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Розмова з сучасником

Любомир Гузар

На землі нас багато, але 
дуже мало людей...

Яким словом можна було б охарактеризувати лідера, 
очільникаукраїнських греко-католиків, Блаженнійшого 
Любомира кардинала Гузара? Точно не знаю. Духовним 
провідником? Це дано за визначенням. Моральним ав
торитетом? Не люблю цього зачовганого слова через 
його близькість до «шансонної» тематики. Любомир 
Гузар -  це наше все (в емоційному, просвітницькому, 
антидепресивному значенні). І це «наше все» хочеть
ся використовувати помалу -  не розпорошуючись 
на кон'юнктурні питання. Якщо вже вас допуще
но до бесіди з такою особистістю, почати варто 
з «підставових» речей.

— Блаженнійший, Старий і Новий Завіт, як на мене, — це дві 
абсолютно різні концепції світобачення, зовсім різна філосо
фія... Можливо, запитання наївне, та все ж таки: як «уживають
ся» під однією обкладинкою Біблії ці тексти?

— Старий і Новий Завіт — це спочатку й до кінця єдина книга. 
Від моменту виникнення світу і до опису небесного Єрусалиму, 
від сотворіння і до завершення існування людського роду на землі. 
І треба її як таку й розуміти. Не можна Біблію ділити на Старий 
Завіт, де якесь одне поняття Бога, поняття людини, і на Новий 
Завіт, коли пізніше — після народження Ісуса Христа — нібито 
виникло інше поняття Бога. Це книга, в якій починається процес 
виховання людства, де Господь Бог крок за кроком здійснює свій 
план — приведення людини до вічного щастя з ним. Але все це 
представлено на дуже широкому екрані.
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Любомир Гузар

— Гаразд, але як бути з Екклезіастом, з «Піснею над пісня
ми»-? Перший — з його твердженням про те, наприклад, що день 
смерті кращий за день народження — впадає у гріх зневіри, засу
джуваний християнством. А «Пісня» прославляє плотське ко
хання, що також не в’яжеться з традиційною мораллю церкви...

— Це все широкий образ того, що є важливим для людської 
природи та існування. Можу навести за приклад молитву тих по
лонених, що їх вавилоняни виводять з Єрусалиму в далеку чужи
ну. Вони моляться, щоб їхніх дітей було кинуто об скелю та роз
бито. Хтось скаже: як таке може бути у Святому Письмі? А це 
є дуже реалістичний опис людської природи. У нашому житті бу
вають моменти відчаю, страшного збурення... Святе Письмо — то 
не є казки, ідеалізування, а лише представлення того, з чого скла
дається наше життя.

— Якщо говорити про Новий Завіт, то чому до його складу 
увійшли саме ті чотири Євангелія, які відомі широкому загалу? 
Чим «упорядника» чи «упорядників» не влаштував, скажімо, 
текст від святого Томи?

— Суть Святого Письма — а воно саме тому і називається свя
тим — полягає в тому, що крім людської складової, в ньому за- 
діяний і Божий автор — Святий Дух. І церква на підставі, ска
жімо так, натхнення, на підставі того, що вона є непомильною 
вчителькою життя, через дар Божого одкровення, визначила, 
котре з писань є справді Святим Письмом.... Було багато різних 
писань, і Євангеліє святого Томи, й інші — в Старому та Ново
му Завіті... У цих книгах люди намагалися доповнити те, чого, 
як їм здавалося, бракує в святих Євангеліях, але все це було 
суто людського авторства, без, так би мовити, Божого елемента. 
Чому цей елемент є таким важливим? Бо з ним книга стає та
кою, яка написана для нашого спасіння. Вона представляє щось 
дуже важливе для нашого духовного життя. Слово Боже є не
помильним, але також воно є і спасенним, і таким, що сотвори
ло світ. Слово є Бог. Багато існує так званих апокрифів — книг, 
написаних на біблійні теми, але створених людьми і не визнаних 
церквою.
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На землі нас багато, але дуже ю людей...

— Наскільки буквально слід розуміти те, що записано у Но
вому Завіті? Ось Євангеліє від Матвія: «Хто більше, як мене, 
любить батька чи матір...», — і в наступному реченні: «...сина 
чи дочку, той не достойний мене...». Ісус вчив апостолів і народ 
притчами, а в наведеному уривку, як на мене, якась метафора. 
Чи то пак гіпербола...

— Тут про що йдеться... Людський автор вживає слова, питомі 
для своїх часів. Так, тут певною мірою, я б сказав, східна гіпер
бола. Але як це сприймати? Бога слід ставити на перший план. 
Якщо хтось відмовляється заради ближнього свого від Бога, той 
не сповняє свого релігійного покликання. Візьмемо класичний 
приклад — Авраама, який готовий був пожертвувати Богові свого 
єдиного сина. І це йому зараховано як велика заслуга, хоча це не 
означає, що ми не повинні любити своїх кревних. Ці любові одна 
одну доповнюють, але вони мають свій певний порядок. Чому 
я люблю свого батька? Бо я люблю Бога. Чому я люблю свою бать
ківщину? Бо я люблю Бога. Зрештою, батьківщина — це Божий 
дар... Тут не йдеться про те, аби щось чомусь протиставити. На 
початку стоїть любов до Бога, і задля Бога я люблю всіх інших.

— Християнська церква існує вже понад двадцять століть. 
Але перші десять віків — рівно половину цього величезного тер
міну — вона фактично виживала, боролась за існування у того
часній Європі. Чому ідея Бога і його вчення, що нібито має бути 
симпатичним багатьом, так тяжко адаптувались, так довго про
кладали собі шлях?

— А чому це мало бути скорше? Ми живемо собі, й нам чомусь 
здається, що десять віків — це довго. Але ми живемо зараз уже у 
третьому тисячолітті, а так само далекі від Божої мети. Ми не зна
ємо напевно, скільки століть у нас ще попереду. Скільки часу ми
нуло від сотворіння людини? Хто це може виміряти? Насправді 
немає ніякого поспіху. Усе йде одне за одним, все — у свій час... 
Дивіться, зараз третє тисячоліття, а є ще на Землі люди, які про 
Христа навіть і не чули... Значить, у цьому всьому є Божий план, 
який нам складно зрозуміти. Але нема сумніву в тому, що щось 
таки діється, хтось це все провадить, є володар Всесвіту, який усім

число 12, 2009 5



Любомир Гузар

керує згідно з Божим планом. Дивіться, християни в Україні чо
мусь поділені, розділені на конфесії... Чи не гарно було б, якби всі 
ми були єдині? Але Господь Бог з якихось причин допускає нашу 
неміч, а чому він це робить — нам те тяжко зрозуміти. Може, він це 
робить для того, аби ми, здійснивши втечу з рідного дому, якнай
скоріше до нього повернулися?

— За часів затвердження християнської церкви — на пору- 
біжжі між першим та другим тисячоліттям — в історії Європи 
один похмурий період змінював інший. Були хрестові походи, 
полювання на відьом, нищення перших паростків наукової дум
ки. Що вам імпонує найменше за все?

— День сьогоднішній. Ми маємо нині серйозну кризу. І те, що 
ми сьогодні робимо, жахливе. Чи було щось гірше в історії, я  не 
знаю. Скільки зараз роблять абортів — скільки то загублених жит
тів! Або коли ми добиваємо тих, хто ще не вмер — робимо евтана- 
зію... Благословляємо одностатеві шлюби і думаємо, що робимо 
комусь послугу... Звісно, коли палили відьом, то було страшне... 
Ісус Христос казав про те у Святому Письмі: настануть такі часи, 
коли люди вбиватимуть одне одного і думатимуть, що роблять 
тим прислугу Богу. Але й комуністи винищували «єретиків» до 
кореня — їм мало було знищити одну людину, треба було й усю 
родину... І це ще на нашій пам’яті... А скільки людей загинуло в 
концентраційних таборах... Певно, що в усі часи бували й ліпші, 
й гірші моменти, але чи є щось страшніше за сьогодні та за двад
цяте століття, я не знаю.

— До речі, про єретиків у мене також є запитання. Знову- 
таки, повертаючись у ранньохристиянські часи. Течія маніхеїв 
вважала Бога та Сатану рівновеликими началами, а катари за
перечували інститут церкви як такий. Перелік прикладів можна 
продовжувати до нескінченности... Але скажіть, будь ласка, за
раз поняття єресі втратило актуальність? Скажімо, свідки Ієго- 
ви з точки зору традиційної церкви є єретиками?

— Бачите, сьогодні є інші форми єресі. Приміром, так званий 
релятивізм. Це підривання авторитету Божого, заперечення, що
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На землі нас багато, але дуже мало людей...

Бог установив певні речі. Коли ми намагаємось усе виправдати 
сьогодні, знайти якесь пояснення, говорячи, що немає нічого пев
ного, немає нічого тривалого: «Тобі — твоє, мені — моє, це твоя 
правда, це моя правда, у кожного правда своя...». Оце і є реляти
візм. Він офіційно не визначений як єресь, як відступ від конкрет
ної церковної догми, але це страшна річ, бо підточує цілий фунда
мент людського життя.

— У одному зі своїх інтерв’ю Ви казали, що священиків сьо
годні має бути більше. Гадаєте, «попит» на них більший, ніж 
його забезпечують духовні учбові заклади?

— У добрих священиках таки є потреба. Якби ми мали біль
ше священнослужителів, які справді вміють проповідувати Боже 
слово, ми би більшу кількість людей провадили до Бога, до Божої 
правди, і допомагали би їм зі святою молитвою досягати єдности 
з Богом. Але мусимо нині задовольнятися тим, що є, і виховувати 
свої «кадри». Не знаю, чи бували такі часи, коли можна було би 
сказати, що священиків — уже досить і більше не потрібно. Творці 
добра завжди потрібні.

— Ісус Христос, звертаючись до апостолів Петра та Андрія, 
наказав їм кидати риболовлю, бо він зробить із них «ловців лю
дей». Вам таке визначення священнослужителя припадає до 
душі? Які ваші вимоги до священика?

— Ловець — то не означає «хват». Рибі, очевидно, не дуже подо
бається, коли її ловлять, тож тут слово «ловець» не треба розуміти 
в якомусь підступному значенні. Ісус Христос мав на увазі, що тепер, 
замість того, щоб займатися риболовлею, апостоли творитимуть до
бро. Людину ми не ловимо вудкою чи сіткою — це не гідно людини, 
щоб її ловили у такий спосіб. Людина сама зробить свій вибір, але над 
її наверненням, над духовним добром і мусили працювати апостоли.

— Чому в традиціях церкви так склалося, що службу Божу 
правлять виключно чоловіки? У деяких середньовічних єретич
них течіях, про які ми вже говорили, жінка також могла викону
вати роль священика...

число 12, 2009 7



Любомир Гузар

— Так звіддавна повелося... Бачите, Ісус Христос не висвятив 
на священика свою матір. У традиціях не лише християнської, але 
й інших церков так заведено, що саме мужчина є священнослужи
телем. Як батько у родині, який провадить молитву, коли вся сім’я 
сідає до столу. Так уже Господь Бог сотворив світ... Протестан
ти подекуди дійсно по-своєму трактують ідею рівности чоловіка 
та жінки, тобто те, що і чоловік, і жінка можуть робити однакові 
речі. От тільки проблему народження дітей ще не розв’язали...

— Уже розв’язали. Був чоловік із пересадженою маткою — 
фактично транссексуал, — який народив дитину. Про це багато 
говорили десь із рік тому...

— Але ж є закони природи, закони Божі, хай вони нам навіть не 
зовсім зрозумілі... Ми ще дуже багато речей не знаємо. Я думаю, 
нам потрібно буде ще багато часу для того, щоб зрозуміти, чому все 
діється саме так, як діється. Не думаю, що вже скоро кінець світу — 
ми ще на початку, а не в кінці... Ще багато таємниць, які нам слід 
відкрити та збагнути. Господь Бог не дає нам усього відразу, він 
вчить нас, дає нам розум, який ми постійно поглиблюємо...

— По-моєму, людина наближає кінець світу, як тільки може... 
Кліматичні зміни, озонові діри, мутовані віруси, війни тощо... 
І Ви справді вважаєте, що у нас ще багато часу?

— Думаю, що так. Ще багато незнаного.

— Ми згадали священиків, давайте тепер поговоримо про ін
ститут чернецтва. Колись монастирі бодай розповсюджували 
книжки, переписуючи їх та ілюструючи. Але це було ще до ви
найдення друкарського верстата. Яке вжиткове значення мають 
монастирі сьогодні? До речі, такий відхід від світу не згаданий, 
не «рекомендований^ Біблією...

— Церква має різних членів. Більшість із них живе в родинах, 
але ж церква — це єдність. Ми не маємо бути фізично присутніми 
біля наших рідних, ми духовно з ними пов’язані. Ми за них моли
мось... Є люди, які відокремлені від спільноти й живуть, молячись
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На землі нас багато, але дуже мало людей...

за увесь світ, пізнавши силу такої молитви. Візьміть науковця, 
який сидить у своїй лабораторії та працює задля людства, відгород
жений від усіх, а люди про те навіть і не знають...

— Поговоримо про церкву і про бідність. Скільки коштів му
сить церква вкладати у зовнішній антураж своїх відправ, у зо
лоті бані абощо? Згадані вами протестанти (баптисти зокрема) 
надають перевагу -«скромним» церквам...

— Несуттєво, бідна церква чи багата. Чому будували такі пре
красні храми — з найкращих різновидів каменю, з найкращими іко
нами, із золотими банями? Це бажання людини прославити Бога. 
Що ви оглядаєте в першу чергу, приїжджаючи до іншої країни як 
турист? Святині. Так повелося, що людська спільнота вкладає у 
святині найдорожчі плоди своєї культури: архітектуру, скульпту
ру, музику — самі вершки. Хоча тут є небезпека. Замало поставити 
щось дуже гарне на честь Бога. Ми нерідко забуваємо про храми 
наших душ. Наймиліше Богу, якщо ми намагатимемось стати свя
тими людьми. Завжди є спокуса перейнятися зовнішніми речами 
більше, ніж духовністю. Можливо, то є парадокс, але переслідува
ній церкві в цьому плані краще: не маючи можливосте дбати про 
зовнішнє, вона мусить звертатися до внутрішніх вартостей.

— Якби Ви були цензором із правом накладати табу на будь- 
які речі, що б Ви заборонили в сучасному українському житті?

— Боже милостивий, я зовсім не хотів би такої ролі. Цензура 
є дуже делікатна справа. Візьмемо батька та матір, які хочуть для 
своєї дитини кращого і стають для неї цензорами: не допускають 
якоїсь брудної літератури, поганого товариства, наркотиків. Але, 
як на мене, краще не усувати такі небезпеки штучно, а виховати 
дитину так, щоб вона сама від них втікала. Вкласти в неї розумін
ня, що алкоголь — небезпечна річ, споживацтво — небезпечна річ 
тощо. Ідеально було би зробити людину настільки сильною вну
трішньо, щоб вона могла собі дати раду з будь-якою небезпекою. 
Але відгороджувати її від цієї небезпеки також природно... Хоча 
більш конкретно я не можу вам відповісти — ніколи не замислю
вався над такими речами.
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Любомир Гузар

— А я підготувала Вам іще одне провокативне запитання, яке 
також починається зі слів «якби...». Якби Ви були реформато
ром, яку революцію Ви б здійснили? Що змінили б у першу чер
гу?

— Самого себе.

— А що з Вами не так?

— Ну, не все у мене добре... Треба не намагатися змінити світ, 
а починати з самого себе.

— Якими ж своїми рисами Ви не задоволені?

— Про це можна багато говорити (сміється). Я хотів би багато 
чого робити краще, ніж я це вмію. Отут і треба здійснити револю
цію, а не нав’язувати щось людям; Це завжди була велика споку
са — накинути своє... Звідси і Сталіни, і гітлери...

— Є речі, про які Ви шкодуєте?

— Думаю, що я в своєму житті змарнував багато часу, який 
можна було би краще використати.

— Але ж Ви не шкодуєте про своє покликання, про ту дорогу, 
яку собі обрали?

— Ні, звичайно. Якби я мав ще раз народитись, я був би щасли
вий знову обрати мій нинішній шлях. Але тоді, сподіваюся, я кра
ще справлявся би з певними речами.

— Назвіть основні риси, які мають бути властиві справжній 
людині...

— Треба бути собою, бути свідомим своєї гідности людської... 
Користати зі свого покликання, своїх талантів, служити ближнім... 
Насправді це складне питання... Бачите, на землі багато нас є, але 
дуже мало людей... Пам’ятаєте Діогена, який зі свічкою шукав
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людину? В тому є велика гірка правда. Дуже мало таких людей, 
від яких ти відходиш, ставши кращим. Ми мало стараємося. Ми 
живемо собі день у день, а от щоб використати все те, що дав нам 
Господь, — над цим мало хто працює.

— Якби Ви могли поставити якесь запитання Богу, що б Ви 
запитали?

— Не хочу, щоб моя відповідь прозвучала якось пусто... Це 
дуже складно... Найбільше мене цікавить те, за що мене Бог лю
бить? Божа любов є велика містерія...

— А я, чесно кажучи, думала, що Ви відповісте інакше. Що 
Вам буде цікаво дізнатись, що там у нас попереду...

— Та яка різниця, що попереду... То не є цікавим, не є суттєвим. 
Життя йде вперед. І його треба використати...

Розмовляла Наталя Лебідь



Поезія

Мар'яна Савка

Бо є любов
***
Коли зриваєш сизі дні,
Як афени з тендітних стебел, 
Скільки лишається від тебе 
У слів, у музики, у снів? 
Заходять колії за край,
Шляхи сплітаються, як кобри, 
Скажи мені, а де той обрій, 
Куди заховано твій рай? 
Відходять долі й голоси,
Як поїзди за поїздами.
Йдемо стрімкими берегами 
Вузькою стежкою сльози.
Над нами ангели-експерти 
На той момент, коли пора.
Бог є любов, яку не здерти. 
Хіба що з шкірою з ребра. 
Сідає сонце й устає.
Бо є любов, отож ти є.

***
Благодатна Маріє.
Слова твої тихі й гортанні. 
Колискові й псальми 
про зоряний Єрусалим.
Ти вже знаєш, що матимеш сина, 
А все поза тим —
Тільки сум неминучий, як рани,
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роз’ятрено-ранні, 
у сум’ятті стривожених фраз, 
без метафор і рим.
Бо на світі є Бог.
І усе, що римується з ним.

***
Я скину сорочку при світлі свічі, 
присяду отут на бильці, 
і ти намалюєш мені на плечі 
метелика-чорнокрильця.
Чорною сажею чорну печать. 
Трепетні крильця дрижать.
Поза межу чорноти 
лети, чорнокрильцю, 
лети.

Лети, чорнокрильцю, бо правди нема 
у білому полум’ї страти.
Бо знято із тіла дев’яту печать 
і заборону кохати.
Стоплено воску із семи свіч, 
спалено вірші, 
тишу не клич.
Ніч.

***
боже я все ще дитина
зі слідами дорослости
колами під очима
і прив’ялістю шкіри
але ж ці присмеркові троянди
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Мар'яна Савка

пахнуть як стигми
якщо стигми мають який-небудь запах
у затінку саду
у прихистку віри
боже усе повертається
навіть ріки
що несуть свої води
у єдиний вселенський колобіг
і коли відпускаєш птаху
з окільцьованим серцем
вона повертається
твоїм таки перснем
і тоді вже
не страшно душі
ставати тонкою
як веретено
у пальцях твоїх кружляючи

***

До М. К.
Моя ти хороша, 
стоїш долонями вгору, 
тримаєш це вигнуте небо, 
як дзбан чи як дзвін, 
і сад над тобою, 
отавою хмар порослий, 
і десь у саду, 
ти чуєш, 
молиться Він.
А ти б не зуміла 
навіть брови підвести, 
бо стерпла уся 
від чекання останніх слів, 
а Він перейде попри тебе
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і мовить: сестро, 
ану назбирай мені 
сивих небесних слив.

***
ДоВ.Г.

Не вірити осені чорно-кривавим сльозам. 
Справляють дощі панахиду — коби по чужому.
І йдуть через гори брати, довіряючи псам 
шукати у мокрому листі стежину додому.
Але не вертають з захмарної синяви, бо 
дощі затяглися і все не закінчаться схили.
Або зупинилися на ніч в колибі, або 
спиналися вгору і вибились зовсім із сили.
Вода чи вечірня роса цебенить із лиця.
Лишився ти, братику, сам — ано мусиш стояти, 
опершись на вітер й на вістря свого топірця, 
за пазуху міста ховаючи мокрі Карпати.
І скринька пуста, як горіх, 
їх немає з доріг.
І замість листів, як злодії, скрадаються спами.
А що то за троє, що раптом звернули за ріг, -- 
то блискавки спалах чи просто мигтіння реклами? 
Уже не рятує від пустки порожній папір, 
і ходять дощі берегами багряного раю.
То осінь ридає.
Брати не вертаються з гір.
Свіча догорає.
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Мар'яна Савка

Перечитуючи Вірджинію Вулф

комусь пожиттєво щастить
скрізь з'являтися вчасно
бути причетним до витоків і початків
сюжетів яким би позаздрив Дюма
але не мені
у мене такого нема
бо затишна келія дому така
незворотно солодка
а лінія через долоню
тонка і до біса коротка
і ці туркотливі ангели
чи як там вони — голуби
щоразу нагадують
не укради
не зганьби
і пам'ятай
повсякчас пам'ятай про межу 
що виточує час 
як березовий сік по ножу 
але все ж
відпустіть мене любі хороші 
на хвилину із вежі 
у море без меж 
прошу
ще лишилось мені трохи свіжих вітрів
територію снів
траєкторію слів
я прокреслюю вперто
і ще вистачить в моря
піску і води
щоб спочатку позначити чітко сліди
а опісля сліди
стерти
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***
на схилі верес 
бджоли у пилку 
ми літо в паперовім літачку 
відправимо собі додому в осінь 
бо досі світла і тепла не досить 
як і оркестрів струнних цвіркунів 
медових динь золотостиглих днів 
і м’якоті пахучої і м’яти 
і полетить у літачку бджола 
і зблисне крапля меду з-під крила 
й ніхто її не зможе наздогнати



Проза

Леонід Кононович

Чиги ський сотник
Роман

«Чигиринський сотник» — перша частина масштаб
ного проекту, в якому козацький вестерн доповнюється 
елементами язичницької фентезі. Писався спочатку 
як твір для дітей, проте згодом виявилося, що надто 
широкою й потужною є стихія, де події Хмельниччини 
поєднуються з інтерпретацією українських вірувань 
та скандинавських мітів, а фольклорний дискурс -  із 
оповідною манерою класичної української прози XIX  
сторіччя.

І

Неподалік від Кичкаської переправи, на лівому боці Дніпра, що 
за старосвітчини прозивався татарським берегом, стояла висока 
могила. Давня-давня вона була, що аж розсунулася, — порозмива
ли її дощі та зливи, стовкли та порили орди, котрі частенько става
ли на ній кошем, — тож зробилася її верхівка плисковата й кругла, 
наче майдан. Як їдуть було запорожці з Січи на волость, то перш 
ніж переправитися через Кичкас, спиняються на тій могилі, щоб 
кинути оком доокруж: чи не зачаїлися десь у Дикому Полі татари, 
котрі пантрують подорожніх на переправі. Так воно й зараз було: 
насилу почало благословлятися на світ, як виїхав із сивих рося
них трав козак на добрячому вороному коні й, сторожко глипаючи 
навсібіч, побрався на ту могилу, поганяючи жеребця нагайкою.

Був то й не козак, а радше джура козацький, мизатий та опець
куватий, у завеликому на нього жупані, підперезаному дорогим 
червоним поясом. Як спинився той джура на могилі, то звівся у
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стременах, роззираючись зокола, та так нічогісінько й не розгле
дів — стояв у Дикому Полі густий туман, білий, наче молоко, аж 
за десять кроків і не видко вже нічого було.

— А нех тобі всячина! — закляв джура півголосом. — Ще спірве 
мене тут орда, щоб її й слід запався! А того гицля, бач, немає...

Туман плив довкола нього, звивався химерними молочно- 
білими сувоями. Хтів було хлопчак злізти з коня, та подумав тро
хи і поклав за ліпше не робити того — в тій імлі хто завгодно міг 
підкрастися та накинути зашморг на шию.

— Нічого, — буркнув хлопчисько собі під носа, — зате підла
тавсь я добряче... Коня ось якого доскочив, пістолі турецькі ще 
й шаблюку, що трьох таких коней варта!.. А Барило нехай тепер 
лікті кусає... А

Кінь хоркнув і, переступивши з ноги на ногу, глипнув на хазяї
на здоровецьким настороженим оком.

— Стій, стій, вовча потраво! — стусонув його джура кулаком по 
голові. — Ось дождемося того пекельника — щоб його й путь заки
піла, .де він там дляється! — та й поїдемо додому, на Переяслов, де 
дядько полковником! Давненько я його не бачив, собаки такого... 
Кажуть, старий уже зробився і геть нездолящий! А я от приїду на 
вороному верхи, та в жупані шляхетському, та дорогим оружжям 
сяючи... Бач, скажу, яким козаком зробився Кучма, небіж твій, 
якого ти поміж комишники запроторив! Та нагайкою його, нагай
кою... А що, спитаю, чортів дядьку, де моя батьківщина? Гадаєш, 
як оддав мене маленьким на Січ, то вже й кістки мої у тих степах 
зотліли? Думаєш, маєток мій можна під себе підгребти та й кача
тися собі, мов той кіт у сметані?

Замовк Кучма і знову почав у тишу вслухатися, та нічого не 
почув, крім далекого лопотіння води на Кичкасі.

— А може, й не так зробимо... — знову озвався він сам до себе. — 
Навіщо мені той дядько, чорти б його вхопили з усім гамузом! 
Зберу, може, ватагу таких зухів, як я оце сам, та будемо шарпати 
козаків заможних, ляхів шляхетних да купців московських і во
лоських у Дикому Полі, лупу собі здобувати й ділити по-братньому 
на шаблю! Мені, як отаманові, звісно, найбільша частка належати- 
меться...

Ото так він балакав сам до себе, наполохано зиркаючи вусебіч, 
та й не зуглядівсь, як зачорнів у тумані силует якогось птаха. Був
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то крук, старий-старий, аж сивий уже. Сторожко та безгучно опи
сав той крук одне коло над могилою, а потім і друге, а далі сів на 
вербовому кущі, що ріс неподалік, та й зіщулився і принишк, став 
геть невидним поміж густого листя.

— Де ж сей чортів полигач, щоб йому добра не було!.. — вже 
пошепки озвався Кучма, міцніше стикаючи повід у руці. — Казав, 
ще до схід сонця буде, а воно ж і розвиднилося вже! Чи плюну
ти на нього та чкурнути відціля, поки не пізно? А то ще яка чата 
із Січи проїжджати буде та в лика мене візьме... О, то вже дадуть 
мені хлости! Припнуть до стовпа на січовому майдані — та киями, 
киями! А як помастять шкуру тим дубовим салом, то вже хліба 
їсти не будеш...

Допіру він теє промовив, як зірвався над могилою дужий сту- 
дений вітер, аж мокра трава пропригиналася, застугоніло в небі, 
зануртувало, наче вода в дніпровому чорториї, заволало жаским 
'понизливим голосом, — і з сивої імли, тяжко махаючи крилами, 
виринуло темне страховище з палючими, мов жаруки, очима.

— Господи, твоя воля! — затуляючись долонею, зойкнув Куч
ма.

Кінь його від переляку дибки зірвався, а тоді присів на задні 
ноги і задрижав, наче осиковий лист, сам себе не тямлячи.

— Здоров, чортів сину! — зареготався чоловік, який верхи сидів 
на тій потворі. — Не бачив такого дива, еге?

Кружляло й кружляло страховисько над могилою, а Кучма 
знай головою водив, озираючись на нього.

— Здорові будьте, пане Корнеліусе! — нарешті озвався він, пе
рекрикуючи свист і стогін шаленого вітру. — Та сідайте-бо на зем
лю вже!.. Що се ви надумали таке, нехай Господь милує!

Знову зареготався чоловік та й копнув потвору носаком чобота 
під бока. Пропливла вона в Кучми над самісінькою головою, чер
конувши його по чолопку пазурястою лапою, і сіла на могилі.

— Ху, — каже Кучма, втираючи з чола холодний піт, — у мене 
аж мороз по шкурі пішов!

А Корнеліус ізліз додолу і поплескав потвору по шиї.
— Се, — каже, — господь наш Триглав дав мені на услуги змія! 

Гарний коник, еге?
— Еге, — згоджується Кучма, боязко зиркаючи на страховись

ко. — А де ж се таке лихо водиться на землі?
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Похитав головою Корнеліус.
— Немає вже їх на сім світі... А колись же вся земля кишіла 

ними: і у воді плавали сії гади, і по землі ходили пішки, і в небі 
ширяли, що й сонця не було видко! Тепер лише в господа нашого 
Чорнобога пасуться вони на пекельних луках... Та нічого — як зво
юємо силу Дажбожу, то знову земля заселиться сим гаддям, а люд 
геть чисто зо світу зведеться!..

— Таж хіба се гад? — питається Кучма, підходячи до змія.
— А хіба ні?
Придивився джура та й бачить: від ніг до голови вкритий той 

змій грубою лускатою шкурою, крила шкуратяні теж, із цупкими 
перетинками, а шия довга і твердими шипахами поросла.

— Таки се гад небесний... — каже Кучма. — А погладити його 
можна?

— А спробуй! — під’юджує Корнеліус.
Подумав Кучма, подумав та й простягнув руку. Ще й доторкну

тися не встиг, як потвора голову обернула — і хап його за п’ясть!
— Ве-е! — залементував Кучма. — Рятуйте, хто в Бога вірує!
— Ага, — зареготався Корнеліус, — знатимеш, як худобу Три- 

главову займати! А що, попався, дідьчий сину?
А зміюка держить хлопчиськову руку, й слина у потвори з рота 

біжить.
— Паночку, — реве Кучма, і сльози котяться товстою марми

зою мов горох, — рятуйте, бо вона мені руку одкусить! Я ж вам 
служив по правді й по щирости! Того обіясника Михася стрілою 
вашою поцілив прямінько в серце! Він і кавкнути не встиг, як Бо
гові душу оддав!

Споважнів тут Корнеліус.
— Та не телесуйся так, собача дитино, — каже Кучмі. — Ото вже 

боягуз, нехай Триглав милує! Поки не скажу, нічого він тобі не 
вкоїть! — І до гада: — Пусти його.

Змій і розціпив пащеку. Відскочив Кучма од нього і сів на зем
лі, розглядаючи покусану правицю. А на ній жодної рани — тільки 
побіліла вся і мов нежива стала.

— Ой, — залементував Кучма ще дужче, — всохла моя рученька, 
всохла! Та за що ж мені таке лихо, га! Та що ж я тепер отеє роби
тиму, сердешний, на білому світі! Прийдеться тепер попідтинню 
ходити та жебрати на кусень хліба!..
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— Цить! — каже йому Корнеліус. — Зараз і минеться тобі все. 
А покара сяя за те, що не послухався моєї ради і наброїв у Січі та
кого, що тепер хоч що хоч роби!

— А що ж я такого там наброїв, пане штукарю? — питається 
Кучма.

Тут і потемнів Корнеліус на лиці.
— Ти, — каже, — йолопе... Я тобі капшук золотих талярів наві

що дав?
— Щоб коня купити в чабанів... — буркнув Кучма.
— То нащо ти, обревку такий, жеребця поцупив?! А пістолі от- 

сії, а шаблю? А жупан, що сидить на тобі, як на опудалові якомусь? 
Ти знаєш, що тобі за теє на Запорожжі вчинять?

— Угу... — похнюпився Кучма.
— Ти ж мені на Січі потрібен був, а не на волості, в Чигрині чи 

Перепелові! І що мені зробити з тобою оце, га?!
Кучма голову звів і зиркнув на штукаря.
— А хіба ж нам на тій Січі є діло, коли Михася я встрелив? — 

поспитався він. — Самі ж казали: від тієї стріли ліку немає, хоч би 
й волгвом чи бісурканом він був!

Корнеліус почухав потилицю.
— Та от, — сказав він, — провалилася затія!.. Живий той вилу

пок.
— Живий?! — витріщився на нього Кучма.
— Не знав я, — зітхнув штукар, — що умили його водою, котра 

біжить із-під Золотого Явора... А Явір той росте ув Ирі Дажбожо- 
му. Як хто умиється з його джерела, то не страшне йому людське 
оружжя! Навіть якщо воно закляте в самісінькому Пеклі...

Кучма і рота роззявив.
— Господе вишній! — каже врешті. — То як же його нам зо світа 

звести, собаку такого? Таж він як принесе той оберіг в Україну, то 
така веремія почнеться, що ми тоді й не поправимо!

Змій махнув своїми широченними крильми і пронизливо 
скрикнув на тії слова.

— Цить, скотино! — гримнув на нього штукар. — Ще й воно тут 
нявкає, диви... — І до Кучми: — Не все ще пропало. Зараз вони у до
розі, вже до Кичкасу під’їжджають. Не можуть їх узяти слуги Три- 
главові, бо стоїть на заваді оберіг, а орди поблизу немає. Та дарма! Ти 
зроби ось що... — штукар нахилився і щось зашепотів Кучмі на вухо.
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Крук, що сидів на вербовому кущі, поворухнувся і витягнув го
лову вперед.

— Щодуху жени, — урешті озвався на повен голос Корнеліус, — 
коня не шкодуй. Характерник — бувалий козак, то вміє степами 
їздити... Диви, щоб не випередив!

Кучма скривився.
— Таж я хтів був у Переяслов податися... — буркнув він.
— Якого рожна?! — вирячився на нього штукар.
— Та дядька нагайкою хоч раз потягти хочеться! Він же, гицель 

такий і обіясник, маєток мого тата-небіжчика собі загарбав, а мене 
на Січ оддав, щоб я тут пропав ні за цапову душу!.. — Кучма за
хлипав і почав терти кулаками очі.

Штукар аж сплюнув.
— Ну, не йолоп, га? Ти, бевзю несусвітний, — глянув він на 

Кучму, — нащо тобі той маєток убогий! Як зробиш теє, що я тобі 
загадав, то матимеш від пана мого Триглава стільки золота і срі
бла, що можна буде весь Кичкас засипати! А коня оцього нащо 
поцупив, питається? Потрібен він тобі?

— А як же ж козакові в степу без коня?! — витріщився Кучма.
Корнеліус тільки головою крутнув. А тоді клацнув пальцями

і пробурмотів якесь закляття.
— Паночку, що це?! — зойкнув Кучма.
Його вороний раптом коротко заіржав, хитнувся і як стій по

валився у траву. Його били корчі; ось кілька разів пробігла дрож 
по шкурі, сіпнулися копита — і жеребець витягнувся на землі не
живий.

— А тепер, — каже штукар, — дивися, песький сину!
Не встиг Кучма і рота роззявити, як потемніла шкура на коне

ві, а тоді зробилася гніда, аж червона. Здригнувся жеребець, звів 
голову і вмент зірвався на ноги. Знову скрикнув змій, сього разу 
вже радісно, а кінь підскочив до Кучми і спинився, зарившись ко
питами в землю.

— Бачиш? — питається Корнеліус.
Глянув Кучма — і не впізнає того жеребця, якого в козаків по

цупив. Стоїть перед ним не кінь, а сатана: шкура червінню відсві
чує, очі мов огонь горять, сам як та зміюка виграє.

— Отеє маєш коня, що ним хоч на край світу заїхати можна, — 
каже штукар. — Цілий день може гнати не спиняючись, і не вто
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миться нітрохи. На тім світі вдихнув йому господь наш Триглав 
свого духа, то не знає він впину.

— А чим же його годувати, сатану такого?.. — питається Кучма.
— їсть він жар і запиває полум’ям. Раз на рік треба запалити 

село чи містечко і привести його на пожогу, щоб натлився огня 
та диму! Бо як голодний буде, то з’їсть увесь білий світ, — каже 
Корнеліус.

— Дива ж твої, Господи! — вигукнув Кучма.
— Тож-бо й воно! — відповів йому штукар. — А ти на козацько

го коня поласився, бенцвале!
— А з дядьком же як?
Спохмурнів штукар.
— Дядька ти не чіпай... його треба нам!
— А то навіщо?
— А ти гадаєш, багацько слуг у нас поміж людьми? Думаєш, 

прийшов до першого-ліпшого запорожця, труснув капшуком 
та й купив його разом з усіма тельбухами? Якби так воно було, то 
нащо нам здалися би такі бевзі, як ти оце зі своїм дядьком! Узяли 
б ми собі на услуги достеменних лицарів, — як Богун ото, чи Пере- 
бийніс, чи Морозенко...

— То чого ж не берете? — питається Кучма.
— Ба! — зітхнув Корнеліус. — Не хочуть нам служити лицарі — 

сама покидь горнеться до нашого пана...
— То що, не можна дядька бити?
— Кажу ж тобі, що ні! Мусить він ще виконати, що йому при

значено. А як виконає, то віддам я його тобі — й тоді що хоч із 
ним робитимеш: хоч на палю насадиш, хоч живцем шкуру злупиш 
і сіллю посолиш...

Знову скривився Кучма.
— Шкода, — каже. — Так отеє кортить його нагайкою потягти, 

аж руки сверблять!..
Корнеліус махнув рукою.

— Дурний ти вродився — дурнем і помреш! Товчеш йому, тов
чеш, а воно... Гаразд, сідай на коня — і гайда!

А пекельний жеребець грався зі змієм — гасали навзаводи 
та кусали одне другого за шию.

— Та як я на нього сяду, обревка оце такого!.. — буркнув Кучма, 
боязко глипаючи на коня.

24 Сучасність



/ Чигиринський сотник

— А просто! — відповів штукар.
Та й свиснув у два пальці. Підбіг жеребець до Кучми й заір

жав.
— Отепер сідай, — каже Корнеліус.
Плигнув Кучма у сідло, а кінь аж басує під ним.

— Ну, — каже штукар, вилазячи верхи на змія, — з Богом! Гля
ди ж, зроби все так, як я тобі загадав.

— Не сумлівайтеся, мостивий пане, — каже Кучма, а сам насилу 
жеребця вдержує, — все до ладу буде! У мене слово з ділом не роз
ходиться: козак сказав — козак зробив.

Та й пхнув коня п’ятами. Як узяв жеребець із місця, то за мить 
лише голову Кучмину видно було внизу, а потім і вона сховалася 
у травах.

— Йолоп йолопом!.. — сплюнув Корнеліус. І до змія: — Гайда, 
дідьча потворо!

Застугонів холодний вітер, гойднув сиву од роси траву — зняв
ся змій у небо і, описавши коло над могилою, щез у густій імлі, 
наче й не було його.

А як зробилося тихо, то старий крук, що сидів у верболозі, стре
пенувся, зиркнув туди-сюди і, непоквапом розправивши крила, 
полетів до Кичкасу.

II

Четвертий день були Михась із характерником у дорозі. їхали 
поволеньки, бо весь час доводилося переправлятися через великі 
та малі річки, які впадали у Дніпро, та ще й дощі лляли так, що 
світа не видно було за ними. Як ось удосвіта поминули Хорти
цю, а пополудні стало чути далекий клекіт води, що біжить по ка
мінню.

— От уже і Кичкас близько, — каже характерник. — Небезпечне 
тут місце, та поїдемо берегом, щоб подивився ти на всю ту диво
глядно, котора тут є!..

— Одне мені дивно, — каже Михась, — що в сім краю комарів 
мало! У нас, бувало, як літо, так цілі хмари їх дзижчать...

— Ого, сину, — засміявся Обух, — се вони ще не вивелися! На 
Дніпрі та в Дикому Полі комарів така сила, що ти, либонь, і не ба
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чив стільки... Як вийдеш було із куреня, то все кругом гуде, наче 
бджоли у вуликах. А в червні мошка плодиться, що ще гірша од 
комарів!

— І як же од того всього рятуватися? — питає Михась.
— Дьогтем умиваємося, — каже характерник. — Устаєш ото 

вранці та й мастиш ним голову і лице... А інакше покусають, що 
спухнеш, мов бенцвал жидівський! Тяжке тут життя... недарма ка
жуть: біда козача!

— Так на те ж і козак, щоб ніякої біди не боятися, — відповів 
Михась.

— Та й то правда, — каже характерник. — Того й живуть за по
рогами лише ті, хто з кременю та заліза, як писав один гречин про 
нас... Чимало люду приходить на Січ, та небагато в ній залишаєть
ся!

— А ті куди діваються?
— Хто назад вертається, а хто по зимівниках та хуторах осідає 

наймитувати... Козаком непросто зробитися! Гречкосієм чи кра
марем, чи писакою нікчемним і дурень може стати... А щоб лица
рем, не кожному те дано.

— Дід казав, що як збирає ото кошовий козаків у похід на Крим, 
то так оголошує: «Хто хоче за віру Дажбожу бути набитим на 
палю, хто четвертованим хоче бути, колесованим, хто ладен муки 
прийняти за Господа нашого і Матір Божу, Пречисту Ладу, — при
ставай до Війська Запорозького...» — замислено мовив Михась.

— От-от, — кинув характерник. — Як поляжеш у бою, то потра
пить твоя душа прямісінько до покоїв Дажбожих. Там щури да пра
щури наші бенкетують, а гожі діви їм прислуговують, мед та вино 
підносять і всі їхні бажання сповняють слухняно... А умреш греч
косієм чи писарем, то будеш тільки дивитися здаля на тую втіху 
та облизуватися, мов цуцик!..

Отак балакаючи, виїхали вони на берег, і розкинувся перед 
ними Дніпро у двох широченних рукавах, що сяяли на сонці, не
наче шкло, — один звертав круто у ліву руч, а другий прямо йшов 
праворуч. А там, де розгалужуються вони, бовваніли на правому 
боці три височенні камені, — наче постаті якихось велетів, що за
вмерли на чатах.

— Отеє тобі й два річиська Дніпрові, — каже характерник. — Он 
той, що ліворуч пішов, зветься Новий Дніпро, а которий прямо —

26 Сучасність



Чигиринський сотник

Старий. А далі, за Кичкасом, на сімдесят верстов самі пороги тяг
нуться...

— А що ж то воно за камінюки такі стоять? — питається малий 
козак.

— То Стовпи, що стережуть землю Троянову. Ще як не було 
на сій землі козаків і Січи не було теж, то жили тут велети — такі 
люде, що заввиш, як отсі камінюки... Служили вони батьку на
шому Дажбогу, і за службу тую подарував він їм сей край. Та не 
помирилися тії велети між собою, почали воювати... Розгнівався 
Батько Троян та й обернув їх у камені. Отепер, каже, стійте та пан
труйте, щоб яке лихо у мою землю не закралося! То так тії стовпи 
й досі стоять...

З ’їхали вони у діл та й спинилися коло тих стовпів. Коли ж ди
виться Михась, а в середнього стовпа коло підніжжя видовбане 
таке, як миска.

— А се що за чудасія? — питається в Обуха.
Усміхнувся характерник під вусом.
— А се, — каже, — запорожці з сієї миски галушки їдять! Ото 

наварять та вивернуть сюди, а тоді як посідають — і давай намина
ти ложками по п’ять саженів завдовж!

— А як же ж його їсти тією ложкою?
— А годують одне одного... Спочатку сей того, що навпроти, 

а той потім його. Так і наїдалися...
— Та невже?! — не повірив Михась.
— Кажуть так!.. — зареготався Обух. — А як по правді, то не ба

чив я цього жодного разу... Миска сяя ще від тої пори, як ні Києва, 
ні Січи на сій землі не було! А хто її зробив отеє таку, то хіба сам 
Господь знає...

— А ото що таке? — показав Михась у воду, де чорніли дві скелі, 
круглі, мов копиці.

— То тії велети накидали, як війна поміж ними була... Жбурля
лися одне в одного камінюками, та хтось, видно, не докинув. Ка
мені сії Стоги звуться...

От їдуть вони далі. Поминули Чорний острів, потім три забо
ри — довжелезні ряди підводних скель, що тяглися впоперек Дні
пра, не сягаючи берега, — аж показалася перед ними довга піщана 
коса, яка далеко врізувалася в річку. При самому березі була вона 
вузька, що насилу конем проїдеш, а далі ширшала і скидалася на
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справжнісінький острів. А до лівого берега од неї так близько було, 
що з лука можна дострілити.

Спинився Обух на березі та каже:
— Отеє той Кичкас, де всі шляхи сходяться... Хто йде в Україну, 

то не минає його, бо тут переправа на татарський берег. Часом як 
обміліє Дніпро, то вбрід можна конем перейти... — Та й зітхнув. — 
Багацько тут люду побувало, а ще більше полягло!

— А то чого? — питається малий козак.
— Татаре тут засідки роблять і людей у ясир беруть! А до татар 

теж перебувало тут гицлів усяких... Отеє на Кичкасі й коло Нена
ситця такі місця недобрі.

— Се той Ненаситець, що найбільший поріг на Дніпрі? — пита
ється Михась.

— А певно! Там як перетягують човни волоком, то бусурмани 
нападають і в бран люд гребуть... Будемо там проїжджати, то по
бачиш! Хто на тому Ненаситці не бував, той не козак...

А вже й вечоріти почало. Перепливли Михась із характерником 
кіньми на руський берег та й подалися у чисте поле. Од’їхали пода
лі од переправи і спинилися коло якоїсь річечки, що бігла в степу.

— Отут ночуватимемо, — каже характерник. — Дрова он є, і вода 
поруч. А то біля Дніпра ще яка невіра надйбає...

Михась ґав не ловив: хутко набрав хмизу та паліччя, розпалив 
огнище й поставив кулешу варитися. От умліло пшоно, та й сіли 
вони вечеряти. Не встиг малий козак і ложку вмочити, аж дивить
ся: де не взявся крук, старий-старий, аж сивий. Описав коло над 
багаттям і примостився Обухові на плече.

— А се що за проява?! — вигукнув Михась. — Ану киш відціля!
А характерник погладив того крука по спині та й каже:
— Се Кирик, слуга мій вірний! Кожен бісуркан чи характерник 

має такого птаха. Живуть вони по триста год і більше... А сей ще 
давнім волгвам служив!

Та й забалакав до крука хрипкою чудернацькою мовою. Той 
вислухав, схиливши голову набік, і почав ув одвіт промовляти. 
Слухав його характерник і на лиці мінявся.

А Михась і їсти покинув, дивлячись на ту чудасію.
— То ти із ним балакати вмієш? — питається в характерника.
— Таж певно! — каже той. — Тільки недобру звістку нам він

приніс...

28 Сучасність



Чигиринський сотник

— А що такого?
— Як тебе ото стрілою поцілили, то послав я Кирика за Кучмою 

назирці. От і підслухав він, як той із Корнеліусом балакав сьогод
ні вдосвіта!

— Господе, твоя воля! — вигукнув Михась. — Та й що?
— Не все він розчув, — зітхнув характерник. — Змисний той 

штукар... Пошепки говорив! Одне слово, замишляє він щось на нас. 
А той дурень помагає... гадає, заплатить йому той пекельник!

— А то ні?
Обух криво посміхнувся.
— Скористається ним штукар, а потім уб’є, і душа його в пекло 

на вічні муки піде... Ну, негідникові туди й дорога! Але поки жи
вий, то буде шкодити... Послав його Корнеліус із якимсь доручен
ням за пороги, вгору по Дніпру. А найгірше те, що дав йому коня 
пекельного. Нашим жеребцям не здогнати його, не те, що пере
гнати!..

— А що ж то за кінь такий? — запитав Михась перелякано.
— Зміюка то справжнісінька, а не кінь!.. — смутно відка

зав характерник. — Як ото погасив Триглав сонце та зірки і по
пелом усеньку землю засипав, то не було на світі жодної живої 
душі — тільки сії коні водилися... Бухали тоді гори вогнем і ди
мом, а тії жеребці жар їли і полум’я пили. Звоював Батько Троян 
свого брата, вкинув його у Безодню, а коней яких побив, яких по
заганяв у Пекло... Ох і недобре, що вирвався один із них у білий 
світ!

— Та що він може накоїти?
— Того коня навіть здаля бачити не можна, не те, що їздити на 

нім! Несе він у собі дух Чорнобога, і кожне місце, де він пробіжить, 
прокляте буде, а зло пануватиме в нім...

— І як же нам бути оце тепер? — питається Михась.
Зітхнув характерник.

— Будемо уповати на милосердя Господнє!.. Може, ще не все 
так погано, як воно здається... Ну, зараз спати давай.

— А ніяка вража личина не заріже нас тут сонних уночі? — пи
тається Михась.

— Ти що, не втямив іще нічого?
— Далебі, що ні! — каже Михась. — Бо й не знаю, про що річ.
Зареготався Обух.
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— Кирик нас уночі вартує, а в нього такий слух, що будь-будь!
І вовка, і татарина, і нечисту силу чує...

На тім і спати повкладалися. Лежить Михась, і сон до його віч 
не йде. Зорі над ним сяють, вода жебонить у річці, а він знай пере
вертається з боку на бік. Аж почув теє Обух та й питається:

— Не спиться, еге?
— Та, — каже Михась, — гадаю отеє, яке то лихо на нас окоти

лося... Чи й під силу нам учинити те, задля чого у дорогу вируши
ли!

— Не журися, сину, — заспокоює його характерник. — Не таке 
ще лихо на сій землі бувало, а Господь його одвертав! Навіть із 
ним самим ріжні пригоди траплялися, то що вже про нас, грішних, 
казати...

Михась і вуха наставив.
— Які ж пригоди?
— А такі, що нам і не снилися, не те що!
— А розкажи ж бо!
— Та воно й спати пора вже... Завтра ж у дорогу! — відмовлявся 

характерник.
— Ну, то хутко розкажеш, а далі спати будемо!..
Обух завовтузився, а тоді сів.
— Не вийде воно хутко... Ну, та дарма! — умостився зручніше 

та й почав: — Було се тоді, як ще не повстав Чорнобог проти свого 
брата, а чинив ріжні капості по світові — й людям, і звірам, і само
му Господові... На ту пору ходив Батько Троян по землі як зви
чайний чоловік. Убереться ото в козацьку одіж, шаблю на пояс 
почепить та й мандрує по білому світові — наглядає за тим, що 
коїться на землі, й усякому лиху запобігає. От і того разу вбрав
ся він за козака, спустився з неба та й подався, куди очі світять... 
Ішов собі, йшов чистим полем, аж зирк — стоїть перед ним замок, 
геть чисто весь із каменю, ровами глибоченними обкопаний, му
рами та валами обперезаний. Підходить Батько Дажбог до брами, 
а вона й навстежень одчинена. Пусто у дворищі, пусто й на валах... 
Коли ж заходить він у замок, а там зала височенна, і сидить у ній 
на престолі велетень, а круг нього двораки та шляхта — теж ви
соченні всі, мов ті дуби. «Здоров, козаче, — каже Господові той 
велет. — А по волі чи по неволі?» — «Сам здоров знаєш, — одвічає 
йому Дажбог, — добрий козак усе по волі ходить!» — «Видно, ви-
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дно, — каже велет, — що лицар до нас завітав на гостину... От тіль
ки одна заковика єсть: має право у цьому замку бути лише той, хто 
зможе показати себе першим у якомусь ділі! От що ти вмієш роби
ти найліпше?» А Батько Троян йому в одвіт: «Та що завгодно! Хоч 
на шаблях рубатися, хоч на руках боротися... Ба, навіть як їсти, то 
я первий буду»! Зареготалися двораки зі шляхтою. «Добре, — каже 
велет, — давай же подивимося, чи вмієш ти так їсти, як отеє ка
жеш!» — Та й гукнув хлопця-недолітка, який крутився неподалік, 
і звелів занести до зали дерев’яні ночви із печенею. «Поміряйся, — 
каже, — з отсим пахолком, а тоді, мо’, й з нами будеш змагатись, як 
здужаєш...» От посідали вони за тими ночвами — Троян із одного 
кінця, той хлопчина з другого. їдять, їдять, та й зустрілися на се
редині. Тільки Господь м’ясо із’їв, а той пахолок і печеню стру- 
бив, і кістки, ще й ночви зжер заразом. «Слабенько ж ти їси, ко
заче, — каже йому велет. — Сей хлопець найменший з-поміж нас, 
а ти і його не переміг! Що ж ти ще вмієш?» — «Бігаю я прудко, — 
каже Дажбог. — Не перегнати мене жодному чоловікові в світі!» — 
«Добре», — каже велет. І махнув горбатому чоловічкові, що біля 
дверей терся. «Ось, — показує, — слуга мій, він до замку воду но
сить! Як переженеш його, тоді будеш із нами мірятися...» Вийшли 
вони надвір, аж дивиться Батько Троян: де не взялася в чистому 
полі дорога, рівна, мов стріла, ще й камінцями вимощена. Ляснув 
князь-велет у долоні, кинувся Дажбог із тим горбанем навзаводи. 
Мчить щодуху, та як до кінця добігали, то випередив його той гор
бань на один крок. «Ану ж бо ще раз», — каже велет. Швидше од 
вітру погнав Батько Троян, та ба — випередив його той горбань на 
постріл із лука. «Тепер, — каже велет, — востаннє — та й годі буде 
з тебе!» Чимдуж побіг Троян, уже й ногами землі не торкаючись, 
та ще й до половини шляху не добіг, аж дивиться — горбань аж у 
самому кінці стоїть. «Отеє козак! — зареготався князь-велет. — Ну, 
добре, бігать ти не вмієш... А горілку пити ж як, полюбляєш?» — 
«У цьому ділі, — каже Дажбог, — я таки перший буду, щоб мене 
чорти вхопили! Що то й за козак, як він горілки не вміє пити!» 
Зайшовся сміхом князь і звелів принести кварту з оковитою. Гля
нув на неї Батько Троян — кварта як кварта, здоровецька, та не 
так щоб дуже. Припав він до неї, п’є, п’є, а дна не видко. Одірвався, 
щоб звести дух, князь-велет йому й каже: «Багацько ти на другий 
раз оставив... Ну, та давай — зараз і подужаєш, бо що там пити!»
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Знову припав Дажбог до тої кварти, щодуху цмулить — глип: тіль
ки зо дві краплі горілки поменшало. Регочуться двораки, регоче 
шляхта, і князь їхній посміхається. «Хирляк ти, козаче, — каже 
Троянові. — Що ж, давай іще раз... може, втнеш!» От припав утре
тє Дажбог до тої клятої кварти, дудлить, аж в очах темно. Як уже 
геть снаги не стало, відірвався він од неї, — аж там ще половина 
лишилася!

Тут і махнув князь-велет рукою. «Хвалько ти, — каже. — Чи, 
може, ти й не козак, а жид який або ляшеня недобите?» Розлютив
ся Батько Дажбог не на жарт. «Хто не вірить, — каже, — що я козак, 
то нехай на герць зо мною стане — кожному голову з пліч знесу»! 
Знову засміявся велет. «Он, — каже, — кицька моя нипає поміж 
двірськими... Як піднімеш її, то хоч кого викликай на герць!» Ухо
пив Батько Троян ту кицьку, хоче од землі одірвати — а дзуськи! 
Нявчить вона, мов навіжена, а з місця аніруш. Моцувався Господь, 
моцувався, та насилу одну лапу її од землі одірвав. «Облиш, — 
каже велет. — Бачу, хирляк ти, що й балакати нема чого...» А Даж
бог розлютився од тої мови, аж блискавиці з очей крешуть. «Не
хай і хирляк я, — каже, — та не побоюся з вами, велетами, силою 
помірятися! Ану ж бо, виходьте, хто найдужчий!»

Подумав князь велетів і каже: «Що ж, востаннє дамо тобі на
году свою силу козацьку показати... Є он у мене прабаба, — ста
ра вона вже, аж порохно сиплеться, та ще човпе помалу! Спробуй 
із нею». От виходить із-за престолу стара-стара баба, така вже ж 
кощава та гидомирна, що тільки плюнь та розітри. Не встиг Бать
ко Троян оком кліпнути, як згребла вона його своїми ручиськами 
і так стиснула, що йому й дух забило. Гне та ламає Господа тая 
бабера, аж йому очі під лоба заходять та ребра тріщать. Та й він 
здаватися не збирається. Отак моцуються вони, моцуються — ні 
він її, ні вона його не подужає! А в залі тихо-тихо зробилося, що 
чутно, як голка впаде, — всі двораки замовкли ошелешено і навіть 
князь очі вирячив од подиву. Коли ж звинулася баба, підставила 
ногу — і похитнувся Батько Троян.

Ляснув князь у долоні та й каже: «Доста!» А сам од подиву 
й отямитися не може. «Тепер бачиш ти, що не можна тобі бути по
між нами?» А Господь піт утер із лоба. «Що й балакати... — каже. — 
З вовками вить — не поле перейти!» Велет кивнув головою: «То ж 
бо й воно, — каже. — А що силу свою змарнував ти у сих перего-
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нах та моцуваннях, то давай перекусимо, що Бог послав! Не хочу 
я тебе голодного відпускати з мого дому».

