoc».

Мол о д і  п о п и. Статтю вперше надруковано за підписом 
«В. Ст.» в газеті «Громадський голос» за 20 травня 1898 року 
(№ 15. — С. 116—117). Появу її спричинила боротьба, яка точи-
лася в 1890-ті роки між радикалами й духовенством. Вона викли-
кала навіть ідейні розходження в середовищі самих радикалів 
про ставлення до греко-католицьких священиків. Як відомо, 

1 Будемо вдячні Франкові, що відважився сказати те, чого ми не 
сміли собі сказати (ïîë.).
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максимальна частина партійної програми проголошувала «раціо-
налізм у справах віри», а програма-мінімум вимагала «усунення 
з науки шкільної всякого догматизму» та популяризації «здобут-
ків позитивного всесвітнього знання». Остання теза викликала 
рішучий спротив «молодих» радикалів, які бачили в ній небез-
пеку реформування релігійного життя. Натомість вони виступа-
ли за ізоляцію «нижчого» духовенства від верхівки греко-като-
лицької церкви і залучення його до радикального руху. Конфлікт 
усередині РУРП стосовно ставлення до духовенства ще більше 
загострився, коли стало відомо про лист, який намісник Га-
личини К. Бадені надіслав у греко-католицькі деканати при-
кордонних із Росією повітів, у якому вину за падіння рівня мо-
ральної і релігійної свідомості, а відтак і за масову еміграцію 
галицьких селян до Росії, покладено саме на духовенство. На 
порядок денний з усією очевидністю вийшла ідея реформуван-
ня церковної сфери в краї. Зокрема, було запропоновано ідею 
целібату для уніатських священиків, яку гаряче підтримав М. Пав-
лик і проти якої категорично виступив І. Франко. До всього 
М. Драгоманов і М. Павлик відверто пропагували раціональ-
ну віру, баптизм й протестантизм як більш відповідні духовним 
устремлінням галичан-українців релігійні форми. Подібні віян-
ня й викликали гостру дискусію, яка розгорілася на поч. 1893 ро-
ку на сторінках журналу «Народ». М. Павлик у редакційній стат-
ті розцінював її як свідчення розколу партійних рядів на помір-
кованих радикалів, які стоять на національному ґрунті (Франко 
й «молоді» радикали) й ближчих до народних бажань космо-
політів (т. зв. коломийців), які воліють не втручатися в церковні 
справи (див.: В справі церковній Галичині // Народ. — 1893. — 
№ 1. — С. 4; Детальніше див.: Грицак Я. «Молоді» радикали в 
суспільно-політичному житті Галичини // Записки наукового 
товариства імені Т. Шевченка. — Т. ССХХІІ: Праці історико-
філологічної секції. — Львів, 1991. — С. 86—88). Компромісне 
рішення було прийняте на станіславівському з’їзді делегатів ра-
дикальної партії, згідно з яким РУРП і надалі веде боротьбу з 
клерикалізмом, залишаючи рядовим членам самим визначатися 
щодо тактики.

У середині 1890-х років боротьба між радикалами й духовен-
ством набула нових обертів унаслідок посилення католицько-
єзуїтської реакції. На хвилі цього загострення й з’явилася стаття 
В. Стефаника. Відгомін релігійних настроїв і суперечок у су-
спільстві помітно в новелі «Побожна». Втім, ставлення новеліста 
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до церкви завжди було доброзичливе, він ніколи не виступав 
проти духовенства як такого, а в останні роки його єднали теплі 
взаємини з митрополитом Андрієм Шептицьким. У радикальній 
партії В. Стефаник належав до правого крила, яке виступало 
проти антипопівської політики М. Павлика, К. Трильовсько-
го та ін.

Д л я  д і т е й. Статтю опубліковано вперше в газеті «Громад-
ський голос» (1899. — № 9. — С. 69—71). Вона цікава насамперед 
як ключ до розуміння змістових домінант «Камінного хреста», а 
відтак і допомагає збагнути суспільно-економічне й соціально-
психологічне підґрунтя історичних процесів. Адже еміграція тоді 
сягнула таким масштабів, аж це викликало апокаліптичні види-
ва. Як своєрідна спроба вирішити проблему з’явилися на сторін-
ках «Народу» перші розділи книги «Ukraina irredenta» Ю. Ба-
чинського, який бачив вихід із ситуації в розвитку національної 
буржуазії, а відтак і в державно-політичній незалежності Украї-
ни. Дата у першодруку — 23 квітня 1899 року.

... êðàëè ãîëîñè ìóæèê³â ó Òåðíîïîë³... — Мова про масові 
фальсифікації на виборах до австрійського парламенту у червні 
1898 року по округу Тернопіль—Збараж—Скалат. Обраного тут 
депутатом графа Льва Пінінського (1857—1937) призначили наміс-
ником Галичини, отож відбувалися позачергові вибори. Тамтеш-
ні радикали «поставили» кандидатуру І. Франка. Його суперни-
ком став лікар Олекса Гладишовський, якого підтримали москво-
філи й народовці. Він начебто випередив І. Франка на 10 голосів 
(266 проти 256), та цілком очевидно, що результати виборів 
сфальсифіковано: 75 виборців одного лише Скалатського повіту 
готові були заприсягнутися на судовому процесі, що віддали свої 
голоси за «хлопського» кандидата.

«Äí³ñòåð» — українське страхове товариство у Львові, засно-
ване в 1892 році.

«Czas» — польська реакційна газета, яка виходила в Кракові 
(1848—1934), а згодом у Варшаві (1935—1939).

По е т и  і  і н т е л і г е н ц і я. Уперше надруковано в «Літера-
турно-науковому віснику» за 1899 рік (Т. VІ. — Кн.  6. — С. 185—
186). Первісна назва — «Наші поети і наша суспільність» (див.: 
ІІІ, 174). Стаття спрямована проти галицько-руської еліти, не 
здатної виконувати іманентно властиву їй націо- й державотвор-
чу функції, і суголосна його міркуванням на цю тему в епісто-
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лярії. Припускаємо, що появу її детермінувало осмислення ком-
плексу питань, зв’язаних зі стосунками І. Франка з інтелігенцією 
(див.: Піхманець Р. Іван Франко і Василь Стефаник: Взаємини 
на тлі доби. — Львів, 2009. — С. 174—195). Статтею автор зали-
шився невдоволеним, вважаючи цей «перший стріл до нашої 
інтелігенції... заслабим, схибленим. «Отим панкам руским треба 
по-капральськи — бити в зуби. Звісно, у “Віснику”, яко в газеті 
«філістерско-золівскій», не можна сего робити» (ІІІ, 175—176). 
Усе ж опублікував саме в ЛНВ свої нотатки, бо саме там пере-
важно заробляв на хліб І. Франко, часом виконуючи чорнову, 
суто технічну, що не потребує ніяких інтелектуальних зусиль, 
роботу.

Êðàøåâñüêèé Éîçåô (1812—1887) — польський письменник.
... âèäàâ Äðàãîìàíîâ... — Мова про видання збірки «Повісті 

Осипа Федьковича» (К., 1876).

В с т у п н е  с л о в о  н а  юв і л е ї  М. Па в л и к а  у  Л ь в о в і 
2 0  л и  с т о п а д а  1 9 0 4  р. Цим словом В. Стефаник відкривав 
ювілейний вечір М. Павлика, який відбувся в приміщенні «На-
родного дому». Його виступ опубліковано у виданні: Ювілей 
30-літньої діяльності Михайла Павлика (1874—1904). — Львів, 
1905. — С. 1—2.

П і д  в р а ж і н н я м  в и с т а в и  « З е м л і». Нотатки написа-
но 6 травня 1934 року й уперше надруковано в львівській газеті 
«Новий час» за 25 січня 1937 року. Психологічну підставу їх на-
писання зазначено в назві.

«Çàãðàâà» — мандрівний молодіжний театр в Галичині, який 
15 вересня 1933 року очолив відомий режисер Володимир Бла-
вацький, родом із Покуття. Він мав чималий досвід акторської 
(від 1919) й режисерської (від 1924) роботи в галицьких театрах, 
а також на Східній Україні, зокрема в театрі Леся Курбаса 
(1927—1928). Ще під час роботи в «Березолі» виникла ідея інс-
ценізувати твори В. Стефаника до 30-ліття його творчої діяль-
ності, яку гаряче підтримав сам керівник театру й актори, які 
вийшли з Галичини (М. Крушельницький, Й. Гірняк, А. Бучма, 
С. Федорцева та ін. За первісним задумом, сам новеліст повинен 
був написати п’єсу.

Задум вдалося втілити, коли В. Блавацький переїхав до Льво-
ва й очолив «Заграву». За основу інсценізації взято шість новел: 
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«Вона — земля», «Сини», «Марія», «Злодій», «Побожна» та 
«Morituri», а також «Моє слово», яке слугувало для прологу й 
ліричного супроводу, який виконував п’ять артистів по боках 
завіси — своєрідний варіант грецького гору. 12 грудня 1933 року 
в Збаражі відбулася прем’єра, а 14 грудня театр грає її в Терно-
полі. На виставу у Львові 9 січня 1934 року сподівалися В. Сте-
фаника, але він не зміг прибути, — були тільки брат і син. По-
бачив виставу, як сам зізнається, аж навесні в Коломиї, а невдов-
зі по тому — в Снятині; обидва рази зустрічався з колективом 
театру й виявив бажання, аби загравісти приїхали до Русова й 
показали «Землю» його землякам. Це таке відбулося, але вже 
після смерті письменника. 

«Земля» мала тривале сценічне життя: «Заграва» ставила її аж 
до 1938 року, коли відбулася її реорганізація й утворення театру 
імені Івана Котляревського. Сам В. Блаватський ще тричі звер-
тався до інсценізації новел В. Стефаника: під час німецької оку-
пації на сцені Львівського оперного театру (1942), в Ансамблі 
українських акторів в Авґсбурзі (Німеччина, 1945) і в Україн-
ському театрі в Філадельфії (США, 1952) (Детальніше див.: Ко-
зак Богдак. Вистава «Земля» за творами Василя Стефаника в 
театрі «Заграва» // «Покутська трійця» в загальноукраїнському 
літературному процесі кінця ХІХ — початку ХХ століття. — Іва-
но-Франківськ, 2006. — С. 32—52).

ßðè÷åâñüêèé Ñèëüâåñòð (1874—1918) — український письмен-
ник із Буковини, за професією — вчитель.

Ñ³ìîâè÷ Âàñèëü (1880—1943) — відомий український філолог, 
знайомий В. Стефаника, який написав про нього кілька статей. 
Тут новеліст апелює до нього ще й тому, що в рецензії на 
виставу «Земля», яка відбулася у Львові, В. Сімович різко не-
гативно відгукнувся про відтворення акторами покутської го-
вірки (Назустріч. — Львів, 1934. — № 2. — С. 5). В. Стефаник 
частково погоджувався з його оцінкою, але винив у тому не 
театр, а себе.

×èêàëåíêî ªâãåí (1861—1929) — видатний громадський діяч 
і публіцист, меценат української культури, видавець і агроном, 
багатий землевласник, автор багатьох брошур із питань розвитку 
сільського господарства. Був активним членом «Старої громади» 
(з 1900), Української демократичної партії (з 1904), Української 
демократично-радикальної партії (з 1905); 1908 року був ініціа-
тором заснування Товариства українських поступовців і його 
неофіційним головою.
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І З  НЕЗАК ІНЧЕНИХ  ТВОР І В

Подані тут твори важливі насамперед як джерело творчої 
історії художніх структур В. Стефаника. Та водночас вони по-
кли кані з’ясувати окремі факти «внутрішньої» біографії пись-
менника і розкрити деякі додаткові аспекти його художньої 
обдарованості. Подаємо їх у найцікавіших, на наш погляд, ре-
дакціях.

Б о г а т и р ь. Уперше надруковано у виданні: Стефаник В. 
Повне зібрання творів: В 3 т. — Т. 2. — К., 1952. — С. 91—113.

Над цим твором В. Стефаник працював довго й напружено, 
про що свідчить шість відомих нині редакцій, хоча всі вони й 
незакінчені. Остання з них — майже чистова, з незначними 
правками. Упорядники 2 тому згадуваного академічного видання 
припускають, що, можливо, це була вже закінчена новела, але 
останню сторінку її втрачено. Назву «Богатирь» має лише чет-
верта чорнова редакція, а інші — без заголовка.

Прототипом головного героя став батько письменника, з 
яким у нього на той час були напружені стосунки. До цього 
спричинилося насамперед одруження С. Стефаника невдовзі 
після смерті «коханої матінки» на молодій русівській дівчині 
(див. також фрагменти незакінченої новели «Суд» (ІІ, 120—124) 
і лист до русівського дідича Йосифа Теодоровича (Твори. — К., 
1964. — С. 448—449)). На цій підставі визначають приблизну 
дату писання новели — 1900—1902 рр. Саме над третім розділом 
п’ятої чорнової редакції, в якому йдеться власне про ставлення 
героя до дружини, автор працював чи не найбільше: зберегло-
ся чотири його варіанти. Зазначимо, що пізніше стосунки їхні 
внормувалися: С. Стефанику вдячний син присвятив один із 
кращих своїх творів — новелу «Вона — земля».

Подаємо останню, шосту редакцію «Богатиря», а також п’яту 
чорнову — з огляду на багатство в ній автобіографічного мате-
ріалу.

При с і л о к. В автографі, який зберігається в ІЛШ, відсутня 
четверта сторінка і закінчення твору. Упорядники 2 тому «Пов-
ного зібрання творів» В. Стефаника припускають, що це могла 
бути чистова редакція закінченого й остаточно опрацьованого 
твору, який готувався до друку, але з невідомих нині причин цьо-
го не сталося, а окремі сторінки автографу втрачено (див.: ІІ, 205). 
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Приблизна дата написання твору — 1905—1910 роки. Він ціка-
вий насамперед як приклад творчої активності письменника в 
період його тривалого, більше десятилітнього мовчання.

А к а д е м і я. Це, по суті, єдиний (якщо не брати до уваги 
«зимову сценку» «Санчата», надіслану однорічному Юрчикові 
Морачевському в листі за лютий 1897 року (див.: ІІІ, 90—92)) зі 
збережених зразків драматичного жанру в доробку новеліста. 
Хоча спроби творчого наближення до драматичних форм у ньо-
го траплялися неодноразово (див., зокрема, примітки до опові-
дання «Палій»). Однак, попри внутрішню спорідненість і близь-
кість новелістичних законів із художньою логікою драматичних 
творів, вони закінчувалися невдачею, бо В. Стефаник володів 
майстерністю драматизму одного епізоду, однієї сцени, а вибу-
дувати гостро драматичний конфлікт, який би міг рухати худож-
ню дію, не вдавалося.

Збереглися лише окремі аркуші різних редакцій драми, без 
початку й закінчення. Судячи з усього, вона залишилася недо-
писаною. Дати в автографі немає, хоча на підставі змісту час 
написання можна локалізувати 1921—1922 роками. Уцілілі фраг-
менти «Академії» вперше надруковано в виданні: Стефаник В. 
Повне зібрання творів: В 3 т. — К.: Вид-во АН УРСР, 1952. — 
Т. ІІ. — С. 132—144.

