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ЧАСТИНА ПЕРША. 

І. В дорозі~. 

Палюче липневе сонце стояло вже на вечір
ньому упрузі, а.ле йому наче не хот.ілося ховатися 
за обрій і воно ясним промінням осявало покруче
ві Дніпровп берегd .. 

· По над берегом вузенькою стежкою ЇХаJІо чо
ловіка з п'ятнадцятеро козаків. 3 одежі знати бу
JЮ, що то лейстровики. Попереду баским конем. 
їхав отаман. 3 убрання знати булu, rцо то ко
зацький сотник; а на його mаб.ц:ю, гус.то садже
ку саиоцвіrами та на чудов:у рушницю французь
кого роблива nозаздрив би й кожен магнат. Поруч 
із сотником: їхав дужІІМ татарським конем Lтrопець. 
ро:ків восьми; він скидався на сотника, як вика-
.паRий. 
· - Тату, та скоро ж ми доїдемо до тіr фортеці, 
як там вона зветься?--нетерпляче спитав він сот
ника. 

--- · І;Іотерпи, І~озаче, отаманом будеш,--одказав. 
ускіхнувшпс.я, батько. 

- Батьку,-спитав козак, що їхав ::~араз аа сота. 
ником:,-і відкіля оті французи на·rяглп деревні за
.;t.1Я своєї фортеці? Тут же скрізь степи н~сходимі, 

1 а .. 'Іісу немає. • 
~ - Пав коронвий гетьман ь:азав Mfнri, що вони 
t'ftереввю по-над річкою Самаркою рубмн. а сюди 
·'Водою пригав.яли. 
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А та~r n(·:нr'I;i .1існ, тату? цікаво спитав 
Х.,'ІОПеЦЬ. 

-·- Beлul\i, синІ\у, :tуже великі! Там наче рай:. і 
:\Іе.:.(у, і черешен·ь, і :.rичІrнп всякої. і звіру всякого 
в .1ісі аж кишить. 

- Чо}ІУ ж мн, тату не• живемо там? І до Січі 
fi~lirжчe булu 6, до ааваятих козаків-січовиків. 

Батько всміхнувся: :засміялиСя й козаю1. 
- Ач який ~юторний! ІД о гарне, те й наше ... 

Б у де й :1 тебе завзятий козак, будеш отама
но~І~--весело озвався присадькуватиn старий ко
:зюt а сиnнмн nровами, 1цо понаниеали йому над 
І)tiJOia. 

-- А то6і хочеться на. Січ'~ - спитав у хлопця 
~юлuдий RO:Jai{ а ледві !ІОМітиими чорненькими ву
сІпtами. 

- Хочеться. пане Смольчуже!- одмовив хлоп
tІш~. і обличчя. йому :засяло. L 

- Ч~єш, батьRу Богдане,-озвався старий коза.І\ 
;щ сотнина,-твоє орля в орляче гніздо проситься. 

- Ще поспів!-нехоrя відказав сотник. - Хай 
енершу на Дніпро та на пороги надивиться. 

- А це вже так, братіку,-всміхаючися СІ~ав 
етарий rшзю~ х.лопцеві,-хто не проплив порогамп 
та не Іюмірявся силою з татарами, той ще НР. Ito
:181( і такого ні в одпн курінь не приймуть. 

- Н. ліду, не боюся, ні порогів, ні татар,-по
важно ві.тщазав хлопець.-Як би тато дозволив, то 
н тaюrll, що хоч би Н зараз на Січ. 

-- То як 1Ite, Богдане, Дозволиm1-весело спи
тав стаушй коза1~ сотника. 

Бог;~;ан сердито глянув на його. 
Л:ч старих літ ти, І~анж~. дожив, а розуму не 

нанtпв! Чого хлопця баламутиш·~ А.:~;же знаєш, яка 
ГО.;lова в його: твоїх жартів потім j не виженеш 
:1 неї. 

Jkj :J3)IOB1\JIII, а Х~'ІоІІ'Я еу.мпо ПОХНЮШІЛОU.Я. 



ТНІ~ ІІІІ~ІІШ\':І•І І~i:Jhl\tr XBif.liiН. 
QcJ, протп 'нr!Іа uню-:о ста.,1u те~ші ('J\e.li.~ 
1 анпш пі;(іхаu ;ю :сІоJщя і тор1шув ~· ІІ~1е'Іr. 

-- Чого аюt{урнвея·! Uu.111Ш т.vю Січ~ Крюцr н~ 
lЮХрН<'ТЇВ ПІ1ДІІВІВІОеh. ІЦІІ ВОНо аа ІІТІІЦЇ. 

Хаопсцп пі:щів t'().тJoBY і ешrтан у (ія.тІ,J~а: 
- Тату, :\tожна ~н·ні поtіігrІІ чв~l.le!t'i? 

~fожна, СІПІІ-\у: СТеП pЇRHIIIt, ТН Н ТГН.ВН ВІІ.]НІ'· 
:ru-татарві ні.1е еховатнся. 

- Гей-гr!-сщнп~нун х:юнець, торІ-:нувІІІІІ І\он.и 
ІІ('Т(ІОГаМІІ і НІІІІрОСТ3ВШІІСН На стре~Н'НаХ. 

1\інь став ;щбкн. аахрін. потім волетів ЯІ\ ви
хор. Хдопець то JНШТОМ сшшян 1-:он.н. то анону ле
тіn. НІ{ вихор. 

--- Гарний їадещ, твіН <'ІІН Бu1·:щнку! -сІ~азаn 
І""анжа. :1 ве.'Інt-:ою втіхою . щн.:1ю•шся на х~1оnця. -
.:'{оСірнН бу...1е ко:шк! 

Богдан мов•шн І\Ішнув головою. Він шшьну
ІШR <'ІІНа очн.ма, аж поюr той :знову нід'їхав ;щ 
('В,ІЇХ . 

..\ ІІ,У ШВІІ,l'ІС, Х.lОПЦі!-І',УІ\НУВ СОТНІШ ДО 1\оаа
І;ів. Teпrr уже не;щ.,1еко. 

О;иа~1ЇІ\. тrохн вбіІ\ ••:1 річюс щютн неба внд
tш іі~•.1о tю.orypi вt-жі НРщu.1авнu зііу:1ованпї фор· 
тrці, що :шn~'Іася Іtодак 1\о:шІш цікаво рuа;щвля.'ІІJ· 
с·я на ту новин~·. БрСJВІr ї~r наеупн.'ІІІС.J,, об.1нчч.я 
rюх.мурнілr~: старий І анжн нРсамохіть ухошшея ~а 
ІІІ Я. (і,1 Ю. 

- О. {)o.J.aH їх ~'Інхо ноіін~'Іо. Сііеовнх дітсй!-ііv
Сіоніn він:--- Перевелнея .,111царі-отаманн: не оуДР 
вжР на Січі другого Тагаса або HaлrrRanкa. І яка ж 
то Січ rтала, rцu нопустила себr. на гдум ЯІ\имсь 
там Фrанцузам! .. 

- І'оді тuбj бубuнітн!-лаею:ню rкuаав йому Бог
:tан:-rце й Юt. наш вік отаманjв стаrІР. Поки в ко
=1аків mа6.лі в руках. поти НР страшні їм фортеці. 

-· П()щсрtішпrся чогосh нrаг,:rі І~оааІ(ЬІ\і,-журлн-
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во відRааа.в fанжа.-Ех, добре nолись було! Як иа
~1етять бу.rю козаки, то ніІцо протп їх не вистоїт•-~ 
усе аруttнують. 

Старий козю~ наче аж помолодчав, :згадавши 
колишні походи, колишні 3Витяжства. ;Згорблен·а 
етаре~ш спина випростмаеь, в очах 6лисну~1а від
вага. Всі fіО3аки теж шшроста.лІІСЯ, uчі їм аабшtща
ли, вуси :заворушплися, руІ\И несамохіть хапалися 
за шаблі. Навіть спокійний пан сотнш\. ;заеовавс.н 
на сідлі і почав сінати з~ поводп. 

-- Химерний ти, І'анжо! · ска::Jав він.---Чого тобі 
заманулося старс згадуnатн·~ Що було, те минуло. 
rГепер МП СJІУЖПМО KOpOJit~Bi, і JІаС.І<аВИЙ КОрОJІЬ Не 
з~~обуде нас, вірних слуг своїх. 

--- 3nаємо :ми тую королівську ласку!-про:ио
вив r анжа, :махнувши РУІЮЮ.--Облиш уже свого 
короля!. Не завдавай серцю жалю! .. 

І він замовк, понуривІІШсь. 
Хлопець тим часп:м пильно поглядав то на 

батька, то на старого козю\а і дослухався до їх 
розмови. "Т1.к наче і таткова правда, і дідова,
думалось йому,-3.Jlе хто ж із їх біJІьmу правду 
каже? Це ж правда, що король ласкавий; ба яку 
гарну ша6.ІІІ(\ таткові подарував! Але ж і дід не
правди не скаже ... " Хлопець так замиСJІився, 1цо 
не помітив, як і до фортеці доїхали. 

Круг фортеці набудовано 'було всяких Іtра:м:
ничок, яточок та рундуЧІ\.ів-і чого там ті .. 1ьки не 
продаваноJ Навкрути юрмиJrися москвини, вірмени, 
турки, нолохи, литвиmt та ляхи, переважно робочі 
люде; було й Іtільки коtJаків. таких, щu служили у 
пана Конецпольського. 

Мости, якими в'їз;щ ... 'Іося до фортеці, було 
зведено вгору, а на шанцях сюди й туди ходи
ли вартові у францу~ькому військовому вбранні. 

Жиди корчмарі оточили козаків і впевняли, 
що їх аж до ранку не впустять у фортецю, бо 
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як зайде сонце, тu вже нікого не впустять, хоча 6 
навіть і короля. 

- А г.11нди, що правду вони каж~-rь,-сказав 
І'анжа БогданQві.--Коли б не довелося нам 3ано .. 
чувати у -цьому жидівсько~t~у кублі. 

- Та ні!-відказав Богдан,-Я покажу францу
зам грамоту корониого гетьмана; там: же написа

но, щоб нас пущено в фортецю і дано все, чого 
нам треба. 

- Та кому ж ти П покажеш, тую грамоту? .НІ~ 
би ж то були вартові такі, як треба, а то иібІІ 
опудала якісь із дерева повитісувані. 

r' анжа вгадав: хоч як Богдан кричав та впев
нЯв, щv він приїхав од самого 1юронного гетьма
на, їх у фортецю таки не пущено і навіть уваги 
на їх не звернено. Полковник Маріон, що сидів у 
фортеці з двома сотнями війська, боявся зради і 
дуже пильнував, щоб по заході сонця в фортецю 
нікого не пускано. 

Довелося вернутися. Корчмарь Ялкель уже 
дожидав •~озаків біля густо побудованих крам
ничок. 

- Та куда ж це тн нас, у степ, чи що ведеm'І
бубонів r анжа, як Янкель усе вів їх, помиваюЧІf' 
в~Іd вровулочки та заулочки.-І де це всі ииmі 
корчмарі порозбігалися? Тут же й ближче єсть де 
стати. 

-- А я вас, шановне панство, одкупив собj,
.'Іукаво трусючІ·І борідкою, казав жид:-поки ВІІ до 
фортеці їздили, то я вас і одкупив собі в инших. 
Багаті пани-козаки не часто до нас прибувають, 
то можна дати за їх одступвого. 

- А тепер ти те одступне з нас здереш1 
-- І бідному Ликелеві треба ж якось жити на 

світі,-відказав корч:иарь, лукаво підморгуючи і 
відчиняючи двері в свою халупчину. 
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11. Утік. 

ХаНІ~о!-- І',\'ІШ.УВ ЯНІ\РJН,, ~·ніхо;но'ІІІ в хат_,·:
r·ocreй маємо! 

3а хвильку =•'нвилася ЖІцію;а а вr:шt\оІо x,veт
t~uю на ПЛеЧЇХ і, ПІІЗЬКО 81\.'IOHIIBilltrCH 1'0('ТН~1. Но
'18-'Іа поратися біля печі. 

--- Тпмоше, ftди еюди! -І'.}ї-m~·н <'оТНІП\ на cttoІ'•• 
rнна.--3амісць 1цuu сшдітн отут у .1ушній хадуnі, 
ІІідемо походИ}ІО vepet·oм та на 1\о;щцьІ~пn порі1· 
ІІО.lІІВИМОСЬ, а ТУТ ТИМ ЧRCO~f Вt:''ІРрЯТІІ НаВЩН()1'h, 

3а СОТНІІІ\ОМ !ІЇПL1ІІІ Й ШІШі 1\О:JаЮІ; у хаті 
:юеталися тількп І анжа, Смu:ІьЧ,\Т та І Це о;щн ІН'
мттод!'fй Ію::tак, Іван ~лиtt на 11рі:шнщr. 
· І анжа помпкав Янкrля. 

- Любиш червінцї~-епитан він, t~ааую•нt Ho-
)ty золотого. . \ 

- Чого пан {)RJКає·~-сннтав Нюсел1) і нібн :ш
}tер, дожидаючисл відповіді. 

- Говори :иені про Січ, про запорожців, нро 
Сулиму, одно слово про все, що анаєm; та не vрr
ши, бо вб'ю. 

Янкель зробив сумне облнччя і зляІ\ано за
І\рутпn головою. 

-- Пан ІtОЗаІ\ хоче згуuитн ::t світу nідного жн
;щ. Що ми тут можемо знати про славне козацтво 
Січове? Вони сюди до нас не 3аходять... та й нt~ 
зайдуть,-радісво додав він, поглядаючп на велн
че3ний куЛак Г анжин. 

- Ну, не тобі про те слебезуватн, куди вони 
:~айдуть, чи пе зайдуть,--суворо перешrюш А:ому 
мову· козак.-А про 3апорщиців тн знаєш, бо саи 
пробовкнувся ... 

--- Ні, ні, вельможний пане! Кола ж я ваи що 
говорив1-ледві вимовив Янкель, u~e дужче апя
кавшнся. 

----- Н~'· тІJ я анаю, U(O тн трн роюr прожив на 
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Січі. А ие:мав такого корчмар"J иlt світі, щоб, по
zивmи иа Січі, за,був про иеr. Ти запевне знаєш 
уоо, що та:м діється. 

В цю чить Хайка підіЙІШІа до чоловіка і cin
вyna його за полу. 

- Вери!-стиха сказала вона йоиу по жидівоь
кому,--тут не скоро діждемоя такого щастя. 

- А нащо панові ковакові звати про Січ?
вагаючися спитав Янкель. - Адже пав -JІейот-
ровик? r . ' 

- Ну то Що, шо лейстровик1 Cue пейстрови
кам: і треба ~нати про степових розt>иmак. :Ма6У'fЬ 
же й ТИ ие трохи лиха від їх зазвав, живучи ііа 
Січі? 

Никель впдjмо заспокоївоо; обличчя йому 
оо:мутвіпо. 

- Ой, багато, паокавкй пане! ДуJ;погу6и вони! 
Три111 хене грабували ... Ну, та й я їм, одlUічив! .. 

- Оддячив? .. - повагом: о:кааав Ганжа. - Бачу, 
що ти, Яикелю, :молодець! Як же ти їм оддячив? 

- Довго казати та певне веJІЬиожно:иу паиов.і 
й спухати .иецікаво,--пукаво вскіхвувmиоя, сказав 
корчмарь. . 

- Може й так!--ЗГ9ДИВОЯ r аижа.--То оповідай 
же mвидче, що ді'Е1І'Ьоя на Січі. 

- Як що пав дасть пва червінці, то може Яв
І\ель і пригадав собі, що там дівrьоя,-скааала 
Хайка. . . 

- І два ч.ервіиці звайде:мu,-згодивСІІ Ганжа і 
виняв другого червінця. J 

- 3апорожціь тепер иемав ва Січі,-тавІШИЧо 
почав Янкель:-Вони хоюr.пи в похід еа турків. 
Сулика ваграбув&.F у турків і злота, і зброї, а 
тепер стоїть за порогами, де Січі верта:ючися ... 

- За порогами к&JRеm'І-перепинив· Яихмеві 
}ІОВУ fавжа.-Чого його туди занесло? 

-- Вuни ховали здобич у свої сховища, та про• 
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ч~·ди, Ідо татарн в степу на їх чигаютІ>: то вонн 
tt юrну.'Іиrь мерІціn тудп і поби.ли татарву, а т~
ІН'Р .'IJJ('imн. е1--:оро на Січ підуп). 

-- А де ж саме тепер Су~'ІІВrа·~ 
-- ~r СТС ПУ, :3араз за по рогам 11. rra ТЇЛ ЬЮІ ПаНП 

І~ШШЮІ Не ПОдужаЮТЬ ЇХ, бо там ЇХ СІІ.ІШ-СПЛСННR. 
(nнжа лукаво всміхн~·вся. 

-- А ~Ін їх сюди замани:мо,-несело еІ\ааnв він.--
.Маєш кого, хто б нас туди довів'? 

---- Ой, страшне ді.'Іо пан козш' замишляє! Су.ан
ма хитрий, як біс, а відважний, ю--: ca~r сатана. 

- Ну, гuразд! Годі базікати! Я Сулиму tt са~[ 
добре знаю. Говори, чи маєш такого, хто б тудн 
довів, а там уже я дам собі :з ним ра;{у, бо tt не 
таких, як він, приборкував. 

Ннке.ль неймовірно похrІтав головою. 
- Хай буде, як пан козак бажає. 6сть тут пе

рекінчик. Він учога прибіг а козацького табору, 
до пана гетьмана прямує... Я приведу його, як що 
пан козак має червінці ... 

-- Гаразд!-одказав Ганжа.-А тепер давай їсти, 
бп вже он і пан Богдан :з товариством: ідуть. 

Моторний Нпкель поставив і горілІ\И, й пнва, 
а Хайка не згірш :за козачку паварила вечеряти. 

Trtмim сидів посередпні між батьком та. ста
рим І~анжою. І~анжа вахилІmся Д(J Богданn і с1ш
:1ав йому стиха: 

-- Батьку, маю тобі дещо сказати. 
Богдан пильно глянув на йnго ТРЖ стнха 

одповів: 
- Як повечеряємо. 
- Про віщо дід говоритиме~-подумав Тимі.m.---

Мабуть про щось дуже важне. бо то говорив бп 
тут, що6 усі чули. 

Як батько та дід, повrчерявши, вийш.лІr з 
хати і крадькома деш) піш:ш, Ти~іш і cofii крадь
І-юма піmов назирці. 
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Темна, н~прозора н]ч спустилася ва Дв:іпро, 
на йuго берегИ і на нею·рабиу фпртецю,-іі ледві 
помітно було в темряві. 

--- Ходімо ~ТІіворуч у степ,---сказав Богдан,-бо 
тут 1цоб не підслухав хто. 

Тиміш як кішка тихесенько Іtрався за ними. 
От вони спинилися й посідали. 'Гиміш обережно 
ліг у траві і, прJ!'l'аївши духа, слухав. про що го
воDять батько з І авжею. 

-·- Сулима недалеко,-ІЦlааВ Ганжа, - за поро
гами. 

-· 3а порогами·~-ніби зовсім байдужно сказав 
сотвик,-ну, то що'? 

- А те, 1цо аби тільки звістку йому подати, то 
він умить зруйнує цей французький :и:ур8DІИJІ
ник. 

-- А хто ж йому авістку зміг би подати?-спи
тав Богдан. 

- Я!-впевнено відказав дід. 
- Ти, братіку, забув либонь, ІЦО ти на мужбі 

в короля-глуЗJІиво сказав сотиик:-забув, що те
Gе ааписано в реєстр і що ти одержуєш, або, ПАВ
ніше сІ..:а:Jавшн, може І~олись одержиш гроші за 
c.~JIYЖU_l. 

І анжа засміявся. 
Ото то ж бо й є, що все ":може" та "колись·1, •• 

Не! 'l'II б Іtазав, а не я б слухав... Старий r анжа 
нае1..:різь тебе бачить, хоча ти й хитрий пис ... 

Богдан якось чудно муркнув і помовчав 
трохи: тоді спитав: 

- Чого ж тобі треба від :мене? Хочеш їхати:, то 
ll їдь,-:мені що до того·~ 

- _\ те, батьку, що я поїду з С..м:ольчуго:м:, а ти 
не шtжи, куди, u. скажи, що послав нас наперед. 

] >о ж не вгадавш, що в кого на думці: всі козаки, 
та не всі певні ... А Сиольчуга я знаю, бо сам: ви
І-:охав ... І~рюцtа, ІЦtЮ ннші не О:Jналн нічого. 
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Гаразл!-оfііананся Богдан,-роби, ЯІ\ знаєш, 
хоч я не сподіваю~я, 1цu з цього щось внйде. Не 
настав ще, братіку, час, не допила ще мати Вкраї
на ;{О дюt гіркої, 1цо ніднесли їR: пани. І путящим 
кuаакам І'одиться •І{е терпітІr та бrрегтІІ еилу до 
С..ЛУІІШОГО Ча~у. 

- Ех, Богдане, Богдане! Озивається в тобі 
панська кров! Не щирий ти Іtозак,. а тільки напо
ловину. Хиба Ідирий коаан: може етерплювати обра
зи? Хиба може він гнутп шию пі!( панське ярмо? 

- А ти гадаєпr, що Су.,1има зможе нас визво
лити :з панського ярма'? ПобачиІП, :цо не мине 
й він катівської союtри, я:к не :минули попередні 
отамани. Щоб панів подужати, треба воюватнея з 
ними їхньою ж збро6ю: треба бути такими ж розум
ними, спритними та в • юнквми, як вони. А твого 
хрещеного татарина і якийсь там пан Кисіль круг 
11альця обкрутить: а про таких спритних, як пан 
коронний гетьман, то -вже й казати нема чого. 

- А все ж годиться снробувати,-нібІt трохи 
нєвпевнено сказав І~анжа.- Оця французька озія 
не дає мені спокою, хочеться мені ростягти ії так, 
1цо6 і порошинІtИ з неї не лишилося. 

- У сі ви козаки однакові,-незадоволено про
~о вив сотник,-ви як малі діти: як чого забажаєть
ся, то вже Іцоб бул6; сами в огонь лізете, то не 
дивно, що й печет~ся. 

- А може ж і не попечемося:!-похмуро відка
аав І~анжа і простяг руку сотникові.-До побачен
ня,. друже! 

- До побачення!-відкааав той трохи глузливо.
Нк не приведе Бог на цьому світі, то на тому по
Gачимося. Іди попереду, а я трохи згодом ітиму, 
tцoG не побачили нас укупі. 

І'анжа швидко пішов до корчми, а Б1г;щн 
:юста.вся тамr де й Gув, і ~амисленu ДИВІІНСЯ на 
фортсrнп. 



Коли це біля його щось заворуmи.пося в тра· 
ві і иіби з-під зе:м.пі озвався хтось: 
-Тату! 

Богдан не був боязький, але все ж іЗJІякавоя 
з несподіванки. 

- Господи Ісусе. Христе!...-ЗJІякано сказав вів і 
перехрестився. 

- Тату, та це ж я!-загомовів Тиміш, підводя
чися з трави. 

-- А ти m< тут оІІИВився1-скрикнув Богдан. 
- А с4ме так, як і в:и з д;ідом,--весело відказав 

хлопець. · 
- Ось я тебе повчу, як підСJJухувати!-сердито 

промовив батько.-Як одшмагаю НfГавм, то вдруге 
не встряватимеш до чужих справ. 1\.ажи, чого те
бе сюди принесло? 

- Ви знаєте, тату, що я вас не боюсь і нагая 
вашого теж не боюсь,-бо козакові не личить бояти
ся бійки. А сюди я прийшов послухати, про що 
ви говорити будете. Дід гарно робить, а ви ні; BIJ 
ІІlдлабузнювтеся до панів, а він ні. 

- Ах ти ж. цуценя капосне! - скрикнув Бог
дан.-·- ІІlкода, що нагая в корчмі покинув, а то по
І~ав би я тобі, хто гарно робить, а хто не-
гарно! . 

- Погано той робить, хто гнівається й, б'ється 
ні за що,- це ж ви сами казали, -відказав хлопець. 

- Та як Же на тебе н~ гніватися, татарчечя тн 
иікчемне! .. 

- Не кричіть, татку, бо в корчмі почують,- спи
няв батька хлопець.--Краще слухайте, Щ(\ я ка
:3атимJт: не хочу я. їхати з J}а:ми до панів, а кра

. 1це пуетіть мене а дідом І анжею та з СкОJІЬ
чугом. А JrК не пуст.mе, то вее одно ва Січ 
утечу. 

Богдан стояв, як громом прибитий. 
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- Та ти, хлопче, здат-ься справді стерявся. 
Який ти козак? Ти ж іще пуцьверинок! 

- А я, тату, знаю, що н Січі багато Е хлопців, 
і вони разом 3 козаками в походи ходять. Та от і 
Сиольчуг із семи років почав з дідом: у походп 
ходити. 

- Oru ж то й лихо, 1цо вошІ заморочили тобі 
голову своїми балачками. Гляди, не вадумайся 
тікати, бо прив'яжу! 

- Так не пустите? -спитав Тиміш, і в І'олосі в 
його бреніла погроза. 

- І не думай про це! 
- Добре! -сказав Тиміш с протягом, і в голuсі 

в. його знову почулася погроза. 

Вони мовчки вер~Іулися в корчму. 1:\оза~н 
вже спали, тільки 1 анжа, сидячи в кутку, стиха 
розмовляв . 3 1юрчмарем Янкелем та ще з якимсь 
непевним чоловіком. 

Тиміш зирнув .t:Ia ЇХ і Jlo'fLV, ПОХНЮШІВШНСЯ, 
пішов за батьком у даJІьший куток. Там постеле
но бу.1о запаІІШе сіно, вкрите козацькими керея
:ми. Вони полягали. Богдан положив Тимоша під 
стіну, а сам: ліг скраю. 

Спав вів довго. Сонце було вже високо, ЯІ~ 
він, позіхаючи, підвівся на своїй пост~~і. І зараз же 
його вразило те, що немає біля його Тимоша. Вчо
рашні події nромайнули йому в голові і він, як 
опечений, схопився на рівні ноги. 

- Де хлопець?-грізно гукнув він до Хайюr, 
що поралася біля печі. 

Хайка якось лукаво глянула і, підлес..1иво 
всміхаючпсь, сказала: 

- Ваша мосць сами знаєте, де вони. 
- Хто-вони? - скрикнув розлютований сот-

ник.-Говори ді1ом! 
Ха йІ\а отетеріла. 
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- Та панп ж І\Озашт і пан хлопчtш. Вонп по
їхалІІ ще вдосвіта, як усі 1це спалп. 

Розлютований Богдан ударив себе по ~~uбові. 
- І як :мені не спало на думку, що Тп:міm справді 

може втеІ~ти,-поду:мав він.-Та й Ганжа гарний
узяв дитину на таке небезпешне діло 

Богдан лад~в був обірвати на собі· воцоеся: і, 
ро3Лютовапий, прискіпався до Хайюr. 

- Що ви собі думали? Нащо :ви пустили з нпмн 
дитину без :мого дозволу? Хай би сами їха.ли та 
накладали своїми головами! .. Я вас тут усіх по
чавлю!-кричав він та тупотів ногами. 

Хайка страшенно пере.n:якалась; вошt tшv~чи
.~а очі на посатанілоrо козака і почала помалу 
аадкувати до дверей. Вибравши зручну хвилинку, 
вона вискочила з хати і побігла до Янкеля, що 
похожав поміж людьми. Вона :мовчки ломанила 
його пальцем і, одвівши на6ік, злякано задрі
ботіла: 

- Ой, Явкелю, Янкелю! .Н вже й не· знаю. Яh 
1це душа в мені держиться! Ой! як ЖР- я наляка
лася! Ой, ніженьки ж мої не стоять ... 