От пообідали вони, та й провів його велет аж за браму. А там 
і питає: «Чи ж сподобалося тобі в моєму замкові, козаче?» — «За
мок твій гарний, та не хочу я його більше й бачити, — відповідає 
Господь. — Уперше зо мною така ганьба сталася!» Похитав князь 
головою. «Ох, Батьку Трояне, — каже, — славен Велесе, Дажбо- 
же могутній, Стрибоже великий, Коштрубе огненний, Милий 
наш Боже, творче землі та неба! Не знав я, що ти такий дужий, 
а то й ноги твоєї тут не було би. Пахолика мого не перегнав ти, 
бо то був Огонь, що все пожирає! Горбаня не випередив, бо була 
то Мисль, котра й од богів прудкіша. Кварти тої до дна не випив, 
бо не горілка там була, а вода, що знай прибувала та прибувала 
з моря! І хоч моря ти й не вицмулив, Боже, та зміліло воно так, 
що вбрід його тепер можна перейти... Кицька, що з нею ти моцу- 
вався, — то гадюка ота грубелезна, що лежить на дні морському, 
всенький білий світ оповивши! Підняв ти її так, що вона ледве 
хвостом і писком до землі торкалася. А баба тая, — каже велет, — 
то сама Смерть-Мати була! Хоч кого вона додолу повалить, ледве 
пальцем тицьнувши, — а ти тільки похитнувся! Страшна твоя міць, 
Господе... Ліпше з тобою й не мірятися, і діла ніякого з тобою не 
мати!»

Дажбог і рота роззявив, таку мову почувши. «А хто ж ти та
кий, — каже, — що впізнав мене в отсій убогій одежі?»

А велет в одвіт йому: «Хіба ти ще не втямив? Брат я твій єдино
утробний, котрого Триглавом зовуть, а Чорнобогом прозивають! 
На сім же слові бувай здоров, Господе, і на сії фортелі не давайся 
більше».

Страшенним гнівом спалахнув Батько Троян, хтів був ухопи
ти свого невірного брата за чуприну та дати добрячої прочухан
ки, аж глип — і замок щез, і дорога, і сам клятий Чорнобог десь 
подівся. Плюнув тоді Господь спересердя та й почимчикував на 
небо...

— Так той велет — се Чорнобог був під чужою личиною? — пи
тається Михась.

— Таж певно! — каже характерник. — Ото і вийшло, що не мож
на Господню міць на спиток брати — його сила завжди буде звер
ху! І нам сеє теж пам’ятати треба...
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Та й перевернувся на другий бік і замовк. А Михась ще дов
го лежав горізнач та замислено дивився у небо, де ряхтіли зорі 
й молочно-білою стягою сяяв Чумацький Шлях.

III

Над ранком сниться йому, наче знову опинився він на хуторі. 
Бачить, коли ж ні кошари, ні повіток, ні хати дідової нема, лише 
стоїть посеред обійстя якась мазанка, трухлими куликами вшита. 
І така вже вона вбога, така недоладна, що й дивитися гидко! От 
відчиняє він двері та й заходить до тої халупи. Насилу поріг пере
ступив, аж із покуття хтось каже:

«Ага, от і третій прийшов!..»
Дивиться він, аж сидить на покутті двоє чортів. Хвостаті обоє 

та рогаті, а з ротів білі ікла стримлять.
«Сідай, — кажуть, — в дурня зіграємо»!
«А на що ж грати будемо»? — питається хлопець.
«А на просто так»!
Подумав він, подумав та й сів за стіл. От перетасував стар

ший чортяка колоду та й карти здав. Зіграли раз — та й ли
шився він у дурнях. Здали вдруге — і знов дурнем зостався. 
Утретє здали — у чортів жодної карти нема, а в нього дві шіст
ки. Зареготалися пекельники та й повішали йому ті шістки на 
плечі.

«Що, — каже старший чортяка, — програв, собачий сину? Пла
ти ж тепер»!

«Як се — плати?! — каже він. — На просто так грали»!
А чорти знай регочуть.
«На просто так — значить, на те, що найдорожче в тебе, — каже 

старший чорт. — Звичаю ти чортячого не знаєш — треба казати: ні 
нащо»!

«Та й чим же мені платити отеє»? — питається він.
А чорт і каже:
«Давай сюди тую ляльку, що на шиї носиш... »
Глянув він, коли ж то не чорт, а сам Корнеліус. У темному пла

щі, й чорний, наче земля.
«А як не оддам?»
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«Заберу силоміць, а ти вічно будеш у Пеклі каратися!»
«Ага, — каже Михась, — розігнався! Забув, що нечиста міць не 

має проти нього сили?»
Зареготався клятий штукар.
«Так то ж, — каже, — у достеменному світі воно так! А вві сні 

безсилий сей Оберіг проти нас, бо все тут — сон, мара!..»
Відступив Михась на крок і поблід.
«То се ти цей сон витворив?»
«А хто ж іще! — каже. — І хату сюю довелося зліпити, і тебе за

манить сюди... То як: сам віддаси?»
«А ось тобі!» — відрізав Михась.
Та дулю скрутив і під самого носа штукареві як тицьне!
Кинувся тоді клятий Корнеліус уперед і руку простяг. Витя

глася та рука, зробилася довга й потворна, ось-ось малого козака 
за чуба вхопить... Лапнув Михась при боці — а шаблі й немає! Він 
до запоясника — а його теж катма! Метнувся до порога — коли ж 
там дверей нема, тільки стіна гола...

Тут і погибель моя, думає малий козак.
І насилу він теє подумав, як почулося хрипке каркання — і раз! 

і вдруге! і втретє! — і пропала тая хата, і штукар пекельний, а ма
лий козак схопився зі сну, розплющив очі й побачив над собою 
сіре вранішнє небо...

— Господе вишній! — каже Михась, а в самого руки тремтять. — 
Що'ж се за лихо таке було, га?

— Наснилося щось? — питає характерник.
Михась і розказав, що йому приверзлося вві сні. Як почув теє 

Обух, то спохмурнів і геть як хмара зробився.
— Он до якого він способу вдався! Сон сплести — це велике 

чародійство...
— А як це — сплести? — питається малий козак.
— Ох, — каже характерник, — лихе се діло! Як не можна когось 

погубити, то насилають на нього сон. Там усе примарне, тільки 
чарівник достеменний. Що захоче він, те і вчинить із чоловіком...

— Навіть Оберіг може забрати?
— Як візьме він Оберіг до рук, то вже його не повернеш...
Сполотнів Михась.

— А що ж тоді робити? — питається.
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— Є один спосіб, — понуро каже характерник, — та не кожен 
його втне... Прокинутися треба вві сні.

— Як я оце зараз прокинувся?
— Та ні, сину... Уві сні треба втямити, що сниться воно тобі. 

Тоді чинити будеш те, що тобі треба, і не матиме над тобою влади 
жоден пекельник!

— Щось не второпаю я, — каже малий козак. — Як се?..
— Треба робити не те, що тобі сниться, а те, що ти сам хочеш... 

Уві сні все можливо, тож станеш рівний наймогутнішим волгвам 
та бісурканам — попід небесами будеш літати, мов птах, у ріжного 
звіра та рибу перекидатимешся. Тільки не кожен може таке вчи
нити — навіть я, хоч і характерник...

— О Господи! — каже малий козак. — Добре, хоч прокинувсь 
я вчасно...

— Кирик тебе збудив, — каже характерник. — Він у двох світах 
заразом може бути, то, слава Богу, похопився...

Дивиться Михась, а крук на вербовій галузці сидить і зирить на 
нього очицями-намистинками.

— Ото мудрий птах, — каже Михась. — Скажи ж йому, що я до 
смерти сього не забуду! Аби не він, то пропав би.

— Він і так усе тямить, про що ми балакаємо, — каже характер
ник. — А нам у дорогу пора, бо вже он і світає...

Глянув Михась, а на овиді сходить сонце, велике та червоне, 
мов яблуко. От поснідали вони нашвидку, коней засідлали і по
далися росяними травами до Дніпра.

Цілий день їхали Обух із Михасем попри Дніпрове річисько. 
Переправилися через Кінську балку, поминули Пурисові остро
ви, що зеленіли посеред річкового плеса, та й під’їжджають до Га
дючого порога, котрий поміж козаками ще Вільний звався, або ж 
Вовчок. Як спинилися на березі, то характерник і каже:

— Отут недобрі місця починаються... Хоч-не-хоч, доведеться 
повз них їхати, бо полем геть дороги немає!

Глянув Михась на тії камінюки, що стирчали з Дніпра, та на 
тую воду, що з ревиськом страшенним падала шістьма лавами, 
одна понад одною, та й питає:

— А чим же вони такі недобрі?
Зітхнув Обух.
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— Гаддя тут водиться сила-силенна, нечисти всякої... А головне, 
в кожному порозі свій чорт сидить, та ще й не один! Орудує сими 
порогами чортяка Вернигор, князь усієї нечисти! Проти Трояно- 
вого Оберега нічого він не вдіє, та може капості ріжні чинити...

— А чого ж сей поріг зветься Гадючим?
— А он поглянь, то й знатимеш!
Зиркнув Михась униз, а коло самої води на піску аж кишить 

гаддям, — та все здоровецьке, грубе і чорне, мов той дьоготь! Одні 
гадюки на піску гріються, другі на вербах повішалися та звисають, 
мов ковбаси, дригаючи хвостами, а ті у Дніпрі плавають, що тіль
ки голівки чорні мликають поміж хвилями.

— У сьому порозі, — каже характерник, — живе найголовнішого 
чорта жінка з чортенятами, а тії гадюки — то її слуги. Як уночі за
сісти біля берега, то можна побачити, як вона купається гола у тій 
струмині... Тільки краще не робити того смертному чоловікові. Бо 
під ту пору обертається вона прегарною дівчиною, аж перед нею 
не встоїть жоден козак, навіть старий дід січовий. Як почує вона 
дух людський, то виходить на берег і починає на всі боки обер
татися та розкоші свої показувати. Козак притьма вниз, щоб того 
смаколика як слід попорати, — а вона хап його за горло...

— Та баби всі чортиці, — каже Михась. — Відомо ж бо: не Гос
подь їх створив, а вража сила на погибель нашу!..

Тут кінь тупнув копитом і заіржав, косуючи оком собі під ноги. 
Зиркнув Михась, а під ногами стільки гаддя, що й землі не видно.

— Аби сказ на тебе! — спересердя кинув характерник. — Гайда 
звідціля, бо зараз усі гадюки сюди злізуться!

Та й шмагонув коня нагайкою. Погнали вони вчвал, а як уже 
поріг минали, то зиркнув Михась через плече та й бачить: вистро
милося з-за скелля при березі кількоро голів рогатих і зирять їм 
услід лискучими та круглими, мов ґудзики, очицями.

— Пане характернику, — кричить Михась і коня назад завер
тає, — ондо, ондо... чортенята!

А Обух його жеребця ухопив за повід і потяг чимдуж уперед.
— Не озирайся на них, — каже, — бо навіки тут зостанешся!
Перелякався Михась, ударив коня закаблуками та й погнав, як

вітер.
Аж до вечора мчали вони, тільки вряди-годи спиняючись, щоб 

коні перепочили. Поминули Вовче Горло, — тіснину поміж дво
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ма островами на Дніпрі, де вода реве і мчить, мов навіжена, що 
й не один човен тут потонув, — поминули й Ґавин та Кухарів ост
рови. Видно було з берега, що мріють на тих островах білі хати 
під жовтими стріхами, та не захтів характерник туди переправ
лятися.

— Козаки там живуть, що прозиваються сиднями або ж гніз- 
дюками, — каже він Михасеві. — Худобу держать, рибу ловлять 
та звіра... але ніколи нам у гості ходити!

Ночували того вечора у Лишній балці, а вранці проїхали поріг, 
що теж Лишній звався. Характерник знай поганяв та поганяв ко
ней. Пополудні зостався позаду поріг Будило, і вже надвечір по
чув Михась ревисько та клекіт води, що долинали з Дніпра.

— Отеє тобі й Онук-поріг, — каже характерник, правлячи коня 
до берега. — Зветься він іще Вовнизьким порогом.

— А чого ж Онуком його прозивають? — питається Михась.
— А прислухайся, — каже характерник.
Малий козак наставив вуха та й чує: реве вода на тому порозі, 

аж земля трясеться. Аж раптом і вщухло теє ревисько. Тільки ж 
замість того іздаля почулося ще дужче дудоніння — таке, наче глу
хо заревів хтось у відповідь.

— Се Ненаситець відгукується, Дід-поріг, — каже характер
ник. — Отак вони й балакають увесь час... То один, то другий гу
кає!

— А чорти тут є? — питається Михась.
— До дідька й більше! Тут стільки їх, що вночі ліпше й до бере

га не під’їжджати... не те, що ночувати тут! На цьому порозі вони 
вила гострять — на котрі в Пеклі грішні душі нахромлюють... — 
Обух аж сплюнув. — їдьмо хутчій, а то ще дух зачують!

Наступного дня перепливли вони Дніпро на Таволжанській 
переправі та й подалися руським берегом.

— Ох, — каже Михась, зиркаючи доокруж, — яка ж то велика 
наша Україна! І земель вільних у ній в достатку, і звіра, й птиці 
тьма-тьменна... А такої річки, як отеє Дніпро, то, либонь, у всьому 
світі немає!

Похитав характерник головою.
— Ой, сину, — каже, — обкипіла ця земля кров’ю козацькою, що 

й місця такого немає, де вона не проллялася б! Лізе та й лізе сюди 
всяка нечисть... шаблю не встигаєш гострити! Щоб залишалася
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Вкраїна ця нашою, весь час треба воювати... — Та й посмутнів. — 
Часом прозираю я в будучину, і тяжко мені на душі...

— А то чого? — питається Михась.
— Настане така пора, коли обплутають усю землю дротом, а в 

небі залізні птахи будуть літати... Заженуть пани люд Дажбожий 
у неволю, загатять Дніпро і пороги затоплять, що й сліда не зо
станеться! Не буде ні Січи, ні Великого Лугу — житимуть на сих 
берегах москалі та німота, а козацькі діти будуть московщиног 
цвенькати...

Аж сплюнув Обух спересердя. V
— Не знаю, нащо дав Господь мені сей дар... Тяжко й гірко мені 

од нього!
— То, може ж, іще й не буде воно, — озвався Михась несміло. — 

Не покине ж Батько Троян своїх дітей... А то нащо й трудитися 
отеє нам?

Характерник усміхнувся з осмутою.
— На те трудитися треба, сину, що живемо ми тут і зараз... На

щось треба було се Господові, а то в інший час послав би наші душі 
в сей світ! Ну, та менше з тим. Он і Ненаситець уже видно...

Виїхали вони на височенну скелю, що над Дніпром стояла, 
й Михасеві аж дух забило. Стримить унизу могутнє каміння, яке 
цілу річку загатило від правого берега до лівого, а вода реве по
між ним, клекоче та падає з таким страшенним гуком, що у вухах 
закладає. Над тим камінням веселка Божа грає і ряхтить усіма 
барвами. Не видно, де той поріг починається, а де закінчується, — 
куди око засягне, скрізь теє скелля чорніє по Дніпру.

— Отеє Дід-поріг, що Ненаситцем прозивається, а за давнини 
звали його Неясить-поріг! — гукнув характерник Михасеві на 
вухо. — Не замерзає він узимку, бо вода тут жене зі страшенною 
силою. Дванадцять лав у сьому порозі: Рвана, Служба, Гостренька, 
Одинцевська, Рогіжна, Юрова, Булгарська, Богатирська, Довго
пола, Козяча, Мокрі Кладі й Рогата.

— А головний чорт тут живе? — питається Михась.
Показав Обух униз, де під скелею крутився страшенний вир.

— Отеє тут його оселя... Тут і вхід у Пекло, нехай прокляте 
буде! Вночі вилазить він звідтіля й вилежується догори пузом на 
камінні, просто посеред Дніпра.

— А правда, що Богун сей поріг переплив?
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Кивнув характерник.
— Сам теє бачив... З-поміж усього козацтва тільки він і вчинив 

сеє, та ще гетьман Байда, як Січ на Хортиці снувалася! А скеля 
ця, сину, зветься Трояновою... Давно-давно, як світ іще був моло
дий, ішов Батько Дажбог од Козацького моря на Київ і спинив
ся на сьому місці, де ми отеє стоїмо. Ото в скелі й відбитки його 
ніг...

— Сам Господь тут стояв?! — не повірив Михась.
— А певно! Тільки забулися люди про теє, то прозивають цю 

скелю Монастирською...
От постояли вони трохи та злізли й подалися берегом. Уже 

вечоріло. Віяв рвучкий дужий вітер, а на овиді збиралися темні 
кудлаті хмари.

— Щось на негоду заноситься... — буркнув Обух. — Тільки не 
подобається мені сей вітрюган!

— А чом би то? — питається Михась.
— Недобре щось у ньому вчувається...
А вітер дужчає і дужчає. Нахилилися верби під його порива

ми, зашелестіли тривожно зеленим галуззям, зашепотів очерет 
при березі, а Дніпро на плесах ураз поворонів і хвилями взяв
ся. Стугонить вітрюган, аж реве. Зиркнув Михась на обрій — 
і зблід.

— Господе, твоя воля! Що се?
Над полями сунули хмари, тяжкі та величезні, мов скелі, об

литі з-під споду багровим сяйвом, неначе кривлею. Так яріло теє 
сяєво, відбиваючись од хмар до землі, що все доокруж зробилося 
червоне: і трава, й комиші, й пісок на березі.

— Вертаймо хутчій, — каже характерник. — Се не проста буря... 
щось іде з нею!

І допіру він теє промовив, як сяйнула блискавиця та й поціли
ла у вербу, що за сто кроків од них була. Гахнув грім, аж Михасеві 
у вухах заклало, а верба вмент зайнялася, мов свічка.

— І що ж отеє робити? — гукає Михась.
А Обух знай коня поганяє нагайкою.
— Коло порога є печера... може, сховаємося!
Такий вітер зірвався, що з ніг валяє. Заревло, застугоніло, за

квилило у небі. Насилу доїжджають вони до Ненаситця, коли ж 
почувся галас та свист із поля, що й мороз по шкурі пішов.
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— Пане характернику... Ондо, ондо, гляньте! — заволав Ми
хась.

Обернувся характерник та й руки опустив.
Попід тим хмар’ям, облите багряним світлом, з вереском, ре

петом та кувіканням гнало через поле стадо вепрів, величезних 
та горбатих, мов камінюки. Сидить на кожному вепрові старезна 
відьма, гадюками обперезана, з кривим ганджаром у зубах і роз-, 
пущеними кісьми, що летять за вітром. Завищали, захоркали тії 
вепри, заволали на радощах відьми, вздрівши Михася з характер
ником, та й розсипалося стадо півмісяцем, притискаючи їх до Дні
пра.

— Батьку Дажбоже, славен Трояне! — видихнув Обух. — Се ж 
бісуркані-поляниці, котрі у Чорному лісі тирлуються!

Та й знову вдарив коня нагайкою. Уже недалечко й Троянова 
скеля бовваніла; насилу дісталися туди, залізли на самий верше
чок і коней затягли.

— Отут нам і гак! — захекано каже Михась.
Глянув у діл, — а кляті відьми так близько, що з лука дострілиш; 

озирнувся назад, — аж у лавах Ненаситецького порогу цілісінь
ка орда чортів та чортенят висипала. Плигають по камінню, пір
нають у чорториях та дражняться — язики висолоплюють і дулі 
сукають. Так їх багацько, наче мурашня поріг укрила, — геть усе 
чорне.

— Он і Вернигор... — каже характерник.
Зиркнув Михась, коли ж із виру, де кипить і шумує вода, мов 

у казані, виткнулася рогата голова, здоровецька та кругла, як до
вбня. З ’явилася за нею пазуриста лапа, вхопилася за камінь, і ви
ліз на світ величезний чортяка зі свинячим писком і довгелецьким 
хвостом. Зиркнув на Михася з характерником — та й зареготався, 
аж кутні стало видно, так зрадів їхньому лихові.

— Чого зуби гилиш, ідоле! — каже йому Михась.
А нечистий дві дулі зсукав і показує Михасеві здаля: ось, мов

ляв, з’їж! Розлютився малий козак, зиркнув туди-сюди, бачить, 
камінець під ногами. Він ухопив його — та лусь чортяку прості
сінько в око! Звинувся той, мов уж під вилами, й заплигав на од
ній нозі.

— А що, — гукає Михась, — заробив, собачий сину? Ото зна
тимеш, як дулі сукати козакові!
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Завищали чорти з чортенятами, кулаками замахали на Михася, 
а на скелю не лізуть — чують Дажбожий Оберіг, що погибель їм 
несе.

— Оце лихо з нами! — скрикнув малий козак. — Наче в зуби по
пали — і з одного боку нечисть, і з другого!

— Се ще не лихо! — каже йому характерник. — Ти вгору по
глянь!..

Зиркнув Михась та й похолов: широко розкинувши крила, ка
менем падає з неба змій із роззявленою пащекою, а на змієві тому 
сидить верхи чоловік у чорній киреї. Насилу малий козак пригну
тися встиг — промчала над ним та проява, війнувши студеним ві
тром, і коло зробила, завернувши над порогами.

— Га-га-га-га! — зареготався чоловік у киреї.
— Корнеліус!.. — вигукнув Михась.
— Ого-го-го-го-го! — заревів штукар і нумо знову правувати 

на них ту зміюку. Мов блискавиця, майнула вона понад скелею 
та й шугонула ввиш.

— А що, — гукає Корнеліус ізгори, — попався, клятий недоліт
ку! Нічого, здере із тебе шкуру мій пан і сіллю посолить! Голову 
з пліч зніме і кварту з неї вчинить, щоб горілку пити! За гак ре
бром зачепить, та й будеш висіти, поки світ знову стане молодий!

А нечисть уже й під скелею. Похолов Михась, як зблизька 
побачив тих відьом, кощавих та висхлих, наче мерці. Усі у со
рочках, гаптованих чорною та червоною заполоччю, на шиях 
намиста з людських зубів, а руки й ноги живими гадюками 
оповиті.

— Батьку Дажбоже, славен Трояне! — прошепотів малий ко
зак. — Матір Божа, пречиста Ладо!..

— Ну що ж, сину, — каже характерник, дістаючи мушкета з то
років, — видно, дорозі нашій тут край прийшов... Давай же пока
жемо пекельникам, що запорожці не лише живуть по-козацькому, 
а й умирати вміють, як годиться лицарям!

Зняв Михась шапку та й кинув її додолу.
— А що, — каже, — тут балакать! Раз мати народила — раз і по- 

гибати!
Та й висмикнув шаблю з піхов.
Тут і тихо зробилося. Прислухався малий козак — і вітрюган 

ущух, наче ножем його відтяло, і Ненаситець раптом замовк, і віО
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дьми з чортами наче вдавились ураз. Характерник уже був мушке
та до плеча приклав, але так і завмер, зиркнувши через плече.

— Матінко Божа!.. — видихнув він урешті. — Що се?!
А Михась іще нічого й не второпав.
— Де? — питається.
Обух мушкета поволі опустив і кивнув, показуючи на той бік 

Дніпра.
Озирнувся малий козак і очам своїм не вірить: із Дикого Поля 

виїжджає богатир на білому коні. Височенний він, мов дзвіниця, 
в руках ратисько грубелезне та довге, а сам убраний у панцир зі 
срібними бляхами. Помалу ступає його кінь, а богатир наче й не 
бачить, що на тому березі коїться, — ось непоквапом під’їхав до бе
рега, поволеньки забрів у Дніпро та й простує собі через Ненаси
тець. Дивиться Михась, коли ж вода у Дніпрі геть стала — оголи
лося підводне скелля, і сухо стало, мов у полі. їде лицар порогом, 
а чорти з чортенятами так і розбігаються з-під копит його жеребця. 
От дістався він правого берега, і допіру ступив його кінь на кручу, 
як пороснули врозтіч відьми-бісуркані, наче вітром їх здмухну
ло, — ані жодної душі не лишилося.

— Не ворушися!.. — тихо каже характерник, узявши Михася за
руку. — Се мара... <

Завмер малий козак і не дихає. Поминув їх богатир, замислено 
дивлячись перед собою, і попростував у поле. А на овиді вмить 
хмари розійшлися і виглянуло вечірнє сонце, що вже ховалося за 
крайнебо.

Стрепенувся характерник та й давай підганяти Михася:
— А тепер — на той бік, хутко!
— Як се? — питається малий козак.
— Не питай, а жеребця бери мерщій — і за мною!
А сам ухопив коней за повід і потяг притьма вниз. Спустилися 

вони зі скелі та й подалися через пороги, де ото лицар щойно прої
хав. Веде Михась свого жеребця й роззирається наполохано — ану 
ж бо рине зараз Дніпро, то змете їх ураз! Тільки стоїть вода перед 
порогом, і небо у ній відбивається, немов у свічаді. Й тихо-тихо, як 
перед кінцем світу.

— Хутчій, хутчій! — нетерпеливиться характерник, а сам через 
плече зиркає.

— А що? — питає Михась.
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— Дніпро зараз рушить, от що!
Насилу добрели вони до берега, як ожила вода, поповзла по

між камінням, наче розтоплене шкло, побігла тоненькими стру
мочками, задзюрчала, залопотіла, заголосила, падаючи з лави на 
лаву, з уступа на уступ; спотикаючись та збиваючи ноги об скелля, 
видряпався Михась на берег, уперся і щосили потягнув до себе 
жеребця, який хоркав та зизував назад переляканим оком; і допі
ру він затягнув його на кручу, як зі страшенним гуком обвалився 
Дніпро на пороги, бурхнув зеленого хвилею — та підлетіла вище 
од найвищих скель, геть обіллявши Михася з характерником, — 
а тоді задвигтіла земля, заревів Ненаситець, аж на сто верстов ста
ло чути його... Обух на коня вискочив і каже:

— Погнали звідсіля, хутчій!

До самого смерку мчали вони, не зводячи духу, що з коней 
і мило вже почало падати. Як сонце геть сховалося за обрієм, до
їхали до Вороної річки та й звернули у поле, подалі од Дніпра.

— За сею річкою тут-таки і Дзвонецький поріг, — каже харак
терник. — Треба було б його минути ще за дня... Ну, та Господь 
милостивий!

— А то чом? — питає Михась.
— Ждуть на нас там уже чорти — не діждуться! Але дуля їм діс

танеться...
Як надибали затишну галявину поміж верб, то Обух коня спи

нив і звелів розкладати багаття.
— А що ж воно ото за диво таке було коло Ненаситця? — пита

ється Михась, як вони вже повечеряли.
Помовчав характерник.

— Чув я про сеє з’явисько, — каже врешті, — та як по правді, 
то не вірив, що таке буває... Великі ж дива твої, Господе! Се один 
з тих лицарів, що воювали проти Чорнобога. Створив їх Господь 
на горі Заруб коло Дніпра, і числом було їх семеро. У Дикому 
Полі, де на ту пору тільки дим та попіл курився, чекало на них вій
сько Триглавове. Зібрав клятий нечисту силу з усіх кінців світу: 
і чортів, і навів, і відьом, і перелесників, і ще силу-силенну інших 
потвор, що ти собі й уявити не.можеш таких... Коло річки Сама
ри, за Кодацьким порогом, сталася тая битва. Розбили богатирі 
всю нечисть, витоптали її кіньми, що й сліда тої чортівні не ли
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шилося на землі. За вірну службу взяв Батько Троян тих лицарів 
до Иру Господнього, та один із них раз на сто год приходить на 
землю...

— А то чого? — питається Михась.
— Полюбив він одну поляницю і шукає її тепер. А що з Иру ніх

то не вертається, крім самого Дажбога, то приходить той лицар 
марою на землю, з імли й туману зітканий... Скрізь, де він проїде, 
розбігається вража сила вусебіч, а вогонь і вода розступаються пе
ред ним.

— А тая поляниця де?
— Немає її давно. Може, десь і є вона, та вже іншу личину має... 

Як зрадили поляниці Матір Божу, Пречисту Ладу, то прокляв їх 
Господь, що обернулися вони бісурканями. Живуть ті бісуркані 
вічно, та втіхи з того не мають, бо кому вони потрібні? Страшні 
та кощаві, що гляне на них козак — та й сплюне, хоч би й сім год 
скоромного не куштував.

— То се тії поляниці напали на нас коло порогів? — питається 
Михась.

— А хто ж іще! Аби не той богатир, то пропали би ми з тобою ні 
за цапову душу. І Оберіг пропав би з нами...

— Так бісуркані ж нечиста сила! — каже Михась. — Хіба здужа
ли би вони Оберіг відняти?

Зітхнув характерник.
— У тому то й річ, — каже, — що нечиста сила вони... Є, сину, 

нечиста сила, а є злий дух. Нечисть — се люде, котрі Чорнобогові 
служать, а злий дух — то поріддя пекельне: нави, чорти, біси, змії 
та ще багато дечого... Відьми, чарівниці й бісуркані до людей на
лежать, того не страшний їм Дажбожий Оберіг.

— То, значить, бісуркані — се нечиста сила, а чорти — злий 
дух? — перепитав Михась.

— А певно! Се люде вже забулися та нечистю й тих, й інших 
узивають, а за ними і я повторюю...

— Так і Корнеліус людиною є, а Оберіг не годен одняти!
— А ти ж бачив Жеретія, котрий ото людську подобу згубив і за 

те в ланцюгах сто год карався?
— Авжеж — каже Михась. — Та й що?
— Ото таким і штукар є. Запродав він душу Триглавові, то зро

бився чортом! Не людина він уже...

число 12, 2009 45



Леонід Кононович

Замислився малий козак.
— Стільки того лиха не землі... нехай Господь милує! — про

мовив нарешті.
— На те й козаки і Січ Запорозька, — каже характерник, — щоб 

теє лихо відвертати! Спи вже, бо завтра в сідлі дріматимеш.
Михась і послухався. Укрився з головою, бо комарі так і дзиж

чали кругом, а тоді заснув, як убитий.

IV

Ще тільки сіріти почало, як осідлали вони коней і за півгодини 
полишили о ліву руч Дзвонецький поріг.

— Гарні тут місця, — каже характерник, — звіра й риби подо- 
статком... Живуть тут козаки зимівниками, та ліпше, щоб не бачив 
нас ніхто!

Та й ударив коня нагайкою. Погнали вони вчвал, аж вітер за
свистів у вухах. Уже сонце височенько підбилося над росяними 
полями, як почулося з Дніпра лопотіння води поміж камінням. 
Під’їхали ближче, й побачив Михась забору, що, мов зуби, вищи
рилася посеред Дніпра, а обабіч, коло правого берега й коло лівого, 
дві скелі величезні.

— Отсі камені, — каже характерник, спинивши коня, — звуться 
Богатирі... Кажуть, жили тут два брати-велети. Якось не помири
лися вони, почали кидатися один у другого скелями... От одного 
брата і вбило. Засмутився другий і пішов геть із цих країв...

— І де він тепер? — питається Михась.
Усміхнувся Обух.
— Та казка то, сину... Насправді було все не так, се вже люде 

вигадали богатирів. А камені сії Дажбог із Чорнобогом накидали...
— Якеє?
— Як ішов ото Господь на Київ, то зійшлися вони тут на Дніпрі — 

Триглав з лівого боку, а Батько Троян із правого. От Дажбог і каже 
свому братові: «Пусти мене на той берег, бо я хочу козацький люд 
тут заселити і Вкраїну засновати!» А клятий і каже: «Ні, се я тут 
своїх поплентачів осаджу, щоб служили мені вірою і правдою». — 
«Що ж, — каже Господь, — давай силою поміряємося: хто далі камі
нець закине, той і на лівому березі пануватиме». Одламали кожен
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по скелі здоровезній. Жбурнув клятий Триглав — і не докинув, геп
нув той камінь у воду та й досі ото стримить із бистрини. А кинув 
Дажбог свого — та й перелетів він усенький Дніпро, мало Чорнобо- 
га не поцілив. Плюнув клятий і пішов собі звідтіля, зачаївши зло на 
Господа. А Дажбог відтоді на всій землі панує. Отам на скелі видно 
й відбитки його пальців — як узявся ото він за неї, так і лишилися...

— Бачу я, — каже малий козак, — усі місця святії на сім Дні
прі!

— І сам Дніпро — свята річка, бо для народу свого створив його 
Троян, — одвічає характерник.

їдуть вони далі. Поминули Стрільчу скелю, що височіла посе
ред Дніпра, й до півдня залишили позаду ще два пороги — Лохан- 
ський і Сурський.

— А отся річка Татаркою зветься, — каже характерник, спиня
ючи коня над річечкою, що бігла поміж заростей лепехи та шува- 
ру. — Тут станемо на обід, бо вже коні потомилися...

— А далі що по Дніпру? — питається Михась, як вони сіли обі
дати.

— Далі, сину, — каже характерник, — буде Кодацький поріг... 
Стоїть на тому порозі кріпость, що Кодаком зветься, а звели її 
кляті ляхи на нашу погибель. Як їде хто водою на Січ, то пере
ймають його і в кайдани забивають... Орудує в кріпості полковник 
Гродзицький, із ляхів. Такий лад та послух у тій кріпості, що страх 
Божий: як засне хто з вояків уночі на варті, то балачка коротка — 
голову з пліч, та й годі!

— А казав же дід, що розруйнували тую кріпость!
— Гетьман Сулима, — нехай панує на тім світі! — теє вчинив. 

Більше тому десяти год, як ляхи покликали німців із чужої землі, 
й ті звели їм сюю кандигарню. А не минуло й года, як вертав Су
лима із походу на Крим та наткнувся на те городище. Розлютив
ся гетьман, вирізав усю залогу, а кріпость козаки розваляли, що 
й сліда не лишилося...

— І що? — питається Михась.
Махнув рукою Обух.

— Прийшов сюди гетьман Конєцпольський. Розбив нас, а кріпость 
наново збудував, ще більшу та потужнішу... От і стоїть тепер озіяка на 
Дніпрі — як заворушиться Запорожжя, то перекривають ляхи Дніпро, 
що ні збіжжя, ні огневого припасу не підвезти із волости!
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Сказавши теє, задумався характерник, похилив чубату голову, 
та й заспівав півголосом:

Не схотіли пани-ляхи попустити й трохи,
Щоб їздили в Січ козаки та й через пороги

Да й звели понад Кодаком город-кріпосницю 
Ще й прислали до Кодака військо-чужаницю

Зажурились запорожці, що нема їм волі,
Ні на Дніпрі, Ні на Росі, ні в чистому полі.

Обізвався серед Січи курінний Сулима:
«Гей, давайте ж, ослопці, зварим клятим ляхам пива»!

Добре Павлюк та Сулима панів частували —
Ляхву вибили дощенту, Кодак зруйновали.

Як зачув се Конецпольський, зобрав своє військо, 
Обступили пани-ляхи Січу Запорізьку.

Да й повезли до Варшави гетьмана Сулиму 
На тяжкую смертну муку ляхам на предиво...

Замовк характерник знову, а тоді й каже:
— Бачив я все теє на власні очі... Ліпше було б мені й на світ 

не родитися, як бачити таке! Самі козаки видали на смерть свого 
гетьмана... — Та й підвівся. — Що ж, сину, коні підпаслися, то їдь
мо вже, мабуть...

Уже сонце сідало за овид, як стало чутно із Дніпра гуркіт Ко- 
дацького порогу. Спинив характерник свого коня та й каже:

— Оце тобі й Кодак, остатній поріг на Дніпрі... Звідціля вже 
жодної кріпости чи городища на Дніпрі немає до самісінького Чи
гирина!

— А до Києва ще довго? — питає Михась.
— Ого, сину... до Києва ще їхати і їхати!
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Глянув Михась на Кодацьку кріпость, що бовваніла з правого 
боку Дніпра, та й каже:

— Отеє, значить, теє гніздо кляте! Як виросту я та стану кошо
вим, то розруйную його, що й цурки не зостанеться!..

Засміявся Обух.
— Дай, Боже, тобі здоров’я, козаче... На те ж і діти народжують

ся, аби вчинити те, чого батьки не встигли! А зараз давай полем 
поїдемо, щоб не вгледіли нас із вежі кляті ляхи...

Та й завернули у якусь балку. Вогко там було і грузько, та, пев
не, тудою багато їздили кіньми, бо геть дно столочене копитами. 
Петляє та балка, то туди, то сюди завертаючи, а Обух знай коня 
поганяє. Аж раптом занепокоїлися жеребці, захоркали. Не встиг 
характерник коня осадити, як махнув крильми його крук і крик
нув застережливо.

— Назад! — крикнув Обух.
І коня завернув, та запізно, — виїжджає з-за скруту цілісінький 

гурт ляхів із ротмістром на чолі. Усі в панцирах та шапках заліз
них, а в руках списи з прапорцями. Угледіли Михася з характер
ником та й притьмом до них.

— О, — каже ротмістр, виважуючи у руці будзигана, — гарна 
рибка нам у невід попалася! Хто такі?

Обух у сідлі випростався і рукою вперся у бік, наче той пан.
— Гонець із листом од кошового Війська Запорозького до його 

милости гетьмана Потоцького! А се мій джура, — каже, киваючи 
на Михася.

Ротмістр і головою покрутив.
— А чого ж сам їдеш, без козаків?
— Такий розказ у мене, — каже характерник. •
— Ох, козаче, не бреши! Не розказ у тебе, а друге щось на умі, — 

сумнівається ротмістр. — А глейти маєш?
— Маю, — каже характерник.
— Ану покажи!
Сягнув Обух у тороки та й добув два перепускні листи, що їх 

Богун виправив у кошовій канцелярії. А ротмістр зиркнув на них 
та й каже:

— Ага, листи в сумці, а чорт на думці! Що ти мені отеє показу
єш, га?

— А що?
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— Від пана Лещинськоґо, котрого комендантом король наста
новив на Січі, треба листи мати для проїзду на волость! А сії ваші 
січові бомаги можеш у чоботи собі замість вустілок послати — те
пліше буде! — І махнув рукою. — Гайда з нами!

— А то нащо? — питається Обух.
Ляхи й зареготалися.
— А пан полковник Гродзицький у гостях тебе хоче бачити! 

Як добрий ти чоловік, то переночуєш із джурою своїм у кріпости 
й поїдеш собі, а як харциз чи ворохобник, то палю тобі застругає... 
А то знаємо ми вас, комишників, — як надів ладунку, то й узяв чор
тову думку!

Не встиг Михась оком кліпнути, аж один лях уже шаблю зні
має із Обуха, а другий пістолі добуває з сідельної кобури.

— Отепер добре буде, — каже ротмістр. — Бо ти, я бачу, чоловік 
з іскрою, то щоб не скоїлося чого з тобою... Гайда!

Та й погнали Михася з Обухом поперед себе, наче овець. Ви
їхали на берег, переправилися поромом на руський бік, а там уже 
й кріпость стоїть. Глянув Михась на неї, й недобре йому зроби
лося.

Величезна та грізна була та озіяка, зусібіч обперезана висо
ким земляним валом із частоколом ізверху, і на всіх чотирьох 
кутах вежі стоять. Під тою кріпостю туляться хати, комори, 
шинки, або просто кучі, сяк-так зліплені з глини та соломи, — 
там осів ріжний люд, що шукав захисту од татар. Зиркнув Ми
хась угору, коли ж на валах сторожа ходить із мушкетами і га- 
лябардами.

Еге, думає собі малий козак, гарна клітка — звідсіля не випурх
неш!..

От заїжджає чата до кріпости, аж наперестріч і сам полковник 
іде.

— О, — каже, — гості у нас! Де се ви їх спірвали?
— У Чорній балці ховалися, щоб із веж їх не розгледіли, — каже 

ротмістр. — Обзиваються посланцями до його милости гетьмана 
Потоцького, а глейтів достеменних чортма!

— До хурдиги їх, — наказує полковник.
Та й подався на забороло, де варта якраз мінялася.
Запровадили Михася з характерником до кандигарні, витруси

ли всі кишені й оружжя позабирали.
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— А тепер, — насміхається ротмістр, — прошу панство до по
коїв!

І відчиняє перед ними двері до льоху. Вогкістю відтіля пові
яло й щурами, та що вдієш — пхнули характерника в потилицю, 
а Михасеві копняка дали нижче спини, та й зачинили у тій хур
дизі.

— Ну, — каже козарлюга, — от і хату маємо!..
— Темно ж тут, — озирнувшись, промовив Михась.
Був той льох довгий та глибокий, із дикого каміня змурований. 

Під стелею одне віконце, та й те заґратоване.
— Хоч спати тут є де?.. — питається Михась.
— Он у кутку... — понуро каже характерник.
Зазирнув Михась у темний кут, а там ланцюги звисають — ір

жаві та грубелецькі, ще й кривлею обкипіли.
— Чимало нашого брата козака тут перебувало! — каже харак

терник. — От тільки мало хто звідціля живим виходив... Клята 
фортеця!

— То що ж оце робити будемо?
Обух стенув плечима.
— Зараз полковник з’явиться... Допит буде чинити! Як від

брешемося, то відпустить. Тільки здається мені, що й тут нечисть 
лапу доклала...

— А чого б то?
— Рідко так буває, щоб чата їхня їздила руським берегом. А нас 

у балці зловили, куди ляхи й заглядати бояться, — татаре тудою 
ходять на Вкраїну... Чекали нас ляшки, зразу видно! А вирядив 
їх сам полковник — не побоявся навіть, що татаре цілий під’їзд у 
бран можуть узяти!

— Оце халепа... — зітхнув Михась, сів під муром і головою на 
руки схилився.

Отак сиділи вони години зо дві, аж у льоху й геть темно зро
билося. Коли ж затупотіло щось у кандигарні, забряжчали ключі 
коло дверей — заходить до хурдиги полковник, а за ним два смо
лоскипи заносять.

— Сидите, значить? — питає. — Ану встали, хутко!
Подумав Обух та й звівся на ноги, а за ним і Михась устав.

— Як прозиваєшся? — питає полковник.
— Обух.
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— Відкільїхав?
— Із Січи.
— Козак?
— Атож.
— Якого куріня?
— Переясловського.
Помовчав полковник.

— Чого в балці ховався?
— Не ховавсь я, — одвічає характерник, — а прямував до Сухо

го хутора, що на Самарі. Балкою ближче буде.
— А з Січи хто тебе послав?
— Кошовий.
— Куди?
Обух підняв голову, й очі його зблиснули.

— У глейтах теє написано, вацьпане! Чого перейняв нас і до 
хурдиги вкинув, наче харцизів яких?

Полковник посміхнувся.
— Хитрий ти, мугиряко! Та ще й не таких ламав я, втямив? Що 

з тебе за післанець, як їдеш сам-один та ще й із глейтами, котрі со
бачого хвоста варті? А того листа, що пану коронному гетьманові 
заадресований, ти читав?

— Неписьменний я... — каже характерник, понуривши голову.
Полковник простяг руку, й один із чатових подав йому цидулу

з печаткою кошової канцелярії.
— Ось, — каже полковник, — дивися, що ти віз!
Узяв і розгорнув тую грамоту. А там навіть слова немає, сам 

чистий папір.
— І що тепер скажеш, козаче?
Мовчить характерник, мовчить і Михась.

— Не хочеш балакати? — питає полковник. І кивнув на чато
вих. — Ану давайте того вилупка!

Знову загупало в кандигарні. Дивиться Михась, аж одчинили
ся двері — заходить до льоху жовнір із голою шаблею, а за ним 
якийсь хлопчак у жупані до п’ят.

Схопив полковник смолоскипа та й підняв угору.
— Кучма!.. — зойкнув Михась.
— А, впізнав-таки! — каже полковник. І до Кучми: — Вони?
А той і щоки надув, наче ховрах.
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— Вони, вони... не сумлівайтеся, ваша милість! Отеє, — показав 
на характерника, — той, що Обухом зветься. Єретик він і знахар, 
сильний, що таких на світі мало єсть! Проти Господа блюзнить 
і з чортами накладає. А сей, — на Михася показує, — лигається 
з ним. Обоє ясновельможного короля і всієї Річи Посполитої во
роги перві!

— Ти мізки мені не забивай, — каже полковник. — Куди вони 
їхали?

— На волость, звісно! — каже Кучма.
— Нащо?
— Ворохобу зняти проти мостивого панства! Отсей, — показав 

на Михася, — носить на собі поганський знак, що йому від чортів 
дістався. Як принесе його в Україну, то такий веремій закрутить
ся, що вже й не поправиш нічого!

— А сей? — кивнув полковник на Обуха.
— А сей помагає йому.
Подумав трохи полковник.

— Від кого все це ти знаєш? — питає в Кучми.
Той знову надувся, мов банька на воді.
— Вельможний пан Корнеліус, дворак ясновельможного 

князя Яреми Вишневенького, мені про все це повідав і до ва
шої милости послав, щоб їх затримали в дорозі! Завтра влас
ного персоною він до вашої милости приїде й забере обох сих 
голодранців. А зараз у залізо їх обох треба забити, аби не вкоїли 
чого!

Полковник зиркнув на Михася.
— У тебе той знак?
— Угу, — буркнув Михась.
— Покажи!
Повагався малий козак, та врешті потяг за поворозку і дістав 

Оберіг із-під сорочки.
Допіру витяг він його, як засвітився, засяяв Оберіг багряно- 

чорним світлом, аж відблиски на стіни впали. . Усе черво
не зробилося: і чатові, й оружжя їхнє, і Михась із характер
ником.

— Єзус-Марія!.. — видихнув полковник.
— Чаклунство се давнє, ваша милість! — каже Кучма. — Не до

веди, Господе, його до рук узяти — таке лихо скоїться, що й казати
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шкода. Тільки мій пан може впоратися з ним, бо в отців-єзуїтів 
навчився чаклунство ріжне одвертати...

— Та він мені всеньку кріпость спалить, сей почеп чортів! — 
каже полковник.

— Не спалить, ваша милість, не сумлівайтеся! — каже Кучма. — 
Проти людей нічого він не вдіє, бо не для того у світ прийшов. А його 
милість ясновельможний князь Ярема Вишневецький золотом вас 
обсипле з ніг до голови, як ви сих урвителів та обіясників йому од
дасте! Довго він за ними ганяється, та знай уловити не може...

— То, кажеш, приїде по них дворак од пана Вишневецького?
— А певно! Я, — гордо каже Кучма, і знову щоки надув, наче 

той ховрах, — післанець його і слуга рукодайний, а листа від пана 
мого ви вже бачили!

— Підніжок ти, а не слуга... — каже полковник. — Ну, та дідько 
з тобою! — І на Обуха глянув. — Чув, що сей вилупок про вас ка
зав?

Обух понурив голову.
— Чув... — каже неохоче.
— Що скажеш на теє?
— А що балакати... Брехня все це, звісно!
— Ти, бидло, — каже йому Кучма, — то ти ще брехлом будеш 

мене обмовляти?! Мугиряко ти, комишнику вошивий! — І до пол
ковника: — Можна, я його нагайкою потягну?

— Ні, — каже той.
— А сього? — показує Кучма на Михася.
— І сього теж не можна.
— А чого?
— Бо під королівським ординансом обоє, а тобі до них зась! 

І недобре полонених бити, позаяк без оружжя вони.
— Та що се таке, — залементував Кучма, — нема кого і нагай

кою усмак сперезати! А так кортить отеє, аж руки сверблять!
— А нех тобі, чортова тінь!.. — каже полковник. Та й кивнув на 

чатового.
Той церемоній не розводив: згріб морданя за комір, до дверей 

лицем розвернув та як дасть копняка — Кучма так і вилетів із хур
диги сторч головою.

— Сих двох замкнути, коло дверей поставити варту, — каже 
полковник. — І ока з них не спускати!
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— Що думаєш учинити з нами, вашмосць? — питає Обух, коли 
всі рушили до дверей.

— Нехай пан маршалок коронний із вами розбирається... А я 
вчинив, як закон мені велить! — мовив полковник. І вже з порога 
докинув: — У залізо тебе забивати не буду, бо все одно завтра за
беруть вас...

Та й вийшов. Зарипів засув, і знову темно зробилось, як у 
мішку.

— Ну й що отеє будемо робити? — питає Михась.
— А що тут вдієш... — каже характерник. — Влипли ми з то

бою!
Михась присів, спершись на мур.

— Справедливий усе-таки сей пан! — каже. — Якби не Кучма, 
то, може, й відпустив би нас із Богом!..

— Може, й відпустив би... — каже характерник. — Кошо
вий із ним ладнає, а старшина до нього навіть у гості їздить! 
Як голод буває на Січі, то сей полковник часом запомагає 
нас.

— А що, — питає Михась, — так багацько збіжжя у сій крі- 
пості?

— Ого, — відповідає характерник, — тут харчу стільки нагро
маджено, що десять год облогу можна тримати! А пороху, а ядер, 
а куль... Залога невелика, та вся із німаків да голендерів, котрі за 
жолд служать. Таких вояків ще пошукати — всі війни пройшли, 
які на світі бували!

Похпюпився малий козак.
— То що, — каже, — не втекти відціля?..
— Та певно, що ні! — каже характерник. — Чатуватимуть нас 

добре...
— А взавтра, як штукар нас із кріпости виведе?
— Узавтра вже тим паче, — понуро мовить характерник. — При

їде Корнеліус не сам, а з почтом і вояками... А все то будуть не 
люде, тільки чорти самі!

— І Оберіг віднімуть?
— Оберега в сім світі не можуть вони взяти... Та як припрова

дять нас до Триглава, то той завладає Дажбожим знаком! А що 
тоді станеться, то й уявити страшно...

— Кляті ляхи! — каже Михась.
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Та й замовк. Сиділи вони так із годину, аж характерник і каже:
— Давай-но спати вже будемо... Вранці видно стане, як діло 

обернеться!
Михась і на теє нічого не сказав. Тільки зручніше сперся об сті

ну та за якусь хвилю не зчувсь, як і задрімав.

І сниться йому, наче минула вже північ. Зійшов місяць, зазир
нув крізь заґратоване віконце під стелею, і посвітлішало у льоху. 
Дивиться Михась: спить під стіною характерник. Кулака під голо
ву підклав, а сам хропе, аж мури трясуться. А за дверми тихо, тіль
ки чутно, як ходить туди-сюди чатовий, що їх ото стереже.

Це я сплю, гірко думає малий козак. А як прокинуся вранці, то 
забере нас клятий штукар та й повезе на той світ...

Завовтузився Обух, на другий бік перевернувся і знову кулака 
під голову підклав.

Чекай-но, думає собі Михась... таж хіба я сплю? Я ж уві сні про
кинувся! А казав характерник, наче вві сні все можна...

І страшно йому стало, й цікаво заразом. Підходить він до две
рей, пхнув їх — і враз у кандигарні опинився.

Оце диво! — думає собі. Значить, правду казав характерник!..
Давай дивитися: ходить попід дверми жовнір із мушкетом, на 

лавах вояки сплять, котрі варту на заборолі мають міняти, а в кут
ку лежить все те, що в Михася з Обухом відібрали: і сідла, і тороки, 
і оружжя з порохівницями... Визирнув малий козак надвір — же
ребці їхні біля конов’язі припнуті.

Добре! — думає собі Михась.
Та й назад бігом. Жолдак знай ходить туди-сюди попід льохом, 

а Михася й увіч не бачить. Вернувся малий козак до хурдиги і по
чав характерника трясти за плечі.

«Га? — питається той спросоння. — Що таке?»
«Уставай хутчій», — пошепки каже йому Михась.
«А що?»
«У дорогу пора... Не сидіти ж нам тут до ранку»!
Обух недарма характерником був — схопився на ноги та й утя

мив усе відразу.
«Батьку Дажбоже, славен Трояне! — каже. — Великі ж дива 

твої, Господе»!
«Ходімо мерщій», — каже йому Михась.
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От поминули вони вояка, що їх чатував, забрали збрую кін
ську й оружжя у кандигарні та й виходять надвір. Івасів жеребець 
почув їх і захоркав радісно. А інші двоє коней знай сіно хрум
кають.

«А де полковник у сій кріпості живе»? — питається Михась.
Показав характерник на вікно, що ген-ген у замку чорніло.
«А що»? — питає.
«Сідлай коней, — каже Михась, — а я зараз»!..
Та й поліз прямісінько по стіні. От і вікно теє — відчинив його 

Михась і залазить до покою. Дивиться, стоїть ліжко з балдахіном 
під стіною, а в ньому хропе хтось.

Се він, лях той проклятий! — думає собі Михась. Ну, зараз я тобі!..
Роззирнувся у покої, аж на столі каламар із чорнилом стоїть. 

Узяв його малий козак, одсунув завісу й зазирає під балдахін. 
А полковник горізнач лежить і хропе, наче той кнур.

Ага, думає Михась, якраз і добре буде!
Та й умочив гусяче перо в чорнило і намалював полковни

кові під носом здоровезні вуса, ще й на кінцях позакручува
ні. А далі взяв булаву, що тут-таки напохваті лежала, й пові
сив над ліжком. Дивиться, а полковник і не зворухнувся, далі 
хропе.

Спи, спи... — думає собі малий козак. — А от як уранці проки
нешся!..

І спустився по стіні у двір. Обух уже коней засідлав і всеньке 
добро на них поприв’язував.

«Гайда», — каже Михась, плигаючи в сідло.
Під’їжджають до брами, а вона сама перед ними відчинилася. 

Тут і дорога до Дніпра. Спустилися вони до берега, коли ж там 
пором припнутий.

«Отак би завжди, — каже Михась, заводячи гнідого на пором. — 
А не уздрить нас хто із кріпости»?

Обух линву перерізав і відіпхнувся од берега.
«Поки сон твій триває, то все буде, як ти хочеш, — каже Миха

севі. — Але не можна, щоб він довго снився...»
Ніч тиха стояла та місячна. Випливли вони на середину Дні

пра. Озирнувся Михась на кріпость — і лячно йому стало, така 
величезна й грізна вона. А якщо, думає, стрілить хтось у нас із гар
мати?
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І допіру він теє подумав, як зблиснув огонь на заборолі, гупну
ло щось, мов у бубон, і шубовснуло коло порома гарматне ядро, аж 
вода засичала.

«Прокидайся! — крикнув характерник. — Хутчій, хутчій, а то 
лихо буде»!

Глянув Михась, аж попливло все перед ним, — Дніпро, тая крі- 
пость, могили на руському березі, — а тоді зарябіло й почало жуж
митися, наче хтось його бгав щосили.

І насилу він теє побачив, як скрикнуло щось тричі хрипко — 
і раз! і вдруге! і втретє! — й пропало все нараз...

— Господе вишній! — каже малий козак, протираючи очі.
Зиркнув навсібіч, аж кругом Дніпро і вже лівий берег близько.
— Так се правда було?! — питається в Обуха.
— А певно! — каже той, правуючи стерном. — Тільки надто дов

го тобі снився той сон, того тепер халепу маємо... Добре, хоч Ки- 
рик збудив тебе вчасно!

Тут гримнуло з кріпості вдруге, і розпечене ядро просто над їх
німи головами просвистіло.

— Се вони пристрілювалися двома ядрами, а тепер поціляти 
стануть! — каже характерник. — Гармаші там добрячі, не те, що на 
Січі!

Аж бабахнуло втретє. Окреслило ядро дугу над Дніпром 
та й ударило у пором, аж задвигтів він увесь.

— Ушиваємося! — каже характерник. — До берега вже близько, 
то кіньми допливемо!

А жеребці наче того й чекали — плигнули з порома та й по
пливли, хоркаючи і пирхаючи у воді. Сидить Михась на сво
єму гнідому, обхопивши його за шию, і серце мало не ви
скочить. Під ним темна вода, що й дна не видно, позаду ядра 
падають одне за одним, а тут ще й кінь по самісінькі вуха 
пірнає... Ех, думає, як то добре було вві сні — тіло, мов пу
шинка, легесеньке: що схотів, те і вчинив, куди захотів, туди 
й пішов!

Як ось і берег замрів у темряві. Намацали коні піщану обміли
ну й посунули на суходіл.

— Нехай йому всячина! — каже Михась, коли вони з характер
ником спинилися у шелюгах. — Мокрий увесь, як хлющ!
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— Та то нічого, сину, — відповідає козарлюга, викручуючи со
рочку. — Головне, живий!

А з кріпости гармати б’ють і б’ють. Шугають ядра над водою, 
мов блискавиці, та знай поціляють у той пором — уже з нього тіль
ки друзки плавають посеред Дніпра, а з Кодака все стріляють.

— Паліть, паліть... — каже характерник, вилазячи на коня. — 
Самим же переправитися не буде на чому... При березі, бачив, самі 
під’їздки стоять! А нас уже не вам зловити... — Та й зиркнув на 
Михася, котрий у сідлі сидів. — Готовий?

— А певно! — каже той.
— Ну то в дорогу!

V

Як сонечко зійшло над імлистими зеленими луками, побачи
ли вони вдалині широку та повноводу річку, що впадала у Дніпро. 
Береги її поорані були зміястими балками, долинами та розлога
ми, і скрізь гаї видно було та переліски.

— Ось вона, Самара-річка! — озвався характерник. Найліпша 
місцина коло порогів... Тут і коней попасемо, а то геть заморили
ся!

Та й проїхав ще трохи і спинився коло старезного дуба, де дже
рело нуртувало у зеленій травиці.

— Як же ж ото воно все вийшло у тій кріпості? — питається 
Михась, коли вони поснідали.

— А так, як і мало бути... — каже характерник. — Зумів ти вві 
сні прокинутися, от тільки злякався наприкінці! Що уявив собі, 
те й збулося...

— Себто з гармат почали смалити у нас?
— От-от, — потвердив Обух. — Та ще й почав той сон плутатися 

в тебе. Бачив, як зжужмилося усе? Якби ще трохи, то справжня 
біда була би...

Замислився Михась.
— А чого ж раніше не міг я сього втнути?
— А Господь його святий зна... — каже характерник. — Як на 

мене, то штукар тобі поміг!
— Якеє?
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— Витворив він отой сон, щоб тебе туди заманити, а сей 
дрюк із двома кінцями: хто побуває в тому сні, то й сам його 
вчинити може... Тепер нехай лікті свої гризе та лютує, що так 
уклепався!

— І тепер я завжди отакі дива чинитиму? — питається Михась.
Засміявся характерник.
— Розігнався ти, козаче!.. Навіть давні волгви тільки вряди- 

годи могли вчинити сеє, а що вже про тебе казати... По правді, ліп
ше тобі не потрапляти в такий сон, бо в ньому багато можна лиха 
вкоїти! Тоді після тебе і сам Господь не поправить...