Ðîìàí Ï³õìàíåöü
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ГЛОСАР ІЙ

В покутській говірці, якою розмовляють персонажі стефа-
никових новел, збереглось багато архаїчних рис української 
мови. Це стосується синтаксису, морфології, лексики, фонети-
ки… Ось лише деякі приклади таких особливостей: утворення 
вищого ступеня прикметників і прислівників за допомогою 
частки ìàé (ìàé áåçïåøí³øå, ìàé áîÿçëèâ³); префікс â³- (â³õîäæó, 
â³íåñëà, â³ð³äþ); склад ні форми минулого часу (-ºñ, -ºì); енк-
літичні форми осо бових займенників (ìè, òè, ñè, ìó — в да-
вальному відмінку, ì³, ò³, ãî, ¿ — в знахідному); рухома зворот-
на частка -ñÿ як в пре-, так і в постпозиції в різних фонетич-
них варіантах (ñÿ, ñà, ñè); підсилювальна частка àäè; залишки 
форми двоїни (äâ³ ãàëóç ö³); закінчення -îâ в орудному відмінку 
(ç Ìèêîëîâ, çà ìíîâ) тощо. Але найбільше це стосується лек-
сики. Навіть приблизні підрахунки показують: в мові діалогів 
нараховується багато сотень місцевих, маловідомих за межами 
регіону слів. Додаткові труднощі полягають у тому, що деякі 
слова вживаються не в одному, а в кількох різних значеннях. 
Або ж трапляються слова начебто звичайні, але вживані у від-
мінному від очікуваного значенні (наприклад, «дідівський» в 
значенні «жебраківський» або «слушний» в значенні «слухня-
ний, порядний, добрий»). Треба пам’ятати також про те, що 
діалектам притаманна специфічна властивість сильного впливу 
контексту на семантику слова. Мається на увазі, що слово, так 
би мовити, «набуває» конкретного значення лише в реченні, у 
фразі, і в за лежності від зміста висловлювання може змінюва-
ти це значення в досить широкому діапазоні (див., наприклад, 
ïîïðè, ãîäèòè). 

Наголошуємо, що глосарій укладався з суто практичною 
метою: полегшити сприймання і розуміння текстів пересічним 
читачем, — через це він не є ані нормативним, ані вичерпно 
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всеохоплюючим. Треба також пам’ятати, що це пояснювальний 
словник не до покутської говірки, а до текстів Стефаника. Ми 
мусили враховувати, приміром, несталість слововживання і ор-
фографії автора (одне й те саме слово Стефаник часто й пише 
не однаково, і вживає в трохи відмінних значеннях). Крім того, 
«перекладались» на сучасну українську мову не лише діалек-
тизми (та ідіолектизми), але й архаїзми тощо. Отже приймати 
рішення щодо відбору слова, його тлумачення, цитат-прикладів, 
а інколи навіть розміщення доводилось індивідуально в кож-
ному окремому випадку. Сподіваємось, наша праця не була 
марною, і словник допоможе вам глибше і точніше зрозуміти 
зміст і сенс окремих слів та словосполучень, взагалі чудесної 
стефаникової мови, а через це наблизить до усвідомлення кра-
си і величі творів геніального українського класика ХХ сто-
ліття.

Г о л о в н і  в и к о р и с т а н і  д ж е р е л а:
Ãð³í÷åíêî Á. Словарь української мови: В 4 т. — К., 1958.
Óäîâè÷åíêî Ã. Ì. Словник українських ідіом. — К., 1968.
Словник української мови. В 11 т. — К., 1970—1980.
Гуцульські говірки. Короткий словник. — Львів, 1997.
Матеріали до словника буковинських говірок. Вип. 1—4. — 

Чернівці, 1971—1976.
Етимологічний словник української мови. Т. 1—4 (вид. не 

закінчене). — К., 1982, 1985, 1989, 2004.
Îíèøêåâè÷ Ì. É. Словник бойківських говірок. Т. 1—2. — К., 

1984.
Українська діалектна лексика: Зб. наук. праць. — К., 1987.
Словник труднощів української мови / За ред. С. Я. Єрмолен-

ко. — К., 1989.
Українсько-російський словник. — 7-ме вид. — К., 1990.
Êàðàâàíñüêèé Ñ. Практичний словник синонімів україн ської 

мови. — К., 1995.
Великий тлумачний словник сучасної української мови. — 

К., 2001.

А  — і («пив, а пив, а пив»).
А б и -м  — щоб я.
А б и - с  — щоб ти.
А б и с т е  — щоб ви.
А в у с, а в с  — усе, кінець.
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А г і й  н а  т е б е !  — осудливий вигук.
А д і  — поглянь-но, дивись.
Аж е  — але ж.
А к з а м е н т  — іспит, екзамен («не зіціруй хлопця та не бери 

на акзамент, бо ще всне без вечері»).
Ам і н ь  з р о б и т и  — вбити.
Ан г л ь о с  — піджак.
Ан і с т р а т  — судовий документ на право власності на зем-

лю та витяг із ґрунтовних книг, що на землю не записано ніяко-
го боргу (див. «табула»).

Ан т р а м е н т  — чорнило («убравси, розілляв по собі антра-
мент і пішов, байстрило, до школи»).

А р а нж е р  — розпорядник, організатор.
А р к уш о к  — судовий документ, що стверджує власність на 

ґрунт («принеси аркушок і аністрат та й підеш на посідзенє»).
А р х и р и м с ь к и й  — архієрейський («мой, та ти написала-

си в якесь архиримське браство та гадаєш, що-с вже свєта?»).
А с п і р а ц і ї  — прагнення, устремління.
А уш ь, а йш  — геть! (до курей).
А я  — авжеж, атож, аякже.

Б -м  — бо я («перевертайтеси в гробі, небожєта, б-м лай-
дак»).

Б а б р а т и  — порпатись, перекидати (речі); робити щось 
недбало, неохайно; бруднити.

Б а в и т и с ь  — òàêîæ: розважатись («ішов разом з нами, 
бавився, в карти грав»).

Б а дю  ( к л и ч н а  фо рм а  в і д  « б а д ь о » )  — дядько (звер-
тання до старшого віком чоловіка).

Б а й  — тут: забава, потіха, розвага («то ти хочеш добрим 
сусідам бай зробити?»).

Б а й д а  — шматок, кусень, грудка («булок повні пазухи та й 
цукру добру байду»).

Б а й к и  — òàêîæ: дрібниці (в значенні — щось незначуще: 
«Сонце, бачу, пече, аж люде чорніють, але байки, коби білий 
хліб їсти»).

Б а й р а т  — рада в селі або сільський виборний (член цієї 
ради).

Б а л а н  — білий віл.
Б а л у  т а  б а л у  — слово за словом.
Б а н д и ґ и  г н у т и  — плести нісенітниці, плескати язиком.
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Б а н н о  — тужно, жалко, шкода («банно за родом та й за 
своїм селом»).

Б а н т и н а  — жердка, перекладина.
Б а н у в а т и  — тужити, сумувати, жаліти; нарікати.
Б а н ь к а  — циліндрична або опукла посудина.
Б а р а б у л я  — картопля.
Б а х у р  — хлопчак.
Б аш т а  — тут: рот («Семен їв і не припирав башти»).
Б е в к а  — затірка, бовтанка з борошна, звареного в воді без 

нічого.
Б е з в з г л я д н і с т ь  — нещадність, невблаганність.
Б е з к л у б и й  — той, в кого слабкі або ушкоджені стегна 

(«ну, ганциго, кіпай тими безклубими боками!»).
Б е з к о н ешн е  о з е р о  — безкрає.
Б е з п ешн е  — напевне.
Б е л е н д і т и  — плутано говорити, базікати («щось він мені 

там белендів та й каже, що коби, каже, у вашім селі менше люди 
тих казетів на пошті спроваджували»).

Б е л ь ф е р  — 1) вчитель (хедера); 2) хлопчисько.
Б е н ь к а р т  — байстрюк.
Б е р в е н о  — колода.
Б е с т і я  — звір («страшні бестії вишкірюють зуби з поло-

тен»).
Б и л о  — бадилля, огудина.
Б и н д а  — стрічка.
Б и -м  — я б.
Б и - с  — ти б.
Б и х  — би («най бих укупі були»; «та й бих руки по лікті 

обрубав»; «хіба бих не міг ні руков, ні ногов кинути»).
Б і г а т и с ь  — про корову: злучатись з бугаєм.
Б і г м е  — їй-богу.
Б і д и т и  — бідувати.
Б і с и  — бійся.
Б і ч и, з а б і ч и  — бігти, забігти.
Б л у д  — òàêîæ: помилка, хиба.
Б л у д н і  о ч і  — блукаючий погляд («лежала на землі та 

дивилася блудними очима на хрест, що був у сволоці вирі-
заний»).

Б л я нш  — білило (êîñìåò.)
Б о в в а н і т и  — тут: деревіти, засинати («стоять тихонько, 

лиця їх поволеньки бовваніють»).
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Б о й к и  — етнічна група українців, жителів Бойківщини, 
історико-етнографічної області між Гуцульщиною і Лемківщи-
ною («а у вас, у бойків, бачу, коровами орють?»).

Б о р з е н ь к о  — швиденько.
Б о р з о  — швидко, хутко.
Б о рш е  — швидче, хутчіш.
Б о х о н е ц ь, б о х о н ь  — паляниця, буханець хліба.
Б р а н к а  — рекрутський набір.
Б р е х у н к а  — ворожка, знахарка, шептуха («ти, каже небі-

щик, якась брехунка та дай мені розв’єзок на сон»).
Б р є  — звертання до знайомих (букв.: брате, браття).
Б р и з д н у т и  — òàêîæ: померти («відай, вже котресь із нас 

бриздне, відай, уже бузьків не будемо видіти...»).
Б р и з н у т и  — впасти («тіло лишиться в хаті, і голова бриз-

не до хорім, аби кров з неї пси лизали»).
Б р и к а  — вантажний віз; бричка.
Б р і н ь к н у т и  — дзенькнути («куля брінькнула та й убила 

маму»).
Б у б е н ь  — під час продажу з торгів б’ють у бубен, щоб 

скликати покупців («вже на бубень вікликають»).
Б у б н і т и, б у б н и т и  — òàêîæ: набрякати.
Б у з ь о к  — чорногуз, бусел, лелека.
Б у к а т а  ( - т к а, - т о ч к а )  — крихта, скибка, кусень, шма-

ток, частка (хліба, поля).
Б у л ь б о н а  — прірва, ковбаня, вир, чорторий.
Б у р н у с, б у р н у с и к  — пальто, пальтечко.
Б у т а  — пиха, погорда, зарозумілість.
Б у ч к у в а т и  — бити бучком.
Б у ч о к  — кийок, палиця; різка, лозина.
Б у ч я  — буки, палиці («таже я доста набрав бучя, доки я 

навчивси розуму»).

В а г а т и с ь  — посміти, наважитись («ні один най не вагаєси 
поступити отут»).

В а д и т и  — робити шкоду, шкодити.
В аж и т и с я  — наважитися, наважуватися.
В аж к и  — віжки.
В а к а ц і ї  — канікули.
В а л и т и  — бити, щоб упав («почали валити бучками по 

 ногах»).
В а л у в а т и с я  — вовтузитись, борсатись, перевалюватись 

(«з ним валувалиси зо три годині по хаті: їх штири, а він один»).
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В а н д р у в а т и  — мандрувати.
В а р і а т  — божевільний, навіжений.
В а р т  — òàêîæ: треба («вже я їх і не перу як варт»).
В а р т н и й  — цінний, дорогий.
В а р т у в а т и  — òàêîæ: коштувати, мати цінність (від «вар-

тість»).
В а с п а н  — мосьпан, вельможний пан.
В а т е р к а  — маленьке вогнище; жаринка з люльки («витягає 

снопок із стріхи, насипає в нього з люльки ватерки і тікає»).
В е й м і р  — галас, вигук; ой лишенько.
В е л е б н а  — шановна, поважна.
В е р е н я  — невеличка верета, ряднина («брали подушки, та 

верені»).
В е р е т а  — велике, більше від верені рядно; різнокольоро-

вий килим з грубої вовни («заслонювали веретами вікна»).
В е р і т к а  — те саме, що вереня: ряденце, ряднина («дід буде 

нести дрантиву, чорну верітку на плечах»).
В е р с т в а  — 1) шар («дріботів ногами по грубій верстві по-

роху»); 2) однолітки («моя верства вімерла і на войнах погиб-
ла»).

В е р т е п  — тут: печера («над вертепом звізда ясна світу за-
сіяла»; «так гірко сидіти самому у такім студенім вертепі»).

В з г л я д н и й  — відносний.
Ви в а ж у в а т и  з е м лю  — вивертати шмат землі («гармати 

виважували землю з її предвічної постелі»).
В и г л я д а т и  н а  к о г о с ь  — бути подібним до когось, 

скидатись на когось («виглядав на нещасливого борця, що от-от 
здасться на ласку і неласку ворога»).

В и г о д а  — тут: сприяння, допомога («мужичка сміється, 
дякує йому за вигоду і йде»).

Ви д і н и й  — бачений.
Ви е л і м і н о в а н и й  — виключений, усунутий.
В и й т и  н а  к р а й  — перемогти, здобути верх («тікав від 

баби, бо де ж він годен з бабою на край вийти»).
Ви к а р б у т и т и  — викотити («часом якась долішня хвиля 

викарбутить великий камінь із води і покладе його на беріг»).
В и к л я р о в а н и й  — очищений, переброджений; ïåðåí. 

сформований, вироблений (í³ì. klar — ясний).
Ви к с е л ь  — вексель.
В и н я вш и  — за винятком («винявши Вас і ще кількоро 

людей попри Вас»).
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Ви о б р а з у в а т и  — виховати.
В и п о р п а т и  — вигрібти, виколупати, вирити, викопати 

(з землі).
Ви с у в а т и с ь, в и с у н у т и с ь  — виходити (з хати), вилізти 

(з-за столу).
В и т и н а т и  — вижинати («витинав коло плотів бодяки»).
В і б у т и  — тут: відбути військову службу («вібув-сми десіть 

рік у воську»).
В і в е р н у т и  — скинути — наприклад, з воза («наймив-єм 

фіру, та ліпше вже відвезти на могилу, та вівернути, та й збу-
тиси»).

В і в ’ є з а т и с ь  — тут: виговоритись, виповісти.
В і в к а т и  — нявкати, надокучати слабким плачем чи кри-

ком («не вівкай, бо спарю» — тобто не нявкай, бо дістанеш).
В і д а й  — либонь, мабуть, певно, здається.
В і д к и  г о л о в а  — звідки хочеш («треба брати гроший від-

ки голова»).
В і д п е к у в а т и с ь  — відмовлятись (від когось), зрікатись.
В і д п у с т  — відпущення гріхів; ходити на відпуст — ходити 

на богомілля; давати на відпуст — жертвувати гроші якомусь 
святому, щоб допоміг в біді.

В і д р у б а т и  — тут òàêîæ: перерізати мотузку і зняти пові-
шеного.

В і д т р у т и т и  — відробити («два леви я ще вам дам, що буду 
з вами робити, може, якось відтрутите, але більше не при-
ходіть»).

В і д х о д и т и  в і д  с е б е  — зомлівати, непритомніти («учи-
тель покарав мене вісімнайцяти палицями. Я від себе відходив і 
в крові своїй купався»).

В і д ч і м х н у т и с ь  — відчахнутись.
В і й т, в і т  — сільський староста.
В і к а п а н и й  — крапля в краплю, цілковито подібний.
В і к л и к а н є  — публічний продаж за борги («десь ще з осені 

з’їхала комісія з банку до него та й каже: або гроші, або пускаєм 
маєток на вікликанє»).

В і к о р і н у в а т и  — тут: вигнати («то я тебе вікорінував на 
старість із твої хати?»).

В і н о  — посаг.
В і н ч у в а т и  — віншувати, вітати, поздоровляти, обдаро-

вувати.
В і п о л и ч к у в а т и  — набити по лиці, надавати ляпасів.
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В і п у л и т и  — вилупити («а ти вже очі віпулині, як ци-
булі»).