- Що сталося?-спитав переляканий Янкель: .. 
- Отой отаман козацький ... Ой, лишенько наше! .. 
- Та кажи вже, що сталос.я?--тремтючи зо стра-

ху питав Янкель.-Побив він кого? чи може вбив? 
- Ой, ні! Ой, ні! Гірше, гірше! 

Янкель з переляку насилу встояв на ногах: 
що ж могло бути ще гірше? 

- ОА, пропали ми!-стпха промовнла Хайка.
Нін же сКазав, що всіх нас почавпт,ь. Страшенно 
роз.тrютувався, очі впрячив, нога~ІІІ тупотить: тa
J\Нtt етрашний, що я такпх ще й не бачпла ... 

Янкс.~еві трохи полегшало: коли тільки роз 
І'нівався. то це ще дар:м~; а що кричав та ногами 
тупотів, то це ще й добре: значить запальн•tt ІЮ· 

·'1 я". а :.запальне серце скорu одходІІть. 
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Хайка теж трохп заспокоїлась і росповіла 
чо~човікові, :за rцо с'ме пан ептнІШ розгнівався. 
Трохи помірк.vвавшп та порадtrвmІюя, вонп обоє 
наважилися йти додому і спробувати з.,1аскавнт1r 
пана сотника. 

Але па превелІІІ{е їм диво пан сотник спо
кійнісінько сидів за стоJюм і бліде обличчя його 
з чорними вусами було зовсім спокійне. Він на
віть трохи lSСМL-<нувся, як перелякані господарь із 
господинею помалу, ніби крадькома вступали в 
свою хату. 

- А що, добре я вас налякав·?- спнтав він, спл
І-~ую~ись удавати весе.лого.-Я пожартував трохи, 
бо добре знаю, ь:уди й чого поїх3.лп мої козакп і 
хлопець. Оце вам за хату й за їжу,- с1..:азав він, 
уставши й положпвmи на стіл жменю дрібних гро
шей.-А це тобі господпне, окремо за тr, rцо на
:Іякав тебе,-додав він і дав Хайці червінця. 

Янкель з жінкою, НІІзько ВІ\Лоняючись, про
вели щедрого пана сотника до дверей; але зачп
нІmШІІ за нпм двері, ще довго похптувалп вонн 
голорами та міркували про все, що сталося. 

А Богдан, вийшовши на вулицю. зараз знай
шов Івана Злого. То був літній vже присадкува
тпн, плечастпй, мов із заліза скованпН, козак. 

- Ти чув, про що І'анж.а розмовляв учора з І\орч
марем?-спитав Богдан, пильно дивлючися на його. 

- Чув,-пох:муро відка3ав Злий. 
- Кажи зараз, про віщо вони говорили? 

Дивлючися кудись убік, ури:вково, нібrr нexu
тsr, росповів Злий те, що чув у корчмі. 

- Ну, слухай же, що я тобі казатrrму, та г.ля
ДІІ, добре затям. собі все, що скажу. Тиміш утіІ\ з 
козаками, і треба його вернути. Ти їх наздоженеш, 
скажеш, що хочеш із їмь їхати в Січ, а там, ви
бравши зручний час, ухопИш хлопця і привезеш 
додому. Як що пручатиметься, то й полякай, бо 
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він тільки тебе й боїться. Та гляди, щоб і паль
цем до його :не торкнувся, а то... По зна-
ку тобі ця рука? · 

І сотнпк показав йому свій ~цоровеннпй 
І~ у лак 

-Зрозумів? 
- Зрозумів, батьку!-оДШlзав Злий.-Добре зро-

аумів! 
-- Ііу, гляди ж! 

. Вони роаійmлІІСЯ. Богдан поїхав у фортецю, 
накв :)авши козакам, щоб були :рапоготові. бо щсо
рu доведеться їхати назад. А як спитаво в йdro 
про Тимоша, r анжу TJ\ Смольчуга, то відказаз, 
1цо звелів їм їхати попереду. · 

У Злого теж ніхто нічого нЕ!~ допитався: вів 
~ювчки оку.ТІьбачив коня, скочив на його, махнув 
нагаєм і полетів у степ. 

m. у таборі. 
Тим часом TIUrim із [ анжею, Смольчуг та пе~ 

ре1dнчик ·були вже далеко в степу; вони безперес
тану їхалп верстов іа двадцять. Нарешті [ авжа 
припинив коня і сказав своїм товаришам· 
-Треба дати коням спочитІr,-гонів аа нами 

не.буде. , · 
Тиміш стурбував ся і сказав ·дідові: 

- Діду, коні в вас добрі: бігrимем ще! 
r анжа Г.ЦЯНув ва ЙОГО, ВСМіхиувся Й С~В: 

- Чого так хапаєшся? Чи бої:шr.я, . що батЬІю 
схаменеться та пoiii.tte навадогінці? Ні, коли вже 
пустив, то не завертатиме назад. 

Хлопець збентежився і почервонів. Він не 
:)BJI~ брехати, але сьогодні вранці одурив діда. 
Усю ніч вів не спав, а як на сві'rаині козаки ти
хесеньRо вийшли :з корчми, він обережно просу
нувся між стівою та батьком, ВИІ\рався на вулицю 
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і ВПеВНЯВ f анжу, .JЦ() ба'!'Ь~О ПУСТИВ Й О І'() ЇХаТІt 
:з ним. Дід побоявся йти в ~орч.му, щоб не лобу
Дити козаків, бо мусив же внїхатп потавнці, і че
рез те н~ міг спитати в Богдана про Тимоша. 

- 3абожи~я! -сказав він хлопцеві. 
І Тиміш забожився. В ту хвилину :він навіть 

і на хвильку Ite завагався це 3робити, бо дуж~ 
хотілося їхати а дідом; але теnер цей тяжкий гріх 
гнітив й о :му дупіу; він раз-у-раз озирався назад, 
бо йому вже вчувалося, що біжать коні і ввпжав
ся грізний батьків погляд. Рука хлопцева несамо
хіть сіnала. за поводи, Ід об. кінь біг mвидче. 

Козаки все далі од'їздили uд Дніпра і в 'їздили 
в степ. Ось уже Дніпро л~дві помітно: тільки наче 
ВQJІичезна чорна гадина в'ється далеко-далеко ... 

Над вечір побачилИ оддалеки козацький таоор. 
Перекінчик став. 

- Ну, панове козаки, я своє зробив,-:-с;Каза~ 
він, --давайте :мені: гроші та й пускайте від · с~бе·, 
бо я ~е хочу голови збутися. 

f аижа одлічив гроші, скільки було вмовлено, 
і за хвилинку церекіичик ~ник. А козаки поска
кали до табору. ВартовнА привітав їх неласкаво. 
Він позирнув на [ анживе та Смольчугове вбран-
ня і . скрикнув: . 

- А чого вам тут треба, вражі сини? 3абірай
тесь Ге1'Ь, бо на:м королівських слуг не треба. 

- Були ми колись королівсьКі, та що було, те 
.минулося,-відкааав спокійно І'авасс..-А ти, браті
ку, не гнівайся, а скажи отаманові, що стn.рий І'ан
жа х~че його побачити. 

Коаак нехотя повернув коня і побіг до табп
ру. Козацький 'і'абор-це була чотирекутна площи
на обстамева н усіх боків козацькими возами, по
счеплюванимп ланцюгами. Козак тукнув ;:w;ругому 
вартово:иу: 
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-- Ідь до отамана, еІшжи, пщ J(O його іанжа 
приїхав, то пусІ\атн, Ного чн ні? 

Вартовий Іtобіг •~о нем і довген~ко й о ге) не 
буао. Hapenrri вернувел і ска:зав, щоб І анжа їхав до· 
отамана. І·анжа, Смо~1ьчуг та Тиміш в'їхали за ого
рожу а возів. 3а ноаа~ш па площині стояли :ко
:шцькі намети. Це uу.ла ніби :малесенЬІ{а Січ, тіль
ки в справжній Січі бу.rrп не на-мети, а 6удів.лі, ІЦо 
~валися t{урінямн. 

Посеред табору етояв ве.тпш.ий турецький нн
:мет .:J дорогої тканини. 

Ганжа з товаришамн ;увійшли в намет. 
Сулима сндів, підобгавши ноги і, схиливпІп

ся на шовкову подушку, курив люльку. Тонкі рп
си блідого нібп трохи присмаглого обличчя, рів· 
ний, трохи закандзюблений ніс·, ·великі чорні очі а 
довгими віями, чорні вуса~ гнучкий стан 1 вузь
кu, аанадто мала за-для мужчини рука,-поkа

:Jували, що цей чоловіІt народ1mся не в цьому 
І~раї. Біля його, теж на подушці, сидів другий чо
ловік зовсім иншої статі. Вів був високий та міц
ний, :мов з криці с~ований, обличчя нечепурне і 
дуже засмалене, малі блискучі очі і здоровиtt 
просивий чуб 

І'анжа і Смольчуг почоло:мкапися а обома. 
Тиміш став осторонь і ц;каво роздивлявся на ота
мана. Йому страшно було, бо птамана мабуть не 
одурищ що батько пустив його· отаман усе знає; 
краще вже самому признатися,- -що буде re й буде. 

- Зцоро.ці були, паиове!-привітався 1 аижа. 
- Здоров і ти, старий товариmу!-ласкаво від-

казав Сулима.-Яким це вітром тебе до нас за
несло1 Т.а ти, бачу, в королівську опавчу виря
дІmс.я. 

- То дармі, ;.(руже! опанча не шкура: ЯІ' ане
.:нrш, ·го можно й геТJ> П ~ пліч зідрати. 

- А 'ІОІ'о ш л тofij те· BP.:J ітнму'? Нас і сі~а тсfіе до-
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сить,-пів-жартома, пів-поважно від1шзав отаман.
Служи кородені та бери гроші 3а службу, :звісно, 
я;к що дадуть; а ми сам:и собі послужимо: кожно
му своє. Ми це за один похід стільки набралц в 
турків, що BJ! в свого короля і за десять років 
того не заалужите. Чи таR я І~ажу, Баюне?-спи
·гав він у товариша. 

Той, задоволено вс:міхаючІІся, кивнув мовчки: 
І'оловою і знову почав курити. 

Ти:м.іш з великим зацікавленням глянув на 
нечепуриого козака. Так оце той Памюк Баюн, 
або ииакше-Карпо Павлович r удзан, що про ЙОГО 
він чув так багато? Так оце він, отой велетень, 
що згинав nідкови, виривав дерева з корінням, а 
як ухопить розлютованого звіра за бік, то вирве 
шиаток шкури з :м'ясом. Тиміш з переляку аж 
поступив трохи назад. 

- А то чий хлопець? -сnитЬ.В Сулима, кивнув
ши ва Тимоша. 

- Гей, Тииоmе! Ти чого .ховавшся1-сказав, 
С:иіюЧПСЯ, f анжа і ПОТЯГ ХЛОПЦЯ ДО отамана, 8. ТОЙ 
опинавм.-Це, братіку, ~ельницького Богдана 
син, КОJІись вояка добрИй буде; батько пустив йо
го а на:м:и. 

- Неправда це, неправда, неправда!-скрикнув 
хлопець і заридав, зату.лJЩШИ обличчя руками. 

- Оrтакоlі-скрикиув· 1 анжа сердито.-'-То це 
ти меВі брехню аавдавш? Здурів ти, чи що? 

- Неправда це, діду! Я одурив вас... Не гні
вайтеся, діду!-прохав хлопець ридаючи і впав 
навко.ліппси. 

. Пан отаман і Павлюк, широко росІШющивmи 
~Чl з дива, :мовчки дивилися на хлопця та на 
І анжу. 

- Скарай мене на горло, пане ота:м:ане!-скрик
нув х.попець.-Я збрехав, я одурив діда; ще й по
uожrtвся! Зве.ІJи :мене пон.ісити, я зароонв смерти! .. 
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Су.лима всміх.нувся: 
Ну, як бн всік отаь:нх хлоп'ят аа їхні гріхІІ 

віmа·rп, то й моту~ів не ста.ло б. 
Велетень Павлюк устав із свого місця, тихо 

підійшов до хлопця і обережно підцяв його з до
:tівкн. Його невеличкі карі очі стали такі ласкаві 
та добрі, негарне обличчя ста.ло таке приємне, що 
Тиміш одразу почувся спокійніший і навіть на
смілився глянути на страшного козака. Павлюк 
єднав у собі надзвичайну силу і ласкавість та 
добрість до всього кволого, безоборонного. Одваж· 
ний войовник, він :мав милосердя до ІІТа.ІІШІІ, щu 
випала з гнізда, міг колихати дитину в Іtолисці, 
годувати ма.лих цуценят та кошенят; з&. це :з йо
го }Іимало глузува.л.и в Січі. 

- Годі, синку!-розважав він Тимоша, посадо
вивши його собі на коліна і гладючи по голuві 
своєю велетенською рукою.-Не плач, а краще 
роскажи; що сталося. _Немає ж такого гріха на 
світі, щоб його не можно було простити. 

. Тим.іm, стримуючи ридання, росповів, як він 
одур1m І анжу і поїхав lз ним нишком од батька. 
Павлюк, ласкаво всиіхаючися, слухав хлопцевого 
оповідання, а І~ан$а сердито насупився і сіпав 
себе за чуприну. с.1 

- Ач, .яке бісеня!-заговорив він.-Упаде ме,ві 
від пана сотника за твої пустощі. Де я тепер тебе 
подіну1 Та ще гляди, коли б і uам він не прибіг 
сюди по тебе, Коли б ще й справа ваша не ляс-
нула через тебе. · 

Сулима пильно глянув ва 1 анжу і знову 
t.шустпв очі додолу. 

Павлюк узяв Ти:моmа як пір'їну, посадив на 
руку, підійшов до Ганжі, торкнув його за плече 
і сказав: 

- Ну, годі вже, друже! Не гнівайсь ва xдoniUJf 
Бачиш же, що nів і так тяжко ПОІtутує свій гріх. 
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Грішим6 й Mif, старі, хоча ми ж таю1 pu:JyMHIШl 
за його. . r анжа почувався )fi в с.их, ні в тих. Йому 
пригадалося, ЯІ{ сотнИк .картав його за ТимошевJr 
упертість, і він ласкавіше глянув на Тимоша, що 
простягав до його руки, ласкаво й весР-ло всмі
хаючись. 

- Ну, добре вже, добре!-сІШЗав він,-я сам, дур
ний, винен, що збаламутив тебе, росповідаючи про 
козаків та про їх вояцькі справи. 
· Павлюк поставив Тимоша додолу так .тихе-

сенько, наче боявся росчавити його, хоча хлопець 
був не а тендітних: присадкуватий, ширококостий, 
кругловидий, він здавався далеко старший, ніж бУ.ІJ. 

- Ну, друзі, потім: будемо говорити про сп ра-
. ви, а · 1·епер ·просимо сідати до нашого хліба-со
ли!-сказав Сулима.-Ви певне впголода.лися, то 
просико повечеряти з нами. Я скажу, щоб при
несли ще їсти. 

Він ляснув двічі в долоні. Увійшов козак; 
Сулима :мовчки показав йому на миску. 

Козак вийшов, і неааоаро:м: перед гостями вже 
парувала гаряча саламата. 

Всі поод'яаували ложки од чересів і почали 
вечеряти~ 

Повечерявши, Тимоша положили спати, а 
сами довго ще про щось радИJІись та сперечались 

і вже ва світанні ляг.пи спочИти. 

lV. Перша пригода. 
~ Другого дні ввесь таоор заметушився. Зве-. 

JІено було рушати. Ніхто не анав куди й чого. 
їхати; але кожен поспіmався яко :мога щвидче 
скластися, роєчепити вози, окульбачити кон.я: і 
ваброїтис.я:. Оrам:аи звелів простувати до порогів; 
там . сховано було Човви ва тако :му острові, що до 
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його тяжко було доступитися. Берегом їхати 
було багато безпечніше. ніж порогами, а надто 
влітку, як було }{aJIO води і Роверх неї стирчало 
багато Іtаміння. Але отамання наважилося пливтп 
порогами, 1цоб швидче дістатися до фортеці і ие
снодівано вдарити на ворога. 

І'анжа почав був щось говорити про вебез
пешність, але Сулим_а перепн.нив йому мову: 

-- Завтра надвечір будемо вже в Кодаці,-ска
:зав він,-а за.-для цього варт утратити два чи три 
човни. Та до того ж іти степом тепер небезпеmи?; 
ти ж сам кажеш, що отой :харциз Венд:тло втш 
у степ. Як що не ва~кочить на ляхів, то запевне 
справить на вас татарву, а П тут багато блукає. 

r анжа згодався з отаманом, і всі рушили 
до Дніпра, до тог~ kісця, де ківчаються поро
ги. Там, нижче останнього порога, знімався з 
·води кручуватий острів, до якого, dдавалося, не 
можна й доступитися. 

- Діду, як же ми достанемосн на той оотрів?
дпвуючися пи'І'ав Тиміш, як почув, що Сулика 
хаче стати на Коmоварниці,-так звав він той 
острів. 

- Лоплив~мо!-коротко відказu.в І'анжа. 
Вози стали на березі. Поставили варту і по

ЧаJПІ лагодитися ПJtивти. Тонка струнька постать 
о~аманова ніби ожила, в кожвому рухові вияв
лялася завзятість та сила. Він сКаІСав своїм татар
ським конем серед козаків і пильнував, щоб ніхто 
не брав нічого зайврго. · 

. - Беріть по одиому казану ва кільки Бурі
нш!-наказував він,-можва їсти по черзі. Опріче 
кааавjв вічого не беріть, хай усе зостається на 
возах; а nmoнa та с6ли кожен хай собі ві<Jьме. І 
пороху. кожен хай візьме, скі.пьки зможе. Вози хай 

, ПОМ&JІу ідуть берегом; кпли б 1цо сталося, то зараз 
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кеве сповіспt~·.d,-вартовий човен стоятиме біля по
рогів,-так наказував отаман Сулима пбозJІn:му. 

Біля возів аосталося трохІІ козаків, та й ті 
зоставалися неохuче. Чут1<а про те, що поляки 
абудували фортецю, швидко пробігла nоміж коза
ками, і всі рвалися зруйнувати зненависнУ. пан
ську вигадку. 

Нарешті всі приготування скінчено. . Козаки 
швидко по~юкакували з коне·й, порозд.яглися, но

прив'язували одежу до кульбак і попливли, дер
жучися хто за rp1my коневі, хто аа кульбаку. Ти
міm і собі зробив так, як усі, хоча r анжа й радив 
йому зостатися на коні, запевняючи, що такому 
доброму коневі нічого не варт нести на собі тако
кого мал~иького хлоnця. ·Але Тиміш ні за що не 
хотів обтяжати свого коня. 

- Я виію ІШавати, діду!- --=.весело сказав він і 
поплив мідом за козаками. 

Вода текль. прудко і треба було добре напру
жуватися:, щоб пливти куди треба, щоб вода 11е 
авосила вниз. Спершу Тимошеві легко було мив
ти, &Jie ·де-далі, то ставало все важче , і ЖJІопець 
по'ІуВав, що й~му не став сили. 
-Гей, хлопче, давай підсажу ва кОия!-ие раа 

казав ЙОМУ f ав.иtа, бачучи, ЩО ХЛОПеЦЬ утомився. 
- Ш, діду, не хочуІ-відказував хлопець. Вів за

хлипавс.я, пирхав, але все ж силкувався не зоста

ватися позаду. 

Нарешті по~ув, що руки й ноги в його 
. зовсі1l заКJІJПСJІИ, в очіх теюrів, дух перехоШП>в. 
Хотів скри:квути: "Діду!" але ве зкіг і panтov 
ІШЮСЬ у ВОду! f аижа В ту Ж 1ШТЬ ОЗириувся. 
· - Мати Божа! -скрщmув вів:-хлопци нема! 
. В цю мить стрижева гопова хлопцева а ІСІ)· 
~кою чорною чуприною вирву ла 3 води: r аиzа 
метнувся і зручно вхопив хлоІЩЯ аа чуприну. Об
Ш(ЧЧЯ ХJІОІЩеве посивіло, можна було х:одукати, 
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що вже він неживИЙ. fанжа обережно поЛожИВ 
його на своє сідло і, придержуючи однію рукою, 
цоплив д~і. С~ольчуг плив позаду. Він спитав 
r акжу, чи не ПІДДержати хлопця. . 

- Не Треба, тепер уже недалеко,-відказав той.·. 
' _ Справді до острова зоставалося в~ього кіль

ки сажень; вони скоро опІінилися в затоці; там 
СТJІРЧ8ЛО з води. багато камінюч11а і треба· було 
великоr. 3ручности, щоб безпешно nропливти по
Між ник. Багато козаків було вже на березі: той · 
одягався, той підтЯІ'ав Іюневі попругу, той сидів 
та курив люльку ... 1анжа заходився одтирати ·Ти
моша; хлопець довго був зовсім наче неживий, 
ТаК ДОВГО, ЩО CTapJtЙ l анжа .ЗЛЯК&-ВСЯ. 

- А :може справді вже він неживий1-бубоні.В · 
він, турбуючися і ще дужч~ почав терти йому 
груди, руки та ноги. · . 

-- Ех, як би горілки добути,- сказав він, погля
даючи на Іюзаків, що обступ:или його та хлопця. 

- ОтаRої вигадав старий! Деж тая горілка візь
меться, як військu в похід вирушило? 3а горілку 
отаман такими киями почастує, що й не видиха
АШ.. Ще як 6и жид, тu може б він і добув ... 
. На а~смаглих обличчях видко буЛо жаль; 

ТІ руки, що без найменчого жалю кололи й рубали 
таких сс\ме хлоп'ят, тепер силкувалися зробити 
все потрібне, щоб допо:могги Тимошеві. 

Нарешті Тиміш трохи ворухнувся, ·зітхнув ~ · 
росплющив очі. Старому Ганжі навіть с.льози е:~н.~ 
І~утилися в очіх і він мало не затанцював з . 
рад01ців. . 

Останні козаки вже виходили на беріг, а 8 
ними і отаман з Павлюко:м. Тимоша вже вдягли і 
'обгорнули кількома кереями. Але він· ще не ~
стати па ноги. а ·сидів і трусився, иа11е з IfO· 
пасниці. .· . 

- Ге-, 1·е, хлоnче!- сказав Павлюк, приСтуnи:рmи 



28 

до його:-мабуть козаком не так легко 6ути, як 
ду:мавr.ься, бо ось ти зараз на першій пригоді і спіт ... 
кнувся:. Як же ж ти попливеm угору порога:ми1 

Тиміш мовчав і силкувався всиіхнутися. Йо
ху f}Ором: було, що такого клопоту наробив старо
му ( анжі, тим більше, що той його навіть не ла
яв. "Хо'і би покартав добре, то все .ж легше оу
ло 6-дум:аJнюя йому.-Батьh.'"' неодмінно кричав 
би, а може б і вагаєм почастував; а вови тут усі 
'l·акі добрі!" 

Серед острову між скелями була глибочень
ка долинка; там козаки отаборилися вечеряти n 
ночувати, а вдосвІта дума.ли обдивитиСJІ човни. 
::Jаховані в затоці та й рушати яrto мога равіmе~ 
щоб завидна переїхати пороги Запалили баг2І"!'я, 
наварили кулішу, поєідали вечеряти і поча.пися 
розмови, жарти, примовки. 

Коли це на одній скелі з'явилася якась по
стать: вона помалу злазила вниз, тrіrшяючис.я аа 
ка:мівн.я та ВИСТУПИ. Всі ПОСХОІІJІІОВалИСЯ: на НОГИ 
і вхопилися за maбJii та аа пи столі; але тут r аи
жа промовив: 

- Та це Злий! Далебі він! Щоб я лусвуй,. коли 
ие віи! Це я його не Хотів брати, так вів побіг 
слідком. 

Іван Злий підійшов до табору, г.пяи~ на ко
заків найневивніmим: поглядом, укпонився на всі 
чотирі боки і сказав голосно: 

- Здорові були, братове! Чи приймете мене ·до 
свого коша1 

Козаки обступили &огс, і мовчки заир.8.1Іися. 
- А хто тебе ту:r .авав1- спиmв СуJJи·:ма~ 
- Я!-озвався r авжа, вступаючи в КОJІО. 
- І .я!-оавався Gмопьчуг, стаючи поруч is 

tавжею. ' 
- І я!-пром:овив Тиміш, стаючи біля тих двох. 
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- Or і добре!-сказав, сміючи ся Павлюь:.-Два 
козакІr та ще півкозака,-хиба ж не порука?! 

· Тииіш трохи з6ентежився, але ж не посту
пив назад. 

- Так ти його знаєm?-спитав Сулима в Ган
жі.-1 можеш ручитися за його'? 

- Та міг би й ручитися: він козак певний, і 
;(о сього часу нічого негарного за ним не' було,
проиовив r апжа, - та тільки що дуже він лю
ТJІЙ, не можна здатися на його, бо як розлюту
вться, то й отамана зарубати :може. 

- Ну, це не вельми гарна nорука:!-усміхаю
чись, ніби сам до себе промовив ПавJJ:юк. 

- А ти що скажеm?-спитав отаман у Смоfьчуга. 
- Те, що й дід: і приняти його-лихо, і не 

приняти-теж лихо. 

-- Ну,' а ти?-вс:міхаючися спитав отаман Тимоша. 
- А я думаю так, пане отамане, що треба його 

прпняти,~с:иіливо сказав Тиміш. 
У цю :нить він почував себе справжнім: І~о

закои і гордо поглядав на козацьке коло. 

-- Іван Злий завсігдп слухався мого тата і був 
йому вірнии слугою. Я ладен головою своєю за 
його 8учптися. 

- го-го!-заси.ЦШися Іtозаки.-Яка дорога І'о
~~юва у нас у заставі! 

-Авжеж дорога!-гордо сказав Тииіш.-Тато 
тепер дорого дав би за мою голову, та тільки не 
Побачить уже він мене ... 

Ледві помі·rний усміх п~ребіг Злому по. об
JІІr~ч:ю. Він зирнув на Тимоша, похсрутив вуса і 
ІІОТІМ спитав отамана: 

. -Ну, ~о як же, rtрий:мавте мене'? Буду вірвим 
J ІЦІІрим товариmом. 

- Приймаємо! приймаємо! -весело загукали ко
ааюr і зпов~r ПЇІJ.І.,1И й посідаJІп коло багатrя. 
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- А дуже тато роагиівався, як побач:иВ, що 
:иеве вема?-спитав Тихіш у Злого." . 
-Не аиа:Q,-відкааав той,-.я втік не бачивши 

ЙОГО. -
Злий умів брехати й викручуватися ні троПІ 

не збентежуюч~с.я. Хоч вів був не дуже р·оаум~ 
ви-й, але аавсігди вмів дати собі раду. І тепер. 
роз:ИОВJІЯDЧИ а Тимошем та з rавже:ю. вш і CJI0-
"90)( не нробовкнувся про те, з чим: крився, а ро
сповідав, .як вів утіR, як вайсакпере,:Д подався ва· 
Кашоварницю і, побачивши там 1J:OBJШ, догадався. 
що раніше, чи пізніше, а козаки так;и будуть тут. 

- Я тут уже а обід сидю, охляm уже не їв
ши, -говорив вів, mвидк~ оьо~аючи: кynim. 

- ~ ти вже й про човни довідавоя1-спитав 
Павлюк, пИJІьно дИВJІ:ючись ва його. 