— А нехай йому всячина! — буркнув Михась.
Та не питав більше нічого.
От поснідали вони і знову рушили в дорогу. Почали подибу- 

ватися над річкою хутори та зимівники, на левадах пасіки видно 
було, а в полях жовтіли золоті лани збіжжя.

— То тут люде живуть! — каже Михась.
— Наших тут чимало осіло, запорожців, — каже характерник. — 

Гарна тут місцина, багата й на рибу, і на звіра, й на мед. А ще ле
жить на ній благословення Господнє...

— А то чому ж? — питає Михась.
— Як побили богатирі Дажбожі пекельне військо біля Сама

ри, то очистився цей край від нечиста на довгі віки. Поселив тут 
Дажбог первого чоловіка, й відтоді спочиває на цих землях ласка 
Господня... І трави тут густіші, ніж де-інде, і вода чиста, мов сльоза, 
й лани родять щедро. А де ступала тут нога Троянова, то ті місця 
й геть незвичайні — дивнії дива там кояться...

— А куди ж ми їдемо, що від Дніпра оддаляємося?
— У гості, сину... Є тут один зимівник, то перепочинемо в ньо

му днів зо три. Коні пристали вже добряче, та й нам треба дух звес
ти...

Отак балакаючи, звернули вони у долину, що від Самари ген- 
ген у поля прямувала. У зелених вербах красувалася річечка, як 
у віночку, поміж осокою блищала, мов дзеркало; а попід схилами 
дзвонкові криниці нуртували. Навіть коні звеселіли й хутчій піш
ли, хоркаючи та гривами стрясаючи на радощах.

— У цій балці декілька сіл сховалося, — каже характерник. — 
Ото поминемо їх, а там і зимівник уже близько...

А Михась і зареготався.
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— Ти чого? — питається Обух.
— Та уявив, як се той полковник на ґвалт схопився... Я ж йому 

вуса чорнилом намалював і булаву над ліжком повісив! Ото гуп
нула вона його по лобі!..

Обух усміхнувся.
— Се ти гарно придумав... Тільки нащо?
— А на те, — каже Михась, — щоб чатового, котрий нас варту

вав, од смерти одборонити! Як побачить полковник, що тут без 
чарів не обійшлося, то не стане йому голову стинати, га?

— Хтозна, — каже характерник. — Ми ж і браму покинули від
чиненою... Може, таки втямить, що проти міці Дажбожої вартові 
його не в поміч!..

Як ось і село в долині показалося, обнесене частоколом. Було там 
з десяток хат, білих та охайних, запитих куликами з житньої соломи. 
Попід вікнами мальви цвітуть та півники, любисток зеленіє і м’ята. 
На майдані криниця, і журавель стирчить із цебром на гачку.

— Господе, — каже Михась, — гарно ж як! Наче додому вернув
ся...

— Тільки людей чогось не видко! — насторожився характер
ник. — Зараз, правда, сінокіс, та бодай хтось мав би тут бути...

От заїхали вони у село. Бачать, аж двері у хатах стоять навсте- 
жень, вікна побиті, а на подвір’ях пір’я валяється з розпоротих по
душок.

— Боже милий, — каже характерник, — та ж тут татаре про
йшли!

— А не ляхи? — питає Михась.
— Нема чого тим ляхам робити!.. Татарська се поведенція — як 

село виріжуть, ясиру наберуть, то наостанок усе потрощать та по
нівечать. Надто ж полюбляють вони подушки та перини різати — 
ото розпанахає ганджаром та й пустить за вітром, а сам регочеться, 
мов дурнуватий...

— Ондо, ондо мрець! — зойкнув Михась, показуючи нагайкою 
в двір.

Зліз характерник із коня і через тин переплигнув. Дивиться, 
аж посеред обійстя лежить козак, вивернувши руку. Біла сорочка 
його в крові, й замість обличчя місиво якесь.

— Не поможеш йому нічим уже... — зітхнув характерник. — 
А ось іще один!
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Біля повітки заклякла горізнач дівчина у вишитій сорочці — 
либонь, ратиськом закололи, бо під грудьми зяяла кривава діра.

— Боронилася, певне, а їм ніколи було... — каже характерник, 
сідаючи на коня. — Таких дівок вони у ясир беруть... У Кафі за них 
гарні гроші можна вторгувати!

Поки минули вони теє село, то десятків зо два забитих нараху
вали. Хто валявся біля криниці, хто на подвір’ї, хто на тину завис, 
поцілений стрілою, — де смерть застала, там і лишився.

— Ох, і горе! — каже характерник. — Давно татар у сім краю не 
бувало — боялися вони козацьких чат, бо тутешнє козацтво свою 
оборону зладнало! Недарма ж і село не спалили басурмани, щоб 
не виказати себе... Тільки що ж се за орда, хтів би я знати!

— А що, — питає Михась, — ріжні вони є?
— Є кримська орда, — каже характерник, нахиляючись із коня, 

щоб розгледіти слід на дорозі, — є ногайська, ще білгородська є... 
А яка тут пройшла, то не втямлю — щось не по знаку мені сії під
кови!

— А ондо шапка якась!.. — каже малий козак.
Обух і підчепив шаблюкою тую шапку, що валялася під тином.
— О Господе! — каже, глянувши на неї. — Таж се буджаки тут 

пройшли!
— А що се за лихо?
— Татаре, котрі біля Дунаю кочують... Найгірша се орда з-поміж 

усіх! Тільки ж рідко вони сюди заходять...
Проїхали вони ще декілька сіл, і скрізь трупи валялися та пір’я 

літало над обійстями. Зазирнув Обух до одної хати та й назад при
тьма.

— Не йди туди... — каже Михасеві, що поткнувся був за ним.
— А що там? — питається малий козак, як вони за село виїха

ли.
— Дітлахи побиті!.. — каже характерник. — Душ із сім...
— А хіба татаре дітей у ясир не беруть?
— Так малі ще... Старих та малих невигідно до Криму гна

ти — вимруть дорогою! От вони і б’ють їх... Візьмуть лаву, в горло 
упруться ребром — та й по всьому! Або за ногу та об вугол...

— А нас вони не злапають? — питає Михась перелякано.
— Та ні, бо години зо дві тут невіра пройшла... Назад вертатиме 

іншим шляхом! Шкода, Кирика я послав у Кодак на звіди — той
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вистежив би, де бусурмани кошем стали! А зараз у поле давай за
вернемо, щоб не наткнутися часом на який чамбул...

Та й виїхали з балки і подалися полем. Трава тут була неви
сока. Почали траплятися озерця, що поросли осокою, далі якісь 
мочарисьа. Години зо дві минуло, аж стала місцевість нерівною, 
а потім пішла під укіс, у долину.

— Знову хмари збираються... — каже характерник, зиркнувши 
у небо. — І вітер якийсь недобрий, аж пронизує!

Вітрюган і справді знявся холодний та рвучкий. Свистить 
та квилить над полем і знай дужчає та дужчає. Коли ж гухнуло 
в небі й така блискавиця сяйнула, що обоє мало не посліпли од 
неї.

Заплющив очі малий козак, бо аж різонуло в них, — а як роз
плющився, то за якісь гони вгледів кінські храпи і шпичасті шап
ки, що гнали чимдуж у височенній траві.

— Татаре! — зойкнув Михась.
— Утікай! — крикнув характерник. — Утікай, я їх перейму!
— Та що ж я за джура буду, як батька свого січового в біді по

кину! — каже йому Михась. — Давай мушкети, хутчій!
А Обух і замахнувся на нього нагайкою.
— Утікай, кажу тобі! Не я їм потрібен, а ти! Он поглянь!..
Та й показав у небо.
Зиркнув Михась — і серце його на мить зупинилося.
Із сивого грозового хмар’я, з похмурого неба, де телесувався 

лютий вітрюган, долинув повільний жалобний спів, що від нього 
чуприна ставала сторч і кров у жилах холола. Він усе зближався 
та зближався, перекриваючи лемент і галас орди, аж із хмарного 
вировиська виринули три діви простоволосі.

Були вони зо два людські зрости завбільшки. Лиця їхні були 
мов зі срібла куті, коси їхні сяяли, як біль біла, очі їхні горіли, не
наче полум’я.

— Утікай, чортів сину! — кричить характерник Михасеві. — Як 
потрапить Оберіг їм до рук, то лихо буде!

Та й шмагонув Михасевого коня нагайкою. Схопився жеребець 
дибки, заіржав страшенно, бо ніколи не лупцював його Михась, — 
і рвонув з усіх чотирьох копит, аж груддя бризнуло навсібіч.

А татаре вже й геть близько. Залементували, завили, мов со- 
барнота, угледівши, що Михась напереріз їм утікає, та й ну ж бо
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за ним притьма. Бахнув позаду постріл із мушкета, потім другий, 
далі горлач страшенно гаркнув, аж у вухах заклало на мить, — 
озирнувся малий козак, аж Обух уже з чотирма бусурманами на 
шаблях рубається. Усенька долина шапками татарськими рябіє, 
а ще й галайстра за Михасем повернула, насилу характерника 
крилом зачепивши.

«І правда, за мною вони женуться!» — подумав Михась, при
гнувшись у сідлі.

Гнідий відразу втямив, що біда. Вихопився вмент на той бік до
лини та як дремене — аж вітер засвистів у вухах! Майнула якась 
річечка із кладкою через неї, хвисьнув Михася по лиці кущ вербо
лозу, мигнув прослідок, розбитий кінськими копитами. Чує малий 
козак, гуде земля під ордою — і ззаду женуться, і збоку заходять, 
і спереду вже ось-ось переймуть. А пекельні діви над самісінькою 
головою в’ються, і вітер сичить та квилить у їхніх косах.

— А ось я вам!.. — крикнув малий козак, показуючи їм нагайку.
Сахнулися кляті пекельниці, та не від нагайки, а угледівши, як

яріє під сорочкою Троянів Оберіг, що аж крізь полотно видно його 
могутнє багряно-чорне сяєво. А татаре свистять та лементують, 
заходячи навперейми. Добув Михась пістоля й курок ізвів. Ну, 
думає, голіруч мене ви не візьмете! Ось вискакує із верболозу хар
циз на кудлатому бахматі та й до хлопця. Уже й руку простягнув, 
щоб за комір ухопити, аж тут чорне дуло просто у вічі глянуло — 
гахнув Михась йому просто в писок, що й голова на друзки роз
летілася. Тут і другий вигулькнув оддалі — замахнувся арканом, 
та випередив його малий козак і з другого пістоля у самісінького 
лоба поцілив.

Махнув татарин руками і повалився з коня, мов той сніп.
— А-а-а-а! — заволала орда.
Бачить Михась, навперейми вже не візьмуть його. Та й позаду 

наче вже відстають — віддаляється тупіт, хоч і женуть, аж дух із 
них випирає.

«Може ж, утечу!» — думає собі малий козак.
Та й вихопився з-поміж верб’я у чисте поле. Росла там низька 

трава, а віддалік виднівся старезний ліс, оповитий голубою імлою, 
наче димом.

— Хутчій, хутчій! — кричить Михась гнідому, лупцюючи його 
закаблуками. — Ще трохи, ну!
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Як тут щось цьвьохнуло коло вуха. Зиркнув малий козак через 
плече, а татарва з луків у нього стріляє. Затьохкали стріли оба
біч, що й мороз по шкурі пішов. То одна, то друга повітря тнуть, 
аж у вухах шарпає. Ну, думає Михась, підстрелять мене, мов зай
ця!.. Та й розлютився. Вихопив свого лука, жменю стріл із сай
дака дістав — і, на скаку обернувшись, пороснув тими стрілами у 
галайстру. Одна влучила гладкому татаринові у груди й у кожусі 
застрягла, друга в чийогось коня поцілила, аж той заіржав і грим- 
нувся догори копитами, вершника задавивши під собою, третя 
шапку якомусь басурманові прошила, четверта дзьобнула когось 
у щоку, а п’ята всіх поминула й по самісіньке перо ввігналася у 
горло бузувірові, що позаду їхав.

— А що, з’їли, кляті нехристи! — заволав Михась.
Аж ось і ліс насувається. Ударив Михась гнідого п’ятами, ви- 

тягся той у струну, вже сливе й ногами землі не торкаючись, ще 
трохи — й облизня татари спіймають! Втямили вони сеє та й на- 
останок пустили в нього цілісіньку хмару стріл.

— А дзуськи вам! — крикнув Михась і дулю їм показав насам
кінець.

І раптом підскочив у сідлі, засичавши од болю, — влупи
ла йому татарська стріла попід ребра, аж в очах темно зроби
лося. Тут кінь і в лісі сховався. Хитнуло Михася о ліву руч, 
хитнуло й о праву, закашлявся він, і на вустах кривава піна 
виступила.

«Мабуть, легені просадило! — думає малий козак. — Треба вті
кати, а то зловлять по кривавому сліду!»

І давай поганяти коня. Плутає лісом, то туди, то сюди завер
таючи, щоб зо сліда галайстру змилити. Десь із годину ото так 
петлював, аж заїхав у непролазні хащі, аж самому страшно стало. 
Наламала тут буря деревляччя, що не проїдеш, — хоч куди глянь, 
кругом корчомахи стримлять.

«А татар уже й не чутно, — думає собі Михась. — Де ж пак, у лісі 
не втнуть вони по сліду йти!»

І знову закашлявся й кривлею сплюнув. Стримить тая стріла 
під ребрами, а болю й не знати — заклякло все й мов неживе зро
билося.

От продерся кінь крізь той бурелом, а далі дерева й порід
шали. Проїхав ще трохи Михась, бачить, галявина якась і на
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ній копичка сіна стоїть. Жеребець повітря понюхав та й хор- 
кнув радісно — певне, людське обійстя почув. Малий ко
зак уже й не поганяв — сам біжить гнідий, неначе тягне хтось 
його.

Аж ось розступився ліс, луки зазеленіли попереду, й почув Ми
хась, як хтось тихо-тихо співає...

Ой луговая зозуленька рано-рано,
Ой луговая зозуленька да ранесенько.

Усі луги облітала рано-рано,
Усі луги облітала да ранесенько.

В однім лузі не бувала рано-рано,
В однім лузі не бувала да ранесенько.

А в тім лузі ночувать буду рано-рано, 
Ночувать буду, привикать буду да ранесенько.

Свого Михася дожидать буду рано-рано, 
Дожидать буду да й ранесенько...

Виїхав Михась із-поміж дерев, аж бачить: озерце в зеленій до
лині, трохи далі хатка стоїть під жовтою стріхою, а на леваді па
сіка видніє — вулики з колод видовбано й накрито солом’яними 
острішками. Коло вулика порається дівча в білій сорочці та знай 
наспівує собі під носа.

— А чого се ти мене дожидать будеш, вража дівко? — серди
то каже до неї Михась, під’їжджаючи. — Брат чи сват я тобі, 
га?

Глянуло на нього те дівча й нітрохи не злякалося — тільки 
всміхається.

— А хіба тебе Михасем зовуть?
— А певно!
— Значить, про нас із тобою цю пісню складено... А з пісні слова 

не викинути, сам знаєш!
Насупився Михась ще дужче.
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— Ага, — каже, — треба ти мені! Знаємо ми вас, бабів, — вам аби 
кров ссати з козака та поїдом його їсти день при дні!!

— А ти, значицця, козак?
— Та вже ж не лях! — буркнув Михась.
Підвелося дівча і вулика острішком накрило. Аж тепер роз

дивився Михась, що гоже воно, як маків цвіт, очі голубі-голубі, 
а коси щирим золотом сяють.

— А як ти козак, — питає дівча, — то чого ж на жіноцький рід 
лихим духом дихаєш?

— Бо від вас, бабів, — каже Михась, — тільки лихо да клопіт 
сам! Породила вас клята Нея, Діва Обида, щоб життя козакові ме
дом не здавалося!..

— А без нас добре було б, еге?
— Та вже ж!
Засміялося дівча.

— А звідки ж козаки бралися б, якби жіноцтва не було, га?
— Як се — звідки?! — обурився Михась. — Козаки в Січі змалку 

дух свій гартують!
— Та ні, не про те я... Звідки ті діти беруться, що з них козаки 

виростають, скажи?
Ляснув Михась нагайкою по халяві.
— Щось, — каже, — не втямлю я тебе! То ти не знаєш, де діти 

беруться, чи як?
— Та я-то, — відповідає дівча, — знаю... А ти сам мені скажи!
— А що, думаєш, не скажу?
— А от і скажи!
— Ну, й скажу!
— От і скажи, скажи!
— Ага, — каже Михась, — дурного знайшла! Думаєш, не знаю? 

У капусті дітей знаходять, от де!
Тут зареготалося дівча, аж бджоли перелякалися і хмарою гу

нули із вуликів.
— Ох, козаче, — крізь смішки каже, — не думала я й не гадала, 

що ти такий малий іще!
Розлютився Михась на тії слова.

— Ти кого се малим узиваєш?! — гнівно питає. — Ти запорож
ця, лицаря Пречистої Панни, на кпини береш? Осьо нагайкою як 
впережу нижче спини!..
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Глянуло на нього дівча й очі примружило.
— А що ж се за козак, — питає, — що дівчат нагайкою б’є? Хіба 

ж сеє годиться?
Михась і засоромився. От же смикнув мене лукавий за язика, 

думає собі.
— Та воно й правда... — каже. — Отеє добалакався, нехай йому!.. 

Тебе хоч як зовуть?
— Леся, — каже дівча.
— А батько твій хто?
— Батька мого ляхи вбили, а я із бабунею живу.
— А бабуня хто твоя?
— Відунка.
— А ти?
— Аябісурканя.
Михася наче приском обсипав хто. Отеє влип, думає.

— Та як се?! — питає.
— А просто! Сьома я в дев’ятому коліні, тож уродилася бісур- 

канею.
— І чарувати вмієш?
— А певно, — каже Леся.
— А... а начаруй що-небудь!
Дівча підійшло до Івасевого жеребця і по храпах його поплес

кало.
— Що се ти коїш, вража дочко! — каже Михась, натягуючи по

від. — Се чорт, а не кінь, убити може!..
— Мене всі птахи й звірята слухаються, — відповіла Леся 

та й коня по шиї погладила. — А що, віриш тепер?
А гнідий заіржав стиха і тицьнуся їй писком у долоню.
— Вірю, — каже Михась. А сам і далі думку думає: отеє вплип — 

тікати треба відціля, поки не пізно! — Ну, що ж, — каже хутень
ко, — бувай здорова, дівко! Поїхав я, бо ніколи.

Та й коня пхнув закаблуками, а той ані руш — держить його 
капосне дівча за гнуздечку й не пускає.

— Куди ж ти поїдеш, — спиняє, — як увесь он кривлею сплив?
Зиркнув Михась, аж кров геть сорочку промочила і додолу ка

пле.
— А, — каже байдуже, — та то пусте! Шпичка застряла якась. 

Ось я її витягну!..
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І взявся за стрілу.
— Стій! — зойкнула Леся. — Не чини того, бо лихо буде!
Та Михась не слухав дівчину — зламав стрілу і жбурнув геть. 

Насилу він те зробив, як бурхнула кров, крутонувся світ ув очах, 
та й повалився малий козак із коня. Упав горізнач на землю і ба
чить: небо над ним низьке та похмуре, хмар’я, немов купини в мо- 
чарищі, й летить попід тим хмар’ям чорне птаство — ще й так ба
гато його, не злічити!

Се по душу мою, встиг подумати малий козак. От і край усьому: 
і діла не зробив, і віка збавив собі намарне...

Та й зомлів.

VI

І мариться йому, наче знову опинився він на березі моря. Голий 
та пустельний той берег, тільки хвилі б’ють по камінню та якісь пта
хи кружляють над піщаною косою. От заходить він у воду та й спи
нився.

А хтось шепоче йому на вухо: йди далі, йди... там добре!
Ступнув він іще крок, потім другий. Хлюпоче хвиля, м’яко 

та лагідно торкає його попід пахвами.
Зморивсь я, думає він, а там, у глибині, тепло та затишно — ніх

то мене там не дістане!
Та й рушив уперед. Збурилася вода, зануртувала і потягла його 

у море. Аж гукнуло його щось:
«Івасю»!
Озирнувся він, коли ж на березі десь узялася вільха.
«Хто се?» — питає він.
А вільха й каже материним голосом:
«Вернися, сину! Рано тобі ще туди!»
Спинився він та й не знає, що діяти. Тепле те море й ласкаве, аж 

не хочеться вертатись.
«Вертайся ж бо!» — знову каже йому той голос.
А хвиля знай хилитає його та зносить на бистрину.
«Як я ж не можу...» — каже він, ледве тримаючись на но

гах.
А голос утретє каже:
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«Вертайся! Кінь твій на тебе чекає, й оружжя твоє, і та дорога, 
що її ти ще не пройшов...»

І тоді згадав він усе, і жахнувся, що назавжди міг лишитися 
в морській безодні, й рвонув назад, до берега; вмить пропало те 
видиво: і море, і берег той, і вільха — а він очі розплющив і побачив 
над собою сволока із темним хрестом на ньому...

— Довго ж я спав! — каже малий козак.
— Був би ти навік заснув, якби до нас не втрапив!.. — кажуть 

йому збоку.
— А де ж се я?
— А він уже й забувся! — озвався другий голос. — Ото козак!..
Зиркнув Михась доокруж та й бачить: лежить він у хаті. Ві

кна в ній маленькі й із круглих шкелець, на стінах рушники ви
шиті, й житнім хлібом пахне. А на лаві коло нього теє дівча 
сидить.

— Ага, — каже він, — тебе забудешся! Ти та бісурканя, що зві
ром і птицею орудує! А зовуть тебе Леся.

— Та я іще багацько дечого вмію, крім цього... — каже тая Леся.
— А що?
— Рани вона зціляє, шибенику! — озвався хтось ізбоку. — Та ти 

такого накоїв, що тепер добром воно не обійдеться!
Обернув Михась голову, коли ж підходить до нього якась баба. 

Стара-престара, аж зігнулася.
Відьма, думає малий козак.

— Нащо ти стрілу переламав, га? — питається відьма. — Тепер 
діставати треба.

— А воно ж боліти буде... ой-ой-ой! — каже Леся.
Михась і щоки надув.

— То що ж то за козак, як він терпіти не вміє! — каже суворо. — 
Баба то, а не козак!

— Ну, то зараз і покажеш, який то козак із тебе... — каже ві
дьма.

Та й закотила на ньому сорочку. Зиркнув Михась і злякався: 
нагнало під ребрами ґулю, мов кавун завбільшки. А стріли і не ви
дно — кров’ю залляте все.

— Глибоко ж загналося! — каже Леся.
— Ти що, бачиш? — питає Михась.
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— А певно! Аж у ребро гостряк он уперся.
Та й поклала долоню на тую ґулю. Запаморочилося Михасеві 

в голові, потемніло увіччю, але біль умить ущух, наче ножем його 
відрізало.

— Дістанеш? — питає відьма.
— А хтозна, бабуню... — каже дівча. — Якась чудернацька сяя 

стріла!
— Чому б то?
— Ворушиться, мов жива... Хто тебе устрілив? — питає Михася.
— Татаре.
— За лісом?
— Еге.
— А як же ти з такою раною до нас дістався?
Хотів був Михась і сказати, та промовчав.
— Не знаю.
— Ще й зо мною так довго балакав... — каже Леся до відьми. 

Й до Михася: — Болить?
— Ні.
— От і добре...
Та й провела долонькою по тій ґулі. Заплющив очі Михась і го

лову вбік повернув, аби не бачити нічого. Чує, накреслила вона 
пальцями хрест, а далі розсунула тіло, немов ножем розпанахала, 
і встромила долоню під ребра.

— Ти., як се ти робиш?! — питає Михась.
— Цить... — каже Леся. Та й мацає під ребрами.
— Зачепила? — питається відьма.
— Ні ще...
Тихо у хаті зробилося, тільки чутно, як Михась дихає тяжко.
— Ну, — питається відьма, — є вже?
А в Лесі аж краплі поту виступили на чолі.
— Тікає воно від мене... — каже нарешті. — Нечисто тут щось!
— То що, не дістанеш?
— Та хтозна... — каже дівча. І раптом скрикнула: — Ось... ось 

воно!
Та й потягла за той гостряк. Михасеві й увіччю потемніло.
— А-а-а! — зойкнув він.
— Ага, — каже Леся, — отеє такий козак із тебе? А хто хвалився, 

що не боїться нічого?
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— Так болить же... Ох, Матінко Божа!
— Ну, то терпи... як там у вас на Січі кажуть — терпи, мовляв, 

отаманом будеш!
Ухопився Михась за лаву, аж пальці заклякли. А дівча знову 

зрушило гостряк у рані.
— Із пальців просто вислизає! Ану ж бо так спробую...
— Ве-е-е-е! — залементував Михась.
— Та не волай, мов на зарванській вулиці, чортів сину! — каже 

відьма. — У мене вже у вухах од тебе позакладало!
— Та болить же, що здуріти можна!
— А нащо ж лицаря з себе корчив і сміливцем виставляв?
— Та хвалько він, бабуню, — каже Леся. — Як дівчину нагайкою впе

резати, то тут він хоробрий... А до лицаря йому ще як до неба пішки!
Тут Михась і розлютився. Та що се таке, думає, на Січі не остан

ній чоловік я був, з нечистою силою змагався, бусурманам давав 
пороху понюхати, — а якесь дівчисько на глузи мене бере?!

— Нехай мене чорти вхоплять, як зойкну ще бодай раз! Да
вай, — каже, — тягни!

Дівча і потягло стрілу до себе. Аж дух забило Михасеві: оберта
ється гостряк під ребрами, а витягти його ніяк.

— Матінко Божа, Пречиста Ладо, — просить Леся, — стань мені 
на поміч! Батьку Дажбоже, славен Трояне, творче землі та неба, не 
дай погибати козакові!

Зціпив зуби Михась і вже не знає, на якому він і світі перебуває. 
Чорно в очах, всього мовби приском обсипало, а в горлянці крик 
зростає.

Аж раптом і урвалося все.
— Ось він, — каже Леся. Та й скрикнула: — Божечку, а се що?!
Зиркнув Михась, а гостряк у її руці заворушився, засичав і жа

бою обернувся. Голова в тої жаби мов шпичка була, сама зелена, 
і дві червоні плями на спині.

— А бий тебе сила Божа! — скрикнула відьма.
Михась і стямитися не встиг, а вона вихопила тую жабу 

та в піч як жбурне! Завовтузилося у комині, наче туди собацю
ра впав, та як бабахне — так і гайнуло з печі димом та попелом у 
хату.

— Що то було, бабуню? — питає Леся, бліда, мов полотно.
Баба зиркнула на Михася і похитала головою.
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— Нечисть, що ж іще! Та жаба на Чорнобогових луках водить
ся, де вічна ніч стоїть!

— Поцілили вже мене раз такою стрілою... — прошепотів малий 
козак, насилу повертаючи язиком. — Тільки тоді гадюка була.

— Лихо якесь вкотилося із тобою до нашої хати, — каже ві
дьма. — Ану розказуй, що накоїв, песький сину!

Та Леся перепинила її.
— Кров’ю він сплив і балакати не годен, бабуню... Хай спить!

Три дні марив Михась і кидався вві сні, мов навіжений. Чет
вертого дня насилу звівся на ноги, видибав з хати і сів на присьбі. 
Гріється на сонці й чує, як сила вертається до нього.

— Значить, ще не край мені... — каже сам до себе. — Певне, сам 
Господь держить мене в обороні!

Аж тут із садка почулася пісня:

Ой у  полі сніг та дим 
Там соловейко гніздо звив 
Цілу ніч він щебетав 
Свою пташину викликав...

А ця знай виспівує, — думає собі Михась. — Ото вже співуха! 
Коли ж тут і Леся з садка виходить.

— О, — каже, — то ти вже й на ногах! Міцний же ти, козаче!
— Було би мені, якби ти ту стрілу не дістала... — каже Михась. 
Леся усміхнулася.
— То вже нагайкою битися не станеш?
— Боже збав! — каже малий козак. — Щоб не ти, то пропав би. 
Леся й сіла коло нього на присьбі.
— Ти справді запорожець?
— А певно! — каже Михась.
— А як же ж до нас прибився?
— їхали ми зо своїм батьком січовим на волость, — неохоче 

каже Михась. — А в полі коло балки опала нас орда...
— То ти втік?
— Угу.
— А той козак?
— Не знаю, — каже Михась.
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Зиркнуло спідлоба на нього дівча.
— А чого ж се ти в біді його покинув?
— Мене хтіли татаре взяти, а не його... — буркнув Михась.
— А чом то?
— Довго казати!..
Леся й головою похитала.
— Ох, козаче, химерний ти якийсь! І стріла тая уготована 

була тобі недарма, і до нас ти заїхав, наче провадило тебе щось, 
і на ноги отеє зіп’явся зашвидко після такої рани... Кому ти 
служиш?

— Батькові Дажбогу й Матері Ладі, — каже Михась. — А ти?
— І ми з бабунею теж.
— Так ти ж бісурканя! — вигукнув Михась.
— То й шо?
— Хтіли нас бісуркані у бран зайняти коло Ненаситця, — каже 

Михась. — Слава Богу, поталанило нам!..
— Се котрі бісуркані?
— Ті, що на вепрах їздять.
Дівча пополотніло.
— Господе, твоя воля! Се ж відьми, що Матері Лади одцуралися... 

войовниці, гаддям оперезані! А як же ви од них одборонилися?
Михась і розказав, як воно було. Як скінчив, то Леся й каже:

— Чула я про того лицаря, та віри не йняла, що так воно буває! 
А далі?

— Багацько ріжних див було з нами, — неохоче каже малий ко
зак. — Аж отеє опинився у вас... Сам раняний, аж вітер хитає мене! 
А треба їхати притьмом...

— Щось везеш? — здогадалося дівча.
— Везу... — згодився Михась. Та й замовк.
Леся більше нічого й не питала. Аж тут відьма йде.
— А що, — каже, — встав уже? Живучий ти, вражий сину! Ди

вися ж, дівку мені не зобиджай!..
— Та се, — каже Михась, — не дівка в тебе, а золото, бабуню! 

Таку гріх зобиджати.
Баба і сплюнула.

— Знаємо ми вас, козаків... Зразу добрі та божі, хоч до рани 
прикладай, а тоді як заставлять через шаблю скакати! Сердешна 
дівка скаче та знай слізьми вмивається.
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— Облиш, бабуню, — каже Леся. Й до Михася: — Тут жеребець 
твій тебе шукав... Таке чинив, що не доведи, Господе, — бігає по 
всіх усюдах, іржить та знай дивиться, мов питає: де, мовляв, пана 
мого поділа?

— А де він?
— Пасеться коло озера.
Михась із присьби схопився.

— То ходімо хутчій!
Ще й до озера не дійшли, а гнідий уже Михасів дух почув. За

іржав, аж виляски пішли, пастися покинув і наперестріч біжить.
— Здоров, друже! — каже йому Михась.
Та й за гриву обняв. А жеребець знай плигає на радощах та за 

вуха його хапає.
— Ох і любить він тебе!.. — каже Леся.
— Се брат мій рідний, — каже Михась. — Куди я, туди й він... 

Один без одного не можемо! А хто його розсідлав?
— Я, — каже Леся.
— Видно, що ти бісурканя — сього коня навіть бувалі запорож

ці боялися!
А гнідий заіржав і давай вибрикувати по моріжку.
— Що се він коїть? — питається Леся.
— Показує, що в дорогу пора... застоявся, мовляв! — каже Ми

хась. І до гнідого: — Поїдемо, поїдемо... та не сьогодні, а взавтра! 
Засідлаємо тебе удосвіта — і гайда!

Леся зиркнула на нього.
— Ти певен?
— Треба їхати... — каже Михась. — Дорога ще далека.
— Куди?
— На Київ.
Зітхнуло дівча та й каже:

— Не виїдеш ти звідціля, козаче...
— А чом би то?
— Замкнена сяя долина...
Михась і очі витріщив.

— Та як се — закрита?!
— Ходімо до озера, — каже Леся. Та й узяла його за руку й по

тягла за собою, хоч він і опирався.
— Ну й що? — питається Михась, як вони опинилися коло озера.
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— А поглянь-но добре... на що воно скидається?
Зиркнув малий козак та й бачить: вода в тім озері чиста, мов 

сльоза, коло берегів осока росте, а саме воно продовгасте.
— Таке, — каже, — наче ногою хто ступив тут...
Леся й кивнула.
— Як ходив ото Батько Троян по світові, мов простий чоло

вік, то лишалися на землі його сліди... Небагато їх є, та місця тії 
замкнені для простих смертних. Живуть там лише чарівники, ві
дьми та бісуркані, що служать йому.

— То се слід Троянів?!
— А певно! Простий чоловік може сюди потрапити, та вийти 

з цього місця не здужає. Чарівником треба бути, щоби покинути 
сюю долину...

— А як я сяду на коня та й поїду? — питається Михась.
— Хоч куди поїдеш, то назад вертатимешся!
Почухав Михась потилицю.
— І що ж отеє робити?
— Чекати треба... Іншої ради нема!
— І довго?
— Он давай сядемо на тій вербі та побалакаємо, — каже Леся.
Над річечкою, що вибігала з того озера, похилилася стара-стара

верба, — наче місток вона була, аж на той бік можна було по ній 
перейти. От посідали вони на тій вербі, то Леся й каже:

— А дуже тобі хочеться їхати звідціля?
Михась зиркнув на неї приголомшено.
— Таж певно! Що було б мені тут робити?
— З нами жив би... — каже дівча та й зашарілося.
— Та у вас тут, либонь, навіть їсти немає чого!
— Меду в нас є досхочу, кози держимо, а он у тому кінці долини 

жито посіяли... — каже Леся, опустивши очиці додолу.
— Вигадала таке! Мене вся Січ виряджала, щоб учинив те, що 

на віку мені написано, — а ти хочеш, аби я у сій долині на все жит
тя лишився?!

— А що ти везеш?
Михась озирнувся навсібіч.
— А ти нікому не скажеш?
— Ні.
— Присягайся!
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Леся притулила пальці пучками до серця.
— Спасінням душі своєї клянуся, вічним життям ув Ирі Дажбожо- 

му присягаюся, що ні слова не скажу нікому з того, що зараз почую!
— Добре, — каже Михась. Була то страшна клятва — хто пору

шить її, то буде кінця світа блукати чорними луками Триглавово- 
го царства. — Дивися ж!..

Та й потягнув за поворозки і дістав із-за пазухи Оберіг.
Темна була та лялька, мов земля, та як упало на неї світло, то 

засяяла вона, наче сонце, аж очам боляче було дивитися.
— Матінко Божа!.. — затуляючись руками, вигукнуло дівча.
Пішла брижами вода в озері, зашумів, залопотів ліс довкруги,

зацвірінчало птаство у всіх усюдах, а стара верба заколихалася 
і простягла до них свої віти.

— Бачила? — питає Михась, ховаючи Оберіг під сорочку.
Леся була бліда, мов полотно.
— Значить, прийшов у світ образ Матері Лади... — прошепотіла 

вона. — Ну що ж, хай буде те, що буде!
— А добра з того буде небагато... — каже хтось позаду.
Крунувся Михась, мов обпечений, аж поруч відьма стоїть. Мов

із-під землі виросла, — ніхто й не зогледівсь, як вона тут опини
лася.

— А коли ж добро було в сім світі? — питається в неї Леся.
— Та й то правда... — каже відьма. І зиркнула на Михася. — Втя

мила я відразу, що недарма ти сюди прибився, чортів сину... От 
тільки не думала, що така ноша на тобі!

— Сили небесні завдали мені сюю ношу на плечі, — каже Ми
хась. — А ти, відьмо, не ставай мені на заваді.

— Не вийдеш ти із сієї долини, — похитала головою відьма. — 
Воно буде й добре — не принесеш лиха у світ!..

— Про яке лихо ти балакаєш, відьмуго? — питає малий козак. — 
Се образ Матері Лади, що сам Господь його сотворив, як ще світ 
був молодий! Як прийшов сей Оберіг у світ, то вдяглася зеленню 
земля і зацвіло все!..

Відьма й рукою махнула.
— Молоко в тебе на губах ще не висохло мені про теє розказу

вати! А ти, — зиркнула на Лесю, — бачу, вже лащишся до нього, 
мовби кицька! А знаєш, що той Оберіг в Україну принесе?

— Ні, — каже Леся.
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— Ну то йди до озера, так побачиш! Тільки гляди, щоби пере
полох тобі після того не довелося виливати, вража дівко!

От стало дівча над берегом, а відьма дістала жменю жита з хвар- 
туха і сипнула у воду. Закипіло озеро, зашумувало, а тоді враз по
голубіло й наче свічадо зробилося.

— На огненній річці Латир-камінь сяє, на тім камені Мати Нея 
смертну сорочку вишиває, — хутко заговорила відьма. — Вийду 
я не перехрестившись, удосвіта Богу не помолившись, до того 
каміня прийду, казати буду: «Матінко Неє, святая П’ятінко! Ти 
смертну сорочку вишиваєш, геть усе на білім світі знаєш, — і що 
було, і що є, і що буде ще. Покажи мені, що зо світом Божим ста
неться!» Хрест на мені, хрест на стіні, й уся я в хрестах, мов свиня 
в реп’яхах. А як брешу я, то нехай обернуся в камінь. Амінь.

Пішли брижі по воді, й знову зробилася вона мов дзеркало. На
креслила відьма у повітрі Коштрубове свастя й питає в Лесі:

— Що бачиш?
— Бачу... бачу пожар і ляхів побитих... — каже Леся. — Коні га

сають без вершників...
Знову накреслила відьма Коштрубове свастя.
— Що бачиш?
— Палі понад шляхом, а на них люди нахромлені... — каже 

Леся. — Й князь їде на сивому коні! А страшний, що нехай Гос
подь милує...

І втретє накреслила відьма Коштрубове свастя.
— А тепер що бачиш?
— Багна якісь, а коло них табор, валами обсипаний... — уже че

рез силу каже дівча. — Гармати на окопі... Се наші, певне, бо хо
ругви малинові, а на них Дажбоже знамення... О Боже... рейвах у 
таборі! Тікають козаки через багна, а ляхи за ними... б’ють їх, руба
ють!.. А далі... далі кров, пожога... по всій Україні!

Та й заплакала.
— Доста, — каже відьма. Й до Михася: — Чув? Ото тим воно 

і скінчиться — поб’ють вас ляхи, розженуть по всій Україні, за
вдадуть її татарам у ясир, що й душі живої трудно буде знайти! 
Крови розіллєте стільки, що землі за нею не буде видко... А задля 
чого все теє?

А малий козак руки за пояс заклав і живіт уперед випнув, мов 
той пан.
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— Задля чого, питаєш? А я тобі скажу! На те кров ллється, щоб 
шаблі козацькі не ржавіли та душа козацька вгору росла! А то роз
плодяться крамарі лукаві да гречкосії задрипані, да писаки — чор
нильні душі! А кому вони треба? Нехай і весь люд вишне в Україні, 
тілько жменя зостанеться, — так то лицарі будуть, а не казна-що!..

— Усе одно ж прийшов сей Оберіг у світ, бабуню... — несміло 
озвалася Леся, втерши слізки.

Відьма люто глипнула на неї.
— Дурепо ти, дурепо! Уздріла козака та й розум згубила, еге? Роз

вішала вуха, мов телиця, да й слухаєш, що він тобі у тії вуха турчить? 
Оберіг сей не для війни створений, а щоб земля родила та діти прихо
дили на світ! Се ж образ Матінки Лади, а не Чорнобога! Як ллється 
кров на Україні, то плаче вона в Ирі Дажбожому гіркими сльозами!

— Брешеш, відьмо! — каже Михась. — Замкне сей Оберіг коло, — 
і буде тоді те, що буде! А буде те, що Бог дасть.

Відьма й замовкла.
— Що ж, — каже врешті, — нехай... Вам жити на світі, а не мені.
Та обернулася й подибала до хати, підпираючись ціпком.
— Образив я її... — каже Михась.
А Леся своєю рукою його долоню накрила.
— Дарма, — каже. — Вона виведе тебе звідціля... Хоч і сама того 

не знатиме!
— Якеє?
— За тиждень Зелена Неділя, отоді й побачиш... А зараз ходімо 

в гай гуляти! Добре?
— Добре, — згодився Михась.
Та й почимчикували у ліс, побравшись за руки.

От минув тиждень. Відьма ходила насуплена і не балакала до 
Михася, тільки сплюне було, як його побачить. Та Леся порядку
вала в хаті за двох: і в печі топила, й кулешу варила, і навіть со
рочку Михасеві полатала, бо геть була подерта. Як почав хлопець 
її вбирати, то зиркнув на теє місце під ребрами, де стріла поціли
ла, — й побачив, що геть рана затяглася, тільки близна біліє, мов 
пташка дзьобом клюнула.

— Хутко ж воно в тебе загоїлося... — каже Леся, провівши паль
чиками по тій близні. — Умію я рани зціляти, та тут, видко, сила 
Божа над тобою чувала!..
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— Господь милостивий, — каже Михась. — Умили мене водою 
з-під Золотого Явора, то не страшне мені людське оружжя...

— Де се було?
— Шкода й балакати... Далеко звідціля!
От і вечір уже скоро. Вийшли Михась із Лесею до озера та й по

сідали на тій вербі.
— Завтра Зелена Неділя, — каже Леся. — А в ніч перед сим свя

том кояться ріжні дива... Тільки не треба тобі знати про них!
— То нащо ти мені про сеє кажеш? — питає Михась.
— А того, що сеї ночі ти можеш покинути цю долину... Нелегко 

се буде, та як слухатимешся мене й не злякаєшся, то, може, все 
вдасться нам!

— А що треба робити?
Леся зітхнула та й каже:
— Ну, спершу треба дістати шапку-невидимку...
— Нехай Господь милує! — каже Михась. — А хіба ж вона є на 

світі?
— Є, та взяти її трудно!..
— А то чого?
— От побачиш!
Як смеркло й на небі висипали зорі, повело дівча Михася до 

хати. Відьма сиділа на присьбі й, уздрівши, як ідуть вони, побрав
шись за руки, аж ціпком гупнула об землю спересердя. А Леся ми
нула її та й каже до малого козака:

— Ножа маєш?
— Угу.
— Отам на покуті росте три стеблини гороху... Зітни їх, тільки 

хутко!
Дістав Михась свого запоясника та й попхався за стіл. Дивить

ся, аж у горщику під образами справді зеленіють три паростки. 
Зрізав він одну стеблину, зрізав і другу, а як третю почав стинати, 
то зойкнула вона людським голосом.

— О Господе!.. — перелякався малий козак.
— То нічого, — каже дівча. — Давай-но їх сюди!
Та й узяла ті стеблини і сховала за пазуху.
— А тепер, — каже, — йди за мною! Тільки ж гляди, назад не 

озирайся!
Як вийшли вони з хати, то відьми вже не було надворі.
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— Де се вона поділася? — здивувався Михась.
— Зілля пішла збирати, — каже дівча. — А нащо, то сам поба

чиш! Хутчій, хутчій за мною!
Так прудко вона йшла, що малий козак насилу встигав за нею. 

От поминули вони пасіку й ледве помітною стежечкою вийшли у 
поле. На тому боці долини бовваніла дерев’яна церква. Прислу
хався Михась, аж ось і дзвін бовкнув.

— Там далі село в долині, а з того села люде ходять до церкви, — 
каже Леся.

— А чого ж вона за селом стоїть?
— Бо не можна тут оселі будувати. Отеє скільки око засягне, — 

показала в поле, — скрізь могили. А з якої вони пори, то сам Гос
подь тільки знає... Та ж дивися: як зайдемо до церкви, то щоб ти не 
балакав до людей! Бо не вийде в нас нічого... Второпав?

— Угу.
Була та церква стара-стара, аж гонт на ній почорнів і шули по

репалися. Людей стільки набилося, що ступнути не було де. Ста
ли Михась із Лесею коло порога та й дивляться.

— Он, — показує Леся, — бачиш?
Глянув малий козак, аж у натовпі сновигає щось чорне. На го

лові шапка золота, саме плюгаве та мале, що й дивитися нема на 
що. Усі люде як люде стоять, а воно гасає, мов дурнувате: того за 
вухо смикне, тому свічку виб’є, а того вщипне, що чоловік аж сах
неться та озирається на сусідів, хто б це таке міг утнути в святому 
місці.

— Се, — каже Леся, — дідько! Перед Зеленого Неділею прихо
дить він до храму Божого, як вечірня правиться, і коїть ріжні ка
пості. А ото на ньому шапка-невидимка!

— А як же ми його бачимо? — дивується Михась.
— На Різдво закопала я три горошини й вужеву голову на по

куті, а з них отсі стеблини виросли... Мають вони чарівну силу, 
того ми бачимо нечистого, а він нас — ні. Тепер мусиш ти зірвати 
з нього ту шапку і хутчій тікати надвір...

— І все?
— Та не все... — зітхнувши, каже Леся. — Тоді-то найтяжче й по

чнеться! Таж ти у нас козак, то покажеш, який з тебе лицар...
А дідько знай ґзиться та фортелі ріжні викидає. Як підійшов він 

ближче, то розгледів Михась, що шапка на ньому висока й гарна,
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мов корона, а сам він такий гидкий, що тільки плюнь! Писок сви
нячий, увесь чорними волосинами поріс, і очиці маленькі та ка
праві. Ось задер він якійсь дівці сорочку по пояс, а та зойкнула 
й зашарілася, наче маків цвіт, — усі її гори та долини стало видко.

— Ну, — шепоче Леся, — зараз уже він і геть близько... Давай!..
Метнувся Михась уперед та й зірвав тую шапку. Дідько й остов

пів од несподіванки — вмент усі в церкві його побачили!
— Чорт! Чорт! — зарепетували люде.
— Де? ,
— Оно, оно! Бий його!
— Так ось хто сорочку на мені заголив! — скрикнула тая дівка — 

а потім поплювала в кулак і як затопить чортяці в пику!
— Тікаймо! — каже Леся.
Та й ухопила Михася за руку і притьма із церкви. А там коло

тнеча та рейвах почався — спірвали козаки та молодиці того дідь
ка і давай його лупцювати. Вищить нечистий, мов порося, а козак 
із дівкою женуть через поле, аж дух із них випирає. Ось і долина 
вже близько.

— Здається, втекли... — каже Михась.
— Ні, — тяжко дихаючи, каже Леся, — від нього не втечеш... 

А ось і він!
Мов із-під землі вродився перед ними нечистий. Око підбите, 

з писка кров юшить, та очі аж горять од ненависти.
— То се ти, — сичить, — вражий сину, таку капость мені 

утнув?!
— Ну, я! — каже Михась. — То й що?
— Оддай мою шапку!
— А дзуськи!
— Оддай, бо гірше буде!
— Овва!
— Востаннє кажу, віддай!
Вихопив малий козак запоясника й блиснув ним дідькові пе

ред очима.
— А отеє бачив?
Зареготався нечистий, аж кутні стало видно.

— Що се ти мені показуєш, собача дитино? Ти дідька хочеш от- 
сим залізцем налякати? А дивись-но!..

Та й махнув лапою.
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Не встиг Михась і стямитися, як узялася звідкись така сила- 
силенна гаддя, що й ступити ніде. Схопив малий козак Лесю за 
руку і потяг до себе, а гаддя так і в’ється кругом та сичить, роз
зявляючи пащеки.

— Ну, — каже дідько, — шапку віддаси?
— А от тобі! — каже Михась — і тицьнув дулю йому під носа!
— Шкода, — каже дідько. — Зараз із білим світом розпрощаєш

ся — закусає тебе моя худоба...
Тут Леся звелася навшпиньки та й каже Михасеві на вухо:
— Не зважай на сеє... то мара!
Як сказала вона теє, то вмент гаддя де й поділося, наче не було 

його. А дідько аж зубами заскреготів од люті.
— Добре, — каже, — не боїшся ти нічого... То, може, гроші ві

зьмеш?
І знову махнув лапою. Дивиться Михась, аж перед ним ціла 

купа талярів золотих та цехінів. Аж млосно йому зробилось, як 
уздрів отеє багатство. Се ж цілий табун коней можна купити за сії 
гроші, думає собі... а оружжя, а землі! Та що там казати — за гроші 
можна й шляхетство придбати, а разом з ним і замок десь на Литві 
чи в Україні! Як погодиться оддати сюю шапку, — а нащо вона 
йому здалася, коли подумати! — то буде паном на всю губу...

Аж тут Леся ляснула хлопця по шиї та й нумо встидати:
— Отямся, козаче! Тії гроші від нечистого... Черепками обер

нуться та гайном усяким!
Розлютився тут нечистий не на жарт.

— Ага, — каже, — так он якого ти способу добираєш! Начувай
ся ж!

І як свисне — аж листя з дерев посипалося! Загуло тут у лісі, 
затріщали дерева, застугонів шалений вітрюган понад полем, до 
самісінької землі нагинаючи трави, — і почала до дідька злітатися 
нечисть, така, що Михасеві й уві сні не снилася. Були там і упирі 
з червоними пиками та зеленими очима, і нави з курячими ногами, 
і вовкулаки, що в них кров із пащі капає, а на шиї червона стьожка, 
і мерці, й відьми, і перелесники — як ото кажуть, усякої тварі по 
парі.

— Се теж мара? — питає малий козак у Лесі.
А дівка од страху трясеться і знай до Михася тулиться.
— Отеє вже ні... Не гадала я, що так діло обернеться!
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— І що ж робити?
— Не знаю, Михасику...
А дідько регочеться та плигає на одній нозі.
— Ну, — питається, — по-доброму віддаси?
— Дідька лисого тобі, — каже Михась, — а не шапку! Жінку 

свою чортицю лякай, а не мене!
І сіпнув за поворозки та й дістав Оберіг із-за пазухи.

— Отеє, — питає, — бачив?
Так і заціпеніла нечисть, уздрівши образ Матері Лади, що сяяв 

похмурим багряно-чорним огнем. Дідько роззявив свинячого 
писка, хтів був щось сказати, та так і стулив пащеку. А далі почав 
мінятися простісінько на очах: писок його поплив, стікаючи чор
ними краплями, роги охляли і звисли, мов два огірки, а ноги ви
гнулися, наче колесо. Ще якусь мить стояв він, хилитаючись туди 
й сюди, — а потім осів додолу чорною купою. Не встиг Михась 
і оком змигнути, як розтеклася та з’ява калюжею дьогтю і всякла 
відразу ж у землю, наче й не було її.

Допіру сталося таке диво, ожила нечисть, що її дідько скликав, 
та й порснула на всі боки зі страшенним лементом та зойком. За
гупало над полем, затріщало у лісових хащах, зірвався страшен
ний вітрюган, що малого козака з дівкою мало з ніг не повалив, — 
а Леся й гукає:

— А тепер тікаймо, хутчій!

Як добігли вони до озера, то на ньому місяць уже й золоту до
ріжку послав.

— О Господе! — каже Леся. — Он і молодик зійшов... поспішай
мо ж, а то пізно буде!

— Чекай-но, — хекаючи, каже Михась, — дай оддихатися... Ще 
ніколи в житті так не бігав!

Та й попадали обоє на моріжку. Озирнувся малий козак і ба
чить: зорі сяють у небі, риба скидається в озері, десь у гаю витьох
кує соловейко... Аж не віриться, що в такому світі ще й нечисть 
може водитися!

— Ну, — питає в Лесі, — а далі що?
— А далі треба надіти шапку, — каже дівча.
Не хтілося Михасеві надягати те, що на дідьчій голові було, 

та мусив послухатися.
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— Ну як, гарний я в ній? — питається.
— Ого, — каже дівча, — достеменний дідько — тільки хвоста ще 

вчепити! Ходімо ж до хати.
А тоді взяла його за руку й повела за собою. Ще здаля видно 

було, що в хаті світиться одним-одне вікно.
— Ага, значить, бабуня ще вдома... — каже Леся. — Устигли 

ми!
— Куди?
— А от побачиш!
Прокралися вони попід причілком і стали коло вікна.

— Дивися ж, — каже дівча.
Глянув Михась, а відьма взяла рогача й дістає якогось горщика 

з печі. Клекоче та бурхає в нім, аж вариво через вінця вихлюпуєть
ся. От поставила вона його на лаві, взяла ночви, з вільхової колоди 
видовбані, та й вилляла туди, що було в горщику. Бурхнула пара 
на всю хату, й усе розпливлося, неначе марево. Заколихалася ві
дьма в тім серпанку, випросталася, коси її стали як вороняче кри
ло, лице гоже та біле, — стямитися Михась не встиг, як то вже не 
баба, що порохно з неї сиплеться, а прегарна дівка у вінку та ви
шитій сорочці.

— Ох, Матінко Божа!.. — зойкнув малий козак.
— Цить, — каже Леся. — Далі ще й не те буде!
Стоїть та дівка посеред хати, і тіло її коливається, наче зілля 

у воді. Аж от ступила вона один крок, другий, і відірвалися її 
ноги від долівки. Злетіла дівка під стелю, витяглася і зависла на 
мить, крутячи туди-сюди головою. А далі простягла руки вперед — 
та й шугонула у піч, де палахкотіло жовте полум’я!

— Батьку Дажбоже, славен Трояне! — видихнув Михась.
А Леся й потягла насеред обійстя.
— Дивися! — каже.
Та й показала на комин. Звідтіля зразу димом гунуло, потім по

сипалися золоті іскри, аж ось вилетіла й відьма. Зробила вона одне 
коло над хатою, далі й друге, та як махне руками — тільки й поба
чив малий козак, як обернулася вона цяткою в нічному небі.

— А тепер ходи за мною! — каже Леся.
Забігли вони до хати, вхопили відьмацькі ночви та й потарга- 

нили надвір. Гнідий підбіг до тих ночов, понюхав їх і заіржав три
вожно.
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— Ну от, — каже дівча, — пора тепер і в дорогу...
— То се і я полечу?! — питає Михась.
— Полетиш... — каже Леся.
— А куди?
— Збирається сьогодні вся нечисть на Лисій горі під Киє

вом. Будеш ти летіти за бабунею слідом, тільки не побачить 
вона, бо на тобі тая шапка. А як прилетиш, там уже сам ди
вися...

— А що, мушу я вслід за твоєю бабунею летіти?
— Таж певно! Покроплю я тебе отсим варивом відьомським, то 

поведе воно тебе не куди інакше, як на Лису гору... От як жеребець 
твій копитами землі торкнеться, тоді лишень можеш їхати, куди 
захочеш.

— А літати?
— А літати вже ні!
Насупився Михась.
— Одного не можу я второпати, — каже, — кому ж таки твоя 

бабуня служить — Триглавові чи Батьку Дажбогу?
— А ти бачив, якою вона зробилася? — питає Леся.
— Ну, бачив...
— Ото така вона доправди і є. За дня ходить старезною бабою 

і вдає з себе відьму, а насправді вічно молода й гожа... Усе те дано, 
аби вивідувати, яке лихо пекельна сила замишляє. Як бабуня ді
знається про щось, то посилає до Иру Дажбожого ластівку, що 
живе он у нас під стріхою...

— А чого ж на мене вона завзялася?
— Бо не хоче, щоб кров людська ллялася... Тільки ж того, що 

в небесних книгах записано, і конем не об’їхати, сам знаєш!
— Так воно так... — буркнув Михась.
Зітхнула Леся сумненько.
— Ну, — каже, — готовий?
— Угу, — Михась у відповідь.
— Оружжя узяв?
— Угу, — знову буркнув Михась.
— То, може... Може, хоч поцілував би мене, чи що?
Нахилився малий козак і цьомнув її в щоку. А Леся й засмія

лася.
— Хто ж так цілується! Ото вже нетямака...
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Та зіп’ялася навшпиньки, обняла його за шию обома руками 
і вп’ялася в губи. Загуло Михасеві у вухах, і голова обертом пішла, 
бо те діло для нього незвичне було.

— Ну як?.. — питає дівча.
— Вуста в тебе солодкі й медом пахнуть... — облизнувшись, 

каже Михась.
А Леся засоромилася й очиці додолу опустила.
— Та я, — каже, — вся солодка, бо коло вуликів пораюся...
Тут заіржав гнідий, аж виляски долиною пішли.
— Що ж, — каже Михась, — пора! А як я же летіти буду?
— Сідай на коня, — каже йому Леся.
Плигнув Михась у сідло, а гнідий диба зірвався і знову заіржав, 

наче в сурму засурмив. Умочило дівча віхтя у відьомські ночви 
та й покропило коня разом із вершником.

— Пам’ятатимеш мене? — питає в Михася.
— До смерти тебе не забуду! — каже той.
Умочило воно віхтя і вдруге покропило їх.
— Повернешся до мене? — питає в Михася.
— Як Бог дасть! — каже той.
Умочило воно віхтя і втретє покропило їх.
— А нагайкою битися не будеш уже? — питає у Михася.
Той тільки рота розтулив, аби сказати, та завирувало все доо

круж, засвистіло, — смикнула їх із конем якась нечиста сила й по
тягла через поріг, а потім у піч, а далі й викинула через комин. 
Озирнувся малий козак — над ним небо зоряне, а під ним хатка, 
дворище і дівчина у білій сорочці махає рукою.

От окреслив він одне коло понад хатою, друге, а далі пхнув 
коня закаблуками та й полинув увись, де ряхтіли зорі й сяяв рога
тий молодик.

VII

Довго летів Михась, правуючи коня понад Дніпром, що лиснів 
унизу вузенькою сяйливою стьожкою. Десь уже і відьма зустріти
ся мала би, та нічогісінько не видко було попереду — тільки пта
ство нічне то вище, то нижче од нього пролітало.