В і п у ц у в а т и  ( н а п р и к л а д, к о н я )  — вичистити до 
 блиску.

В і р и т е л ь  — позикодавець.
В і р і д и т и  — зібрати в дорогу («я тебе разом з сонцем ві-

рідю»).
В і с т а р і т и  р о з у м  — втратити розум.
В і т є к а т и  — вистачати грошей; спромогтися, мати змогу, 

бути під силу — наприклад, виконати обіцяне («але роки були 
ціпко тісні, та й як все не вітєкав»).

В і т о р г а т и  — відняти, забрати силоміць.
В і ф а т а є  — смерть вихопить («най їх і зараз віфатає та й 

мене з ними»).
В і х о р у є с и  — вихворіється, тобто вилікується («най віп’є 

тоті медицини, що-м узєв з аптиці, та най або віхоруєси, або як 
сама хоче...»).

В і ц и, в і ц ц и  — звідси.
В і ч е  — збори.
В іш о л о п а т и  — витріпати, витрясти («вішолопала послід-

ний феник» — останній гріш).
В к і н ц и  — òàêîæ: нарешті, врешті решт («Вкінци я таки 

зібрався писати до Вас»).
В л а з л и в и й  — такий, що весь час настирливо кудись лізе 

(«була одна білоголова вівця, та така влазлива, що жадній сіянці 
не дарувала»).

В о л і ч к а  — заполоч, кольорові бавовняні нитки для гапту-
вання, мережання.

В о л о в і д  — налигач; мотузка довжиною до п’яти сажнів.
В о л о к а  — те саме що паволоч: зав’язка в постолах («плів 

волоки до постолів»).
В о л о т к а  — колосок.
В о л о т к о  — било колеса.
В о н і т у в а т и  — ригати.
В о с ь к о  — військо.
Вп о р о т и  — вдарити, побити («але вона, що має під рука-

ми, та як ні впоре!» — тобто: як мене вдарить).
В р и т н и й  — нав’язливий, настирливий, шкідливий («такої 

вже вритної натури»).
В с о т у в а т и с я  — втягуватися.
В с т а р а т и  ( с о б і )  — здобути тяжкою працею.
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В с т е к л і с т ь  — скаженість, лють («доведу його до встек-
лості, і люди будуть умирати зі страху»).

В с я к а т и  — всотуватись, всмоктуватись, просочуватись.
В т в о р е н і  ( д в е р і )  — відчинені.
В т е р к а т и с я  — втрутитися, пхати носа.
В т є т и  — відрубати («було одну <руку> втєти ще малому»); 

зрізати, відпороти (див. «штерн»).
В т и р а т и  н а  к о г о с ь  — сваритись, докоряти.
В т о в м а сю в а т и  — вштовхувати, втоптувати.
В т р о ї т и  — отруїти.
В ч и н и т и с ь  — 1) зробитись («десь вода велика вчинила-

си»); 2) стати, постати («десь коло того саду вчиниласи церква»); 
3) опини тись («не знаю і як, і коли вчинив-єм си під грушков з 
воловодом»).

В уж е в к а  — шнур, мотузка.
В у й к о  — дядько, брат матері (або — жінки).
В у й н а  — дядина, тітка, сестра матері.
В уши в ц і  — вошиві («ото вушивці, ото жебраки, ото худо-

ба панцька»).
В уш і  — нужа, воші («ви, невмивані, вперед вуші повібивай-

те, а потім учіть ґаздів розуму»).

Г а д к а  — 1) думка; 2) згадка («прийшли їй на гадку слова 
старого Тимка»); 3) намір («здоймив руки вгору, як коли би мав 
гадку злетіти»); 4) сподівання, надія («термосив жінкою, як би 
не мав уже гадки пустити її живу з рук»; «не май, чоловіче, тої 
гадки, аби я тебе з рук пустив»).

Г а д к у в а т и  — думати, міркувати («гадкувала собі баба»).
Г а й  — нумо (спонукальний, заохочувальний вигук).
Г а й н у в а т и  — 1) гуляти («ксьондзи гійкали на нарід, аби 

не пив, аби не гайнував»); 2) розтринькувати, марнотратити 
(«була-с порєдна ґаздиня, тежко-с працувала, не гайнувала-с»).

Г а л а г а н  — стара австрійська монета номіналом 4 крей-
цери.

Г а л о п а  (рости) — швидко.
Г а н д р и  б и т и  — байдикувати, ледарювати.
Г а н ц и г а  — худа, стара шкапа.
Г а н ь б и т и  — сварити, соромити.
Г а п т а х  — «струнко» при військовій муштрі (í³ì. habt-acht!).
Г а р а в у с  — геть, по всьому («руки по лікті обрубав: лиш 

раз, два — та й руки гаравус!»).
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Г а р а з д  ( у  г о л о в і )  — розум.
Г а р а к  — ром («давай вудку, давай піво, давай гарак»).
Г а р б а т а, г е р б а т а  — чай.
Г а р у в а т и  — тяжко без відпочинку працювати, надривати-

ся на роботі.
Г а ч і  — тут: сукняні штани.
Г е з д и  — осьде, тутечки.
Г е й б и  — наче, ніби, немов.
Г е л о т  — невільник, раб.
Г е л т  — добробут, гроші (í³ì. das Geld; «був гелт» — був 

гарний час, добре велося).
Г е т  — цілком, зовсім (вказує на найвищий ступінь явища 

або дії: «гет дивно стало би Вам»).
Г и д н о  — погано.
Г и н д е л ь  — баришництво; лихварство; перекупництво 

(«зем лю на гиндель пускають»; í³ì. der Handel).
Г и н д лю в а т и  — лихварити; перекуплювати («не гиндлюй 

зо мнов» — тут: «не торгуйся»).
Г и р цю в а т и  — гарцювати.
Г и р я  — грива, кучма волосся на голові.
Г і й к а т и  — кричати «гей», поганяти коней; в перенос-

ному розумінні — наставляти, навчати, закликати, наказувати 
(«ксьон д зи гійкали на нарід, аби не пив»).

Г і р  — тут (í³ì. hier).
Г л а  — голка.
Г л е м е д а т и  — ковтати, жадібно їсти.
Г л и п н у т и  — зиркнути, глянути.
Г н о є н а  н и в а  — угноєна, удобрена гноєм.
Г о  — його.
Г о б о р т к а  — жіноча білизна, різновид плахти; спідниця; 

взагалі одежа.
Г о д е н  — здатний, спроможний («вже не годен ноги за со-

бов во лочити»).
Г о д и т и  — 1) чекати («чекай, жди, годи, най люди при-

йдуть»); 2) допомагати («най пан Бог твоїм дітем годить»); 3) до-
годжати («старій дуже тяжко було їх годити в малій хаті»); 4) щас-
тити («годило, у руки йшло, як з води йшло»); 5) мирити («дуже 
тяжко було їх годити в малій хаті»).

Г о д и т и с ь  — домовлятись («їдь в інше село годитися»); 
погоджуватись («ті, що не годяться з попередними»).

Г о лю к а т и  — кричати.
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Г о л я р  — перукар, цирульник («сходилися вони до голяра 
Тимка щонеділі і свята, аби голитися і підстригати чупер»).

Г о м і т  — гомін.
Г о н и  — чиєсь поле, за звичай вузьке та довге («говорив на 

четверо гонів заголосно»).
Г о н и  к о р о т к і, н е  д а л е к і  — тут: залишок життєвого 

терміну («пиймо, брє, бо гони наші короткі»; «не далекі ваші 
гони, кості, як мечі, із шкіри вілазє»).

Г о р і в к а  — горілка.
Г о р і в ч и н и й  — п’яний.
Г о р н  — димар, комин.
Г оф а  — подвір’я (тут — в’язниці; í³ì. der Hof).
Г р а н ь  — жар, розжарене вугілля.
Г р є д к а  — жердка під стелею для розвішування одежі; та-

кож полиця для посуду.
Г р є н у т и  — вдарити об землю («як тобов грєну, та й по 

нитці розлетишси, який же-с тєжкий»).
Г р иж і т и ( с ь )  — журитись, гризтися чимось, мати кло піт.
Г р і б  — могила.
Г р і н к а  — скибка («укрій собі гріночку хліба»); шматок («на 

тобі, каже, грінку землі, але не пусти, тримай»).
Г р я д к а  — те саме, що грєдка.
Г у л и т и  — манити, приваблювати; дурити, обманювати 

(«не йди, дурний, бо мама бреше, мама хоче чесати, та й гулить 
тебе»).

Г у л я т и  — òàêîæ: танцювати («хапайтеси за шиї та гуляй-
те нам тої польки»).

Г у р а г а н  — ураган.
Г у р м а  — юрба, натовп.
Г ям б а, г а м б а  — пащека, рот («пий та й запри собі гамбу»; 

«таку маєш гямбу нехарапутну»).

Ґ а з д а, ґ а з д и н я  — хазяїн, господар (-ка).
Ґ а т у н о к  — тут òàêîæ: 1) причина («на який ґатунок я маю 

на чужі приспі сидіти?»); 2) прохання («а вас, ґазди, я ще маю 
на два ґатунки просити»); 3) взагалі різновид будь-чого («все так, 
цілий ґатунок такий» — точнісінько так).

Ґ в е р  — рушниця, гвинтівка.
Ґ р а с у в а т и  — скаженіти, казитись, знущатись, мучити, 

витоптувати душу по ночах («то ви собі затямте, як то гріх ґрасує, 
доки не відкуплений»).
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Ґ р е й ц і р, ґ р е й ц а р  — крейцер, дрібна монета (1/100 авст-
ро-угорського гульдена).

Ґ р ешн и й  — ґречний, шанобливий, чемний.
Ґ у д з  — вузол; шукати ґудза — шукати привід до сварки 

(«чьо ти собі ґудза зо мнов шукаєш?»).

Д  — до.
Д а н е ц ь  — танок.
Д в и г а т и  — носити, нести.
Д в і р  — панська економія.
Д в і р е ц ь  — вокзал.
Д е б л я  — ледве.
Д е к а н а л ь н и й  с о б о р ч и к  — місцевий, регіональний 

церковний собор (деканат об’єднував декілька парафій).
Д е л ь к о т і т и  — труситись, тремтіти.
Д е р е в ищ е  — домовина, труна.
Д е р е в і т и  — застигати (від утоми, страху тощо); ставати 

твердим, як дерево; втрачати чутливість, терпнути, німіти.
Д е р е в н я  — вироби з дерева («старі плуги, борони, драбин-

ки, ярма; деревні отої немало призбиралося за п’ятдесятлітнє 
ґаздування»).

Д е р е в ц е  — новорічна або весільна смерічка.
Д е с е н і  — візерунки, узори.
Д є д я, д ь и д я  — батько, тато.
Д з е л е н и й  — зелений.
Д з и ґ а р о к  — годинник.
Д з о р к а т и  — брязкати.
Д з у м б е л а т и  — гнуздати.
Д з у р к о т і т и  — брязкати («дзуркотіла краденими пер лами»).
Дим і с і я  — відставка, спровадження на пенсію.
Д і д и ч н и й  — спадковий, успадкований.
Д і д и ч н і с т ь  — спадщина; звичаї.
Д і д і в с ь к и й  — старцівський.
Д і т о ч и й  — дитячий.
Д о б и т и с ь  — òàêîæ: дістатись, дойти («пішли ми з мамою 

на могилу. Ледви мама добилися»).
Д о г о р и т и  — допекти, завдати горя («прости ми, стара, 

що-м ти не раз догорив»).
Д о з н а к и  т а к  — точнісінько так.
Д о к о н ч е, д о к о н е ч н о  — обов’язково, неодмінно, неми-

нуче; достатньо.
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Д о к о р и т и  — образити («як чим докорив-єм, то за-
будьте»).

Д о  л а б и  — дощенту.
Д о л і в  — вниз («сльоза покотилася долів»).
Д о п а с т и  — наздогнати і вхопитись.
Д о п о м и н а т и с ь  — домагатись, вимагати, наполягати.
Д о р о б а л о  — одоробло (лайка).
Д о р о б к е в и ч  — вискочка, парвеню.
Д о р о г о в е  — податок за користування дорогами.
Д о р ож и т и с я  — розбігатися, розгалужуватись («а моя до-

рога, аді, стома стежками дорожитьси по полю»).
Д о с я г н у т и  — òàêîæ: дістати, дотягтись («досягніть з по-

лиці бохоня»).
Д о х т о р у в а т и  — лікувати.
Д о  ц и н т л я  — дощенту.
Д о ц є г а т и  — діставати, дотягуватись («було брати довші 

буки, аби-сте ліпше доцєгали»; «будьте ласкаві, а доцєгніть-ко, 
а покушійте»).

Д р а б  — голодранець, босяк; пройдисвіт, негідник.
Д р а ґ а н и с т и й  — високий, стрункий.
Д р а н к а  — рвана стара одежа («Митриха сиділа на припіч-

ку і латала дранки»).
Д р а н т и в и й  — 1) обшарпаний («входжу до якого дранти-

вого салону»); 2) подертий («нести дрантиву, чорну верітку на 
плечах»); 3) хрипкий («дрантивим голосом цілу коляду відколя-
дувала»).

Д р и х л а в и й  — спорохнявілий.
Д р і б к и й  — маленький, крихітний.
Д р о ч и т и с ь  — дражнитись.
Д р ощ і  — дрижаки, тремтіння.
Д у б а т и  — дибати, поволі ходити; ходити по світі, жити.
Д у г а  — òàêîæ: веселка, райдуга («на свіжій ріллі під весе-

лою дугою стояла його любов»).
Д у к а  — багатій.
Д у л у м а н  — грубший кінець чогось, наприклад, люшні.
Д у р н о  — даремно, марно.
Д у с и т и с я  — душитись.
Д у ч а, д у ч к а  — 1) яма, могила («сегодні-завтра до дучі 

маєш збиратиси»); 2) нора («хлопці почнуть шукати дуч по по-
лю»); 3) дірка.

Дю ґ а т и  — стусати, штовхати, штрикати.
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Дю ґ о м  в д а р и т и  — коротким тичком, без замаху («закла-
даєш великий палець межи два малі та й дюґом єго попід ребра, 
все дюґом. Це легка бійка, але болюча дуже»).

Е в е н т у а л ь н и й  — можливий при нагоді, за певних об-
ставин.

Є г о м о с ц ь  — піп.
Єрщ е н и й, і р щ е н и й  — хрещений.

Жа д н и й  — жодний.
Жа л у в а т и  — співчувати, жаліти.
Жви н д і т и  — незрозуміло говорити; ревти; тут: спантели-

чувати, забивати баки хитрими розмовами («тихо, мой, не жвин-
ди, не підходи подалеки, бо як угатю — та й не дриґнеш!»).

Же б р и  — жебракування, жебраки.
Жє л ь  — жаль, туга.
Жми т  — жмуток, жменя.
Жо в н і р, ж о в н я р  — солдат, військовий.

З а а с е к у р о в а н и й  — застрахований («їх хати були заасе-
куровані від огню та грому»).

З а б а в л є т и с я  — òàêîæ: затримуватися («та ще забавтеси, 
бо як умру, то в ці хаті не мете напиватиси»); баритися («повер-
тайси здоровий назад та не забавлєйси»).

З а б о р з о  — передчасно.
З а б р а к н у т и  — не вистачити.
З а б р у к а н і  (пальці) — брудні.
З а в в и х н у т и  — заспішити.
З а в о д и н и  — перша частина весілля, під час якої танцює 

молодь («чого стоїте, як на заводинах»).
З а в о л а н н я  — запросини, заклик, виклик («на заволан-

ня» — негайно).
З а в о л і ч к о в и й  ( б а н к )  — позичковий.
З а в ’ є з а т и  с в і т  к о м у  — зробити комусь життя безрадіс-

ним, немилим («мамко, мамко, то-с ні дала за кальвіна, тото-с 
ми світ зав’єзала!»).