- Я випадком про rx дов'ідався. Блукав тут та 
tt натрапив. І 

- Хм:, спритнИй v:rопець!-зауважив Павлюк. 
Другого дні, ледві свівуло, козаки повстава

ли, посиід&JІИ сухар.ям:и і піпши до 'ЧОВнів. По той 
бік острову, була вузенька затока, :високі сщW 
обступили П; там колихалося ва хвилях з півсотні 
до:ВГJІХ козацьких чайок; у чайках юмадено було 
й. евасть до їх. Всі козаки поділилися ва гуртки, 
і а . кожного гуртка ВІІЙІШІО двоє стjрвиків, пі..nій.; 
ПІJІИ до своїх човнів і nочади ПШІЬJВО обглядати 
дво, кочМj та обидва стерна, спереду і ааа.ду. Вир.я
Ж&JІиоя воии в дорогу небезпепmу і ·через найменчий 
недогляд можна було ·завапастJ.ІТи і чаЙJСу, і коаl:L
ків. Лагоди'J'и в чайках небагато І чюго _ довелося. 
Чайки Оули міцні, не-що-давно пороблені і :міцпи:~ 
ми дошка:ки пооббиваві. Де-ве де донmtИ поодстря-
ва.ли; але поприбивати їх було не цювго, бо в кож
ного стирнива -були ва те цвяхи.. До об.лавків 
Т-JОдовm усівї чайки поприв'язуваи<О було снони 
очерету. Довелось де-ве-де полагод:ити n. ті оно-



пи і RО'Іети, що Пор~мися піс.п:и поперед· 
нього ІІJІававия. ~ 

Нарешті чайки полагоджено. До кожвої пі
діЙІІL1Іо чоловіка з п'ятдесят козаків і" кожен оів 
на овов місце. Гребці поцідиімми весла, дожида
ючим ::ІJаказу отамаиовОJіо. На от~маиській чайці 
маяв коsацький прапор-цічим ИІІІІІИМ оmманська 
чайка не відрізнялась од ииши.х. 

Сонце вже виооченько підбилооя, nоки . воі 
nосідали в ч:айки; отаман тричі махнув рухою. 
Як махнув уперше, чайки одштовхнуто від бере
га, махнув удруге-гребці вмочили весла в воду; 
махнув утретє -чайки рівними рядами ВИІІJІИВJІИ 
з затоки в Дніпро. 

V. Не пощастило. 
Хмурий серпиьови~ ранок густим туманом 

навис· вад Кодаком і його околицями. І в форте
ці, і в жидівських халуnках усі ще опали; а за 
високими ске.пями, оповитими ·туманом, мов хижі 
птахи, nричаїлися козацькі чайки: кількох коза
ків помаво на д6відІШ. 

Тиміш сидів в одній чайці з f авжею та а См:оль
чуго:и, поруч із вики; ·перед очима йогQ свува
.пися свіжо nеребуті приг"оди під час небезпешио
го ПJІававия. 

- А що, братіку, втокився?-т.по оnитав Ти
моша СМ:ОJІьчуг, ·nоглядаючи ва бJrіде стурбоване 
ХJІопцеве обпиччя.-Важко справжиік коавком ота
ти? Ну, та тепер ти вже справжній козак, і· кпжен 
КУРіНь тебе до себе прийке. 

ТІі:иі.ш ue й сам рQауків. У весь чао, Як п.пив
JІи; вів і разу Ііе ск:рИRИув, хоч і nc було часок 
V'оторо:mно; одиого тшьки ,раау, як ча:йІrя аа ка
~ик ие· обернулась~ васко'!ШВШИ· ~а кaidJmкy, вів 
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несамохіть ух оп~ f анжу За руку і. nочав МОЛІ{
тися: "Мати Божа, спаси й поми.пуй!" 

Вернулися козаки, ЩО ходили ва довідки і 
сказали, що в фортеці всі ще сплять, а в хму
пах біля фортеці вже почиив.ють уставати. 

- Ну, ·~епер с4ме час!-с:к&аав Сул~n~а.-Слу
хайТе ж, браттп! Ні в фортеці, ні в жидівському 
ки.пші иtкого живого не лиmайrе, щоб не міг ні
хто до гетьмана коровиого добігrи і про те, що 
сталося, доповісти. 3розрПJІи1 · 

- Добре, пане отамаие!-:Відказали козаки. 
Тихо підпливли чайки до береt·а; тихо-тихо 

повиходили козаки з чайок на беріг, вшmtували
ся !tОЖеи к_урівь окремо і обгляділи шаблі та ппс
толі. До фортеці ·було всього з гони, але їі 
ледве було видко крізь туман. 

Сулима по манив до себе r анжу. 
- 3 якогu боку головна брама?-спитав він по

шепки. 

r' анжа показав мовчки. 
- А мости зв:ідиі? 
-- Оrа:и!-теж пошепки сказав r' аижа, показую-

чк.-Рів широкий, але не глибокий, а шанці хоч 
і високі, та ЗJІізти можиа,-додав ·вів. 

-- Добре!-с:казав отаман. • 
Покликавши куріІ!иих отаманів, Сулима 

сказав: 

- Більша частина· козаків ударить на фортецю, 
а мешпа-на жидів·ське кіmло: живим пікого не 
пускати. 

- А бурлацтво?-спитав один осавула, -серед 
lX І І~ОЗаІ~И ЄСТЬ. 

- Нікого не .милувати,-відказав Сулима,-пан
ських попихачів ~ам не трефі.. r анжі, Тимошеві, Смольч:угові та Злому ДfІ·· 
велося йти до жидівськіх осель: їх мали руйнувати. 
В той час, я:к біл_ьшість козаків під прИводом Су-
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лими та Павлюка, галасуючи, иап8JІ.8 на фортецю, 
решта козаків, під приводом r аижі, uбстуnили жи
дівсьЮ оселі і мовчки, з добутими шаблями, до
жидали наказу вбивати все живе. 

Почалася різанина ... 
1 аижа, Тиміш і Смольчуг увіЙІШІи в Янкелеву 

хатину. Ганжа перекидав усі подуІПRи, все дран-
1'Я, всю солому під полом,-иіде нікого ве було. 
3 пересердя він тупнув ногою і скрикнув: 

-- Orn нечиста сила! .. І де ж ті вехристи поділися? 
3велівши Тимошеві та Смольчу1·ові стерегти 

хату, він нийптов, обійшов навкруги, зазирнув під 
віа, у хлівчик, навіть пок~пирсав на смітникові-
ніде иікОГQ. 

- Ну.. братіку, втік Янкель,-сказав І'анжа 
Смольчугові, увійшовши в хату.-Тп треба десь 
ииде пошукати здобичі. А ти, хлопче, зостанься 
тут і дожидайся нас, а то ще затопчуть десь. 

С:kuльчуг нехотя пішов за 1 анжею. У бої він 
завсігди б1mся в першій лаві, але така немило
сердна безглузда різанина не подобалась і йому, 
так сАме, як і Тимошеві. . 

Тиміш лиПІІmся сам. І вр~3 почулося йому, 
що під помостом чи то миша пищить, чи дитина 
плаче. Він припав вухом . ДQ помосту і виразно 
почув, що під помостом ніби хтось ходить, пі.би 
mепоч:уться. Уважно обглядів поміст j побачив. 
що за піччю дві .мостини лежать якось окремо 
від ииших, не прилягають щільно. Спробував їх 
по мацати -ворушут~-оr4!. Тоді почав піднімати-мu
C'l ини nідняли оо і під ними Тиміш побачив дірІ\ У, 
ніби там льох був. Не міркую~и довго, стрибнув 
туди. Суперечиї одне одному почуття обняли йо
му душу· він радів, що перемудрував Янкеля і 
знайшов йогп сховище і разом: з тим йому Ж8.і'І
ко було Янкел.я. "Це ж l його, і Хайку, і всіх ді
тей їх порубають",-думав він. 



Опинившися в льоху, Тиміш подІІВИвся нав
круги. Зверху, крізь дірку в помості, nроходило у · 
.льох трохи світу, і незабаром Тиміш побачив, що 
в Іtутку сидить перелякана Хайка і зацптЬІ{ує ма
.ау ;пІТину. Побачивши вона Тимоша, ще дужче 
перt..лЯІ~ась і силкувалася затулита собою ин
ших своїх дїтей. 

"А де-ж. Янкель?"- подумав Тиміш. Та Ян ке
ля ніде не було вищю . .іІ(идівка пізнала Тимоша 
і вся тремтіла, ди:в.;Іючися на його добуту mаб.лю. 
·rнміш це помітив і сховав шаблю в піхви. -Йому 
чогось жwІко стало і бідолашної жінки,. якої не 
було •юму обороняти, і малих. миршавих дитин
чат, ху;о ховалися за їі сnиною. Коли б теnер сам: 
:!ід 1 анжа хотів їі вбитп, то Тиміш кинувся б 
116оронятп. 

- Змилуйся, панн·!у!-олагма Хайка, упавши 
навколішки. 

- Не бійся, я тобі нічого лихого не вдію,--по
нажно одмовив козаІ\~-А де ж Явкель? 

- Його немає тут, вів nоїхав,___.::Неспокійно 
відказала Xattкa.-Xatt всемогутній Господь допо
~оже йому, хай t-;гова почує МОJІJІТВИ мої і :зро
lіить таІ-L, щоб він довщ:е не їхав додому!.. 3ииJю-

. сердіться, nаничу, не кажіть, що ми тут! .. -- блаrа
ла Хайка. 

- Добре! добре! сиди собі тут! Я зараз піду і 
:-.амостю дірку. . 

Він обережно виліз з о~1ьоху, аамостJm дірку 
~(ос.тпна,Іп і са:м сів край віІюнечка. 

Незабаром прпйІШІа звістка, 1цо Сулпма здо
г.уn фортецю. Тоді 1:\озаюІ, що руйнували жидів
('ЬІ\і 1срамниці і понабірали всякого добра, теж 
ІюдwпІся ;(О фортеці. 1

4

авжа та См<1JІьчуг 
нрийІІDІп п~ Ти:м:01па .. Як вови виходили а хати,· то 
ТнміІи удав, що шукає marmy. Як же коааюr 
трохи відійшли від хати, тоді віІі швидко . підій-
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lliUB ДО дірЮІ, ІІЇДНЯВ МОСТіІНУ j, СХІІJІІІВШІЮ.Я над 
;tірІ~ою, спитав пошепки: 

~ Хайко, ти тут будеш? 
- Не знаю.-незважливо скааала ХайІ~а:-дітп 

ЇСТП ПfОСЯТЬ. 
- Сиди т~! Я вирвуся якось та прпнесу їстІІ. 
- Великий Єгова! Єсть таюІ 1це добрі х.ТІонці 

на світі! -
Але Тимшr уже не чув . їі річей: вjн біг :ш 

ІЮЗаКаМИ, СІІЛКУЮЧИСSІ не ДІІВИТІІСЯ На · мерТВПХ, 
що лежали всю.nн. 3віднпй :міст було спуІцено. 
Уві:ходючп в браму, вони зустріли Івана 3лого.· 

- Гей, хлопче! Тп 3відкп взявся?-гу•~нуn .1о 
Ного І"'анжа.-Мп а Смо.тrьчугом скрізь те()~ ш~·
калп, а ти мов І~ріа~ 3емлю пішов, 

- Чп я дурень, що. пішов бп ЖІtдів uнтІІ'~--сц
мовив 3лпй, сміючися.-Тут у -нас І~раща робо
та була. 

- Але отаман звелів тuui йти а на~нr! 
--- Ну, велів, а я взяв та й утіl\. 
- Гей, х~'Іопче, н~ вдержиться в тебе ге ),'Іова ІН\· 

в'я:зях за· твою сваволю!-дт~ірлнво ска:Jав І·анжа. 
Іван усміхнувся і мотнув чупрrrною; ві:~ Но

го прпсадІ(уватої постаті віяло я1~оюсь ;~ш~ою ева
волею то .веселоща.ип. Тнміш :J огндою одвернув
ся від його. 3лпй -шсаз.ав, не t·арно якось усміх-
н~твшися:· · 

·---, Чого одвертаєшен, ~іЛОІІч~? Не :to вrro;touн 
тобі, ІвашІю'~ СтрнвRtl, но~'Іюбппr! 

Він пішов назирці за нимн. 
Вже й з півночі авернуло, а JюааІ\'ІІ нrt• гуJНІ

.:нr. Ота:\ІаН ;{о їх не вст,рявав. Він сидів з отаман
ням, давіпн коаш\а}І Іфп~овиту волю: але ЯІ~ пun
повладни:й го.ТІова Січі він }JЇГ rпннитrr nce однп~r 
('.ТJ:овом свої~r. 

Ще. перед нінні'РІЮ .І·анжн ааенун, нроетю·шн
ен на кереї, і то;й rгнм:оmеві птцастнло впрватисн 
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Х..11опець уже Заздалегідь понаховував усячини·. 
І па.пяиицю, і печеної баранини, і сухарів і цибу
лі. Прокравшися поміж козаками, він ,зручно пе
реліз через шанці, перебіг рів і побіг до Яикеле
вої хати. 3ахакавmися, вбіг у хату, підняв дошки 
і гукнув ХайІсу. 

На велике йому диво з дірки визирпула зля
І\&JЦL голова Яикелева. 

Уже й ти вернувсяІ-сказав Tиldm. 
:- Я й не їздив нікуди, ласкавий паничу! Я си 

дів отам у ямі під солом:ою,-схазав він, показуючи 
в Ісуток у льоху. Я все чув. 

· -- А н~tщо ж ХайІ<а сказала :меиі, що ти поїхав? 
- · 3 переляку,-погордливо процідив крізь зуби 

Янкель. 
- Ну, та й ти сміливий!--хотів був сказати Ти

міш, але чомусь не ск8.3ав. 
Вів швидко віддав Янкелеві все, що приніс 

і побіг назад. 

У же доt'Игав до рову, коли це з-за останньої 
хатн:и вискочило й навалилося на Тимоша щось 
величезне, незrрабне; він почув, що uнинився у 
чиїхсь міцних руках і, підвівmи гмову,· побачив 
над собою Злого. 

-- Чого тобі від мене треба1-окрикнув Тиміш. 
Злий затулив йому рота р vкою і проmипів: 

- Мовчи, щеня! я тебе навчу, як батька не 
СJІухатися! 

І він зняв з плеча мотуз 1 заходився в'язати 
хлопця. Раптом з ярка висунувся величезний чо
лов'яга, і дужа рука. схопила Злого за плече. 

- Ти що робиm1-грімвув Павлюк. 
Зляканий Іван облишив Ти:мQmа і став на 

рівні ноги. Обидва козаки зміряли· один одиого 
nоглядом. 

- А тобі яке діло1-одказав розлютований Іван. 
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-- 1\аЖи, а то я тебе навчу- говорІІТІІ!-звову 
грімнув Павлюк, підступаючп ближче до 3JІого. 

- Ого, руки і в мене есть, та й шабля ще не по~ 
щербилася!~ скрикнув Іван засукавши рукава і 
добуваючи шаблю. 

· Та велетневі Павлю~ові дуже JІегко було впо
ратися а Іваном; аа кільки хвилин вів лежав уже 
11а землі непритомний і скручений мотузом, а Ти
міш, роа'язанІІй. стояв перед Павлюком ні в сих, 
ні в ·rих. 

- 3а що він тебе ав'яаав?-спитав ПаВJІЮІ(. 
- Не знаю!-відкааав зляканий Тиміш. 
- А як- же ти тут опинився? 
- Та так, походити пішов,-насилу вим:.овив 

хлопець, оилкуючися не дИВІІТИСЯ в очі Павлюкові. 
- Х:м, хм!-ней:м:овірно :мугикнув Павлюк.-Гар

на вигадка-ходити вночі по:м:іж труцом:. Ну, ~ ки 
про це довідаємося! Я допитаюся в ціr банькатоі 
поторочі! А тепер, хлопче, спати час; твій дід дав
но вже хропе на всю фортецю. 

Сказавши це, вів скинув собі на ШІече Івана 
і попростJБав до фортеці, часок підтрусюючи йо
го, ніби мішок із паmиею. Ти:м:іш тягся аа ник і 
дуже йому хотілося піти крізь землю. 

VI. С У.д• 
У :козацьком)' таборі доnитувано Івана &огu. 

На чотирокутвому майдані, що звичні козацькі 
руки на швидку руч обкопали ровом, саме посе
редині зібр&JІася козацька рада. Сулима сидів на 
nост&ВJІеном:у сторч барИJІі; над головою в його :ма
SІВ КО88.Цький прапор, устромлений у ае:м.лю. По
руч із вим теж на барилі сидів писарь, а 6іля йо
І'о було все його писарське причандалля: 1~а .. 1а
~арь, веJІИКІІй товстий аркуш паперу, печать, ві сn 
1 иедnгароІс воскової свічки·. Тут же була й пнша 
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tюзацька старшJtна а військовпмп клейнодами. 
Проти старшини: стояли козаки, кожен 1\урівь 
unpeмo з своїм отаманом на чолі.· · Довбиші вда
рили в котли. Сулима взяв булаву і звелів при
вести Івана 3лого. Його приведено й поставлево 
перед старшІіною. 3 лівого боку став Ttntim, а а 
правого Павлюк. Обличчя в 3.noro поблідло й схуд
ло, очі бігали, Він видимо хотів утекти, aJie здо
ровенні Іtозаки-вартові не пускали йо~о з очей. 

- Іtарпе І'удзане! - врпчисто почав Сулима, 
вдаючися До Павлюка. - Що маєш ти с:каз.ати 
про казака Івана Злого і в. чому обвинувачуєш 
його? 

__: Козак Іван Злий допустився насильства над 
сином славного сотника козацького Богдана Хмепь
ницьІюго, особисто ,щомого і мені, й тобі, пане 
отамане: він його зв'язав очевидячки ва те, щоб 
йому щось лихе заподіяти. 

Тоді отаман спитав Злого: 
- Що ж маєш ти сказати, щоб себе виправптп1 

Чн правдиве оониновачення Павлюкове? 
-- Неправдиве-відказав Злий, силкуючи ся вда

вати спокійного.;..._Хай відомо буде всьому війсь
кові запорозькому, що n;ей хлоtтець малий спі
знався- з жидами. Я допильнував його, як він хо
дпн у Іtорчму до жида Янкеля і чув, як він там 
нишком розмовляв іа жида:мп: за те я його R 
зв'язав. 

Як би ·з ясного неба вдарпло громом: і на 
tюзюсів упала блискавІ\а, то не та~ те враЗило б 
їх, як це свідчення Іванове проти Тимоша. , 

- Бреше він, вражий син!- сн:рикнув 1 анжа, 
вискочивши наперед. --Неможебна то річ! lle він 
впправити:ся ~оче та й бреше! .. 

Суліоtа :махнув на 1 анжу булавою, і той, пе-
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веаадоволено бу()()нячп п(ОсІ>, поетупнвся 1шзад до 
свого курен:я. 

- Скажи, де ти знайшов їх1-спптав отаман у 
Павлюка. 

- 3а ровом біля жндівсьюrх оеель. 
- Яtt ти там опинився, хлопче?-спнтав ()Т:Jман 

у Тимоша. 
Тим:ош 3блід, збентеживея і, очеви,·щчюІ, бояв

ся говорити. 

Павлюк підійшов до хлопця, покдав свою 
дужу руку йому на голову і ласкаво вромовив: 

- Не бійся, синку! Кажп панові отаманові все 
ІЮ щирости. Н бі~'fІ.н тебе і нікому . не дам тебе 
(ЖрИВДИТІі. 

Тиміш з подякою глянув на свог() оборонця 
і стиха, тремтячим голосом сказав: 

-- Я не опізнавався 3 жидами, а тіл" К t.!l .~~еві 
було жалко· їх, бо вонп голодні сидіЛи і діти пла
І-\а.ли,-то я й одніс їм попоїсти. 

На хвильку стало тихо, а потім козаки за
І'валтували. Старий Ганжа аж не стямпвся 3 пе
ресердя. 

- Ач_ бісів син що вигадав! жидів годувати! А 
вон•r заляпають своїми латинками до ляхів та й 
приведуть на нас лядсЬІ{е військо. І відкіля ти 
взявся на мою голову, що такий І\ЛОПіт з тобою 
маю! .. · 

Козаки не однаково думалrr: частина обстава
да за Тимоша, а частина за 3.'fІого: Jtазали, що 
та1~ і треба булс зробити, ян: :зробив 3:Іий. Вороги 
Павлюкови скористувалися з його пр1шрого ста
новІпца і, скоса погJtядаючи на його, казалп: 

- Ба"J, до ивших як чіпляється за все! А сам, 
не роспитавшися, чого накоїв! Хай би 1~оза1~ nо
вчив хлопця, то не совав бп свого носа, куди не 
треба. 

Павлюfі мовчки r•р~·тпв свої пишні вуси· :.. з 
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лід :н•tіа по:знрс:.в на нс.іх. Чаеом він .:.tІІвнвся 
гострІВ1 ;юшп.71ивн~1 ног.1ядом на 3аого, j тоН не
еам,Jхітl} увР_,.СІ> нрнщул.ювався під тим поглядtнr. 

- І\арпс І ~~~:занr----вдавс.я Сулима до Пав.~1юка.
НІ\ Іке тн Сl~а;ІнчІІ,-чн анімаєш своє обвнновачен
ня а Івана а.1ого? 

-- оратоне І\uзаюr і тн, славниfl наш отаманr~
ночав 1\ааатн Пав.ТJ.ю:к, СJ\давши руки на І'РУ дях і 
обвівшп ~)ЧН)Іа всю раду Іюзацьку.-Не один piJ\ 
уже ;JІІаєте вн ПавлюІ~а, не одиg раа слухалІlся вн 
Ного порадн. Пойміть же йому вірп, друзі, і ·цьог•j 
разу: нещирн.tt 1..:u::~а:к стоїтІ) перед вами і бреше 
він, враший спи, по очіх бачу, ІЦО бреше. Отжr 
a~Iipi\j'ltтe ви сами, чи так я кажу. ;Бін свідчить, 
що чув. я:к Тиміш нпшком розмов.11яв із жида~rп. 
А чого ж б~·ло йому йти назирці за ~лоrщем,
а..:.tте той нікуди 6 од нас не пішов. І ч~рез вjщо 
він не ввійшов ). жІrдівську хату і не JJOpi:Jaв 
пнІ усіх жндів1 Питаю вас, панове мо.ло1(ЦЇ, нюцо 
іі,У.1ІО :ttoмy в'язати хлопця'? .. 

Суднма задово.~1ено юшнув головою, а І\о
аацтво, шнювчавшп трохп, загуJІо вже аuвr.ім 
нншиї. 

- А правду він каже!-вигу:кува.;хи козаю·І.·
;(онитайся в Ного, батьку, чер~з віщо він НР rю
рі:шu жидjв? 

- Через те, братове, він їх не поріза~, щu сам 
він перекінчиком хотів ета тн,- нояснив Павлюк
'-lого ::.шр:ка~=;ш на мене СІ{Оса, наче nовцюга?--сІ\а
:Jав він 3Jю~rу.-'Гп хотів хлопця зв'язати та й утеІ~
пr а нн~І до дяхів. Прпзнавай:ся вже, бо я добре 
Сіёі'І~·. ЯІ..:Нl\1 ТИ дуХОМ ДИІІІеШ! 

1\u:Jацтво загуло: 
-·- Росиитайся в його, пане отамане! А не пrнr-

анається, то юtямн його-тоді нрнзнавться. _ 
Іван уперто мовчав. Тоді десятки РУБ простя1·

.1ІІСЯ до Ного і він раптом СК})иtшув: 
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- - 3мп.носердиея, папе отаман~! я Н бrз кнїв 
\'Се СІ\ЮКУ, 

· Трсмтячнм го.'ІОС()М росповів він про свої за
~tфн, про нш~аа Х:мсдьrшцьІюго j про те, що він 
і J\оня <·обі вж~ наготував-вивів ja кінпиці F 
фортеці і заховав поблиз~·. 

- На uп1бенпцю його!-аагу.ло Іюзацтво.-Жпв
цем у земдю закопати! .. І\няміr забити! .. 

Але Павлюк цитьнув евої~1 г:vчнпм голосом 
і всі змоВІ\..ІJИ. Повага До його зн(шу нернулася, 
і ті, 1дп говорн.1:н пepmr пrотп його, раптом знj
тп.::Іися. 

--- Козак це :мій!-зва:;шІнвu СІ\азав він.-Я його 
11еред еуд поставив, я й І~аратпму; а хто до його 

хоч n~~rьпем 1·оркнеться, тott ао :мною діJІо матнме. 
1ІрІІ3ВО.'ІЯЕШr, пане отамане?-спптав він СулІгм~т. 

nтаман юшнув го.1овою і похилив булаву 
ВНИ3. 

· Суд скінчився. 
Бу.ао вже нерано, всі козаки поросхо;.щ.!Іиrя 

енатп, а Павлюк забр~в Злого і повів із собпю. 
- Ну, бісів сину! Що я теnер тобі р11битпм:у?

снитав він. 
Злий скоса глянув на иoru. 

- Вбивай уже ш:видче!-озвався похмуро.-Годі 
:шущатпся! 

]Jянлюк узяв його за мотуз і повів з табору 
в степ. 

- Ото вбиватп понін,-казади козаки·, пока3уючи 
на велетенсьRу постать· Павлюкову, Ід о зникла в 
дU..1ИНЇ. 

О дійшовши геть д~:~j від табор~', Павлю1" 
l'ІІІrнпвся, новагом внняв ножа, новагом порозрі· 
>Jsвau вЇрьовн:и, що ни~нr зв'.я::?ано Gуло руки й 
ногп 3~'Іому, злегf.шька штовхнув його в спину і 
('J\а;зав: 

-- Ну, нралшв енну! і:цt тенер ни. 1Іотнрі вітри 
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та пам'ятаtt, що Ю\ над~тмавш тн JЦось .т:~ихе за

порозЬІ~о~ІУ військові вчІшитп, то Пав.ТІюrа тебе 
знайде. хоч uн ЯІ~ тн ховався, і вже ТаІ\ тебе стр)·
соне тоді, що й душу шІТрясе. 

3лий спочатІ\У не :зрозумів був і посолові.1ІІ
)ІИ очпма днвпвся на Павлю~а~ думаючи, що тоІt 
І'JІузує 3 ЙОГО. 

- Ну, чого очі внрячив~- грімнув · JШ 1loro 
11авлюк-ІЦе ІЮ.,1Н 6 не нагодився хто :з Іюзакjв ... 
Гайда в степ! Т.а І'Лядн, щоб і духу твого ніrю.:нr 
блrtзьІ~о Іюзакіn не буо~1о!.. · 

3лпИ упав паш.:оJrішюr. 
- Батечку рі;mнй! Довіку тобі цього не .іабуд~~! 

~"весn він: о~1аден тобі елужитн! .. 
-- Ну, ;{обре, добре! Тікай! .. -сь:а:зав ПавлюІ\., 

~шхнувши рукою і, всміхаючися та сіпаючІІ себе 
за довгІІй вус, лпвпвся, як накивав n'ятамп 
ft0381~~ 

- СкінчІІВ снраву'~-пнта.ци його козаю·І в та
борі .. 

- Скінчи.з,-·одмов..1яв ім ІlавлюІ\, дивно ЯІ\ось 
усміхаючись. 