— Добре ж було б отак літати, — міркує малий козак сам до 
себе. — Ні комарів нема, ні мошки...
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А гнідий почув теє і собі щось хоркнув.
— Ага, — каже Михась, — і тобі сеє до вподоби припало? А пев

но, пішки ходити не треба, та й через річки пливати теж! Лети 
собі, й годі... — Та й посмутнів. — Шкода тільки тую бісурканю 
було покидати... Що вже розумниця, то аж-аж-аж! І писочок го
жий, та й сама замашненька, нівроку... А приязне, а ласкаве! Ну, 
та може стрінемося іще, як Господь дасть...

Отак летіли вони десь із годину, коли ж унизу замрів якийсь 
город. Лежав він на Дніпровому березі; коло пристані видно було 
човни і байдаки поприв’язувані.

— Се, певне, Черкаси... — каже Михась. — А як летіти далі по 
Дніпру, то Києва таки не минемо!

Та й підбадьорився. Нічого, думає, Господь милостивий — як 
завдав на мене сюю ношу, то й допровадить, куди треба йому!

Аж ось замріла попереду якась цятка. Дивиться малий козак, 
коли ж то відьма летить. Сама у струну витяглася, коси аж свис
тять за вітром, а сорочка біла лопотить, наче вода у лотоках. Буц
нув Михась коня п’ятами та й про всяк випадок піднявся вище. 
Була на ньому шапка дідькова, та знав він, що у відьом нюх неаби
який, — іще, не дай, Боже, дух почує. От наздогнав він її й відразу 
ж помітив, що летять вони із конем куди хутчіш, ніж перед тим. 
В’ється внизу Дніпро, мов тая стрічка, пробігають балки, озера, ще 
й так прудко, що навіть око не встигає вхопити. А незабаром і села 
вже стало видко по берегах Дніпрових. Густо їх було, що одне за 
другим проковзували внизу, — і втямив Михась, що се вже й Київ 
близько.

Відьма тим часом ходу збавила і почала в діл спускатися. Зир
кнув малий козак униз та й бачить: на кручах та пагорбах стоїть 
над Дніпром город. Золотом сіяють у місячному світлі маківки 
церков та монастирів, коло берега байдаків та чайок сила-силенна 
чорніє. Уздріла відьма той город та й узяла круто у праву руч, об
минаючи десятою дорогою хрести на маківках церков і соборів. 
Летить за нею Михась та й бачить, що минули вони Київ і виле
тіли за місто. Замигтіли внизу гаї, якась річечка. От узяла відьма 
ліворуч та й каменем пішла у діл, аж вітер у косах заскавулів.

Глянув Михась, коли ж унизу височить гора.
Похмура та страшна вона була. Біля підніжжя поросли чагарі 

та деревляччя всяке, а маківка лиса, мов коліно. Ллється з неба
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зеленкувате світло молодика, й видно у тому світлі, що на горі аж 
кишить нечистю.

— Ну, — підбадьорює Михась гнідого, — тепер, братіку, три
маймося!

Хоркнув кінь і полинув униз, услід за відьмою. Просто на очах 
росте Лиса гора — ось і дерева окремі вже можна розгледіти, й огні 
видно, що на її вершині горять, а потім і чортівню — плигає да ка
зиться нечисть довкруг тих багать. Хтів було Михась окреслити 
коло над горою, та дідька лисого — потягла його невидна сила 
простісінько туди, де відьма приземлилася.

Опустився кінь на землю, а Михась так і лишився у сідлі — си
дить та озирається навсібіч.

Було ж там на що подивитися! Певне, саме пекло розверзлося, 
бо повилазила на світ Божий така нечисть, що й у лихому сні не 
побачиш. Ось іде проз коня баба — у хустці й запасці, а голова на
зад вивернута, руки та ноги у суглобах повикручувані, ще й тіпа
ється на кожнім кроці. Аж похолов малий козак, бо згадав, як дід 
розказував, що такий у Ломихи вигляд — недуги, котра ходить по 
людях та кістки й сустави їм викручує. Допіру минула його тая 
напасть, як суне щось геть страшне — ноги цапині, вовною по
росли, а саме наче людина, тільки писок собачий. За ним, хили
таючись, плентається молодиця з чорними дірами замість очей. 
Течуть із тих дір сльози й капають на землю, залишаючи криваві 
сліди.

«Се ж Куга й Очниця! — думає малий козак. — Нехай Господь 
милує... Таж тут усі хвороби зібралися!»

І страшно йому зробилося, як ніколи в житті. Озирнувся зно
ву, коли ж сунеться до нього кобиляча голова без ніг. Очі огнем 
горять, зуби вищирені, регочеться, мов навісна. Навіть гнідий пе
релякався, вгледівши теє диво, — стоїть, мов укопаний, а шкура 
трясеться на ньому, як холодець. Поплескав його Михась по шиї, 
аж тая потвора минула їх і попхалася далі. Та відразу ж почувся 
регіт — пурхнув із неба цілий табун повітруль. Були то дівки, гожі 
собою, порскі та жваві, тільки прозорі, що й видно усе в них усе
редині. Спустилися вони неподалік, зареготалися і давай плигати, 
мов дурненькі. Тут підскочили до них чорти, вхопили жартівниць 
ув оберемок і потягли до вогню.

— Ух! Ух! — кричать. — Ану ж бо до танцю!
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— Та до сього торгу ми й пішки! — відповідають їм повітрулі.
І почали гопки вибивати, аж курява стовпом стоїть.
«Тікати треба, — думає Михась. — Хоч і шапка сяя на мені, та ще

почує яка потвора!»
І вже торкнув був п’ятами коня, щоб помалу вибратися із юрми, 

коли ж загомоніла нечисть, заметушилася і назад подалася, звіль
няючи місце. Глянув Михась, а вже й проїхати ніде, обступили 
його зусібіч.

— У-у-у! — завила чортівня, вимахуючи руками.
Крутонувся страшенний вихор насеред того кола, й де не взяв

ся здоровецький чортяка зі свинячим писком. Михась і похолов: 
був то Вернигор, що йому він камінцем засвітив ув око кількоро 
день тому на Дніпрі!

«Отеє влип! — думає малий козак. — Що ж його робити, га?»
А Вернигор тим часом відкашлявся, сплюнув та й каже:
— Браття і сестри! Шановні товариші! Слухайте, що буду каза

ти... — та й річ урвав, бо так галасували всі кругом і репетували, що 
хоч вуха затуляй. — Браття і сестри! — озвався знову. — Та тихіше, 
бісові душі, виздихали би ви всі до одного... Перестаньте ж бо те- 
лесуватися! Чули чи ні?

А нечисть далі репетує, мов навіжена.
— Любі браття, милі сестри! Ціанові товариші! — зняв голос 

чортяка. — А щоб вас лиха година побила... Вам що, позакладало?! 
Та затуліть же нарешті свої пельки свинячі, скіки ж можна казати! 
Бо як візьму ломаку, то бідні ви будете в мене!

Галас трохи вщух.
— Так от, дорогі... — каже Вернигор. Тут ні сіло ні впало якась 

відьма зареготалася, мов дурнувата. — Яка ще там свинота зуби 
гилить! — гаркнув чортяка. — Бачу, є тут такі товариші, що й геть 
нам не товариші! Як дам зараз у рило, то й повилітають вони тобі 
к лихій матері, дорога сестро! Та що се таке... балакаєш, балакаєш, 
а їм як горохом по стіні! Ану йди, йди-но сюди, золото моє! — За
шамотіло щось у юрмі, а тоді заверещало перелякано. — Що, не 
хоче? За коси її, лярву!

Розступилася юрма та й випхнула насеред кола молоду відьму.
— Ага, — каже Вернигор, — ось вона, реготушечка! Ану ж, піді

йди ближче, дорога сестро!
— Прости, батечку, — каже відьма, — не винувата я!
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Чорт і здивувався.
— А що, я винуватий? Може, я щось смішне сказав, товариш

ко, що ти заіржала, мов лошиця до жеребця? — і лапою махнув. — 
А всипте їй, товариші, двісті київ, та добрячих, щоб не порушувала 
більше тиші на зборах!

Завищала відьма, та кинулися на неї чорти й потягли десь у 
темряву.

— Добре, — каже Вернигор, — так про що се я... Ага, про по
рядок денний. Так от, на порядку денному сьогодні сумне у нас 
питання... — І зиркнув туди-сюди. — До речі, а де секретар?

— Тут я, тату, — виступив із пітьми кощавий чортяка з гусячим 
пером за вухом.

— А, тоді веди протокол... Як я сказав, на порядку денному дуже 
сумне питання. Може, хто знає вже, а може, хто й ні... Як не знає, 
то звідомляю: у світ прийшов Оберіг, товариші!

Тут запала така тиша, що чутно було, як голка впаде.
— А що се значить, шановні товариші? — питається Вернигор. — 

Я скажу вам: значить се, що зміниться світ! Я чую се в повітрі, чую 
й на землі. Заноситься на ті діла, котрі через п’ять, а, мо’, й че
рез десять віків приведуть до того, що поменшає нас у сім світі! 
Слава Чорнобогові, наплодилося нашого брата за остатні сто год 
в Україні. Чимало ксьондзи та єзуїти поприносили нас за коміра
ми та в рукавах своїх сутан, до біса й пани з підпанками набралися 
нас по Європах. Добре було й те, що пощезали вівтарі Дажбожі 
й навіть наймення його почало забуватися. Аж от вискіпався со
бачий син, — шмаркач, дев’ять год усього! — і знайшов той клятий 
Оберіг. Почав тепер він коло замикати, а як замкне, то вже нічого 
тоді не поправиш!

— А не можна було його спинити? — питається хтось із юр
ми.

— Пробували! — каже чортяка. — Та помагає йому сила й міць 
небесна, і все вояцтво її. Воно ще й нічого, якби той козак над міру 
зухвалий не був, любі браття із сестрами! Дивитися нема на що, 
а сам-один шапку-невидимку в нашого брата відібрав і його жи- 
воття позбавив. Та що там казати: мене, Вернигора, що зо святим 
Юром на річці Самарі бився, як світ ще був молодий, — камінцем 
ув око луснув!

Нечисть аж загула од подиву.
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— Застряв було він ув одному зо слідів Дажбожих, куди Оберіг 
його привів, та вже донесли мені, що немає.його там! А де його 
шукати, то й сам Чорнобог не знає. Коло, яким він іде, так хитро 
задумане, що покидає сей світ кожен, до кого він приходить. А хто 
наступний у тім колі, про теє знає тільки той козак. А тепер ще 
й шапку-невидимку загріб... — Вернигор зиркнув на секретаря. — 
Ти там записуєш, товаришу?

— Записую, тату, — каже чортяка.
— Ага, так про що я... про шапку! Тая шапка немало нам 

лиха накоїть. Не видно його, собаки, та й духу не чути, бо все 
вона приховує. Може він і поміж нас бути, а ми його не побачи
мо...

— Батько Вій, Чорнобог наш, побачив би! — каже секретар, гра- 
музляючи пером по бомазі.

— Так до кінця світу вкинули його в Пекло, — каже Вернигор. — 
А хоч би й побачили ми того шмаркача, то що змогли б учинити 
з ним? Оберіг на ньому, що смерть нам несе, товариші!

— Таж є поміж нас відьми і перевертні, котрі ще людьми зоста
ються... — грамузляючи пером по бомазі, підказує секретар. — Ті 
ухопили б його й тую ляльку одняли!

Михась і похолов увесь. Аж тепер він уторопав, у яку халепу 
втрапив, — нехай пхне його яка нечиста сила, то зразу ж і втямить, 
хто се тут! Ох, думає малий козак, треба втікати, і мерщій!

Та й озирнувся доокруж.
А нечисті кругом чортів тиск зібрався. Всеньку гору захарас

тила: і на маківці її повно, і по схилах, і навіть коло підніжжя ки
шить, там, де чагарі поросли й деревляччя. Тільки за Вернигором, 
де почт його стоїть, вільну місцину видко.

— От і зібрав я вас, аби вирішити, що з тим недолітком робить, — 
каже Вернигор.

Тут чортівня й заревла.
— Четвертувати його!
— На палю набити!
— У Пекло вкинути, щоб сковороди розпечені до конця світу 

лизав!
— На Соловки заслати, щоб пахав, як Папа Карло!
— Пасть порвати!
Вернигор лапу підняв.
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— Браття і сестри! — каже. — Шановні товариші! Чи ви дурні 
такі доправди, чи тіко в дурного зимували? Таж про те я вам товчу, 
що спершу зловити його треба, а тоді вже кару придумувати! Як 
спірвемо його, то вчинимо, що задумаємо... Так штука ж у тому, 
щоб до рук його прибрати! То які будуть пропозиції?

Тут якась відьма і підняла руку.
— Ну-ну, — каже чортяка, — що в тебе?
— Спершу, — каже відьма, — перевірити треба, чи нема його 

серед нас. Раз він такий хитрий та змисний, то може десь тут хо
ватися!

— І як же се вчинити, люба сестронько?
— А просто! — каже відьма. — Ось, товаришу Вернигоре, папо

роті цвіт, що знайшла я торік у лісі. Відкриває він усе, що криєть
ся на землі й під землею.

Та й дістала з-за пазухи залізне пуделко.
— Ну, — каже Вернигор, — хоч одна розумна голова знайшлася в сім 

натовпі! Від імени чортячого бюра виголошую тобі подяку, товаришко.
— Із занесенням до особової справи? — питає відьма.
— Із занесенням! — каже чортяка. — А зараз давай тую коро

бочку мені.
Схилився Михась коневі до вуха й прошепотів йому кілька 

слів. А тоді міцніше стис повід у руці й завмер.
Вийшла відьма з юрми і простягла Вернигорові залізне пудел

ко.
— Тут вона, батечку!
Тихо зробилося кругом, наче у церкві. Взяв чортяка тую коро

бочку та й трусонув нею коло вуха.
І тоді вдарив Михась гнідого п’ятами, а той страшенно заіржав 

та й плигнув простісінько на чортяку, бухнувши його передніми 
ногами у писок; гепнувся Вернигор додолу, випало пуделко йому 
з рук і покотилося у темряву; заревла чортівня і давай ловити теє 
пуделко, а жеребець стрімголов помчав у діл, давлячи і збиваючи 
з ніг усю нечисть, що траплялася на шляху.

— Батьку Дажбоже, славен Трояне! — шепоче Михась, при
гнувшись до гриви. — Матір Божа, Пречиста Ладо! Не дайте по- 
гибати козакові!

А на горі галас та лемент стоїть — не може чортівня втямити, 
хто се їй капость таку втнув. Довго мчав малий козак, аж огнів
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не стало вже видно й галасу пекельного не стало чутно. Як вихо
пився жеребець на кручу й уже в долині блиснув Дніпро золотою 
місячною доріжкою, то спинив Михась гнідого, а тоді обернувся 
та й показав дулю Лисій горі.

— Ось вам, — каже, — нечисті душі, від козака!

VIII

На Подолі коло ринку, там, де зараз крамні комори, була ко
лись корчма. Другого дня після Зеленої Неділі сиділи в тій корчмі 
двоє міщан і балакали про те, що коїться на білому світі.

— Ох, куме Грицю, — каже один, — чує моє серце, що настає 
недобра пора!

— А то чого б, куме Прокопе?
— Приїхав оце із Чигирина пан Пшемиський, гетьмана корон

ного слуга, то казав, що знов бурлять запорожці...
— Веремія хочуть ляшкам закрутити? — питає кум Гриць.
— Та начебто! Ходять чутки, що появився на Січі якийсь бісур- 

кан, із тих давніх волгвів, і провіщає, ніби зірветься ще гірша буря, 
ніж за Наливайка...

— З нами сила та міць небесна! — каже кум Гриць.
— А хіба дарма ото комета висить над Києвом уже два місяці? 

Нехибна признака, що на війну заповідається!
Хильнув кум Гриць пива із череп’яного кухля, втер піну з вусів 

та й каже:
— Давно клятих ляхів треба поскромити! А то розперезались, 

як у себе вдома, собачі діти...
Коли ж завовтузилося щось на ослоні, котрий стояв у темному 

кутку корчми, а тоді завело п’яним голосом:

Ой зійшло, зійшло аж два місяці ясних,
Помандрувало два козаки красних...

Та й замовкло.
— А се що за проява? — питається кум Прокіп.
— Козак якийсь, — одвічає корчмар од шинкваса. — Уже третій 

день п’є — не просихає!
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— Низовець?
— А Господь його зна!
Тут затупотіло надворі біля конов’язі — чутно було: хтось коня 

припинає. А тоді гупнуло на ґанку, пошаруділо, клямку шукаючи, 
та й одчинило двері. Зиркнули міщани, а на порозі хлопчак сто
їть.

Був то геть чисто козак, тільки малий іще. Вбраний у свиту 
й червоні шаровари, на ногах чоботи добрячі. При боці шабля, а за 
поясом кинджал у срібних піхвах.

— Хліб-сіль, панове! — каже міщанам. І до шинкаря: — Коневі 
шанька вівса знайдеться?

— Знайдеться, — каже той.
— А на зуб щось кинути буде у сій корчмі?
— Буде, — каже корчмар.
Сів козак на лаві, шаблю відстебнув і поклав коло себе.
— Ну, то давай! — каже.
— А зовуть тебе як? — питає корчмар.
— Михасем.
— А гроші маєш?
— Маю.
— Ану ж бо покажи!
Дістав Михась золотого з кишені й крутонув по столі.
— А що ж тобі давати? — питає корчмар.
— Меде?
— Є.
— А печене порося?
— Так ти ж не подужаєш усеньке!
— Що не подужаю, — каже Михась, — те із собою заберу! Ти, 

дядьку, не розбалакуй, а їсти давай. І побільше.
Міщани й перезирнулися.

— Звідки ти отеє такий узявся, небоже? — питається кум Прокіп.
— Із Січи, — каже малий козак. — Джура я.
— І сам оце їдеш?
Зиркнув Михась на обох міщан, потім на шинкаря та й каже:

— Не сам, бо зараз ще запорожці над’їдуть. Домовилися ми 
в сій корчмі зустрітися.

Тут знову завовтузився той пияк на ослоні та й загорлав:
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Як один стрілив, долину перестрілив,
А другий стрілив, — у  серденько вцілив...

І замовк.
— А то не з ваших? — питає кум Гриць.
Михась і не глянув у той бік.
— Ні, — каже.
Як ось і порося принесли на циновій тарілі. Потяг його малий 

козак до себе, дістав запоясника та й відбатував ніжку. Взяв її обі
руч і заходився маламурити, аж за вухами лящало.

— Бачу, ти й справді запорожець... їси, мов за себе кидаєш! — 
хвалить кум Прокіп.

— А козак не гордун — що спірве, все в кавдун! — каже на те 
Михась.

Та хильнув меду і ще одну ніжку відпанахав.
— Ех, — каже, уп’явшись у неї зубами, — якби хліб та одежа, то 

їв би козак лежа!
Тут зареготалися міщани і навіть корчмар усміхнувся під ву

сами.
— То у вас усі такі на Січі? — питає кум Гриць.
Михась покрутив головою.
— Ні, — каже, — ще й ліпші од мене єсть... Я найскромніший 

там.
— А що ж воно чувати на тім Запорожжі? — питає кум Прокіп.
— Всякої всячини, — каже Михась, догризаючи ніжку.
— На татар сього року підете?
— Підемо.
— А з ляхами война буде?
— Буде.
— А правда, що волгов появився на Січі, старий, мов світ? — 

питає корчмар. — І провіщав, що вернеться давня віра й знову Ма
тері Ладі молитимуться в Україні?

Зиркнув Михась на нього спідлоба.
— Правда, — каже. А сам ще одну ніжку відпанахав і давай на

минати.
— Щось неговіркий ти, козаче... — прицмокнув кум Гриць.
— Голодний я, мов той вовцюган, — каже Михась. — От кендю

ха напхаю, то, може, побалакаємо...
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Тут завовтузився той козак на ослоні, перевертаючись на дру
гий бік, а тоді як гепне додолу — аж корчма затряслася!

— А Матір Божа! — каже корчмар. — Ото вже п’яниця! Як лиг
нув зрання дві кварти горілки, то й досі хропе...

— То, може, підняти його та покласти на ослін? — каже кум 
Прокіп.

Корчмар і рукою махнув.
— Хай лежить, опияка такий! Випхав би я його в потилицю, так 

грошви ж має до біса...
— Е, ні, — хита головою кум Гриць, — чоловік же не свиня, щоб 

долі валятися! Давай-но, куме Прокопе, покладемо його.
Та повставали обоє з-за столу й підійшли до того козака. Пере

вернув його кум Прокіп на спину і каже:
— Ого, се якийсь старий вояк!
— А чого? — питає Михась, наминаючи ніжку.
— Он як рубонули його... близна через усе лице й око ви

текло!
Малий козак так і завмер із ніжкою в зубах. А тоді схопився на 

ноги та й притьма до того пияки. Глянув і за голову взявся.
— Господе милосердний! — каже. — Та се ж мій батько січо

вий!
Зиркнув на нього кум Гриць.

— Ти ж казав, що се не ваш козак!..
— А я бачив хіба, хто там хропе! Обуше, Обуше... прокидайся- 

бо! Се я, Михась!
І давай термосувати його. А запорожець тільки мурмотить щось 

та руками відпихається.
— Прокидайся, чортів сину! — іукає Михась характерникові на 

вухо і трясе його, як грушу. — Ач, розлігся тут, мов породілля!
Розплющив Обух око та як ревоне:

Отеє ж бо тобі, вражий сину, дівка,
Дошила до серця рожовая квітка...

І знову захріп.
— Мертві бджоли не гудуть... — покрутивши головою, каже кум 

Гриць.
— І меду не носять! — докінчив кум Прокіп.
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— Панове, — благально каже до них малий козак, — поможіть 
мені занести його десь у повітку! А то як проснеться, то знову го- 
ріляку почне дудлити! Під Милий Біг вас прошу!

— На сіно його до стайні, — каже корчмар. — Там проспиться, 
песький син!

— А що, — каже кум Гриць до кума Прокопа, — занесемо, до
бродію?

— Та вже ж не покинемо, добродію! — каже той.
І взяли запорожця та й понесли надвір. А Михась біжить за 

ними та просить:
— Ох, не впустіть же його! Ой, помалу ж!
— Та як упустимо, — каже кум Гриць, — то воно й добре буде: 

може, хоч тоді проснеться, бісова личина!
Коло корчми зразу стайня була. Поклали міщани запорожця 

на сіні, то кум Прокіп і каже:
— І тяжкий же, собака! А шаблю, бач, не пропив!..
— Козак шаблі ніколи не проп’є, — каже Михась, підмощуючи 

Обухові під голову свою свиту. — Бо що то буде за козак без ша
блі! Дякую вам, панове, що не покинули в біді, а з мене чарка за те 
й перекуска!

— Бачу, ти справді козацька дитина... — каже кум Гриць.
Та й подалися до корчми.
— Давай же тепер, — каже Михась корчмареві, — горілки й на

їдків, які там є! Не думав я й не гадав, що батька січого живим 
побачу!

— А що, — питає кум Прокіп, — халепа яка в дорозі спіткала?
— Була в нас із ордою пригода коло Самари... — каже малий 

козак.
Як ось корчмар подав до столу по чарці й ковбасу печену з го

рохом.
— То се ти од самісінької Самари їдеш? — питає.
— Із Січи ми їхали, що на Микитиному Розі, — каже малий ко

зак. — Ну, то вже діло минуле... Дарма й балакати!
І підняв кухля з медом.
— Давайте, — каже, — панове... За нас із вами — й за хрін із 

ними!
— Рости великий-великий! — каже кум Гриць, піднімаючи чар

ку аж до сволока.
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— І здоровий! — каже кум Прокіп.
Та й роззявив рота, здоровецького, мов піч, і вилляв туди го

рілку.
— А що ж тут у Києві коїться? — питається Михась, догризаю

чи ніжку.
— А що, — каже кум Гриць, — ляхи панують, та й годі... Гуляють 

не в свою голову, чортові душі!
— Запорожців на них треба, — каже кум Прокіп. — Ті їм хвоста 

вкрутили б! Бо щось давненько низове товариство на волость ви
ходило...

— Ого, — каже корчмар, — уже год із десять війни не було! Як 
ото взяли Запорожжя у лика на Масловім Ставі, так і затихли 
братчики... Кажуть, на Січі залога ляська стоїть?

— На Хортиці вона окопалася, — каже Михась. — А в Січі мало 
лишків...

— Та й що ж там братчики собі думають? — питає кум Гриць.
Михась загнав ножа поросяті в черево й розчахнув його на

двоє.
— Не сумлівайтеся, — каже, — панове! Недовго вже ляхам ля- 

дувати... Ще їхні кістки по Вкраїні валятимуться!
— А ти відкіля знаєш? — питає кум Прокіп.
— Та знаю вже!.. — каже Михась.
Перезирнулися міщани. Кум Гриць зітхнув і каже:

— Ну, добре... Підемо, либонь, до хати! Бувай здоров, козаче...
— І ви ходіть здорові, панове! — каже Михась.
Та й знову взявся поросятину маламурити, бо таки голоден 

був.

Довго спав характерник — уже Михась і пообідав, і гнідого на
поїв, почистив та до стайні завів, а Обух знай хропе та й хропе. Сів 
Михась коло нього і мухи одганяє.

Аж надвечір завовтузився характерник і розплющив око. Зир- 
нув туди-сюди та й каже:

— Матері його ковінька! Чи се вже я на тім світі?..
— А що? — питає Михась.
— А джуру свого бачу, которого татаре в Дикому Полі встріли- 

ли!
Тут малий козак і зареготався.
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— Ой, пане характернику... Не вчинили ще тої стріли, що мене 
живоття позбавила б! Поцілили, правда, під ребра, та, слава Богу, 
зцілили мене добрі люде...

— А хто ж то? — питається характерник.
Михась і розказав йому все. Як скінчив, то Обух і каже:

— Чув я про тії сліди, що Дажбог зоставив коло Самари, проте 
гадав, що то казка... Дивнії дива на сім світі кояться! Добре, що ти 
так легко з тої пригоди виплутався... А я ото чотирьох басурманів 
уклав та й тягу дав хутчіш, бо чамбул за тобою погнався. Кирика 
посилав тебе шукати, то він ні з чим вертався... Стрічаю ввечері 
тамтешніх козаків, коли ж вони трьох татар у лика взяли. Ті й зі
зналися, що гнали тебе аж до лісу, а там стрілою поцілили прості
сінько в серце. Ото й запив я, прибувши до Києва, ох, і запив... Три 
дні вже не висихаю!..

— Доста пити, — каже малий козак. — Слава Богу, здибалися 
ми з тобою, то треба йти, куди нас Оберіг провадить...

Сів характерник і очі протер.
— Воно й правда... — каже. — І так стільки часу втеряли!
— А куди ж нам отеє тепер ладнатися? — питає Михась.
— От повечеряємо та й будемо думати! — каже характерник. — 

Коні наші як там?
— Нагодовані й напоєні, — каже Михась. — А що?
— Либонь, на ніч поїдемо... Тут, правда, недалечко!
Як повечеряли вони в корчмі, то характерник і каже:
— Дождемося опівніччя та й вирушимо... А зараз краще спочи

ти перед дорогою!
І полягали вдвох на сіні. Помовчав малий козак та й каже:
— Одного не можу я второпати: такий великий та мудрий Даж

бог, а не бачив, що брат його лихо замишляє проти білого світа! 
А тепер отеє хоч і вкинув його до Пекла, та людям із нечистю весь 
час доводиться воювати...

Зітхнув характерник.
— Великий і мудрий Господь наш, та добре в нього серце... — 

каже Михасеві. — Вірив своєму братові, бо хоч що кажи, а все ж 
рідна кров! От Чорнобог і обманював його, ще й не раз...

— А як же се воно так може бути?
— А просто! Якось подався Триглав у чужі краї та й пристав до 

одної молодиці у прийми... А молодиця тая не людина була, а ве-
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летка — з тих велетів, що від нащада світу існували! Жив з нею він 
три роки, й народила вона трьох дітей од нього — однооку дівку, 
гадюку і вовка. От узяв їх клятий Триглав та й подався до свого 
брата. Глянув Господь на тих потвор, і зле йому на душі зробило
ся... «Що ж ти, — каже, — отеє накоїв, собачий сину! Се ж ні люде, 
ні диви, а потвори, що таких і світ не бачив!» Похилив голову Чор- 
нобог. «Винен я перед тобою, Господе! — каже Дажбогові. — Що 
хочеш, те й роби з ними... Хоч із сіллю з’їж!»

Подумав Батько Троян і каже: «Дочка твоя страшна та потвор
на... Хай же віднині зоветься вона Мара! А щоб люд мій не ляка
ла, то до конця світу жити їй у Безодні під землею!» Як сказав 
він оте, загула земля та й провалилася тая дівка у Безодню. «А 
гадюка сяя, — каже Троян, — як виросте, то весь білий світ об
плутає... Нехай же лежить вона до конця світу на дні морському!» 
Як сказав Дажбог, так і сталося: заревло синє море і проковтну
ло тую гадюку. А як глянув Батько Троян на вовченя, то й шко
да його стало. «Гарне воно та втішне... — каже. — Хай живе собі з 
нами!»

От минає рік, минає й другий. Дивиться Батько Троян, що ви
росло теє вовченя у здоровезного вовка. Та то ще й можна було би 
терпіти, якби не такий лютий удався отой вовцюган: кого бачить, 
на того й кидається. Усіх дивів покусав, а Матір Божу загнав якось 
на грушу, що всеньку ніч там сиділа та репетувала, мов на пуп... От 
подумав, подумав Батько Троян та й вирішив пристренчити того 
вовка. Спустився на землю й на горі Заруб викував залізного ре
тязя. Грубий був той ланцюг, що ні Тур, ні брат його Юр Святий 
не могли теє залізо розірвати. Залигав Господь вовка тим ретя
зем, коли ж той повів плечима — та й луснув ланцюг ув однісінь
кий мент! Здивувався Батько Дажбог, а сам подумав, що то, може, 
руда трапилася кепська абощо... Скував іще одного ретязя, надіває 
тому сіроманцеві на шию, коли ж той стрепенувся — та й другий 
ланцюг тріснув!

Тут і злякався Батько Троян. «Еге, — думає, — се щось недо
бре на світ уродилося! Як виросте воно, то, не доведи, Господе, 
ще й мене з’їсть!» А за тої пори жив коло Дзвонецького порога 
один козак. Тримав він кузню й коні кував усім, хто проїжджав 
тією стороною. Прийшов до нього Дажбог та й розказує за своє 
горе — так і так, мовляв, хоч яке залізо рве той клятий вовк! По
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слухав козак і каже: «Не журися, Боже! Вчиню я такого ланцюга, 
що й ти не порвеш, хоч і над цілим світом владарюєш!» Того ж дня 
і зробив він ретязя, от тільки не з криці, а з павутиння. Глянув на 
нього Дажбог і зареготався, бо того ланцюга у кишені можна було 
сховати. «Що се ти, — каже, — козаче, вчворив? Смієшся з мене, 
чи що?» А козак йому в одвіт: «Ну ж бо, спробуй порвати, Боже, 
то тоді й пащекуватимеш!» Розтягнув Дажбог того ретязя руками, 
шарпнув — коли ж він не рветься! А бий тебе сила Божа! Насту
пив тоді Батько Троян на нього ногою, ще раз шарпнув — а дідька 
лисого! Бринить ланцюг у руках, а рватися не хоче.

Розлютився Господь, аж небо потемніло і блискавиця вда
рила. Зібрав він усю свою силу та давай того ланцюга шарпати. 
Моцувався, моцувався, — і хоч би що! Уже й упрів, а ретязя так 
і не порвав. «Добре, — каже врешті, — бачу, неабияк прислужився 
ти мені, козаче! Що хочеш за свою роботу? Можу вчинити я тебе 
чарівником великим, котрого ще світ не бачив...» А козак і каже: 
«Нічого я, Господе, не хочу за те, крім вічного життя та молодости. 
Усе інше у мене є!» Скривився Батько Троян, бо не хотілося дава
ти теє простому козакові, та що вдієш! «Нехай так і буде!» — ви
голосив він. От і живе з тих пір козак поміж світами і приходить 
в Україну, як їй лихо яке загрожує...

— То се козак Мамай?! — вигукнув Михась.
— Ото ж бо він і є... Та слухай далі. Сховав Батько Троян того 

ретязя у шапку, шапку на голову надів та й подався додому. А вов
цюган там уже чорно робить — ганяє всіх дивів та дивиць по небу, 
аж курява стоїть! Кивнув пальцем Господь на нього, той і підхо
дить. «Ну чого тобі ще?» — питає. — «А от, — каже Троян, — гада
єш ти, що дужий такий, а сього ланцюга й не порвеш!» І показує 
йому теє павутиння. Глянув на нього вовк і зареготався. «Добре, — 
каже, — як не порву я сього ретязя, то вкинеш мене у Безодню і си
дітиму я там до конця світа! А як порву, то відгризу тобі я голову 
й правитиме світом батько мій Триглав. Згода?»

Згадав Батько Троян, як моцувався він із тим ретязем, але ж 
так і не порвав, то й погодився. Залигав клятого вовка, той сіпнув
ся, — а дідька лисого! Не рветься ланцюг. Він ще раз — і знову не 
рветься! Утретє рвонувся вовцюган, а тоді завив страшенно, мов 
на смерть, — втямив, що сидіти йому в Безодні, поки й світу. Про- 
стяг Дажбог руку, щоб згребти його за шкуру і відправити у Пекло,
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коли ж вовк голову повернув — та й хап його за пальця! Відкусив 
і змаламурив умент. Розлютився Батько Троян, ухопив потвору 
за хвоста, розкрутив над головою — та як пожбурить! Тільки за
гуркотіло за тим вовком у Безодні.

Одну тільки помилку вчинив Господь — не навіки закляв ді
тей Чорнобогових, а до конця світу. Ото й сидять вони та до
жидаються, коли ж страшний суд настане. Повиростали всі троє, 
що й глянути страшно. Мара зробилася така висока, що головою 
попід хмари сягає, гадюка виросла така довга, що всеньку землю 
вже оповила, а вовк такий величезний вигнався, що й у Безодні 
не поміщається. Як засурмлять янголи, провіщаючи кінець сві
ту, то вийдуть усі троє на землю і будуть битися з бігами та ди
вами. Буде то остатня битва на землі, а потім світ знову стане 
молодий...

Зітхнув характерник і додав:
— А Батько Троян і досі без пальця ходить. Одколи світ засно- 

вався, ніхто не міг йому шкоди вчинити, — тільки той клятий вовк 
ото такеє лихо вкоїв...

Та Михась уже нічого на те не сказав — спав, як убитий, бо 
всеньку ніч не злазив із коня.

Було вже геть темно, як засідлали козаки жеребців і покинули 
тую корчму.

— Спасибі сьому дому, — каже характерник, — та підем к друго
му... Довгенько ж я тут оковиту кружляв!

— А куди ми їдемо?
Обух штовхнув коня носаком чобота і звернув у вуличку.
— А їдемо ми у Верхній город, сину... Стояли там колись княжі 

палати, церкви та собори, а зараз лише руїни лишилися.
— Так то ляхи все поруйнували?
— Та ні, — каже характерник, — не ляхи, а татаре... Як прийшли 

вони першого разу на Вкраїну, то ханом був у них Батий. Став 
ото він під Києвом і страшенно сподобався йому сей город, над
то ж Золоті Ворота, бо справді були вони із щирого золота. От 
і каже він київському князеві: «Одчини мені браму, то не буду 
я ні киян убивати, ні город руйнувати — тільки золото з церков 
святих пообдираю та люд у ясир займу»! А князь йому одвічає: 
«Ти кому се кажеш, басурмане? Не було ще такого, аби діти Даж-
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божі самохіть у ярмо шию свою всунули! Один на одному поля
жем, а Києва тобі не бачити». Тоді ж, сину, не такі люде були, як 
зараз...

— І що було? — питає Михась.
Характерник зітхнув.
— Сорок днів і ночей брали татаре сей город... А поки при

ступом взяли його, то так розлютилися, що вирізали до ноги 
всіх киян! Відтоді й не живе ніхто у Верхньому городі... Поділ 
згодом трохи заселився, а церкви та палати княжі так і стоять 
пусткою.

От проїхали вони Поділ та й побралися якимсь узвозом, що 
йшов під гору. Темно кругом було, хоч в око стрель; тільки й ба
чив Михась, що провалля та хатки внизу.

Як опинилися на кручі, то придержав характерник свого коня 
і каже:

— Коли йшов ото Батько Троян од Козацького моря понад Дні
пром, то спинився на оцьому місці та й прорік: «Тут буде город 
великий, де храми мої стоятимуть і народ мій вічно буде жити...»

— І від тої пори ото Київ засновався?
— Та ні... Засновали його шеремети, як узяли копієм Україну 

і храми Дажбожі розруйнували у всіх усюдах! От тільки недовго 
їм довелося панувати над нами...

— А хто такі шеремети?
— Сарматами ще їх прозивають... Був то люд, як татаре отеє за

раз.
Як ось попереду зачорніли якісь кам’яниці. Придивився Ми

хась та бачить, що вікна в них провалені, двері отвором стоять, 
і тільки вітер свище в руїнах.

— Отеє, — каже характерник, — були княжі палати... А отам, — 
показав нагайкою на самотній мур, що бовванів оддалік, — Деся
тинна церква стояла!

— А ото що? — питає Михась, показуючи на височенну 
кам’яницю.

— А то церква Святої Софії... Засновав її князь Ярослав п’ять 
віків тому, коли розбив на тому місці печенігів.

Озирнувся Михась довкруги, і якось недобре йому стало на 
душі.

— Страшно ж тут...
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— Чимало крови в сьому місці проллялося, сину... — каже ха
рактерник, злазячи з коня. — Як вдерлися татаре через Ляську 
браму1, то боронилися кияни з Десятинної церкви... Так багато 
їх зібралося на хорах, що завалилася церква і поховала оборонців 
під собою.

Глянув Михась та й бачить: неподалік од Десятинної церкви 
стоять колом дев’ять каменів, укопаних у землю.

— А отеє що?
— А се, — каже характерник, — найсвятіше місце було у Києві... 

Був се храм Троянів, а он там на кручі стояли образй усіх бігів 
та дивів: і Дажбога, і Матінки Лади, і Тура, і Юра Святого, і Дани, 
й Делі з Живою. Горів тут огонь удень і вночі, й на сьому місці 
приносили в жертву Дажбогові воїнів, котрі потрапляли у бран... 
Як захтів князь Ладимир узяти собі за жінку ромейську князів
ну, то ромеї йому й кажуть: «Ото зречися Господа свого Трояна 
й Матері Божої Лади, то й оддамо тобі дівку... А як не зречешся, то 
дулю тобі під носа»! Князь подумав, подумав да й свиснув на своїх 
пахолків. Поваляли вони тоді образй усіх бігів та дивів, а киян у 
Почайні охрестили силоміць...

Понурив козак чубату голову, а тоді стиха заспівав:

Ой у  неділю рано
Не сизії орли в Києві-городі клекотали 
Не чорнії круки крукали 
Не вовки-сіромащі проквиляли.
То князь Ладимир із палат виходжав 
До козаків такими словами промовляв:
«Гей ви киї-козаки, браття мої ріднії!
За славу ж мою добре ви дбайте,
Люд Дажбожий з усіх усюд займайте,
В Почайну-річку заганяйте.
Будуть попи-ромег да черці приходжати,
Хреста на них накладати,
Од Господа та Матері Лади навік одлучати.
Бо запродавсь я, князь Ладимир, у  чужую віру,

1 Ляська брама була там, де зараз майдан Незалежности. Фортечний вал ішов 
понад Хрещатиком, щ о на ту пору був долиною, д е  текла річка. — Прим, 
автора.
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Задля розкоти проклятої,
Задля лакомства нещасного!»
Тоді киї-козаки добре за теє дбали,
Люд Троянів з усіх у  сюд займали,
Били його да рубали 
В річку Почату заганяли.
Як стали попи-ромеї та черці приходжати,
Хреста на них накладати,
Од Господа Бога, од Матері Божої навік одлучати,
То стало ясне сонце од них лице своє ховати,
Смерком посеред білого дня стало смеркати.
Тоді на Княжій горі волгов-бісуркан ставав,
До люда Троянового такії слова казав:
«Гей ти, народе Дажбожий, люде вкраїнський!
Я тебе замовляю,
Я тебе найменням Трояновим проклинаю:
Бити будуть тебе да рубати,
Під ноги топтати,
Копитами кінськими тратувати,
Бо ти Господа й Матері Божої одцурався,
Попам-ромеям да черцям піддався,
В чужую віру на віки вічні запродався!..»
Ой пливла мати-щука з Нувеграда 
Да річку Почату десятою дорогою минала,
Усім рибам її заказала:
« Ой ви риби-щуки, діти мої!
Річку Почату стороною минайте,
У Київ-город не запливайте!
Скоро річка Почата в землю западеться,
А Київ-город у  нівеч переведеться,
Бо він Господа й Матері Божої одібрався,
В чужую віру запродався...»

— А сталося воно все, — зітхнув характерник, — бо шереметом 
був князь Ладимир по матері... От кров тая проклята і далася взна
ки! Наварив він нам гіркої, що й досі не можемо до дна випити... То 
татаре плюндрували сюю Вкраїну, що мало де й живої душі було 
знайти, а се ляхи під себе підгребли та збиткуються з козаків!
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— Господь милостивий, — каже Михась. — На те ж і послав він 
нам сей Оберіг, щоб прокляття теє ми спокутували... А де ж обра
зи бігів та дивів подівалися, которі тут стояли?

— Порубали їх та попалили, бо декотрі були з дерева, — каже 
характерник. — А Батька Трояна, которий з каменю був, укинули 
у Дніпро. Гадали, потоне він, коли ж бачать — диво дивнеє, пли
ве Господь поверх води й не тоне. А люде біжать берегом та знай 
гукають: «Видибай, Боже, видибай!» Та тільки не захтів Дажбог 
лишатися в сьому городі. Поплив він Дніпром і за Вовнізьким 
порогом пристав до острова. Прочули теє запорожці, взяли об
раз Дажбога та й поставили на Січі, котра тоді на Хортиці була... 
А острів той відтоді почав зватися Трояновим островом, а зараз 
прозивають його Перуновим.

Зашелестіло щось у пітьмі, затріпотіло крилами. Не встиг Ми
хась і стямитись, як сів йому на плече Кирик.

— Здоров, друже! — привітався з ним Михась. — А де се ти 
був?

— Тебе шукав, — відповідає йому крук.
Малий козак і рота роззявив.

— А як се я розумію, про що він каже? — питає в характерника.
Той похитав головою.
— Либонь, збувається те, що в Трояновій книзі записано... Хто 

носить Оберіг, із тим дивні речі кояться. Починає він розуміти 
мову звірів і птахів та ще багацько дечого може... — І до Кирика: — 
Приніс?

— Приніс, — каже той. І подає йому в дзьобі золоту сережку.
— А се що? — питає Михась.
Узяв Обух тую сережку й підкинув на долоні.
— Носив її той, кого ми шукаємо, — каже Михасеві. — А Кирик 

знайшов на дзвіниці Святої Софії...
— Хіба козаки сережки носять?
— Було колись таке у князівській дружині, — каже характер

ник. — Носив сережку той козак, який був у батьків єдиний син. 
От перед битвою і ставили його не в першій лаві, де найбільше 
люду гинуло, а в другій чи третій... Зараз той звичай тільки на 
Дону та в Січі зберігся.

— І що ми з нею робити будемо?
— А от зараз побачиш... — каже характерник.
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Та й ступив у теє коло, де храм Дажбожий був. Вийшов на се
редину, кинув додолу сережку й заговорив:

— Дніпро-Славута в Козацьке море тече, по тім Дніпру Бо
жий образ пливе. Над ним янголи Божі літають, хвалу Господу 
співають. Прийду я, бісуркан-характерник, до Дніпра-Славути, 
стану такими словами промовляти: Батьку Дажбоже, славен Тро- 
яне, Господе наш милосердний! До порогів пливу — вода несе, 
з-за порогів іду — біда жене. Тіло своє залізом утинаю, живою 
крівлею тебе заклинаю: вкажи мені на того, хто другий у колі т 
воїм!

Та й дістав запоясника і вколов ним себе у зап’ястя. Зацебеніла 
кров, поповзла долонею і закапала на землю.

Тихо-тихо зробилося кругом. Михась і подих затамував — була 
то така давня та страшна ворожба, що він і не чув про неї. Аж ось 
блиснуло над Хрещатим яром, а потім такий грім ударив, що ма
лий козак аж присів од переляку. Дивиться, коли ж де не взявся 
кажан. Зробив одне коло над характерником, потім друге. Глянув 
на нього Обух і каже:

— Так ось хто поведе нас...
— Куди? — питається Михась.
— До Лаври... Бачив, де блискавка сяйнула?
— Угу-
— Се там той чоловік, що його ми шукаємо!
Та й посідали на коней і поїхали в діл. А кажан знай летить по

переду. Минули Софію, а далі князівські вали вже стало видно. 
Геть поруйновані вони були й дерезою позаростали. Виїхали ко
заки в яр. Бігла внизу річка неширока і впадала трохи далі в бо
лото2.

— Отеє найгірше місце в Києві... — каже характерник. — Били
ся тут оружні волгви з шереметами. Відтоді й стало тут сеє болото, 
бо лягла тих шереметів сила-силенна!.. Прокляте се місце зараз,
1 на довгі віки прокляття на нім лежатиме...

— А волгви теж загинули? — питає Михась, коли вони пере
пливли кіньми на той бік.

— Он там вони поховані... — показав характерник нагайкою на 
кручу. — Так давно се було, що й могила їхня із землею зрівняла

2 Там, д е  болото було, зараз Европейська площа, звідкіля починається
Хрещатик. — Прим, автора.

108 Сучасність =====



Чигиринський сотник

ся!.. А де сяя нечисть лягла, гниє тепер та смердить — і ще довго 
смердіти буде...

— А чого? — питає Михась.
— Настане така пора, що прийдуть шеремети і знову візьмуть 

у бран Україну... На тому боці зведуть вони кам’яницю, де буде 
храм їхнього князя. Тільки то не живий чоловік буде, а мрець3...

Сказав теє характерник та й замовк. Потойбіч болота почав
ся такий ліс, що коні насилу брели крізь хащі. Покружляє кажан 
понад вершниками та й летить уперед, а потім знову вертаєть
ся. Аж ось виїхали вони на стежку і пустили коней учвал. І го
дини не минуло, як попереду стало видно кам’яниці й маківки 
з хрестами.

— Отеє вона, Лавра Київська... — озвався Обух. — Тільки куди 
ж нас він веде, хтів би я знати!..

Кажан звернув попід муром і полетів до Дніпра. Дерев тут було 
мало, то характерник із Михасем гнали, аж вітер у вухах свистів. 
Хутко виїхали вони на берег, і тьмяно блиснув перед ними Дні
про.

— Ну й що? — питає характерник.
А Михась завмер на мить, тоді зліз із коня й став, тримаючи 

повід у руках.
— От і все... — каже.
На голій кручі, що височіла понад берегом, сидів дідуган. Та

кий високий він був, що якби встав, то Обух йому насилу до пояса 
сягнув би. Вбраний він був у залізний шолом, панцир із образом 
Матері Лади на грудях, а на поясі висів меч.

Кинув Михась повід і пішов до того чоловіка.
— Чолом, волгве! — каже йому дід.
— Чолом, кию... — каже йому малий козак.
Та й сів поруч. А кажан знай кружляє й кружляє над ними.
— Приніс? — помовчавши, питає дід.
— Приніс... — каже Михась.
Тут дідуган і засміявся.
— Батьку Дажбоже, славен Трояне, — каже врешті, — як був 

я молодий, то хтілося мені жити та й жити... Ворогів під ноги топ
тати, здобичі добувати, пити та гулять по-молодецькому! А Гос-

3 За більшовицької окупації Европейська площа звалася площею Ленінського
Комсомолу. Біля неї стояв музей Леніна (вождь такий був). — Прим, автора.
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подь, видно, почув теє з неба та й покарав мене: вже сім віків живу... 
І печенігів бачив, і половців, і татар, і ляхів!.. Вже й Україна сяя 
змінилася, що не впізнати її, й річки зміліли, і могили давні поза
падали, — а я знай гріх свій покутую!

— Не твій то гріх, а князя твого, — каже характерник, підходячи 
до них.

— Ні, — каже дід, — мій таки... Перший гріх був, що покинув 
я Січ і на службу до Ладимира-шеремета подався, а другий, що 
віру правдиву плюндрувати помагав! От і караюся тепер — прошу 
в Бога смерти, а вона все не приходить і не приходить...

Та й замовк. Тихо зробилося, тільки чутно було, як вода лоло- 
тить десь на Дніпрі.

— А чи єсть іще Січ за порогами? — питає по мовчанці дідуган.
— Є, — каже Михась. — На Микитиному Розі вона.
— Як записавсь я до коша, — каже дід, — то була Січ на Хортиці... 

Стояла там величезна кріпость, що таких і не будують уже зараз. 
А запорожці звалися тоді полянами, бо в Дикому Полі козакували...

— А чого ж од татар не оборонили люд Дажбожий? — питає 
Обух.

— Видно, так треба було... — каже дід. — Всенька Січ зібра
лася під Києвом... Але там і полягла трупом — насилу кількоро 
душ уціліло! Як прокляли нас волгви, так і прийшло горе та лихо 
в Україну...

І знову замовк.
— Куди ж далі мені йти? — питається Михась.
— До Трахтемирова... — каже дідуган. — Там, на горі Заруб, зна

йдеш того, хто краще, ніж я, Троянові служив! Тільки їхати при- 
йдеться лівим берегом на Переяслов та ще й гак накинути через 
Баруч...

— А то чого? — питає Обух.
— Орда йде правим берегом, — каже Михась. — Так широко, що 

не об’їдемо її. А пополудні й на лівому боці вже буде...
Зиркнув на нього характерник.

— Звідки знаєш?
— Бачу... — каже малий козак.
— Носить твій джура образ Матери Лади, то багато йому від

кривається... — каже дід характерникові. — Ото тільки поплатить
ся він за теє гірко!
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— На все Божа воля, — каже Михась.
І знову позамовкали всі. Сидів дідуган, склавши долоні на дер

жаку меча, й дивився в далечінь, що розгорталася за Дніпром.
— То ти, — питає Обух, — ото собі козакував увесь час?
— Поки сила була, — каже старий. — А в остатні сто год геть ні 

на що звівся, то жив у ченців у лаврських печерах... Та, слава Богу, 
і моя пора настала! Наснилося сеї ночі, що стою я на Дніпровому 
березі. Аж дивлюся, човен пливе, — та не простий, а той, що в ньо
му мертвих воїнів за водою пускають... Глянув я, а той воїн, що 
в нім лежить, — то я сам.

Нічого на теє Михась не сказав, тільки понурився. І старий теж 
замовк.

— Ну що, — каже врешті до Михася, — відпусти ж мене...
Глянув малий козак, аж коло берега де не взялася лодія. Стара-

стара вона була й химерна — таких і не роблять зараз. Корма висо
ка, ніс загнутий угору, і на нім вовча голова з дерева.

— Що ж, — каже Михась, — і нам пора...
Потягнув за поворозки і дістав Оберіг.
Темна була та лялька, мов земля, та як упало на неї світло вра

нішньої зорі, то засвітилася вона багряно-чорним огнем, і побігли 
по ній рясні мигтючі блищики.

Глянув дід на неї і звівся на ноги.
— Еге ж, каже, — се він і є... Співали бояни про нього, та жодна 

жива душа ніколи його не бачила! Казали, не можна дивитися на 
оберіг смертним...

— І правда воно, — каже Михась, — бо як побачиш його бодай 
один раз, то не будеш уже таким, як був... Прощавай же, кию! Коли 
світ стане молодий, то, може, і стрінемося з тобою, та бозна, чи 
впізнаємо одне одного...

— Прощавай, волгве! — каже старий. — Коли замкнеш коло, то 
побачиш, якого ти лиха набрався...

І ступив у ту лодію. Відразу ж знялася вона з місця і рушила 
поволі од берега. Меншала й меншала постать у кольчузі, а як опи
нилася лодія на середині Дніпра, то побачили характерник із Ми
хасем, як підхопила її бистрина і понесла вдалину, туди, де черво
ним золотом уже загорівся край неба.
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IX

Заносилося вже на старий вечір, коли Михась із характерни
ком виїхали з боліт і побачили село, що розбіглося білими хатка
ми по зеленій долині. Обсипане воно валом, і частокіл дубовий 
поверх того валу йшов округ — знати було, що постаралася грома
да від усякої напасти захиститися.

— Отеє, — каже характерник, — непевні краї починаються... 
Озера тут, ліси та болота страшенні, що й не проїдеш, як дороги 
не знаєш. Коли ото взяла Батиєва орда Україну в ярмо, то тільки 
тут люд менш чи більш уцілів, бо татаре навіть заходити сюди бо
ялися...

— А чого? — питається Михась.
— Потопилося їх тут багацько в болотах... Та й чаклунства у сім 

краю до біса. Села все стародавні, декотрі ще давніші, ніж Київ 
сам... Звичаї та боги тут такі, що нехай Господь милує! Та дове
деться заночувати, бо коні геть зморилися...

Із жеребців уже й мило падало — як переправилися ото Обух 
із Михасем удосвіта через Дніпро, то до самого вечора поганяли 
їх, обходячи стороною орду. Правували спершу на Летич4, та як 
під’їхали до містечка, то ще здаля побачили пожогу і димовись- 
ко — поралася вже там галайстра.

— Воно й на зуб чогось кинути не гріх було б... — каже Михась.
— Ото й пошукаємо, — каже характерник, — мо’, тут шинок 

який знайдеться!
Та ні шинку, ні корчми у тім селі й близько не було. І людей 

щось не видно — либонь, на сінокосі всі були. Проїхали козаки 
вулицею, аж бачать, вештається на обійсті якась молодиця.

— Слава Богу! — каже характерник.
— Навіки! — одвічає молодиця. Та й у боки взялася. — А що 

скажеш, козаче?
— Пустиш заночувати?
— А ти з чиїх будеш?
Здивувався Обух.
— Як се — з чиїх?
— Чий ти слуга, питаю! Князя Яреми?

4 Так звався за тої пори Бориспіль. — Прим, автора
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Тут і зареготався характерник.
— А бий тебе сила Божа! Я й забув, що тут у вас козаки тільки 

слугами в панів бувають... Ні, паніматко, вільний я козак. Із Січи 
їду, а се джура мій!

— Раз таке діло, — відрубала молодиця, — то їдь собі далі, чоло
віче добрий... Не треба нам таких!

— А то чому?
— Князь Ярема у посесії це село держить, а ми робимо на ньо

го... Прийшов із Лубнів розказ бурлак і запорожців у село не пус
кати, а як спромога буде, то й у лика брать! Он у Баришівці стоїть 
хоругва князівська. Зловив староста оце двох волоцюг позавчора, 
то й погнав їх поміж кіньми до ляхів...

Обух аж сплюнув.
— Дивнії речі коїть сей ваш князь! Тут чамбул у Летич загнав

ся та плюндрує його і палить, а князівські вояки подорожан лов
лять!..

— Матір Божа! — вигукнула молодиця. — Се ж татаре у Лети- 
чі?

— Сам бачив, — каже характерник. — А ви ліпше чати постави
ли би на могилах, бо йде орда велика, то щоб не зачепила і вас!

— Ой Божечку, — заголосила молодиця, — то треба бігом біг
ти на болота, бо всеньке село там сіно зараз косить! Як наскочить 
чамбул, то й похапає їх, мов тих курей! Татаре до нас ще й разу не 
заходили, та лихо ж не дрімає...

— До князя свого пошліть гонця... Може, порятує! — каже ха
рактерник. — А де ж нам отеє ночувати, га?

Молодиця махнула рукою за село.
— Отам у діброві баба живе... Карунка прозивається! До неї 

просіться, може, пустить... Бо як примчить сюди хоругва князів
ська, то безпремінно підете у лика!

Обух і не балакав більше — вдарив коня нагайкою та й погнав 
до воріт. Виїхали вони за частокіл, як тут і діброва о ліву руч.

— І де ж вона отеє живе? — каже характерник сам до себе.
— Он, — відповів Михась, показуючи нагайкою, — стежка по

між дубами...
Звернули вони на тую стежку та й поїхали через діброву. Сон

це вже сховалося за обрієм, і тільки краєчок неба ярів багряною 
стьожкою. їде Михась та й озирається — такі старезні дуби кру
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гом, що котрийсь і десятеро людей не обхоплять. Папороть поміж 
ними повиганялася височенна, по галявах квіття запахуще цвіте... 
А комарів стільки, що просто ввіч лізуть!

— Бачу, — каже характерник, — давня сяя діброва... Колись 
в таких гаях образи Дажбожі стояли, бо дуб — се древо Троянове! 
Але в сім краю, мабуть, і не шанували його...

— А то чом? — питає Михась.
— Були, — каже характерник, — та й зараз є такі місця на Вкра

їні, де темним богам поклоняються... Бачив, як у селі прийняли 
нас?

— Та бачив... — каже Михась.
— По всій землі Трояновій гріхом вважається подорожнього не 

прихистити... А тут, бач, у лика його беруть! Не хтілося б мені на 
ніч тут ставати, але далі не будемо заїжджати у села — бач, не лю
бить князь Ярема запорожців! Тут хоч виспимось, як пустять нас 
бодай до клуні...

Як ось виїхали вони на чималу галявину. Стояла там хата і по
вітка, а подвір’я було обгороджене латами.

— Агов, — кричить характерник, — є тута хто живий?!
Ні слова у відповідь. І тихо-тихо кругом, аж страшно.

— їдьмо відціля, — каже Михась. — Мо’, десь у полі заночує
мо...