З а г р і т и  г о л о в у  — запаморочити горілкою.
З а г у лю в а т и  — підманювати, підкликати.
З а д а т к о в е  т о в а р и с т в о  — тут, вочевидь: позикова (лих-

варська) фірма.
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З а д о в ж е н и й  — закладений (про майно, землю тощо), 
такий, на якому є борги («бо такі ґрунта задовжені»).

З а є д н о  — раз у раз, завжди («він мовчав заєдно»).
З а к а з и т и  — заразити; направити на хибний шлях.
З а к и  — поки, доки.
З а к і с к а т и  — зачистити; витягти.
З а к л а д а т и  — òàêîæ: засновувати («закладають задаткові 

товариства»).
З а к о н т е н т у в а т и с я  — задовольнитись.
З а к о п а т и  — встромити («закопає зараз у себе ніж»).
З а к р иш к а  — те, що кришать у борщ як заправу (цибуля, 

петрушка, кріп тощо).
З а л а д у в а т и  — навантажити («дадуть пару волів, заладу-

ють тебе з родиною, і їдь в інше село»).
З а л я м и т и  — побачити, помітити («що залямить та й до 

жидів за горівку несе»).
З а м и л и т и  — помилитись, схибити, зробити або сказати 

щось неправильно.
З а м к н у т и  о ч і  — стулити повіки.
З а м л а в о  — надто повільно або слабко.
З а м о г т и  — подужати, перемогти («ти не дивиси, що я 

старий, але я ще такого звіря заможу»).
З а н і з  — дубова палиця, яку встромляють в кінці ярма і так 

замикають шию волові («ти такий ґазда свої жінці, як вербовий 
заніз у ярмі»).

З а п а с т и с я  — втратити свідомість («і знов запався»).
З а п і в о р и т и  — заверещати; заплакати.
З а п і я т и  — заспівати («аж як кури запіяли, то він ледве 

піднявся»).
З а п о б і г а т и  — тут: 1) догоджати («а то запобігали-м < дітям>, 

обоє, яєчка жєлували <собі> на яєшницу»); 2) здобувати, знаходи-
ти когось, користуватись чимось («а може, де є война, та вона 
<смерть> там запобігає, бо там молоде гине таке, що лише цулуй»).

З а п о р п а т и  — закопати, зарити, загрібти («лишилося ще 
трохи грошей, то він вернувся в луг, запорпав їх під корч»); по-
ховати («стару запорпав в землю»).

З а п р е з е н т у в а т и  с е б е  — відрекомендуватись, назва-
тись.

З а п у д и т и с ь  — налякатись.
З а р а б у в а т и  м а є т о к  — захопити, відібрати майно («озме 

гроші, маєток зарабує»).
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З а р а з і с ь к о  — одразу; одночасно.
З а р і б н и й  ( з а р о б н и й )  — той, що живе із заробітку 

(«аді, ваш тато ще мав ґрунт і води, а ви вже зарібний чо-
ловік»).

З а р у м а т и с я  — зарюмсатись, заплакатись.
З а р я  — заграва.
З а р я д  — управління, керівництво.
З а с т а н о в и т и с я  — замислитись; з’ясувати.
З а т е л е п а н и й  — задрипаний, неохайний, нечепура («інші 

ґазди як ґазди; а він такий зателепаний, як колєра»).
З а т я г т и с ь  — òàêîæ: повіситись («Басараби знов зачина-

ють вішатися, не мають гаразду в голові. Та лиш тому три роки, 
як Лесь затягся»).

З а х о д и т и  — òàêîæ: вступати в стосунки, мати з кимось/
чимось щось спільне («я з попом собі не заходжу, бо то гроші 
коштує»; «я з горівков собі не заходжу, бо нема відки»).

З а ч м е л и т и, з а ч м и л и т и ( с ь )  — приголомшити(сь); 
розгубитись.

З аш к і рю в а т и с я  — недоречно посміхатись.
З ашн у р о к  — зашморг мотузки.
З б а в л є т и, з б а в л я т и  — рятувати («десь такі люди є, що 

чоловіка збав лєють»; «збавляєш мене від смерті»).
З б а н я т к о  — кухлик.
З б и т к у в а т и ( с я )  — знущатися з когось.
З б и т о ч н и к  — витівник, пустун, шибеник.
З б у й  — розбійник.
З г а р о в а н і  (пальці) — спрацьовані (порівн. ãàðóâàòè).
З г і р д н о  ( г л я н у в )  — зверхньо, погордливо.
З г о н и т и  — зносити, валити («вітер ні із ніг згонить»).
З г р і б н и й  — пошитий з грубого полотна («не одну сльозу 

я згрібним рукавом обтерав»).
З г у с т а  — часто.
З д о в о л є т и  — випрошувати, отримувати дозвіл.
З д о й м и т и  — здійняти («здоймив руки вгору»).
З д о р о в и т и  — вітати, зичити здоров’я.
З д р и в і л и й  — зогнилий; такий, що втратив міцність, 

якості (про дерево, шкіру тощо).
З д р и х л я в і т и  — струхлявіти.
З д у б о н і т и  — тупотіти, гупати («як хто здубонів у сінях, 

то вони тікали на піч д бабі»).
З з и р а т и с ь  — дивитись («люди ззираютьси на покаяніє»).
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З з о л и т и  — вимучити, приневолити.
З и м н о  — холодно.
З і б г а т и  — зігнути («зібганий у поясі»; «ото-с ні, небоже, 

зібгав у дугу»).
З і з д р і т и  — оглянути, охопити поглядом.
З і п е р т и  — спинити («підо мнов аж ноги дрожуть, аби бор-

ше додому, а вони <діти> зіпруть, та й мус сідати та роздавати 
дарунки»).

З і п е р т и с я  — зупинитися, стати.
З і ц і р у в а т и  — муштрувати.
З л і с н и й  — лісник.
« З л о д і й к а »  — потайна кишеня («клав у “злодійку” п’єтку 

та й гайда до коршми»).
З л р . — ñêîðî÷.: золотий ринський (äèâ. с 417).
З м а г а т и с ь  — тут: намагатись.
З м а р г а н и й  — виснажений, змарнілий, втомлений.
З -м еж и  — з, від («не розноси мою працу з-межи дітий» — 

не неси зароблене мною від <наших> дітей).
З м о г л а с и  д у ж е  — знесилилась, знемоглась, змучилась 

(«а жінка ніц не плаче, змогласи дуже»).
З м о р а  — кошмар, гнітючий привид, тяжке марення.
З н а т и  — òàêîæ: знатись на чомусь («він і до худоби 

знав»).
З н и д і л и й  — хирлявий, змарнілий, схудлий.
З н иж и т и с ь  — принижуватись, поводитись покірливо.
З н о в и т и с я  — трапитись якійсь новині («у вас, Гьоргію, 

щось зновилоси?»).
З р е д у к у в а т и  — скоротити.
З р і х т у в а т и  — приготувати, вилагодити.
З р о б л е н и й, з р о б о к  — виснажений роботою.
З у б ц і  — солом’яна стрічка, з якої шиють капелюха («мав-

єм, кажу вам, такий капелюх з зубців, що був бих го і за лева 
не дав»).

З у м к о т і т и  — дзичати («мухи зумкотіли»).

І г н о р а н ц і я  — неуцтво, нетямущість.
І д  — до.
І з г о н и т и  — валити («вітер ні з ніз ізгонить»).
І з з и р а т и с ь  — те саме, що ззиратись: дивитись («всі хра-

мові іззираютьси як на чудо»).
І з н и р н у т и  — зникнути, втекти.



538

І м и т и  — ловити, хапати.
І н т е р п е л я ц і я  — звернення депутата парламенту до уря-

ду з запитом.
І р и т у в а т и  — дратувати, сердити, нервувати.
І с н і с ь к и й  — точнісінько такий.
І с т и к  — палиця з залізним наконечником для очищення 

плуга від землі; направляти істики — гострити.

Ї  — її («вже ї не застану»); їй («я чєсом хочу ї дати огрозу»); 
в неї («ноги ї посиніли»).

Ї д ь  — отрута; їдкість.

Йми т и, і м и т и  — ловити.
Йми т и с и  — хапатись, триматись.

К а б а т, к а б а т а  — куртка, пальто, солдатський мундир 
(«у зелених кабатах, із люльками в зубах»).

К а в а л о к, к о в а л о к  — шматок.
К а в у л ь к а  — загнена ручка в ціпка.
К а д а в е р  — труп, мрець, небіжчик.
К а д е т  — учень.
К а з е т а  — газета.
К а л ь в і н  — недовірок; òàêîæ: безсердечна людина, за-

біяка.
К ам а з е л ь к а  — жилетка з вовни, сукна.
К а н я  — шуліка («чекаєте тої смерті, як каня дощу»).
Ка п а р а т и  — бідувати; важко працювати, надриватись («ліп-

ше вмерти та не капарати цілий вік по чужім полі»).
Ка п у р е ц ь  — кінець, капут («якби ні жінка мізинним паль-

цем кинула, та й бих капурець зробив»).
К а с а р н я  — казарма («поліцай надійшов та й справив до 

касарні»).
К а с и н о  — клуб, казино.
К а с у в а т и  — анулювати, скасовувати; ліквідувати.
К а т а р и н к а  — шарманка.
К а т р а н є, к а т р а н н я  — убрання; лахміття.
К аш л и в и й  — закашляний.
К а у  — кажу («Господи святий, кау, що бідні голові діяти»).
Кв е с т і я  — питання, проблема, справа.
Кв і з і т н и к  — тут: арештант (³ðîí.); взагалі: урядовець, що 

стягує борги (реквізує речі), судовий виконавець.
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К е р в а в и т и  — кривавити.
К е р н и ц я  — криниця, колодязь.
К е р т и ц я  — кріт, кротиця.
К є р б у т о м  — перевертом, перекидаючись («згори, з ви-

соченної високості, снопи ячмінні кєрбутом на нього па дають»).
Ки в а т и  — 1) хитати головою; махати рукою; рухати паль-

цем, подаючи знак; 2) зачіпати, красти, зазіхати («я чужого не 
люблю кивати»).

Кин у т и  — òàêîæ: 1) ворухнути («не міг ні руков, ні но-
гов кинути»); 2) торкнутись («якби ні жінка мізинним пальцем 
кинула»).

Кип т а р, к і п т а р  — вишиваний кожушок без рукавів.
Ки ц к а  — вивернута заступом або плугом брила землі з 

травою; шмат дерну.
К і б з у в а т и ( с ь )  — міркувати; наважуватись.
К і л ь к о  — стільки.
К і л ь к о р о  — декілька.
К і п а т и  — тіпати («кіпай боками» — ворушись, йди).
К і ч н я  — зграя.
Кл а с т и  — òàêîæ: ставити («клав наперед себе пляшку го-

рівки»).
Кл е в е ц ь  — молоток («в голові — як коли би цигани клев-

цами гатили»).
Кл и н о к  — вішалка (власне, кілок, вбитий в стіну, який 

слугує за вішалку).
Кл у б  — згорток, жмут; стегно в худоби.
К л я к н у т и, к л я ч и т и  — вклякати навколішки («знов 

клячить він у церкві, у тім куті, де жебраки чолами об підлогу 
гримають»).

Кн а й п а  — пивниця, шинок (í³ì. die Kneipe).
Ко б и  — якби, коли б.
Ко в б о к  — короткий обрубок дерева (вживається як сті-

лець).
Ко в е р е ц ь  — килимок.
Ко в і н ь к а  — 1) палиця; 2) стебло (наприклад, соняшника 

чи кукурудзи) з корінням, що збирають на паливо («ковінька як 
суха, то вона дуже добра»).

К о в н е в  — ковінькою («таков ковнев в мене попудила 
<вдарила>»).

К о в н і р  — комір; комірець, що пристібався до сорочки 
ґудзиками.
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Ко в т а т и  — òàêîæ: бити, стукати («легонечно ковтала го-
ловою в стіну»).

Кож і в к а  — кужіль.
Ко к оши т и с ь  — гороїжитись, бундючитись.
Ко л ешн я  — кошара, стайня.
Ко л і й о в е ц ь  — залізничник.
Ко л і я  — 1) залізниця; 2) коло («як порція обійшла колію, 

то Іван її поставив лігма коло пляшки, бо боявся, аби не впала 
така маленька на землю»).

Ко л о д к а  — замок (навісний).
Ко л о п е н ь к и  — конопельки («колопеньок не посієш»).
Ком е р с  — спільна (святкова, урочиста) вечеря, бенкет («По-

тім був комерс з тоастами»).
Ком і р н е  — наймане житло.
Ком і с а р  — урядовець, що виконує поліційні функції; при-

став («...комісар в’їздив в село форшпаном»; «лихо вже знов 
наднесло якогось урядника...»).

Ком і т ь  г о л о в ою  — догори ногами, шкереберть.
Кон е ч н и й  — обов’язковий, неодмінний; потрібний («в спра-

ві з’їзду — всі годяться і уважають єго за конечний»; «гній до 
врожаю ладного збіжя конечний»).

Ко н о в к а  — відро (дерев’яне); кухоль.
Ко н с е к в е н ц і я  — послідовність; висновок; наслідок.
Ко н т е н т у в а т и с я  — годуватись, їсти; пригощатись.
Ко н т е т н и й  — задоволений («будь контетний, як маєш на 

хорбаці дранку»; «ми всі такі контетні вашими словами»); ситий 
(«пусти з-за стола — я контетний»).

Ко нф і т у р а  — варення.
Ко п а  — стіжок з 60 снопів.
Ко п и лю к  — байстрюк.
Ко р е ц ь  — кухоль чи ківш з держаком; стара міра сипких 

тіл на центнер («сто корців на днину перємолола би та й ще би 
дивиласи, чи нема де других сто»).

Ко р о б к а  — тут òàêîæ: дід або баба («тягають стару коробку 
по читальнях, а вона вертає з ними додому та радується, як дівка»).

Ко р с а  — передня зігнена частина полоза в санях; скривле-
на кістка.

Ко р ч  — кущ.
Ко ршм а  — корчма, шинок.
Кошни ц я  — круглий плетений сарай, комора для сушіння 

кукурудзи, збіжжя.
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Кош т  — грошовий збиток («я вам кошту не нароблю ще й 
вам лишу»); примусова платня («пускають письмо до віта, аби 
тато платив кошта»); штраф («ревізії по хатах, процеси, кошта 
і кримінали»).

Кр а к  — гак, скоба.
Кр а н к а т и  — каркати, накликати біду.
Кр е м е н а л, к р и м і н а л  — в’язниця, ув’язнення; злочин.
Кр е п е р у в а т и  — пропадати, гинути.
Кр и в а т и  — шкутильгати, накульгувати.
Кр и в д у в а т и  — скаржитись, нарікати.
Кр им і н а л ь н и к  — злочинець.
Кр і р в а т и  — мучитись, криваво заробляти.
Кр іш к а  — трошки; здобуток.
К у к а т и  — кувати («кукати, як глуха зазуля»).
К у л еш а  — мамалига, густа каша з кукурудзяного борошна 

(«мачали студену кулешу в сметану»).
К у п а  — òàêîæ: невеличкий натовп («коло громадської 

канцелярії стояли дві купи»).
К у р  — півень («кури запіяли» — півні заспівали).
К у р а ж к а  — тут: капелюх («обернувся за куражкою»).
Ку р е н д а  — єпіскопське письмове послання, циркуляр, яке 

відсилалось по церквах від одної до іншої, доки не оббігало всю 
парафію (ëàòèíñüê. currere — бігати).