VII. Помилуваво. 

Був 1\інець грудня. В пишних праtдомІ~ах 
ІЮ3а;Х ще ІІИІІІНішого палацу пана Конецпольсько
го, в одній а с'l'ародв:вніх світлиць на верхньому 
щшерсі Тиміш нетерІШяче дожидав батька. Хлоп-

. цеві якось аж моторошно .. було у великій .оселі, 
де повнп 6у~1о шІшних панів, слуг, вартових та 
війська. Не звш~mп до того всього, до безпе~стан
ної метушні та лементу, він, ідучи: двором, чи ве
JІикою, повною пищнпх гостей світлицею, ховався 
за широкою 6ать1ювою сшІною. А як батькові тре
ба було десь піти, хлопець ховався в при3начену 
їм світлицю і страшенно там: нудьгував. 
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- Ось і тато, хва.JІа Богові!-- сІ~рнн:нув вjп, юt
:нlючнся до батr,r~а.-СІ~інчпвся сейм? 

Він про. це питався що-ра:зу, ЯІ\ батьІ\О вер
тавс.н додому, бо дуже турбувався він ТІІИ, що 
Сіуде з отаманом Сулимою: поляІ~п ж бо побнлп 
аапорожців, а Сулиму з товариством забрали у 
fіран. Батм;о що-раау відповідав Т~rмошеві яюrмс1. 
жартом, але цьт·n раау йому, очевидячюr, було 

вже не до жартів . 
... .: Поспіють 1це всім ї~r і'олови постинатп,- по

хмуро відt~азав він.-- Тобі яке до тт·о діло? 
. 3 того часу, ЯІ; 3абрано Су.1и.му, Павлю~:Ш, 

І анжу та С:м:ольчуІ'а, Тимііп став дуже вразлнвнй 
і Ного болюче вража.rю І~ожне неласІ:·ане батЬІюве 
('.;юво. На всі його благання, ·н~об батм:о заст~~
ІІІІвся :Ja бранців перед панамн, бать1ш або відпо
відав жартами, або мовчав·, і І(е ще дужче драту
ва.іІо хлопця. Q 

- .НІ\ то-ю~е діло'!- аж сн:рш:·пув він. -JІІ:(• 
'Існі ;~iJro'? Це вам мабуть немає діЛа до того, 1цо 
вuшпх братів-Rо:Jаь:ів вішають на пш:бсннцях: цu 
ви не 'хочете і словом щ·тупитпся п~ре:1 панамп 
ні аа діда, ні за Пав.JІЮІ:а, ні 3а ота}tана:· а в ~rене 
серце болить за ними. Ді:1 11ро ~rене, ю; вро свого 
І~ревного піІ\JІувався: Пав .. 1ю1~ аастушшся :Ja ~шнс, 
ЯІ5 м~не хотілп на. горло сІ:арати ... -('1\ІНШНув 'Гп
'' ІШ 1 заридав. 

Богдан І~ЇЛЬЮІ ХВІІЛІШ МUВЧІ:\.11 ДІJШІВСЯ Н3 
('ІІна і сам не :знав, ІЦо. роvнТІr. І]щ·ріматп на НоІ'о. 
нпявити суворістп,:--то колн fi :JНову 1це не втіr;. 

Го.:{і, спн&v!- .JJacюtвo с~азав uін. у:шnшн 
_х.:rовцл аа ІІІІечr~-Хнба Ж Я сеrІ\Я ПС ~ІНІ~','{ 'f11 Н (і 
·І дСІJЮІ'ОІfІ '{УШ~ю ;юrю\Ііг Ї~І вв:шо.тнrтпсн ві;{ 
(' \1 ертн, НІ :-rін· ~ri 1·. 

- НІ~ ()н ~іЇІ'! анісно іІ\ \ІОІЮ'ТС, та ТЇJІІ>І;[[ ю· 
.Х~'Чете~ -унерто t'І:ааав x.'totirt{I>. -Не Xt)'IY н Сіеа їх 
' 1 •llTІI~ Хан і ш•ні аітнутt, І'о:tоВ,\', (іо Н :1 :s JІІНІІІ 
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ходив під Koдatt! .. - 1 х.rюпець анону ТЯЖІ\О :за
ридав. 

Богдан щос1J міркував, ;закр~·tІуючн вуса. На
решті оававе1) до хлопця: 

- Годі бо, синку, побпватнся! Годі! Н евробую 
ще, віду rце до пана І..:анцлера,-говорив він, уее 
щосt, міркуючи. 

Тнміш наtіе ожив. 
Тату! Я1~ 1цо ви це зробите,- заго~юнlв він 

ІІІВІЦКО, аж дух ЙОМУ переХОПJІЮВ3ЛО,-ЯІ\ ІЦО ВІІ 
це :tробите, та як що і Су~ТІима і Навлюк і І~анжа. 
і Смольчуг :зостануться живі, тt> я вам повіІ\ ,tя
І~.vватІвtу і ~авсіІ'дн слухатпмусь вас. 

- Добре! :tuбре!-відповін Бщ·дан сумно. 
~~ ІІНа.:'ІІІ дні, а Тнмошеві не приносшпr nою І 

еІЮІШЮ. Він uачнв, ІЦО батько ХОДИТІ) 1\УДИСІ), рu
ДІІ'ГЬСЯ 3 ЯІ\НМСЬ ЛЮJН>МИ; чув, ЩО В ТИХ роа:монах 

'Іасто зга;1ують І..:анцдера, короля l Іюзаків-бран
Іtів: але нічого доброго ;з тогп не Jнtходшю. На· 
решті сеіlм сІtінчився, і Тиміш почув, що Сулпму 
Н товаришів його прнсуджено скарати горлом. 

·- · Тату! ЯІ\ же це буде? Невже ж не можна їх 
І:ШЗВОЛИТІІ'? --- 3 ВеЛІШОЮ тугою ПИТаR ХЛОПеЦЬ у 
tіатьь:а. 

- :Мовчи, синІtу!-роаважав ного батько.-Су
.'ІІІМІІ не ВИ3ВОЛИМО, а ННШИ:Х ТО :МОЖе Й ПОІЦ3С
'J'ІІТІ,, 

'Га ма.тrа (іула розвага 'Гп:моп1еві з тих слів 
Сіа'ГІ.JКОВИХ. 

Настав нарешті день, у шсий мь:ли тратити 
Ішааків. На майдані збудовано висоІ<.иІ~ поміст. 
авідусjJІh СХОДІІЛИСЯ Ліоде: великі IIaHif ІtоЖеН ja 
своІм но(Ітом, Іпляхтичі а сем'ями та з слугамп, 
І:п~аюІ --аапорожці й лейстровиІtи, крамарі, ре.меснп
кн, х"'Іібuро()п а нрпгородів-багато було всякого 
люду і свого й чужого. 3а-для почесних гостей 
на швидку руч пороблено було високі ослонн, Іцu() 
НС ПОТОМИЛПСЯ BORH СТОЛ'-111 'fa Й ВИДНО Щ()() ;щ()ре 
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було. Найпишніше nрибрано було ослони за-для 
ханських послів, бо польський уряд тоді най
;.(ужче до їх примилявся. 

Богдан з Тимоше~І стояли серед почесного 
nочту лана }(:Оронного гетьмана. Хлопець за остап
ній час зблід, очі йо~rу затягло і вони б.11ищалп 
так, нач~ гарячка його пекла; він міпно ;.repжan 
батька за руку і нишком :молився. 

Коро.ля не було. Його заступника~и були: 
велюtий канцлер польський ОссолинсьюІй і ве~lи
кий канцлер литонськнй Радзивил. 

Скрізь поміж людь~Іи ч~тти було неголосну 
розмову; rtозаки: ПОХ}Іуро, дюто rттшр~111 на панів, 
ЩО СІІЛІ\УВа.JІИСЯ ПОВерШІІТИ ОДІІН ОДНОГО ВСЯКОЮ 

ПІІШНОТОЮ. Десь у юрбі ХТОСЬ із ПаНСЬІЮЇ ЧеЛЯ.J.Ї 
n;щрпв нагає:м Ішзюш за те, що не похошшся .:ха

тн йому дорогу; в т~'ю ж мить блиснуда козаць1-:а 
шаб.1я; йлР. не встигла вона рубонути, бо ці.'Іа юрбн 
челяді панеької юrн~·лась на козака: його схоп.J:с
но, віднято шаблю і І\у;щсь потягпr.но. КідьюІ J-~о
ааків, щu були поблиау, вже вхопп.тпrся б,У.1П :за 
шаблі ... І хто-й-зна, ІІ\О з того всього . внйш.·Іо G. 
ЯІ~ би в цю :мить не крикнуто: "Ве;зуть! j4е:зуть!" 
Стовпище сrtолпхнуJІос.н, :шхвнлюnалося ... 

3 вулиці на майдан виїхав висоь.ий віз, а 
на йому сиділи rюзаюr прпсу,1жені до страти. Су
юаш був бліДий, а.пе снлк~·вавсь удаватп зо всі \f 
с~юІсійного і часо~І ро:нюв.пяв а ксьонд:зІJ.М, що сн
-"~ІВ 6і.ТJя Ного. Павлю1~ похмуро з-під .ТJоба пог~1я
:щn на стовпище. Побачпвшн Тимоша, він юшн~·в 
Ному і .ІІаСІtавпй, трохп сумний yc~rix перебіг Ho~ty 
пп об.лнччу. Тиміш міцно стиснJгв батьков~r РУІ'У· 

- Тат;у!-стиха сн:азав нін.-А помилування ж'~ 
:МоRЧІІ, синку,--відІ,азав батько і скоса гдя

нув на. шляхтичів, що стоялп тут же. 
Сулпма твердою ступ6ю зійшов на поміст, 

~нsrн із шиї іконку, побожно поцілував їі і. сІ,~а;зав: 
- -- Цю іІюну sr прошу поІt.ТJасти менj н труну. 
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- Буде ароблено, сшr~· ~І ій- с1шаав І\сьонда, 
fілагоСJювляючн Сулпму. _ 

Сулима глибоко дихнув, поважно вклонився 
на чотпрі бою1, глянув на ката, що стояв біля ко
.1:одн, ро::ютебнув комір і споr\ійно шжлав голпву 
на кт10ду. 

ТІІ}J.іш уже не знав, чн це справді дієrься, 
чн в-ві сні йому в~ижається. Він не едуекав очей 
і:з Сулимп і думав, що ось-ось зараз він, Тиміш, про
І·шнеться і тяж1шй сон зникне . .Але як дужі като
ві руки підняли висоІ~о вгору блисІ.;учу сокиру, 
Ю\ .Jce наш~руги затихло і мов щось незмірно тяж
І;е навпслu над великотисячним стовпищем, хлопець 

не витримав і, скрнкн:увши: "Тату, ІЦО ж це?" 
нохн~1пвсн }ІОВ не.живнtt: батько .1:едві встиг його 
ІІідхоrштrr щоб не впав. 

Сталася маленьІ\а аам'ятня 1~руг Богдана: 
:ща :шайn~tі СОТНИІШ ІаІНу"1ІІСЬ ЙОМУ ДОПОМОГТИ, 
ІШІЯХТІІІІЇ, ІІОГО}JІІД:ЛІІВО ГЛЯІlУRІІІП, ПОСТУПІІЛІІСЬ і 
Тпмоша наспду винесено з стовппІца в найближ-
чу 1;орчму... . 

Як Тпміш прокинувся, то адавалося йому 
що він.спав дуже .:ювго і приснився йому страm
нпtl сон. Але ЯR побачив любі пблпччя, що схи
.1П~"Іися ннд ним, то подумав. ІЦО мабуть то був 
Ht' СОН. 

- Дід! .. І Пав."ІЮІ\! .. -ра,lісно ш~риБвув хлопець 
і сt;очuн з нримостюІ, на ЯІ\ій лежав.~Ви жпві? 
А отаман'? , 

1\озют сумно ппхпліІ.1Н го.тюви, і Павлюк сво
f;Ю ;{ужою рукою взяв Тпмоша за По!Іече. 

--- Не ж~·rшея, х.rюнче!-сRааав він, j голос йому 
урнавсн. 

Х.1онець :J,1ю;апо ІЮдІІНІІDся юt Ного. 
Т~11; Цt' Не ПрИСІІlІЛОСЬ ~І·ені, а справді бу.1о? .. 

.-\ ІШ Ж ЯІ\ обрЯТУВ8JІИСЬ'~ 
- HI;ocr.) оuрятуналися, сшп~у, спаснuі паноні 

~;nІІІ(.:Jероnі!-о;щазан fанжа. 
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-- А ;(t' .ш татu і с~ю~lІ)чуг'!---НІІТНВ Х.lонещ-,, 
н:JІІрНЮЧІІСh. 

І ( 'моЛhЧУІ' жпвиН. lliн ;Jара:з нрнііде ;J твої~І 
тато:\І. Оце ж ті.пЬІш нас трьох і помилувано. 1\о
аашr І~ажуть, ІЦО твій uать1ю прохав І\анц.1ера. 
щоб ю1с по~п1лувано, алР він не прпзна8ться. 

ТІ.ВІ іш невнпn б~·в, ІЦо це справді nо го баТІ)І\о 
внщюхав, Іцоб їх Іюмнл~·nано, але не сІ\а:зав нічо
го. Вже І\о:нr батhІ~о не нрнанаеться, то зю1чптh 
тш~ треба, н він тепер ні-аа-п~о не хотів :зробнтн 
щось прш,ре бнтЬІ~оnі. 

- Ну. х.аопче! РнднІt, що хоч нас бачнш ЖІІВІІ
~ш'?-спнтаn Пав.ТJЮІ\. 

Тп~rіш усміхн~·n~л. 
Тут ОДЧПНІ,І.lПСН .~щері. і на нороаі став С~ІО.11)-

чуг. 

НІ\ що ТП}ІЇІІІ онрнто~нів, то Богдан :шr.1ів 
вривести tloro до себе: він ~· І~оронного гетьш1на. 
Сhоrодні та~І беньІ\ет, і Ному ніяк не :можна звід
ТІr ВІІрватися, --скааав С~юльч~rг.-Еге, ТН Тн~ІіПІ 
уже й устав!--додав він і .1ас1~аво погла.:пm х.тюпця 
ІІU плечу.-Ну, ходім, Тпмоше, батьІ\о тебе ЩІ
жпдає. 

. . Тнміш попрощався :з Пан:tюІ\О:\1 та :з l·анжек• 
1 flliiiOB i:J С~ОЛЬЧ~ТО:\1. .--......_ 

VIII. Сварка. 

J:r шtлаці н І~uронного п•ть.мана, ~· ве:шІ\Ш, 
пншно вбраніtt :Jac~li вс~ б~·,туо готове д1 1 бень1.:ету. 
~н неличе:зному сто~ТJі, зроб.1еному t~окоє.м і :заrте
• 1 ~ному трьо~Іа тонюr~нr обр~·сн ШІ пороастаn~1ювано 
Gy.1o дорогнН rюс~·д дуп1 ш1 сотню. Онріче то1·о ВР:tн
~ого столу за-для найпо~rе~нішпх гостей, по І~ут
~,ах СТОЮІІІ ІЦе СТОЛІІ 3Н-,.1.1Я дрібНіШОГО панетва TU 

·.Hl-,l.ТJЯ вс.нюrх нннсhІШХ прнхвостнів, яrarx завсіt•
-Нr fuн·ато щ>утнться І-\О.!Іо Сію·атнх панів. li.;mшim 
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з чужоземними винами, золоті та срібні кубки та 
джбани з пивом та з медом, всяке дивовижне 
печиво,-все це порозставлювано було Hd. столі в 
переміжку з пишними квітами, rцо навмисне за
для цього обіду привезено було у Варшану з пан
ських теплиць. Коло стіни стояв величезний ду. 
бовІІй артистичного роблива судник; штучно різь
блені полиці в йому заставлено було дороrим по-

. судом: золотим, срібним та куишталевим. 
Огрядний поважний шафарь вийма~ з судни

ка недичезві таці і давав слугам. Ивші слуги по
засвічувЗJІи воскові свічки у великих свічниках і 
пос'І'авали за панськими дзигликамп, а четверо 

:моJІодих шляхтичів стали край дверей з умиван
ням: двоє держали велику золоту миску та rлечик 

з водою, а двоє-тонкі, прегарно помережані руш
ники. 

Зробивши все, що треба, шафарь одійшов од 
судника і махнув музикам, що сиділи на хорах 
над дверима. Музики вдарили в сурми, слуги від
чинили двері, і пан коронний гетьман уступив у 
хату, а за ним почали ввіходити гости. Серед по
чесних гостей було кільки сенаторів, кільки по
слів з чужих держав і найбільші пани польські. 
3 гостями поприходили всякі їхні nрихвостні, і 
пrафареві бqгато було клопоту, поки лорозсажував 
усіх. , 

Богдан з Тимошем та инші козацькі сотники 
й nолковники посіда.."ІІи за один з ме,нчих столів. 
3а той же етіл сіли були й кільки шляхтичів, але 
потім один по одному повставали й посідали за 
пнп!ий еті:r, rцоб не сидіти з козаками. 

Почн.ш1 їсти. Слуги раз-у-раз приносили й 
становшпr на стіл усякі страви: м'ясо, рибу, дичи
ну всяку. Всього було багато, все було з ус.'Ікими 
присмаками. Приймаючи з столу страви, звіма,.;"Іп 
Н верхній обr~·с; Як уже знято було два обруси; 
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то на третій поставлено солодощі: всяке солодке 
печиво та цу~ерки. Що не подаїдало панство, те 
доїдали слугн і свої tt чужі. А з винами панство 
са~ю дава.rю собі раду, допомоги йому не треба 
буJІо. 

І'алас 6ув страшенннй: панство голосно розмов
~rяло; ра3-у-ра:з промовлялпjтости, мінялися чарка
ми. частв~rвал1r один одного. '.Гокайське пили як во
ду,і всі ста.,"Іп страшенно ба.лакучі. Тимошеві од того 
.1е:м~нту морочи~"ІОСЯ в голові. Батько його часту
R(tВСЯ 3 товаришамп і був добре напідпитку. Хлоп
цеві ста..тrо зовсім недобре серед того всього га
.1аеу, він устав з-аа столу, вийшов з зали і, про
тІн·~уючнся поміж СЛУJ~а~пr, дійшов до широких 
І\а~l'яни:х сходів, що нп:мп :можно було вийти з 
Ш\.1ацу в двір. 

На сходах було порожньо й тпхо; слуга, що 
ві;~чиняв перед панамн двері, дрімав у своїй ха
rпнці. 

Тиміш помалу йшов сходами вниз і рапто:и 
ночув, що хтось :::ивидко йде за ним. Оаирнувся 11 
ноба чпв, що його наздоганяє хлопець років на 
тра старіший за його, впсокий, струнький ~ біля
впчп І~учерямп і великими блакитними очима з 
довгими віями: темні брови і ніжний колір облич
~ІЯ надавали йому :краси; але чепурне обJІиччя 
оу.ТІо неприємне: но очіх :знати було, що хлопець 
недобрий і примхуватий, а хода та рухи показу
вади, що він ще й зухвалий. Тиміш поступився 
трохн вбік і пішов мідом за ..mопцем. Той впй
urов у двір і гукнув голосно: 

-- Гей, Остапку, коня! 
Тпміш зіперся об одвірок і цікаво дивився 

~u незнайоме струнке, як молоде деревце, панен.я 
~ . ~~.нІl!Ному вбранні, в океамитовій шапчині, до 
ЯІ\ОІ дІямантовою застібкою приmпилено було стру
севе перо. ІІаненяті стмо ніби ніяково, що Тп-
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міm так пильно дІШІІТЬся ва його, але це тілtк11 
на хвилинку; потім він вміряв ·Тпмоmа з го.1іови 
:::r:n ніг погордливпм п6глядом і гукнув: 

-· Ну, чого стоїш? Біжи в челядню і nоклич 
мені Остапr~а! 

Тпміш погоJщлпво всміхнувсл В не р~ппrв з 
місця. 

- Я тобі не слуга,-сказав спокіnно:_:_ідн сам та 
н ІІІукай свого Остапrш. 

Паневя розлютувалося й сІ~рпкнуло: 
- Ото зухвалець! Як тп смjєш не слухатися, ко

."'111 я т~і .Rажу! Дідові К~:ютянтпнові аараз треба 
J;оня, а дід дожидати не л:юбпть! 

- А :мені яке ділп до ТВ()(!) діда?-спОІ~іttно 
віДІ~азав ТпміІп. 

- Як то.-ЯІ~е діло?-1~рнчало розлютоване пане
ня.-Нк ти важишся та1~ говорити нро. діда~ Мій 
:~ij-- маветнпй 1шязь 1\остянтнн Вшпневецьr~пн! 
С~шветнІІй князь ІСостянтин! .. Він IШpqJiiB на коро
.~rювання настановляв ... Тю..: Gатьr\н мій говорив, ~ 
він ніІ~О.."'ІП не бреше. 

- Одчеппсь тн од мене з свuїм дідом та з бать
І~uм!-серднто від~..:а:зав Тпміш.-А я знов· І\ажу, 
п~п я тобj не СJІ~та. Ідп сам тн й шушlй, Іюго ·ro
fii ІІ'реба! 
. ПпчуВІпп таІ\е, високородний нащадоІ\ ІШЯ-

:нв Вншиевецмшх . розлютувався вкрай. 
---- Ах т.и ж нін:чемний хлоп! · ·-СІ~рикнув він.

ШІ..:6да, що немає тут дядь1ш Нремп,-він почасту
нав бн тебе дротяним нагаєм! Ну, та я й rам тебе 
ІІоRчу звпчайности! 

І він схопив Тимоша і ·хотів кинутн його 
д?до.rrу ... Але тут стклося таІ\е, чого князиІ..: зов
СІМ не сподівався. Мале прпсадьr\увате. хлоп'я 
nнприснулq йом~r :J ру1;, r.хопн.:ю 1t юпrуло його 
t:амого додо~11у, обличчям униа і почало частуватн 
1\~\JІам.мп. Князrш зарепетував на все подвірря:· 

- Рятуйте! рятуttтf'! .. 



• Я пекарень та з челядень повибіrаJrи попе
релякаві СJІуги і за хвилинку вже десятки їх кп
нулися до хлош~ів. 

- Хто ж то такий зухвалий? Де він узявся? 
Ч.ий він,~кричали муги. 

Двоє кошохів ухопили 1.'имоша і потягли n 
якийсь закамарок. 

- Чий ти?-доІПІтувалися в його. 
Але Тиміш так схвилюванся, що не міг ви:мо

внти й с.лова і тілько хижо поглядав навкруги А 
князенк )Ві 1'ИМ часом слуги обчища.ли одежу, об
хаю чували його і все допитувались: 

- Як це сталося? Де взявся той зухвалець, Ідо 
так неrречно поводився з вельможним князенком'? 

Князенко плакав і з злости, і з болю, і з cu· 
рома. Иого nоведено в JІалац і зараз скааано про 
все його батькові, князеві Януmові, що сіtме тоді 
йшов ао сходів з своїм стари-м, але ще бадt .. орим 
батьком, князем Костянтином. 

Син почав жалітися йому на Тимоша, і він 
сказав: 

- Зараз ми цю справу ро::~беремо, я тільки про· 
веду спершу діда. 

А тим часом по:м1ж гостей пробігла чутка, 
що якийсь хлопець поб1m князенка Дмитра. Ро
чувши те Богдан, дуже стурбувався. А тут ще това
рІІІІІі почали .жартувати: 

- Богдане,· "ІІІ ие твій то хлопець полатав fiu
юr І~нязенІtові? Бо десь він подівся ... 

- А ось я зараз його nошукаю!-озвавс.и Бог
дан і пішов,. протискуючися поміж гостями, 1цо 
nовстава..1и з-за столів. 

Він певен був, що то справді Тиміш побив 
І\Няаенка і тепер міркував, ЯІt би визволити йогn 
з лиха. 

-- Oro погане хлоп'я!-бубонів він сам: собі.
Скрізь шкоди наробпть! 
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Він швидко довідався, куди запроторР,Ио Ти
моша і пішов туди .якимись пів темними коридо
рами. Тимоша вартував здоровенний І~онюх-лит
вtm. Богдан намацав свій гаман і ласщ\во озвався 
до Іtонюха: 

- Пане КОНЮІІІІІЙ~ ~робіть ЛаСІ~у, ВІПІУСТЇТІ) ХЛОП· 
ця, бо то мій СІП:~ 

- Не можно, пане сотнику! нія~ не можно! Не 
треба було синові пана сотн1п~а чіпати ясновеJІЬ· 
можного Іtн.язенка. 

- Ех, ласкавий пане Іюнюший_! Я й сам 
анаю, що хлопець недобре зробив... Та... може ж і 
в пана конюшого єсть діти; то яково було б па
нові Іtонюшому, як би то його син отут опинивсн! 

Конюх поскро:маднв собі за вухом. У його 
снравді uулп діти і навіть багато; і він згадnв, ЯІ~ 
не 1цо давно одлушпанено його найменчого енна 
:1а те, ІЦО він підскочив під сердиту руч молодому 
ІШЯ3еНІtОВі. 

- Прошу ласки в пана конюшого!-низьІю 
ВІ\Лоняючись СІ(азав Богдан.-А .я вже не тю
жалую червінців, щоб оддячитися за ласІ~у,
додав він. 

- Добре говорити панові сотникові, а що ж л 
rобитпму, ЯІ~ прийдуть по хлопця·~ Що л тоді ІШ
:іатиму? 

Богдан аараз же· знайшов пораду лихові. Вjн 
ска~ав Іюнюхові: 

- Пан Іюнюший стоятиме собі cuoiciflнo нn 
Варті, а ЯІ~ ІІрИЙДУТІ) ІЮ ХJІОПЦЯ і ВИЯВІІТЬС.Н, 1Цо 
Ного нема, то пан конюпІий с1~аже, ІЦо його ма
G,утr) ВіДЬМИ ВХОШІЛИ. 
. Rонюх zюдивився-поднвився то на червінці в 
l>щ·дановій руці, то на двері і нарешті (Жазав: 

-- Ну, гаразд! У мене і в сu.мого діти єстt .. , а. 
'l'u му кня::JеНІшві тю·~ і тре Оа, Оо дуже він задери А 
•~;уватнй. А нанtв сотнюtjn синОІt гарний хлоnець 



Беріть йоr•о, пане сотнику, та втікайте mвндче: 
Ісо ні козацьІ\і стоять он у, тому rсутку. 

- 3наю!-відкааав Богдан, мерщій відчиняюч&r 
двері в закамарок. 

- Тато!-скрикиув здивований Тиміш. 
- Я тобі дам тата!-сердИТо скрикнув Богдан. 

Ач якого лиха знову накоrв! 
ПівтеииJJи коридором ·вивів Богдан си11а на 

подвірря, мерщій окульбачив коня,. посадив хлоп
ця на коня разом із собою і чим дуж подався 
ГеТІJ ОД палацу. 

А тии часом· приСJІано по Тимоша і виявrІ
лось, що його нема. Почали допитуватися в коню
ха, де він подів хлопця; але конюх дуже зручно 
удавав здивованого і казав, що вів не оступався 
від дверей і не відчиняв· їх ·і. не може зрозуміти, 
де ж подівся хлопець. Пани дивувалися, а коза
Іtи посміхалися н:mttком, та говорили одпи одному, 
1цо сотник Богдан хJttрениий козарлюга. 

А Богдан чии дуж скакав до тівї корчми, 
де сиділи обрятова.ні від страти козаки. Хоч було 
вже дуже пізно, та кор-nrарь н~ трохи не здиву
вався пізнім гостям і, нп~ько І\JІаияючис.я, повів 
їх у ту хатинку, де козаки спалп. Богдан на пре
велику . силу побудив їх. Павлюк, прокинувши ся 
нарешті, протправ собі очі і здивuвано дивився на 
несподіваних гостей. 