— Та комарі ж заїдять у сих болотах... — каже характерник. — 
Агов, бабуню!

Тут зателепало щось у сінях, двері відчинилися й виглянула 
з хати якась потороча. Стара-стара та розпатлана, у темній запасці 
та полотняній сорочці.

— О, — каже, — лицарі приїхали! А ви, дітки, не од князя Яре
ми?

— Ні, — каже характерник, — січові ми козаки... Князям та ста
ростам не служимо! Се тебе прозивають Карунка?

— Мене, мене... а що ж ви хочете?
— Переночувати, бабуню.
Карунка й головою закивала.

— То втворяйте ворота да заїжджайте, дітки... А що, в селі вас 
не пустили, еге?

— Та якийсь химерний люд у сім краю!.. — каже характерник, 
злазячи з коня.
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— А химерний, химерний... — потакує баба. — Так того князя 
бояться, що аж-аж-аж! Страх та послух тут, що й балакати немає 
чого... А я вже нічогісінько не боюся, бо одною ногою в могилі 
стою. Отам у повітці сіно, то й ляжете собі!

От пустили вони жеребців пастися, а самі дістали з тороків 
сякого-такого їдла та й вечеряють надворі. Коли ж знов дибає 
з хати Карунка. Дивиться Михась, а в руках у неї гладущик.

— Отеє, — каже, — молоком вас можу пригостити, дітки... Бо 
немає більш нічогісінько, хоч убийте мене!

— Убивати не будемо тебе, паніматко, — каже характерник, — 
а за молоко спасибі...

Та й налляв Михасеві у кварту. Як припав малий козак до неї, 
то пив уже, пив, аж дух забило — навіть забув, коли теє молоко 
востаннє куштував. Аж облизнувся врешті й каже:

— А добренне, що нехай йому!..
— Щось не до смаку мені воно... — каже характерник, попиваю

чи з гладущика. — Чи то солоне якесь, чи гірке... Сам не втямлю!
— Та козакові, звісно, ліпше горілки випити... — стенув плечи

ма Михась.
Обух поставив глека на присьбі.
— Химерні знаки на сій хаті повимальовувані... — каже Миха

севі. — Ондо поглянь!
Зиркнув малий козак, а на дверях та на віконницях якісь чу

дернацькі знамення награмузляні. Шукав він, шукав та й не знай
шов жодного знака знайомого: ні Дажбожого свастя там не було, 
ні обуха Турового, ні образу Матері Лади, що його на кожній хаті 
в Україні побачиш.

— Правду ти казав, що непевні тут краї... Та ходімо вже спати, 
а то мене аж хилитає, так зморився!

— То й ходімо, — каже характерник.
Полягали в повітці на сіні й поснули відразу.

Спав Михась, мов забитий, бо таки добряче втомився — всень
кий день із коня не злазив.

Аж сниться йому над ранком дивний-дивний сон. Наче відчи
няються двері й заходить до повітки дівча. У білій сорочці воно, 
гаптованій по коміру й рукавах барвінком та калиною, вінок
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на голові, й коси, мов золото щире. От стало воно над ним та й 
каже:

«Михасю!»
Хоче він щось сказати у відповідь, та ні рукою, ні ногою не може 

поворухнути, — такий тяжкий сон обліг його.
«Михасю!» — знов озивається дівча.
Треба прокинутися, думає він. Та щось неначе скувало всеньке 

тіло, — навалилася на нього якась нечиста сила й не пускає.
«Михасю, прокинься!» — просить дівча.
Насилу поворухнувся він та й утямив одразу, що це Леся при

йшла.
«А що?» — питає.
«Прокинься хутчій, бо лихо з вами!»
«Та я ж не можу...» — каже він.
От нахилилося дівча над ним і поцілувало, — міцно-міцно, аж 

голова йому обертом пішла. Допіру теє сталося, як схопився ма
лий козак зо сну та й сів, протираючи очі...

Дивиться, аж лопотить крилами над ним Кирик, а характерни
ка немає — тільки сіно прим’яте, де той лежав.

— Отеє діла! — дивується Михась. — А куди ж се він подався?
— Не балакай дарма, — каже йому крук, — а за мною хутчій! 

Батько твій січовий у халепу потрапив!
Тут зірвався Михась на ноги, шаблю під пахву та й надвір при

тьма.
Стояла в дворі якась химерна блакитн сутінь, і так пахло квіт

тям, що Михасеві аж у голові замакітрилося. Ступає він по землі, 
а його хилитає з боку на бік і світ увіччю крутиться.

— Хутчій, хутчій, — підганяє його крук, — поки сонце не зі
йшло! Бо як виткнеться воно над обрієм, то вже й не поправиш 
нічого!

— А куди ж бо йти?
— У ліс! — каже крук.
Та й полетів уперед.
Біжить Михась за ним, аж дух із нього випирає. Пове

ла його стежка на леваду, потім кладкою через річечку, а далі 
й у ліс. Ось попетлювала вона поміж дубами та й вискочи

116 Сучасність



Чигиринський сотник

ла на галяву. Глянув малий козак, і кров у нього в жилах захо
лола.

Насеред тої галяви горіло кружкома дев’ять огнів, а в тім колі 
стояв характерник. Тільки не впізнати було його: ноги вросли у 
землю й у коріння обернулися, замість рук зелене віття повиганя
лося, і корою грубою вкрився аж до пояса.

— Господе милосердний! — узявся за голову Михась. — А що ж 
отеє за біда така!..

Коли ж зареготалося щось позаду.
— Ага, і ти, значицця, прийшов, чортів сину! Ото й добре, бу

деш іще одним деревом...
Глянув Михась, аж то Карунка. То була горбата й немічна, а це 

випросталася й очі горять, мов у вовчиці.
— То се ти, бабо, — каже Михась, — таке лихо коїш?!
— А що, — шамкотить відьма, — не до шмиги тобі воно, еге? Не 

вийти вам із сього лісу, чортові душі! Клямка вам запала, собачі 
діти! У дерево обернетеся і будете стояти, поки й віка! Се діброва 
Матери Мокоші, звідки ще жодна жива душа не втекла! Он, ба
чиш, скільки їх?

Та й повела рукою доокруж.
— То сії дуби —то все люде були?!
— А то хто ж! За княжої пори ще їхало тут військо й стало обо

зом на капищі Мокошиному... А до ранку цілий гай зробився із 
них! Була я тоді молодою, та дала мені таку силу Мокоша, що 
обернула я їх дубами!.. Відтоді ростуть та й ростуть ті дуби, вже 
й десятеро чоловіків не обніме їх...

— А нащо ж отеє ти чиниш таке, відьмо? — питає малий козак.
— А на те, що коїте ви тільки пожогу та смерть! Де пройдуть ко

заки, там кров і пустка лишається, більше нічого! Стогне вже сяя 
безщасна земля під вами та слізьми вмивається, песький ти сину! 
Ну, та дарма... ще всі ви погинете!

Отак сказала клята Карунка та й накреслила в повітрі якесь 
знамення. Спалахнуло воно вогнем — і погасло.

— Та що се таке! — лається відьма.
І знову накреслила знак, та й він погас, допіру засвітившись.

— А бий тебе сила Мокошина! — закляла відьма.
І втретє накреслила знамення. На цей раз засичало воно і бух

нуло таким димом, що вона аж закашлялася.
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— А що, — питає тоді малий козак, — з’їла облизни?
Та потягнув за поворозки і дістав Оберіг.
— Отеє, — каже, — бачила, лярво?
Темна була та лялька, мов земля, та як упав на неї перший со

нячний промінь, то засвітилася вона багряно-чорним огнем і од 
верху й до низу побігли по ній ряснобарвні блищики.

Зблідла Карунка і просто на очах сіра зробилася, мов полотно.
— Значить, збуваються-таки давні пророцтва... — прошепотіла 

вона. — Нещасна ж буде твоя земля, Мокошо, як вернувся у неї 
сей божок! Щоб ти був проклят, чортів недолітку!

Та й опустила руки, а тоді охляла вся і сіла додолу.
— А тепер що робити? — обернувся Михась до Кирика.
— Господь його святий зна... — каже той.
Подумав малий козак і підійшов до характерника. Дивиться, 

коли ж Обух і не ворухнеться — як обріс ото корою до пояса, так 
і стоїть.

— Не поможе йому Дажбожий Оберіг, — каже Кирик, — бо не 
переробляє він того, що вже скоєне...

— А нехай йому всячина! — вигукнув Михась. Та й ну ж бо 
трясти характерника. — Обуше, Обуше... ходім-бо вже! Чуєш чи 
ні? В дорогу пора!

А той стоїть і ні пари з уст. Михась аж заплакав у відчаї.
— Батьку Дажбоже, славен Трояне, — каже крізь сльози, — від

кіля ж отеє лихо на нас окошилося! Що ж я тепер буду робити 
сам-самісінький серед сих лісів дрімучих! А щоб ти сказилася, 
клята відьмо! — І до Кирика: — Може, зарізати її?

— Ні, — каже той, — се ділу не пособить... Та й рано тобі ще у 
кров руки вмочати!

— А як же зняти сії чари? — задумався джура. Раптом сяйнула 
в голові незлецька думка: — То давай викопаємо його та потягнем 
за собою кіньми!

— Боже сохрани! — каже крук. — Він тепер як дерево зробив
ся, і корінням у землі сидить! Як викопаєш, то жаба цицьки йому 
дасть умент!

Аж тут чиїсь голоси стало чути на стежці. Насторожився малий 
козак і до шаблі сягнув, бо хто хоч міг у сьому лісі волочитися. 
Коли ж дивиться, виїжджає на галявину з десятеро чоловіків — усі 
на конях охляп, з косами та вилами в руках.
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— Осьдо вони, тії подорожане! — каже якийсь парубок. Та 
глянув на характерника й коня назад подав. — О Боже, а се що за 
лихо?!

— Чари це поганськії, — каже бородатий дід, злазячи з коня.
Михась так і кинувся до нього.

— Дідуню, — каже, — порятуй живу душу! Вкоїла отеє клята 
відьма, а тепер не знаю, що й діяти!

— А ви що за люде будете? — питає хтось із чоловіків.
— Із Січи ми їдемо... Джура я козацький, а се мій батько січо

вий!
Тут і загомоніли всі.
— То се Чикилдиха їх сюди вчора направила! А що я вам ка

зав!
— От же ж клята молодиця... Удвох із відьмою людей ловлять!
— А нам тільки сьогодні дітлахи сказали про вас!
— Судити її громадою та на палю набить, пекельницю еюю!
— Стійте, дітки, — каже дід. — Он козака вона до половини 

зачаклувала, та, видно, завадило щось... Треба тепер назад його 
обернути!

— Та й що? — питають чоловіки.
— А те, що без неї нічого ми не врадимо! — Й до Михася: Мо

локо вона вам давала?
— Еге ж.
— Багацько випили?
— Він, — кивнув Михась на характерника, — скуштував насилу, 

а я всенького гладущика видудлив.
Зиркнув на нього дід.
— А як же ти проснувся?
— А що?
— Нечисте се молоко, від жаби. Як вип’є хто його, то западає у 

такий сон, що й гаківницею не збудити!
Михась і плечима знизав.

— А Господь його святий знає...
— Добре, — каже дід, — менше з цим... Ану ж залигайте, хлопці, 

путами еюю лярву та женіть у село! Тільки хутчій, бо до півдня 
треба впоратися! А ти, козаче, — каже Михасеві, — сідай на коня 
і з нами їдь!

— А батько січовий? — показав Михась на характерника.
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— Йому вже нічого не врадиш... Як вийде у нас теє діло, що 
я задумав, то спасенний буде!

От побіг Михась через леваду, засідлав гнідого і верхи до лісу. 
Аж ось і посполиті навстріч їдуть, а поміж кіньми відьма йде 
зв’язана.

— Нагайками її, лярву! — каже дід. — Не дивіться, що порохно 
з неї сиплеться, — вона хоч кого з вас додолу поваляє!

— То що? — питає його Михась.
— Спробуємо зарадити вашому лиху, — каже дід. І так, щоб не 

чули тії чоловіки, питає: — А теперечки скажи мені, сину: як се ти 
силу в неї одібрав, га?

Хтів було збрехати малий козак, та сором було неправду казати 
такому поважному чоловікові.

— Запізнивсь я... — каже. — А силу відібрав у відьми, бо дано 
мені се від Бога!

— А давно ви з Січи?
— Недавнечко.
— Чи ж правда, що прийшов на Січ бісуркан, із отих достемен

них, давніх волгвів, і приніс із собою ікону Матері Божої, а на ній 
огненним письмом прописано, що буде слобонитися люд хреще
ний із ляської кормиги?

Помовчав Михась, а тоді каже:
— Правда. Та потім усе розкажу.
— Слава тобі, Господе! — зрадів дід. І перехрестився. — Га

дав уже я, що так і пропаде наша кривда... Давно вже пора за
платити клятим ляхам за те, що вчинили з нами на Соло
нині!

— То ти, батьку, з Наливайком ходив?
— До остатнього дня, дитино. Якби не клята голота, то не взяли 

б нас ляхи на тій Солонині!
— То, може, й діда мого знав?
— А як його на ймення?
— Чигир він прозивався.
Дід і коня спинив.
— То ти, — каже, — запорожця Чигиря внук?!
— Атож.
— А я ж дивлюся, що лице по знаку, та й постава дідова! Таж 

то лицар був, як небагато таких і в Україні знайдеш... Козак-
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невмирака, що дев’ять душ у нього, — коли одну вб’єш, то друга 
вселяється! То є він іще на світі?

— Забили його... — каже Михась. — Нехай, потім побалакаємо!
Як ось і село близько. Заїжджають вони у ворота, коли ж уся

громада вже зібралася. І Чикилдиха тут, скручена мотуззям та по
бита, що аж синя вся.

— До ставка їх, діти, — каже старий. — Та поспішіть, бо до пів
дня треба діло впорати!

— А що з ними панькатися? — каже громада. — Повісити на 
вербі та й квит!

— Е ні, — каже дід. — Зараз побачите, як з відьмами треба об
ходитися!

От прийшли вони до ставка, і звелів старий розв’язати обох.
— А тепер, — каже, — в’яжіть відьом наново, та не так, як раніш, 

а Дажбожим свастям!
— Як се? — питають люде.
— А тако: прив’язуйте за спиною великий палець правої руки 

до великого пальця лівої ноги, а лівої руки — до правої ноги. Як 
перехрещена буде відьма отсим знаменням, то всеньку силу свою 
втеряє і ніякого лиха вже вам не вкоїть. Од всякої нечисти сей 
спосіб добрий! Коли часом жінка своя сказиться, то теж воно 
помагає — зв’язати її отако та повісити на грушу, щоб охолола 
трохи!..

Вхопили четверо парубків Чикилдиху і давай мотузувати її.
— У-у-у-у-у-у-у! — завила молодиця і так шарпонулася, що па

рубки й порозліталися од неї, мов ті груші.
— Держіть, держіть кляту відьму! — каже дід. — Зараз і охляне 

вона!
Як навалилося десятеро чоловіків на молодицю, то насилу 

скрутили її, так біснувалася. Допіру наклали знамення на неї, зра
зу вона й притихла.

— А тепер, — каже дід, — у ставок їх обох!
— Так се ж на дощ відьом топлять, — каже громада, — а зараз 

сінокоси! Хіба ж сеє годиться?
— Задля дощу в посуху відьом топлять, — каже старий, — а нині 

її, слава Богу, немає. А щоб зо світу вражу силу звести, то теж сьо
го способу добирають. Вода — князівство Триглавове, де всякі ру
салки, водяники і чорти водяться, се друге небо, та тільки Чорно-
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богове, бо перекривляє воно світ Божий... Як укинути туди відьму, 
то й душа з неї вийде, бо Коштрубове знамення — то огонь, а вода 
огня не терпить!..

— Ну, — гомонить громада, — то кидаймо тоді!
Та взяли парубки Чикилдиху, розгойдали її й пожбурили аж 

на середину ставка. Допіру вона шубовснула, то зразу й на дно 
пішла.

— Еге, — каже дід, — се, видно, слабенька відьма!
І рукою махнув — нема чого й балакати, мовляв!
— Другу давайте! — каже.
Як гепнула та у воду, то й попливла по ній, мовби качка. Пливе 

та регочеться.
— А що, — каже, — взяли мене, чортові діти? Дулю вам, а не бі- 

сурканю зо світа звести! Не Чорнобога я відьма, а Матері Мокоши, 
котора всім світом буде владати! Аби не свастя оце, то тільки ви 
мене й бачили б!

Дід і за голову взявся.
— Витягайте, — каже, — її хутчій! І Чикилдиху з нею.
Як витягли обох відьом на берег, загадав старий дрова зносити 

з усіх усюд. За годину настягали люде до ставка цілісіньку гору 
дубових колод, паліччя всякого та соломи. Старий тоді й питає:

— Усі знають, що робити?
— Знаємо, — кажуть люде.
— Ото глядіть же мені! Дівчата нехай вінки надінуть, а молоди

ці кочерги візьмуть та рогачі. І обертайтеся хутчій, скоро сонце на 
полудень стане.

Ото вчинили все теє та й поклали Карунку на тім багатті й Чи
килдиху, що вже нежива була. Вкресав дід огню, віхтя запалив 
і каже:

— Батьку Дажбоже, славен Трояне! Велесе мудрий, Стрибоже 
великий, Коштрубе небесний, Боже наш Милий! Змилуйся на 
сими душами, очисть їх огнем своїм святим!

Та й підпалив солому. Загоготів огонь, побіг колодами і бухнув 
угору полум’яним стовпом. Допіру він загорівсь, як дівки взялися 
за руки, пішли корогодом округ того вогнища та й завели:

Ой на Йвана на Купала
Відьма зіллє копала,

Сучасність122



Чигиринський сотник

На дуб лізла, кору гризла,
З дуба впала — чарувала.

Добрі люде огонь клали,
Огонь клали, відьму брали.

Іди, відьмо, собі з димом,
А ми підем з Добрим Дивом.

Іди, відьмо, собі з Богом,
Смерть твоя он за порогом.

Горить відьма та палав,
Свою долю проклинав.

Аби я за теє знала,
То всі б чари занедбала.

Се гріхів моїх покута,
Що смертонька моя люта...

А за димовиськом і неба вже не видно. Як огорнуло полум’я 
Карунку з Чикилдихою, то шарпонулася клята відьма та й завола
ла:

— Будьте ж ви прокляті, собачі діти! Щоб вам добра більше не 
було! Спалять ляхи ваші хати, погинуть на войні ваші козаки, пі
дуть ваші діти в ясир, що й жодної душі не зостанеться! Буде на 
сьому місці пустка, й нечистим його всі узиватимуть! Найменням 
Мокошиним сеє слово запечатую!..

Та й замовкла, наче похлинулася. Потягло смалятиною, наче 
кабана ото закололи та соломкою щетину палять.

— А тепер держіть, держіть залізо, щоби не вислизнула клята 
чародійниця! — каже дід молодицям, що круг того огнища стояли.

Тії попіднімали кочерги та рогачі. Допіру вони сеє зроби
ли, як налетів страшенний вихор, крутонулося полум’я, за
ревло, мов несамовите, — й побачили всі, як вилетіли з огня 
дві пташки. Зависли вони над багаттям, крилами стрепену
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ли та й полинули у небесну височінь. Ще мить — і слід за ними 
захолов.

— Нехай панують ув Ирі Дажбожому — се вже чисті душі! — 
каже дід.

Та й перехрестився.
Аж тут задудоніла земля під кінськими копитами. Залітає у во

рота вершник на вороному коні. Зіскочив з коня, шапку жбурнув 
додолу і вклонився людям до самої землі.

— Дякую, панове громадо, що від біди одборонили живу душу! 
Не забуду сього, поки й на білому світі жити буду!

Глянув Михась, аж то батько його січовий.
— Обуше! — заволав малий козак, та й на шию йому кинувся. — 

А я хтів тебе викопати, чортів сину!
— Чув, чув я за теє... — каже характерник. — Тільки не міг і сло

ва сказати, бо вже і язик здерев’янів!
Та й підкинув його угору.
— Добрий же джура в мене!
— Ходімо ж, козаче, — каже дід, — та поминки справимо по сих 

душах... Он молодиці вже й горілку понесли! Заразом і побалака
ємо за все.

Поминали тих відьом на вигоні. Днина була гожа, то поза
стеляли на траві рядна та й позносили із кожної хати, що в кого 
було. Як випили вже по третій чарці, то дід і каже характер
никові:

— А тепер розкажи мені все по правді, козаче: що ви за люде, 
куди прямуєте і як се твій джура із тою відьмою впорався!

Обух йому й оповів усе, як було. Коли скінчив він, старий гля
нув на Михася та й каже:

— Чи ж при тобі сей Оберіг?
— Угу, — каже Михась.
— А покажеш?
Потягнув малий козак за поворозки та й дістав Оберіг. Темна 

була та лялька, мов земля, та допіру впав на неї сонячний промінь, 
як засяяла вона багряно-чорним огнем і побігли по ній ряснобарв- 
ні блищики.

Дід і головою похитав.
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— Значить, правду клята відьма сказала... Прийшов образ Ма
тері Божої в Україну й не буде вже сяя земля такою, як була ра
ніш! Воно й добре... Не на те живе люд Дажбожий, аби плодитися 
та жиріти, мов зайці!

— Та воно так... — озвався Обух. — А то розведеться того люда 
чортів тиск, — а нащо він? Панщину в князя Яреми робити?

— У селі в нас, — каже дід, — уже й звикли до сеї кріпаччини! 
Князь хоругви свої кругом поставив, од орди боронить, а вони за 
теє спину на нього гнуть! Ще й дякують: ото, кажуть, жити стало 
добре — хліб є й до хліба, діти народжуються, он уже треба нові 
вали сипати, бо люде в селі не поміщаються... А за теє й не дума
ють, що і вони невольники, і діти їхні невольниками будуть!

— Воля, — докинув характерник, — усякій живій тварі мила... 
Хоч скільки дикого звіра годуй, то вмре він у клітці! А за людину 
що вже й балакати — на те і народжується вона, щоб по волі гуля
ти.

А малий козак слухає та й знай голубці наминає. Та й не ви
держав урешті.

— Одне, — каже, — не втямлю я в сій халепі, що нас ото спітка
ла: хто така Мокоша?

Зиркнули на нього дід із характерником.
— Давня вона, як світ... — каже характерник. — Одні кажуть, 

ніби вона із бігів самих, а другі дивою її взивають!
— А дехто і П’ятницею прозиває її, — каже дід. — Як був я ще 

парубком, то з усіх сіл сходилися дівки та молодиці в тую діброву... 
Чаклунство то якесь жіноцьке, нехай йому всячина! Давно хтіли 
ми тую Карунку на налигача взяти, та що супроти відьми вдієш? 
А вона ото й ловила козаків: напоїть жаб’ячим молоком та й обер
тає дубами! Уже й село наше почали стороною минати... Ото щоб 
не джура твій, то й досі чаклувала б вона!

А Михась урешті голубці змаламурив, утерся рукавом та й каже 
характерникові:

— То що ж далі чинити будемо, батьку?
Глянув Обух на сонце, що вже височенько підбилося в небі.

— їхати треба, сину... А що ж орда?
— Широко засягає, та випередимо її! — каже Михась. — Кошем 

стала невіра неподалік од Летича і чамбули розпустила по всіх се
лах...
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— А ти звідки знаєш? — питає дід.
— Бачить він... — каже характерник.
— А до нас не заженеться чамбул?
Михась крутнув головою.

— Боліт сих вони бояться...
— Ми й самі насилу втрапили сюди, — каже характерник. — 

Знав я стежину крізь багна, та мало не заблукав...
Ото пообідали вони, засідлали коней та й уклонилися громаді.
— Бувайте ж здорові, люде добрі! — каже характерник. — Не

хай береже вас Господь і Матір Божа! Як будемо живі, то ще стрі
немося на сім світі, — чи в дорозі, чи в полі, чи у війську запоро
зькому...

— їдьте собі з Богом! — каже громада.
Ударив тоді характерник свого коня нагайкою, свиснув Михась 

гнідому — і тільки смуга за ними лягла.

X

До самісінького вечора пробиралися вони мочарищами. Мину
ли Кучаків, Морозівку, Лукаші та й виїхали до річки, що текла у 
чистому полі.

— Отеє, — каже характерник, — і Баришівка на тому березі... Як 
ще князь сидів у Києві, то кінчалися тут його володіння, а далі вже 
Дике Поле було!

— А то що за гора? — показав Михась нагайкою на той бік.
— От коли перепливемо, то побачиш... — каже характерник.
Та й пустили коней уплав. Пливуть жеребці та пирхають — така

дужа бистрина, що зносить їх убік. Як вибралися на берег, то по- 
правував Обух до тої гори.

Виїхав на вершину і спинив коня.
— За сивої давнини, — каже, — стояла на сій горі кріпость... Зва

лася вона Баруч, і сиділи в ній козаки, що стерегли Україну від 
усякої нечиста. Ото Баруч, Летич та Переяслов шлях закривали 
печенігам да половцям. Отут коло берега була пристань, де князів
ські лодії ставали. Двічі падала сяя кріпость — першого разу взяли 
її шеремети, а другого Батиєві татаре... Відтоді й пусткою стоїть сеє 
місце!..
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Сидить Михась у сідлі та й роззирається доокруж. Видно з тої 
гори широченне болото в долині, що геть комишами поросло, а на 
кручі якісь вали і частокіл.

— А то що? — питає малий козак.
— Містечко се, що Баришівкою зоветься, — каже характер

ник. — Од річки тої назва його пішла, бо прозивалася вона колись 
Баручівкою... То вже люд тепер переінакшив сеє слово!

— Може, заночуємо в сьому містечку?
— Не хтів би я з жовнірами князя Яреми стикатися... — каже 

характерник.
— Нема їх там! — каже Кирик, сідаючи характерникові на 

плече.
— О, — каже Михась, — а ти відкіля тут узявся? Цілісінький 

день тебе не було!
— На звіди літав, — каже крук.
— Та й що? — питає характерник.
— Вийшла хоругва з Баришівки ще вдосвіта. А ще дві з Лубнів 

підтягуються — орду бити!
Подумав трохи Обух.

— Гаразд, — каже, — тоді заночуємо в містечку... Гайда!
Та й подався у долину, а Михась за ним притьма. Як заїхали у 

комиші, то й не видко їх стало, — такі очерети повиганялися у тій 
долині. Петляє тими мочарищами насилу помітна стежина, — то у 
баюру якусь заведе, що коні аж по пахви у воді бредуть, то в багно, 
що жеребці по коліна западають, а то на суходіл вилізе. Аж ось ко
заки виїхали на вільхову гать та й попрямували до берега.

Під’їхав Обух до воріт і загрюкав у них чоботом.
— А хто там добивається, як до себе додому? — питають із 

вежі.
— Козаки ми січові, — каже характерник. — Із листами їдемо.
— Та й що?
— Ворота втворяй, от що!
Тут і визирнула у віконце вусата мармиза.
— Звідки знаття, може, татарські ви поплентачі! — каже ха

рактерникові. — Он орда Летич уже спалила і Морозівку зайняла 
в ясир!

— А не бачиш, хрещені ми душі! — каже характерник. — Гріх 
тобі буде, як подорожнього не пустиш.
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— Та одчиняй уже, вражий сину! — не втерпів і собі Михась.
— А хто се там такий загонистий? — питається раптом другий 

голос. — Ти хто будеш?
— Козак я, — каже Михась.
— А відкіля?
— З Січи.
— А шаблю маєш?
— Маю.
— А коня?
— Таж маю, як бачиш!
— А горілку ж ти п’єш?
Михась і засоромився.

— Ні... — каже.
— А чого?
— Бо я ще малий...
Тут зареготалися за ворітьми, а тоді грюкнуло щось, забряжча

ло та й відчинилася перед ним брама настежень. Глянув Михась, 
аж у воротях Богун стоїть — в червоному жупані, шаблюка при 
боці, й оселедець, мов гадюка, в’ється по виголеному черепу.

— Здоров, козаче! — каже Михасеві.
Та вхопив його попід пахви й підкинув угору.
— Живий, — каже, — живий, собака! Як же се ви сюди забили

ся?
— Та, — каже Михась, — усього було по дорозі...
Як ось і Обух із коня зліз.
— Здоров, чортяко! — каже Богунові.
— Здоров, дідьку вирлатий! — каже той.
Та обнялися і почоломкалися тричі.
— А я вже звонтпив, що ви до Києва добралися! — каже Богун. — 

Як їхали ми проз Кодак, то казали тамтешні козаки, що загребли 
вас ляхи... Коли ж до Самари дісталися, а вас і там бачили!

— Таж се не джура в мене, а дідько справдешній, — ти його в мі
шок, а він дірою! — каже характерник.

— Ну, то гайда до корчми, — каже Богун. — Розкажете, що 
з вами за пригоди були!

Узяв Михась обох жеребців та й веде за козаками. Як вийшли 
на майдан, то побачив Михась, що видно звідси все довкруг: і до
лину, і ліси та мочарища, що облягли Баришівку, і навіть Трубай-
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ло вдалині. Маленьке те було містечко, та зусібіч валами обсипане. 
На ринку комори стоять і корчма чимала.

Заходять вони до корчми, а там кількоро ляхів сидять.
— А се що за люде? — питає один у Богуна.
— Наші, пане наміснику, — каже той.
Роззирнулися ляхи поміж собою,

— Бач, пане Ястшемський, — каже намісник якомусь ляшко- 
ві, — у сім краю й дітлахи оружжя носять! Як із такого малку зви
кло воно верхи їздити і шаблюкою орудувать, то що ж буде, як до 
зросту дійде?

А той пива хильнув та й каже:
— А що... другий Наливайко буде, як не гірш!
Сіли козаки оддалік за столом. Як ось і корчмарка до них бі

жить. Була то молодиця, радше на дівчину схожа, хоч і в очіпку.
— А що, — питається, — ясновельможні пани хочуть?
— Ясновельможні, — каже їй Богун, — хочуть їсти й пити... Да

вай усе, що маєш, бо голодні дуже!
— А мені, — каже Михась, — меду принеси!
Зиркнула на нього корчмарка.

— А не багацько ти хочеш, дитино? Малий ти ще мед пити!
— Ти, Килино, не балакай отеє, — каже Богун, — а сповняй, що 

тобі сказали! Сей козак у нас за курінного зараз, то щоб не звелів 
нагайками тобі всипати по тому місцю, відкіля ноги ростуть!

Пирхнула корчмарка та й побігла у другу хату. А Михась і пи
тає в Богуна:

— Ото ти того ляшка намісником назвав... А що воно таке?
— Се, — пояснює Богун, — у ляських хоругвах є ротмістр... як 

ото в козаків курінний отаман! Але номінуються на ротмістра 
такі вельможні пани, що й на коня ніколи не сідали... Тільки пити 
та гуляти вміють! То сповняє за них тую службу намісник, із бу
валих вояків.

— Ба!.. — каже Михась.
Як ось і корчмарка підскочила. Поставила на столі глека з ва

ренухою, а перед Михасем кухоль меду.
— Коли ваша ласка, пане отамане! — каже йому. — І змилуйте

ся, що нечемне слово мовила.
— Нехай Господь тебе спасе, дочко, — каже тоді малий козак. — 

Іди собі з Богом, а я тобі прощаю!
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Тут зареготалися не лише Обух із Богуном, а й ляхи, що чули 
все теє.

— Звідкіля се він тут узявся такий, Богуне? — питає намісник.
— Із Січи, — каже той.
— Воно й видно... Гонору хоч одбавляй! — І до Михася: — То ти 

козацького кореня?
— Угу, — каже той.
— А батько ж твій хто?
Насупився Михась.
— Батько мій під Кумейками поліг. А дід із січових козаків 

був!
— А звали його як?
— Чигир.
— А-а, — каже хтось із ляхів, — чули... За Наливайківщини чи

мало він нашої крови пролляв!
Похитав головою намісник.

— Отакі вони всі тут, — каже. — Виріжеш їх до ноги, аж глянь — 
за десять год знов уродиться сього насіння, що й не злічити!

От випили козаки по чарці, то Богун і каже:
— А ми як зачули, що орда переправилася на руський берег, то 

й погнали за нею трьома куренями. Була в мене думка перейняти 
вас та до Києва допровадити. Як же ж за вами і слід захолов! При
їжджаємо до Кодака, а тамтешні козаки і кажуть, що зловили вас 
ляхи у Чорній балці... — Глянув Богун на Михася й похитав голо
вою. — Але ж і шибеник ти!

— Та й себто? — питає Михась, наминаючи ковбасу.
— А хто панові Гродзицькому вуса чорнилом намалював, га? 

А булаву над ложем повісив, що замалим око йому не вибила?
— А що, — питає Михась, — кепсько хіба вийшло?
— Та ще й як лепсько! — зареготався Богун. — Уже за теє всі 

козаки на Самарі балакають, а Січ либонь аж гуде од такої звістки! 
Одного не второпаю: як же ви з клятої кріпости видосталися?

Обух і розповів за все, що з ними в дорозі було. Як ото скінчив, 
то Богун і каже:

— Дивнії ж діла твої, Дажбоже! Не думав і не гадав я, що стіль
ки нечисти в Україні водиться...

— На те, — одвічає характерник, — й треба козаки, щоб нечисть 
воювати! Якби нечисти не було, то й козаки звелися б. Жили б на
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сій землі писарі нікчемні та гречкосії вбогі, що тільки плодитися 
вміють...

— Та воно правда! — каже Богун.
— То ти тут із козаками? — питає характерник.
— Еге ж, — каже Богун. — Як зачув князь Ярема за орду, то по

просив у нас помочи. Тільки отаманом над ними Волошин, а я їду 
з листами до митрополита в Київ.

Михась тут і позіхнув.
— Оце, — каже, — як упаду спати, то і з горлача не збудите 

мене!
— Ну, то ходімо до мене, — каже Богун.
Та й повставали зі столу і подалися до тої хати, де він спи

нився.

Хоч і зморився Михась, та кепсько йому спалося. Знай кру
тився та перевертався з боку на бік, а допіру заснув, як чує, трясе 
хтось його за плече.

— А що? — питає малий козак.
— Прокинься, сину, — каже йому характерник.
Зиркнув Михась, коли ж надворі глуха ніч.

— То ще ж ніби й рано!
— їхати треба хутчій... Прознали за нас кляті ляхи!
Михась тут і зірвався на ноги. Не питав більше нічого — засід

лали вони коней та й вивели з двору.
— А Богун де?
— Тут я, — каже той, тримаючи жеребця за гнуздечку. — 3 вами 

поїду!
— А що ж скоїлося?
— Вернулася вночі хоругва, що ходила ото на татар. Орди вона 

не здогнала, та здибався їй гонець од князя Яреми з листом до на
місника... А в тім листі знаєш що?

— Ні, — каже Михась, позіхаючи.
— Звелів князь усім хоругвам ловити вас і в лика брати, як пер- 

вих ворогів шляхетського стану і Речи Посполитої!
Михась аж підскочив.

— А бий тебе сила Божа! Се клятий Кучма виказа йому приніс, 
не хто інший!
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— Так отож! — каже характерник. — Тікати треба хутчій, поки 
не взяла нас ляхва! — І до Богуна: — Кудою поїдемо?

Той подумав.
— Брамою не виїхати, бо ляська сторожа там стоїть... Хіба 

хвірткою промкнутися!
—А де се?
— Ходіть же зо мною, — каже Богун, — та нишком!
Вивели вони коней із двору та й простують вулицею. Тихо кру

гом, тільки цвіркуни сюрчать у дерезі. Іде Михась і позіхає, аж рот 
роздирається, — ту ніч сливе й не спав, а це знову збудили його ще 
до світанку. Як ось завернув Богун убік і спустився під вал. По
вовтузився там трохи та й одчинив здорову хвіртку, що провадила 
за кріпость.

— Хутчій, — каже, — та по одному!
Вимкнулися вони за вал, а тут стежина вузька понад кручею. 

Ідуть коні та й хоркають — унизу річечка біжить, а далі комиші, 
що й ведмідь сховається у них. Як одійшли вони подалі, Богун 
і каже:

— Ну, тепер верхи!
— А шлях ти знаєш крізь ці болота? — питає характерник.
— Знаю... за мною їдьте!
Тут чийсь жеребець і заіржав. Покотилася луна долиною, а з 

кріпости відразу чатовий озвався:
— Вердо5?!
— Гаття! — гукнув Богун.
Рвонув гнідий із місця учвал та й помчав, як вихор. Загаласува

ли в кріпості, заметушилися, бахнув хтось із мушкета раз і вдруге. 
Та вже запізно було — гнали запорожці крізь болота, й тільки вітер 
свистів їм у вухах.

Аж пополудні вибралися вони з тих мочарищ. І коні, й верш
ники забрьохані були багном, що й не впізнати одне одного. Як 
виїхали у поле, то Михась і каже:

— Щоб я ще раз їхав тими болотами, то нехай мене чорти вхо
плять! Що замурзавсь, мов порося, а ще й комарі покусали, наче 
цуцика.

5 Перекручена фраза з німецької шег сіа, щ о означає «хто йде». Занесли її
в Україну німаки та голендери, щ о воювали у  польському війську. — Прим.
автора.
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— Терпи, сину, — каже характерник, — ще й не те буде! Забився 
ти у Січ навесні, що допіру сніг зійшов, а влітку там комарі, мов ті 
ведмеді! Як будеш козакувати у Великому Лузі, то годуватимеш 
їх що день Божий...

— Спинитися треба, — каже Богун. — Геть коні потомилися — 
насилу ногами переступають...

От стали вони коло якоїсь річечки, розсідлали жеребців і пус
тили їх пастися. А самі їдла дістали з тороків та й обідають.

— Послухай-но, сину, — каже характерник Михасеві, — а скажи- 
но мені таке: хто ж се збудив тебе, як ото клята відьма нас жаб’ячим 
молоком напоїла?

— Таж бісурканя ота мала, — каже Михась. І розповів, що то 
йому за сон приснився.

Зглянулися запорожці поміж собою.
— То скільки ж їй год? — питається Обух.
— А як і мені отеє!
— Золота якась дитина! Таланить же тобі, козаче...
Михась і пирхнув.

— Таланить!.. — каже. — Який там талан — баба вона і єсть баба... 
Нема за що й балакати!

— Та воно так, — озвався Богун. — Тільки ж відкіля того люда 
в Січі візьметься, коли з жіноцтвом діла ми не матимемо?

— А що?
— Таж як усі козакувати стануть, то дітей не буде!
— Велике діло! — каже Михась. — А ми так учинимо: ото поко

закував трохи, покозакував, а тоді пішов у капусту, знайшов там 
дитину — та й на Січ її вези! Просто все.

Як зареготалися запорожці, то аж птаство на болотах знялося 
хмарою.

— Ні, — каже Богун, — таки не скучиш із тобою, козаче!.. Зна- 
чицця, у капусті знайшов — та й діла всього?

І головою покрутив.
— Ти, — каже Богунові характерник, — не кепкуй із хлопця! За

був, як співається ото про нас:

Славні хлопці,
Пани запорожці!
Побачили вони
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Чаплю на болоті.
Отаман і каже:
«Отеє ж, браттє, дівка»!
А осавул каже:
«Я  з нею кохався»/
А кошовий каже:
«А я й повінчався»!

— Тож бо й воно, — каже Богун. — Бо є на Січі козаки, що того 
зілля й разу не нюхали, хоч до сивого пелеху вже дожили!

— А що, — питає Михась, — не в капусті хіба дітей знаходять?
— Ні, — каже Богун, — в капусті їх нема...
— А де ж їх шукати?
— А шукати не треба... лелека принесе! Тільки лови бігом, по- 

перед сідла саджай і в Січ вези...
— А-а, — каже Михась, — то їх бусли носять! Он чого тая бісур- 

каня сміялася з мене...
Обух і споважнів.
— Виростеш, сину, — каже, — то, може, розберетеся з нею за сеє 

діло, і своє щось утнете... Не проста се дівчина, а Дажбожим зна
менням значена, — така раз на віку трапляється! Не проґав же її, 
а то всеньке життя щастя не матимеш...

— А гожа? — питає Михася Богун.
Думав малий козак, думав та й каже:
— Коси такі, мов золото щире...
— І все?
— Та забувся вже... не в пам’ятку мені воно!
Богун і рукою махнув.
— Дівка його три рази з халепи витягла, — каже, — а він і лице 

її забув! Ото козак...
— Добре, — каже характерник, — годі балакати... коней підпас

ли, то гайда! До переправи ще шмат дороги.
Ночували вони у Перепелові, а вдосвіта були вже знову на ко

нях. Як дісталися на Дніпровий берег, то спинив характерник сво
го жеребця і каже:

— От і приїхали...
Звивався в тій місцині Дніпро крутою дугою, огинаючи півост

рів; а там виднівся монастир і хати, розкидані круг нього. Де-не-де
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скелля стриміло коло берега, а далі вал тягнувся, і такий давній, 
що вже й хабуззям поріс. До руського берега було тут геть близько, 
та й дно плитке, — як придивився Михась, то побачив, що тільки 
на бистрині доведеться коням пливти.

— Отеє, — каже характерник, — давній брід, що ним ще половці 
переправлялися та шеремети... Пролито ж тут нашої крови!

Та й рушив конем у воду, а за ним Михась із Богуном. Як діс
талися на правий бік, то Богун і питає:

— А що, в Трахтемирові станемо?
— Ні, — одказує характерник. — Спішити треба, бо діло не 

жде...
І вдарив коня нагайкою. Учвал промчали вони через Трахте- 

мирів, минули монастир козацький, де раніше запорожці старі до
живали'віка, та й ну ж бо жеребців поганяти. Одне село проїхали, 
друге, аж забовваніла перед ними височенна гора. Збавили ходу 
козаки, й побралися коні під гору, хоркаючи та сапаючи тяжко.

От виїхали на маківку. Глянув малий козак округи й немовби 
всеньку Вкраїну побачив: лежить перед ним Дніпро голубою стя
гою, що губиться ген-ген удалині, видніють степи, гаї та озера до 
самісінького обрію, а по всьому півострову могили височать, па
горби якісь, села та вали давнезні, що й бозна од якої пори вони.

Злізли запорожці з коней і шапки познімали.
— Отеє, сину, — каже характерник, — гора Заруб — найсвятіше 

місце на нашій землі... Звідціля пішов люд козацький і вся Укра
їна почалася звідси. Як світ ще був молодий, створив тут із глини 
Господь первого чоловіка. Засновав той кріпость на сім пагорбі, 
а в ній храм Дажбожий стояв. Двадцять віків уже тому, як узяли 
його копієм шеремети і розруйнували дощенту...

— Як же се воно було? — питає Михась.
Зітхнув Обух.

— Он там, на лівому березі, де Ворскла у Дніпро впадає, був 
город Голунь, де князь всієї України сидів... Як прийшли шере
мети на нашу землю, то заправляли у них жінки, а на хоругвах 
їхніх Баба-Яга була змальована, котора ще прозивалася Москва 
або Москова! З усієї Вкраїни зійшлися богатирі та поляниці й би
лися коло Голуня з тою навалою. Як розгромили їх шеремети, то 
вціліла хіба сотня воїнів. Одступили вони на правий берег і за
мкнулися в Зарубі. От облягли їх ті шеремети та й кажуть: «Од
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дайте Оберіг Дажбожий, то подаруємо вас життям і підете собі 
вільно...»

— І що ж? — питає Богун.
— Зареготалися киї та поляниці й кажуть: «Не знайти вам 

в Україні й одної душі, що на такеє згодна була би! Кістьми ляже
мо, та не віддамо образ Матері Лади»! І був там останній бій. За
гинули тії люде, а Оберіг мов крізь землю запався... Кажуть, виніс 
його джура малий і оддав козакам, що в Торчі стояли.

— Се коло Любомира, — каже Михась. — Село там зараз, що 
Торчицею зоветься...

— Недарма ж він і до тебе попав!.. — каже Богун.
Нагнувся Михась та й підняв із землі наконечник стріли. Була 

вона з трьома ребрами і вістрям гострим.
— Отакою, — каже, — коло Дніпра мене поцілили...
— Шереметське се оружжя... — каже характерник. — До гибелі 

тут його — як дощ, то вимиває з сеї землі й мечі, й стріли, й панци
ри порубані... А кісток стільки, що й не злічити!

І взяв жеребця за повід.
— Ходімо ж, — каже, — далі...
Ведуть вони коней, аж бачать — стоїть якийсь чоловік. Убра

ний у химерну довгу одіж, гаптовану ріжними знаками, а в руці 
довгий ціпок.

— Чолом, сину... — каже Михасеві.
Облишив хлопець коня, підійшов до того чоловіка і вкло

нився.
— Чолом, волгве...
— Приніс? — питає його той чоловік.
Глянув Михась на нього — а той старий, мов земля.

— Приніс... — каже.
— Як служив я Батькові Трояну на сій горі, — каже волгов, — 

то зірвалася страшенна буря... Зійшов із неба у хмарах та блис
кавках Святий Юр і ступив на сюю землю. Приніс він до храму 
Дажбожого сей Оберіг та й заповів мені стерегти його... Відто
ді й живу на білім світі — ні меч не бере мене, ні стріла, ні куля 
ворожа!

— Далеко звідціля знайшов я його... — каже Михась.
— Не ти його знайшов, а він тебе. Зав’язана була твоя доля 

з ним ще в тому житті, котрого ти й не пам’ятаєш...
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І замовкли обоє. Тільки вітер із Дніпра стугонить над горою 
та ковилу пригинає.

— Не боїшся того, що з тобою буде?..
— На все Божа воля! — каже Михась. — А я тільки слуга його 

оружний.
— Ну, то гляди ж бо!.. Марне твоє діло буде, бо зведеться все 

воно у нівеч...
Тут і згадав Михась, що йому Обух коло Ненаситця казав.
— Живу я тут і зараз, то й роблю, що змога моя, — каже 

чоловікові. — А хто після мене житиме, то нехай більше 
втне...

— Та й то правда!.. — каже волгов. І знову замовк.
— А хто ж наступний у колі Трояновім? — питає Михась пере

годя.
Простяг той руку і показав на татарський берег.

— Отам, — каже, — де Ворскла впадає в Дніпро, був город Го- 
лунь... Зустрінеш там ту, що й од мене старіша, проте вічну моло
дість дала їй Матір Божа!..

Знову застугонів вітер, і зашелестіла сива ковила, нагинаючи 
свої китиці.

— То вже кінчай те діло, що задля нього прийшов... — каже вол
гов.

Потягнув Михась за поворозки і дістав на світ Оберіг.
Темна була тая лялька, мов земля, та як упало на неї світло, то 

засяяла вона, як сонце, що й очам боляче дивитися.
— Еге ж, се він і є... — каже волгов. — Слава ж тобі Господе, що 

все вже кінця добігло!..
Руку простягнув і доторкнувся пальцями до Оберега.

— Що ж, — каже, — бувай здоров, козаче...
— Куди ж ти ідеш?
Волгов показав ціпком на гострий пагорб, що насилу мрів уда

лині.
— Он Дідів шпиль... Одколи світ засновався, всі волгви Дажбо- 

жі там лежать. Пора й мені вже туди...
— То прощавай, — каже Михась.
Та й уклонився йому в пояс. А коли випростався, побачив, що 

волгва й сліду вже не було — щез, наче димом розвіявся.
— Отеє дива! — каже Богун, коли Михась назад вернувся.

число 12, 2009 137



Леонід Кононович

— Помовч... — каже йому характерник. І до Михася: — А тепер 
куди?..

Нічого не сказав йому на те малий козак. Виліз на коня та й ози
рається довкруги безтямно. Наче й Дніпро той самий, і степи, і села, 
й гаї зелені — а не впізнає їх він. Аж як задзвонили в козацькому 
монастирі, то спам’ятався він, струснув головою й каже:

— До Тарахтемирова поїдемо... Спочити треба кілька день 
та коней погодувати!

І пхнув гнідого закаблуками. Пішов той з гори, збиваючи ку
ряву, за ним Обух подався, а тоді й Богун своїм вороним рушив. 
Спустилися вони в долину, вдарили коней нагайками та й помча
ли до містечка.



Поезія

Шість віршів
Тетяна Мельник

Сонет

... перебути сосною, притулившись щокою до шибки. 
Перемерзнуть до смерти. Жовтокосою глицею впасти. 
Перестояти зиму. І, гаптовану відчаєм, душу гіллясту 
Відпускати. Загортаючи в попіл минулого зшитки...

...загортаючи в попіл обвуглені листя, і землю, і глицю. 
Чорнотілою скалкою залишатися мертво на згарищі,
Щоб потойбіч віконниць вже ніколи до скла не тулитись, 
Пальці кволі ламаючи. Бурштином у вогні закипаючи...

...бурштином у вогні, свіжоспеченим каменем-золотом.
Буде тепло тобі! Аж до неба торкнеться те полум’я. 
Присиплятиме лагідно ніч — твоє серце (розпечене олово).

...присиплятиме лагідно ніч деревину, що тліє у вогнищі.
У підлогу, сповзаючи з віт, позаходять голки, наче зашпори. 
Буде тепло тобі — доторкнеться до шиї коса чорним за
шморгом!

КгеигЬег§
(пом’яти пастора-в’язня Васкаи)

1
Сценарій чужої Дороги. Потріскані двері — хіба що 
на хрест чи в піч. Свічник однооко темінь висвячує 
променем: про в’язня БасЬаи — істинного арійця, 
охоронця святих корогов та престолу Господнього 
нічого не скажуть ані тих двадцять вісім сходинок,
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ані дорога Спасителя. Колючим дротом неначе 
сповила каплицю ожина. Ти чуєш... як стукає серце? 
Це так до пустого надгробку вповзає зелена трава.

2
А де земля не ворушиться? Не випинає покручені 
руки корінням дерев і просить: «Зніми цей Камінь!» 
Сіль проступає крізь тіло драглистої глини дрібним 
кунжутом... Приручені душі киями та канчуками 
не виють на місяць, а мовчки лягають до ями.

Оксана Лущевська 

Із циклу «Руки Всесвіту»

СЬіІі — ті атог6 7
N0 риед.о зег зіп цив Іаз Нсуаз
РаЬІо N6171^

Чилійська осінь набридливо, нудно 
дощем обмотує лози марудно, 
і Гронам синім шепоче усюди 
дещо із раннього Пабло Неруди.
Опале листя зливається з брудом, 
дощі суцільні — дощі повсюди.
Що з нами буде? Що з нами буде?

Дозріли слова, наче Грона налиті 
і плечі у сутінках, як в оксамиті.
Останні зізнання останньої миті, 
неначе карафки із горя розбиті.
Лиш краплі вина на фотелі розлиті.
Що з нами буде? Що з нами буде?
Чилійська осінь — дощі повсюди.
Смакуємо біль, наче вина гурмани,

6 Чилі — моя любов
7 «Я не можу існувати без листя». Пабло Н еруда
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чилійська осінь — осінь туманна. 
Це Шардоне огортає дурманом, 
поезії шерхіт... вино — і омана.
Що з нами буде? Що з нами буде? 
По виноградниках осінь марудно 
шепоче поезії Пабло Неруди. 
Чилійська осінь — осінь усюди.

Про тебе і про мене: скандинавські мотиви

З ясеня — чоловік, 
а з вільхи — жінка: 
такі різні 
і такі схожі.
Входять у бурхливі ріки — 
тіла у цупкій рогожі, 
а розгледіти все так хочеться...
...але хвилі занадто сильні, 
але хвилі занадто сині, 
і ті води такі... мовби сиві...

З вільхи — жінка, 
а з ясеня — чоловік: 
такі схожі 
і такі різні.
Стоять на березі річки, 
розмовляють одним наріччям — 
їх слова, наче луни пізні, 
а прислухатись не вдається...
...бо ті хвилі занадто сильні, 
бо ті хвилі занадто сині, 
і ті води такі... мовби сиві...

Такі схожі 
і такі різні...

З ясеня — чоловік, 
а з вільхи — жінка.
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Дана Рудик

Шаґал

О, весільний букет, твій чудовий букет — 
стебла, листя, пахуча корона...
Лілій білих букет, лілій ніжних букет.
Ти між лілій — троянда Сарону. 
Перл-пташино-сріблиста, поглянь на наш штетл, 
що не вулиця, то глухий кут.
Відпливають з туманом над плесом ріки 
синагога, крамнички, кіркут.
Ніч, костухи старої молодша сестра, 
дивно денні міняє личини.
Херувимом ширя в небі Гіся-скрипаль, 
напідпитку не без причини.
Він сьогодні нам фрейлехс заграв не один, 
не одну пригубивши чашу, 
і смичком замішавши мед і полин 
на недолю і долю нашу.
І розкішна, як халка, бублейниця Рейзл, 
містечкова каріатида, 
нас вінчала на царство кульбаби вінком, 
в крепдешинах рожевих сильфіда.
Голубице, давно вже відміряно нам 
і сльози, і жаги, і дороги, 
що потоком вогненним з Шеолом з’єдна 
наших скромних осель пороги.
Та сьогодні вина є солодкий ковток 
у спітнілих обіймах чаші...
Є і місяць, і зорі, й травневий букет.
Ти і я є у домі нашім...
О, весільний букет, твій чудовий букет...
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Параджанов

Зек Серго, блаженний, 
чи просто навіжений — 
не чифірить, молиться вголос, 
у кутку над парашею бачить ангелів.
У дворі в’язниці збирає вбогі квіти, мох, кору. 
Шле друзям на волю колажі-гербарії 
і медальйони з кефірних кришечок.
Зек Серго, без надії на амністію та розгрішення, 
опущений, із запліснявілими ногами, 
майструє з мішковини плащаницю — 
доходязі у домовину.
А коли дають відбій, 
і на нарах содомські кояться коїтуси, 
зек Серго втікає у сценографію спогадів — 
там він бродить
серед візантійської порфіри київських ікон, 
хачкарів церкви Ріпсіме, 
відгомону тифліських провулків...
Читає лист від Куросави, 
пише відповідь Ґодару.
Вдихає буковинське різнотрав’я...
У цей час завжди приходить кирпата 
і робить йому на легенях наколку — 
на пам’ять про ходку в зону.
Вправними пальцями 
і зовсім безболісно.



Проза

Сергій Грабар

Три кольори спокуси
Рожевий

І

Рідна тітка мого товариша тримала кубло розпусти. З пові
ями, викидайлом. Ми туди заходили, набігавшись після фут
болу, попити квасу. Тітка Надія готувала смачний квас — най
кращий у районі. А ще вона варила самогон. Казали, теж 
найкращий. Не знаю, може, й так. Ми тоді ще не пробували міц
них напоїв. Нам би випити квасу, насипати в кишені насіння, 
і гайда.

Дівчат у тітки Надії працювало четверо.
Дуся, яка приїхала до Києва з Бородянки. Пишногрудій селюч

ці набридло поратися на колгоспних буряках та відбиватися від 
п’яних трактористів. Вона шукала принад великого міста. Тітка 
здибала її на ринку, коли ця королева широких ланів продавала 
свою передостанню кофтинку.

Іра — сирота з дитячого будинку. Тітка її підібрала, коли дитя
чий будинок вкотре розсипався. І діти розповзлися містом в по
шуках якогось харчу. Іра мала безневинні блакитні очі та посміш
ку дитяти. Від погляду на неї здавалося, що янголи на небі саме 
такі, — просто один із них спустився до нас. Вона мала вигляд ди
тини, хоча вже мала паспорт.

Соня — дочка заможних євреїв, розстріляних німцями в Баби
ному Яру. Її чорні очі завжди були переповнені тугою. Вона при
йшла до тітки сама, втомившись поневірятися.

Четвертою була Марина. Хто вона і звідки, не знали. Просто 
одного теплого дня з’явилася і залишилася. У Марини через усю 
ліву щоку тягнувся шрам, який додавав їй загадковости. Подей
кували, що вона мала справу з якимись авторитетами і дивом ви
рвалася від них.
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Це був Євбаз із усіма притаманними тільки йому умовностями, 
правилами та законами. Ринку вже не існувало. На його місці збу
дували новий цирк. Але поруч ще тулилися рядочком невеличкі 
будиночки, в яких доживав свій вік поодинокий приватний бізнес. 
Ще на розі Дмитрівської перетирав зустрічі останній гастроном 
Євбазу з поетичною народною назвою — Босяцький.

Я жив у щільному оточенні кишенькових злодюжок, домушни- 
ків та повій. Тут я ходив до школи. Тут ми грали у футбол, гуляли, 
билися, закохувалися. Тут всі знали все про всіх. І я, чотирнадця
тирічний пацан, знав принаймні чотири кубла розпусти на сусід
ніх вулицях. Та мене це не обходило.

Це було якесь життя, паралельне із моїм. Я добре вчився, ходив 
на танці до Палацу піонерів. Був іншим. Але...

II

Дівчата тітки Надії мали постійне місце на розі Павлівської 
та Володарського. Клієнтів знаходили швидко, тобто за день 
вправлялися декілька разів. Ідучи зі школи, я щодня бачив їх. Ми 
лише віталися.

Тільки з Мариною перекидалися однією-двома фразами. Я чер
вонів і йшов далі. Чому червонів? Не знаю...

Таз часом я почав шукати зустрічі з Мариною. Вона не виходи
ла у мене з голови. Щось ворожбинне було в ній. У тому, як ішла 
вулицею: погордливо і хтиво. Як повертала голову. Як дивилася 
на мене і жартувала: «Ну що, пестунчику, йди-но поцілую!» І смі
ялася — голосно, на всю вулицю. Тоді я щось відповідав, червонів 
і прискорював ходу. А вночі... Уночі не міг заснути. І що мені тіль
ки не бачилося, Господи прости...