К у ч м а  — тут: волохата хутряна шапка.

Л а б а  — лапа; нога; що  д о  л а б и  — дощенту.
Л а г о д и т и  — готувати (тут: страву).
Л а г о д и т и  н а  л а в у  — готувати (мити, вбирати) мерця 

(«воліла бих ті на лаву лагодити!»).
Л а й д а к  — нероба, ледащо; поганець, мерзотник.
Л а к і м  — охочий.
Л а к і т к и  — ласощі.
Л а н д а т и, л а н д у в а т и  — тут: швендяти, вештатись, ти-

нятись, нишпорити («десь воно ландає»; «це якесь старе дупло, 
не буде ландувати ночами з поліцайом та хапати молодиці за 
підтичку...»).

Л а н ц  — ланцюг.
Л а т к а  — òàêîæ: панок, підпанок.
Л а тю г а  — голодранець; хитрун.
Л е в  — австрійська грошова одиниця.
Л е д а  — будь-хто, будь-який.
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Л еж а  — хвороба, лежання через неї; лежа гнила — пролеж-
ні («коби хоть Бог змилувавси та муки вам довгої не дав та й лежі 
гнилої, аби вас борзо спрєтав»).

Л є н к а  — панок, ледар, ледащо; зневажлива назва міського 
жителя.

Л є р в а  — лярва, хвойда («ти, стара лєрво»).
Лиж к а  — ложка.
Ли л и к и  — кажани.
Л і с н и ц я  — зелене яблуко з дикої яблуні, кислиця.
Л і ц и т а ц і я  — аукціон, торги; л і ц и т у в а т и  — продавати 

на торгах.
Л уж к о  — ліжко.
Л ум е р  — номер, число («одного лумера не знаєш, що ксьондз 

казав на казаню»).
Л у п и н а  — лушпиння, шкаралупа.
Л у с ь к и й  л а д и к а л  — руський (себто український) ра -

дикал (член селянської радикальної партії в Галичині) (у дитячій 
 ви мові).

Л уф к о  — олівець.
Л у ч и т и ( с ь )  — 1) статись, скоїтись, трапитись; натрапити, 

неочікувано зустрітись з кимось («якби ще раз було лучилося 
арештованє, я би втік»; «єї не лучиться жених. Лучився — все 
пропало»; «але чо ти на мене лучив, бодай тебе Бог скарав»); 
2) об’єднуватись («лучімся з партією соціалістичною»).

Люб у в а т и  — пестити.
Лю д о в и й  — народний.
Люк с у с о в и й  — розкішний, пишний.
Люф а  — дуло вогнепальної зброї.
Люф т  — повітря.
Люшн я  — крива дерев’яна деталь, яка зв’язує вісь воза 

з полудрабком.
Л яш о к  — полячок, зменшене від «лях» — поляк («вже ті 

ляш ки мають добрий апетит»).

Ма г і с т р а т  — міська управа.
Ма з у р, м а д з у р  — західногалицький поляк-селянин.
Май  — певно («як ті пес надибає, та й роздере, а з бучком 

май безпешніше»); гей («та що, май, чувати в місті, віте?»); над-
то («всі, що май боязливі, повтікали»); травень.

Мак :  н а  м а к  р о з б и т и й  — на дрібні скалки, в друзки.
Мак о м  с і с т и  — потрапити в біду; зазнати поразки (тут 

конкретно: гепнутись на долівку).
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Ма р і к у в а т и  — нарікати, ремствувати («не марікуйте, ку-
ме, та не гнівіть Бога, бо то єго воля, не ваша»).

Мар к о т н о  — тужно, млосно, марудно, моторошно, сумно, 
самотньо.

Ма р н и й  — òàêîæ: хирлявий, хворобливий, змарнілий; 
зів’ялий («діти і слуги були брудні і марні»; «то ті марні цвіти, 
що ніколи сонця задосить не мають»).

Ма с т ь  — òàêîæ: мастило, шмаровидло, дьоготь («з тими 
чобітьми він сідав на приспу і витирав їх шматиною від пороху 
і смарував дьогтем. Одні вбирав до церкви, а решту складав 
рядоч ком проти сонця, аби масть зайшла»).

Ма т р і я н  — матеріал.
Ма т у р а  — випускний іспит; атестат.
Мац і ц ь к и й  — найменший («я до неї ніколи марного сло-

ва не заговорив, маціцького»).
Маш і р  — марш, іди геть! («стара, гай, машір — інц, цвай, 

драй»).
Маюч и й  — заможний, багатий («Такі маючі будуть у нас 

Вахнянини, Барвінські, Романчуки, Даниловичі, Остапчуки»).
Ме  — має, мусить («тепер дєдя ме у рантухових сорочках 

ходити»); буде, збирається («дала аптикареві <рецепт>, а сама 
дивитьси, як він ме тот лік вілагоджувати»); почне («лєже на піч 
та ме співати»).

Ме в а  — чайка.
Ме л д у в а т и с и, м е л ь д у в а т и с и  — відмічатися (в спис-

ку тощо); зголошуватись, повідомляти про свою згоду, пропону-
вати свої послуги («мелдуюси до панської служби»); доповідати, 
доноси ти («йду мелдуватиси» — тут: йду зізнаватись в скоєному 
злочині).

Ме л д у н о к  — повідомлення, донос («лиш бих руки обру-
бав, та й сардак на себе, та й на мелдунок» — тут: тільки-но 
від рубав руки, не зволікаючи вдягнувся і пішов зізнаватись).

Мер з а  ( êëè÷íà ôîðìà:  м е р з о )  — гидота, бридота; негідь, 
погань («а ти, мерзo, знов хочеш робити веймір»).

Ме т е  — будете; маєте, мусите.
Меш  — будеш, маєш — з відтінком вимушеності («мене вже 

давно не буде, а ти все меш хату веселити»; «ти вже великий, вже 
меш зо мнов у поле ходити»); (з)можеш («на бучок, бо якби ті 
де пес надибав, та й би роз’їв, а так меш мати оборону»).

Ми  — мені («прийде ми си від хати йти» — доведеться мені 
з дому піти; «ми ся здає» — здається мені).
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Мик а т и  — скубти, смикати («чупер собі микав зі злості»).
Мин у т и с я  — òàêîæ: скінчитись («гроші минулиси»).
М і д  — мед.
М і з е р н е  л и ц е  — хворобливе, худе.
М і с т о  — òàêîæ: замість («зігнав оскому на попі місто на 

коломийских бельферах»).
Мл а в о з е л е н и й  — блідо-зелений, слабкозелений.
Мл а к а  — болотиста сіножать; трясовина, драговина.
Млин  — òàêîæ: галас («як не глухнути в такім млині»).
Мля с к а т и  — плямкати.
Мн є к и й  н а  г о л о в у  — несповна розуму; мнєкий на 

сумлінє — слабкий характером, податливий.
Мнє ц к а т и  — м’яти, місити.
Мнє с о  — м’ясо.
Мо  — 1) може («та нам коби цеї нехтолиці хто доносив, то 

ще би-с, мо, дубали поволі»); 2) гей («мо, Андрій, а ти що купиш 
мамі?»).

Мо г и л а  — òàêîæ: цвинтар.
Мо з и л ь  — мозоля («поклав хату з цего мозиля» — збудував 

хату завдяки цим мозолям).
Мой  — гей («мой, ти, шибенику»); вигук, що вживається 

при звертанні до когось знайомого разом з ім’ям або замість 
нього («мой, мой, таже вона тебе на лані під корчем ховала»).

Мор г  — трохи більше як півдесятини землі (0,56 га).
Мор с н у т и  — вдарити («намацав поліно коло себе, та-єм 

го морснув по ніжках»).
Мо с к а л ь  — презирлива назва росіян («ішов разом з нами, 

бавився, в карти грав, а на старість таки показав московську 
душу. Москаль москалем»).

Мо с п а н е  — звертання: шановний добродію.
Мо т и л и ц я  — тут: заборгованість.
Моц  — міць, сила («від Божої моці ніхто не сховаєси»); 

дуже, сильно («за ню вони моц розпитують»).
Моц у в а т и с я  — напинатися, натягатися (про жили, по-

сторонки тощо), натужуватися.
Мош о н к а  — гаманець («то мені в мошонці все гроші 

 хибують» — тут: то-то я в гаманці весь час грошей недорахо-
вуюсь).

Му  — йому.
Му т ь  — будуть, з відтінком «мають, мусять» («всі будуть 

дивитиси та й муть казати: аді, який Андрійко красний!»; «муть 
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вас люди нагадувати та й хреста вашого на світу неділю не ми-
нуть»).

На б е з п ешн о  — напевне («набезпешно вже ї не застану»).
На б р и н і т и  — набрякнути, опухнути.
На в е р т а т и  — підносити, підсовувати («води дрогобицкої 

до писка не можу навернути — і смердить, і солена»).
На в и д і т и  — любити, шанувати («маю гості за своїм сто-

лом, то буду з ними пити, а хто ні навидить, той буде також»).
На  в с е  — òàêîæ: назавжди («раз на все викинути»).
Н а г а н я т и  — 1) приносити («сон нагонив ті привиди»); 

2) виганяти («нагнали нас з нашої землі»); 3) підганяти («нагнав 
коні та й прімкнув»).

На г а р у в а т и с ь  — тяжко напрацюватись («нагаруйси ці-
лий тиждень, та ще у церкові гаптах стій!»).

На - г о л о в у  — скоро.
На  з л о м а н у  г о л о в у  — геть, світ за очі.
На й  — хай.
На й б о рш е  — якнайшвидше.
Н а к л а д е ц ь  — видавець (тобто той, що друкує наклад).
Нам е н о  — ім’я.
Нам є т н і с т ь, н а м ’ є т н і с т ь  — пристрасть, жадання.
Намн є ц к а т и  — нам’яти боки («хлопці, ану богача трохи 

намнєцкаймо!»).
На п а  — географічна мапа.
На п а с т у в а т и  — присікатися, прискіпуватись, чіплятись 

до когось, сварити («напастував вашого царя, що дуже мучить 
наш нарід»).

На п и с а т и с ь  — записатись, вступити до лав («написаласи 
в якесь архиримське браство»).

На п і я т и  — наспівати («він мені таке напіяв, що де»).
На п р а в ц і  — навпростець, наопрошки («буду полем бічи 

направці тай тебе здогоню»).
На п у д и т и ( с ь )  — налякати, налякатись («напудився так, 

що аж його піт обсипав»).
На р а ї т и  — порадити, напоумити («та хто вас на таке на-

раїв?»).
На с т а р ч и т и  — настачити, забезпечити («ви гадаєте, що віта 

не найдємо, ми би з села на цілу околицю вітів настар чили»).
На с т а т и  — òàêîæ: 1) зробитись («тепер молоді ґазди мудрі 

настали»; «худоба інакша настала»); 2) з’явитись («як настав мад-
зур, та й найшов кожушину»).
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На т а р а п о м  — поспіхом, нахрапом, по-хамському, на хаб-
но («були-сте порєдний чоловік, не лізли-сте натарапом на ні-
кого»).

На х в а л и т и  — тут: підбурити, намовити («та тут і нахва-
лили, аби спалити двір»).

Н а ч и н я т и  — òàêîæ: народжувати («начинила вас та й 
лишила на мою голову»).

На ч і н к а  — святочна страва з кукурудзяної муки; припра-
ва, гарнір до страви.

На  я к и й  ґ а т у н о к  — у який спосіб, через що.
Не  б і с и  — не бійся.
Не б о р е н ь к о  — звертання: те саме, що «небораче».
Не д о г і д н о  — незручно; невигідно.
Не з а б а в к и  — незабаром.
Не з а д о в ж е н и й  — не обтяжений боргами.
Не з д а л и  — нездатний.
Не н а с т а н н и й  — безперервний, безупинний («як не буде 

прикований до ненастанної праці»).
Не н д з а  — 1) нужа («своїм нендзі рада, що-м заплодила, бо 

все вкусить, то от як тепліше в шкіру»); 2) злидні, бруд, біда («не 
мете на Різдво у такі нендзі сидіти»).

Неп р а н к а  — дуже брудний одяг, який давно не знав пран-
ня («скиньте непранку та най на вас сорочку натягну»).

Не х а р а п у т н и й  — брудний, неохайний; бридкий («таку 
маєш гямбу нехарапутну, як у старої конини»).

Не х т о л и ц я  — тут: сивуха; взагалі — недбайлива, ледача 
жінка (лайл.)

Неш т і  р у м у н еш т і  — буквально: не знаю румунської (nu 
ştiu româneşte); тут як жартівливе: нема румунки (румунської 
 горілки).

Нип а т и  — нишпорити, вишукувати («нипає над метрика-
ми»); порпатись, копирсатись («кож ний коло чогось нипав»).

Н і  — òàêîæ: мене («сказав панам, що ні жінка била»; «му-
сиш на ні дивитися»).

Н і м  — òàêîæ: перш ніж, поки не («мені кров йшла з очей, 
з вух, з горла, нім я навчивси розуму, та нім ноги дужі стали»).

Н і с т р о  — Дністер.
Н і ц  — ніщо, нічого.
Но р а  — 1) джерело («сльози плили, як вода з нори»); 2) фіс-

тула, свищ, нориця («невістці нори по плечах просікають»).
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Но т а б л і  — тут (іронічно-зневажл.): поважні шановані ви-
борні представники.

Но т а р, н о т а р уш  — нотаріус.
Ну д к о  — нудно, тоскно.
Ню т у в а т и  — міркувати, роздумувати.
Ня  — гей («Доцю, ня, а подивиси, як воно виглєдає»).

Об а в а  — побоювання, острах.
Об а р і н о к  — бублик.
Об а ч і н є  — милосердя; о б а ч і н є  м а т и  — пожаліти, згля-

нутись («обачінє май над нами»).
Об г о н и т и с ь  — боронитись, захищатись, відганяючи від 

себе («мусю дєдеву палицу брати, аби від псів обгонитиси»).
Об е р н у т и с я  — òàêîæ: початись знову («ми балакаємо та 

балакаємо, а ви, віте, не кажете, чого ви нас поскликали? — пи-
тався Іван, аби сварка не обернулася»).

Об і д е ц ь  з р о б и т и  — справити панахиду за померлим і 
запросити гостей на обід («службу наймили та й обідець зро-
били»).

Об і с к а т и  — бити воші («є такі, що на соломі сплють, а зу-
бами обіскаютьси»).

О б і т н у т и  — врубати («руки обітну, єк вербу підчім-
хаю»).

Об к и д о к  — витрати на найнеобхідніше (одежу, реманент 
і т. ін.).

Об л а т у в а т и  к о г о  — латати комусь всю його одежу.
Обм а є н и й  — прикрашений зеленню («люди йдуть до церк-

ви, село обмаєне»).
О бм а р а, о б м а р и т и  — привид, привидітись («щось ні 

обмарило» — якась мара на мене найшла).
Обм е р т в лю в а т и  — лишати свідомості, присипляти (на 

час операції), давати наркоз.
Обми к а т и  к о с и  — поскубти, вискубати («мовчи, не хли-

пай, бо ти сиві кіски зараз обмичу, та й підеш у ту Гамерику, як 
жидівка»).

Обм і н е н и й  — змарнілий; приголомшений, сам не по собі 
(«сів він на лаві та й такий обмінений сидить, що аж»).

Обм і р к у в а т и с ь  — передумати, роздумати, змінити намір 
(«хотів сварити, але обміркувався»).

Об н а ч о в у в а т и  — давати притулок на ніч («ніхто <сиро-
ту> не обначовує»).
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Об о р і г  — повітка на 4 стовпах для зберігання сіна, збіжжя 
та ін.