- Визволяйте, братіки!-стурбовано почав Бог-
дан:-мій хлоnець ЗJtов.у лиха накоїв! ... 

- А я · й сnодівався· того!-промовив l аижа, 
піцводючись і сідаючи на соломі.-Так і думав, 
1цо він лиха накоїть! 

- Що ж він утнув?- СІНІтав ПавлюІ\. 
- Та. я таюr 1це й сnм не росnнтався,-nідказан 

Бсн·дан,--хаtt уже rам оповідає. :I\aJюr, синку! 
Тиміш почав оновідатп про евою нригоду :t 

юш:JеІшом. а-пі:t ·.;Jo(ia Іюглядаючн -,.(, на (іатм>н, 



то на Павлю1ш, тu на І анжу. А ті В<'і трое нас~·
пп.п.и~я tt с~·воро поглядал11 на х.~1опця. А~1е дитя
че серце ч~'ло, ІНО козакам до вподоби те, що він 
зробив. Нарешті І'анжа не втерпів і СІ~ав весело: 

- То тп йо~ІУ таю-1 добрих стусанів надавав? 
Добре, CИHnJ, зробив! Далебі, добре! Мп йо:иу не 
попустпмо себе бити! Гарного сина маєш, Богдан
І;J! Добрий лнцарь і;з його буде, не попусте над 
еобuю зневаги! 

- Лицарь тu .. лt·:царь!-зітхаючи сказав Вог
дан.-Та тільюІ 1цu я тепер з цим лицарем діятІr 
~rаю? ДР. я з НІНІ подінуся·~ Бо ж князі Вишне
nсцьІ~і ТЮ\ОЇ образіі 'Не подарують. НіяІ~ не можна 
~tені його в еебе тепер держа1:и: треба хоч на Ію
рuтюІй час десь перехова.тп. 

Павлюь: гладив собі в~·са і щось міркував. 
Нарешті озвався: 

- Бачиш, пане сотнІп;у! Я TJ"T довго не вспдю, 
uo вже сьогодні про дещо довідався. Кажуть~ що 
n:римсьюtй хан просе помочі проти буд;щt,цької 
ордн. Мені це н' руІ~У ковіньІ(а, бо я такий; що 
хоч і зараз у похід, та 1t ще товариства чимало 
знайдеться. І Тимоша я залюбки з собою візьму
хай звикає! 

Б()r:tан зам:и:слпвся і, трохн помовчавши, 
сказав: 

- Боюсь я, що зовсім він неСJІухн.яний стане, 
аовсім здичіf:, а вже час його й до науки прп
~адити. 

:-- Ге, братіку! - обізвався l~анжа: - наука не 
:ЗВІр, у ліс не втече! Рік чи два погуляв з запо
рожцями, а ':Оді вже й у бурсу його засторчиш. 

_._ Та й зі:ма ж· насуває!-скааав Богдан. 
Не шо ж бо то й шо! -з жа.JJем озвався Пав

JІюк.-Мабуть так воно буде, що тількІf по весні 
РУІПнмо в похід. 

- Ну, u поки те буде, то дід l·анжа добv~· exu· 
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нан\."~- X,lC)lli\Clll :знаНде!--СІ\а;зан стагиtt 1\О:ЗаJ\.
От що я. Gратік~·. надумав,-tжа:зав він Смольч~~
•·ові, tцо сидів собі мовчки.-Тп його одвсаеш до 
своєї тітнп: вона коЗачІ\а Ідира, а оселі П 1t еам 
біс не знайде. . 

- Це тп ппо тіп\У Оt\сан\· кажеш?- спитав 
С~10.1ЬЧ~Т.--Нущ-ю Ном~· rю,J о"у~е. . 

- Хан пон~·дьгує трохи,--r.на:зав І анжа.-1\ра
UJ.е пон~r.J:ьг~·вати, ніж у ІШНСЬІ\і лабети векочпти. 

Богдан зітхнуn і встав: 
- Н~·, про1цавай, синRу! С.1~·хайся ж та не 

lliROДЬ уже, 3 Т•1 ,'lОШІ\ОДИШСЯ ТІІ ДО RСЛІfКОГО ЛИ

ха, бо дуже тн псвстрійливий~ 
Тимошеві рантом стало су)ІНо-еумно. Як бать

ІШ нахилпвея поці.]~·вати його .. то очі ЙО}І~· на
бігли повні <'.тrіа і довго та міцно він прпгортавея 
;(О баТЬRа. 

- Н~·, годі, го;~і~ спнrtу!-І\азав Богдан.-Не на
віки ж розлучаємоеь. Я до тебе довідаюся, 

,( 

ІХ. 11охід. 

lUироюJй степ неосяжний котІш запашні 
1шльористі хвилі. Все в йому цвіло, все пахло, 
все ж1шо. все озивалося до ласкавого ясного соняш

ного проміння. Навіть на битому m~'Іяху крізь 
тверду землю пробивалася молода травичка. 

Тнм ш.тrяхом помалу їхав чимадий заГін та
тар та козаків. На чолі їхало двоє давніх зна
йомпх наших: Павлюк та ( анжа, а за ними двоє 
татарських отаманів та Тиміш. 

Більш як рік поминуло :з того часу, як Тп
~іш, після бійки з князенком, мусив переховува
тися в старої козачки, тітки Оксани. Він перебуn 
у неї кільки місяців, а тоді їадив з Пав.:Уютюм та 
а l'анжею на Січ заІtтпшати аапорожІ~ів стати до 
ІІОМО'ІЇ 1\рПМСЬІ\ОМУ ханові проти uy джаЦЬJ\.ОЇ орди. 



Ttmep HI)IJ.ii вл~Р :1 'rіеяl(ь воюва:rнсн а хптри~І во
і •vгом. ОцР й тt~пер шtйбільшнН 3аt'ін буджюdв 
сховавен десь у степу в висо~Нt травj, і оце вже 
кі.1ькн день t-:рJтЖ..'ІЯЛП вони степом, шуІtаючн його 
('ЛіD.у. 

Сонце вже ~щ:вненько звернуло з обід. Тер
плячі татарські коні 3 товстимн нею~абнимп но
пtми-і Ті ПОТОМІШИСЬ, ()() ВЖе КЇЛЬЮІ деНЬ MaJIO 
.'J.onoдHJiocя сrючнватп. Не одпочивали Іtоні, не 
~осипи'ІЯЛИ люде, бо вдосві·rа руша..'Іи а табору, спо
діваючися, ІЦо на рбс.яній траві швидче анайдуть 
слід ворожий. 

- Втомився, вояко1-спитав татарин у Тимоша, 
що солодко дрімав, похитуючнся на сідлі. 

Тиміш кинувся, rrnчyвmи ті слова, внпростав
ся і сказав: 

- Утомився, Ага-Мс~мете! Ех, ЯІ\ би оце лягти 
та заснути! 

Татарин говорив до Тимоша по татарському, 
6о Тиміш уже розумів татарську мову, але гово
рити ще не вмів і говорив до татарина по ВІtра
їнському і той розумів. 

- Правда твоя!- ска:.)&В Тимошеві татарин,-час 
y'llte відпочити. А тобі як адається1-спитав він 
Павлю&а. 

- Чи відппчити, то й відпочпти!-сR.а:зав той.
·rут мябуть річка всть поблизу,-бачиш, як чайк~ 
кружляють~ 

. Rійсько стало~ і :зар.аз послано було двох на 
;з;бвідки. Незабаром одпн з їх чим дуж біг назад. 

- БатьІtу,-скрикну~t він, сппняючп коня п~
ред Пав~1юком.-Я слід :знайшов! .. 
-Де? 
- Оrам, біля річки; там вони перебрбднли: нn 

.1ні на піску сліди є тR. й трава rне не повставu

.Jа,-вони десь недалеко. 

:За м:ить усі вже знали, що анайденQ сл1д. 





59 

Всі забули про втому, пілбадьорилиея і поr.Бака
.тІИ туди, де знайдено слід. Під'їхавши до річки, 
вони впевнилися, що справді не дуже давно бу
ли тут буджаки.' Кінські сліди видко було і на 
піск6ватому березі, і на дні; а на тому березі тра
ва була притоптаtІа. 3нати було, що перебрf.дпло 
небагато. 

Козацьке й татарське отамt\ння почало ради
тися. Павлюк казав, щоб зараз же кинуrися нав
здогінцt, ЗJІовити буджаків і примусити показати, 
де тепер збіравться буджацька орда. Але обачні
ші татари казали, що коли й пощастить зловить 
ціх буджаків, то вови можуть навмисне завестІІ 
зовсім не туди, куди треба: а краще ПОСJІати своїх 
на довідки, оо запевне всі загони буджацькі вже 
зійшлися докупи і тепер десь недалеко в якійсь 
пощиві пасуть коні та спочивають піСля походу. 

- Ну, хай по вашому буде!-згодився Павлюк
Тільки обережно треба йти, 1цоб не по..\Іітпли во-
ни нас та не роспорошилися знов по степу. _ 

Військо рупшло -і їхало тихо-тихо: ніхто й 
еw1овом не озивався. Геть далі сп~реду, з боків _j 
позаду їхали вартопі козаки і пильно дослухали
ся ДО КОЖНОГО шаМОТіННЯ, . ПИЛЬНО ДОДИВЛЯЛИСЯ ДО 
кожвої цятиночки, що зачорнів десь у далині. 
Степ то слався рівний, ріввий та безмежний, як 
:море; то виростВJІи па йому невисокі могили; nо
декуди леліли степові річки і зникали в бмках. 

Військо наближалося. до яру. Тиміш їхав збо
ку і теж пильно зорив навкруги. І враз йо:му зда
лося, що за шпилем недалеко від яру щось про
майнуло. Може птах ... Тиміш пошепки скааав про 
те r анті. Наставивши руку вад очима ОД сонця. 
старий коgак глянув туди, кудІІ поК&.dав Тиміш, 1 
Ного досвідчене око зразу побачило, що поміж 
травою ПDІь"Ться щось, мов чорна гадюІtа швидко~ 
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ІПВІІ,1ІФ повзе .тю яру. Він :нн~міявrя і ('.J\а:3ав Пав
"--- .люкові та Мехметові: 

- ГJІяньте, ЯІ\ ЧІ\~"lНІУВ бісів оудЖ<'\І\! :\fо.11од~ць 
Trвrirп! навіn нае на с.rтС1! Тепер ми їх ·~астукаF:мо 
н яру, а :шідтп вже не випу-стпмо. 

3араз же порадшпюя, що робити: 1\оаи.юr :му
стІн зает;упптп будяш1шм шrхід із яр~·, а татари 
МУСПЛІІ ОТОЧJІТН .яр і застуПИТІІ Й друГІІЙ ВИХід. 

ТимошеЕі стало трохи моторошно. Він розу
мів, tцо бitt буде страшний, що багато людей ля
же тр~тпом або опиниться в неволі. Няйдужче 
бпявся він, що можуть повбивати його друзів
козаків. А то в'являлося йому, Іцо t1ого візьмуть 
у неволю,.і згадувалнея співи кобзарсм{і про тую 
тяжкую неволю і він думав: Ні, Itpatцe в бої по
ляжу, а в неволю не дамся. 

- Дідусю, ацже не лпчить ь:озакові живцем у 
татарські руки впадати?-спптав він у Ганжі. 

- А не ЛИЧПТЬ, CIIHKV! Н~ ЛИЧІІТЬ! - ОДКА.ЗаВ 
І'анжа повtіJІ~но.- Ото тільки лихо, синку, що буд
жаки оркани мають. І не :зоглянеться козак, .ЯІt 
уже буджак оркан накинув, скрутив козакя. і до 
кульбаки прип'яв. 

- Ой, як же страшно, дідусю! 
- Ну, як Бог допоможе, ·ro ми їм раніше дамо 

чосу, так що не скрутять вони пас. 
Тепер уже не було •-юго ховатися. uo вже 

буджаки побачили козаків; козацьки Іюні так nруд
ко бігли до .яру, мов на крилах леті~'ІИ, а Мехмет 
а своїми татарами забігав убік, щоб оточити яр, 
щоб не було куди тікати буджакам. ff.озаки тю~ 
несподівано й швидко наскочиJІи на пу джаків, 1цо 
ті не встn:гли. приготуватися до бою. ВонІJ кину· 
ЛІІСЯ Ва 1\ОНей, щоб ВІІСІЮЧИТИ 3 яру, але ВИСКО
ЧИТJІ вЖе не можно було, і тоді вони наважилпС>і 
пробІІТП собі дорогу. Поча.:вся бій. Буджаків було 
з тисячу чи й більше і подужати їх було 11елегко, 
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бо ТІ) все були вояюІ добірні й досвідчені; на вся
тrх хитрощах військових вонп зналися добре. 

Вже з годину билися козаюr з буджаками і 
ніЛІ\ не могли козаюr пробитися в яр, а буджаки 
н~ мог~1и пробитися крізь козаІіів. Коли це Мех
мет із своїмн татара~ur, що були оточи.ли яр, 'l'е
пер ПОЧ8ЛИ СХОДІІТП В ЙОГО, ПОЮІДаВШІІ ItOHtЙ 
нагорі, бо з'їхати в яр І<іньмн не можна було. Чіп
ляючись за r..:ущі .та за траву, І(ільюr сот їх стра
шенно швидІю опишrлнся внизу. -Блиснули :крині 
татарськп шаблі, задні буджаки не тrтримадп, r..:п
нулися 1ікати і натпслп на своїх, rцо билІІС.SІ з 
козакамп. Счинилася аам'ятня, rшзакп скористува
.~пrся а неї, вскочили в яр і счепилися там з буд
Ж1lками. Ра:.юм з Іпішпми опинився там і Тиміш. 
Нін махав шаблею на всі бокп; коли це враз схит
нувся на сідлі, йому здалося, ІЦо вже він уміра,:;. 

-- Тату! дідусю!-- -скрикнув він і впав а тюня .. 
Тепер уж.е бій скоро скінчився. Буджаків 

і)ілnш ніж половину побито, а решту взято в бран~ 
бранців зігнано докупи, пов'яаано і поставлено 
І\ількох козаків їх вартувати. 

- Добре попрацювали, братію-r!-скази.n І~анжu 
тоnариша:м.-Моє ·хлоп'я теж у колодочші вбива
ється: я бачив, .як він буджаків рубав... Але :~е ж 
це він? Тимоmе! Гей, Тимоmе! Озовися! .. 

Але Тиміш не міг озватися: він блідий і не
притомний лежав навзнак на бойовищі, сlіме там, 
де найлютіше билися і де лежали купами побиті й 
поранені. 

-- Чи не бачив ХТ() хлопця?-турбуючися ро
спптуван ( анжа, пильно ро3дІ-rвляючися rю бо
ttовищу. 

Але ніхто не бачив. 
СмоJrьчуг ·rеж шуrmв хлопця і нарешті на

траппв на його. 
- Ось Тиміш! --- сrtрикнув Смольчуг.--· Ой, зда

ється, нежІmІІй! 



62 

l'анжа пі;1біг до Тпмопrа, нахиливел і шдвів 
:J Jе~t.ІІЇ ХЛОПЦеву ГО.ТJОВУ :J UЛЇ;{ІПf ;нrертВЇv11ПІ о()
.1ІІЧЧЯМ. 

·-- Сию~ мій, спю~у! --СІ\рІшнун він.- -неВfІ{е ж 
тн не житпмеш~ 

А Смольчуг тим часом уважно обглндав ра
нrі: одна стріла мов боро;зну проорала хлопцеві на 
боці, а .1руга вгородисі'Іася н шн.:че, хоч і не дуже 
глrrбоко. 

- · Бу;(с жпвпН,- -радісно сь:ааав Смольчуг, на
снпаючrr на pyRy трохи пороху а норохівинці і 
~амісюючи його а слиною; 

Нама: . .швшн оби:1ві рани тим порохом, ко:Jакп 
одірвали шматок полотна од сорочки, зав'язали 
рани і Іюложилп хлопця, нрпкрившп кереямп. 
Обидва вони сиділи біля його, мочили йому гu
лову водою і пнльнувалн, чи не очfтиться. Хлопець 
справді ·скоро опритомнів, попрохав води напиться 
j почував себе не дуже погано: але ввечерt цочала 
~tого пеь."Ти гарячІ\а таr~, що аж став блfдІІТІІ сло
вами. Старий r анжа вкрай ааС}Іутився: він любив 
хлопця, як рідного свого енна і навіть подумати 
йому страшно було про те, 1до хлопець може 
вмерти. ПавлюІ\ теж частенмю одвідував rюране
ного: він прпвін татарина-знахура, що вмів :Jа
мовлятн рани. Той по;пrвився на рани, пошеитав 
щось і скааав: 
·- ЯІ\ що :за чотпрі ;щі не вмре, то вид~·жає. 
·-- Бісів спн!-СІ\рикнув. сердито l·анжа.-Я Н 

еам анаю, що ЯІ\ не. вмре, то видужає! А ти ска
жп, ЯІ\ гоїтп! .. 

rrатарин ІЮRааав на Червону ПуХ.1ЯТИНУ 1\руг 
рани на ІІ.:1ечі. 

-·- От)·т хвороба ен .. :н-rть!- ·-сь:ааав він.-Не аумі
:"ш стрі.1у вптягти, повернули! 

Нін нарвав якогось зілля, панарив і напоїв 
тн~rоша. І'анжа те.ж ПОІ\.УІІІТ~~ав,-;JЇЛЛЯ буJю стра
шенно гірке. І'анжа аж сплюнув і сказав: 



-- ~Іоже тн його цим отруїш? 
- А на що н його труїтиму?-відка::~ав тата-

рнн.-Нс його !Lершого рятую, жнвпй буде! 
Він пообмивав рани, попрпк.,1адав до їх :Jіл.rш 

шюrось і аручно по:Jав'.я:Jував ·шматиюtамн а 
сорочки. 'Гретього .1ні Тимошеві стало дуже не
гарно. Гарячка страшно нек.па його: він бл1див 
t.'.ІJовами, кликав батька, кричав, що його ріжуть, 
а наднечір ::~атпх і лежав як неживий. Знахур-та
тарин упевняв, 1цо це .tapмd, Іцо бJ-·ває :tалеІ\о 
J'jpпie. Та ]'анжа tt са:м не раа nіІ~д)7Вався JIO.;IO 

пораненнх і бачнв, як їм буває тяжІю, але ніІю
дн ще_ ні· за Іш:м т.ак не боліло cepu~ його; я І~ аа 
цюd хлоп'ям, 1цо, палене хворобою, неп"ритомне 
юrдалос.н на во::~і. 

Другого дні враджено було вертатися нааа;t 
.1.одому. Ганжа .-tуже прохав отаманів ще X01J день 
fЦІІН пі.:tождати, може Тимошеві по.11егmає, але 
Ному сказано: 

-- Не можно! І то вже ;{овго тут аабарилися. 
Вночі Тимошеві ніб11 полегшало, а перед сві

том він заснув тихим спокійним сном: і довго спав; 
не чув, ЯІ~ ааІtрягалн воза і як р~rшилп в дорщ·у, 
rrpouтyi<tчи в рідн;у Україну. 

ЧастІІНJ ко::~ю~ів номано було до моря по чн.й
юr, ІЦо там стояли край берега. Павлюк велів ті 
чайки одвеатп на Січ, а сам а-uІ..ітан.tІімн козаками, 
попрощавшися а татарами, поминув Січ і повер
нув .J.O Черкас. Ніхто не анав, ІЦО він . думав ро
бити. Ідучи, чули вони не.в;обрії вісти: Іtааано, що 
•~оааків страшно утпсІшють пани·: 1цо навіть лейс
тровики повстають нроти нанів, бо пани не дають ї:м: 
належної аа мужбу плати; що жиди ::~нущаються 
а правомавних. ПавJІюк грізно насуплював брови і, 
rтискаючи кулаки, ІШЩLВ: 

--- Не буде цього! Не попустпмо свого рідного 
1\і>аю на поталу! 
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Тпміш одужував ве;;уьмп помалу; він дуже зн~
силинся з гарячки і 1\рови втратив багато, через 
те ;~уже втомлявся Іюходvм, хоч і їхав не верхи, 
а JІежучп на возі. Сонце пемо дуже, ва ІШІнху 
aпi~ta.:r:racя страшенна курява; вдень докучали му
хи, а вночі кусюча мошка та всякі комахи, що 
на.лаюши аж під сорuчку. Та молодість і гарне 
ететюве повітря става.11и Тнмошеві в пригоді краще 
за вс.ю\і зілля. Він потроху набірався сили, а як 
доїхали до Вкраїни, то вже зміг сісти на коня і 
їхати верхи, правда, нешвидко і недовгий час, бо 
д~·же nто:\ІЛЯВся. Його знову од~Jезено до тітки 
Оксани, а Іtо:зи.ки поїхали просто в Черкаси 

Х. У Лубнях. 

Насталп ва .ЕsІtраїні турботні часи. Люде Bt, 
стерпіли тяжкого життя та гнобительства і повстали. 
Закурилися по ВІ\раїні дими, а з димами пішло 
добро і панське, і людське. Повстанці палили пан
ське добро, а nольсьІ\.е військо nалило людське 
добро. Люде зоставалися беа притулку і ховалися 
по лісах та по байраках; а nольські жовніри ви
шпорили всюди, ганяючися аа nовстанцями. На
віть у зати:m:иому .хуторі н тітки Оксани небезnеш
но СТАЛО ЖИТИ. 

Богдав тоці жив у Варши.ві. Турбуючися прЬ 
Тимоша, 1цоб не сталоt;я йому лиха під ц1о заві
рюх~·, він nосли.в певного козака Оnанаса Чорного 
в 0Іtсанин хутір, щоfі той козак забрав Тимоша і 
одвіз у Київ, бо там було безnечное Опанас щас
ливо доїхав до тітчиного Оксаниного хутора. Не 
було чого довго абірат1~ся Тимошеві: тітка Оксана 
напеІ\Ла н& дор() гу періжків та паляниць, насуши
ла еу харі.в, посмадала їжу в сакви та й провела 
Тимоша й коааІШ до битого шляху. Це було вже 
в пилипівку-зіма вже почалася, було холодно, 
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сніr· чаеом надав, а.пе ріюr ще не по~шме}':.Jа.,1Іf :to(i. 
ре. Тrrміш щільно обгортався кереєю, бо таюr хо
_1одно було. rхати було і довго, і ~ебезпешно: раа
у-раз доводпJюсь їхати то пущамн ~1юо_вн~rи, то шля
хами небитпми, обминаючи небезпешн1 МІсця, де І\И
піло поветання. Бувало й так, ІЦО, впрохавшнr.н І\~-
диеь на ніч і сподіваючися відпочпти, рапто~f м~·сп .. 111 

знову сідати на коней і тіr{ати від неGеапеюІ. 
Спершу вони їхали правим берегом Днінровнм, 
нростуючи .J:O Черкас та до ~fonreн: аде внявн
:ruся, rцо далі вже не можно тудою їхатн. uo се.·ш, 
хуторн горілп: з панських осель rюзостава.тпrсн 
С<НІІІ руїнп. І однпго вечора 1\ОЗЮ~ с~а:шв rГІJМ()
шеві: 

- НіяІ' не можно вже да.лі їхати: і пепере.~ нас 
r·орпть, і по:шд нас горпть; треба ;.t;есь перечасу
вапІ та довідатися, чи не І\рюце на то1t nPpir пе
р~r·шнутиrь-:може та}! спокійніше. 

Під .лісом етоя.,тш м~'Іеньr\а погансньна r-юр'І
\ta; чепурна ~озачr\а-шпн:карr\а люб'язно привіта.,1н 
l\О:Зака й rrи:моша. Ко3аІ~ зара3 спптав. чи нr. МОЖ· 
на знайти :когось та:кого, rцоб перевіз чcpr.:J Дніп
ро. lliИHJ\apiШ ПO'"<IITRЛtt ГОЛОВОЮ і екnаа.:тrа: 

Ні, Rоааче, гелер r·оді й .J.умати щю те. Іцо() 
ІІРревсзтпс.н. А днів аа ;ща )tабуп, :ro{}pf3 aa\-rrpaш·, 
1'o.J.i )JОЖна бу..1е пер('їхатн. 

Не б~·ьт:rо нншої ра;..rи. :rовrлоея ;юетатнся в 
І-.:орчмі та дожидати, пuюr aa~rrp:.шe Днів ро. Xo.Jc І.'t
но бу.1о n тіН хатпнці, де ІШШІ·шрr:н нрtпrkтнаа 
І:оаю\о з ТнмОІпсм. і Тиміш ;; Ін·:ншІвІ jtш:н•\t 
:~t·aд~·Ran теп.:1у тітчнну ОІ~сuннн~- хат~·, .:rt· ТШ\ 
1 арно спалося: а Т\'Т він ніНІ~ ІН' міг :шснУТІІ :J 

XfJJioдy. Йогu ж тошЇршпові І:nзш\оні fiaHJ.j'Жr' u~·.1o 
1~110 xo.:ro,J.: він .щі.:~ьно аагорн,увся в І\ерею. :rіг на 
!.'ІІ/Іfщу та Н ешш ТВІ·р . ."!!Вf ('НО:\1 . 

. \' r.1y1t~· :ІЇЧ рапто:\-І :nlГJIIOІioтi:Jo в nорота. 
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- Агов, шинкарко, відчини! гукали якісь 
люде. 

- А хто ж ви? спитма пере.r1якав·а ШІІвкарка. 
- Свої, козаки! Та відчивяй м:~рщій, а то мк 

й сами зуміємо відчинити! 
Тиміш чув, як одчивИJІися ворота і в дворі 

затупотіли кові. Хлоnцеві здалося, що г.олос в 
одного козака йому по знаку. "Так ніби Іван 
3JІий", - подух&JІось йому. Він устав, трішечки 
прочинив дверl і виаирнув крізь щілинку. Справді 
то був Іван 3лий у такому вбранні, в якому зви
чайно ходили курінні отамани; ще було десятків 
оо два коааків-запорожців з засмаглими обличчям:и, 
з довгими чубами -осе.педцнми, що .висіли з під 
високих смуmевих mап6к. Тиміш . пізнав одиого чи 
двох; вакинувши ва плечі керею, він, радіІ>чи, 
вибіг у двір. 

- Глянь, це Тииіm! - пізнали його козаки.
Здоров, хлопче! А звідки ти тут уаявся? 

- Батько наказав :м.ені в Київ їхати, та тільки 
тяжко туди дістатися,-відказав Тикіш. 

3лий засміявся й сказав: 
- Хитрий з біса твій батько! Не дурко з пава

ми воцитЬСJІ,-уже писарем військовим наставов
лево його. Паном ве.пиким став, то це вже й треба 
йому сина в бурсу засторчити. А як ва :мене, то 
я так тобі cкaJRy: плюнь ти на тую бурсу і на 
всю їхню науку! І без неї добрим козаком: будеш. 
у сто разів кращим за отих довгоnолих спудеїв, 
що по-під вікоиию старцюють. 

........... Тимlш і сам так думав. Він, дивуючися, роа-
І'JІядав ве.петеиську постать &1ого, що зовсім наче 
не той став, як убрався в гарие отамавське вбрав
ня. Тиміш тепер почував до його повагу. 

- Як це ти сtав курівип отамавом'l-спитав 
вів. 

- А чому ж б11 мені й не бути куріввим ота· 
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,1анои? ІЦе й значнішою особою може буду,--
відказав згорда 3лий і зареготав. 