Тривало так не день і не місяць. Довго. Я зовсім згубив клепку. 
Щось починало давити мене ізсередини. Туга охоплювала, коли її 
не бачив. Щодня плентався до перехрестя, де стояли дівчата тітки 
Надії.

Приходив і дивився на них, тобто на Марину. Спочатку вони 
глузували, але згодом це їх почало лякати. Вони просили мого то
вариша вправити мені мізки, кликали свою господиню, сварилися. 
Але даремно. Наступного дня я приходив знову.
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Якось, не витримавши, Марина підійшла до мене.
— Слухай, хлопчику, не дратуй мене! Ти мені так усіх клієнтів 

розженеш.
— Повбивав би їх, — промовив я з ненавистю. І раптом без пе

реходу: — Я люблю тебе, Марино!
Її очі спочатку побільшали, в них завис переляк... Сльоза по

волі скотилася по щоці.
— Господи, дитино, що ти таке говориш? Навіщо це тобі...
Повернулася і пішла, майже побігла від мене...
Минуло більше місяця. Марини я більше не бачив. Чи вона ку

дись поїхала, чи просто ховалася від мене. Діставав свого товари
ша. Просив розпитати тітку. Той або відмовчувався, або злився 
і казав, щоби я йшов подалі зі своїми дурощами.

Якось, повертаючись додому після школи, я побачив натовп. 
На перехресті Павлівської та Володарського, в центрі юрби, сто
яли двоє. Один високий, стрункий — авторитет Шулявки на 
прізвисько Храм, другий невеличкий, уже немолодий — горбань 
Вальок, авторитет Євбазу. За ними на відстані десятка метрів від 
паханів — блатарі, чоловік по п’ятдесят із заточками, велосипед
ними ланцюгами, пасками, доважком до яких були величезні мід
ні пряжки, закручені на руці.

Завмерла тиша. У повітрі висіла тривога. Я почав переходити 
вулицю. Тільки ступив на бруківку, як ліворуч і праворуч поне
слося щось дике, ревуче. Я побачив оскаженілі обличчя, відчув 
удар, ще один...

Враз опинився на бруківці, кров заюшила з носа, біль вибухнув 
у потилиці. Я почав провалюватися — втрачати свідомість. Рап
том чиїсь міцні руки потягли мене.

— Хлопчику, мій, пацанчику, як же тебе так...
Я відчув тепло жіночого тіла. Звабливу близькість грудей. 

Вдихнув... Запахло свіжими весняними бруньками, цвітом акації 
та першим опалим листям. Тієї миті я побачив рожевих фламінго, 
що поволі йшли озером. Таких, як у зоопарку: рожевих, красивих, 
зграбних. Я ще встиг подумати: «Звідки тут на Євбазі озеро?..»

...Коли прийшов до тями, першою, кого я побачив, була Мари
на.

— Ну, слава Богу! Отямився! Що ж тебе понесло в самісіньке 
пекло, хлопчику мій? Убити могли за просто так.
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Раптом як розплачеться. І почала цілувати. Нестримно. Повто
рюючи:

— Слава Богу, живий, хлопчику мій! Я так злякалася! Дурнику 
мій! Слава Богу!

І цілувала, цілувала...
Я дивився на неї, на її красиве обличчя, на шрам, що пломенів 

на щоці, на оголені плечі та бачив рожевих фламінго, які летіли 
високо небом у пошуках щастя...

Червоний
І

Лист від тебе прийшов якраз у день мого весілля.
Було, як завжди: «Якщо хочеш мене побачити, буду в Києві 

такого-то числа».
«Надто пізно, — подумав я, коли підносив запальничку до лис

та, — надто пізно...»
Це тривало вже п’ять років.
Вперше ми побачилися на сходах, що вели до концертної зали. 

Ні, вистави не було. Були сходи, і ми зустрілися поглядами. Піз
ніше ти зізналася, що першою твоєю думкою було вгамувати мої 
божевільні очі.

Друга зустріч сталася за тиждень. Випадково. Хоча щодо ви
падковостей можна посперечатися. Усе навколо сприяло нашому 
зближенню. Природа нашіптувала спраглість бажань. Ми були 
одного віку. Тому особливих перепон для нашого роману не пе
редбачалося. Попереду — ціле життя. Без сумнівів, без вагань.

За кілька днів ти розповіла, що заручена і наприкінці літа зби
раєшся взяти шлюб. Він старший за тебе, закінчує військове учи
лище. Виходить, ти — без п’яти хвилин дружина офіцера.

Спочатку я сприйняв цю звістку спокійно. Шлюб, то й шлюб. 
Навіть пожартував: мовляв, чекаю запрошення на першу шлюбну 
ніч. Але з часом...

Бачилися ми кожного дня, навіть кожної ночі. Ти проходи
ла практику, а я кожного літа трохи заробляв, трохи відпочивав.
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І якщо вдень ми були зайняті кожен своїм, то ночі були нашими.
Коли залишився тиждень до весілля, зрозуміли: в наших сто

сунках усе не так однозначно, як гадалося. Ночей нам уже не ви
стачало, і ми для зустрічей почали вихоплювати дні.

И

Пам’ятаєш? Човен, відкрите море. День під спекотним сонцем. 
Ми — червоні від засмаги. Скоріше — від пристрасти, що тонкими 
пасками нарізувала наші тіла.

У кожній хвилині спокуса.
Погляд, посмішка, тіло. Червоне сонце на межі обрію. І ти 

в його променях, в прозорій червоній матерії. Абсолютно відкрита, 
абсолютно відверта. І сонце — червоною доріжкою.

Ішов останній день. Ти нервувала. Ти боялася завтра. І на моє: 
«А може, пошлемо твій шлюб під три чорти?» — ти спочатку по
годилася, а потім злякалася.

Злетіли слова:
— З ним я буду мати майбутнє! А з тобою?
Кинулася в мої обійми, наче востаннє, прощаючись.
До весілля лишалися години, а ми ніяк не могли розстатися. Не 

вистачало губів для цілунків. Не вистачало рук для пестощів. Не 
вистало часу для бажань.

Тоді на зупинці автобуси проходили один за одним. Поки не 
прийшов останній. Опівночі.

Кажуть, на весіллі ти лаялася із нареченим. Поривалася кудись 
бігти. Крім мене, всі наші були там. Вони подарували молодятам 
красиву шовкову скатертину з дванадцятьма серветками. Черво
ного кольору.

III

Життя без тебе стало сірим. Ти мешкала в іншому місті й при
їздила двічі на рік на сесії. Ми бачилися. Постійно. Пристрасно.

Якось я запитав: чи маєш те, на що сподівалася? Ти тільки по
хитала головою:
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— Ніколи не знаєш, де знайдеш, а де втратиш...
Ми жили в розірваному часі.
Я згадував тебе...
Наші дні...
Наші ночі...

...Я дивлюся на аркуш паперу, що догорає спочатку жовтим, по
тім помаранчевим і врешті-решт червоним...

Пізно, надто пізно...

Чорний
І

Грак натужно вдарився у шибку. Упав додолу. З кущів ви
йшла кицька. Вона довго дивилася на грака. Потім поволі почала 
їсти. Наївшись, сіла задоволена, щоб облизатись, підібравши під 
себе хвостика. Така собі чорна гординя серед чорних розкиданих 
пір’їн.

— А ти хто, кицька чи птаха? — запитав я, дивлячись у вікно.
— Звичайно, кицька, — ти підійшла, поклала мені руки на плечі 

й притулилась обличчям до шиї.
— Кицьку можна приручити...
— Дику — навряд!
— А ти яка?
— Дика! — і розсміялася.
Я повернув голову. Твої очі були напрочуд серйозними. Хоча 

говорила ти начебто жартома. Повіяло холодом. Очі перетвори
лися на пастку. Це тривало секунду. За мить ти знову чарівно по
сміхалася.

«Справді, дика кішка», — подумав я.

II

Нашому зв’язку передували цікаві обставини. Того року ми 
влаштовували конкурс краси «Міс Україна». Відбувався він на
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пароплаві, де ти працювала адміністратором у ресторані. Отже, 
бачилися ми часто.

Уже під час самого конкурсу були поруч. Це і поклало поча
ток майбутнім стосункам. Бо ніщо так не єднає, як спільна справа 
з усіма її екстремальними ситуаціями.

А ситуацій вистачало. Мали чотирипалубний корабель ве
редливих красунь, з їхніми сьогоднішніми і майбутніми бой- 
френдами.

Ти сама могла би брати участь у конкурсі, якби хтось про це 
трішечки подбав. Мала і вродливе лице, і поставу, і ходу, що при
ворожувала погляди чоловіків, і оченятка, що хитро грали, коли 
треба і не треба.

Словом, цукерочка, яку всі хочуть.

III

...Хіть вихвалялася могутністю. Незмінною потребою. Хіть сад
нила перехопленим подихом. Невгамовністю. Межі їй не було. 
Була тільки межа силам фізичним, але й вони блискавично від
новлювалися.

Хіть наповнювалася божевіллям. Хотілося плакати від щастя, 
бачачи тебе у світанковій цноті — оголену, наче пелюстка першо- 
цвіту. Чи вдень — насмішкуватою пустункою, яка прийшла по
гратися, звабливо вигнувши стегна. Або ввечері раптово зіткну
тися з вражаючою відвертістю твого бажання. А вночі, коли слова 
перетворювалися на стогони... Хіба знайдуться слова для такої 
ночі?

Раптом повірив у повернення молодости, у подарунок долі, 
в той єдиний шанс і ще Бог знає у що. Повірив серйозно. Біль
ше того, вирішив, що щастя саме таке — прийшло чорною 
кішкою.

Потім зрозумів, що хіть і щастя не поєднуються. Але це 
було потім. Тоді ніхто про це не думав. Навіть сумніви, що по
деколи зринали, відкидалися, як непотріб. Усе підкорялося 
одному...
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Перший раз ти від мене пішла, щоби повернутися за півроку. 
Повернулася, і ми знову жили, наче нічого не сталося. Життя 
було феєричним: дипломатичні прийоми, бенкети, виставки, те
атральні прем’єри. Поступово із ресторанного адміністратора ти 
перетворилася на світську леді — постійну відвідувачку модних 
тусовок.

Ти мала все чи майже все, що хотіла. Те, про що мріють багато 
попелюшок, для тебе здійснювалося.

Але шляхи спокуси передбачити неможливо. А коли спокуса 
і хіть — одночасно, то виникає та гримуча суміш, від якої зносить 
людям голови.

V

...Я запитав у товариша, скільки відтінків має чорний колір. Він 
відповів, що їх сотні, тисячі. Усе залежить від того, скільки білого 
ми додамо. Але чорний завжди залишиться чорним.

Так і спокуса — безліч відтінків. Але чорний — незмінно чор
ний.

Хіть малювала чорним. Дні перетворювалися на ночі. Ночі на
повнювалися днями. Не було зупину бажанню. Невгамовному. 
Спраглому. Ти спокушала мене потай і відверто. Серед полуденної 
спеки і морозяними ночами. Ти малювала картину в стилі Жоржа 
Руо, де панує чорний. І навіть прозорі сльози чорніли.

VI

Того дня переляк поповз шкірою. Ти дивилася невимушено 
і серйозно. Ти була готова до розмови. Я — ні. Я навіть не уявляв, 
що ми на межі розриву. Я чомусь вирішив, що наше життя набра
ло родинности. Удар був важким, нижче пояса. Прийшла розгу
бленість. Нікчемні спроби все налагодити.
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Захотілося вити від безсилості. Ламати і кришити все навколо. 
Згадав Соломонове: «Усе мине... І це — теж...»
Минуло. Поступово. Без поспіху.
Тільки спогади — чорною кішкою. І спокуса, що не вщухає, ви

снажує, полонить мозок чорним попелом. Спокуса, що роз’ятрює 
душу, торгуючи нею, мов останньою повією.

VII

Ти повернулася за чотири місяці. Я нічого не зміг із собою вді
яти. Розплився, розслинився. Спокуса сильніша за розум.

Зараз ти поруч. Стоїш за моєю спиною, поклавши мені руки на 
плечі й притулившись до шиї. Шепочеш ніжні слова...

Знаю — скоро ти полишиш мене. Як завжди — несподівано, 
коли мене не буде в місті. Потім казатимеш, що так краще і що 
ти не хочеш мене обманювати. І взагалі, ти надзвичайно щаслива. 
Тому не можеш збагнути, чому я не радію твоєму щастю.

Ти зникнеш із мого життя, щоб знову зринути через півроку. 
І нічого тут не вдієш.

Але наступного разу я зумію встояти. І на твоє: «Я хочу бути з 
тобою», — відповім: «Ні».

Проте спокуса залишиться. Вона причаїться серед повсякден- 
ня життя, нових вражень, нових надій. Інколи вона буде вилазити, 
зваблюючи мене хтивими оченятами...

Це буде потім.
А поки: «Ти хто, птаха чи кицька?»
«Звичайно, кицька, — і трохи згодом, — чорна кицька...»



Трансляторіум

Константи Ільдефонс Ґалчинський

Млинок до кави
Перші відомості про Млинок

— Наш млинок уже зовсім старий, — мовив залізничник Мико
ла дружині Целіні. — Гадаю, його треба викинути геть.

— Авжеж, авжеж, Миколко, — притакнула чоловікові Целіна. — 
Ти маєш рацію, любий. У нього шухлядка не висувається як слід 
і жоренця мелють зерна не так ретельно. Часом зернятка проліта
ють до шухлядки не змелені. Звичайно, цей млинок до кави слід 
викинути й купити натомість кращий. Однак уже поночі, й мені 
не хочеться виходити надвір. Ходімо вже спати, Миколко.

Пані Целіна почалапала стелити ліжка. Поправляючи пухкі 
подушки, вона пригадувала давні часи, коли була дуже молодою 
і пан Микола був дуже молодим. Якось уранці вони вдвох пили 
недільну каву. Тоді Млинок ще був лискучий, його боки сяяли 
гарним вишневим кольором. Збаночок із жовтої міді, що до нього 
насипають зернятка, світився, наче Місяць уповні. Корба Грацій
но вигнута. Шухлядка в корпусі млинка висувалася легко, наче 
дверцята карети... Отож, і Млинок був тоді молодим, і пані Целіна 
молодою, а пан Микола приносив пані Целіні бузок. Усе в кухні 
променилося веселістю, наче навесні: мідний казан, тертушка, ви- 
тискачка, ба, навіть, коцюба. А Млинок до кави молов зернятка 
й приспівував:

Хто в млинку помеле каву,
Той собі полегшить справу:
Я  сто грамів помелю
За одну секунду.

Та сьогодні наш Млинок мав кепський вигляд: шухлядка за
стрягає й часом її не зрушиш із місця, дзбанок із жовтої міді по
тьмянів, корба безнадійно звисає додолу, а колись весела вишнева
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політура геть вицвіла. А ще ж Млинок клацає й підстрибує, меле 
каву. Не дивно, що пан Микола вирішив викинути його на сміт
ник, і пані Целіна, звісно, визнала цей задум дуже й дуже розум
ним.

0  десятій годині подружжя повкладалося спати. Щойно дру
жина залізничника примостила голову, як із-під подушки вигуль
кнув її сон. Млинок побачив його крізь дірочки в тертушці й не 
на жарт злякався. Сон дружини залізничника Целіни його настра
хав: з-під подушки сунули шереги новісіньких млинків, які одразу 
поверталися до нього спиною й торохтіли:

— Ти, старезний млинку, пропадеш на смітнику!
Либонь, правду казав Микола. Старий Млинок згибіє на сміт

нику. Але ж він не хоче гибіти на смітнику! Він ще почувається на 
силі. Зрештою, він міг би піти до направи.

Рішення залізничника видалося Млинкові вкрай несправедли
вим. Отож він перевірив, чи міцно хазяї поснули, а тоді розкрутив 
свою корбу і, наче маленьке янголятко, гайнув крізь вікно на ву
лицю.

Як млинок потрапив 
до притулку для загублених речей

Була глупа ніч. Падав лапатий сніг. На міських вулицях — ані 
живої душі! Лише біля Арсеналу, наче ліхтар, нерухомів поліцай.

Млинок чапав попід стінами будинків, аби хтось його не пере
стрів і не запитав, звідки він та куди прямує.

Та ба, не вийшло.
— Ану, волоцюго, кажи: що ти робиш на вулиці поночі? — спи

тав поліцай, схилившись над Млинком.
— Та нічого, ласкавий пане, — відповів Млинок. — Просто 

в мене безсоння, і я вийшов трохи погуляти.
— А де твої родичі чи опікуни?
— Нема в мене ні родичів, ні опікунів.
І Млинок так ревно заплакав, що старий добрий поліцай теж не 

втримався та зронив сльозу. Він затулив очі рукою, аби Млинок, 
боронь Боже, того не спостеріг.
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Млинок уклонився й хотів був рушати, аж тут поліцай схаме
нувся:

— Стій. Аніруш. Ми віддамо тебе до Притулку. Усі діти, що не 
мають родичів або опікунів, мають жити в Притулку.

Довелося Млинкові, хіть-не-хіть, почимчикувати за поліцаєм.
У Притулку (як ти вже здогадався, це був Притулок для за

гублених речей) у нього витягли з шухлядки особисті документи 
й відразу поклали до ліжка. Директор Притулку — інвалід із ру
дою бородою — без сумніву, забрав би у Млинка й пам’ятну світ
лину, якби не заступився добрий поліцай.

У Притулку Млинок ні на мить не склепив повік. Директор, 
окрім рудої бороди, мав дерев’яну ногу і страшно гупав нею по 
підлозі. Через це сирітки не могла заснути до ранку.

У цьому Притулку мешкали самі вбогі й облишені: старі світ
лини якихось пань у білім серпанку, забуті в трамваї рукавички 
на праву руку, діряві ронделі, аґрафки, спиначки, калоші та пара
сольки. Був там навіть поважний глобус, що його знайшли вночі 
біля річки. Глобус ні з ким не розмовляв, він лише обертався і що
миті показував іншу частину світу. Від того у нього в голові геть 
усе перекрутилося.

Ой, зле було Млинкові у Притулку. Щоранку «червона боро
да» перераховував знайдені речі й записував їх до великої книги. 
Коли ж помилявся, то безжально копав дерев’яною ногою сиріток, 
які необачно трапилися під гарячу руку. Наш Млинок натерпівся 
від нього найбільше. Директор називав його «графом», тупав на 
нього й справжньою, і несправжньою ногою, а насамкінець наду
мався крутити в ньому горіхи...

Остання ніч у Притулку була найгіршою. «Червона борода» за
писав до книги 17 знайдених аґрафок, а в ліжечках їх виявилося 
лише 15. «Де ж іще дві аґрафки, овва, де ж ті дві аґрафки поділи
ся?» — всеньку ніч верещав директор і гупав дерев’яною ногою по 
підлозі.

Навіть глобус не стерпів такого галасу й на знак обурення ви
солопив півострів Сомалі замість язика.

Проти ранку, коли директор урешті-решт заснув, Млинок по
чув біля свого ліжка знайомі голоси. То були вірні друзі Тертуш
ка й Коцюба, які довідалися від аґрафки-втікачки про Млинкову 
пригоду й поквапилися його рятувати.

Млинок до кави :
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— «Дерев’яна нога» хропе, — прошепотіла Коцюба. — Вхідні две
рі я відкрила собою, як ключем. Утікай мерщій. Напиши нам, якщо 
знов ускочиш у халепу. Затям, що Микола й Целіна дуже злі на тебе 
й вирішили будь-що тебе схопити. Утікай і бувай здоровий.

— Утікай, — повторила Тертушка. — Тримай, ось твої докумен
ти.

Власне, Тертушка від самого ранку була в кепському настрої, 
їй дошкуляли рештки хрону, що застрягли в кількох дірочках.

Детектив Шибка вирушає на пошуки
Минуло кілька днів. Кожнісінького дня сварилися Микола 

з Целіною через Млинка-втікача. Целіна називала його «своїм 
найкращим, найдорожчим Млиночком», а Микола щохвилини 
вперто повторював, що «Млинок той був старий, однак новий 
млинок може виявитися гіршим за старий». Микола гримав, що 
то Целіна десь запхала Млинок, а Целіна буркотіла, що Микола, 
потім Микола знову допікав Целіні... Зрештою Целіна повисми
кувала Миколі геть усе волосся, аж він мусив придбати перуку. 
Через ту перуку він ще сьорбнув лиха.

У переповнених купе, де Микола перевіряв квитки, гуляли 
протяги, тому перука часто-густо літала понад головами пасажи
рів, які кепкували з Миколи. Він не стерпів образ і спалив перуку, 
а тоді напнув на голову хусточку з чотирма вузликами. У тій хус
точці він був такий бридкий, що Целіна раз по раз казала:

— Ти потвора...
І все це через дурні гадки про Млинок.
Минув тиждень. У Миколи саме була відпустка, і він страшен

но нудився. Не міг придумати, що його робити. Кіно було Миколі 
не до душі, тож він сидів на фотелі й зітхав.

— Чого ти зітхаєш? — поцікавилася Целіна.
— Сумую за Млинком, — відказав Микола.
І вони вдвох тяжко зітхнули.

— Якби ж то в нас хоч світлина його була!
Але світлина Млинка пропала разом із ним самим. Це була 

вікопомна світлина, і Млинок сховав її собі до шухлядки; на ній
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була зображена кухня Целіни за старих часів, коли там усе бли
щало. І мідні ронделики, і ступка, і друшляк, і навіть кілечка з за
зубними для витинання вертунців. А ще на світлині було видко 
пару, що клубочилася над горнятком, у якому готувалася велика, 
чудова, смачна риба. Бо та світлина була зроблена на Миколині 
іменини.

— Ото так, Миколко, — зітхнула Целіна. — Нема нашого Мли- 
ночка.

Аж тут Миколі, як то кажуть, сяйнула думка. І він вмістив у 
газеті таке оголошення: «Потрібен гарний детектив, аби знайти^ 
улюблений Млинок. Микола, контролер залізничних квитків». ^

Уже надвечір обізвався детектив Шибка — старий і занедба
ний. Колись він був шибкою у вікні поета. Поет писав злостиві 
вірші, бо був дуже злою людиною. Він навіть у розмові перекручу
вав усі вирази, а про місяць уповні писав, буцім то горб верблюда. 
Складаючи свої дошкульні вірші, поет раз по раз так люто зиркав 
у вікно, що й шибка стала злостивою. Якщо дивитися на світ крізь 
таке вікно, то кінь перетворюється на віслюка, а місяць уповні — 
на горб верблюда.

Ще на порозі Миколиної кімнати Шибка почав хихотіти.
— Чого це ти регочеш? — запитав Микола.
— Бо ти якийсь чудний у цій хусточці з чотирма вузликами.
Микола з докором глипнув на дружину, адже то вона таке наро

била... Ледь не зняла йому скальп через того пекельного Млинка!
Шибка радився з Миколою за зачиненими дверима.
А за годину детектив вирушив на пошуки. На вулиці його ніхто 

не помічав, бо Целіна вичистила скло миючим засобом і протерла 
клаптиком замші.

На радіостанції
Нашому Млинку було непереливки. Він крутив свою корбу, 

висовував і засовував шухлядку, але дарма, ніяк не міг зігрітися. 
Тому він не йшов, а мчав міськими вулицями. І весь час боявся, що 
хтось перепинить його й поцікавиться, звідки й куди він прямує, 
і його знову замкнуть у якомусь бридкому притулку.
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Години за дві такої важкої дороги він опинився на подвір’ї не
високого, але вельми дивного будинку. То була будівля радіостан
ції. Біля припорошеної снігом клумби стояла собача буда. Хоча 
вікна й двері були замкнуті, крізь шпарини на подвір’я долинала 
музика. Вона була різна: то весела, то сумна, то сумно-весела чи 
весело-сумна. Часом лунала ні весела, ні сумна, а звичайна собі 
музика.

Млинок скромно прилаштувався біля собачої буди та слухав 
музику. З буди вийшов пес і обнюхав Млинка. Кілька разів навіть 
перекинув його догори дриґом, а тоді відгриз кнопку, що стирчала 
на шухлядці.

— Я ще ніколи не снідав млинком до кави, — гарикнув пес.
Млинок геть похнюпився: він старий і пошарпаний, та ще й ні

кчемний собацюра відгриз йому кнопку на шухлядці! Та раптом 
він відчув, що хтось ухопив його за корбу й підняв із землі. Невдо
взі Млинок опинився в теплі. Високими сходами його понесли на
гору, а потім через кімнату, в якій сиділо багато урядників. І скрізь, 
де його несли, було тепло. Урядники всміхалися, а на вікнах стоя
ли квіти в горщиках. Усі ці приємні речі так вразили Млинка, що 
він поринув у солодкі мрії та задрімав. Ніби десь здаля долинало, 
що про нього казали.

Власне, цього дня були іменини директора радіостанції. Усі 
урядники вже принесли свої подарунки: хтось — пуделко із зубо
чистками, хтось — кахлю для грубки, а найстарша урядниця купи
ла директорові три червоні троянди.

Лише Альбін, третій диктор радіостанції, не мав ні шеляга на 
подарунок. Третій день він не знаходив собі місця.

Що його робити? Адже всі заощаджені гроші довелося від
дати сестрі, яка мала хворі легені й мусила поїхати до Єгипту. 
Альбін у розпачі йшов до радіостанції, так і не вирішивши, що 
вдіяти. Аж раптом на подвір’ї він помітив Млинок до кави коло 
собачої буди. Відразу вхопив його, обтрусив сніг, а тоді вибіг 
сходами нагору й несміливо поставив Млинка на стіл директо
рові.

Годинник радіостанції саме видзвонював до ланчу. Директор їв 
булочку і запивав її какао.

— Пане директоре, — звернувся Альбін, — не гнівайтеся на мене. 
Даю, що можу. Мені довелося сестру виряджати до Єгипту.

■ ■ Константи Ільдефонс Ґалчинський
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— Красно дякую, пане Альбіне, красно дякую, — відповів ди
ректор. Він саме закінчив снідати й заходився рахувати гроші.

А Млинок, поки там що, поринав у дедалі глибший сон. І сни
лося йому, що геть-чисто в усіх будинках по всьому світі веселі 
млинки мелють добру, грубозернисту каву.

Директор тим часом рахував великі срібняки, які зібрав серед 
своїх підлеглих на спорудження початкових шкіл. Проте тільки- 
но він почав промовляти слова «сто п’ятдесят сім», як двері про
чинив дверник і прошепотів:

— Пан Жабот хоче вам щось сказати.
— Гаразд, нехай заходить, — відповів директор і хутко сховав 

великі срібняки до Млинкової шухлядки.
Проте пан Жабот, який уже стояв на порозі, встиг угледіти, як 

директор ховає гроші до шухлядки. Коли він побачив монети, його 
очі заблищали, мов зірки, бо пан був ласий до грошей, як до халви. 
Мешканці міста вважали його найбільшим ненаїдою.

Зрання й до вечора він ходив по людях, удаючи нещасного, що 
вже тиждень голодував, і канючив гроші начебто для своєї хворої 
бабуні. Насправді ж він геть усі видурені гроші витрачав на халву. 
Таке пройдисвітство далося ласунові взнаки: через халву він так 
погладшав, що насилу пропихався у найширші двері. Натоптаний 
пан Жабот скидався на повітряну кулю. Люди навіть пліткували, 
що гарної днини він здіймається в повітря й літає над містом. Од
наче наразі пан Жабот не літав. Він застряг у дверях — і ні туди, 
ні сюди. Пан Жабот борсався з одвірком, умивався слізьми й то
рочив своє:

— Я цілісінький тиждень не їв. Якби ж то мені грошенят добу
ти для бабуні на ліки!

— Що я можу для вас зробити? — запитав директор.
— Я хотів би пообідати, — відповів Жабот.
— Еге, та в нашому місті багатенько таких, які хотіли би пообі

дати, — відказав директор. — А у вас гарний апетит?
— Дуже гарний.
— Гм... Щиро кажучи, зараз робочий час, а не обідня пора. Як 

директор радіостанції я можу пригостити вас лише музикою. Мені 
саме треба випробувати нові грамофонні платівки. Увімкнути гра
мофона?

— Так, увімкнути.
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Директор поставив платівку із записом Моцарта. Моцарт — це 
дуже гарна музика.

— Подобається? — поцікавився директор.
— Подобається... Та ж мені однаково треба за щось купувати 

ліки для бабуні. Якби ви дали мені хоч грошик...
— У мене нема ні грошика.
— То хоч подаруйте мені цей млинок. Я змелю в ньому для хво

рої бабуні двійко зерняток кави, що їх подарувала мені одна щи
росердна людина.

— І млинка не дам, бо то мені подарунок на іменини.
Директор ледь труснув млиночком, аби пересвідчитися, що

його великі срібняки на місці.
А поки там що, крізь шпарини у підлозі полинула музика. Уни

зу в студії транслювали концерт грамзаписів. Із деяких платівок 
звучала весела весняна буря, з інших лунали старовинні вальси. 
Один вальс був такий гарний, що Млинок прокинувся. Йому за
кортіло негайно подивитися, як з’являються такі чудові звуки.

«Я мушу з’ясувати, звідки беруться такі тони», — сказав собі 
Млинок, закрутив корбою і вилетів із кімнати. Жабот кинувся за 
ним навздогін, однак знову застряг у дверях і перепинив шлях ди
ректорові. Обоє заволали:

— Хапайте млинок!
Почувши цей лемент, Млинок з переляку забувся про грамо

фон. Крізь прочинені двері він гайнув прямцем на вулицю, де 
падали лапаті сніжинки, і щез із-перед очей своїх переслідувачів: 
Млинок саме проминав трамвайну зупинку, де пломеніла реклама 
луна-парку, аж раптом дорогу йому заступив детектив Шибка.

Повітряні кулі
— Чого тобі треба, Шибко? — спитав Млинок, і гадки не маючи, 

що цього детектива найняли його спіймати.
— Чого мені треба? А скажи-но мені, Млиночку, чого в тебе 

така важка хода?
— А й  справді, чого це в мене така важка хода? — здивувався 

Млинок. Бо, відколи злетів зі столу директора радіостанції, він
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відчував у ногах якусь важкість, наче перед грипом. Він висунув 
шухлядку і — о диво-дивне! — побачив купу великих срібняків.

— Які гарні грошенята, — заторохтів Шибка. — Нумо, пограй
мося ними.

— Е, ні, — відрубав Млинок і швиденько пороздавав усі гроші 
жебракам.

За це Шибка обізвав Млинка найбільшим дурнем у світі й 
чав помалу скеровувати його в бік тієї частини міста, де жилі 
кола й Целіна. ■ '

Дорога пролягала повз летовище. Сніг давно вщух, усе довкола 
було біле-білісіньке: бугелі трамваїв, вежі костелів і флюґарки на 
вежах, які показують напрям вітру. На летовищі грало п’ять орке
стрів і п’ять повітряних куль саме здіймалися в повітря, аби по
линути у стратосферу. Млинок поглянув угору на хмари, і йому 
зненацька так сильно закортіло поглянути на ці хмари-вітрила 
зблизька, що він мимоволі вскочив до Гондоли однієї повітряної 
кулі. Маленького Млиночка ніхто й не помітив, тільки Шибка 
раптом підстрибнув і вчепився за шухлядку.

Повітряна куля швидко здіймалася в небо, а за нею — решта 
куль. Юрма на летовищі вимахувала хусточками, п’ять оркестрів 
грали «Марш великих учених». Адже в п’ятьох гондолах п’яти 
куль летіли великі вчені, аби там, високо над землею, здійснити 
складні й корисні виміри.

— Відчепися від мене, — сказав Млинок Шибці, коли вони про
літали понад вежею костелу.

— А от і не відчеплюся.
Та цієї миті шухлядка висунулася, і Шибка разом із шухляд

кою стрімко полетів униз.
— Рятуйте! — зарепетував Шибка.
Його крик, певно, почули, бо здійнявся шалений вітер, і шух

лядку з Шибкою понесло високо-високо вгору. За якусь мить 
і Шибка, і шухлядка загубилися десь у хмарах.

— Він від мене відчепився назавжди, — зрадів Млинок. — 
А шухлядки шкода. У ній були мої особисті документи і, що най
важливіше, світлина на згадку.

Буревій, який щойно знявся, виявився найстрашнішим з усіх, 
що будь-коли лютували на землі. І хоча високо у небі буревій не 
шаленів, учені професори навіть там насилу робили свої виміри.
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Повітряні кулі порозкидало в різні боки. Одна куля призем
лилася в Мексиці, в місцевості Нуево-Леон. Десь там в імлистій 
далечині виднілося гірське пасмо. Натомість поряд із кулею рос
ли високі, мов дерева, кущі драцени, поміж якими бовванів мекси
канець на коні й у величезному брилі. Він тужно дивився на обрій: 
як розтоплене золото, спливала з неба спека, а заломи скель були 
порожніми й лисими, наче у перший день сотворіння. Пусткою 
і розпачем відгонило зусібіч.

Друга куля приземлилася в Азії, поблизу міста Шанхай — ве
ликого китайського порту. Вчені професори подивились у свої 
далекогляди й побачили китайські вулички, на яких рясніли бар
висті торговельні вивіски. Вітер розгойдував вивіски над крам
ничками, й намальовані на них китайські ієрогліфи скидалися на 
квіти. Вони звеселяли вулицю, проте обличчя в перехожих були 
сумні.

Третя куля теж приземлилася в Азії — у країні, що називається 
Аннам. Широким осяйним шляхом простували на ярмарок краяни, 
аннаміти, що належать до монгольської раси. На плечах вони не
сли коромисла, до яких чіплялися, наче шальки, кошелі з крамом. 
Здаля аннаміти нагадували польських селянок, які носять відра
ми воду з криниці, тільки на головах у аннамітів були дивацькі 
брилі, схожі на стіжкові дашки на старих нафтових лампах.

Четверта куля опинилася під Крулевською Гутою у Верхньому 
Шльонську. Тут було повно фабрик, а з їхніх димарів вихоплю
вався радісний дим.

Той дим із фабричного димаря означав, що робітники й інже
нери працюють, а їхні діти на сніданок п’ють білу каву, а після 
школи можуть бавитися.

А от п’ята куля — та сама куля, до якої причепився Млинок до 
кави, — опустилася на Місяць.

На Місяці було порожньо й одноманітно, наче в степу. Ні рос
лин, ні фабрик, ні людей, самі лише кратери вулканів і нерухомі 
чорні моря. Жодного, хоч би й малесенького будиночка, де Мли
нок мав би роботу, як годиться! Добре, що хоч місячні моря мали 
чудові латинські назви. Одне море називалося Маре Тенебрарум, 
тобто Море Темряви.

\7
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Млинок знайшов шухлядку, 
а Стелла Млинка ще не знайшла

Ніде правди діти, Місяць страшенно образився на прибулу 
кулю. Навіть на Землі помітили, що він набурмосився, і Микола 
сказав Целіні:

— Поглянь, Целінко, який жахливий сьогодні Місяць.
— Точнісінько такий, як і ти, — відказала Целіна, зиркнувши 

на криві чоловікові вуса та хусточку з чотирма вузликами. Звіс
но, вони обоє дратувалися, бо бракувало відомостей від скляного 
Детектива.

А Місяць був такий лютий! Що ж це коїться! Він провадить 
наукову роботу, регулює приплив і відплив у Світовому Океані, 
а тут прилітає куля з купою галасунів, які оглядають його й ма
цають, ніби він — цяцька на продаж. Найбільше ж розлютив його 
недолугий Млинок до кави, який швендяє по горах і зазирає до 
кратерів.

На знак обурення Місяць узяв і перемінився на півмісяць. Так 
Млинок опинився на темному боці Місяця. Аж раптом — що це? 
Десь так радо блиснула мосяжна мисочка Млинка, немов очі шко
лярика, який самотужки розв’язав складну задачку, — побачив 
шухлядку, що лежала у заломі скель.

— О, моя люба шухлядко! — вигукнув Млинок. — Нарешті ми 
знову разом. Я би навіть кнопочку твою поцілував, якби той пес із 
радіо не відгриз її своїми гострими зубами.

І Млинок засунув шухлядку на місце. За мить він схотів був 
знов її висунути, аби помилуватися старою світлиною на згадку, 
але відчув чиюсь холодну руку на своїй корбі. То була крижана 
рука Шибки.

— Ось я й зловив тебе, волоцюжко, — заскреготів детектив. — 
Тепер ти від мене не втечеш. Я — детектив Шибка, і нині поверну 
тебе твоїм опікунам.

— Коли лякаєш — сам не бійся, — відказав Млинок.
Він розкрутив корбу і щосили вгатив по Шибці. На диво, скло 

не розбилося, однак подряпина все ж таки залишилася. Шибка 
злетів із Місяця.
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Злетів він на Землю і через комин звалився просто до оселі 
пана Миколи. Поки тривала пригода, на Землі, стільки всього змі
нилося!

Целіна давно вже померла, на вежах костелів старі флюґарки 
замінили на нові. Микола — сивий, як білий ведмідь — сидів у фо
телі, тримаючи на колінах онучку Стеллу. Це так її звали — Стел- 
ла.

— Він на Місяці! — задихано вигукнув Шибка. І це було остан
нє, що він сказав, — наступної миті скляний детектив розлетівся 
на друзки.

— Ох, як шкода Шибки! — зойкнула Стелла, бо вона дарувала 
свою любов усім речам на світі, навіть тим, що мали такі облудні 
серця, як детектив Шибка.

Стелла побігла на кухню, аби взяти щітку і шполку, тобто со
вочок на сміття, та прибрати скляні друзки, щоб вони дідуся не 
поранили, уп’явшись у пантофель.

А дідусь тим часом гадав, що б то мали означати слова Шиб
ки: «Він на Місяці». Микола був уже геть старий, і, як це буває зі 
старими, вся та історія з Млинком уже не трималася йому голови. 
Поступово він таки пригадав: і той вечір, коли вони з Целіною ви
рішили викинути Млинка на смітник, і той полудень, коли Целіна 
повисмикувала йому волосся, бо відтоді йому довелося носити пе
руку, а потім і хусточку з чотирма вузликами. Як же то все давно 
діялося... Боже милий...

І дідусь Микола знов умостив Стеллу на коліна і вже вкотре 
переповів їй історію з Млинком. Проте цього разу він оповідав на
стільки захопливо, у таких чарівливих барвах змалював Млинко- 
ву корбочку, шухлядку і мосяжний збанок, що Стелла вирішила 
конче розшукати втікача.

— Я знайду його, дідусю, навіть якщо він сховався в далекій 
Австралії! — пообіцяла Стелла, ще й притупнула ніжкою на знак 
того, що вона не жартує.

Уже наступного ранку дівчинка вирушила у тяжку й далеку 
путь. Місто ще спало. Легенький вітерець повівав на хвостики 
півників-флюґарок. У піддашшях будинків метушилися ластівки 
й так цвірінчали, ніби сам Господь повирізьблював їх зі скрипко
вого дерева. На балконі стояв дідусь і дивився, як даленіє напліч
ник Стелли, а тоді поблагословив онучку та заплакав.
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Зрадливий «Місяць»
Несила описати подив нашого Млинка, коли раптом на Місяці 

він почув музику! То була весела й гучна музика мідних сурм. Вона 
линула з-поза найвищого вулкана. Млинок збіг додолу з вершини 
гори, перетнув долину і видобувся на самісінький уступ музично
го кратера. Те, що він побачив на протилежному боці, звеселяло 
його до кінця життя. На заклечаному помості сидів оркестр по
жежників і грав бадьорі марші на флейтах, геліконах, валторнах 
і тромбонах. Диригент оркестру вимахував патичком.

Перед брамою галасували хлопці у масках блазнів. Там юрми
лися сотні й тисячі людей. У тирах вусані стріляли по качках зі 
скляними очима, а на американських гірках каталися сиві дідусі. 
На колесі огляду крутилися не лише дітлахи, а й маленькі дре- 
совані кенґуру. Натомість великі кенґуру стрибали через ватри, 
що не обпікали. Коли пожежники припинили грати й подалися 
на ланч, увімкнулися сховані в деревах гучномовці. Вони виспіву
вали вальс «Зернятко кави». Млинок добре знав цю стару урочу 
мелодію. І тому відразу долучився до танцюристів.

Танці відбувалися на підліссі. Танцювали сувальники з фа
брики й робітники з ферми, які поприходили зі своїми дівчатами. 
Одна дівчина була така гарна, що Млинок вважав би за щастя бути 
для неї весільним подарунком. У верховітті дубів сиділи прируче
ні білки й посипали танцюристів конфеті.

А відразу за луна-парком був звіринець — улюблене місце від
починку всіх містян. У звіринці жило багато звірів: слони, верблю
ди, білі й бурі ведмеді, тапіри й мурахоїди, зебри й жирафи, та без
ліч птахів! Фламінго, великі баклани, ібіси, орли! Були й папуги, 
які безпомильно відповідали таблицю множення, і чудернацький 
австралійський птах із хвостом у вигляді ліри. Коти впрягалися 
в маленькі візочки й розвозили шоколад і лимонад, а бородаті 
цапки бодкалися під час гри у кеглі.

Аж ось запала тиша, і з усіх гучномовців почулося:
— Увага, УвАгА, УВАГА! З дому залізничника Миколи про

пав без вісти Млинок до кави, МлИнОк До КаВи, МЛИНОК ДО 
КАВИ! Тому, хто допоможе знайти втікача, дадуть у винагоро
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ду кіло халви, квиток до кіно й бородатого цапка, увага, УвАгА, 
УВАГА!

Усі відвідувачі луна-парку кинулися на пошуки.

У ґротї їжака. Острів Атра
Проте Млинок був уже ген-ген за залізничною колією. Нара

зі він дуже стомився, а тому скористався ласкавого пропозицією 
їжака.

їдучи на спині в їжака, втікач наспівував марш «Золота сосис
ка»:

Це чаклунка свої чари
На весь світ наслала:
В світі скільки хочеш пари,

' А ковбасок мало!
Млинок співав, а їжак хихотів. Вони саме минали велике кар

топляне поле. Картоплі цвіли. Аби показати, що це не вдавання 
якесь, а справжнє квітування, картоплі похитували ліловими кві
точками. Кожна квітка, наче сукенка, застібалася на золотий ґу
дзик. Над полем гули бджоли й пурхали метелики, а найбільшого 
метелика називали Адміралом. Цьому Адміралу підпорядкову
вався торговий флот, що перевозить рис і родзинки.

— Ось ми й прибули на місце, — сказав їжак, показуючи пис
ком на крислатий дуб, що на ньому сиділи три сови.

Біля дуба височіла скеля, а в скелі були двері. їжак проказав 
«рапете папете кнот», і двері відчинилися. Вони опинились у ґроті, 
осяяному променистим блакитним світлом.

— Прошу проходити.
Перед вирубаним у скелі вікном стояв стіл, на ньому — свічка, 

перед столом — фотелик.
їжак уклонився й пішов.
Довгі-предовгі місяці провів Млинок біля цього столу під ві

кном. Чаклунська свічка ніколи не згасала. Тричі на день, коли 
треба було їсти, їжак ставив перед Млинком зернятко кави «Узум- 
бара» й приказував:

— Читай, читай, колего.

1 Сучасність
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Ми не знаємо, як називалися ті книжки, що їх читав Млинок у 
гроті їжака. І тепер уже не довідаємося. То велика таємниця.

Одного дня Млинок налаштувався читати книжку, якої доти 
ніколи не бачив. Дійшовши до сорокової сторінки, він на усміх від
повів усмішкою. Бо на сороковій сторінці зі світлини усміхалася 
дівчинка з каштановою кіскою і заплетеною в неї ясно-червоною 
стрічкою. Світлина настільки припала Млинкові до душі, що він, 
із дозволу їжака, заховав її до своєї шухлядки.

— Це остання книжка, яку ти читаєш, — сказав їжак. — Пам’ятай: 
коли дійдеш до останньої сторінки, муситимеш виконати те, що 
там написано.

— Згода, — відповів Млинок і з цікавости відразу зазирнув на
останню сторінку. А на тій сторінці було написано: «Прийде час, 
коли мене прочитає Млинок до кави. Три сови на дубі не брешуть. 
Коли ж виповниться пророцтво, я стану зіркою, а Млинок до к а в и / ^  
потрапить на острів Атра. Бабот Маработ». &

На тому слові книжка перемінилася на зірку й вилетіла у вікно.
З прочитаними книжками таке часом трапляється.

На шляху до острова Атра на Млинка чекали різноманітні при
годи — одна дивовижніша за іншу: то на нього накинулися злі коти 
й три дні тримали в’язнем у покинутому голубнику, то його запо
лонила річка у розповні й довелося пливти у неприємному това
ристві широкою бурхливою течією. Нарешті, покінчивши з усіма 
цими клопотами, Млинок опинився на березі величезного моря. 
Удалині темнів острів Атра.

За запахом (а в кого ж кращий нюх, ніж у млинків до кави?) 
він визначив, що трава на острові припалена. Те, що він невдовзі 
побачив, було вкрай прикрим: поважні люди гралися у цинових 
солдатиків. На вузькій стежці стикалися нові й нові армії, люди 
кричали «коли! коли!», й цинові солдатики пробивали один одно
му груди багнетами.

Цинові матері цинових солдатиків помирали з розпачу в ма
леньких цинових будиночках. А злі люди не вгамовувалися 
і стріляли з гармат. Коли ж їм набридало стріляти, вони сіда
ли в літаки, здіймалися в повітря і скидали на цинових сол
датиків бомби з отруйними газами. Потім поважні люди по
верталися на землю і прискіпливо вивчали горизонталі на 
мапах.
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— Ні! Ні! Так не повинно бути! — закричав Млинок, пригадав
ши всі ті розумні думки, які він вичитав із латинських книжок у 
гроті їжака.

Млинок подався до найвищого пана з великими чорними ба
кенбардами, того, що з пагорбка керував битвою.

— Млинок до кави! Млинок до кави! — зареготав пан із чорни
ми бакенбардами, вказуючи колегам на Млинка.

А наш Млинок ледь підняв цинового солдатика, що лежав на
взнак, і попросив оглянути його при світлі сонця.

— Ми ніколи не роздивлялися цинового солдатика при світлі 
сонця! — закричали гуртом усі поважні люди.

Циновий солдатик проти сонця був геть рожевий. Його жила
ми текла кров, звичайнісінька людська кров.

— А що то таке? — поцікавився у Млинка найвищий чоловік 
із чорними бакенбардами. Він показав на лівий бік солдатика. — 
Скидається на червону крашанку.

— То його серце, прошу пана. Серце цинового солдатика. Од
нак воно затихає, бо ви його вбили. Циновий солдатик помирає...

Коли Млинок до кави повернувся на морське узбережжя, то 
побачив там юрму дітей, які позбігалися на берег, почувши про 
страшні речі, що кояться на острові Атра. Усі діти були в розпачі. 
Вони не тямили, як допомогти солдатикам.

Тоді до дітей звернувся Млинок:
— Не піддавайтеся розпуці, любі. Усе буде гаразд. Настане час, 

коли мене перечитає Млинок до кави. Тоді я перетворюся на зір
ку... Ой, перепрошую. Я не те хотів сказати — нехай мені всячина! 
Людина з віком втрачає пам’ять. Я хотів розповісти вам, що мені 
спало на думку, коли я вертався зі страшного острова Атра.

— Що ж то було? — закричав мурин із місцевості Мванза в Аф
риці, який теж прибіг на узбережжя.

— Що ж то було? — закричали син американського судді з Чи
каго і маленький поляк з-під Сандомира.

— Чекайте, чекайте я усе вам розповім. Ми заснуємо Всесвіт
ній клуб дітей — ВКД. За місяць, уже як ВКД, ми всі зберемося 
у Біланові під Варшавою і там порадимося, що його робити. Хай 
живуть цинові солдатики!

— Хай живуть, хай живуть! — хором повторили геть-чисто 
всі: і поляк з-під Сандомира, і німець із Нюрнберга, й аме-
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риканка з Нью-Йорка, і китаянка з Шанхая, і японець із 
Йокогами.

Горобці ж підслухали цю нараду й порозносили все, що мови
лося, по цілому світі, по всіх домівках, де є лишень діти. Адже діти, 
як і горобці, є в усіх усюдах.

Млинок зустрічає Стеллу 
у Біланові та тисяча інших справ

Точнісінько за місяць ВКД зібравсь у Біланові, але не перед пала
цом, а за ним, аби ніхто того не побачив. З цього приводу дуже зрадів 
мурин із Мванзи, бо у дворі мур палацу був розмальований гарними 
фресками, які розповідали про пригоди моряка Одіссея. На останній 
фресці, крім Одіссея, був зображений ще й пес на ім’я Арей. Побачив
ши стільки дітлахів, Арей почав весело гавкати, перестрибувати через 
дах палацу, а тоді повертався на своє місце на стінописі.

Точнісінько о 14-ій годині 7 хвилин Млинок до кави піднявся 
на сонячний годинник, аби виголосити привітання.

— Віват, Млинок! — закричали діти й почали вимахувати 
яскравими різнокольоровими прапорцями.

— Мої любі діти, перш ніж вирушати на острів Атра на допомо
гу солдатикам, — почав був Млинок, але враз замовк, бо на нього 
надто пильно дивилася дівчинка з каштановою кіскою та ясно- 
червоною стрічкою. Млинок іще не знав, що то була Стелла, — це 
знаєш лише ти, читачу.

— Скажи-но, будь ласка, хто тобі дозволив пронизувати мене 
поглядом? — Сердито спитав Млинок у Стелли. — Чи ж тобі не
втямки, що мене це нервує, а промовець не повинен нервувати? 
Краще дивися на пса Арея і не заважай мені!

— Не заважай, не заважай, коли промовляє Млинок, наш до
брий пан, бвана кубва, — підтримав промовця мурйн із Мванзи.

Стелла відвернулася, хоч і зробила це неохоче. Певно, при
йшла вона з дуже далекої країни, бо її пантофельки були надто 
брудними.

— Мої любі діти! — провадив далі Млинок. — Перш ніж виру
шати на допомогу циновим солдатикам, нам слід порозумітися —
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знайти спільну істину. Отож, скажіть мені, скільки буде два по
множити на два?

— Чотири, — відповіли діти одностайно: і маленький америка
нець, син судді з Чикаго, і маленький поляк із Сандомира, і мурин 
із Мванзи, і китаянка на ім’я Хо.

— Прекрасно, чудово! — вигукнув Млинок і зістрибнув із со
нячного годинника. — А тепер рушаймо на острів Атра на допо
могу циновим солдатикам.

— Ура! Ура! Ура!!!
Мільйонний хід очолив пес Арей, а позаду простували Стелла 

й мурин. Усю дорогу Млинок сварився зі Стеллою. Йому весь час 
кортіло відкрити шухлядку й перевірити, чи та дівчинка на світ
лині часом не Стелла. Проте він був надто гордий для цього.

Кордони всіх країн відкривалися перед колоною дітей, наче 
брами парків, бо не можна ж не пропустити дітей через кордони! 
У всіх костелах бамкали дзвони.

Коли ВКД на великому спеціальному кораблі пристав до ост
рова Атра, геть усі злі люди, які бавилися солдатиками, з переляку 
пострибали у воду й потопилися.

Бо злі дорослі бояться добрих дітей.
Коли ж верталися до Віланова, колона була ще довшою, адже 

тепер на чолі колони крокували цинові солдатики, які раділи з 
того, що ніхто в них не стрілятиме. Поруч із циновими солдатика
ми дріботіли їхні старенькі цинові матері. Вони були щасливі, бо 
тепер ніхто не вб’є їхніх дітей.

У деяких солдатиків були забинтовані голови.
У костелах дедалі гучніше бамкали дзвони.
На підході до Віланова Млинок таки не витримав і зазирнув до шух

лядки. Авжеж, на світлині була таки дівчинка з каштановою кіскою!
— Скажи-но, ти й є та Стелла, яка мене шукає? — поцікавився 

Млинок у дівчинки.
І Стелла розповіла йому про дідуся Миколу, про стару кухню 

і про те, як дідусь Микола тужив за своїм старим Млинком.
— Повертайся зі мною до рідного міста, — запропонувала Стел

ла. — У нас такі гарні початкові школи...
— Однак їх замало!
— Ходімо зі мною. У нашому рідному місті ти знайдеш багато 

млинків до кави...
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— Проте не всі млинки мають каву, щоб її молоти, — відрубав 
Млинок.

Хоча згодом Млинок визнав, що, може, ще й передумає.
Увечері в парку, освітленому різнобарвними лампами, від

бувся БВКД, тобто Бал Всесвітнього клубу дітей. Пес Арей пере
стрибував через дах, а зірки зістрибували на травник. Після балу 
Млинок запросив усіх до лісового театру, де чарівний ліхтар мав 
показувати казку «Кіт у чоботях».

— Я показуватиму, — звернувся до дітей Млинок, — а хтось із 
вас казатиме, що бачить. Агов, хто найкраще розповість про Кота 
в чоботях?

— Я, — відповіла Стелла.
Дівчинка стала коло екрана. Коли ж Млинок дав зображення, 

вона чудово переповіла історію про Кота в чоботях і маркіза де Ка- 
рабаса. Усі цинові солдатики, навіть ті, у кого була перебинтована 
голова, плескали в долоні, бо вперше чули таку мирну оповідь.

А Млинок поцілував Стеллу і сказав:
— Я таки повернуся з тобою до рідного міста.

Чи був Вестрадамус янголом?
До рідного міста Стелла й Млинок до кави йшли всеньке літо. 

Коли нарешті посеред осени вони здаля побачили міську браму, 
Млинок не втримався і заплакав. Бо стару браму було зруйновано, 
і лише на одній вежі костелу крутився бляшаний півник. Решту 
півників позбивали кулі з острова Атра. Війна знищила не тільки

Коли вони вже прошкували вулицями міста, заплакала й Стелла. 
У садочках не похитувалися жоржини, бо в людей не було коштів не 
лише на квіти, а й на звичайнісіньку каву з молоком. Діти рушали до 
школи без сніданку, а по поверненні зі школи їх ніхто не частував обі
дом. Голод, злий чаклун із вогнистою бородою, похапав силу-силенну 
дітей до своєї торби і втопив у далекій річці.

Крізь вікна одноповерхових будиночків було видко кухні, в ко
трих давно не палахкотів вогонь, а на полицях нудилися без діла
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млинки до кави. З фабричних димарів не вихоплювався, як ко
лись, веселий дим, ніхто не працював ні на фабриці, ні в полі, ніх
то не робив ні книжок, ні іграшок.

— Ходімо, ходімо, Млинку, — казала Стелла. — Ходімо, ходімо. 
Підемо до дідуся Миколи. Він, либонь, теж голодний.

— Не піду, Стелло, — відповів Млинок. — Мені наразі нічим 
потішити дідуся. Треба спершу дати лад усьому в світі!

— Ходи ж бо. Дідусь дуже зрадіє, як побачить тебе, — вмовляла 
Стелла.

— Я прийду за кілька днів, і тоді він зрадіє ще більше.
На тому вони й розійшлися. Кожен пішов у свій бік: Стелла — 

до дідуся, а Млинок — до інших млинків.
Коли звечоріло, млинки з усього міста зібралися в занедбаній 

каретні. Ой як нелегко було Млинкові всіх їх позбирати! Цілі
сінький день довелося йому ходити, припрошувати, заохочувати. 
З деяких будинків його навіть викидали.

— Та це ж не наш млинок, прошу пані! — верещали кухарки, 
притупуючи дебелими ногами.

Тоді Млинок добирався до свого колеги через інший вхід або 
ж надсилав листа з деренчливою мухою. Нарешті проти ночі в ка
ретні зібралася сила-силенна млинків. Наш Млинок видерся на 
ліхтар старої карети і виголосив таку промову:

— Братове млинки, погляньте-но, що діється. Колись усі діти 
отримували на сніданок кухлик кави з молоком, а сьогодні вони 
рушають до школи не снідавши.

— Так, він каже правду, — сумно підтвердила громада.
— Колись наші корби жваво оберталися, а сьогодні ми стирчи

мо на полицях і ніхто не рухає наших припорошених шухлядок. 
Жодна господиня не начищує пастою до блиску наші мосяжні 
щічки. Скажіть-но, братове млинки, чи я брешу?

— Він каже правду! — хором закричали млинки.
— Отож послухайте, що я вам скажу. Коли я був у гроті їжака...
— Де? — недовірливо перепитав один старий сивий млинок, що 

заздрив славі нашого Млинка.
— У Гроті їжака, пане колего. Тож коли був у гроті мудрого їжа

ка, я в одній книжці вичитав пророцтво, що в нашому місті в одно
му будиночку житиме один чоловік.

— Овва! — засичав млинок-дідуган.
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— Оце вам і овва! Чоловік цей — найвидатніший учений на зем
ній кулі. Звуть його Вестрадамус, і він добрий, наче янгол. Ходімо, 
знайдімо Вестрадамуса, він нам допоможе.

— Згода! Ходімо до Вестрадамуса! — гукнули млинки й одразу 
рушили.

У каретні залишився тільки млинок-заздрісник, бо він полю
бляв псувати те, що робили інші.

Видатний учений мешкав у маленькому будиночку. Коли 
Млинок заходив до комірчини, Вестрадамус хутенько сховав свої 
крила до шафи, бо не хотів визнавати, що він іще й янгол.

Довго-довго радилися з Вестрадамусом млинки. Він узяв із 
них слово, що вони ніколи й нікому не переповідатимуть, про що 
йшлося. Розмова мала бути гарна й дуже дивна, адже багатьом 
млинкам навіть сльози навернулися на очі. Виходячи, всі цілува
ли Вестрадамуса в його рожеву шапчину. •

Коли млинки вийшли з хатинки й пройшли трохи вулицею, 
то спостерегли, як у Вестрадамуса розчахнулося віконце і він зді
йнявся в небо на великих білих крилах. У одній руці вчений три
мав глобус, а в іншій — пуделко з науковим приладдям.