Об р а б у в а т и  — пограбувати.
О б р а з о к  — 1) малюнок, ілюстрація («мав-єм книжку з 

образками»); 2) прозова мініатюра («написав лиш образок та й 
Вам дав»).

Об р і х т у в а т и  — тут: побити («Касіянко боїтси, а єго най-
ліпше траба обріхтувати!»).

Об с е р б у в а т и  — доглядати, піклуватись («аби-сте знали, 
як мене мій син на старість обсербує!»).

Об с е р в а ц і я  — спостереження, спостережливість.
Об с о т у в а т и  — обплутувати, обсновувати, затягувати.
Об т а л а п а т и с ь  — заляпатись.
Об т є т и  — відрубати («ні жінка била, а я руки обтєв» — тоб-

то: мене жінка била, а я <за це їй> руки відрубав).
Об х а р и т и  — обчистити.
Об ц а с и  — підбори, закаблуки.
Обш а р и  (двірські) — панське майно.
О г р о з а  — настрашка, острашка, пристрашка (давати ост-

рашку — погрожувати).
Од е н о к  — копиця, стіжок немолоченого збіжжя, сіна, со-

ломи на дерев’яній підстильці; сама така підстилка («ані хліба 
в оденках, ані худоби, все Тимофій поспродував»).

О д е р з н у т и  — піднести настрій, підбадьорити («горівка 
тебе трохи одерзне, бо-с геть уплошів»).

Од і д и ч и т и  — успадкувати.
Од о в а  — вдова.
О з д и  — осьде, осьо, тут.
О зм и  — візьми («Синку, озми мене з собов»).
Ок і п  — рів («перевернеси десь у окіп та й пси розтєгнуть»); 

з а  о к о п о м  — за ровом («вони були ховані за окопом, не на 
самім цвинтарі»).

Ок о  — òàêîæ: міра об’єму хмільних напоів близько одного-
півтора літра; чотиригранна пляшка такої місткості з короткою 
шийкою («складаємося на око горілки»).

Ок р а й к а  — тканий вишиваний (жіночий), також в’язаний 
поясок.

Ок р уш к и  — об’їдок хліба, шматочок.
Оп а л  — паливо; опалення.
Оп е ц ь о к  — тут: піч («на опецьку горить каганець такий, 

як зеренце пшениці»).
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Оп і н і я  — думка, переконання.
Оп л а т к и  — податки.
Оп р о ч е  — (все) інше («Опроче добре»); крім того («Опро-

че образованих людий і межи мужчинами так мало»).
Ор д у н о к  — порядок («коні були в мене в ордунку, цісар 

міг сідати»).
Ор н а р і я  — плата батракам за роботу натурою, переважно 

збіжжям («та аби пан дали мені корець орнарії таки зараз»).
Орн а т, о р н а т и  — ризи католицького священика; урочис-

тий царський одяг головного персонажа релігійної сцени в се-
редньовічному східно-християнському мистецтві.

Ор у д к а  — справа (залагодити орудку; йти за орудками — 
йти у справах).

Ор ч и к  — дерев’яний або залізний валок, до якого прикріп-
люють посторонки в упряжці; барок («лиш раз свиснув по голо-
ві орчиком — та й череп хрус на місці»).

О с к а р ж е н є  — звинувачення.
О с т і к а т и с я  — лютувати, скаженіти.
О т е м н і т и  — засліпнути.
Оф і ц и н и  — флігель.
О х і т н и к  — доброволець.
Ошу к а н с т в о  — обман, обдурювання.

Па в а  — пір’їна павича як оздоба («в капелюх із павами його 
убрав»).

Па в з а  — перерва.
Па в у н  — павич.
Па д о л и с т  — листопад.
Па д ь к а т и с я  — бідкатися.
Паж е р л и в и й  — ненаситний.
Па з и т и  — пильнувати, стерегти; доглядати («та як воно 

тебе по ночах пазить, де воно тебе ловить?»).
П а й к а  — частка будь-чого: відсоток людей («то як лиш 

дваціта пайка дасть по левові за казету, та й си зробля тисічі 
тисіченні гроший»); частка землі, наділ («Іван узявся свою пай-
ку копати і сіяти»).

Па й т аш  — патлач; дідуган.
Па л а м а р и х а  — жінка паламаря (дячка, псаломщика, при-

четника).
Па н т р у в а т и  — пильнувати, стежити; доглядати («Пант-

рую, аби мужицка правда стала на верхи).
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Па н ч и н а  — панщина.
Па р и т и  — тут: бити («але би-с парив, але би-с бив!»).
Па р о х  — піп.
Па р у г р а ф  — закон («ци є такий паруграф, аби жінка чо-

ловіка била?»).
Па рш є к  — буквально — хворий на пархи, вкритий парха-

ми; в мові персонажів зустрічається лише для означення єврея-
корчмаря, а також лихваря («мой, ти, паршєку <…> давай, бре, 
горівки»; «тенди паршєк лиш звис на нашу працу, але він ліп-
ший від гуцула»; «паршєку, а ти ж, мой, що корову із колешні 
віводиш?»).

Па с и н о ч о к  — бічний пагін рослини («десь гарбузик ур-
вала, десь пасиночок уломила»).

Па с і я  — лють, шал, несамовитість.
Па т о р о ч  — клопіт, морока; біда.
Па т р и т и с ь  — належати.
Па ц и т и  — терпіти, потерпати, нести відповідальність, по-

карання («мені однако пацити <відповідати за вбивство>, ци за 
одну, ци за дві»; «може би-м, яку днину посидів, а може бих, 
і годину не пацив»).

Па цю к  — òàêîæ: кабан («мадьяри зарабували два пацюки, 
що варті триста корон»).

Пе н с і я  — òàêîæ: жалування, щомісячна тверда платня, 
оклад («учителі з високими пенсіями»).

Пе р е б а н у в а т и  — перетерпіти жаль, тугу; перестати жа-
літи.

Пе р е б и р а т и с ь  — òàêîæ: перевдягатись («дівки переби-
раютьси на парубків, парубки на дівок»).

Пе р е б і г а т и  — òàêîæ: обганяти («хлопці будуть, як ло-
шачки, то перебігати діда, то лишатися далеко позаду»).

Пе р е в а л и т и  — 1) вивернути, перекинути («у тій хатині, 
що лізе під горб, як перевалений хрущик»); 2) вдарити, вперіщи-
ти («озму яке лихо та й перевалю»).

Пе р е в е к с лю в а л о с и  — перемінилось, переінакшилось 
(í³ì. wechseln).

Пе р е д  м і н у т о в  — хвилину тому.
Пе р е д н і в о к  — переджнивний час.
Пе р е ж и т и  — тут: спожити; випити («будьте ласкаві, мої 

куми, та пережийте ще по одні»).
Пе р е н о с и т и  — òàêîæ: переводити (в інше місце: «мати, 

сільска молодиця, пійшла правди шукати — і учителя перенесли»).
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П е р е п у д ж е н и й  — переляканий («голуби спускаються 
цілим стадом на тік. А як мужик рипне хатніми дверми, то вони 
покидають зерно і, перепуджені, злітають під небо»).

Пе р і с т а  х у д о б а  — плямистої масті.
Пе р с т ь  — порох, пилюка.
Пе рф і д н о  — зрадливо, віроломно.
Пе ч є т к а  — печатка.
П ’ є т к а  — п’ять ринських (десять австрійських крон).
Пи в к а  — м’яч.
Пи в к и  — вовняний клубок, куди встромляють голки.
Пи в н и ц я  — підвал.
Пи л ь н и й  — терміновий, невідкладний («не мали нічо 

пильнішого, як донести», «пишіть скорим часом, пильною го-
диною»).

Пин я в о  — мляво, повільно.
Пи с о к  — рот («годує їх мухами та черваками. Писки їм 

напухають»); обличчя («як вібіжить та дасть у писок»).
П і в к ош у л ь о к, п і в к ош у л ь к а  — маніжка.
П і в о р и т и  — верещати тонким голосом; кричати, гри-

мати.
П і г н у т и с я  — схилитися.
П і д  — òàêîæ: горище («Та й чоловікам наказуйте, аби вони 

єму із поду найменшої крішки не брали»).
П і д в і я н и й  — хисткий («ноги делькотіли, як підвіяні»); 

пустоголовий («ти, підвіяний, та я тобі яблука та булки даю, а ти 
меш мене бити»).

П і д м у лю в а т и  — підточувати («вода снопи підмулює, ко-
лешні підмиває»).

П і д с і н н я  — рундук для продажу товарів.
П і д т и ч к и  ж і н о ч і  — нижня частина жіночої сорочки, 

пришита, звичайно в поясі, до верхньої («не віховаєшси, богачу, 
у підтичках жіночих»; «хапати молодиці за підтичку»).

П і д ч і м х а т и  — підрубати.
П і л ь н и й  — польовий («чоло ясне, як керничка при піль-

ній дорозі»; «пільні коники»).
П і р в а т и с и  — надірватись (від зусиль).
П і рши й  ( н а  п і рш и й  в о г о н ь )  — спочатку («А жида 

береш на пірший вогонь за пейси»).
П і с т у в а т и  — виховувати, нянчити, доглядати.
П і с т у н к а  — нянька.
П і т и  — співати.
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П і х а т и  — кидати, сипати («скаменюшники град піхают, то 
як на котре село добрі, то дрібно піхают, а як на котре злі, то 
такий, як курєчі яйці»).

П і я к  — п’яниця.
Пл а т в а  — зрубаний стовбур великого дерева; паралельна 

до сволока балка, на якій закріплюються крокви.
Пл а т и н а  — хустина.
Пл а х т а  — òàêîæ: покривало.
Пл е б а н і я  — парафія (або садиба) священика.
Пл е н і п о т е н т  — уповноважений.
Плю т а  — дощова осіння негода, сльота.
Пл я ц  — майдан, місце.
Пл я ц к о м  — ниць.
По б е р е ж н и к  — лісовий сторож, карбівничий.
По в і с м о  — жмут (10—12 жмень) вичесаних для прядіння 

конопель або льону.
По в і х о п лю в а т и  — повмирати («ходіть-ко трохи босі, та, 

може, вас борше повіхаплює» — скоріше помрете).
По в о д у в а т и  — спричиняти; скеровувати.
По г р і б  — поховання, похорон.
П о д и б а т и с ь  — зустрітись («в селі вони всі подиба-

ються»).
По д л у г  п р и п і с у  (м е л ь д у в а т и с я )  — згідно закону 

(зголоситись).
По д о л е к и  — віддалік, осторонь («стоїте подолеки та й 

скавулите, як щенюки»).
По з а я к  — тому що, бо.
По з і р  — погляд; п о з і р  д а в а т и  — звертати увагу, до-

глядати, наглядати («а найдужче, аби ви, мамо, на найменшу, 
Марійку, позір дали»); спозирати, пильнувати («а бабі наказував, 
аби вона не лише чесала воли, але аби давала позір на чоботи, 
бо десь пес може затягнути»).

По з м и лю в а т и  — припускатися помилки, помилятися.
По к а я н і є, п о к о я н і є  — ганьба, сором («мой, та же це 

покояніє на увесь світ, аби жінка лупила чоловіка»); покарання, 
спокута («сесі Басараби то на покаяніє людське родяться, і бо-
гатіють, і душу гублять»; «але колись на ці землі буде покаяніє, 
бо нарід поріжеси!»).

По к л а с т и  — òàêîæ: 1) поставити («в головах поклав свіч-
ку, аби горіла за страчену душу»; «на горбі хресток камінний 
поклав»); 2) побудувати («два роки минуло, заки поклав хату»; 
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«гуцул поклав-таки церкву в Луговиськах»); 3) вдягнути («чобо-
та на ногу не покладуть»).

По к л а с т и  н а  ґ р у н т  — відділити від себе на другу са-
дибу, виділити на окреме господарство («дід Дмитро поклав на 
ґрунт чотирьох синів»).

По к л а с т и  н а  п и с ь м і  — написати («своє порекло на 
письмі покласти»).

По л е кш а  — полегкість, полегшення.
По л ишн и к  — ляпас, удар в обличчя («дайте кілька по-

лишників, най тікає»).
По л і т о к  — (щорічний) врожай («хоч той горб його пере-

ломив, то політки давав добрі»).
По л о в и й  — 1) кольору полови; блідо-жовтий. 2) блідо-

рудої масті («Воли мої половії»).
Поми й н и к, п о м и й н и ц я  — зневажлива лайлива назва 

чоловіка, жінки («я був помийник жидівський, я валєвси попід 
жидівські лави, по всіх кременалах»; «але-м, старий, п’яна, але-м 
помийнице»).

Поми к а т и  — швидко пересуватися, миготіти, мерехтіти.
Пом і н и т и  — присягнути, дати обітницю, обіцянку.
Пом і р  — масове вимирання внаслідок епідемії.
П о н а щ і р ю в а л и  ( в у х а )  — понаставляли, нашоро-

шили.
Поп а р и т и  — тут: побити, відшмагати («на нього і коміса-

ра напали парубки, забрали всі дари, а їх попарили»).
Поп а с а т и  — тут: пожити ще, змарнувати ще деякий час 

(«дід Дмитро таки не попасав довго без баби, бо й собі навесну 
помандрував на могилу»).

По п о с о ч и т и  — побити до крові; знищити («то ж мало 
попосочили та покалічили?!»).

Поп р а в и т и  — òàêîæ: вдарити у відповідь («вдарила Леся 
по лиці. Він поправив її ще ліпше, аж кров потекла»).

По п р и  — òàêîæ: повз («старий повіз офіцирів попри ті 
<могильні> хрестики»); довкола («віночок із жовто-брудних 
цвітів, що ростуть попри камінях на подвір’ях»); вздовж («плоти 
попри дороги тріщали і падали»); за («взяла рискаль і копає, раз 
попри раз корчі розриває»); поряд («йдучи попри Вас»).

Поп у д и т и  — тут: вдарити, перетягти, вперіщити («таков 
ковнев в мене попудила, що мнєсо вірвало»).

По р е к л о  — прізвище.
По р и в а ч  — кочерга, коцюба.
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По р о т и  — різати («чьо мене, брє, пореш без ножа?»); роз-
тинати («на животі був хрест, бо навхрест пороли та позши-
вали»).

По р у н т а т и  — порушити, зачепити, взяти, вкрасти.
По р уш л и в и й  — нечесний, шахраюватий, злодійкуватий 

(«не будеш порушливий, а роботи не меш боятиси, та й тє 
найму»).

По р ц і я  — чарка горілки.
По с і д з е н є  — засідання, збори.
По с і с т и  — заволодіти, надбати, успадкувати («маєтків від 

вас не посів-єм» — майна від вас не успадкував).
По с к о б а т и  — поскубти.
По с о л о в і т и  — засмутитись («і невістки розплакалися зі 

страху, а сини геть посоловіли»).
По с т а р а н и й  — старанний, працьовитий.
По с т е р у н о к  — поліційний пост.
По с т у п о в а н є  — дії, вчинки.
По т а к у в а т и  — погоджуючись, хитати головою.
По т е н ь к у в а т и  — тьохкати, тремтіти.
По т р у ч у в а т и  — підганяти з роботою («Семенко все бігав, 

все робив, що мама казала, і раз по раз потручував молодші 
сестри і казав, що дівки не знають нічого, лише їсти»); скерову-
вати в роботі («куда-м ті потрутила, туда подавав-єс си»).

По ч і т у в а т и  — думати, гадати, вважати («почітую собі 
на велику <зірку>, що це Настя, а на малі, що це Марійка 
зараз за нев»).

Пошиб а є  г а д к а  г а д к у  — наздоганяє думка думку («гад-
ка гадку рівно пошибає»; «гадка гадку пошибала»).