1\озаки повходили в Іtорч:му і захuдилнся ве· 
черяти. 3 роз-мов Тиміш довідавс..'1, що Павлюк Щf\ 
в Січі, але скоро має прибути; а тепер у Мошнах 
сидить Скидан,---його Павлюк вислав тудн збірати 
козаків. 

Скоро, скоро вже будемо воюватнея з ляха-
~и, ---сказав 3лий.-Сам польний геть :ман іде на нас. 
І\оли б тільки батько кошовий не запі,зиився! 

-- А чому ж він і досі не рушає з Січі?-спп
тав Тиміш. 

- -- Дожидає потуги. від кримського хана. 
---- А ви ж куди їдете? 

Злий лукаво nідморгнув і сказав: 
А куди вітер повіє, там і ми будемо! lцьмо, 

хлопче, й ти з нами. Батько по тебе Іtого приСJІав1 
- Опана~а Чорного. 
- От і дооре!-сказав Іван.--1 поїдемо разом. 

Тобі за Дніпро треба і на:и аа Дніпро. 
ДруFого дні врр.нці Ти~ .. а Опанасом ваду-. 

~Іа.лися, що справДІ краще ІМ: 1хати раао:м. з ко

;закам.и. 

- Тільки як же ми за.Дніпро перекинемося-
питав він'?- Кажуть, що дороги немає. 

- А тобі готовенької дороги хочеться? Самим: 
про дорогу подбати треба. Я чумакував колись, то 
знаюся трохи на тому, як дороги шукати,-сказав 

3.1ИЙ. 
Він снрав,lі на тому знаВ('Я і щасливо пе

ревів усіх через тонку ще кригу. 
- От ми і- в Вишне:uеччині! - весе.1о скааав 

3лий, як доїхала ;ю нерпІого се..1а. 
Тихо й порожньо бу .. 1о в йому: ніде нікого ;з 

~1.ю~ей не бу:Ло видко; дась ревла корова, -- люде, 
ТІКаючи, забули пр() неї, і бідна товарина ::юста
.1t\('-я зачинена в загороді. 
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Проїхавшп спусті~'ІИМ СР-о~1ОМ. поїха.,'Іи да,;11 1 
:шоuу ДОЇХ~'ІИ ДО .ЛЮДСhКlІХ ОСЄ':ІЬ, і ЗНОВУ Не бу~10 
в їх а ні душі живої. І далі було так саме-ні в 
оселях .людських, ні на шляху--ніде не було ні 
душі живої, тільки часом пробіжить оку.ІІьбачений 
кінІ-. без верхіння; не чуть ніякого голосу, хиба 
тільки зареве десь забута товарина. 

Недалеко від Лубень до їх прплучн-!Іося ще 
І~ільІ\И загонів, а під самим1r Лубиями ,:щжидало 
їх кільки сотень козацьких. 

- - ІПо ж це буде1-сnптав Тиміш. 
Побачиш, х.лопче, що буде!--- відказаn, усмі

хаючись, Злий.-Хочемо панів трохи поскубти .. 
Швпдко побігла чутка по околишніх сео~1ах 

про те, 1цо nрибули козаки. Звідусіль сходп~JІося 
до їх поспільство,-хто з справжньою t .. броєю, хто 
а І~осою чи з вилами, хто з ножем, а хто з кілком. 
~r лісі, де крилися козаки, став уже nе~'Іпкий табор. 
Туди по-наносили з ближчих сіл усякої їжі, нагнали 
худоби; лорозбивавши корчми та броварі, здобули 
горілки та пива. НевеjІИК) гуртки повстанців 
нишпорили скрізь, вишукуючи ляхів та жидів. 

Тиміш та його подорожній товариш, Опанас 
Чорний, ночув8JІи вдвоt у норі, викопаній у аемлі. 
Одного разу ввечері nочули вони, що в таборі 
СЧИНИВСЯ ЯКИЙСЬ лемент. Тиміш ВІІСКОЧИВ З норі 
і nобіг подпвитися, що сталось. 

- Кизим прийшов! Кпзим нрпйшов!-гомоніли 
в таборі.-Кизпм багато нійсм\а прпвів. Зараз ~-сі 
йдемо Лубні здобувати! 

Був мороз, і ніч була ясна, ясна. Срібне мі
сяшне nромін~я освічувало шлях кільКО}( тися
чам людей, що йШJІИ до Лубень. А там вартові 
на шанцях спали твердим сном, бо деякі лубенці, 
аазд8JІегідь змовивтися з nовстанцями, ще звечора 
добре почастували варту міцною горL1кою, то во
нп й поснули. І в самих ,1Jубнях ~~юде спокійно 
сnа .. 'Іп. 
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Раптом серед ночі лубенців збудило щось 
страшне: крик, лемент, стріляив:я розітнулиr.я лу
бенськими вулицями. То повстанці, повбивавmи 
вартових, увійшли в місто і кинулися найсампе
ред до замку князя Яреми Вишневецького. Але 
в замку була сама челядь та дрібна шляхта, що 
звичайно терлася коло ІtНЯЗЯ Яреми. Кииулиея на 
ціх, і всіх порізали, а замок поІ'рабували. 

·- А тепер гайда до ченців!--гукпув отаман. 
Всі кинулися до католицькоl"о манастиря. Та 

:міцні й високі були манас~ирські . мури-тsІЖІ~о 
було через їх до манастІrря достатис.я. 

- Вогню треба !-гукнув отамз.и. 
3араз же заходилися стягат.и до мурів суш

ник, поприкачували кухви з дьогтем та. з смолою, 

підкопалися під браму і підкотили туди барwю· з 
порохом:, що взяли в замку. На тій роботі зій.піла 
їм. уся ніч, а вдосвіта підпалИJІи супшик та й од
ступилися геть-г~ть далі від :мана<.,-тиря до за1пtу. 
3анявся сушник, позай:иалися кухви з дьогте1r та 
з смолою, і круг манастирських мурів загоготіло 
страшение пол ум' я, добіраючись і до маиастпря: 
бухнуло барило з порu:tом під брамою, і вис.око 
вгору пол~тіла ~руйноваиа брама ... 

Тиміш стояв у замку на башті і дивився на 
пожежу. І ось він побачив, що хтось вибіг з ма
пастиря і його схоплено й потягнено до замку. 

- Т:;І:моше! -гукнув Опанас знизу до Тимошn..-
А йди (}ЮДИ, глянь, ffitoгo панича піймали! 

Тиміш: збіг зо сходів і в великій за.лі поба
чив кількох козаків і хлопця років дванадцяти, 
~о aJJt тре:м:тJ.в. с пере.1яку. Убрання на хлопцеві 
У ло таке, як иа воогому шляхтич ові, a.ue на ру

Rnx блищали дорогі перстені. 
- Признавайся, хто ти?-допитувались н:озаюr. 

Тиміш глянуn на хлопця і за малим не скрик
нув а дива, бо L'Іопець був той самий кня:зенко 
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Дмитро Виmвевецький, що він з нп побився пе
ред дв 1ма роками на бенкеті в корониого гетьма
на КоиецпОJІьського. Тиміш хотів б.ув сказати, хто 
цей хлопець, але чомусь не сказав і мовчки ди
вився, як той колотився, наче його трус11ла най
лютіша rіропасниця. Князенко глянув на Тикота 
і, тихо ойкнувnІJІ, поступився назад. 

- Ти знаєш його?-спита.л:и козаки в Тимоша. 
Тиміш не знав, що казати. Він роаумів, що 

як козаки довідаються, що хлопець доводиться не
божем тому князеві .Яремі Виmневецькоиу, якого 
всі так ненавиділи, то йже йому не животіти. А.пе ж 
вів був. такий нещасний, так тремтів с переляку, 
що Тимоmе))і Я3ИК не повернувся назвати його. 
"Треба обрятувати!"-промайнуло Тимошеві в го
лові, і він сказав: 

- Еге, знаю: це спи одного ІWІ.яхrича, :мій бать
ко анав йоrо батька. 

Киязенкu здивований глянув на Тимоша: він 
віСк не сподівався такої великодушиости від ЙОІ'О. 

Козаки врадили не вбивати хлопця, а зоста
вити в себе бранцем. 

Два дні грабовано Лубні та виmукувано і 
вби·вано тих. КОІ'О вважано за .~орогів. Коли це 
~ьчго дні прибігло верхи кtпьки козаків з-за 
Д.Віпра, с правого берега і принесли иедобриї віс
ти: ПОJІЯRІІ побили Павлюкове військо і його са
:МОІ'О та Томилевка забрали ~ бран; а отакапня 
обрятувався: самий Скидав. І анжу та Симьчуга 
ще раніше 38.браио в бран. А польний гетьмав 
уже переводить свое вій.сько через Двіпро ва лі
вий беріг. 

3а:мис.пиJІ'Иси ІtозакІІ, почувши такіУ вісти. Вою
ватися з иеаріввяио бШьши:и польським військом 
не було сИJІи, а тікати ие було ~:моги, бо всі шля
хи заступи.пи вороги. Одно зоставалося: акіцняти 
яко u:ога-міські кури 1 дожидати ворога. 
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І Тиміш та Опанас. Чорний не ЗИ8JІІІ, Що rм 
робити, як визволитися з того становища, в яко
му ОЦИВ.ИЛИСЯ. 

- Як ва твою думку, де тепер батько1-спитав 
Тииіш. 

- Мабуть чи не с паном пОJІьиим гетьмаиом,
одказав Опаиас.-Та тільки не можно нам до йо
го достатися, бо не випустять вас відцілР.. 

- А ми втечемо. 
- Тяжка то справа!-одказав Опаин.с.-Мури ви-

соЮ, брами позаиикано, і скрізь. варта вартує. Не 
І!ожна втекти. 

Тиміш замислився, потім сказав: 
- 8иавш, що я надумав1 Поговорю я з ОТІІМ. 

хлопцем, що в бран узято. Він тут жив, то пев
не знав, як. мож:в:о звідси вийти. Може ·Тайник 
який звав. То хай покаже вам, а ми й його за те 
виведемо ва. воию. 

Опавас ТРQХИ вбентежився й сказав: 
- Не до ладу ти оце витіяв, щоб j самим утек

ти, та ще й бранця забрати. Бо як піймають, то 
не минемо ми шибениці. 

Тиміш не відказав нічого. ме не перестав 
думати про втечу; не дурно батько казав про йо
го, що він упертий, як віл. 

Князенко сидів у· вузенькому закама.рочкові; 
дВічі ва день перемінюваво вартового, ·що варту
вав його. Одиого разу Тиміш угл-едів, що квяаецка 
вартує знайомий запорожець. 

- Діду Остапе! Так мені хочеться погомоиіти :З 
ОТІUІ паничем, що ви вартувrе!--сІЩВав Тиміш запо
рожцеві. 

Заnорожець не адиврtався, бо Ти:міm же ка
аав, що звав паиича, І вш сказав Тимошеві .пас· 
kаво: 
й - А що, хлопче, занудився беа товар'Иmів7 Ну, 
ди, поrомони, розважся! 
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Нін одчинив двері, і Тиміш увійшов у заІ\4· 
марок. 

Квязен~о сидів на соломі очі йому позапуха· 
ли з плачу. Почувши, що відчиняються двері, він 
:1лякавс.я і снптав стиха: 

-- Хто то·~ 
- Це я, 11ІІМіш,-озвався Хмельниченко.- Маю 

про де1цо ·поговорити з тобою, --додав поважно, сі
;~.аючп й собі на солому. 

- Чого тобі треба від мене? -- сказав князенІю, 
відсуваючнсь. 

ТиміІп почав говорити пошепки, раз-поз раа 
позпраючн на двері. 

- Скажу тобі так, що як би не прикрутило ли
хо, то не схотів би я а тобою говорити. Н,у, та 
тепер обом юнr не :мед:· ти бранець, та й я неда
леко від того втік. А тут міські :мури полагпдже
но, і вартові шсрізь вартують, то й ніяк нам с то
бою досrатис.н до польськnго війська. 

- А воно олизько?-жваво спитав князенко.
Ох, як б~І воно винищи.ло оціх гидких хлопів! 

Тпміш насупився. 
- ':Ги не лаttся!-сказав він сердито.-Бо .нк ла· 

ятимешся, то Н сндітимеш у цьому заkамаркові, і 
Не ВИЙДtШ із ЙОГО. 

- Та кажи бо нже, як звj11си визволитися?-по· 
чав прохати князенко. 

- От~ пер говориш таБ, як треба, -сRЗ.зав Тиміш, 
злаСІшвлюючися.--Тільки не кричи, бо тут козаr~ 
вартус, то щоб не почув. 

Остап прочинив двері і зазирнув до хлоців. 
- Чи вагомонілнея вже, :йТІ~и1-спитав він. 
- Ні, ще, діду,-відІ·шзав Тиміш. 
-- Та я боюся, щоб x'l'o а rюзаків не нагодився 

та щоб не папитав я собі лиха через вас,-ска::Jа.В 
Остап, зачиняючи знову двері. 

- HiJruлп га.ятись,-сказав пошеrши ТІІ~Ііш.-Чt1 
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:можно вийти з замку тайниІю:м :Ja місто1 Я~-; по
nажеш нам дорогу. то ми й тебе визволимо. 

Князенко пильно глянув на Тимоша. 
-- А не одурипr?-спитав 
-- А чого б же я дур1m? :Мій батЬtш тепер у 

польському військові за військового писаря, то ме
ні тр~ба до. його достатпсн. 

КнязенRо мовчав і щось міркував. Потім ска
зав: 

- У південній башті єсть попідземшrй тайнІп~. 
Тнм тайником можно вийти за місто аж до річкн. 

Тпміш страшенно зрадів. 
- Добре, братіку! Ой-ой, як це .::(обре!- аж 

скрю~нув він з радощів і вхопив І~нязенка за шrече. 
Князенко аж почервонів з гні.Еt і гордо ви

простався. Я1~ то! До ttuгo, високородного князен
І\а, насмілилося доторкнутися якесь козаченя. 

- Я тобі не брат!-сRрикнув ві:ц:.-Чуєш ти? Ти 
мені не рівня! Коли я пристаю на те. щоб· ти· ви
:звол1m мене, так тільюІ тим, що не :можу ивакше 
ВИЗВОJІИТИС.Я! 

Тиміш і собі спадахвув і скрикнув: 
- Ку ди ж пак! Чого так нес~шся·1 І я б не схо

тів об теье поганиться, як t5и можнu було без тебе. 
обійтися! 

Остап 3Нову врочинив двері і зазирнув до 
хлопців. 

- Чого ВІІ тут реnетуєте'? -грімнув -він. Глядіть, 
Ще й побийтеся! А ну лиш, Тимоше, геть звідси 
:юдому! А ти ось бери та їж!-сказав князенІюві 
1 поставив перед ним горщtчоІ\. з їжою і пок.тrав 
.ТJ.усту х.ліба. 

Тиміш пішов додому. Усю ніч не спалося йо
му, все мірн:ував, як визволити І'нязенка Дмитра, 
Щоб разом із ним. утекти з Лубень. 
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В польському таборі тихо було; тільки варто

ві перегукувалися та світилося в шатрі в польво
го геТьмана. Па.н гетьман Потоцький, огрядний 
~рвововидий чолов'яга, швидІю ходив сюди й ту
ди по наметові, ин оді підходив до r:roлy і пив вен
герське ::J великого срібного кубка. У вцсокому 
свічникові горіла товста воскопа свічка і тьмяно 
освічувала велике гетьмавське шатро, пишно при
бране дорогою бухарською тканиною. 3а столом: 
сидів військовий писарь Богдан Хмельницький. 
На йому був синій саєтовий жупан, підперезаний 
широким поясом з золотими торочШ.:ми і червоний 
кунтуш з вильотами. Проти його сидів потсовник 
Ілляш Караімович, що на той чао був. отаманом над 
лейстроними козаками. Перед ними теж стояли куб
ЮІ а винuм. Всі. троє жваво розмовляли. 

·- Насмілююся ще р8.3" ска:зати ясновельможному 
панові гетьманові, що тепер найкращий час, щоб 
зруйнувати гультяйське гніздо. Як що пан геть
ман згає час і не руnпІть на південь, аж на за
поріжжа, то вся наша праця піде марно. Бо знову 
знайдеться якийсь вата.жок, що збере до себе оте 
все гу.~1ьтяйство, тоді прийдеться починати вvе 
СІІочатку, --впевняв полковник. 

Богдан усміхнувся якось загадково, глянув 
пильно на полковника і сказав: 

- Еге, втихомирити козацьке гультяйство
трудна справа. Та ще пан Ілляш забув, що зруй
нувати цілу країну без дозволу на те від найяс
нішого короля-єсть то свавільство. 

-- От і я ж те сАме :кажу,-похоіІивс.я з своїм 
мовом: польний гетиан.-На що мене не уповаж
нено, того я й не можу робити. Та й нащо? Пав~ 
люк у нас у руках. Кизима старшого ми забра.пи,с 
:ra й менчого заберемо, а Скидана сами козаки 
Н8:М ПрІmедуть, ІЦОб УИИJІОСТИВИТІ{ В8С, 
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У цю хвилину в наметі одгорнено .запону, на 
порозі став вартовий і сказав: 

- Ясновмьможвий пане гетьмане, приЙІПJІИ вті
качі з Лубень: панів писарів син, та ще uопець 
якийсь і козак з ними. 

Богдан схопився як опечений і скрикнув: 
-- Мій Тиміш1 .Нке ж лихо занесло його в дубні? 
- Мерщій ведй їх сюди!- звелів гетьман. 

Незабаром тр_оє втіRачів були вже в наметі. 
Побачивши Дмитра Випmевецького, і Богдан, 

Потоцький аж не стям:илися ·з дива. 
- Or так чудасі.я!-ви:моnив нарешті Богдан. 

Потоцький засміявся і спи1·ав: 
- Ну, а тепер же хто кого побив? Чи може 

це на суд до :мепе при:ЙІпли обов? 
Дмитро Вишневецький похнюпився і мовчав. 

- Ми помири.,'Іися,-поважно сказав Тикіm. 
- А помирилися, то й добре-знову сміючися 

сказаn Потоцький. -Таким завзятим воякам не .ПІІ
ЧІІть сварки заводити. Але як же ви в Лубнях 
оnІrнилися1 І як вае Бог виніс звідти:? 

Дмитро почав оповідати: 
- .Я поїхав до дядька Яреми з кількома СJІуrа

ми і потрапив у Лубні с4ме тодj, як хлопи збун
тувалися, а дядьІtова сем'я виїха.JІJІ. а міста; вер
нутися назад уже не можна. було, і я :мусив хо
ватися в :мавастирі. Там мене і забрано в бран. 

Потім Тиміш росповів, як він намислив утек
ти і князенка намовив тікати. Як підмовив Опанаса 
напоїти вартового: а як вартовий, сп'яиіВши, заснув, 
то вовІІ виаволили Дмитра з замквеІІНSІ. Тоді 
Дмитро привів їх до тайника, і вон:и тим тайви
ком вийmли & міста до річки. Як потім вони дов
го Gлукали лісом, аж поки зустрілися з нОJІьськи
ми жовнірами, і ті вже привели їх сюди в табор. 

- Гарні хлопці!-похвалив польний гетьман.
Тепер прошу пана писаря подбати, щоб хлопців 
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нагодовано, а завтра гарненЬІ(О роспитає'мо їх про 
Лубні. Вони :можуть нам багато потрібного оказати. 

3оставшися з батьком на самоті, Тиміш най
самперед спитав про Павлюка та про І'анжу. Той 
сІ\азав сумно: 

-- Ну, СИНКУ, ВІІЗВОЛИВ Я ЇХ раз ОД шибениці, 
а тепер уже не визволю, несила моя. Та й ніхто 
вже не зможе їх визволити. А ти, гляди. не про
бовкни ея, що ми приятелюв8Ли з ними, бо як 
про це довідаються, то не бути :мені писарем. Ну, 
та ·rи тут довго й не будеш. Годі вже тобі коза
Jсувати! Ось як трохи втихомириться, то сам одве
ау тебе в бурсу, а тепер поки поїдеш у Суботів 
та 1южиnеш дома. 

І справді другого дні, як гетьман роспитав у 
Тимоша про Лубні, Богдан з певними людьми 
пос.лав його додому в Суботів. 



ДРУГА ЧАСТИНА. 

І. }! канцлера. 

Була тиха гарна весна 1646 року. ~,. Rapmaвi 
цвіли садп і сповняли пахощами повіrря. Однією 
<:J найголовніших вулиць їхав верхи відомий уже 
на:м СОТНИІ~ Богдан, а біля ЙОГО ЇХаВ МОЛОДИЙ 
стрункий козак: трудно було тепер пізнати в йо
му колишнього малого присадкуватого Тимоша. 

- Чого вп так довго не приїздили?-питав Тп
міш у батька.-Мп вже тиждень вас дожидавмо. 
Король не раз уже присплав про вас питатися: всі 
полковнишІ вже поз'їздилися. 

- Не можна було, сину, швидче, ніяк не :мож
ІІU. Французи ХІІТрі і З НИ11-1ІІ важко ВМОВЛЯТІІСЯ. 
Хотілося я~о }ЮГа більш од їх викрутити, а сво
їм ЯІЮ мога менч поступатися. От через те й дов
го... Ну, а тут 1цо певого чувати·~ Тн проето :з 
Бродів'? 

- Ні, додому заїздпв. 
- А дома ж яR? У сі дужі'? 
- А що їм станеться,-дужі всі,-одказав Ти-

~Ііm.-От у Врочах теж єсть новина: пан коронний 
гетьман nомер. 

Богдана ця звістка дуже вразила. Він аж 
наче не поняв віри і спитав; 

- НІ\ тrr сr~а:зав·~ Хто rюмер1 Гетьман коронний'~ 
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- Та гетьман же,-відказав Тпміш. 
- Та він же недавнечко одружився! 
- Ну, то що? Одружився і такий був весР...лий 

та ласкА.вий, а тоді раптом помер. 
Богдан подумав 'tрОХИ і сказав: 

- Це, сину, кепсько, дуже кепсько! Без його R 
нам погіршав. 

- Тепер підстарс\ста Чаплинський усім по
рядкує. 

- Е~, кепсько це!-сердито промовив Богдан.
Треба швидче до нового стар6сти, заїхати, повін
Іпувати. Де він тепер1 

- Тут, у Варшаві. Я з ним сюди приїхав. Як 
ви сказали, так я й зробив: .довчився в аІ\адеміі 
і. приїхав сюди вам назустріч. 

-- Чув, чув про твоє вчиттяІ Пан ректор не 
раз мені скаржився на тебе,-докірливо сказав 
Богдан.-Де шкоду яку роблят~. то там ти пер
ший призвід даєш, а до науки мало не останній. 
Не гаразд. сину, 'lак робити, не по моєму це. Я 
колись добре до науки брався, то за те й тепер 
uд людей пошанj' маю. 

Тимошеві: стало ніЛково. 
- Ніяк не можно, тату, без того прожити. Як 

бrr ж ми сами не здобували собі їсти, поживляю
чися в сидух, та й в инших людей, то не раз го

лодпі сиділи б. Академія вбога, їсти дають :мало, 
а Rчитися треба. А як його вчитися голодному? 

Богдан махнув рукою і сказав: · 
·-- Ну, хай йому! Що минуло, того вже не 

вернеш. Тепер уже не до науки. ІЦо чути в Вар
Ішшj'? На що король козаків скликає? 

--- У сшю говорять, а левного ніхто нічого не 
:тає. мжуть, що думає турків воювати. 

--·- Та-аІ<! .. -з протягом сказав Богдан.- --А хто 
:3 подковників приїхав? 

- Нестеренко, Барабаш, Ілляш. 
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- Недобре, що Ілляш тут. Хто його витяг? 
-- А хто ж, як не nокійвий ге1Ьман коронний. 

Вів же з ним дуже носивсs. 
- А хиба небіжчик гетьман коронний теж хо

тів, щоб була війна а Турками? 
- Авже ж! Вів та nав каиЦJІер коронний, та 

іТВJІійці. 
- Які італійці? 
-А ви хиба не чули?-спитав здивований Ти-

міш.-У ее ж пішло з венеціАського пома, а допо
мога йому писарь молодої корол:еви. Це BQe 3 їх. 

- Хм.! тре-Оа про це все добре поміркувати!
промовив Богдаи.-Треба сьогодня ж побачитися: 
3 паном коронним канцлером. 

- Пан канцлер теnер дуже заклопотавий,-
сказав Тиміm.~Він оддає дочку. 

- 3а кого? 
-- За молодого Калиновського. 
- Оrтакої!-сказав здивований 11огдав.-То це 

тепер Калиновський польного гетманотва доско
чить! Треба й до його піти. Ну, а як ииmе пав
ство,-nрихильне до війни? 

- Ще ніхто нічого до путrя не звав. А nав 
канцлер з своУми італійцями як в'юн в'вться. 

- А КОJІИ ніхто вічого не звав, то як же ти 
знаєш? -спитав зддвоваиий Богдан. 

- Бо я ве пав, а козаR. А козаки знають і те, 
чоt•о панам звати не треба. 3 польвим ~еть:маио:м 
уже вмовИJІися, і листи вже готові, тільки. печаті 
попрІПСJІадати. 

- Ну, то статися того не :може, щоб хто з па
нів не зиав,---скааав Богдан. 

-- Учора я чув, що великий канцлер литов
ський таки пронюхав і їде сюди. 

- А ще хто тут в? 
- Та мало не всі поз'їздилися: і РадзивИJІи, і 

Сопіги, і Любомирські, і Випшевецькі, і Оnмивські, 
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і 1\алино:есьюІtt; а пан Потоць-кий цпмп днямІі 
нриїде. 

-- А весілля ж коли? 
-- Тижднів через двR. 

Тут Богдан із сином піД'їхалІr до палацу І-юроіІ
нuго 1шнцлера, де Богдан думав пробувати. Канц
,;уер. дuвідавшися, що приїхан Богдан, дав йому 
трохи спочити, а потім прислав .по його свого 
елугу. Богдан швиденько в :мився, в брався і пішов 
д(, канцлера. 

Пан канцлер Оссолинськи:й не поход1m з ста
родавнього панства, то не можучи порівнятися з 
тим панством своїм родом, хотів переважити його 
хоч .аеликими росн:ошами. А pt)cKoiui справді бу
JІП великі. Богдан сказав слузі, що його проводи
тн не треба і сміло та впевнено піпюв д<1вгим ря
дом роскішнІfХ <..шітлиць, залюбки дивлючися на 
;~найомі йому чудові мармурові та бронзові ста
туї та на малювання, переважно італійських ма
JІярін, що закрашало вели1~і залі. Дійшовши до 
І\анцлерового Іtабінету, він постукав у двері. 

- Прпшу!-озвався J{анцлер. 
Богдан одчинив двері і ввійшов у невелику 

t·вітлнцю. По під усіма стінами стояли шахви з 
кшrжками, а посередині стіл. За столом сидів канц
:н·р. Привітавшися, І\анцлер попрохав Богдана 
<·іетп, і почалася розмова про цікаві обом справи. 
Г• 1Вори.1и: годин зо дві; наприІtінці канцлер сказав: 

-·- Сподіваюся, що пан сотник житиме в моїй 
І'осподі і не цуратиметься мого хліба-соли. Цими 
;tнямп буде авдієнція у короля, і я nрохав би па
на сотшп\а ~ товариством діждатися, чим кінчить
ся '-іІlрана. Нам тяжко приходиться, бо ще треба 
прпхилити на свій бік панство; а тепер оце ма
тимнм до того гарну нагuду, бо з у сії Речі Посполитої 
з'їдетьuя панство на весілля до моєї дочки Урсу
~'ПІ, що йде за пана Самійла 1(d.линояського. 