Тріумф млинків
Наступного дня, щойно благословилося на світ, найширшою 

вулицею міста посунула радісна колона млинків. Було їх аж 2157, 
що нескладно перевірити методом додавання.

На чолі колони ступав славетний Млинок, а позаду йшов 
млинок-заздрісник, чия вдача впродовж однієї ночі змінилася не
впізнанно.

Там, де пройшли млинки, в садочках розквітли жоржини, а над 
фабричними димарями почав пританцьовувати веселий димок. 
На вежах костелів звеселялися нові бляшані півники, пан Жабот 
припинив запихатися халвою, а злий директор Притулку більше 
не бив аґрафок.

Молотилося збіжжя, фабрики виробляли тисячі зубних щіток 
і ложок, що сяяли, наче зорі. Друкарні друкували книжки.

Усе на світі зрушив Вестрадамус — учений і янгол.
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— Погляньте-но, як гарно стало на світі! — сказав Млинок до 
інших млинків.

Колона саме минала будинок дідуся Миколи. Дідусь Микола 
стояв на балконі у хусточці з чотирма вузликами, а поруч із ним 
усміхалася Стелла — вже доросла й гарна.

— Здрастуй, Млиночку! — закричала з балкона Стелла і кину
ла йому жоржину.

Надходив сніданок, тому демонстранти порозходилися, але 
спершу надіслали вітальну телеграму мудрому їжакові.

Дідусь Микола дуже зрадів, як побачив зблизька свій старий 
улюблений Млинок. Він власноруч начистив йому пастою щічки 
до блиску.

Прилетів на сніданок і Вестрадамус. Стелла поставила на стіл 
кавник із білою кавою, булочки, масло й шинку.

— А що це так гурчить? — несподівано запитав Микола, нама
щуючи булочку маслом і прилаштовуючи згори шинку.

Вестрадамус усміхнувся.
Це по всіх-усіх-усіх-усіх домівках міста млинки весело мололи 

смачну грубозернисту каву.

: Константи Ільдефонс Гал^нський

З польської переклав 
Лесь Герасимчук
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Трансляторіум

Лесь Герасимчук

Чому Ґалчинському (У  
не пощастило

Це було дуже давно, ще за радянських часів. Настільки давно, що 
й правду про ті часи написати важко, бо щоб про неї написати —  треба 
її спочатку знайти. А вона десь там у ті роки так заховалася межи людь
ми, речами і неправдами, що й слід по ній не зберігся. Тоді, звичайно, ні 
про які сліди писати не дозволялося, а хто намагався писати, того брали 
й запроторювали у сибірну далечінь, де сліди недозволеної правди та
кож утаємнювалися. І коли сьогодні про ті сліди хтось пробує щось каза
ти, то інші кажуть, що краще ще понасувати, бо вони, не кажучи вже про 
правду, можуть тепер багатьом цілком порядним людям життя переба- 
ранчати, а ще більшій кількості людей не зовсім порядних або зовсім не
порядних допомогти налаштувати неправдиві часи на власну користь... 
Тому і за давніх, і за теперішніх часів мене більше вабила приповістка чи 
казка, правда в якій завше була казковою, тобто нереальною, не такою, 
як за давніх часів.

Зі світом Ґалчинського, починаючи з «Інґи Барч», котру я надалі 
кілька разів перекладав, мене у ранні шістдесяті познайомив польсь
кий український письменник і юрист Степан Павлище, з котрим були ми 
близькими друзями впродовж багатьох лихоліть і якому я був свідком 
на шлюбі. Степан відомий радше як прозаїк, але чимало перекладав 
віршів, саме Константи Ільдефонса. Вони якось неповторно —  по- 
українсько-польському —  звучали у його специфічній вимові. Цей чар 
спонукав мене до пошуків усього, що я міг купити з доробку великого 
поляка. Дяка Богові, за давньої відлиги в Києві (і Львові) задешево про
давали книжки чужими мовами, котрі втаємничену правду не чіпали, 
а були просто про літературу, яка в моїй тодішній і нинішній уяві була 
про літературу, тобто про якийсь такий світ, котрий у нас спочатку одні 
люди відкрили, а інші люди закрили, бо вважалося, буцім є речі більш 
актуальні, себто важливіші, а власне література мусить існувати або у 
вигляді дзеркала —  реалістичного чи патологічного, тобто кривого, —  
або у вигляді гасла, за яким можна в якомусь напрямі рухатись.
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А що книжки продавали книжники, а не дилери, брокери чи бізнес- 
персони, можна було дещо купити, і не тільки дещо, бо й багато чого, що 
більшовикам було не до шмиги, адже вчені вони були не вельми й ба
чили здебільше те, яке лежить нагорі й волає до їхньої прицюцькуватої 
совісти. Тим часом книжники літературу про літературу не всю виклада
ли перед очі. Тому ті, хто, як у казках писали, «очі заочили й зуби зазуби
ли», не все відразу й помічали. Так потрапив до моєї тодішньої колекції 
й зосібна «Млинок до кави».

Занурившись у казковий час «Млинка до кави», я дуже якось швидко 
переклав казку по-українському й окрилений поніс її до видавництва 
«Веселка», що тоді було в Києві на вулиці Басейній. Цю поетичну казку 
відразу віддали хрестоматійній поетесі на рецензію. Хрестоматійна по
етеса довго читала переклад, що мало свідчити про її глибокі радянські 
роздуми над прочитаним, і вирокувала, що друкувати твір у жодному 
разі не можна. Звичайно, був реверанс у бік Ґалчинського (мовляв, теж 
поет, хоч і не радянський), а тоді —  реалістичний висновок: облудна каз
ка має дві непереборні вади. Перша: у творі є образи польських, амери
канських, африканських, китайських та інших дітей, але нема збірного 
образу радянської дитини, —  і друга: вчений водночас був янголом, що 
суперечить науковим марксо-ленінським поглядам. І казці гаплик.

У своєму житті з подібним редвисновком я зустрівся ще один раз че
рез кілька десятиліть, коли радянська «Веселка» пересунулася подалі 
від центру міста, але все одно в ній радянський літературознавець на ви
могу відомого й премійованого перекладача й тодішнього заввідділом 
у видавництві написав, що Оскар Вайлд —  відомий і знаний літератор, 
але друкувати переклади про привиди та іншу містику для наших дітей 
аніяк не дозволено.

Відтоді спливло кілька десятиліть, змінилося багато керівників країни, 
у моїй державі змінився (нібито) суспільний лад, у мене повиходили де
сятки книжок, зокрема переклади казок. «Млинок до кави» я тим часом 
пропонував кільком київським, харківським і львівським видавництвам, 
та ба. Ось днями потелефонував мій колега-літератор і юрист із Харкова 
Дмитро Панцир і сказав, що, можливо, одне добродійне видавництво 
видасть п'ятдесят примірників для українських дітей в оглядному май
бутньому...

Отака казка про казку. =



Культурологія

Богдан Бойчук

Валерій Ілля — поет 
із розширеними очима

(23.УІ.1939 — 27.VII.2005)

У червні цього року Валерію Іллі виповнилося би сімдесят років. 
І нікому на думку не спало в той час хоч пригадати його. Я не був здиво
ваний, це було цілком закономірно, так мусило бути. Бо Ілля був тільки 
добрим поетом, не був нічиїм гучномовцем, ні до кого не підлизувався, 
нікому нічого не цілував. Тобто не був у стилі часу.

Крім того, Ілля був хижакуватий, і це також не сприяло йому в сто
сунках із людьми.

Ми спілкувалися з Валерієм, як два самотні вовки. Валерій був 
справжнім степовим вовком, як у Германа Гессе, а я був цивілізованим 
вовком, може, надто цивілізованим... Але оба ми мали сильний інстинкт, 
який дозволяв нам відчувати один одного в часі й просторі.

Валерій ніколи не телефонував до мене, ні я до нього, —  це не було 
в традиції самітників. Але кожного разу, коли я приїздив до Києва на 
короткий час, ми завжди якось зустрічалися в хащах київських вулиць. 
Тоді ми багато говорили: найбільше про поезію, також про дух часу і те, 
що в нашому часі гарне й негарне.

Поки я ще розмишляю на особистій площині, то наведу коротенький 
вірш, яким я безтямно захоплювався:

хита вітер колиску на калині 
білить мати душу піснею 
похилилась над колискою

вилетіло з неї солов’ятко в пісню 
хита мати на калині порожнє гніздечко
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Перше, що впадає в око, —  це унікальний сюрреалізм, глибоко 
закорінений в українську традицію, пісенну й ритуальну. Крізь призму 
цього сюрреалізму Ілля дивився на буття, крізь призму цю пропускав 
свою поезію. Бачимо в цьому вірші також традиційні паралелізми (вітер 
хитає колиску —  мати хитає гніздо) та пісенно здрібнілі слова.

І треба довше призадуматися, щоб збагнути, про що мова в цьому 
вірші. Або ж прочитати мотто. Ось воно:

Гей! Люляй, люляй, дитя моє, 
біля церкви місце твоє.
Біля церкви на груночку,
Дам ті брати долиночку.

Отже, вірш про смерть дитини, —  такий природний, спокійний, все- 
приймальний і просвітлений з нутра. Подібного вірша про смерть я не 
стрічав у ніякій поезії.

Вірш цей вказує також на непомильно індивідуальний стиль Іллі. 
Його ні з ким іншим змішати не можна. Мало кому з поетів вдавалося 
осягнути такий різко індивідуальний стиль. У нашій літературі досягли 
цього лише молодий Тичина, Антонич, Барка, Ю. Тарнавський та Ілля. 
Я в жодному разі не ставлю тих поетів під одну мірку. Анаводжу їх тільки 
як приклади авторів із різко помітними, непомильно індивідуальними 
стилями.

Основними стовпами, які підтримують творчість Іллі, є Шевченко, ко
заччина, релігія та селянський побут. Ці головні мотиви переплітаються 
з підряднішими, проникають у майже кожний вірш і творять дивинну 
загальну канву творчости поета.

Микола Бажан відзначив колись, що поезія Валерія Іллі глибоко 
релігійна. Християнська релігійність Іллі найчастіше пов'язана з селянсь
ким, близьким до природи побутом та дохристиянськими віруваннями 
й ритуалістикою. Ось як незвичайно поет змальовує Різдво:

... блакитні риби неба п’ють очі Марії 
поки вона вшиває його тіло 
у  темне дихання волів над яслами світу.
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А діяння Христа вкладені в рамки щоденних занять селянина, і по- 
сюрреалістичному проникають у природу:

повільний плуг сльози на Божому лиці 
проростаючому розширеними очима у  тишу поля 
де над житом їхніх темних молитов 
Ісус косу клепче у  голосі зозулі.

Кування зозулі як відгомін клепання господньої к о с і^ ^ ^ е  метафо

ра, що глибоко проникає і надреально вражає!

Історизм, головно козаччина й козацький побут, виявляється всюди: 
в рядках і між рядками більшости поезій Іллі. Простір козацьких краєви
дів, наприклад, змальований зазвичай несподівано й оригінально: «Ро
сте далина з розчинених козацьких ротів». У цій метафорі відчуваємо 
не тільки степову далечину, але й крик козаків у ній. Козацькі леґенди 
й побут найповніше схоплені в таких рядках:

бряжчать холоднії ключі в козацьких горлах 
клекочуть у  голосі шаблями 
а з поля-пісні гострі постаті 
вросли у  сідла
кривавим цвітом сіють довкіл води 
де оксамит гарячий кінської губи 
цілує тишу на воді.

Варто в цьому місці звернути також увагу на розлогу ритміку козаць
ких дум у наведених рядках.

Мотиви кохання проходять таку саму сюрреальну трансформацію, 
як і мотиви реліґійні чи козацькі. Подекуди поет вдається до цікавого 
непрямого уособлення явищ природи: «Місяць яблука пасе, за пазуху 
ховає дівці». Більшість картин кохання в Іллі прив'язано до фольклорно- 
звичаєвої пам'яти народу:

кожен парубок свою гойдає дівку в голосі зозулі 
од сльози до квітки 
од квітки до сльози.
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Інтерпретована раніше метафора «в голосі зозулі» має подвійне 
дно: або парубок гойдає дівку всередині голосу зозулі, або під куван
ня зозулі. Тісно з коханням пов'язані вислови ліричности в поезіях Іллі. 
Дуже делікатно й водночас складно відтворює поет відчуття самотно- 
сти, туги і, може, навіть тихого розпачу:

сховаєш свою тінь
вечірніми пальцями наніч стулиш квітам пелюстки 
і ніч
по той бік плачу 
зійде місяць.

Ще складніше відтворене відчуття сумного ліризму в дуже складно
му образі, де природа, дівоче тіло й пісня проникають одне одного в не
реальний спосіб:

пісня копає криницю у  дівочім тілі 
в якому опадають пелюстки калини 
проростанням заплющених очей сльозою в чекання.

У схожому ключі написані й такі рядки:

хто викопав криницю у  твоїм зітханні, 
або:
чиє дитя так гірко плаче у  твоїм мовчанні 
не встиг ще ж місяць націдити повні відра світла.

Природа,як і селянський побут, є основною канвою, на якій гаптовані 
поезії Іллі. Коли ж поет звертається до природи фронтально, його рядки 
виходять дивні й делікатні:

голос сопілки над джерелом 
політ великого птаха над червоними скелями 
на схилах вечір стеле темні рядна 
заходить сонце за твоє плече.
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ми очима

■І
А ось ще один варіант вечора, з трохи строгішою композиційною 

схемою та містичнішим відчуттям:

гусне світло у  руслах солов’їної крови 
де синя втома вечора тихігиа за дим

Якщо ж ідеться про основні атрибути стилю поета, то найголовнішим 
є метафора. Я зумисно наводив багато прикладів, щоб унагляднити 
домінанту метафори. Майже кожен рядок, кожна строфа, кожен вірш —  
метафора, базована на традиції, глибока і завжди несподівана. По суті, 
Валерій Ілля говорить метафорами. Парадоксально: незважаючи на 
те, що Ілля тотально занурений в традицію, його метафори —  ультра- 
модерністичні. Ось кілька прикладів: «над темним джерелом ніч очі со
вам промиває», «сині півні випили втомлене небо», «у твоїх довгих до
лонях синє насіння вітру, твої сни вбрід переходять ще прозорі потоки», 
«з імлистого ока корови вечір сотає тишу», чи «піднято списами ніжні 
повіки ночі, яка чорною слиною промиває очі синам темряви».

Поет послуговується верлібром без пунктуації. Його верлібр 
маєстатичний, ритуальний —  має подекуди розлогу ритміку дум.

Після Другої світової війни, в часи МУР-у (Мистецького Українського 
Руху) в Німеччині, Юрій Шевельов висунув концепцію «українського 
стилю» в літературі. Представниками «українського стилю» мали бути 
Осьмачка і Барка. У п'ятдесятих роках, коли до голосу прийшла Нью- 
Йоркська група, вона заперечила «український стиль» концептивно 
і своєю творчістю, наполягаючи, що стиль —  це індивідуальний вияв 
поета, який неможливо застосувати до якоїсь групи чи мистецько
го руху. Незабаром Шевельов відмовився від своєї концепції. А все ж 
таки поезія Іллі дуже наближається до теорії Шевельова. Звичайно, не 
можна стиль Іллі вважати українським стилем, бо таке неможливе, але 
його поезію можна віднести, наприклад, до української школи в нашій 
літературі.

число 12, 2009 181



Богдан Бойчук

***

Я мав ще раз зустрітися з Валерієм Іллею у Видубицькому монастирі 
на його похороні. Це була єдина запланована зустріч, і, може, тому вона 
не відбулася. Похоронні відправи були заплановані на десяту. Коли 
ж я прибув до монастиря і зайшов до церкви, —  там було порожньо. 
Невдовзі прийшли ще кілька письмеників. Я спитав у священика, що 
сталося: чи похоронна процесія спізнилася?

«Та ні, відправи вже відбулися, і тіло повезли на цвинтар», —  відповів 
священик.

Я був дуже здивований, як і всі інші письменники. На другий день 
зателефонував до дружини поета, щоб виправдатися за відсутність на 
похороні. При тому дізнався від неї, що Яворівський підганяв похоронні 
церемонії, щоб не витрачати забагато грошей на машину.

Тим я не був здивований: всі малі так поводяться з великими. =

Київ, вересень, 2009 р.



Публіцистика

Кирило Галушко

«Ньєт, Молотоф!»
З досвіду виймання невеликих^ержав

Сімдесят років тому у за
сніжених лісах Карельського 
перешийку відбувалися дивні 
речі: на артилерійських позиці
ях гармати, раніше спрямовані 
в бік сусідньої Фінляндії, якісь 
люди в одностроях радянських 
прикордонних військ НКВС 
розвертали у протилежному 
напрямку. Невдовзі, після над
ходження відповідного наказу, 
почулися постріли. Інші, не
обізнані з цими дивами захис
ники радянського кордону, за- 
скочені раптовим підступним 
обстрілом (а дехто з їхніх това
ришів уже загинув), відкрили 
вогонь у відповідь, — спрямо
ваний, звісно, у бік фінів. Хао
тична перестрілка радянських 
артилеристів, принісши додат
кові жертви у їхніх-таки лавах, 
згодом сама по собі вщухла. 
Фіни так і не відповіли. Але цієї 
провокації було достатньо, аби 
гнівні звинувачення москов
ського керівництва у «невмо- 
тивованій агресії» поклали по
чаток радянсько-фінській війні,

яка отримала для всього світу 
назву «зимової».

Сьогодні ми знаємо, що то
гочасні на диво швидкі пере
сування радянського кордону 
крилися у факті підписання 
таємного додатку до радянсько- 
німецького Договору про нена
пад 28 серпня 1939 р., у якому 
між двома тоталітарними ре
жимами було поділено сфери 
впливу в Східній Європі. Уго
да, яку ми звикли називати 
Пактом Молотова-Ріббентропа, 
розв’язала руки Сталіну, і поки 
його партнер, німецький фю- 
рер Гітлер, успішно вирішував 
свої проблеми з Данією, Нор
вегією, Бельгією, Нідерланда
ми та Францією, радянський 
вождь прагнув якнайшвидше 
опанувати свою «сферу».

І йому це цілком вдалося, за 
єдиним винятком — Фінляндії. 
«Зимова війна» виявилася не- 
очікувано неприємною зупин
кою на шляху «тріумфальної 
ходи радянської влади». Що ж 

'дозволило маленькій Фінлян-
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дії зупинити наступ радянської 
потуги й уникнути лихої долі 
інших сусідів незграбного ста
лінського ведмедя?

Декоративна дипломатія

Після захоплення східних 
земель розчленованої II Речі 
Посполитої наступні кроки 
Кремля були спрямовані на 
оволодіння Прибалтикою. Про
тягом 28 вересня — 10 жовтня 
1939 р. СРСР змусив три балтій
ські країни підписати договори 
«про дружбу і кордони»; ними 
ці держави було переведено під 
радянський протекторат. На
магання Таллінна, Риги та Ка
унаса знайти якусь підтримку 
іззовні провалилися, оскільки 
єдиною альтернативою була 
Німеччина, — а Берлін прово
див це таємне розмежування 
пліч-о-пліч із Москвою, і втру
чатися не збирався. Формальне 
приєднання Балтії до СРСР за
лишалося питанням часу.

Фіни також мали мінімум 
шансів знайти собі захисни
ка. Можливість того, що на 
Балтиці втрутяться Британія 
та Франція, після того, як вони 
проголосили війну Німеччині 
(З вересня), стала мінімальною: 
союзники зміцнювали власні 
кордони. В самою Німеччиною

Фінляндія не мала жодних угод 
про взаємодопомогу. Врешті, 
німцям було би простіше, якби 
«фінське питання» розв’язалося 
так само легко і швидко, як 
«прибалтійське».

Якщо подивитися правді 
в очі, то, в принципі, будь-які 
кроки, котрі би робили (чи не 
робили) за тих обставин фіни, 
не викликали б згоди в Кремля, 
який після Пакту отримав усі 
можливості для відновлення 
Російської імперії у межах 1913 
року. Для повноти колекції 
вочевидь бракувало «Велико
го князівства Фінляндського». 
І тепер, залежно від перебігу пе
ремовин із Гельсінкі та зовніш
ньополітичної ситуації, можна 
було або вимагати пересунен
ня кордонів, затверджених ко
лишньою обопільною угодою 
1920 р.,подалі, ніж 32 км від Ле
нінграда, і передачу для СРСР 
північної області Петсамо (Пе
ченга) з покладами нікелю, — 
або ж здійснити програму- 
максимум: об’єднати карелів 
та фінів у спільній державі, яка 
стане новою великою союзною 
республікою.

Таємні перемовини СРСР 
із фінською стороною тривали 
перед цим уже два роки. Фіни 
виявляли очевидну непосту
пливість, дивну з огляду на не
сумісність обширів, населення
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та ресурсів двох країн-сусідів. 
З кремлівської точки зору те, 
що все населення «суверенної 
Фінляндії» могло поміститися 
в одному Ленінграді, а Червона 
Армія була у десятки разів біль
ша за те, що Фінляндія здат
на виставити на фронт навіть 
після всенародної мобілізації, 
мусило би стати достатнім ар
гументом на користь швидко
го прийняття радянських умов. 
Але фінів стримувало у їхній 
згідливості ще дещо, крім того, 
що пересування кордонів із ева
куацією 300 тисяч населення — 
це не забавка... Тим більше, що 
радянські аргументи (поки що 
словесні) крутилися довкола 
тез, які відверто не відповідали 
реальності.

Будь-кому було очевидно: 
Фінляндія не здатна напасти на 
СРСР, тому вона не становить 
самостійної загрози. Інший 
доказ радянських перемовни- 
ків — мовляв, з її території мо
жуть раптом (навіщо?) обстрі 
ляти Ленінград, — також був 
не більше ніж вигадкою: навіт: 
розташовані безпосередньо 
ред радянськими прикордон
никами фінські (ще царські за 
віком) гармати ледве покрили 
би половину відстані до «ко
лиски революції». Фіни розу
міли, що всі ці переконування 
мають формальний характер,

а за ними ховаєтеся бажання 
дестабілізувати фінський кор
дон і внутрішньополітичну си
туацію в країні. А далі... Увесь 
політичний бомонд тодішньої 
Фінляндії ідеологічно сформу
вався у столипінські часи, коли 
Петербург почав проводити 
щодо фінів жорстку русифі
каторську політику. Потім, у 
1917-1918 рр довелося бороти
ся з Червоною Гвардією. А зо
всім щойно, у 1938 р., у сусідніх 
районах СРСР була заборонена 
фінська мова, закриті видан
ня, культурні діячі репресова
ні, а місцевих карелів почали 
депортувати з прикордонної 
смуги на схід. Тому всі «дрібні» 
радянські зазіхання у фінських 
очах видавалися лише пошуком 
приводу для остаточного вирі
шення «фінського питання».

Радянський очільник пере
говорного процесу нарком Мо- 
лотов наводив ще один, найпе
реконливіший аргумент: терени 
[Фінляндії, країни відверто слаб
кої, можуть бути використані 

\«третьою стороною» для агресії 
проти СРСР на слабко захище
ному напрямі. От, наприклад, 
Німеччиною... Щоправда, той 
же самий Молотов тільки-но за
лагодив усі питання з колегою 
Ріббентропом і чудово знав, що 
«третьої сторони» (принаймні 
ближчим часом) не буде... Фін-
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ський переговорите, Вяйньо 
Таннер, за спиною в якого сто
яли президент Юхо Паасіківі 
та військові на чолі з Маннер- 
геймом, чудово розумів: супе
речки про кордон — декоративні, 
для відволікання, головне — це 
створення радянських військо
вих баз для відсічі гіпотетичній 
«третій стороні», як це вже від
булося в Естонії, Латвії, Литві. 
Тому вперто займав незговір
ливу позицію, бо ж мав обирати 
між двома однаково неприєм
ними варіантами: «здадуться»^ 
фіни самі, або їх до цього зму
сять. Тому чого ж поспішати?

Додатковим аргументом на 
користь негцирости Молотова 
могла би стати інша цікава ін
формація: з літа 1939 р. Кремль 
таємно шукав серед фінських 
комуністів кандидата на очіль- 
ника нової, комуністичної Фін
ляндії. Такої ще не було, але 
(ймовірно) вона мала ось-ось 
з’явитися. Тобто легітимність 
пана Таннера на перемовинах 
із Москвою мала тривати лише 
допоки не прийде час побити 
його «карту» вийнятою Моло
товим із-за халяви «картою» 
з надійним товаришем Отто 
Куусіненом (якого дивом не 
розстріляли у комінтернівських 
«чистках» минулого року). Зга
даймо аналогічний випадок, за 
складніших для Росії обставин:

ґ
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переговори з німцями у Брест- 
Литовську в незабутньому 
1917 р. Тоді раптова поява на 
них делегації УНР змусила 
більшовиків швиденько ство
рювати альтернативний, «на
родний уряд» «суверенної 
України», але завадив поспіх: не 
встигли як слід підготуватися. 
Через двадцять років помилки 
було враховано, і «правильні» 
уряди вже готувалися завчасно.

Ситуація з радянського боку 
іиглядала інсценізацією кумед

ної байки про Моську та Сло
на; песимістичніші фіни дедалі 
більше відчували, що це нагадує 
інший сюжет, мілітарний, — про 
Давида та Голіафа. Але фінсько
му Давидові успіх не був гаран
тований, і йому би не завадило 
якесь зовнішнє прикриття... Він 
у цій бійці був самотнім.

«Зустрічай нас, 
Суомі-красуня!»

Але час робив своє: пере
мовини тривали, і фінська 
сторона почала втрачати пиль
ність. Бурхливі події вересня 
і жовтня 1939 р. витворювали 
ілюзію, що СРСР зосередить
ся на впорядкуванні справ у 
новонабутих Західній Україні 
та Західній Білорусії. Війська 
Ленінградського військового
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округу (ЛВО) пересувалися на 
нові бази в Прибалтиці. Уряд 
дав розпорядження розпусти
ти частину резервістів, а біжен
ці з Карельського перешийка 
почали повертатися до осель. 
Московські опоненти зрозумі
ли, що час прийшов, адже вони 
знали (на відміну від фінів), що 
Німеччина гарантовано трима
тиметься нейтралітету. Влітку 
1939 р. уже були розроблені пла
ни кампанії. Перший варіант, 
укладений командармом Бори
сом Шапошніковим, передб^ 
чав концентрацію великих сі 
що викликало з боку Сталіна 
звинувачення у переоцінюван
ні можливостей «фінського 
карлика». Новий план, роз
роблений командувачем ЛВО 
Кирилом Мерецковим, перед
бачав натомість швидкий «бліц- 
кріґ» силами одного округу. Про
тягом листопада війська були 
висунуті до кордону, а в радян
ській пресі почалася брутальна 
антифінська пропаганда. Ди
ректива політуправління ЛНО 
від 23 листопада про всяк випа
док нагадувала червоноармій- 
цям, що здача в полон є зрадою 
батьківщини.

Провокація з псевдофін- 
ським обстрілом, з якої ми роз
почали нашу розповідь, стала 
наслідуванням Гляйвіцького 
інциденту, який дав Рейху при

від напасти на Польщу. Про
позиція фінів щодо спільного 
розслідування ситуації була 
відкинута «ображеним» Мо
лотовим, і зранку ЗО листопада 
1939 р. великі сили радянських 
військ без проголошення війни 
перетнули фінський кордон. Із 
формально-юридичної точки зо
ру такі дії були порушенням як 
міжнародних угод СРСР з сусі
дами, Статуту Ліги Націй (чле
ном якої був СРСР), так і влас- 
юї, Сталінської Конституції 
1936 р., що передбачала лише 
оборону від агресії або прихід 
на допомогу іншій країні. Але 
останнє формулювання таки 
було застосоване. 1 листопада 
«через радіоперехоплення» ра
дянське керівництво дізналося 
про створення у містечку ТерІОКІ 
(на теренах, зайнятих Червоною 
Армією) уряду «Фінляндської 
Демократичної Республіки» на 
чолі з комуністом Куусіненом. 
Інші члени уряду — невідо
мі загалу фінські комуністи- 
еміґранти з Москви.

Для Молотова поява «Те- 
ріокського уряду» аж ніяк не 
була несподіванкою, оскільки 
він відредагував перед тим усі 
його політичні заяви та декла
рації. СРСР визнав цей уряд ле
гітимним представником «фін
ляндського трудового народу» 
і відразу розпочав із ним пере
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мовини про подальшу долю 
країни. Відповідно, будь-які 
розмови з Гельсінкі ставали не
можливими, попри те, що Паа- 
сіківі та Таннер були готові вже 
піти на поступки. Маннергейм 
вважав, що фінська армія не має 
шансів на перемогу в масштаб
ному конфлікті з СРСР, набага
то менша чисельно, а також має 
переважно застаріле озброєння, 
брак набоїв та снарядів. Єдине 
сподівання — на відтягування 
часу в обороні «лінії Маннер- 
гейма» в очікуванні зовнішньої 
підтримки.

До сьогодні точаться супер
ечки істориків щодо того, чи 
збирався Сталін повністю оку
пувати Фінляндію та зробити 
її новою союзною республікою. 
У будь-якому разі, передбача
лося, що «Теріокський уряд» 
ініціює державний переворот 
у формі «повстання робітників 
та селян проти білофінських 
катів», а паралельно очікува
лося, що фінська армія швидко 
розпадеться, після чого шлях 
на Гельсінкі буде відкритий. 
Хай там як, але в інструкціях 
радянським бійцям зазначало
ся, що в разі «виходу на нор
везький та шведський кордон», 
необхідно уникати провокацій 
та вітати шведів і норвежців 
віддаванням чести. Подивив
шись на мапу, ми можемо по

бачити, що шлях до шведсько
го кордону в будь-якому разі 
передбачав би майже цілкови
те оволодіння фінляндською 
територією. Інше питання — як 
би надалі юридично оформи
ли ту тезу «Теріокського уря
ду», що «незалежна і самостій
на Фінляндія можлива лише 
в дружбі з СРСР». Прибал
тійських комуністів також по
переджали «про дружбу», але 
забули попередити про близь
ке «добровільне входження». 
Звісно, оскільки поведінка 
СРСР у таких обставинах пе
редбачала реалізацію різних 
сценаріїв залежно від військо
вих та зовнішньополітичних 
обставин, то можна зробити ви
сновок: якби вийшло окупува
ти — окупували б, оскільки вже 
був завербований «підготовле
ний» партнер в особі товариша 
Куусінена, який би надалі «не
залежно» керував Фінляндією 
у тій формі «дружби з СРСР», 
що буде визнана доцільною в 
Кремлі.

Отже, на червоноармійців 
очікувала, як вважав Сталін, 
«легка прогулянка» терміном 
на два тижні, й веселе просу
вання передових частин Черво
ної Армії супроводжувала нова 
оптимістична пісня, як на диво, 
готова буквально на перший 
день раптової війни:
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Сосняком по откосам
кудрявится

Погрантний скупой кругозор. 
Принимай нас, Суоми — 

красавица,
В ожерелье прозрачньїх озер!

Ломят танки широкие просеки, 
Самолети кружат в облаках, 
Невисокое солнишко осени 
Зажигает огни на штиках.

Нездоланні 
«білофінські банди»

Як говорить нам сувора вій
ськова статистика, співвідно
шення сил на початок війни 
було таким:

набійним заводом, одним поро
ховим і одним артилерійським. 
Абсолютна перевага в авіації 
дозволяла СРСР швидко зни
щити ці невеликі потужності. 
Але подальший перебіг подій 
виявився цілком неочікуваним 
як для Кремля, так і для самих 
фінів, не кажучи вже про «сві
тову спільноту».

Уточнимо, що нашою ме
тою у цій статті не є доклад
ний опис військових дій, аналіз 
операцій та дій окремих час
тин. Нашим завданням є по
дивитися на ситуацію «згори»: 
як трапилося, що «фінський 
карлик», хоч і програв війну, 
зупинив просування великої 
держави.

Армія (дивізії) Особ. склад Гарм. і міномети Танки Літаки
Фінська армія (14) 265 000 534 26 270
Червона армія (24) 425 640 2876 2 289 2446
Співвідношення (1:1,7) 1:1,6 1:5,4 1:88 1:9,1

До цього додамо, що чисель
но фінська дивізія була мен
шою за радянську, а загальна 
кількість війська була визначе
на дуже банально: вона залежа
ла від мобілізаційних можли
востей країни, в якої, на відміну 
від СРСР, не було невичерпних 
людських ресурсів. Військова 
промисловість Фінляндії була 
представлена одним державним

У давніх суперечках із цьо
го приводу радянська сторона 
наголошувала на потузі «лінії 
Маннергейма», про яку перед 
тим начебто майже «нічого не- 
знали»; причиною припинен
ня війни визначали загрозу 
можливого втручання Брита
нії та Франції, — і навіть, бува, 
Німеччини, — а СРСР тоді не 
був готовий до настільки масш
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табної війни. Лукавити щодо 
Німеччини зараз немає підстав. 
Британія і Франція, хоча й роз
робляли плани втручання, не 
надто поспішали, оскільки не 
мали належної згоди нейтраль
них Норвегії та Швеції, котрі по
боювалися перетворення Скан
динавії на театр бойових 
дій, — адже Німеччина не до
зволила би західним союзни
кам вийти на Балтику. Сучас
ні західні військові історики 
стверджують, що навіть якби 
англо-французька інтервенція 
розпочалася, вона б зазнала ни
щівної поразки від Вермахту, 
що цілком підтверджено по
дальшим перебігом боротьби 
за норвезьке узбережжя. Отже, 
СРСР мав цілковиту «свободу 
рук» для того, щоб зайняти фін
ську частину своєї сфери впли
ву. Попри симпатію до фінів 
світової спільноти, виключення 
СРСР з Ліги Націй, заклики до
помогти Фінляндії мали незна
чні результати. Хоча Швеція 
спромоглася зробити поставки 
озброєння, а по світі зібралося 
більше десяти тисяч доброволь
ців, ресурси обох учасників ві
йни все одно були незрівнянні, 
а непідготовлених доброволь
ців так і не встигли залучити. 
Уся заслуга, врешті, падає на 
самих фінів. Хоча... Якість Чер
воної Армії виявилася набагато
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нижчою за її вражаючу кіль
кість. Попри те, що загалом до 
боротьби проти фінів було по
ставлено мільйон радянських 
солдат (це дорівнює чверті на
селення Фінляндії, яка мобілі
зувала лише — або аж — 18% від 
числа дорослих), фіни встояли, 
а своєю впертістю позбавили 
СРСР ілюзій щодо подадшшх 
перспектив агресії. \ /

Кваліфікація керівництва 
ЛВО на чолі з Мерецковим ви
явилася вкрай низькою. Не вда
валося узгоджувати дії різних 
родів військ і скористатися тими 
безперечними перевагами, які 
були, — зокрема, абсолютним 
домінуванням у повітрі. Поло
вина втрат авіації припадає на 
аварії та помилки пілотів. Док
трина Будьонного-Ворошилова 
про вирішальну роль у війні 
«великих кавалерійських мас» 
провалилася на зимовому Ка
рельському перешийку, де ко
ням не було фуражу, а ліси зава
жали їх просуванню. Відсутність 
готовности до зимової війни 
(підготовлені лижні підрозді
ли, білі маскхалати, утеплене 
обмундирування) розвіяла міф 
про те, що росіяни почуваються 
взимку набагато комфортніше 
за інші народи. 12% втрат при
падає на обмороження, не кажу
чи про інші хвороби холодного 
сезону. Тому основні лйляхи,V/
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придатні для просування мас 
військ, перетворилися на сплу
тані скупчення різних військо
вих частин, беззахисних перед 
мобільними загонами фінських 
лижників, озброєних «гангстер
ською зброєю» — автоматами- 
«машінґанами».Невеликим «бан
дам білофінів» вдавалося оточу
вати та знищувати цілі дивізії.

Тому не дивно, що слава доти 
невідомої «лінії Маннергейма» 
раптом гучно залунала в радян
ській пресі у середині грудня 
1939 р. Треба було шукати ви
правдань неочікуваній затрим
ці чергової звитяги «непере
можної і легендарної». Фінську 
оборонну лінію порівнювали 
з вражаючою і сьогодні «ліні
єю Мажино», розташованою 
на франко-німецькому кордоні. 
Але, якщо звернутися до оцінок 
самого Карла-Густава Маннер
гейма, то ця грізна репутація 
була вигадкою. Говорячи про 
«звитягу червоноармійців, яка 
не має рівних в історії війн», 
він зазначав: «То все — маячня: 
в реальності стан речей вигля
дав зовсім інакше... Оборонна 
лінія, звісно, була, але її утворю
вали лише нечасті довготривалі 
кулеметні гнізда та два десятки 
збудованих за моєю пропози
цією нових дотів, між якими 
були прокладені траншеї. Так, 
оборонна лінія існувала, але у

неї була відсутня глибина. Цю 
позицію народ і назвав «лінією 
Маннергейма». Її міцність стала 
результатом стійкости та муж- 
ности наших солдат, а ніяк не 
результатом міцности споруд».

То ж фіни були цілком пра
ві, коли склали свою відому пі
сеньку «Ньєт, Молотоф!»:

Фінляндія, Фінляндія, 
туди знову шлях Івана.
Адже Молотов обійде —

усе буде добре, 
і завтра у Гельсінкі

будемо їсти морозиво. 
«Ньєт, Молотоф!»

«Ньєт, Молотоф!»

Зазначимо, що після війни 
на місці «лінії Маннергейма» 
так і не вдалося знайти якихось 
потужних укріплень... Коли 
на новий 1940 рік радянські 
війська були змушені перейти 
до оборони, «нагорі» зроби
ли належні оргвисновки: був 
утворений «Північно-західний 
фронт», перекинуті частини 
з інших військових округів, зо
крема й Київського. Поверну
лися до обережного військово
го плану Шапошнікова.

Частини українського фор
мування не були підготовлені до 
зимової війни, і тому траплялися 
ситуації на кшталт такої, коли 
українська 44 дивізія потрапила
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в оточення і була розгромлена 
нечисленними «білофінськими 
бандами». Щоправда, бойовий 
дух радянських солдат належно 
підтримували: коли рештки цієї 
дивізії вийшли з оточення, її бій
ців розстріляли перед лавами ін
ших червоноармійців. Фінських 
полонених розраховували взяти 
щонайменше 20 тисяч. Під це 
готували відповідні табори, але 
результати виявилися мізер
ні — 1 тисяча; а от радянських 
солдат дісталося фінам 5 тисяч. 
Вони й стали «мешканцями» тих 
самих таборів після обміну вій
ськовополоненими. Подальший 
шлях полоненних проліг до си
бірських лісозаготівель. Це було 
гідною відповіддю батьківщини 
на ті листі подяки, які вони на
писали маршалу Маннергейму 
за гарне обходження у фінсько
му полоні.

І ще: про особливості фін
ської вдачі. На відміну від ін
ших випадків, СРСР не вдало
ся досягти розколу або кризи у 
фінському суспільстві. Навіть 
місцеві комуністи пішли добро
вольцями захищати свою краї
ну. Усі ресурси були кинуті на 
опір ворогові. І врешті, якщо ми 
спробуємо визначити остаточ
ну причину припинення війни, 
то мусимо вважати такою втра
ту надії Кремлем на оволодіння 
Фінляндією навіть після її вій-

СІ

ськової поразки. «Легка про
гулянка» обіцяла всенародний 
опір, а такої ганьби після вже 
наявної втрати зовнішньополі
тичного авторитету та військо
вої репутації Кремль аж ніяк не 
прагнув. Фіни протрималися 
стільки, скільки було треба, аби 
московські провідники второ
пали реальні перспективи...

На 12 березня 1940 р. червоні 
війська оволоділи Війпурі (Ви
борг) і розпочали наступ у бік 
Гельсінкі. Для Фінляндії про
довження опору втрачало сенс, 
і було підписано мирний дого
вір. Він передбачав виконання 
територіальних претензій СРСР, 
але зберігав незалежність країни. 
Фіни втратили у війні 19,5 ти
сяч людей, СРСР — за різними 
оцінками, від 53,2 до 131 тисячі, 
не кажучи про поранених та по
лонених. Війна показала, що 
фінський Давид, хоч і не переміг 
радянського Голіафа, але змусив 
того зупинитися. І товаришу Ку- 
усінену довелося розпустити свій 
«народний уряд»... Фінський на
род його чомусь не підтримав.

Наочні паралелі 
1939 і 2009 років

Що може нам стати ко
рисним у цій давній історії, 
яка просто відзначає свій/70-С /

Сучасність _____192



«Ньєт, Молотоф!»

річний ювілей? Радянського 
Союзу вже немає майже двад
цять років, геополітична си
туація (термін, модний серед 
сучасних політологів) — зовсім 
інша, з’явився Європейський 
Союз, існує ціла купа незалеж
них пострадянських держав, 
існує окрема від них Російська 
Федерація. У кожної з новопос
талих держав — свій шлях «по
страдянського транзиту», який 
начебто має колись призвести 
до формування цивілізовано
го громадянського суспільства 
та справжньої демократії. Ко
мусь це вже вдалося... Але звич
ні політичні гасла та декларо
вані цілі розвитку не повинні 
замилювати нам очі в погляді 
на певні реалії, які не зміню
ються від того, що «модерн» 
змінився «постмодерном», або 
«індустріальне суспільство» — 
«постіндустріальним». Зараз у 
нас, звісно, вже не біполярний 
світ «холодної війни», а «муль- 
типолярний», — бо очікування 
Френсіса Фукуями та інших 
американських ліберальних те
оретиків на прихід світу «моно- 
полярного» та «кінець історії» 
не зовсім справдилися.

Звісно, що великі держави 
можуть собі дозволити багато 
що (дехто — майже все), і світо
ве співтовариство сприйме це як 
данину об’єктивній реальності.

Ігнорування декоруму «спіль
них правил» повертає світ до 
іншої традиційної концепції — 
балансу сил великих держав. 
На цих підставах трималася єв
ропейська рівновага від 1648 р., 
коли після Тридцятилітньої ві
йни почалася масштабна прак
тика врівноваження державних 
потуг. Хоча це й є парадоксаль
ним, але всі подальші загально
європейські війни точилися не 
просто з причини чиєїсь агресії, 
а навпаки, для «підтримання 
рівноваги», коли зростання по
туги одної держави спричиняло 
створення коаліції конкурентів.

Якщо говорити про долю 
держав малих, не «сильних сві
ту цього», то їм надає Гарантії 
для існування лише універ
сальна, глобальна практика 
«спільних правил», а не регіск> 
нальна практика «балансу сил»#" 
Бо ж на їхню позицію чи долю 
звертатимуть увагу лише у 
першому випадку, а у другому 
вони будуть просто «записані» 
у сферу чийогось впливу й геть 
забуті, та, щиро скажемо, — зне
важені. Сьогодні, коли світо- 

■кономічна криза змушує 
провідні потуги світу шукати 
«адекватного» співвідношення 
витрат і досяжних амбіцій, уні
версальні «правила гри» стають 
близькими до забуття та пере
ходу у сферу пустопорожньої
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політичної риторики, яка буде 
відповідати на порушення сві
тового ладу не діями, а гучними 
невагомими словами. І ці «обу
рені» констатації нічим не по
ліпшать долю «слабких».

Практика існування укра
їнської держави у XXI сто
річчі засвідчує, що при 
відсутності внутрішньої консо
лідації суспільства, — єдиного, 
що об’єктивно здатне чинити 
опір зовнішнім негативним об
ставинам, доля нашої країни 
може бути легко вирішена без 
нашої участи. Згадаймо наших 
героїчних фінів 1939 року... Роз
поділ сфер впливу між Німеччи
ною та СРСР швидко вирішив 
майбутнє кількох суверенних 
держав. Наступна глобальна ві
йна знову завершилася переді
лом сфер впливу — тепер вже 
в Ялті січня 1945 року, коли 
СРСР від СІЛА та Великої Бри
танії отримав набагато більше, 
ніж колись від Гітлера. І цього 
переділу вистачило аж до 1989 
р., коли Союз був повалений 
(хоч і за умов горбачовського 
«пом’якшення») все таки кон
солідацією східноєвропейських 
суспільств: Польщі, Угорщини, 
НДР, Чехо-Словаччини, Руму
нії... Вони втратили у нетрях то
талітаризму два покоління після 
ялтинського поділу, легітимізо
ваного й пріснопам’ятним лібе

ральним Заходом. І ніяка ООН, 
на жаль, цьому не зарадила. 
Єдиним винятком з цього поді
лу стала Фінляндія: навіть знову 
поступившись СРСР у 1944 р., 
після участи у німецькому напа
ді, фіни зберегли самостійність, 
хоча й перебували потім у пев
ній формі «м’якої» залежности 
(був такий термін — «фінлянди- 
зація»). Але на них не зазіхнули 
з Москви знову, попри новоздо- 
буту «свободу рук». Щось таки 
кремлівські вожді про маленьку 
Фінляндію вже второпали... (У 

Зараз світ повертається до 
практики «сфер впливу», що 
чим далі ясніше відчуваємо на 
прикладі ставлення до Украї
ни «світових потуг». Зростаюча 
мультиполярність та заклопо
таність внутрішніми економіч
ними потребами сприяє тому, 
що на деякі регіони й на деякі 
«сфери» великий світ перестає 
звертати увагу. І тут варто над 
дечим замислитися: наскільки 
швидко над нашими головами 
вирішать нашу долю? Хто кому 
нас віддасть? Імовірніше, що 
віддадуть Росії у «традиційну 
сферу впливу». І чим ми змо
жемо зарадити, адже у нас — не 
фінська вдача. А фіни та їхні 
ближчі родичі естонці у нас — 
персонажі анекдотів... Може, не 
з тих сміємося? А якщо з себе — 
то сміх буде надто гірким? =
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Найоптимістичніша річ —  
це поміркований песимізм
Про можливості й обмеження нового 

суспільного договору в Україні

Необхідність укладення 
в Україні нового суспільного 
договору стала в навколополі- 
тичних колах не лише своєрід
ною мантрою, а й наразі ідеєю 
фікс. Утім, це направду надзви
чайно важливий і нагальний 
аспект українського суспільно- 
політичного сьогодення. Від 
часів даньогрецького софіста 
Протагора, який вказав, що 
ніхто не є абсолютно самодос
татнім і що люди пов’язані одні 
з одними взаємним співробіт
ництвом, і до філософів Про
світництва та часів Реформації, 
а надалі до морального й раціо
нального імперативів Канта, що 
в основному окреслили головні 
системні складові суспільного 
договору (можна продовжити 
цей ряд до сьогодення) — здав
на і донині суспільний договір 
як основа сучасного буття дер
жави, суспільства та окремих

його складових є тим, без чого, 
по суті, не може бути ані держа
ви, ані суспільства, ані економі
ки. Принаймні в сучасних ц и в і^  
лізаційних їхніх проявах.

Відтак сучасний суспільний 
договір, що становить мульти
плекс зобов’язань, прав, цін
ностей, стандартів у головних 
площинах для тих, хто його 
вкладав, має на увазі згоду віль
них індивідів щодо утворення 
і переформатування державної 
або суспільної системи, делеґу- 
ючи йому частину своїх свобод 
і свого суверенітету. Водночас 
суспільний договір може бути 
ефективним лише у випадку, 
коли ті, що його укладають, 
ставляться один до одного як 
до рівних і переслідують єдину 
мету, котра об’єднує всіх, хто 
укладає договір.

З іншого боку, в контексті 
суспільного договору існує по-
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няття змови еліт, що має на 
увазі присвоєння правлячою 
меншиною людських та гро
мадянських свобод (або їхньої 
частини) за власним розумін
ням. Залежно від економічного 
і культурного розвитку суспіль
ства та, власне, залежно від міри 
демократичности самої еліти. 
Таким чином, змова еліт робить 
спробу підміни суспільного до
говору його нав’язуванням сус
пільству зверху. Це якраз і є 
першою суттєвою рисою ситу
ації з укладанням українського 
суспільного договору — оскіль
ки, за визначенням, за всі роки 
незалежносте Україна не мала 
справжнього суспільного дого
вору, а лише його підміну про
дуктами змови еліт в тому чи 
іншому розрізі.

Суспільний договір — 
це проект,

який має виконуватися

Сучасне визначення сус
пільного договору містить цілу 
низку інструментальних зрізів 
і трактувань залежно від кон
кретних історичних завдань 
конкретної нації, держави та, 
відповідно, від конкретної 
точки зору тих, хто його роз
глядає. Так, якщо в країнах за
хідної цивілізації, незалежно 
від ситуаційного трактування,

суспільний договір має за мов
чазною згодою такі фундамен
тальні ознаки, як структура- 
ція, форматування суспільства 
й процедурно-процесуальний 
захист його від елементів де
струкції зовнішньої і внутріш
ньої (наприклад, криміналі- 
зації), то в сьогоднішньому 
трактуванні українських полі
тиків і політологів відчутний 
наголос на зовнішніх аспектах 
суспільного договору. А саме: 
від трактування суспільного 
договору як стратегічної піар- 
акції (в глобальному чи локаль
ному контексті) й до банальної 
миттєвої піар-акції чи полі
тичного спектаклю, локальних-' 
в часі та просторі.

Як наслідок, можі 
стерігати, що укладення нового 
суспільного договору (чи пере
укладення модифікованого) 
в країнах Заходу є проект, що 
чітко і недвозначно виконуєть
ся в майбутньому, а також дуже 
часто проект, який констатує 
вже пророблену роботу і р е а л ів  
зується без суттєвого суспіль: 
ного потрясіння. З іншого боку, 
суспільний договір в Україні 
(як власне, і в країнах на те
риторії колишнього СРСР), 
в більшості випадків розгляда
ється як ілюзія, новітній міф, 
купа обіцянок, за які абсолютно 
не потрібно відповідати.

ккемо спо-
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У цьому сенсі можна ска
зати, що українські політики 
і можновладці розглядають як 
історичний процес, так і сам 
суспільний договір в ньому як 
наратив і емерджент, хоча, мож
ливо, і суто підсвідомо. Це по
яснюється тим, що, очевидно, ті, 
хто розробляють нині концепції 
суспільно-політичної роботи 
для політиків, свого часу добре 
вивчили і надалі відштовхують
ся від робіт автора «Суспільства 
спектаклю», французького фі
лософа Гі Дебора та його послі
довників. Гі Дебор показав, що 
сучасні засоби масової інфор
мації здатні заміщати в атомі- 
зованій людині знання, здобуті 
з реального історичного досвіду, 
заміняючи їх знаннями, штучно 
сконструйованими режисерами 
суспільства спектаклю. І у лю
дини з’являються переконання, 
що головне в житті — видимість, 
а саме громадське життя — ви
димий спектакль. Причому, 
один пакет спектаклю затирає 
інший, і у членів суспільства 
виникає відчуття псевдоци- 
клічного часу і вічного сього
дення, котре досягається за 
допомогою нескінченної низки 
повідомлень, що йдуть по колу 
від однієї банальносте до іншої. 
Але при цьому вони представле
ні з пристрастю, ніби мова йде 
про найважливіші події. Іншою

Найоптиміс

важливою характеристикою 
суспільства спектаклю, за Гі 
Дебором, є обман без відповіді. 
Результатом його повторення 
є зникнення громадської дум
ки: спочатку вона виявляється 
нездатною змусити себе почути, 
а незабаром перетворюється на 
нездатну сформуватися.

Але, на мій погляд, під магію 
концепції Гі Дебора потрапи
ло не скільки українське сус
пільство, скільки самі творці 
суспільного спектаклю. Свято 
увірувавши в концепцію сус
пільства спектаклю, як свого 
часу в марксизм-ленінізм, і не 
бачачи обмеженість цієї концеп
ції, котра є лише наближенням 
й ідеалізацією справжньої ре
альносте, нині, коли більшість 
суспільства відвернулась від 
політичного спектаклю та роз
чарувалась у ньому, режисери 
суспільно-політичного життя 
намагаються і це перетворити 
на спектакль, цього разу під на
звою — «ми всі розчарувалися 
в суспільно-політичному спек
таклі». Підтвердженням цього 
є масовий, як на замовлення, ви
хід останніми місяцями на під
мостки різноманітних «свобод 
слова» політиків, політологів 
й інших діячів навколополітич- 
ної тусовки саме з подібними 
заявами, лозунгами і дійствами. 
Що, до речі, є також цікавою
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і знаковою рисою сучасного по
літичного життя в Україні.

Відтак, досить захопливо 
прослідкувати саму історію 
українського суспільного до
говору, вірніше, того, що під 
ним весь час мають на увазі. Як 
відмічалося вище, український 
суспільний договір від початку 
був несправжнім суспільним 
договором, нав’язаною змовою 
еліт, тобто його імітацією, чи 
швидше симулякром, про ко
трий як про «дійсність, яка при
ховує той факт, що її немає», 
писав інший французький фі
лософ — Жан Бодріяр. Звідси 
випливає, що він також є не
справжнім і в сенсі відсутности 
форматування, структурування 
і запровадження процесів і про
цедур самопідтримки, які при
таманні класичному суспіль
ному договору західних (і не 
тільки вже західних — візьмімо, 
для прикладу, Японію чи Пів
денну Корею) спільнот.

З певною мірою наближення 
можна сказати, що сьогоднішня 
поведінка українських можно
владців нагадує поведінку ко
лишніх радянських партійців 
вищого рангу в СРСР, коли за
вдячуючи їхнім непрофесійним 
діям, в кінці 1980-их років впа
ла система планування, — вона 
хоча й неприродно, але була 
інтегрована в економічне жит-

: Віктор Каспрук
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тя, і варто було здійснювати 
не обвальний, а еволюційний 
перехід від неї до ринку. Неро
зуміння реальної ситуації і не
бажання укладати суспільний 
договір — це, в першу чергу, 
похідні відсутности в україн
ських еліт стратегічних цілей 
і перспективного бачення. Не 
кажучи вже про те, що корот
кострокові й середньострокові 
цілі ставляться ними часто без 
урахування змін у поточній 
економічній і соціальній ситуа
ції України.

Та й про який суспільний 
договір може бути мова, коли 
нині всі цілі для українських 
еліт зводяться автоматично 
до однієї — перемоги своїх ви
суванців на президентських 
виборах? А для деяких із них 
зазначені цілі проявляються у 
викривлених дзеркалах, де чим 
гіршою буде восени і на почат
ку зими ситуація в Україні, тим 
більше потенційних шансів на 
перемогу вони матимуть у п і /  
сумку. У

Водночас «маленьким укра
їнцям» навіюють, що гірші дні 
вже позаду, інфляція і падіння 
виробництва загальмувалися, 
але при цьому лукаво умовчу
ють те, що навіть перебуваючи 
частково інтегрованою до гло
бальної економічної системи, 
Україна не зможе уникнути

/
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впливів тих негативних еконо
мічних процесів, котрі цілком 
реально можуть постати під час 
другого етапу кризи. А він на 
перевірку може видатись куди 
більш болючим, ніж етап пер
ший.

Звісно, якби в Україні була 
професійна політична команда, 
а не спостерігалось неприми
ренне протистояння політиків, 
котрі зовсім не є зацікавлени
ми у тому, щоби щось пози
тивне для українського народу 
вийшло у їхніх конкурентів, 
то шансів успішно подолати 
другий етап економічної кри
зи 2009 року було би значно 
більше. Але грядущі вибори 
і наявний розкол у середовищі 
еліт значно зменшують імовір
ність укладання суспільного 
договору та успішного і менш 
болісного подолання кризових 
процесів. Адже криза, накла
дена на президентські вибори, 
може призвести до зовсім нео- 
чікуваного і не прогнозованого 
ефекту.

Проте економічна криза 
об’єктивно спроможна під
штовхнути українських ліде
рів та політичну й економічну 
еліту до перегляду парадигми 
розвитку Української держави 
(якщо вважати, що до того по
дібна парадигма взагалі існува
ла). Криза не дасть можливости

можновладцям і надалі три
мати у законсервованому ви
гляді економічну та політичну 
ситуацію, а вимагатиме задля 
збереження існування самих 
еліт таки наважитись на не кос
метичні, а справжні економічні 
й політичні реформи в Україні.

Навіть якби нині на чолі 
України стояло високопрофе- 
сійне і моральне керівництво, 
і тоді впоратися з майбутнім 
«сьомим валом» кризи було би 
дуже і дуже непросто. Але добре 
відомо, хто волею долі чи істо
ричного непорозуміння опи
нився біля керма Української 
держави, тому розраховувати 
на моральність еліт у ставленні 
до українського народу просто 
не випадає.

Адже моральний керівник, 
котрий знає, що він не компе
тентний у тому чи іншому пи
танні (і таких прикладів у сві
товій історії є чимало), може, 
виділивши на це відповідні фі
нансові ресурси, легко залучити 
собі для консультацій професі
оналів і за їх допомогою легко 
закрити «пробоїну» своєї не- 
компетенції. Українська ж вла
да сформована таким цікавим 
чином, що залучати до співпра
ці вона здатна лише «соціально 
близькі», підгодовані системою 
кадри, котрі за роки перебуван
ня у білявладних колах добре
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навчилися надувати щоки, з ро
зумним виглядом проголошу
вати в телекамери банальності 
й пояснювати, чому вкотре у 
влади нічого не вийшло, хоча 
її наміри були такими позитив
ними і вона так старалася.