Поши т и  ( х а т у )  — перекрити соломою.
Пош т а  — пліткарка, сільська «поштарка».
Пр а в д а т и с я  — сперечатись.
Пр а в н и к  — юрист, правознавець.
Пр е л о ж о н и й  — керівник, начальник, директор, управи-

тель («мій преложоний хоче, аби-м пристала на єго віру»).
Пр е н у м е р а т а  — передплата (на часопис).
Пр е с т о л  — трибуна, кафедра.
Пр е ц і н ь  — адже; проте, однак.
Пр є т а т и  — збирати, складати; заощаджувати.
При в ’ я з а н н є  — прихильність, симпатія; зв’язок.
При з в о ї т о  — ґречно, пристойно.
При к а з а т и  — підтвердити.
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Прим і с т я  — притулок.
При п а д к о в о  — випадково.
При п е р т и  — замкнути (когось); стулити (рота).
При п е р т и с ь  — òàêîæ: зубожіти («геть нарід приперси, 

а на Великдень таки рідко котрий солонину має»).
При п и с, п р и п і с  — певний порядок, установлений керів-

ними органами держави, розпорядження, наказ, правило.
При п о р п а т и  — тут: поховати (буквально: закопати, зари-

ти, загрібти, притрусивши землею).
При п о ч и в о к  — перепочинок.
При п р я т а т и  — прибрати в кімнаті («припрячте в покою 

та готовте ліпший обід»).
При с п а  — призьба.
При с т а н і в о к  — притулок.
При х а р и т и  — прибрати, вимити, вичистити в приміщен-

ні («мусиш завтра прихарити канцелярію»).
При ц е г а  — присяга.
При ц є г а т и  — присягати («мой, жінко, де ти мені прицє-

гала? Ци на смітю, ци в церкові?»).
Пр и ч і л о к  — бокова частина даху («Господи, яка тогди 

буря зірвалася! Мені з хати цілий причілок урвало»).
Пр і м к н у т и  — 1) втекти («нагнав коні та й прімкнув [від 

жінки]»); 2) всилити нитку в голку («нитки не прімкнеш, бо 
прірвеси»; «гли прімкнути вже-м не годна»); взагалі проходити 
крізь щось («а із губів єї не прімкнеся слово»).

Пр і с ц є в - є с  — тут: розтринькав, проциндрив.
Пр о в о д а т о р  — тут: поводир, керманич (той, що веде).
Пр о л и г а т и  — проковтувати.
Пр о л у п и т и  о ч і  — прокинутись («та й лише <вранці> очі 

пролупиш, то зараз тебе тота роса їсть»); отямитись і зосереди-
тись на чомусь («Проць плюнув, пролупив очі й довго дивився 
на жида»); пильно вдивлятись («вночі то в кождий кут про-
луплюю очі, ци де з кута не привидитьси»).

Пр о  м е н е  — виражає згоду (з відтінком байдужості) з 
чиєюсь думкою, бажанням, наміром («то йди про мене»).

Пр ом и к а т и с ь  — пробиватись, прориватись, просочува-
тись, долаючи перепони, перешкоди («верещить, аж крізь вуха 
промикаєси»).

Пр о п і н а ц і я  — до 1875 р. монопольне право магнатів і 
шляхти на виробництво і продаж горілки.

Пр о п у т а т и  (гроші) — розтринькати, повитрачати.



556

Пр о п у ц у в а т и  — протринькати, витратити.
П р о с і к а т и  — проступати, виступати (про воду, кров, 

 сльо зи).
Пр о с к р і б о в а н и й  — виключний.
Пр о т о к о л, п р о т о к у л  — òàêîæ: слідство («я тобі буду 

казати, як на протоколі»).
Пр оф е с о р, п р оф е с о р к а  — вчитель, вчителька.
Пр оши, а  п р оши  — прошу, будь ласка.
Пр оши в к а  — мережка (на комірі).
Прошк р о б а т и  — завинити, зробити щось не до ладу («чо-

ловік боїтьси, аби щось не прошкробав»).
Пр ощ а  — прощальна промова по вмерлому («отам коло 

воріт та піп прощі казав»).
Пу г а  — батіг («кроїли тіло пугами»).
Пу д и т и  — 1) мчати куди («сіла я в ту колію, пудить, гадаю, 

зараз буду його видіти»); 2) лякати кого (äèâ. напудити, спуди-
тись).

Пуж і в н о  — держак батога (пуги), кнутовище («люшні не 
показуй, бо вмре відразу, але пужівном настраш»).

П у к а т и  — репатись («зростеш у службі, аж шкіра буде 
пукати від того росту»); розчахуватись («голова пукає начетве-
ро»); лопатись, тріскатись.

Пу н т  — пункт («це перший пунт»; «це другий пунт»).
Пу с т є к  — пустун, шибеник («такий пустєк, що хату дого-

ри ногами здоймає»).
Пу т е р і я  — міць, сила, дужість («чекаю, аби воно <дитина> 

убралоси в силу, аби путерії набрало»).
Пу ц у в а т и  — чистити.
Пушк а  — пучка, дрібка.

Р а б і в н и к  — грабіжник, злодій.
Р а д н и й  — обраний односельцями член громадської ради 

села.
Р а д н і йш е  — з більшим задоволенням, радістю.
Р а н т у х  — (дешеве) тонке (біле) полотно; намітка; лантух.
Р а т а  — частина сплачуваного боргу.
Р а т и ц і  в і в е р н у т и  — вмерти.
Р а х м а н е, р а х м а н и  — ì³ô. праведники, що, за уявлен-

нями русинів, жили під землею, весь рік постилися і їли лише 
на Великдень.

Р е в е р е н д а  — сутана.
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Р е в н е  — 1) ретельно, старанно; 2) щиро, зворушливо; 3) гір-
ко, сумно, болісно; 4) рясно, густо; 5) ревниво.

Р е г у л а  — правило.
Р е з и ґ н а ц і я  — цілковита покірливість долі, (само)зречення 

(«вона, як бідна милосердна сестра, з сумом і резиґнацією хоч 
чим-тим хотіла помогти нещасливим раненим»).

Р е й в а х  — галас, гармидер.
Р е п е р а ц і я  — операція.
Р е п у х а т и й  — гладкий, череватий (çíåâàæë.).
Р е ч и н е ц ь  — строк, термін.
Р еш е т и н а  — свиняча пошесть.
Р еш т а  — кінець, по всьому («не моє — та й решта!»).
Р є д  — уряд, провід; òàêîæ: рядок («спишу, як у книжці, 

такими синіми рєдами»); порядок («тепер межи людьми нема 
рєду»); порядкування («ти мені не давай рєд у мої хаті»).

Р з а т и  — іржати.
Р и г о р о з  — державний іспит на здобуття вченого сту-

пеня.
Р и н с ь к и й  — дві австрійські крони.
Р и нш т о к  — рівчак для стікання дощової води.
Р и с к а л ь, р у с к а л ь  — лопата, заступ.
Р и х т  — право («ніхто до того рихту не має» — це нікого не 

стосується; буквально: ніхто не має права втручатись).
Р и х т і г  — справді, дійсно (í³ì. richtig).
Р и ц и п к а  — рецепт на ліки.
Р і з к а  ( в о д а )  — холодна («як різка вода в новий зба-

нок»).
Р і х т у в а т и  — тут: 1) залякувати, починати бити («пана 

ріхтуеси знов на іншу моду; люшні не показуй, бо вмре від-
разу, але пужівном настраш»); 2) бити («стару за старі прошив-
ки добре виріхтувати»); 3) обслуговувати («Марійка добре нас 
ріхтує»).

Р о з в ’ є з а т и  ( с о н )  — розтлумачити.
Р о з в ’ є з о к  — пояснення, тлумачення («дай мені розв’єзок 

на сон»).
Р о з в і й  — розвиток.
Р о з в о д и т и  — заспокоювати, розраджувати.
Р о з в о л о ч у в а т и  — розбещувати, привчати волочитись 

(«він нам діти розволочує»).
Р о з в о р а  — жердина, якою подовжують віз («ходив поперед 

ворота з куснем грубої розвори»).
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Р о з г о р н е н и й  — роздягнутий, голий.
Р о з ’ ї с т и  — тут: загризти («якби ті де пес надибав, та й би 

роз’їв»).
Р о з к а з  — наказ, розпорядження.
Р о з к и д аю т ь  г р о б и  — тут: розкопують могили (з метою 

ексгумації та розтину загиблих).
Р о з к о л і б и н а  — щілина, тріщина, розколина.
Р о з п о с о ч и т и  — потовкти, розтрощити; побити («на вин-

не яблуко бих розпосочив»).
Р о з п у к а т и с ь  — розчахнутись («камінь, та й розпук би си 

із жєлю»); «розпукалася від кашлю» — кашляла, мало не лус-
нула.

Р о з т р у ч у в а т и  — розштовхувати, розганяти.
Р о з т у л о к  — думка, розум («дав мені Бог такий розтулок 

у голові»).
Р о з ф у р є т и  — розкидати, розметати.
Р о з ч і к а н и й  — пошматований.
Р у б е ц ь  — òàêîæ: складка; шов; крайка (вузенька щільно 

виткана смужка по краях тканини, нерідко з іншої, грубішої 
пряжі).

Р у й  — мовчи (í³ì. ruhe! — тихо!).
Р у м у н к а, р о м у н к а  — румунська горілка.
Р у н т а т и  — непокоїти, руйнувати, рушити, зачіпати; брати, 

красти.
Р у с н а к  — те саме, що русин (самоназва галицьких укра-

їнців).
Р у т е н с т в у в а т и  — тут: поводитись, як за звичай, «по-

рутенськи» (çíåâàæë.).
Р у т е н с ь к и й  — òàêîæ: взагалі русинський, західноук-

раїнський.
Р у т е н ц і  — за словами Франка, спільна назва частини ос-

віченої, проте міщансько-буржуазної русинської інтеліґенції; тип 
місцевих (зокрема гуцульських) суспільно-політичних опор-
туністів.

Р я д  — òàêîæ: уряд, влада (äèâ. Рєд).

С а л я  — зал.
С а м а н а т и  — скидатись на кого («саманає на анар-

хіста»).
С ам о л і в к а  — одноголосний церковний хоровий спів.
С а р а к а  — бідак, бідолаха.
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С а р д а к, с а р д а ч и н а, с е р д а ч и н а  — свита з грубого 
сукна.

С в е рщ о к  — цвіркун.
С в и д о в и й  — трохи недостиглий, недоспілий.
С в і д і м  — свідомий («темний і не свідім»); обізнаний з 

чогось, знаючий щось («Богу душу винен і нічо не свідім!»).
С в і т и л о  — ліхтар («дорогами тисячі світил в один шнур 

понасилювані»).
С в і т и т и  ( п о л е )  — святити.
С е к в е р т а н т  — збирач податків («ще не находивси такий 

секвертант, аби що з него стєг за податок»).
С е с, с е с і, с е с я  — цей, ці, ця.
Си  — відокремлена зворотна частка: -ся, -сь («най пан Ббог 

твоїм дітем годить, де си поступ’ють»; «та ще снив ми си недав-
но»; «най си діє, що хоче»; «зібрав я си та й іду»).

Си д і т и  ч е р е з  г о р о д  — бути сусідою через город.
Си к а т и, с и к н у т и  — бризкати, бризнути.
Си н я  к н иж к а  с л у ж б о в а  — тут: посвідчення особи, 

яке видає сільський староста (війт) селянину, котрий залишає 
село.

Си ц е  — так («сице рекомою» — так званою).
С і н н и к  — матрац, набитий сіном або соломою.
С і ч к а р н я  — соломорізка.
С іш к и  — стовпчики, на яких ставляться піч і лави в хаті.
Ск а з и  — огріхи (при оранні поля).
С к а м е н юшн и к  — різновид чорта (назва походить від 

прокльону: à áóâ áè òè ñêàì’ÿí³â!).
Ск а п р а в і т и  — загноїтись, закиснути — про очі («ти чи-

таєш у книжках, аж скаправів-єс»).
С к а р б о в ’ я н и н  — робітник у скарбі (поміщицькому 

 дворі).
Ск а р б о н а  — каса.
С к и д а т и с я  — цуратися, забувати (за когось), сороми-

тись.
Ск і н  — смерть.
Ск л е п, с к л е п и к  — òàêîæ: крамничка; пивна.
Ск о б о т а т и  — лоскотати.
Ск о н д  — звідки (ç ïîë.).
Ск р и п т  — рукопис.
С л а б у в а т и  — хворіти.
С л им у з  — слимак, равлик.
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С л у п  — стовп («не стій у церкві, як слуп»).
С л уш н и й  — òàêîæ: 1) слухняний, порядний, добрий; 

2) гарний, підходящий, задовільний («поле є і людям бідним 
заробки слушні»).

С лю б  — шлюб.
С л я м а з а р н і с т ь  — повільність.
См а р у в а т и  — змащувати, шмарувати («він смарував чо-

боти»).
Сн о в а в к а  — прилад для звивання ниток.
Со б о в  — собою («а дєдю озмеш з собов?»).
Со к о т и т и  — äèâ. Пазити.
Со л о н и н а  — свиняче сало (солоне).
Со п і в к а  — сопілка («на сопівку граю»).
Со п у х, с о п у х а  — сморід.
С о т а т и  — снувати, плести («а дід буде далі сотати свої 

думи»); тягти, волочити («сотався день по дневі мирно і супокій-
но»); виривати, висмикувати («та не сотай огирчинє»).

Сп а м н є т а т и ( с ь )  — привести до тями («мене збудили та 
трохи спамнєтали»; «люди, спамнєтайте єго»); отямитись, сха-
менутись («зробився день, та й люди спамнєталиси»).

Сп а р н о т а  — спека.
Сп а ц е р, с п а ц є р о к  — прогулянка.
Сп е н д и т и  ( в і к )  — перевести, занапастити.
Сп е н ц е р  — одежа на зразок жилетки.
Сп е р т и  ( к о н я )  — зупинити.
Сп і ж а р н я  — комора.
Сп о л і к у в а т и  — вимивати, змивати.
Сп о ч е н и й  — спочилий.
Сп р а в и т и  — òàêîæ: відвести, відконвоювати («поліцай 

надійшов та й справив до касарні»).
Сп р о с и т и  — скликати, зібрати («спросив Іван ціле село»).
Сп у д и т и с ь  — злякатись («громада бузьків упала на очерет 

і злопотіла крильми над дідом, аж спудився»).
Сп у з а  — попіл.
Сп у с т  — тут: засув («засуває двері на всі спусти»).
С т а л и й  — тут: нерухомий («від заходу било на них світло 

<…> тверде і стале»).
С т а н ц і я  — тут: кімната («ходіть за мною до другої станції, 

там сядете»).
С т а р о г р е ц ь к и й  — розумний, дотепний.
С т а рши й  б р а т  — член церковної ради.
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С т е к л и й  — оскаженілий, скажений.
С т є г н у т и с и  — назбирати, наскладати грошей.
С т р а т и т и с ь  — накласти на себе руки («пам’ятаю, як по-

вісився Николай Басараб, потім за ним стратився Іван Ба-
сараб»).

С т р и х  — горище.
С т р і й  — 1) вбрання, одяг; 2) устрій (світу).
С т р о ї т и с ь  — отруїтись, с т р о є н и й  — отруєний.
С т р у ч у в а т и  — зіштовхувати («одни одних стручували в 

провали»); струшувати («Чорними долонями стручували піт з 
чола»).

С т у д е н и й, с т у д і н ь  — холодний, холод.
С т у п і н ь  — тут: лобуряка, телепень, незграба («о, якого 

ґаз ду маю, видите ступня!»).
С у г о л о в к а  — місце, де кінчається нива; межа.
С у д а  — сюди («дай суда борзенько»).
С у п л і к а  — письмове прохання або скарга.
С у р д у т  — сюртук, піджак.