81 

- Доаво.1яю собі повіншувати папа коронного 
І\анц.ттера з семйовим шJятом і щирп подякувати 3а 
ласку до мене,-сказав, низько вклоняючися, Бог
:tан.----Але я тут не са:\І, бо назустріч мені впїхан 
мitl син Тиміпr. 

- А! це Т()Й завзятий запорожець! - сказан Оссо
шшський, усміхаючись.-То хай і пін жине тут, 
побуде серед панства це йому на Іtористь буде. 

- Не смію не слухатисЯ пана канцлера,--ска
:шв Богдан і знову вшrонився.--Але мушу СІtR.затп, 
що :мій син тільки з академії, серед великопан
сьІtого товариства не бував, то чи не буде він не
бажаним гостем у господі в пана канцлера1 

- Дарма!-сказав канцлер .ТІаскаво.-Потреться 
трохи серед нашог) товариства, то й навчJІться 
nсього. Прошу пана сотника з сmюм сьогодні до 
нас на обід. А дочка моя скоро зробить з паново
го сотниковоІ'О ~ина справжнього панича. 

Богдан ще раз подякував і, попрощавшися, 
нішов од канцлера. А канцлер пішов до жінюr 
та до дочки і СІ{а:зав, ІЦО сьогодні буде D їх за 
обідом запорожець. 

- Як то-запорожець1-злякано спитала пані 
І{анцлерова. 

- А так, ясновельможна пані, справжнісінькиtt 
аанорожець, 'l'RШІй що ледві на ноги зіп'явся, то вже 
tl почав битпся з татарами, а до того ще й бурсаІt, 
ruo грабував кожного, не даючи ніком_у спуску,
І-;ааав канцлер жінці, ледві стримуючи ·себе, щоб 
Не <;МіЯТИСЯ З ії перР.ЛЯКJ. 

- Пан Юриtt завше щось неподобне вигадає!
сер.: .. щто сказала пані. 

Панові канцлерові аж губи тремтіли з схова
ного сміху, але він сКR.зав nоважно: 

-- Я прошу і пані канцлерову, і па11пу ~'рсулу 
-~~.Уже І'речно поводитися і а бурсаком, і з його 
оатьком, бо вони обоє дуже мені потрібні. 
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- І на що це панові Юриєві здались оті запо
рожці? Досить з мене вже й того, 1цо мусила дві
чі їздити ·до тієї ненавидної nані Радзивилової, 
приймаю в себе отих огидних Вишневецьких, що 
величаються тим, що вони родпчі а МнишБами. 
А тепер ще яуJсь запорожці на мою голову! 

Канцлер розгнівався і сказав сердито: 

- Пані зробит.ь тatt, ЯІt я кажу. У мене сього
дні обідає СОТНІІІ~ Богдан х~Іельницькпй з сином 
Trtмomeм, а з ЦІП.І сотником сам иайяеніІПІІй ко
роль поводиться rречно й ласкаво. 

І він вийшов, сердит.о грюІ\Нувши дверима. 
Тоді Урсула иапалася на :матір. 

-- От ви завсігдІІ такого наробите! 3аведетеся 
за дурницю і р_озrніваєте батьІ<а. А я обіцяла па
нові Самійлові попрохати сьогодні батька за пана 
Мартина. Як же я тепер приступлюся до батька, 
КОJІИ: ви роз.гнівали його? 

Пані вкрай перелякалася. Вона дуже люби
ла до'1ку і боялас~ їі гніва. 

-- Та я ж нічого, дитинко! Я ж тільки так! Я 
буду rречна з тими запорожцями! .. -прии:шялаея 
вона до дочки. 

--· А вже ж будете rречиі!-сердито бубоніла 
дочІш.-Я дуже добре розумію, через віщо батько 
піддобрюється до запорожців! Найясніший король 
ве гірший за нас, а й то ласкаво вітає їх . у себе. 
~ А оті огидні молдавки теж обідатимуть 

сьогuдні в нас?-- спитала пані. 

- Авже ж! ми ж удвох їздили їх БЛикати,
ві;щазала дочка. -Пані Радзівіло ва спершу не хо
тіла, але я вблагала Гі приїхати з сестрою. Хиба 
ви вже забули? 

Пані канцл~рова тяжко зітхвула. Не було ря
тунку, треба було rречио вітати нелюбих гостей. 
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П. Нова зустріч. 

У невсJІнчкіtt світ~1Ш\і, rумежніtt з їдальнею, 
зійnІдося а двадпятеро гостей, запрошених на обід 
до пана кaнllJiepa. Тут вони дожидаJІИ, поки він 
із еем 'єю впttде а евоїх ноко їв. Увійшов у світлІІ· 
цю і пан СО'!'НИК Вогдан із Тимошем. Тиміш по
чув себе ніяково серед блискучого панства і че
рез те він аж зрадів, як побачив князенка Дмит
ра Вишневецького, підіttтпов до його і, вітаючися. 
простяr руку. Дмитро хоч і збентежився, але вдав, 
що не бачить тії руки, кивн~rв головою і погорд
~•иво одвернувся. 

- Хто це?-спитали пани. 
- Не знаю!-збрехав Дмитро.-Козак якийсь. 
- Але ": він здається знає кнЯ:зя1-сказав мо-

.1одий Калиновський, що не любив Дмитра за йо
го вксОІюдумство і тепер помітив, що той збенте
жився, побачивппr Тимоmа.-Він, здаєrься, про
стяг князеві руку? 

- Може він мене де й бачив: ці хлопи стра
шенні нахаби! Дивуюся панові канцлерові, :з якої 
речі він запросив до себе цих козаків! .. 

У ЦЮ ХВИЛИНУ В СВЇТЛІЩЮ ВВЇЙШОВ КНЯЗЬ 
Ннуш Радаивпл, що був жонатпtt з старшою дочкою 
молдавського господаря, чп князя Василя Лупула. 
Вітаючисл з гостями, він привітався n з Богданом. 

- Пан гетьман знає цього сотни:ка?-питаJІося 
панство в Радзпвила. 

- Еге, це Богдан Хме.дьнИІ\ЬКИЙ,-!ііН оце сні
жо приїхав з Парижу. А то з ним мабуть його син. 

- А як ся має лоновельможна пані княгиня'?
СІІІtтав хтоса у Радзивпла. 

Той ук.лонився й відказав: 
- Дякую; дружина моя вtке зовсім видужала; 

вона тепер у пані канцлероnої разом із своєю ее 
строю, що оце приїхала до нас. 
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. . Дмитро ВишневецьюІН, почувши: це, nочер~о· 
НІВ 1 сnитав: 

- Домна Лоц:сандра в Варшаві? А J:JoJІa ж як 
ся має~ 

- О, вона ЦВ,іте, ЯІt троянда і ласкава, як ясннtt 
день божий!-од:~;казав князь Януш, скоса погJІя
даючи на Вишаевецького. 

R цю мит.ь одчини:лися двері, і в евілицю 
встl.nив пан кац:цлер, ведучи І\Нягпню Радз;:rвилову 
та 11 сестру, мwr.:щвську княжну, Лок~аНдРУ·. За 
ними йшла nані канцлерова з дочкою 1 ще кt.ІІь-
.ки naнitt. 1\нЯІ"иня Радзивилова ше недаJНО при-. 
їхала в Bapruaв.y і мало кого знала з польсьлої 
молоді, та й ії :ще мало хто бачив. Вона бу~ІJа га
І\а ве.ТJ:ична, що молодь, вітаючися, тільки низько 
вклонялас.я \'й: І!іе насмL1юючися по цілуват І: в рух~·. 

Ії сестра, ~няжна Локсандра, вразиJ~ вс.іх 
своєю красою. ІЗ она бу.11а висока, струнька 1 гну~
ка, як молода т.-опои'Іька; червоні уста вес~10 всш · 
хал~rся; в товсту косу, молдавським йвичrе~, nо
ВПЛІтано бyJro кrвітки та червінці: вбрання 18 tй теж 
бу-!Іо :молдавськ•е: рясно виmІmана сорочю, . синя 
СПІдниця, nопередник з золотими торочкахи 1 з.то
том· гаптовані СІап'янці з переплутами. 

Дмитро ВипrшевецьІtий не спусІtав з ЛоБсан
дри очей і ПОВfЗртав аа нею голову, як С(НЯШНПt\ 
:за сонцем. 

1\анцлер Jпо:знайuмнв а обома мо.r:nавІ\а:\ІІІ 
всіх своїх гост~tt. Тимошеві здалося, що Іін віко-' 
ли ще не ба'пив такої вродливої ;з;івчи:Іп і він 
СІ\ааав стиха б8.LтьІ~')вj: 

- Ой, тату, Jяка ж гарна дівчина! За такr і вмер
ти не шкода. 3: яких вона1 

- Та дівчин~а, сину, нам не рівня, бо юна доч· 
І\а господареві мо:~данському Лупулові. 

Тпміш зіт'Хнув і :замов~. 
Стаvнй ПОJважнпй .J;оморя.];еІ~ь 1\анцюрів по-
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•~и3ував гостям, кому де сідати .. Тимшпа він поса
див ноеередині між панною УрсуJюю і княжною 
Локсандрою. Опи:нившися за сто.тrом серед двох 
дівчат, Тиміш страшно :збентежився і не знав, про 
що ж із ними говорити. Жвава панна Урс~~ла, по
бачивши його прикре становпщс, перша почала 
розмову: 

. - Пан ТимінІ уже, здається, був на 3апоріжжj? 
Нже й з татарами бився~-сп11:тала вона. 

-- Еге,-ледві вимовив Тиміш. Урсули він бо
явся ще дужче, ніж ЛоІ\сандрп, бо почував, ІЦО 
вона нишком глузує а його. 

Локеандра несміливо глянула на Тимоша і 
сказала: 

- Я Cr:fpax як боюся татар: вони часто набіга
ють на наш край і па.лють оселі, а людей убива
ють та калічать. Пан ще такпй :молодий,-невже 
він уже бився з татарами? (?" --

Ніжний, ласкавий голос Локсандрин одразу 
:Jаспокоїв Тимоша. Він насміJпmся глянри на неї 
і побачив у ії очіх стільки добрости, стІльки лас
кавости, що відразу заспо.коЇВ(;Я і почав оповідати 
про війну ~ буджаками. Говорив він так rарпо, 
ІЦо й панна Урсула почала уважно слухати. Ло
ксандра росчервонілася і з великою цікавістю слу
хма Тимошевого оповідання; їй уявлявся степ 
безмежний, військо, баталія, зви·.rяжство... Кров 
войовитих предків озвалася в дівчині ... 

·- Ох, як ж~ гарпо! .. -сІtа.за.ла вона. 
- А пап Тиміш гарно їздить верхи?-сrпrтала 

У реу па. 
-- Не знаю,-сказав Тиміш несміливо,- з :мал

ку я звик їздити верхи, а чи гарно їздю-того не 
:.tнаю. 

- Я чув, що пан Тиміш дуже гарний їздець,--~ 
Устряв у розмову пан Саміttло, пареченний nанни: 
Урсул11. --Кажуть, що пан, не спиняючп коня~ 
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може Іпдн.ятп з зе~і найдрібнішу річ. нанрІпUІад, 
червінця. 

-- Так це ж зовсІм не мудра річ! -одказав 
Тиміш. 

Дмитро Вишневецький не втерпів і собі 
встряв у розмову: 

- Я радив би не дуже няти віри козакам, .як во
ВІІ оповідають про свої подвиги, бо ті подвиги 
тільки й єсть на їх хлопських язиках, а на ділі 
їх нема. Де тепер усі їх героі"'/ Де Павлюк? Де 
Гуня? Де Сю1дав? Де Остряниця? Хто втік і став 
холопом московськ-ому цареві, а хто не в·rік за
робленої кари і рішився життя. 

Щось затремтіло ~.им:ошеві в•грудях. Він пиль
но глннув на Дмитра і спокійно сказав: 

-- Князеві Дхитрові не личить так говорити про 
хлопів, бо за те, що він може тут сидіти, пови
нен він дякувати великодушности деяких хлопів; 
та, здається, й силою вів з хлопами спитував мі
рятися. 

Кня::tь Дмитро ніяк не сподівався такої одсі
чі. Зухвалий хлоп нагадав йому про те, про що 
він не любив згадувати й на самоті. Він почерво
нів, потім зблід і процідив крізь зуби: 

-- Ну, ми з тобою порахуємося! .. 
- По обіді ми попросимо пана канцлера дозво-

Лити пам покааати, хто як уміє їздити, а ласкаві 
панни дадуть надгороду найкращому їздцеві,- ска
зав пан Самійло. 

- Ах, як це буде чудово!--скрпкнула панна 
Урсула;-тільки за-для цього ми поїдемо на наш 
~утір. Правда ж, домно Лок('андро, це буде чудово? 
Хоч ви й не побачите в нас такої роскішної при
роди, як у своїй Молдаві, але все .ж ясне сонечко, 
rепле повітря, зелева травиця, черешні в цвіту, 
троянди,-це краще аа оцю душну світлицю. 

доксандра згодилась, що справді це буде гарно, 



ІІІ. ІІереможецh. 

По ІJОЦl нанна Урсу~ш нuпрохаJш в батька 
;{озвол,у поїхати на хутір. Пан І~анцлср був задо
во.:ІР.ІІПН з неї, що тю\а прнвітна була до козаІ-~ів 
та до Ішлжнп .ТJт~сандри і дозволив їхати, але 
еа)І їхатп зрі1шя, сказав, Іцо ~rає дома нагальні 
справи. 

Поча.1н збіратися їхатн; шафареві звелено 
пос.л:атн на хутір вечерю. Панна Урсула взяла під 
руку :Jоксайдру· підійшла до Тимопrа і сказала 
.:IaCJ\aBO: 

- Пан х~rельннцькиtl 3апевне не зречеться ІЮ
їхати 3 ними: ми сполjваємося побачити, якпtt ~ 
йо1·о їздець. · 

.ТІвІіш хотів був зре1~тися, але вродлива княж
на l'ЛЛНула На ЙОГО, і ВіН МОВЧКИ Ю·ІВНУВ J'ОЛО
ВОЮ, що згожуєtься їхати. 

Молодь швидко зібралася і, несело роамов
ляючи та JІ·шртуючи, вийшла з па.11ацу. 3а-для жі
ноцтва вже стояли коло палацу запряжені повпзи, 
а :1а-для мужчин-посід.чапі коні. 3а годину при
їхали на хутір і пішли на зелену лучну, а слуги 
заходилися подавати гостям садовину, цJ·керки і 
всякі инші ласощі. 

Княжна Локсандра сіла на широких сходах 
~·1·орі. R Тиміш гів трохи нижче і вони залюбки 
розмов.лн~1п в;щ()Х. Локсан:tря. опо:яід3Ла про Мол
;щву, про .1k11, в .нких росте си.ч:а всякого овощу, 
щю родючі нпвп, про молданські звичаї, про на
роднj св.нта. 

- Під час поеухн,--оповідала вона,-наmі се
ляне беруть маленьІ\У дівчинку, надівають на неї 
еорочку еrшетену з JІІІстя та 3 трави і тоді водють 
П скрізь полями і співають пісню Папалузі ... 

А що ж то за Папалуга1-спитав Тиміш. 
- НР, знаю, мабуть то такий 6ог, що nорядкує 
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до1цем... А нj;{ час jJШІШ, - оrюві:t~\.1а ;(c.l.lli .;lо
ксандра. --вибіраюrь на!lкран~у дівчин;у j всІПраюп, 
П аа· Драг&.йку, ее u то за богнню нрожаю: JIIa го
лову Ht. налівають вінок із колоскіn, у рукн ;{аютІ) 
к."Іючі від нлунь та від ко~юрь і з співамн та а 
танцями волять по сусідних се.1ах. А ЯІ~ нарюднть
ся· дитина, то моляться урбите.1ям ... 

- А що ж то воно-~·рбптелі1- спитав ТиміпІ. 
- То такі богині, що можуть надL'Іпти mарож-

денноrо гарною вдачею або негарною, можуть ЗJ.ІО· 
()ити його щасливІпІ або неІцаелпnпм. 

Тиміш ус){іхнувся ра;..(існо і СІ{ааав: 
- Мас'іуть як· княжна на евіт нарО.JJІЛа,сь, то 

(іаТЬКО Й ~raTII ЩИрО ~іОЛІІЛІІІ~ ~·рбИТІЗ.ІІЛМ, Чt'll)eЗ ТР 
Н :вийшла княжна таІ\а вродлина та щаслнвш. 

- Ні,--еказала ЛоксандJІа 3ітхнJ-·вшп,-я зonci:\r 
не Ідас.тпrва. Се~тра мон щаслпва, а мені цигнн
І\а давно ]jiRe сказала, що моя доля нещаслПІва. 

Сь:а.завnнr це, вона встала і 3ійшла з Іrrнмо
шем nІирокимп сходамп внп~. 

- На герць! на герць!-гуІтув пан Саміи!ло.--
ааrаз усе впорядкуємо. 

Панії nосіда."ІН в високій альтані, що стояла н 
кінці саду, 9. :моJюді юнакп, ІЦО і\Іа:rп наввппr·редш-r 
()істи І\іНЬМИ~ СІЮЧІІЛИ .На КОНей і СТадН Шt ШЛНХ)'. 
ІUдях спершу простягся рівний, ю: oдpi;J8F.Hitt, а 
там аавертав . убік; на :завороті вкош1.но стr,nпа, IЦrJ(i 
аазна'!птн, дою.-r ()jгтн. 

rrпміш, князь Дмиtро, ШtН Са.\Іійло і ще ;щов 
lll,::ІЯХТИЧЇВ булп В другій .ІІаві: Б Ііередній .тсавіі було 
п'ятеро шляхтичів. Спершу р~·шІ·ша перР.'!НЯ лшва і 
;3ВОЄ ІПЛЯХТJІЧЇВ раЗОМ добіГЛИ ДО СТОВШl. Раніше 
оу.1о в:мов.11ено, rцо іздці 3 першої і з др~rгої ливн. 
Р.~і найrпвидче .110біжать до rтuвпа потім знову 
fіJГТП\І~·ть усі ra~o~r :ю того ш т:наt стнвпа. 

Uеь IIO.Jttнo знов~· гасло, і друга лава rнобіг~'Іа 
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ttt.,1нxoм. ІЦе й чверти пr.пяху не про6j1·ли, а вже 
Дмнтро tt Тнміm да.п~ко ноrюреди.~rи трмtх: евuїх 
тонарпnlів. Тиміш дратуван княая )(м и_тра: то віІІ 
понусІ~ав йому випередптн ccne. то раптом сам 
попережав tto1·o і, стаюшr на стременах, І\рутІm
ся конем на одному місці. дпжи.даючп князя, що 
тне Іюня остро1·ами, сиш~уючиея- І.ШадоІ'ІШТИ КО<іака. 

1\няжна ~]оксандра чrрnоніла з радоu~ів. Їй 
не раз доводи.1ося в Мо.адаві буlі~tти на таю1х гер
цях, але нїколи ще не .L(OBOДИJIOCf) бачити такого 
гарного їздця, ЯІ~ Тиміш; здавалося, ІІ(о їздець. з 
1\.онем змовишtся дратуnати свого с.унротнвшrка. 

І якнм же мізерним здавався .!Іоксютрі uтon су
нротивншс, м.і3ерний:-пташ6к, що даремно силкував
ся наздогнати степовоr·о орла ... А 1,н:міш наприІ~інці 
як блисІшвкs. нрошючrш веред Дмитроnим І:оuем, 
пробіг аж за стовп, круто повернув назад і став 
біля стовпа, дожидаючи князя, що, роЗJІютований, 
остався геть позаду. Молодь з'їхR.І1ася до Тимоша 
і всі піДсміюваJхися ;з князя. 

Втретє вже не до.велоея бігтп бо й без того 
всі признали, що Тиміш повершиn усіх їздців. 
Тиміш під'їхав до альтани і сн:инув Іuапку. Пап
на Урсула, .ЯІ\.v господиня, повинна була дати над
городу перехожцеві; але вона з звичайности попро
хала зробити це княжну Локсандру. Та :збентежи
лася. 

- Як же я маю надгородпти·~-спита..'Іа вона.
Я ж не знаю ваших Звичаїв. 

- Дайте ао:му 1цось на спо~Іш,-сказма паниа 
Урсула. 

Княжна Локсавдра глянула на Тимоша, ви
ня.ла трояндr в себе з коси і нришшtлила йому 
до жупану. 

Князь Дмитро а.ж возеленів із ааздрощів і 
МіЦНО СТПСН!В ІІІабЛЮІ..:у. 
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lV. У Яссах. 

Помнну.1о два роки. Богдан Хмельницьюіn 
уже стояв на чо.JІі t,"Трапrнбго !lовстанвя на Вкра
їні і досяг таtюї сили, якої ніколи не мали ні 
НмнвайІю, ні Гуня. ні Сулима, ні Павлюк. Став
ши гетьманом українським: він уважав, що ~юже 
nородичатнея з молдавським господарем:, Василем 
Лупулом, олруживl!Іи ·rимоша з JІоксандрою. А 
надто, що Лупул сам запобігав його ласки, про
сючи допом()rти йому воюватнея з сусідою, Муль
танським князем Матвієм Басарабою. 

На поміч молдавському господареві Богдан 
послав Тимоша з військом. 

- Ну, синку,-сказав. він синові, прощаючис.я,-
іди, здобувай собі славп; а як, побивш~ Баса
рабу, вернешся в Ясси, то ви:магай щоб князь 
Василь .ТТупу."І вjддав :за тебе свою дочку Ло
ксандру. 

Тиміш радісно зібрався в дорогу і як оре.п 
полетів у Молдаву. 

Господарь молдавський ВаСІІЛЬ Лупул сидів 
у своєму кабінеті з велин.им логофетом чи канц
лером, Стефаном Бурдуцои, як йому сказано, що 
прибули козаки з Тимощем Хм:ельнич:евко:м ва 
чолі. 

-- Or бачиш, Стефане, тепер у иас щtли при
було 1 :ми зможемо дати добру одсіч Матвієві,
rказав госuодарь. 

Він призначИв ь:озацькій старшІ1иі найкращі 
('вітлиці в своєму палаці, а козаків звелів поста
впти на кватирі до людей і пік.,'Іуватися, щоб усіх 
контентовано :-1к найкра1це. Потім знову сказав 
логофетові: 

- Завтра я побачуся :з козацькою старшІ1вою, 
а поаавтрьому рушимо в похід. Хай Басараба ду
мав собі, що ми вже ось-ос.ь будемо в його під 
п'ятою; а ии наскочимо несподівано, поб'ЄМО' во-
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рогів, поруНнує~ю І\раїну і прамусама аамнрнти :1 
на~пІ. 

- А я б не радпв ясновельможному кню~еві 
таt\. гостро ставит а справу,.-- сказав логсфет.- -Тур
ції може це не сподобатися, та й трансильвансь
І\Ий І~юіаь не промине нагоди, 1цоб настренчити 
прuтп пас судтана. 

·--- Не я перший почав,--одка~jав господарь.--Мат
вій поставив своє війсьІш на моїй межі під при
водом ото1·о катюги Радула. Не сидіти ж мені 
СІ~авш11 руки і не дожидати, rюю1 він прийде та 
СІtине мене з кня~ю!Зання. Я вже все обміркував, 
і ти, Стефане: не відмовляй мепе,-сказав він аваж
дпво.--Досить уже я терпів од їх, тепер хочу 
:заплатити за :все. 

Господарь устав. Лпгuфет Стефам Гурц~тц 
НИЗЬКО ВКЛОНИВСЯ ЙОМУ Й ІНІЙШОВ С кабінету; а 
князь теж пішов до своєї жінки. 

}- господарІІІі сиділа жінІ\а логофетова. Во
н&. була родом з Мультанської землі, з дуже вели
Іtого роду. Привітавшися з нею, 1:нязь Василь сів 
до стелу, на якому стояли всякі .11асощі. Гіс'l'Я за
важала йому, бо він Tait!-t й не любив 11, а тепер 
.tЩ того 1це хотів поговорити з жінкс;ю про справи, 
бо nона була ро:зумна люд!ІІІа і він ::Jаьсlгдп ра
дився з нею. Прийшовшп т& аараз же й пітн з 
хати було нjяково і г.осподІірь мовчШІ слухав роз
мови двох жінОІ:. Нарешті логофетовІ\ . жjнка не 
втерпіла і спитала: 

-- Найясніший господарю, чи правда, що прп
були до нас кuзатtи й татари1 Я про ц~ почула, 
ідучи в палац. 

- Еге, приіха.ли,-ВІдказав господ'ірь. 
- Найясніший господарь приймає їх до себе у 

війеько?-допитувалась настирна гістя. 
Госпошірь росердився і сказав гостро; 

- Гал~ю. що військові справи-не жіноча річ. 
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Горда пю-Іі з6лідла і сь:азавшп: 
- Прпшу впбачення у ясновельможноРо госnо" 

даря,-попрощалаеь і пішла. 
- І нащо ти ії образив~-докірливо сJшза.і'Іа 

госпо:tарша.-,Ги ж знаєш, які му.льтанці мстпві. 
А в ції багато родичіn коло н:нязя Матвія, 4fO~ за
всігда можуть допомогтп їй rюнститися! 

- І що вона може нам зробІІТИ~---СІшзав l'ОС
пощtрь.-Дурна та ще й гризл!ІВа баба! Дпвує 
мене, що Стефан, такий ро:зумнпй чпловік, не 
знайшов собі кращої жінки. Пр1mіз та!{е золото 
аж із мультанс~кої землі,~не стало йому тут nу
тящих молдавок. 

-- А ти не дуже йми вірп СтефаноІЗі-зь.уважи .. 'Іа 
І'осподарша.-От побачиur, що прп п~ршій же на
годі він nерекинеться до Басараб.t~; не забувай, 
що його сестра в-перших-жінка Радулава. 

Князь Василь похитав головою й скааав: 
- Хай там собі баби плетуть пльоть:и та вига

дують вигадь:п, -Я!{е нам діло до їх? А Стефан 
занадто розумний, щоб п~рекинувся до Матвія, бо 
йому й тут добре. 

- А хто вгадає, ЯІ{і він CQ6i заміри м:ає,-ска
зала господарша. 

- Ну, це побачи:мо,-вjдказав госrюдарь і, трохи 
помовчавши, додав:-Я прийшов тобі сказати, що 
прибули козаки з татарами. Я хоч~т послати їх 
протп Радула: вони поб'ють його. 3 вНtс.hком геть
ман І!РІИлав еnого сина. 

-- Це той .. 1ицарь, що за його Локсандра таІ~ 
багато оповjдала?- цікаво спитала господарша. 

-- А хпба Л01~сандра ttoгc знає?-спитав здп
воnааий го~по.::щ.рь. 

-- Авже ж знаs,-вона бачІіла tt'>ro в Варшаві. 
Василь насуп11в брови і сказав невдовОJrепо: 
Не JІюблю я отпх по.тrьсьюrх звичаїв. Побу

вавшп Локсандра в Варшаві, якась заналтп см і-
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."JІJBa стала і дуже вільно nоводиться :J }Нmо.:хнмJІ 
хлоnця11И. Ти їй замісць матері, Т() скажи їn, щu 
ue :моє ;~іло-знайти їй чоловіка. 
· Н ж їй не рідна мати,-с·rиха ві.:пшзала гос-
подарша . 

. - Ну то що? Скажи їй, що . я бажаю 1цо6 вона 
прискромила себе і nоводІІJІася тюс, як виУагають 
наші звичаї. 

Логофетона жінка, вернувшися додому стра
шенно люта, пішла nросто до чоловіка. 