Власне, криза підштовхує 
українське суспільство до ціл
ком усвідомленого вибору: або 
задуматись над тим, чи закри
вати «український проект», або 
почати реально працювати над 
його справжньою, а не іміта
тивною реалізацією. Адже за 
роки, котрі проминули після за
вершення Помаранчевої рево
люції, стало зрозуміло: нинішні 
керівники України не здатні ви
вести Україну з кризи. В Укра
їні мають прийти до влади нові 
лідери, але в жодному разі не 
ті особи, котрі всі ці роки зна
ходилися на лаві запасних для 
висунення в бюрократично- 
номенклатурному резерві. Криза 
в кінцевому підсумку не дасть ні
кому більше можливости іміту
вати державну роботу, намагаю- 
чисьперекинутивідповідальність 
за свої недоліки і прорахунки на 
політичних опонентів. Але от пи
тання: яка буде ціна всього цього, 
якщо лише тиск невблаганних 
обставин змусить еліти зміню
ватися, значно спізнившись із 
адекватними відповідями на ви
клики ситуації?

200 \

Якщо ж повернутися до імі
таційних площин українського 
суспільного договору, то їх пе
релік на цьому не закінчується. 
Народжений як відповідь на 
невдале ГКЧП 19 серпня 1991 
року, український суспільний 
договір був продовженням пере- 
будовного договору радянських 
часів (а в певному сенсі, й до- 
перебудовного), котрий, якщо 
сформулювати однією фразою, 
полягав в тому, що еліта роби
ла вигляд, ніби керує державою 
і оплачує народу його роботу, 
а народ робив вигляд, ніби пра
цює і сприймає радянське бут
тя як істинне. Перебудовний 
договір був доповнений кілько
ма тезами, починаючи від того, 
що все не заборонене — дозво
лено, та закінчуючи де-факто 
утвердженням суверенности 
громадян над своїм приватним 
життям, чого не було за часів 
Радянського Союзу.

Український суспільний до
говір зразка 1991 року фактично 
був доповнений ще постулатами 
мирного вирішення соціальних 
і політичних конфліктів та непо
ганою і професійною програмою 
економічного розвитку 1992 року, 
котра, як відомо, «наказала довго 
жити». Як, власне, й інші програ
ми, крім (поки що принаймні), 
мирного вирішення соціально- 
політичних конфліктів.

V
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Але якщо прослідкувати по
дальшу трансформацію україн
ського суспільного договору, то 
тут є одна особливість, котра, на 
мій погляд, безпідставно була 
обійдена увагою дослідників. 
Починаючи від перших місяців 
існування суспільного догово
ру 1991 року, права окремих 
громадян і суспільства в цілому 
зменшувались, а права правля
чої еліти таким самим чином 
непомітно поступово збільшу
вались. Прикладом цього було, 
скажімо, поступове збільшен
ня податку на самодіяльне на
селення, підвищення бар’єрів 
входження в бізнес, політику 
й інші царини самодіяльности 
громадян у суспільстві, аж до, 
на сьогоднішній день, повної 
герметичности (що визнали всі, 
в тому числі й владно заанґажо- 
вані дослідники), політичних, 
економічних й інших п р а в д і  
чих верств України.

Власне, ця герметичність 
і складає один з основних ви
кликів і одну з основних загроз 
сьогоднішньому українсько
му суспільству, його динаміці, 
а також є гальмом для перефор- 
матування і укладення нового 
суспільного договору. Поверта
ючись до формальних віх пере- 
форматування суспільного до
говору, можна відмітити 1996 
рік як вдалу спробу самооргані

зації та змови еліт для видання 
нової Конституції. Змову еліт 
очолив повноважний на той час 
президент Леонід Кучма. Друга 
і, як її називають, найцинічніша 
змова еліт 2000 року вилилась 
у договір про співробітництво 
між Дніпропетровською і До
нецькою областями і фактично 
розподілила весь політикум, 
соціум і економіку між елітами 
цих двох областей. Ситуатив
но друга змова еліт пожвавила 
економіку країни — за рахунок 
зменшення тертя між кланови
ми угрупованнями — та поси
лила процеси сповзання усієї 
України до специфічної «доне
цької» моделі економіки та де
мократії. І викликала ще одну 
реакцію на цю змову — Пома
ранчеву революцію і новий сус
пільний договір 2004 року.

% Якщо уважно придивити
ся, то всі видання українського 
суспільного договору, включно 
з найдемократичнішим і найре- 
альнішим виданням 2004 року, 
просякнуті продуктами змови 
еліти, котра на перший план 
ставить забезпечення своїх кор
поративних та бізнесових ін
тересів і забуває, аж до повного 
виключення, про інтереси сус
пільства, держави і окремих лю
дей. Власне, цим і пояснюється 
як дискредитація, так і розчару
вання в результатах Помаран-

}число 12, 2009 201



чевої революції серед громадян 
та небажання і нездатність за
безпечувати ці результати збо
ку всіх учасників Помаранчевої 
революції з числа еліт.

Таким чином, увесь шлях 
українського суспільного дого
вору — багатогранна й практич
но тотальна імітація та підміна 
справжнього договору змовою 
еліт, продукуванням симуля- • 
крів та піар-акціями «суспіль
ства спектаклю». Наразі криза 
суспільного договору України 
має два аспекти: локальний — 
внутрішньоукраїнський — і гло- 
балістичний — всесвітній. Адже 
криза суспільного договору на 
сьогоднішній день спостеріга
ється фактично у всіх країнах, 
і кожна з них вирішує цю кризу 
по-своєму. Навіть у такій благо
получній і розвинутій країні, як 
Сполучені Штати, прихід ново
го президента Барака Обами 
знаменував новий суспільний 
договір. Фактично — це є аме
риканська мікрореволюція, 
тільки в формі нормальної ци
вілізованої зміни адміністрації 
та серйозної корекції її курсу.

Нова програмі і новий сус
пільний договір Обами покли
кані не лише усунути економіч
ну кризу в Сполучених Штатах, 
а й, в першу чергу, зняти ту сус
пільну кризу, котра останніми 
роками намітилася в забезпе

ченні мінімальних/соціально- 
економічних показників для 
життя більшосте населення 
і (що є ще важливішим), за
безпеченні суспільству США 
та окремим його громадянам 
перспектив особистого розви
тку й вписування в контекст 
сьогоднішнього постіндустрі- 
ального інформаційного сус
пільства.

Фактично, всі ці пункти тією 
чи іншою мірою є на порядку 
денному всіх країн світу, в тому 
числі й України. Але, на жаль, 
Україна має набагато більше 
пунктів з нерозв’язаними про
блемами, бо, як згадувалося, 
в нас не відбулися навіть почат
кові етапи розвитку суспільного 
договору — структурація і фор
матування суспільства та забез
печення його-толовними проце
дурами, процесами підтримки 
цілісности й життєдіяльносте.

Відтак, справжнім викликом 
для українського політикуму, 
соціуму і, відповідно, для укла
дення нового суспільного дого
вору є необхідність відійти від 
концепції «суспільства спекта
клю» в чистому вигляді та пе
рейти до концепції створення 
цілісної суспільно-політичної 
системи й утворення суспіль
ного договору не як піар-акції 
чи симулякру, а як чіткого
обов’язкового проекту, що на-

/ -
і
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цілений як в сьогодення, так 
і майбутнє. За основу можна 
було би взяти бодай той же про
ект Сполучених Штатів, зви
чайно, з поправками на нашу 
дійсність.

Але, на жаль, і цей дуже 
серйозний перелік проблем не 
є повним. Нагадуючи про повне 
розчарування в суспільстві й па
діння суспільних і економічних 
показників навіть поза контек
стом глобальної економічної 
кризи, необхідно відмітити, що 
українська еліта, заворожена 
«суспільством спектаклю», не 
звернула уваги на те, що Укра
їна увійшла в абсолютно нову 
власну епоху. Процес такого 
входження якраз і викликав ці 
катаклізми. А саме: якщо в по
передні роки вся діяльність, як 
економічна, так й інша: куль
турна і суспільна, — здійснюва
лись у рамках процесу аналізу 
(цебто розкладу того, що було 
набуто в попередні роки й де
сятиліття, може, й століття), 
а отже, тривало первинне нако
пичення і розграбування всього 
суспільного багатства, спро
щення культури, науки, освіти 
та загалом суспільного буття, 
то наразі цей процес себе вичер
пав і є необхідність до переходу 
в епоху синтезу. А це означає — 
справжнього творення, що по
требує не лише нового проекту,

нових концепцій, а и принци
пово нових еліт і виконавців. 
Тут є дуже серйозний виклик, 
оскільки самі еліти мусять себе 
і переформатувати, і частко
во люструвати. Хоча в частині 
еліт (в їхньому ядрі) розумін
ня елементів невідворотности 
цього процесу існує, але, на мій 
погляд, немає уявлення щодо 
глибини і складносте подібного 
виклику. / '

Враховуючи все вище викла
дене, на сьогодні є три головних 
сценарії, в рамках котрих Укра
їна спроможна укласти новий 
суспільний договір і вийти із 
мультикризи, котра включає зо
внішню фінансово-економічну 
кризу, низку другорядних вну
трішніх криз та глобальну вну
трішню кризу переходу від епо
хи аналізу до епохи синтезу.

Перший сценарій, котрий 
на сьогодні фактично демон
струють усі головні політичні 
сили, є аналіз консервації. До 
нього тяжіють як радянсько- 
анахронічний табір Янукови- 
ча, так і соціально-сервільний 
табір БЮТу та національно- 
консервативний табір Прези
дента Віктора Ющенка. Фак
тично, підходи всіх цих сторін, 
що призводять до замороження 
і перечікування кризи з елемен
тами наративно-емерджентного 
реагування на локальні ви-
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клики, веде НЄЗВО]МтНО до 
катастрофічно-революційного 
розв’язання. І тому я впевне
ний, що консервативні сценарії 
не будуть реалізовані вповні. 
Хоча в найближчі півроку саме 
за ними, найшвидше, і буде 
протікати перебіг суспільно-
політичних подій.

Другий великий сценарій 
полягає в тому, що українські 
еліти, усвідомивши всю глиби
ну кризи, ініціюють створення 
центрів суспільно-політичної 
і економічної реформації, іні
ціюють заміщення інституцій 
та, принаймні, виконавчих еліт 
на нові еліти, що відповіда
ють епосі синтезу. Але, беручи 
до уваги, що на сьогодні після 
майже двохдесятилітньої епо
хи аналізу (розпаду) ідейно- 
інтелектуальна складова сус
пільства сильно ослаблена 
(особливо в інструментально- 
інжинірінговому сенсі), а ни
нішні завдання є принципово 
відмінними від попередніх, елі
ти України або ж не встигнуть, 
або не зуміють мобілізувати 
всі свої ресурси для виконан
ня цього завдання. Або ж і те, 
й інше вкупі.

Третій великий сценарій по
лягає в тому, що в процесі ви
роблення нового суспільного 
договору, котрий передусім 
полягає в складенні двох час:

Л

тин — внутрішньої і зовнішньої, 
орієнтованих на розвиток краї- 
ни і суспільства в глобальному 
світі, його укладачі добровільно 
чи мимоволі перенесуть части
ну значних викликів, інститу
цій і повноважень (цебто суве
ренітету) до сторонніх світових 
суб’єктів. Тобто: проведуть таке 
собі новітнє закликання варягів 
до Руси-України.

Беручи до уваги, що закли
кання до княжого престолу 
з північного сходу, як показує 
історія, закінчується не лише 
крахом проектів, а й пропадан
ням у домі білизни і столового 
приладдя, а також безладом у 
самих східно-північних варягів, 
швидше за все, вектор перене
сення інституцій буде пере
адресовано у західному напря
мі — до Європи і Сполучених 
Штатів. Власне кажучи, це ціл
ком вкладається в концепцію 
входження до Європейського 
Союзу. Тільки треба зважати, 
що специфіка подібного вхо
дження буде в більш прямому 
і, можливо, повному перене
сенні інституцій до Брюсселю. 
Особливо беручи до уваги, що 
нинішні українські інституції, 
а надто в царині третьої, судо
вої влади, а також у сфері пра
воохоронних органів, узагалі 
не підлягають реформуванню. 
А створення нових є неможлй-
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вим за короткий час, бо потре
бує настільки великих вкладень, 
що з цим завданням Україна са
мостійно швидко впоратись не 
може.

Беручи до уваги саме ці 
чинники, можна сказати, що 
третій сценарій є найбільш ре
алістичний, хоча і не найбільш 
оптимістичний. Але, вибираю
чи між першим і другим видом 
суспільно-політичної катастро
фи, на мій погляд, варто було б 
українській еліті сконцентру

вати увагу на швидкому і най
більш прийнятному виконанні 
глобально-інтеграційного тре
тього сценарію. Не забуваючи 
про те, що всі попередні етапи 
виконання проекту суспільно- 
політичного договору залиша
ються здебільшого за україн
ською стороною. Бо ж в іншому 
випадку можлива ще й альтер
натива всім трьом описаним 
сценаріям — повний хаос і де
струкція, коли розпадеться саме 
суспільство... =



Публіцистика

ЛесьБелей

300 років самотносте
Не цілих 300 років тому її 

цісарсько-королівська велич
ність Марія-Терезія у зацному 
Відні розглядала неозору мапу 
своїх володінь. Австрійська тра
диція вчить керувати країною, 
немов кубиком-рубиком, яко
мога несподіваніше змішуючи 
маленькі кольорові квадрати
ки народів. Повівши кістлявим 
пальцем по новоздобутому бо
лотяному півдні Паннонії, вона 
вирішила ще раз крутонути ав- 
ґустійшим кубиком-рубиком. 
Можливо, саме так і зароджу
валась ідея вербування ерц- 
герц-перцівських русинів на 
бачванські болота. Потім ішла 
чиста політтехнологія. У знедо
лені лемківські й долинянські 
села приходили вербувальники 
із закрученими вусами й пенс
не, читали цісарські циркуляри 
про нововідкриту Аркадію.

І всі знедолені українські 
Буендіа, над якими нависали 
привиди безземелля і голоду, 
вирішили піти. Прийшовши на 
місце, вони побачили заболоче
ні паннонські землі — замість 
молочних рік і медових берегів.

На одному з небагатьох пере
хресть вихідці й зупинилися. 
Там заклали перше поселення, 
довго не думаючи над назвою — 
Руський Керестур.

«Кед зме ту населєли, то 
було шицко лєм вода, хижи не 
було... та не сцєлі зме ту бивац, 
о ту вшадзи вода була, жем нїз- 
ка; та нас ту путали, до путох до 
желєзних, же мушими ти би
вац, лєм зме себе жемунїце ко
пали, та зме там бивали у же 
нука.» г

Однак уже за пару років 
праці бачванські болота пере
творилися на тучні поля. Зем
лянки — на будинки. Макондо 
розросталось, і, на відміну від 
маркесівського, русинське не 
змогло хоч на мить утекти від 
смерти. Від болотистої води по
мерло багато з перших колоніс
тів. Дороги назад не було, тому 
життя мусило якось продовжу
ватись. На місці керестурського 
перехрестя збудували церкву 
св. Миколая. Заклали Коцур, 
Дюрдьов, Міклошевци, роз
будовуючи вулиці селищ у на
прямку рівнинних вітрів. При-
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їжджі євреї відкривали корчми 
і крамниці. Життя текло тихо і, 
якщо йти за визначенням про
фесора Юліана Тамаша, по- 
видрячому. Цісар відкрив їм 
канал Дунай-Тиса-Дунай, щоб 
якось упорядкувати землю, на 
якій вода не хоче нікуди текти. 
Русини пережили Першу світо
ву, міжвоєнне Югославське ко
ролівство, Другу світову, Тітов- 
ську ідилію, мілошевичівський 
фратроцид, розпад і занепад. 
Життя текло слідом за димом із 
кукурудзяних качанів, єдиного 
місцевого палива.

Як і всі українці, русини 
були самотніми. За всю істо
рію поселення тільки рідкісні 
ентузіасти ними цікавились.^ 
Володимир Гнатюк зро( 
фольклорно-мовознавчу Екс
педицію, Андрей Шептицький 
подбав про зміцнення греко- 
католицизму. Все інше залише
но на розсуд історії та на власні 
сили русинів.

Центральна Європа харак
терна тим, що тут дмуть вітри у 
всі сторони. Напевно, паннон- 
ська Бачка знаходиться саме у 
тому місці, де вони перетина
ються, а отже, нівелюють один 
одного. Іншого пояснення тако
го тривкого існування русинів 
знайти важко, адже за рельєфом 
Бачка — це широченний стіл 
Європи, на якому влаштовува

ли пишні трапези-довколишні 
народи.

Час від часу тут народжу
вались поети. Часом загально
українського значення. Русини 
дали нам знамениту постать 
Гавриїла Костельника, одного 
з найбільших гамлетів укра
їнської історії. Сам отець Кос- 
тельник був затятим опонен
том православ’я, проте він був 
серед ініціаторів псевдособору 
греко-католицької церкви 1948 
року, який проголошував її 
приєднання до православ’я. Він 
співпрацював із російськими 
спецслужбами, але його сини 
були активними діячами ОУН. 
Костельник кодифікував ру- 
:инську говірку, хоча був ак

тивним поборником всеукраїн
ської інтеграції.

Після Г. Костельника була 
ще ціла плеяда письменників, 
абсолютно не знана в Украї
ні. Це і Михайло Ковач, Силь- 
вестр Саламон, Микола Кочіш, 
Дюра Папарґаї, Юліан Надь, 
Юліан Тамаш, Микола Шанта. 
їхні літературні твори розцвіли 
пишним конаром найпівденні- 
шої гілки української мови. І ці 
плоди опадають незбираними 
на паннонські поля.

Сьогоднішній Руський Ке- 
рестур і Коцур дотепер не 
втратили прадідівського об
личчя.
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Усюди, як тут кажуть, бе- 
шедують по-руськи. Збирають 
кукурудзу: із зерна випікають 
хліб, а качанами опалюють му
ровані будинки. Палять аро
матну ракію, по-місцевому, па- 
лєнку. У неділю і свята йдуть 
до церков, де за старосвітським 
місцевим звичаєм кожен пла
тить за своє сидяче місце. Ж и
телі русинських поселень по
вністю впевнені у місці своєї 
смерті. За місцевою традицією 
вони наперед споруджують собі 
пишні мармурові надгробки 
з вибитою датою народження 
і фотографією. Потім русини 
помирають, їх ховають, і на над
гробках треба додати тільки 
дату смерті. І все. Тут етнологія 
проводить свою межу, за яку не 
можна переступати, аби зберег
ти своє єство. Однак багато хто 
переступає. Сім’ї, побиті лихо
літтям м’ятежної мілошевщи- 
ни, мають по одній дитині, якій 
видають квиток в одну сторону 
на навчання у сербський Новий 
Сад. 150 сімей стоїть на черзі за 
«Зеленого Картою», щоб поба
чити чергову медову Гамерику. 
У спорожнілі господарства, які 
можна купити за 5 000 євро, по
селяються косовари з нетутеш
нім менталітетом. Русинські 
волали потрохи перетворюють
ся на сербські села. Місцеві жи
телі скаржаться, що приїжджі

серби мають зовсім інший мен
талітет. Вони завжди носять із 
собою вогнепальну зброю і, що 
не характерно русинам, стра
шенно гарячкові.

Руський Керестур, на відмі
ну від Макондо, ніколи не мав 
свого Ауреліано, який би під
няв зброю. І це, зрештою, їм до
помогло вижити на вибухових 
Балканах. Уподібнючись Пан- 
нонії з її ультимативною рівніс
тю, переживаючи макондівське 
безсоння громадянської війни, 
русинам вдалося зберегти влас
не єство.

Більшість русинів, які вже 
поколіннями народжуються 
у Бачці, не мають і блідого по
няття, яка їхня прабатьківщи
на. Однак певні культурні коди, 
закладені генетично, не може 
змінити навіть віддаленість 
у 500 кілометрів. Наприклад, 
мене вразила разюча схожість 
розписів на старих русинських 
шафах із візерунками петриків- 
ського розпису. Такі самі гео
метричні квіти з м’яким листям. 
Така сама колористика, ті самі 
пропорції, та ж декоративна ін
тенсивність.

Історію русинів можна по
рівняти з історією Піткернських 
островів. Там дотепер живуть 
нащадки збунтованих англій
ських моряків із кораблів «Ба- 
унті» й «Таїтіен», які близько
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300 років тому втекли від коро
лівської розправи. Русини го
ворять південно— лемківською 
говіркою 300-літньої давности 
з балканськими нашарування
ми, піткернці говорять такою 
ж старою англійською мовою 
моряків. Піткернці знаходяться 
в центрі Тихого океану, русини — 
у центрі «моря» Центральної 
Європи. Сьогоднішні піткернці 
і русини майже нічого не знають 
про власну батьківщину. Але 
про сьогоднішніх піткернців, на

відміну від русинів, не забуває 
Британія.

За свою історію Макондо пе
режило епідемію забуття, коли 
його громадяни були змуше
ні наклеювати на речі папірці 
з їхніми назвами. Залишається 
сподіватись, що наша найдавні
ша еміграція ніколи не захворіє 
на цю хворобу, і їм вдасться не 
забути, як по-руськи назива
ються речі, з яких складається 
цей дивний центральноєвро
пейський світ. =
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Ірина Пустиннікова

Тиха гуманітарна 
катастрофа

...Залишки дійсно гарного 
парку, неймовірно мальовни
ча місцевість — і старовинний 
замок-палац. Гарно! Фото
апарат «Сапоп» видає звичне 
клац-клац-клац: ракурс, ще, 
ще. З ближчої відстані помі
чаєш: вежа в катастрофічному 
стані, та й сам палац потребує 
негайного ремонту. Робиться 
млосно: ще одна пам’ятка на 
грані життя і смерті.

Ця картинка як дежа-вю 
повторюється в Кривчику на 
Дунаєвеччині (в палаці Кру- 
пинських зараз геріатричний 
інтернат), в Туліголовах на 
Львівщині (тут туберкульоз
ний диспансер), в Дзвенигоро- 
ді на Тернопільщині (сільська 
школа), в Вашківцях на Буко
вині (фельдшерський пункт), 
у Леськовому на Черкащині 
(військовий склад медикамен
тів). Сотні пам’яток архітекту
ри, забуті державою, невідомі 
туристам, помирають на очах. 
Тиха гуманітарна катастрофа, 
до якої більшості співвітчиз

ників нема діла. Україна, здо
бувши незалежність, втрачає 
велетенський пласт своєї спад
щини — і звинуватити в цьому 
«воріженьків» уже не вийде.

Про те, як змінився київ
ський пейзаж за останні 20 
років, кияни знають краще 
за мене. Бабло, як виявилось, 
перемагає не лише зло, а й до
брий смак та старі споруди. 
Львів міг повторити досвід 
столиці з утратою історичної 
забудови, але вперті й гоноро
ві галичани таки здатні часом 
продемонструвати характер. 
Вакханалії забудовників при
наймні раз було покладено 
край: бетонно-скляний готель, 
який мав вирости на перехрес
ті вулиць Вірменської та Кра
ківської, в старому середмісті 
Львова, таки не з ’явиться. За
вдяки активним протестам 
громадськости, яка влітку 
2009 р. вилилась в ініціати
ву «Збережи старий Львів» 
(гзіур.Ью.иа), інвестор відмо
вився від своїх планів. Спору
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да, яка постане на цьому місці, 
буде відтворювати фасади ав
тентичних будинків.

Хоча тут можна поспереча
тися: австрійський Грац хоч і є 
в списку Всесвітньої спадщи
ни ЮНЕСКО, але ризикнув 
звести посеред старих квар
талів центр сучасного мисте
цтва, схожий на гібрид косміч
ного корабля і шипастої риби. 
Тепер от мають на додаток до 
пам’яток середньовічної архі
тектури пам’ятку новітнього 
часу. Так що нові споруди — не 
завжди зло. Зло — коли вони 
зводяться без врахування ото
чення і обличчя міста. ^

Розібратися в питаннях 
збереження архітектурної ста
ровини буде важко, якщо ми 
не спробуємо якось каталогі
зувати наявні пам’ятки. Хоча 
би за типом споруди: церква 
перед нами, палац, костел чи 
фортеця. Туристи найбільше 
полюбляють замки, тому з них 
і почнемо.

Селяни проти замків: 
селяни починають 

і перемагають

На хвилі популярности 
внутрішнього туризму подоро
жувати українськими замками 
стало модно. Інфраструктурні

бонуси у вигляді нормальних 
під’їздів, стоянок, екскурсо
водів і сяких-таких сувені
рів знайдемо лише в кількох 
твердинях (Хотин, Білгород- 
Дністровський, Олесько, 
Луцьк, Судак, Кам’янець- 
Подільський, Острог, Меджи- 
біж, Дубно, Ужгород, Мукаче
ве, Збараж, Вишнівець). Хоча 
не інфраструктура в замках 
головне, звичайно.

Реставраційні роботи різ
ного ступеню складности ве
дуться в більшій кількості 
твердинь. Як реставрувати 
в жодному разі не потрібно, ви
дно по кам’янець-подільській 
Старій фортеці. Старовинна 
твердиня потроху стає схожою 
на діснейлендівські декорації: 
високі дахи на баштах, роман
тичні флюгери, оборонний хід 
в нутрі стін, котрий веде в ні
куди... Розчищення казематів 
Нової фортеці влітку 2008 
року проходило за допомогою 
екскаватора — хоч місцеві іс
торики й протестували, тодіш
ній заммера С. Бабій «зірвати 
графік реставраційних робіт» 
не дав. Тепер маємо під бе
тонною підлогою втрачений 
культурний шар (археологічні 
розкопки проведені не були). 
Навіть автор проекту рекон
струкції замку, київський ар
хітектор Ольга Пламеницька,
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тільки розводить руками: в її 
планах такого не було, а зна
йти винних ні міська вла
да, ні директор заповідника 
«Кам’янець» Василь Фенцур 
не можуть. Плутана, темна 
історія.

Схожа картина в замку Ста- 
рокостянтинова (Хмельнич
чина): стару кладку в’їздної 
брами наприкінці 2008 р. ки
ївські реставратори вдягнули 
в сіру «шубу» — і поїхали собі, 
залишивши замок скапаре- 
ним. У замку Жовкви в 2009 р. 
старий дах зняли, ліпнину по
оббивали, на цьому гроші на 
реставрацію кінчились — і ро
бітники роз’їхались. А замок 
стоятиме без даху, аж поки за
повідник не отримає наступ
ний транш грошей. Причому 
на зняття даху і завезення 
кількох вантажівок цегли піш
ло чомусь півтора міліона гри
вень державних коштів.

Як реставрувати треба, де
монструють Хотин (фортецю 
дбайливо перекрили ґонтом 
до тисячоліття міста в 2002 
р.) та Золочів (вали рестав
ратори насипали вручну, а ще 
відновили китайський павіль
йон та підвісний міст). Ме- 
джибізькій фортеці щастить 
на археологічні роботи, котрі 
провадяться тут уже не пер
ший рік. У жовтні 2008 р. була

відкрита сучасна експозиція, 
присвячена Голодомору. А от 
перекрити Лицарську вежу 
ґонтом, а не металочерепицею, 
свого часу коштів не вистачи
ло. Шкода. Тривають рестав
раційні роботи в неймовірній 
Троїцькій усипальні-каплиці 
в Бережанському замку (Тер
нопільщина). Правда, кошт 
робіт був би значно скромні
шим, якби місто спохопило- 
ся до того, як в каплиці впала 
стеля. Потроху просуваються 
роботи у Скалатському зам
ку: там уже відновили високі 
черепичні дахи чотирьох фор
течних веж.

Та більшість твердинь 
продовжує стояти покину
та напризволяще — і селяни 
впевнено розбирають їх на 
будматеріали. Пояснити жи
телям Підзамочка Бучацько- 
го району, що брати «нічий
ний» фортечний камінь якось 
негарно, навряд чи вдасться. 
Рештки замку бовваніють се
ред села ще з 1600 р., на замчи
щу встановлені футбольні во
рота, бігають перелякані кури 
і пасуться кози. Тим більше, 
що розбирати замок селянам 
дозволила ще австрійська вла
да в 1772 р. Кудринецький 
замок на Борщівщині (1617) 
від шукачів халяви не рятує 
навіть ландшафт (фортеця
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піднімається над Збручем на 
високій горі Стрілка): селяни 
просто скидають камені вниз, 
аби не волочити їх на крав- 
чучках. Занепадає на очах за
мок 1475 р. у Клевані на Рів
ненщині. В радянські часи там 
містився заклад, де лікували 
алкоголіків, тож чи дивувати
ся дешевому кахлю на фортеч
них стінах? Вікна, двері та все, 
що б на господарці згодилося, 
клеванці винесли із замку вже 
давно. Що не вкрали, знищи
ла пожежа на початку 2000-х. 
У 2006 р. з ’явився проект рів
ненської фірми «Інвестжитло- 
буд», що пропонував перебу
дувати клеванського аксакала 
під музей і готель, але 10 млн. 
доларів на реконструкцію так 
і не знайшли. /

Привид концесії

Дещо інша ситуація із 
замками-палацами і палацови
ми комплексами. Поволі під
німається з руїни Підгорець- 
кий замок на Львівщині. А по 
сусідству, в Золочівському 
районі, помирає на очах рене
сансна фортеця в Поморянах, 
пов’язана з іменем найзвитяж- 
нішого польського монарха 
Яна III Собєського, уроженця 
ще одного українського зам

ку, Олеського. В Поморянах 
занепад іде останні 10 років 
надшвидкими темпами: ще 
наприкінці 1990-х тут були 
старі кахлеві печі й каміни, 
на початку 2000-х їх вже не 
було — але принаймні ціли
ми лишалися сходи до палацу 
та стіни. Зараз... Потрапити 
в споруду без альпіністських 
навичок важко, стіни, здаєть
ся, хтось обстрілював із гар
мат, на даху замку ростуть де
рева.

Ще одні Підгірці, цього разу 
в Стрийському районі, мають 
не замок, а замкоподібний па
лац барона Бруницького у ве
ликому парку. Підмурки тут 
ще принаймні XVIII століття, 
а в пивницях до цього часу 
збереглися басейни для коро
пів: в радянський час у палаці 
розміщався радгосп, мальків 
вирощували просто в будівлі. 
Знали б ті палацові коропи, 
що колись Підгірці славилися 
розкішшю на всю Галичину, 
а про стелю-акваріум в цен
тральному салоні споруди пе
реповідали легенди... Навіть 
в своєму занепаді палац зали
шається привабливим. Кілька 
років тому комплекс придбав 
київський депутат — прізви
ще не розголошують. Що ж, у 
можновладця є смак. Але де га
рантії, що парково-палацовий
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комплекс, перетворений на 
дачку олігарха, зможуть від
відувати туристи?

Держава не має коштів 
опікуватися численними 
пам’ятками, всі розуміють цю 
гірку правду. То, може, ви
хід у концесії — нехай ті, хто 
хоче відчути себе феодалом, 
беруть комплекси в довготри
валу оренду без сплати оренд
ної плати (це і є концесія), але 
суворо дотримуються правил 
реставрації та слідкують за 
збереженістю пам’ятки — хіба 
не вихід?

Досить скоро дізнаємося: 
чи вихід, чи ні. В концесію 
волинському підприємцю пе
редають необароковий палац 
у Тартакові на Сокальщині 
(про нього свого часу писав 
Леопольд Захер-Мазох). Чут
ки про концесію хмарами куп
чаться й над стінами ренесанс
ного Свірзького замку. Місцеві 
власті не раз їздили до Києва 
бити чолом, аби пам’ятник та
кого масштабу віддали в при
ватні руки. Свого добилися, 
але з таким рішенням рішуче 
не погоджується досвідчений 
музейний діяч Борис Возниць- 
кий. Як складеться доля зам
ку надалі, невідомо. Втім, під 
час провального і нашуміло
го фестивалю «Свірж» влітку 
2009 р. десятки бажаючих так

: Ірина Пустинні^ова

і не змогли побувати у форте
ці: туристи тут із певного часу 
зайві.

А от фортецю в Ягільниці 
на Чортківщині тернопільська 
агенція «Яворина» продала два 
роки тому — за 950 тис. дола
рів. На території сильно пере
будованого комплексу в XIX 
ст. працювала тютюнова фа
брика, а останніми роками там 
виробляли косметичні засоби. 
Що буде далі, покаже час.

Поки втішних прикладів 
Україна не знає: в першій по
ловині 2000-х один із бізнес
менів уже придбав за 460 тис. 
гривень розкішний палац 
в Старому Роздолі на Львів
щині. Колишній власник маєт- 
ностей, князь Любомирський, 
був неабияким колекціонером 
античного мистецтва — і дещо 
з його колекції пережило ра
дянські часи, коли в палаці 
містився санаторій. За нового 
власника всі древні мармуро
ві барельєфи були пооббива
ні з стін і складені у великі 
коробки. Що сталося з ними 
далі, невідомо.

Ще приклад: Колиндяни 
Чортківського району. Тут на 
високому пагорбі ховається за 
деревами дивна споруда з ба
штами. Ще кілька років тому 
в ній був учбовий комбінат 
для сільських шкіл, ще кілька
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десятиліть тому — палац роди
ни Городиських, побудуваний 
у 1840 р. на руїнах оборонно
го замку. Кілька місяців тому 
палац придбав бізнесмен із 
Чорткова, хотів там готельно- 
відпочинковий комплекс вла
штувати. Лише після купівлі 
до пана дійшло, що порушува
ти планування палацу заборо
нено, та й сяк-так ремонтува
ти комплекс не вийде. Тепер 
бідолашний багатій мріє по
вернути покупку назад.

Президентське вето на ку
півлю пам’ятників архітекту
ри (діяло до 2008 р.) не озна
чало, що маєтків «з історією» 
на ринку нерухомости не було. 
Були. Та тільки вигляд у них 
ще той... Ось у Хребтієві Ново- 
ушицького району на Хмель
ниччині продається садибний 
будинок Патонів (XIX століт
тя), родичів знаменитого ака
деміка. Це вже не палац — це 
привид палацу, «носферату» 
від архітектури. У колонному 
залі — імпровізований туалет 
місцевих алкашів, ліпнина із 
стелі повідлітала, замість ка
міна — задрипаний остов. Ось 
і немає покупців: дешевше 
збудувати нові хороми.

Сподівання лише на ідей
них інвесторів — таких, як 
Ігор Скальський зі Львова. У 
березні 2008 року він купив

кілька колишніх ферм і роз
валену школу в Отрокові 
(Хмельницька область). Не
зважаючи на вельми солідну 
вежу «під Середні віки», ґро- 
ти в парку і тріумфальну арку 
по дорозі в сусіднє село При- 
тулівку, отроківські пам’ятки 
в жодних реєстрах не значи
лися.

Саме в Отрокові була літня 
резиденція великого дивака 
початку XIX століття Ігнація 
Сцибора-Мархоцького, який 
встановив у межах Російської 
імперії свою власну Минько- 
вецьку державу. Її межі озна
чували прикордонні стовпи, 
тут у власній друкарні дру
кували миньковецькі гроші 
й уперше був перекладений 
польською мовою «Гамлет» 
Шекспіра. І свята у Сцибора- 
Мархоцького були свої, ори
гінальні, з сильним замісом 
грецької міфології: замість тра
диційних обжинок відзначав
ся день Церери, а пам’ятники 
ставили Вольтеру, Вільгельму 
Телю і Телемаку. Від рабства 
Мархоцький звільнив своїх 
підданих ще в 1795 році (!), 
дарував їм самоврядування, 
встановив суд присяжних.

Ось вона, колиска свободи 
в Україні! Саме особа дивака- 
Ігнація робить непримітні ру
їни в Отрокові (на території
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колишнього палацу тримали 
свиней) привабливими для 
бізнесмена. Тут ідеї більше, 
ніж архітектури. От і витрачає 
Скальський усі вільні кошти на 
відродження Колиски Свободи. 
Мріє й замок відновити: на Гра
вюрах середини XIX ст. постає 
могутня і масштабна споруда. 
Правда, назвати ймовірну від
будову «реконструкцією» язик 
все-таки не повернеться.

Та не рятує і перебування 
в реєстрі. Кілька років тому 
повністю зник із лиця землі са
дибний будинок XIX ст. в селі 
Тютюнники на Житомирщи
ні, пам’ятка архітектури на
ціонального значення (охо
ронний номер 1106/0). Поруч 
з купкою будматеріалів, які 
колись були пам’яткою, сидів 
господар сусіднього обійстя, 
який радісно сміявся з нас, що 
приїхали дивитися на будинок, 
який він розбирав власними 
руками — на господарку все 
згодиться, бо українці — народ 
практичний, йому потрібні не 
пам’ятки, а безкоштовні пар
кани і цегла.

Михайлюк Михайло Івано
вич, уже втретє обраний голо
вою місцевого колгоспу, про 
розбирання пам’ятки знав — 
адже саме в сільраду ще на по
чатку дев’яностих поволокли 
чавунну табличку, яка повідо

мляла, що палац -^ 'пам ’ятка 
архітектури, а тому охороня
ється державою. Вирішили, що 
в сільраді табличка буде під 
охороною і її ніхто не здасть на 
металобрухт. Те, що табличка 
збереглась і навіть охороня
ється, тоді як за останні роки 
палацик помер під пильним 
оком української влади в особі 
Михайлюка М.І., — парадокс 
сьогоднішньої України.

Колекція 
бляшаних каструль

Якщо національною сво
єрідністю замків чи садиб 
Україна похвалитися не може, 
то в церковній архітектурі 
наш внесок у світову спад
щину безперечний. Йдеться 
про храми козацького бароко 
(ХУІІ-ХУІП ст.) та дерев’яну 
сакральну архітектуру. Пер
шим загрожують самі громади, 
котрі сприймають лаконічні 
білі стіни козацьких церк- 
вів як символ убогости, тож 
беруться наносити фрески, 
яких ці святині ніколи не зна
ли. З дерев’яними ж храмами 
Карпат ситуація катастрофіч
на і нагадує пандемію. З понад 
півсотні дерев’яних церквів 
Буковини власне дерев’яними 
залишилися лише три: дві
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в обласному центрі та Мико
лаївський храм (1786) в Бере- 
гометі на Кіцманщині, де під 
бляхою пріє лише маленький 
верх споруди. Всі інші нага
дують алюмінієві каструлі, 
й лише де-не-де з-під бляхи 
таки вигулькне дерев’яний 
зруб. Під такими «латами» 
дерево швидше гниє, немає 
вентиляції — ми вже мовчимо 
про спотворення зовнішнього 
вигляду споруди. Особливо 
ганебно виглядає церква св. 
Параскеви з 1898 р. в Верхніх 
Лукавцях: помальований у 
рожево-оранжевий колір зруб 
нижнього ярусу, взяті в синю 
бляху верхи, «позолочені» 
вершечки маківок. Спотвс^ 
рити будівлю якимось одним 
способом громаді було важко: 
при такому багатстві вибору 
вирішили скористатись усіма 
можливими варіаціями, хіба от 
від вкриття церкви ондуліном 
втримались. На фоні верхньо- 
лукавецького храму церква св. 
Миколи (1902) в Нижніх Лу
кавцях, вбрана лише в бляша
ні лати, виглядає майже ошат
но і ледь не шляхетно. Хоча 
хрін за редьку не солодший.

Дерев’яна в анамнезі церк
ва Різдва Пресвятої Богоро
диці (1816) в селі Карапчів 
на Вижниччині сяк-так об
бита білим сайдингом, який

вже подекуди відстає. Дах у 
лискучій блясі, дзвіниця теж 
сайдингово-бляшана... Шкода 
пам’ятку.

Буковинці здавна слави
лись як умілі будівничі, тільки 
бажання будувати, яке в’їлося 
в гени, грає часом злі жарти. 
Найстаріша дерев’яна церква 
області, Хрестовоздвиженська 
в Підвальному (1561), ще в 
радянський час була обкладе
на штукатуркою, а маленькі 
вікна-бійниці розтесані: ну так 
же ГАРНІШЕ! Звинувачувати 
селян у спотворенні пам’ятки 
можна, але важко: вони саме 
так розуміють красу. А от куди 

удивилася влада, коли споруду 
з табличкою «Охороняється 
державою» перетворювали 
на ілюстрацію до слова «бед
лам»? Півтора роки тому на 
реставрацію церкви-бабусі ви
ділили кошти, тож у споруди 
з’явився шанс.

В Архангельської церкви 
(1820) в селі Цурень такого 
шансу немає. Скромний храм 
хатнього типу ще в 1980-ті 
вдягнули в штукатурку. Ли
шався принаймні високий 
ґонтовий дах. Під ним хова
лися пірамідальні верхи нави 
та бабинця. Останнім часом 
і це свідоцтво давности хра
му щезло: дах вкритий бля
хою, що палає на сонці, бара
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бани прикрасили бляшаною 
«чеканкою», а до мініатюрної 
церкви прибудували великий 
мурований тамбур, набагато 
вищий за стареньку. Подвір’я 
залили цементом, загородили 
новеньким парканом — от те
пер стало «гарно»! Мешканці 
Цуреня більше пишаються не 
церквою-пам’яткою, а місце
вим комбінатом «Євросвин- 
ка»...

Схожа ситуація
з дерев’яною церквою хатньо
го типу з села Волиця Гуся- 
тинського району (Тернопіл
ля). Пам’ятка національного 
значення, Ганнозачатьєвська 
церква з XVII ст. потроху 
руйнувалась. Селяни хотіли 
замінити ґонт даху на шифер 
чи ще якийсь недорогий мате
ріал, та з обласного управлін
ня культури отримали суворе 
«Нізя!». Отримали, погоди
лись — тож дах храму і нині 
ґонтовий. А от стіни обкладені 
штукатуркою, до споруди при
будовано тамбур — без всяких 
дозволів. Пам’ятка втрачена.

Прикарпатці сперечаються 
з буковинцями в конкурсі на 
найбільш спотворений храм. 
У селі Барвінків Верховин
ського району Миколаївська 
церква (1867), яка на старих 
світлинах виглядала еталоном 
гуцульського храму, зараз на

гадує велетенський семафор 
у дуршляку. Зруб зелено- 
жовтий, дахи і піддашшя 
з бляхи, всередині все в плас- 
тикових квітах, ікони оточені 
флюоресцентними ялинкови
ми гірляндами. Відлетіла у ви
рій, напевно, дерев’яна старо
винна дзвіниця, теж пам’ятка 
національного значення — за
мість неї стоїть нова мурова
на.

Бляшана епідемія охопила 
майже повністю також Івано- 
Франківщину — і розповза
ється теренами Закарпаття, 
Тернопільщини та Львівщини. 
Бляшано-дерев’яні покручі 
трапляються уже й на Поді
ллі. Якщо раптом якийсь за
морський гість захоче відвіда
ти храми Карпат, він побачить 
колекцію металобрухту яскра
вих кольорів. /•

Жертви релігійних баталій

Крім бляхи, дерев’яним 
храмам загрожують релігій
ні війни. Перша жертва вже 
є: в серпні закінчилося неза
конне розбирання дерев’яної 
церкви XVIII ст. в селі Біско- 
вичі на Самбірщині. Громади 
УПЦ КП і УАПЦ згоди не ді
йшли, в результаті постраж
дала пам’ятка. Здається, це
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перший випадок, коли схаме
нулася влада — і винних хоча 
би цього разу, маймо надію, 
буде покарано. Дивним чином 
ще тримається гармонійна 
гуцульська церква Св. Кос
тянтина і Олени (1779) в селі 
Ошихліби на Кіцманщині 
(закриємо очі на вирви-око- 
зелений колір, яким помальо
вані стіни). З дороги оших- 
лібівський раритет не видно: 
заступає мурована церква, яка 
щойно зводиться. І саме че
рез цю новобудову пам’ятці 
архітектури державного зна
чення погрожують смертю. 
Причому — самі віруючі. Бо 
в Ошихлібах йде війна. Грома
дянська. Нову церкву ніяк не 
поділять парафіяни УПЦ МП 
і УПЦ КП. Алягер ком алягер: 
то храм захоплять КП-їсти, 
то МП-їсти поведуть хресний 
хід навколо святині, принагід
но повикидавши з неї всі речі 
КП-їстів. Стару церкву, котра 
пам’ятка архітектури, віддали 
УПЦ МП, але через це кон
флікт ще більше запалав. Ви
ходить, в одної парафії вже 
гіпотетично два храми в селі, 
а в іншої жодного? Тому ста
ру вирішили... спалити. Щоб 
не заважала й далі водити хо
роводи за майно і проклинати 
сусідів-«єретиків».

Через ці погрози — а зовсім

не через' статус споруди як 
пам’ятки — біля старої церк
ви йде чергування. І вартовим, 
здається, наказано «стрелять 
на поражение», причому не 
питаючи імені-прізвища. Як 
там Торквемада казав? «Бог 
впізнає своїх»? Принаймні 
коли автор цих рядків спробу
вала лише зайти на церковне 
подвір’я, на неї з криками на
кинулися чотири тітоньки- 
вартові, які за старозавітними 
традиціями спробували заки
дати невчасну туристку камін
ням. Справа з новою ошихліб- 
ською церквою розглядається 
в суді. І хто його знає, як на 
майбутній вирок прореагує 
та з громад, яка відчує себе об
раженою...

Інша проблема в косте
лів, яких чимало збереглося 
на Галичині, Поділлі й Бу
ковині. У радянський період 
вони розділили долю церк- 
вів: ставали зерносховищами, 
спортзалами чи музеями. За 
незалежної України змінили
ся історичні реалії, змінився 
й склад населення: костели є, 
римо-католиків на них не ви
стачає. Колгоспів, до речі, теж. 
Сотні храмів занепадають на 
очах (деякі датуються XVII- 
XVIII ст.), селяни розтягують 
неоготичні вівтарі та казальні 
на дрова, розбирають стіни
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на цеглу. Добротної роботи 
скульптурний вівтар у костелі 
(1871) села Турильче на Бор- 
щівщині доживає останні роки: 
на склепінні даху над ним ви
ріс невеликий березовий лі
сок, який дуже скоро впаде, 
як камікадзе, вниз, поховавши 
під собою і страждальну фігу
ру Христа, і апостолів Петра 
і Павла по боках від неї. Ра
дянська кар’єра костелу «на 
посаді» зерносховища давно 
позаду, римо-католицької гро
мади немає, селяни вбачають 
в архітектурній домінанті по
селення лише ворожий еле
мент.

До сліз шкода помираю
чий дерев’яний модерновий 
костел в селі Язлівчик на 
Бродівщині. Дерев’яні косте
ли, яких колись на західно
українських теренах були со
тні, зараз справжні раритети: 
на всю країну є не більше 20 
таких споруд (дерев’яних си
нагог, яких теж було чимало, 
після Другої світової не ли
шилося жодної). Цілий пласт 
архітектурної спадщини йде 
у небуття, повільно занурюю
чись у холодні води людської 
байдужости і безпам’ятства. 
До найвищої точки язлівчиць- 
кого храму був під’єднаний 
громовідвід. У 2002 році міс
цевий селянин зачепив його

трактором, потягнув... разом ізІ/ 
хрестом.

Дерев’яні будівлі старі
ються скоріше за своїх муро
ваних колег. Молода ще спо
руда (храм зведено в 1933 р.) 
виглядає поважніше за своїх 
буковинських колег, зведених , 
в 1880-х роках. Повна ілюзія /  
архаїчности. Але варто підійти' 
поближче — і помічаєш: ліва 
сторона впаде першою, і то вже 
незабаром. Дерево прогнило 
всередині. Храмом ніхто не 
опікується. Римо-католиків у 
селі немає. У 2004 р. дирек
тор бродівського краєзнавчого 
музею Василь Стрільчук на
магався прилаштувати костел 
до львівського Шевченків
ського Гаю. Вердикт був над
то суворим: не для скансену.
І вік не досить поважний (тре
ба принаймні XVIII століття), 
і стан, і стиль... Високий гість 
зі львівського музею дав реко
мендації: опікуйтесь, мовляв, 
пам’яткою — і поїхав собі.

Схожа доля і в неоготич- 
ного костелу Св. Франциска 
(1901-1914 рр.), зведеного ко
лись колоністами-швабами 
в селі Розлуч на Турківщині. 
Місцевий парох Ігнатій Кула- 
ковський був ініціатором бу
дівництва і цього храму, і схо
жих споруд у Нижній Яблунці 
(1911), Соколиках (1912),
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Яворі (1913), Ясениці Замко
вій (1914). Усі вони, крім кос
телу у Розлучі, не збереглися. 
З 1994 року костел марно на
магаються зробити діючим, 
та все ніяк. А костел тим часом 
гине — і не докричиться через 
гору Розлуч і Сянський хре
бет до католиків-поляків, які 
й раді би врятувати, та хтрЛм 
дасть. ч .. /

Висновки? Невтішні поки 
що. В країні, яка вже відствят- 
кувала повноліття незалежнос
те, дотепер немає О Ф ІЦІЙНО 
затвердженого реєстру архі
тектурних пам’яток: держава 
сама не знає, а які, власне, спо
руди вона охороняє. А ті «щас
ливі», що начебто знаходяться 
під її охороною, потерпають 
або від нестачі коштів, або від 
горе-реставрації, або — як у 
випадку сакральних споруд — 
від невігластва парафіян. Та
кими темпами вже за кілька 
десятиліть про цю проблему 
можна забути: охороняти буде 
нічого.

Побачити всі згадані 
об’єкти та архівні зображення 
українських пам’яток можна 
на сайті автора \улу\у.са8і;1е$. 
сош.иа

Думка експерта

На запитання авторки 
відповідає Іван Дивний, ре
дактор Інтернет-ресурсу 
«Відлуння віків» (Україн
ське товариство охорони 
пам’яток історії та куль
тури):

— Пане Іване, як просува
ються справи з складанням 
Держреєстру нерухомих 
пам’яток України?

— Згідно зі статтею  5 З а 
кону України «Про охорону 
культурної спадщини», ве
дення Державного реєстру 
нерухомих пам ’яток У краї
ни входить до повноважень 
центрального органу вико
навчої влади у сфері охо
рони культурної спадщини. 
Таким органом в Україні 
є Держ авна служба з питань 
національної культурної 
спадщини під багатолітньою 
орудою п. Миколи К учеру- 
ка. Можна лише дивувати
ся, чому з 2000 р., коли був 
прийнятий згаданий Закон, 
видимі зруш ення з ’явилися 
лише у червні поточного 
року — на офіційному сайті 
М іністерства культури і ту 
ризму оприлюднені спис
ки пам’яток місцевого зна-
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,\7чення як частини Д ерж ре- 
єстру.

Це перший поки прорив. 
В іншому відомство п. Кучеру- 
ка працює за принципом «чор
ного ящика»: вам треба, то ви 
нас питайте, а ми продумаємо, 
що відповісти. Жодної про- 
зорости перед суспільством, 
передбаченої у статті 16 Зако
ну «Про охорону культурної 
спадщини», загальнодоступ
ного спеціалізованого періо
дичного видання, де публіку
валися б офіційні матеріали 
про пам’ятки, нема і, склада
ється таке враження, не очіку
ється...

Я хотів би особливо на
голосити: питання не в тому, 
що в Україні немає списків 
пам’яток. Врешті-решт, окре
мі просунуті краєзнавці мо
жуть мати власні переліки, 
набагато повніші й точніші 
за формально-бюрократичні 
списки. Крім того, офіційні 
реєстри складалися і діяли ще 
за УРСР, вони й нині діють, 
а кожна «радянська» пам’ятка 
зберігає свій охоронний ста
тус, поки не прийнято рішення 
про його зняття. Питання не 
в тому, що у нас немає списків 
пам’яток, навпаки — у нас їх 
надто багато. До «радянських» 
реєстрів за роки Незалежнос
те додалися десятки і сотні

..  Ірина Пустиннікова'
,. /

різноманітних рішень про ви
лучення чи зарахування нових 
об’єктів культурної спадщини. 
Усе це потребує системно
го опрацювання, узгодження 
і оприлюднення у вигляді най
новішого, найповнішого, най- 
вивіренішого документу, який 
нарешті відправить до архіву 
всі попередні. І цей новий до
кумент — власне, Державний 
реєстр нерухомих пам’яток 
України — по-перше, є не про
стим списком, а своєрідною 
базою даних, де кожна позиція 
містить групу зв’язаних між 
собою документів, а по-друге, 
є ДЕРЖАВНИМ Ю РИДИЧ
НИМ ІНСТРУМ ЕНТОМ  для 
захисту історико-культурної 
спадщини. Іншими словами, 
приватний список найрозум
нішого краєзнавця є лише 
предметом його авторської 
гордости, а Держреєстр — за
лізобетонною підставою для 
втручання прокуратури.

— Чи знала сучасна Україна 
хоч один приклад, коли руйнів
ників пам’яток (як-от в Біско- 
вичах) було покарано по зако
ну?

— Я таких прикладів не 
знаю. Тобто і прокуратура 
різних рівнів, і органи вико
навчої влади регулярно вида
ють якісь приписи, заборони, 
намагаються певним чином
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утручатися, однак якщо й до
сягають результату, то в по- 
засудовому режимі. Можна 
сказати, «полюбовному». Хо
тілося б, аби український суд 
на підставі діючих законів 
(насамперед, статті 298 Кримі
нального Кодексу «Знищення, 
руйнування або пошкодження 
пам’яток — об’єктів культур
ної спадщини та самовільне 
проведення пошукових робіте 
на археологічній пам’ятці*# 
яка передбачає позбавленням 
волі на строк до восьми років) 
виніс офіційне рішення і ство
рив, нарешті, прецедент. Під
став для цього довго шукати 
не треба: всі бачать, що відбу
вається навіть із найвідоміши- 
ми нашими пам’ятками. Деякі 
порушення настільки очевид
ні, що навіть говорити про них 
незручно. Одначе, українська 
правоохоронна система про
довжує закривати на них очі, 
хоча звернень у ту саму про
куратуру і зараз не бракує.

Ще недавно аналогічна си
туація була в Росії. Але там 
таки крига скресла: минулого 
року суд вилучив у власника 
спотворену садибу Колеснико- 
ва-Саргіних-Шапатіної кінця 
XVIII століття на Таганській 
площі у Москві, нині готуєть
ся чергове судове вилучення — 
занехаяної власником садиби

Орлова-Денисова на Великій 
Луб’янці. Рано або пізно, до 
цього прийдемо і ми. Хотілося 
б, щоб не пізно.

— Палац в Леськовому, при
міром, чи палац в Новограді- 
Волинському, Хирівський кон- 
вікт — старовинні, цікаві спо
руди, які або були, або до цього 
часу є в руках військових, тож 
найчастіше доступ до таких 
пам’яток простому туристу 
закритий. Чи контролює дер
жава, як військові поводяться зі 
своїми палацами-гарнізонами? 
Приклад бастіонного замку 
в Бродах, де довший час сто
яли військові й залишили від 
замку ганебне бетонне звали
ще, — типовий, чи все-таки 
виняток?

— Закон України «Про охо
рону культурної спадщини», 
стаття 12 «Екскурсійне від
відування пам’яток»: «Органи 
охорони культурної спадщини 
забезпечують по можливості 
вільний доступ до пам’яток 
з метою їх екскурсійного від
відування, якщо вони вважа
ються придатними для цього. 
Власник пам’ятки або упо
вноважений ним орган, особа, 
яка набула права володіння, 
користування чи управління, 
зобов’язані за погодженням 
з органами охорони культур
ної спадщини організувати
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такий доступ. Порядок цього 
доступу встановлюється охо
ронними договорами».

Охоронні договори, за твер
дженням уповноважених чи
новників, у нас укладені при
близно на 20% об’єктів. Решта 
банально ігнорується власни
ками. Яка держава, така й охо
рона пам’яток.

— Ваше особисте ставлен
ня до передачі палаців і замків 
у  концесію.

— Концесія — це інструмент, 
він не буває абсолютно хоро
шим чи поганим, як не буває аб
солютно хорошим чи поганим 
молоток. Будь-який інструмент 
потрібно вміло використовува

ти, і тоді все буде добре. На мою 
думку, у ситуації з палацами 
і замками, а також з іншими ар
хітектурними пам’ятками, клю
човим моментом є не форма 
власности, а здатність держа
ви контролювати дотримання 
свого інтересу. Державний ін
терес у цьому випадку — забез
печити збереження історико- 
культурної спадщини. Якщо це 
можливо, то хай буде і концесія, 
і повна приватизація, і держ- 
власність, і що завгодно. А якщо 
держава не справляється, то, 
може, треба з іншого почина
ти? Скажімо, з побудови дієвої 
контрольної пам’яткоохоронної 
вертикалі? =
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Ргєзоу 0800181оуакіа

Журнал «СУЧАСНІСТЬ» від 1961 року видавався Українським товариством 
закордонних студій. Від 1991 року видавцем «СУЧАСНОСТИ» було дослідно-видавниче 
об’єднання «Пролог». Нині засновниками і видавцями журналу є Український інститут 
національної пам’яті та Фонд підтримки молодіжних демократичних ініціатив. 
Просимо читачів, які живуть поза межами України, звертатись у  справі одержання 
журналу до представників у  країнах їхнього проживання або ж  безпосередньо на 
адресу представництва в США.
Поза повноваженнями представництв немає угод про кольпортаж журналу за межами 
України з  жодними юридичними чи фізичними особами.

8ТГСНА8Ш8Т (І88М 0585-8364), езІаЬИзЬесі іп 1961, із риЬИзЬесі шопШІу. Р08ТМА8ТЕК: 
8епсі асісігезз сЬапдез 1о ЗисЬазпізІ, 83-67 116Ш 8ігее1, Ке\¥ Оагсіепз, N 7”, 11418, Ч8А.

Передплатників просимо замовляти журнал у  всіх відділеннях зв ’язку, число індексу 
74459. Передплата опііпе: ^гту.ргезадіа
Наша поштова адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 21. Тел./факс 239-24-26 Е-таі1: 
5исЬазпІ5І@те1а.иа

Телефон відділу реалізації: (044) 467-50-24
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Ігор Юхновський 

Мар'яна Нейметті 
Леонід Капелюшний