Т а б у л а  — таблиця; судовий список власників ґрунту (уря-
дові ґрунтові книги) («табула чиста» — ґрунт без боргів).

Т аж е  — адже.
Т а й с т р а  — вишивана торба.
Т а л а п н у т и  — вдарити («талапну раз — та й дух віскочив»).
Т а н и й, т а н о  — дешевий, дешево.
Т в а р  — лице («твар мала бліду як крейда»).
Т е л і п а т и с ь  — хитатись, розгойдуватись («не телепайси 

над книжков, як шибеник на грабку»).
Т е м е н н и й  — величезний.
Т и  — òàêîæ: тобі.
Т і, т є  — тебе.
Т і м н є  — тім’я, потилиця.
Т і с н и й  — òàêîæ: скрутний, сутужний («тісні роки на-

стали»).
Т л і н н и й  — живий («я ледви тлінний»).
Т о а с т  — тост.
Т о в а р и н а  — одна тварина великої рогатої худоби («іде до 

тебе шандар. Скує тебе, наб’єси, як товарини»).
Т о г і д н и й  — торішній.
Т о л о к а  — тут: вигін, пасовисько («п’яний викрикує на 

толоці», «діти вибігають із хати на толоку»).
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Т о р г  п р и б и т и  — сторгуватися.
Т о р г а т и  — тягати.
Т о р о ч и т и с ь  — сновигати туди й сюди, плутатись; розси-

патися, розсмикуватись.
Т о т  — 1) той; 2) чорт, дідько («вже ті тот висадив на бан-

тину» — вже тебе чорт підняв на перекладину: про повішеного).
Т о т о  — оте, оце.
Т р а в и т и  — їсти.
Т р а к т а м е н т  — частування, гостива.
Т р а с н у т и  — ляснути («минув вік, як у батіг траснув»).
Т р а т и т и с ь  — òàêîæ: кінчати життя самогубством.
Т р а т у в а т и  — топтати.
Т р а ф и т и  — потрапити, натрапити («дужий, ей, тото ду-

жий, але на дусшого трафив»); влучити («як мене куля тра-
фить»).

Т р а ф і к а  — тютюнова крамничка (трафіка з папірками — 
така, де є й папір на цигарки).

Т р е т и л ь н и к  — бідняк, що обробляє чуже поле за третину 
врожаю.

Т р и  д н і  — тут: життя («чоловік, що мус свої три дні на 
місці коротати»).

Т р и н к а р  — могорич.
Т р і б у в а т и  — пробувати.
Т р і л о  — отрута.
Т р і с к а т и с я  — òàêîæ: побиватися («„А ви ж чого так 

тріскаєтеся?” — питаю»).
Т р у б и т и  ( з е р н о )  — теребити, терти, нищити («миші 

зерно трубять та шкоду робля»).
Т р у н в а  — труна, домовина.
Т р у н о к  — 1) напій («загальним трунком галицьких голо-

дарів є горівка»); 2) шлунок («бо чого ми будемо сидіти за сто-
лом, як трунок нічо не приймає?»).

Т р у т и т и, т р у ч а т и  — штовхати, спихати («люди падуть 
удолину так, якби їх хто трутив у бульбону»); вскочити, стриб-
нути в щось («трутю в став»).

Т у м а н а  п у с к а т и  — обдурювати.
Т у р м а  — зграя птахів.
Т у с к  — туга, сум, жаль.
Т я м и т и  — тут: пам’ятати («Приходиться вже мамині спі-

ванки забувати! А ще донедавна тямив»).
Т ь и  — тебе.
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У б е р і я  — одяг, вбрання.
У в а л и т и  — 1) витратити, заплатити забагато («увалила-м 

два леви, як у болото»); 2) перебити («уваліть му ноги, як псові, 
аби тєгав за собов»).

У в ’ є в а т и  — в’янути.
У в и х а т и с я  — поспішати з роботою, поратись («жінка слу-

хає тото та, як скрипочка, увихаєси по хаті»); безперестанку 
рухатись біля чогось, сновигати («по селі увихаютси шандарі»).

У г у р н и й  — упертий; набридливий, настирливий.
У з д р і т и  — побачити.
У к і н ч е н и й  — такий, що має належну підготовку, вміння, 

з належною освітою. В листі до Кобилянської вживано в іроніч-
ному сенсі: «укінчений» тут значить — заздалегідь вибраний (мо-
лодий чоловік), але якраз ще не «підготовлений» до того, що на 
нього чекає («Старий йде до якогось укінченого і просить на 
склянчину»).

У к р а ї н а  — òàêîæ: край.
Уми с л о в о  — розумово.
Уп і с  — вступна плата (грошовий внесок за впис в члени 

банку і т. ін.).
У р я д  — òàêîæ: державна служба, посада («по слабості я 

зараз виступив з уряду, подався на пенсію»).
У р я д к у в а т и  — порядкувати, розпоряджатись.
У р я д н и к  — урядовець, чиновник.
У с о т а н и й  — висмоктаний, виснажений; буквально: та-

кий, з якого всі сили висотали («увечір лиш си укажеш до хати 
такий, як віхоть, як мийка, усотаний, а вони тобі в один голос і 
жінка, і діти: «Нема хліба!»).

У т в о р и т и с я  — òàêîæ: розпочатися.
У т о р г а т и  — здобути великою працею; вимучити.

Фа є р м а н  — тут: крутій.
Фай н и й, ф а й н о  — гарний, гарно.
Фа л а т є  — дрантя, лахміття, дрібні шматочки.
Фам і л і я  — сім’я, родина.
Фа с у в а т и  — діставати, одержувати; фасувати пенції — 

одер жувати сталу заробітну платню.
Фа т а т и  — хапати, ловити.
Фен и к  — австрійський мідний гріш («коби-с, мамо, вішо-

лопала послідний феник, то би обідець був»).
Фе р і ї  — канікули.
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Фи л я  — 1) хвиля; 2) хвилина, мить.
Ф і р а  — віз.
Ф і р м а н  — візник.
Ф і с т  — хвіст.
Фо р с у в а т и с ь  — надто напружуватись.
Фо р т  — безперестану («дзвінок на горі форт дзвонить»).
Фо ршп а н  — обов’язкова (по черзі) селянська служба під-

водою з конем («їхати форшпаном», «йти на форшпан»).
Фо т е л ь  — крісло.
Фу к а т и  — виявляти невдоволення («фукають бідні, їде або 

не їде»).
Фун т о в а  м у к а  — борошно найвищого ґатунку, яке про-

давали на фунти («хліби, як точила, та такі білі, як з фунтової 
муки»).

Фу р є т и  — кидати, жбурляти («а житє наше фурєти будем 
ворогові під ноги, як вошиву сорочку на войні»).

Фу р н у т и  — кинути, скинути («фурни тото катраннє» — 
скинь оце лах міття).

Фу т и т и с я  — тягатись, волочитись.

Х а б а л ь  — розпусник, гульвіса, волоцюга, любовник.
Х а л а с у в а т и  — їсти поспішаючи, давлячись («халасував, 

аж йому очі вилазили»).
Х а п а т н я  — 1) поспіх; 2) хапанина, хабарництво, здир-

ництво.
Х в а л е н и й  — ухвалений, затверджений, призначений.
Хи б у в а т и  — бракувати, не вистачати («які мені побожні, 

лиш фоста на заді хибує»).
Хи л є т и с и  — згинатись, хилитись.
Хи н а  — Китай.
Х і с н о  — корисно.
Х л о п  — селянин, чоловік; мужик (ïîë.).
Х л о п є н н и й  — дужий, міцний («ото-сте були хлопєнна 

дівка, годна-сте були»).
Х о в  — вирощування, плекання.
Х о л о д  — тінь, холодок.
Х ом н у т и  — вдарити («Господи, як Каленик Золотий не 

хомне Касіянка у писок, аж повна миска нацюркотіла»).
Х о р б а к  — хребет, спина.
Х о р о м и  — сіни.
Х о с е н, х і с н а  — користь, вигода.
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Х о т я  — 1) хоча; 2) хотять.
Х р у н і в с т в о  — в Галичині на початку XX ст. ганебне су-

спіль не явище: купівля-продаж виборчих голосів; в переносному 
розумінні — зрадництво, запроданство.

Цай г  — дешева фабрична бавовняна тканина; ц а й г о в и й  — 
із такої тканини.

Ца л к о м  — зовсім.
Ца р а  — сила, велика кількість, юрба («я ще малий був, але 

так як сегодня виджу цару народа на єго подвір’ю»).
Цем у  — цього («я цему не вітримаю»).
Це н т  — копійка.
Це р т иф і к а т  — посвідчення.
Це с  — цей.
Цє п а т и, ц і в а т и : цвірінькати як горобець або курча (çâó-

êîíàñë³ä.).
Ци  — чи («ци ти здуріла?»).
Ци б у х  — чубук.
Цин т е л ь, д о  ц и н т л я  — вщент, дощента.
Ци р у л и к  — перукар.
Ц і в к а  — 1) струмінь; 2) шпулька в човнику верстата («дощ 

ллє, як з цівки»).
Ц і з о р и к  — складаний ножик.
Ц і л и й  — òàêîæ: весь («Іван дрожав цілий, чув на собі цілу 

вагу страшних своїх слів»).
Ц і п а т и  — пищати.
Ц і п к о  — дуже, міцно.
Ц і с а р  — австрійський імператор.
Ц і х а  — характерна риса, ознака, прикмета; тавро.
Цоф н у т и ( с я )  — повернути, податись назад; скасувати 

ухвалу; взяти назад слово; відступити(сь); зректись.
Цу к а т и с я  — чіплятись, підступати («нечисте цукнулоси 

до мене»).
Цюр к о т і т и  — струменіти, текти.

Ч а л а п а т и  — йти поволі.
Ч в о р о г р а н н и й  — чотирикутний.
Ч е й  — либонь, мабудь, певно.
Ч е л я д ь  — наймити, батраки.
Ч е п і г и  — рукоятки плуга.
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Ч е п і р н а т и й  — розчепірений, кошлатий, скуйовджений 
(«ще чепірнате таке, як нечисане повісмо»).

Ч е р е с  — шкіряний пояс, в якому носили гроші (очевидно, 
від старослов’янського «чресла»).

Ч е р ц і  — ченці.
Чи к о л о н к и  — кісточки пальців.
Чи л є д и н к а  — челядь, жіноцтво.
Чи п і т и  — нерухомо стояти або сидіти на місці («певне, 

чипить на снігу та й ме кашляти»); чатувати, вартувати («Рома-
ниха її накрила своїм кожухом і чипіла над нею»).

Чи т а л ь н и к и  — члени читальні.
Чи х а т и  — чухати.
Ч і ч к а  — квітка.
Ч ом б а р а н  — виродок.
Ч у п е р  — чуб, чуприна.

Шан д а р  — жандарм.
Ша т и  — вбрання, багата одежа.
Шв а ґ е р  — узагальнююча назва родича через одружен-

ня: шурин (брат жінки), зять (чоловік сестри), дівер (брат чо-
ловіка).

Шіф а  — корабель (від í³ì. das Schiff — судно, ко рабель).
Шк і л ь н е  — плата за навчання в школі.
Шк і ц  — начерк, ескіз (í³ì. die Skizze).
Шко б о т а т и, с к о б о т а т и  — лоскотати.
Шко д а  — втрата.
Шлюс  — кінець, край.
Шля х  т р а ф и в  — лайка: побила лиха година, грім побив 

(«най того вола шлях трафить, що го корова б’є»).
Шп і х л і р  — комора, де селяни тримають збіжжя, борошно 

тощо.
Шпо т а т и с я  — спотикатись, зашпортуватись.
Шпу р я т и  — жбурляти, кидати («я ті книжки пошпу рєю»).
Шт е р н  — зірка (í³ì. ştern); ïåðåí.: військові знаки («втєти 

штерна» — розжалувати, зняти з посади, вигнати з армії, букваль-
но — зрізати, відпороти зірку).

Шти р и  — чотири.
Штр оф  — штраф.
Шту б а к  (із першої класи) — учень-початківець, незнайко.
Шту д е р н и й  — хитрий, кмітливий; розумний, дотепний, 

вигадливий.



Шту к а  — 1) хитрість; 2) мистецтво.
Шуб р а в и й  — обідраний, злиденний.
Шур у й  — геть, забирайся; шу р у в а т и  — тікати.
Шус т к а  — дрібна монета, 6 (згодом 10) крейцерів.

Ще з н и к  — домовик, дідько, чорт.
Що  д о  л а б и  — дощенту.

Я к  в с е  — як заведено, як звичайно, як завжди («та й як все 
не вітєкав» — як завжди не хватило грошей).

Âîëîäèìèð ßñüêîâ



568

ЗМ ІСТ

СИНЯ КНИЖЕЧКА

Синя книжечка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Виводили з села   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Стратився . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
У корчмі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Лесева фамілія   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Мамин синок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Майстер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Побожна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Катруся   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Ангел   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Сама-саміська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Осінь   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Шкода   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Новина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Портрет   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

КАМІННИЙ ХРЕСТ

Камінний хрест   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Засідання   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
З міста йдучи   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Святий вечір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Діти   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Підпис   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Лан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Лист . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Вечірня година . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77



569

ДОРОГА

Дорога   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Скін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Давнина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Вістуни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Май   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Палій   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Кленові листки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Похорон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Сон   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Басараби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Озимина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Злодій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Такий панок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

МОЄ СЛОВО

Моє слово   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Суд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

ЗЕМЛЯ

Вона — земля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Марія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Діточа пригода   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Пістунка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Сини   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Воєнні шкоди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Morituri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Дід Гриць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

НОВЕЛИ 1926—1933 РОКІВ

Нитка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Давня мелодія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Межа   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Вовчиця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Гріх («Äóìàº ñîá³ Êàñ³ÿíèõà...»)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Мати   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198



570

Роса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Дурні баби   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Шкільник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Червоний вексель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Гріх   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
У нас все свято . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

ПОЕЗІЇ В ПРОЗІ

Амбіції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Чарівник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Ользі присвячую . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
У воздуxаx плавають ліси   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Городчик до Бога ридає   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Вночі   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Раненько чесала волосся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Весна   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Вечір   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Старий жебрак стоїть   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

АВТОБІОГРАФІЯ ТА АВТОБІОГРАФІЧНІ 
ТВОРИ

Автобіографія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Автобіографія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Трохи автобіографії   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Перший твір Леся Мартовича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Людмила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Серце . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Мої приятелі   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Іван Семанюк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Славайсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Каменярі   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Про ясне минуле   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

ПУБЛІЦИСТИЧНІ 
І ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СТАТТІ

Жолудки наших робітних людей і читальні . . . . . . . . . . . . . 259
Віче хлопів мазурськиx у Кракові   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264



Мазурське віче у Ржешові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Мужики і вистава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Промова на ювілеї М. П. Драгоманова у Львові 1894 р.   . . . 270
Книжка за мужицький харч   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
З Городенського [повіту] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
[Збори польської поступової молоді в Кракові 
28 травня 1897 р.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Молоді попи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Для дітей   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Поети і інтелігенція   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
[Вступне слово на ювілеї М. Павлика у Львові 
20 листопада 1904 p.]   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Під вражінням вистави «Землі» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

НЕЗАКІНЧЕНІ ТВОРИ

Богатирь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Присілок   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Академія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

ЛИСТИ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Дивосвіт художнього слова Василя Стефаника. 
Â. Ï³õìàíåöü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

Коментарі. Â. Ï³õìàíåöü   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

Глосарій. Â. ßñüêîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