- ІЦо тобі ста.лося? -·спитав Стефан, глянувши 
ца роЗJІютовану жінку. 

Вона почала, ледві вимовляючи слова: 
--- Цього не можна ;J.oвme терпіти! Цей тиран 

думав, що має право поводитиея з нами, як із 
своїми е.ТІугами, як jз рабами! .. 

-- Та що ст-алося1 -- елитав стурбований Сте
фан . 

.ІКінка росповіла, rцо сталося, тоді він зітхнув 
з ІЮJІегкістю і сказав спокійно: 

- Ну, а я думав, 1цо там уже хто-й-зна й 1цо 
сталося! Оце тобі наука: удруге обачніша будеш. 

- - Оrтакої!-скрикнула жінка.--Та ви, бояре, по
винні вже· давно скрутнти голову отому Ісатюзі 
.1упулові! 

-- Катюзі!-глуЗJІиво відказав Стефан.-А він 
думає, що він великий б~"шгодар своєму народові. 
А про Раду"туа Іtаже, що той катюга. 

- Та яшt ж між ними ріжниця. хотіла 6 я зна
ти,!-екрикнула жіюtа.- Радул наймає душогубів, 
щоб нишІюм убива"тун його ворогів та ВІtида.ли в 
річку; а цей, не криючися, настромлює на коляки 
тпх, хто йому чимсь заважає ... Радул набріхує сво
в:му гоеподареві на тих, Іtого йому треба знащити, 
винує l'x у тому, про rцо ІЮНІІ ні ено:м, ві 



9& 

духом не знають; а нашому Лупулові й цього ие 
треба: вів просто велить рубати голови тим, про 
кого думав, що вони йому вороги. 

Логофет страшно перелякався і, озираючим 
навкруги, загомонів тихесенько: 

- Мовчи, жінко, а то щоб не здобулися ми ли
ха через твій язик. Тут і стіни :можуть нас поqу
ти. ІІідожди, прийде той час, що й ми помстимося; 
a.Jie не треба поспішатися, треба вое так обережно 
робити, щоб анічогісінько прu нас не подумалІІ 

Пані логофетова більш нічого не сказала, а 
пішла в свої покої і звеліла покликати циганку 
3аїру. Зараз же приЙІПJІа стара-стара ·циrавІtа. Па
ні їй звеліла: 

- Слухай мене, 3аїро: зараз же збериСя і Яди 
до 'Радулової жінки. Скажи їй, щоо зараз же при
сл&.Jіа до мене когось певного, та щоб і писати 
вмів. Та ще скажи, що приїхали до нас татари й 
козаки. Тільки не гайся, бо швидкQ· треба! 

Другого дня господарь :молдавс.~»кий Басило 
Лупул давав авдівнцію Тимошеві. Приймав в\fі Ти
моша дуже врочисто, у ве.п:икій авдівнц-залі, си
дючи на високому троні; навкруги стояв його п6-
чет. Привітавшим з Тимошем: і сказавши все, що 
годилося в та:Rих випадках говорити, господ4рь 
nочав розмову про війну з Матвієм: Басара.бою. Вів 
росповш Тимошеві про свої думки й аакіри; вихва
JІЯВ дуже козаків за в:міии.я воюватнея і нарешті 
nрохав не гаяти часу і яко :мо га mвидче прилучи
тися до його війська. щu вже виступило в похід. 
Тиміш, вислухавши те все, дуже засмутився. Вів 
сподівався, що. rосподарь помиче йоГо до себе в 
гостину і вів побачиться з Локсаидрою; ме госпо
дарь говорив з ним: хоч і дуже ввІчливо, та все 
Тіпьки про військові справи і очевид.ячхи не мав 
ІІіякого заміру замикати Тимоша до себе і зиайо.., 
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журююя. Скоро його опанували ;~у}ШИ про війну 
і він шшrдІ\0 аібрався в похід. 

Серед панства, що було на авдіенції, було 
~ва поляки: Кутнарський та Добр01певський. Пан 
;~оброшевський був ніби за писаря в папа Кутнар
сь:кого; а пап Кутнарський був ухожий до І\НЯая 
Васн .. 1я і порядкунs.в його особистими справами. 
Нін був веселиВ, дотепний на словс і через те го
сподарша часто посилала 110 його, як Г()СПодарь 

б~·в сумни1t або сердитий і треба було йо1·о ЯІ~ось 
ро~важити. Кутнарс11кпй приходив, пІJчинав 1цось 
ЦЇІ\аве оповідати, прш\Ладав уся1d прпкладюr па
нам, rцо тут були, грав з госпо;щр~м у ншхн 
і пш чи сяк, а таю~ звеселяв ttoro. 

Тенер, виходючн а авдієнц-за.лп. 1\утнарсьюrН 
~І\азав ~тиха своєму прпяте .. 1еві: 

--- А недобре це, пане ДоброіllсвсьІ\ІІН! НІ~ шн1 
собі думає·: Нашом~· господареві це аовсім НР :~о 
шмиги. 

- А не до Іn~пги:, пане!--похмуро потш~нув 
nан Доброшевськпй.-А що не до ІІІмипr?--спитав 
вів, помовчавІІІИ трохп. 

- Ну й голова ж у пана!-погордливо озвавtл 
Кутнарський.-Хп6а ж я не казав панові, ІЦО князь 
Дмитро ВипrневецьІ~ай не любить Хмсльннченка·г 
Хиба ж я не читав панові листа від князя, що він 
наnисав після пробування 1-шяжнп Лтшандри n 
Варшаві? 

- Читав. nане!-потаюrув ДобртuевсьІ\пй. 
- Н~т, 1'0 ВИХО,lИТЬ ... 
-- Виходить ... -СІ~азав Добропrевський j сrпІнІтn~ 

ся, не знаючи, uф ж саме ви.ходить. 
- НІrхо.дить, ІЦО в панській голові курячий мо

оок,-сердито сказав Rутнарський.-3наючи те, що 
-ми знаємо, Іщжен ароауміє.. 'НІІ'О Хме .. ТІьничснІ~о СІО
ди приїхав. І ~rп 3 пано~1 анає.мо прu це навіть 
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більше, ніж сам наш господарь. Ну, та я зро6.:по 
так, що Н він знатиме все. 

Тогu ж вечора пан Кутнарсьюrй, бувшн в 
господаря і пuглядаючи на І~няжну .'Іоь:сандру, що 
сиділа тут і гапт~·вада щось шоюю-м, завів розмо
nу про Іюзаь:ів. 

- Стра.шнdй народ оті І~озаки,-опові . .J:ав пан 
І~утнарсЬІmіl. -1:\о:закuві ні по чому вбптн ~шлу дп
тину, задавнтн стару жінку, зневВ-J"Rити :молоду 
панну ... 

-- H~r, то нам таю1х воЯІ\ЇВ і треба,-еказав ус
~Ііхаючпеь l~лязп Василь. 

- А правда, Ідо Хмельниченко ~уже гарнпtt 
їздецп·~--сшпала господарша.-.:Токсандра опові;щ.
JШ, що він їадпть І\раще за всіх впсокородних панів. 

Князь Васдль гостро г.ТІян;ув на дочку і спп-
тав сер.:ппо: · 

- А де ж це княжна "lоксандра навчилася ана
тнсл на то~r~·? 

.~ lоІ-\сандра почервоні.ТІа і г~1янула на ба тиш. 
- тІ1~ я була в пана І\оронного Ішнщ1ера Оссо

.1инського, то та'І на герці тн~ІіШ Х:ме.1ЬНІІЦЬІ\ІІН 
новершпв ~·сіх,--скааа.1а nона. 

- Дуже ж~1кую, ІЦо пус1-:ав теuе n ПолЬІцу,
сердпто сказав бать1ю. 

-- А :мені д~·же хочеться побачитп того Хмель
НІЩьІ-~ого. Ти ж запросиш його до нас'?-сІ~аза.лн 
господарша чоловіІ-\ові. 

_ - Найясиінш пані господарша даремно бажnє 
uачнти того неотесу Іюзака, -- похопІІВСЯ а своїм 
С..lовu:м КутнарсЬІ-\ИН. - 1\озаІ\ІІ не знають ніяІшго 
;іВНtІаю. Вонп не зу1·арні ні сістп, ні поверн,утнся 
І:і t·осподі н найяснішого господаря молдавського . 

. 101-~сандра гнівно гдянула на його і СІ~аза..ТІн: 
Ttoriш Хме~1ЬНИІ~ЬШІй у~1ів і сидітп, і звичаН

Но nоводнтнся :за обjдr1м у Іюронного 1-шнцдера. І 
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навіть зумів датн добру відповідь князеві Впшне .. 
вецьІш~tу на його аухnа.пі рt>чі. 

1\ня::Jь Васш1ь аж отетерів з велиІ~огп дива. 
Він ~овчки стояв якийсь час у дочки за плечи
ма: пuтім ttoгo ру1ш важшJ JІягла їй на плече і 
гріанин го.т10с залунав Ію хаті: 

- Локсандро, тн не знаєш, rцо гоuориш!-скрІш
нув він . 

• 
1Іоnсандра встала, ~ювчю1 подІшилася батЬІю

nі в вічі і, не озвавшися й словом, повагом вп
йпша а хати. Господариш пішла за нею. 

Пан 1\утнарськпй, всміхаючись під вусо:м, за
.1юбки дивився на те, rцо сталося і трохц згодом 
нідійтuов до князя Василя, що, схвильований, хо
днв сюди й туди по хаті, і ска.зав підлесливо: 

-- Маю дещо сказати найяснішоУу князеві ... 
І~нязь став перед ним і сказаn: 

- Говори, пане! 
- Найясніший кня.зь добре б зробив, як би від-

;щn заміж княжну .... Іоксандру. І я знаю одного ви
еоr~оро;пюго пана, що дуже щасливий був би сдру
~юrтнея а нею. 

- Хто ж то1- спитав похмуро Іtlіязь. 
- І~няаь Дмитро ІСорн6ут Вишневецький, пото-

~ІОJ{ с.1юшпх МниmІ~ів, небіж князя Яреми Вишне
веІ\ЬІ~ого. 

·- Ну, про це ще треба поду:мати,-сказав князь.-
1 ~няжна ще молода, І це може анайдуться й високо
Jнцніші женихи. 

- Але все ж може найясніший князь дозволить 
юІяаеві Вишневецькому заслати старостів до княж
ни Локсандри1-допоминався Кутнарський. 

-- Старости дівчині не ганьба ... Якого ж ва це 
:.tозвшtу треба'?-ухиляючися од відповіді, шеазав 
JШЯЗЬ. 

Прийшовши пан Кутнарський додо :му, заходив· 
4.'Н булити пана Доброшевського: 
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- Уставай, пане! Чушп? _Уставай! Ппльне діло 
маю!-кричав він ttoмy в самісіиЬІ~е вухс,. 

- Діло? Діло не втече!-1~різь сон бубонів пан 
Доброшевський і знову спав. 

Тоді пан Кутнарсt)юІй ухоппв І\ухо~ІJ.ь холодної 
води і линув на пана Доброшевсьrшго. To1t схо-
пився і скрикнув: · · 

- Па:н завсігдп дозволяє собі негарно жартува
ти! 3 того людина застудІrтнся може! І на що бу
дИ'І'ІІ людину серед ночі, коли всі добрі люде 
сплять? 

- Ну, годі плести дурннці!-спипив 1tого Кут
нарський.-Бєри пап ер та чорнпло та й пиши! 

- Мені ж хоч передягтися в сухе треба!--відRа
зав Доброшевський. 

- І{у, гаразд! Передяга:ttся, та швидче! 
Незабаром вони вже сиділи вдвох за столом 

і ПІШ8.JІИ J.ІИСТа ДО КНЯ3Я Дмитра .ВІІШНf'ВСЦЬІЮГО. 

V. Сватання:. 
Тиміш дуже гарно ВІшонав те, що було Ному 

загадано. Як орел налетів він на Радулоnе вій
сько, побив його, перейпюв !\Іультансьш~ ІШЯаів
ство, руйнуючи все і нарешті замприв таІ~, ІЦО 3 

тоГо замирення виходила ду~е велика користь 
князеві Василеві Лупулові. 

Вернувшися з війни в Ясси, він певен був, 
що вже тепер нарешті князь Василь запросить йо
го в гостину до своєї сем'ї. Але князь хоч і зустрів 
Ного з великою шанобою, надарував йому багато 
всяких под~рунків, а до себ(_} не аапрохав.• 

А тІІм часом гетьман Богдан Хмельницьюrtt 
прислав синові листа, наказуючи сватати І;няжну 
Лщtсандру. 

Княжна Локсандра вже І\ількн денr) не (іачп
JІа батьІtа. Вона сама собі сумувала. в своїж ,1nox 
'СВітличь:ах ... Нарешті долнну~ТІп tt до неї чутюr про 
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Тимошеве звитяжство. Тоді вона повеселішала. Во· 
на сподівалася, що ось скоро вже поба"'Іить :МО.'ІІО· 
дого Іюзака, бо ж авичай вимагав того, щоб князь 
на пошану йому , зробив бенькет і познайомив йо
го з своєю сем'єю. Князь Василь дуже добре знав, 
1цо так він мусить зробити, але ж йому дуже кло
потало голову те, що тоді Локсандра так обстава
ла за ТимоШа. "Хто те знає, 1цо вона собі думає. 
Хиба вгадаєш, що в дівчини на думці1"-думалося 
йому. 

І він усе мірІtував, як тут викрутитися. 
Нарешті прироаумів. На пошану Тимошеві 

впорящ~увати полювання в лісj, а тоді там же бень
.кет, а Локсандра хай сидить дома ... Під час полю
вання н~ дуже й помітно буде, щ~ їі нема, та й 
можна сказати, ІЦО вона занедужала. Зрадівши з 
своєї вигадки, він визначив день за-для полюван
ня, запросив· на його Тимоша і сказав про це жін
ці, додавши похмуро: 

- Жінкам на полюванні нема чого )юбити; то 
ти tt Локсандра не поїдете з нами, зостанетеоь 
дома. 

Але тут сталося тан:е, чого він ніЯк не спо
дівався. Господарша, що не любила змагатись і 
звичайно лади' була поступитися, цього разу упер
лась. 

- Я Х()ЧУ бачити лицаря-козака, що здобув ма· 
ву нашому військові!-скааала вона.-Я хочу сама 
подякувати йому. Ми не рабині і не злочІmниці; 
ми нічим не заробили тієї гаnьби, щоб нас зам:и
Ішно в хаті. 

- Та ІЦо ж_ ви рооитимете на полюваині1-умо
вляв їі господ4tп-~-Та й небезпечно там: ведмідь 
несподівано мож.е ~витися ... 

- Ведмеді отут у. nалаці сидять та давлють нас 
своїми лапам11.,~с~рдtt:то відказала господарmа.
Кажу тобі, ВасилЮ, що я хочу бути ва полюваииf 
і буду. Ти не ва:жся замикати иеие в хаті! 
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- ~а їдь уже, -ЗІ'{)дпвся ~нязь, бо побачнв, U(O 

110 1lого оцнаІt не буде.-А .1оІtсандра хаН .:tо~ш 
сидить, бо вже їй нема чого бачитися з ІЮЗаІ..:О)І. 

- І Локсандра поїде!--не поступа.лаея господар
ша.-Чого їй дома сидіти~ Буде вже й того, ІЦР 
за ніщо нагрімав на бідну· дівчину. Чпм вона 
перед тобою провинила1 Нічого негарного діnчпна 
не зробила, і нема чого їі зампкатп. 

Князь махнув руь:ою і сказав: 
- Роби, як знаєш! 

Як розійПLJJася чутка про поо~'Іювання і про те, 
що й господарша з Локсан.nрою будуть на 1lu~Іy, 
то й инші жінкп поч~и: прохати: своїх чоловіків 
дозволити й їм їхати. Мусили й ті дозволити. 

Через кільки день усе було впорядковано яь: 
треба і в визначений час князь із своєю сем:'єю 
та з пишно повбіран~ми гостями рушили на по
люв.ання. Князь Василь такп не зробив трго, nto 
вимагав звичай: .не підвів Тпмоша до своєї оом,.і, 
і через те засмученому ко~аь:ові довелоr.я тільюІ 
адалека дивитися на Лш,~сандру. 

Селянам з кількох сусідніх сіл звелено буJІо 
обстуnити великий ліс, у яІюму мало відбутнея 
полювання. Поміж нпмп стояли псарі з хортамп і 
тенетники з тенетами. Мисливі поетаnалп на воз
JІіссі та біля Л')ЩИНІІ, бо тудп малося гнатн звіра. 

ГоІ}подарша, княжнь. Локсан.1ра та пнші панії 
стояли оддалік, а круг їх стояли трабантн. Н(ОО бо
ронити їх од усякої пригоди. 

Загули рогd. Селяне з вилами та з ~~j.щ~ам:и, 
вигукуючи, !Іосуиули ·в Ліс; тенетянки поросппиа
JІИ тенета; собаки гавкали і рвалися бігти, aw1e їх 
М8.1Іи' пустити пізніше, на великого звіра. 

Ось вихопІшся а лісу переляканий заєць, за 
ІІим: другий; за зайцями вибігло два лиси, а за НІІ
М:rt молодий лось пруДІtо подався кудп видно, кн. 
даючи ;копцтапІ пухкий сніг._ Мимиві не витри-
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~шлп: нернrп1t юшувся аа досем юІЯаh Васпдh; за 
шr~t тшулпсь і шІші. І вжr ніхто н~ ;(у~шв про 
те, 1цоб. робити таІ~, ЯІ~ раніше було вмовлено: rю
жен сrшІшв, ~удп ttoмy хотілося. 

Господарша з .ТТоксандрою теж посІ~ю,алп в 
діе: а на їх дивлючись, лоскакали й пнші панії. 
Лт~сандрі любо було бігтп прудким І~онем. Вона 
сміялась весело, як на неї падав з гілоR м'я
юІй сніг, або ЯІt кінь іІ загрузав по Іtоліна в сніг, 
чп перестрибував чере:з повалені дерева, або ЯІt ві
тер злітав на шпиль .• 1оrtсандра далеrю вппередІІ .. 
ла мачуху: озирнувшись, вона побачила, rцо )'де 
сама, а поблизу немає ніІюгісіньfіо. Дівчина спи
ннла коня і поїхала помалу. Ось виїхала на про
гайльовпну. Так гарно там було, 1цо дівчина сшІ
нила коня і дпвплася навІtругІІ. Раптом просто 
неї за товстпм старазним дубом :заворушилося 
rцось темне, велr·ше. Кінь Локсандрин захріп і ки
нувсь убіІ\.· І в ту ж мпть велпчезнпй ведмідь 
впйшов з-за дуба, :JЇп'явся на задні ноги і грізно 
зарів, .. 

. 1с.жсандра не була ляклива. бо зросла сере;~ 
ц11х щшпх пу1ц лісових, 34е побачпвшп роззявле
ну nедмедеву пащу з страшними зубамп; зблідла 
3 переЛЯІ\У і сіпнула коня, щоб повернутп й тіка
ТІІ від страtl.пrдла. Та І~іtІь наче npic у землю: 
він пнрхав і тремтів, а..ТІе не рушпв :з місця, хоч 
ЯІ~ Лоrtсандра сіпала за пово.J.п. А тнм часом 
страшип й звір, .ТІюто ревучи, наблиJІшвся. ;(О дів
чинrr, не спуеІ.;аючп а неї очей. У же він пройшов 
більІІІ як по~"Іовпну дoporlf від дуба до Лоr\сnндрп, 
уже .. lоксандра прощалася з цим світом: rюли це 
почулася тупотнява і на прогайльовину внїхав Ї:1-
дець. Лоrtсандра почула, що зомліnа6 і вже не 
з!Уюгла пізнати їздця. Але їздець їі пізнав. 

-- Локсандра!-сRриІ:нув він і в одну мнть 3Мір
І~уваn, що треба робити. Він скочив 3 коня, вихо-
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nив ніж з-за пасу і пішов назустріч ведмедеві, 
пильно дивлючися йому в Bit!i. Ведмедя оч~uи
дячки турбував пильний Тимошів погляд, та все ж 
·Він не повертав. назад, а йшов просто на Іюзака. 
Не дійшовши ступнів ао· три, ведмідь простяг до 
'Гнм.оша свої страшні передні лапи. Тиміш стриб
нув набік і, перше ніж ведмідь устиг повернути
ся до його, він зручно пригнувся і роспоров но
жем ведмедеві живіт. Ведмідь грімнувся на зем
лю, а Тиміш, навіть не глянувши на його, nобіг 
до .ПоRсандри. Він тихесенько зняв ії з коня і дер
жучи, як дитину, на руках, почав терти їй сніго:\І 
виски. Локсандра росплющнла очі і глянула. 

- Пан Тим:іш!-скрикнула вона здивована. 
-- Не бійся, княжно!-сказав Тиміш, становлІfІ · 

чи їі додолу.-Глянь! Тепер уже· він тобі нічоrо 
не зробить!-і він показав на величезного ведме
дя, що лежав, простягшися на снігу. 

Локсандра несамохіть здрігнулася і сказма; 
-- Який· величезний! А пан Тиміш Його вбив! 

Яш1й же Пан сміливий таІ дужий! Наче лицарь_ з 
казю1! Я дивуюся ... -Вона н~ доказала і почерво· 
ніла. 

Тим: часом: стало чу'J'И Іdнську тупотняву і на 
прогайльовиНJ виїхали госпqдарь із господартею 
та їх почет. І 'осподарь побаЧив дочку і скрикнув: 

-- Локсандро! ми тебе по всьому лісі шукаємо! 
Чого ти в цю пушу заїхала? .. А. то що1-скрикнув 
nереляканий князь, побачивши вбитого ведмедя і 
Тимоша біля його. 

- Оrой ведмідь розірвав би мене, як би не пан 
Тиміш!-сказала ·.Локсандра. 

Всі повставми з коней, обглядми ведмедя і 
дивувалнея з Тимошевої відваги, що він насмілив· 
ся із сам:ди тільки ножем мірятися сИЛою з таким 
страшидлом. Князь Василь не вихвмяв Тимоша, 
тіJJьюІ холодно подякував йому; а самого його тих 
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ttaooм обніма.,'Іа алість і він дум·ав: "Уже мені оті 
лнцарі непрохані! А все через жінчини примхи!" 

3 полюванням пощастюю: вполювал11 багато 
всяІШІ'() :звіру: лисиць, вовків, зайців, вепрів. 
Ведмrдів убито трьох; найбільший і найстаріший 
був той, що вбпв Тиміш. · 

На бенке1'і в лісовому замку Тиміш вибрав 
зручнпft час, підійпrов до князя Василя і СІ\ааав: 

- Князю, я маю дещо. тобі с.І\азати. 
Князь повів його в маленьку башточку, ося

яну МЇСЯІІІНИМ СЯЄВОМ. 
-- У нас, князю, такий звичай,-почав Тиміш:

коли хлопець намислив сватати дівчину, тп по
винен заслати до неї і до -батьІ\а- матері їі ста
ростів. А.пе я прошу тебе дозволпти мені самому 
без старостів сказати, що маю на серці. Я люблю 
твою дочІ~у. князю! Хоч я й не з велнкопансько
го роду, але батько мій могутний гетьман, сотні 
тисячів одважних козаків слухаються його. Як 
що тн віддаси за мене доксандру, то ~оя зброя і 
зброя мого батька оборонять тебе від усіх твоїх 
ворогів. 

Розгніьаний князь ладен був би знищити зо 
світу зухвалого козака, але мусив стримати себе. 
Нін пrвІщко аміркував непевність свого станови
ІЦа·: ІюаШ\Іr й татарrr тільки цедавнечко стали йому 
в веJІикій прпгодj, побиюпи його ворогів,-але 
JЦО буде, ЯІ~ обра~ений Тиміш поведе все своє 
військо до ·побитого тепер Матвія Басараби і по
верне свою зброю nроти Молдз.вп? Князь Василь 
страшно мякався, тільки водумавши про це і 
найласкавішим голосом одповів Тимошеві: 

- Не можу й висловити, яку велику чесТІ• 
робІІТЬ мені славетний лицарь сватаючи мою доч
ку. Але й дивуюся трохи, як пан Тиміш міг таІ~ 
швидко птшхати ії. Та вона ще й молода дуже, 
ще рано їй дукати про заміжжя. Хай пан Тимі.ІІІ 
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підожде 1це ріь: чи два, і ЯІ\ що іtого почування 
не одмінються, то може й моя дочка тоді схоче 
стати козачкою. У неї завсігди були якісь химер
ні бажання,-додав він уже сердrrто. Але зараз же 
схаменувся і nочав знову впхваляти Тимоша та 
;(яІ:\увати, що обрsrrував дочь: у. -

VI. Батькове обрання. 
Другого дні Тиміш о..1ержав Jrпста від батьr\f 

Патьь:о НаІ\.азував йому швидче їхати. додому, бu 
знову запбенлося на війну з ляха?.ш. І до..1авав: 
,.Спо~jваюся, що ти привезеш до нас свою молоду 
.'(ружину". rra ПОМІІЛІІВСЯ баТЬКО: не ТіЛЬШl не ВіЗ 
ТнміІп із собою дружини, а навіть не міг і попро
Іцатпся :J ь:няжною доь:сандрою, від'ї~з.жаючп. ТL'ІЬЮІ 
вже впїздючи з бра~нr, як повернувся в-останнє 
глян~·тн на ту оселю, де вона жила, то побачив 
одчинене віrtно і ь:рай його Локсандру бліду, за
п.~1аІ\.ану ... Вона махала Тнмошеві хусточкою; а яr~ 
ВіН, 3НЯВШІІ Шd.нКу, НИЗЬКО ЇЙ УІ\ЛUНІІВСЯ; ТО за
тулила обличчя руь:ами: і заплакала ... с ""-· 

- Стрпвай, голубко!--подумав Тrrміш. -Не даютr) 
тебе ме · ·. з доброї волі,· то здобуду я теО~ з збрuєю 
в руках! 

Князеві Василеві поле1~Ша..1о на серці, яь: не
любий: йому жених поїхав з його господп. Він 
поІ\Лш~ав ;{О себе пана Кутпареького і спптав: 

- Чи пан Кутnарський листується з князем 
Дмитром Вишневецьки:м? 

-- Листуюся, ~ дозвоJІУ найяснішого пана гос
подаря-відказав Кутнарський. 

- То пан може наппсати н:нязеві, щu МІІ дозво
ляємо йому сватати дочrtу JІашу, княжну Лоь:сан;(
ру. Ну, і хай пан поради:1'Ь князеві не барптнся, 
бо єс:гь і другий жених, хоч і дуже І~елюбпй: нам, 
але ж т~кий, що зможе присилувати нас оддатп 
за його дочку. 
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- ХмельнІrченІю?-спита.в пан КутнарсьюІй. 
- Еrе,---відказав сердпто князь Василь.-1 де 

він узявся на мою голову?! Як би пан поміг мені 
одкараскатися від його, то я добре віддячивоя б 
за те. 

- Точно виконаю наказ найяснішого ~няз.я
низько вмоняючись сказав Кутнарський.-Тільки 
насмілююся зауважити, що княжна може не заба
жає йти за князя Виmневецького. 
·- Княжна зробить так, як я їй звелю,-суворо 

сказав князь і попрощався з К.) -тиарським. 
Панові Доброшевськ~ знову довелося пи

сатІr листа до князя ·Дмитра. Листа одіслати до
ручено Янкелеві і так швидко його везено, що 
лист П()Передив 'Гимоша, аж на три дні, хоч пос
лано його було саме в той день, як і Тиміш ви
їхав.. Одержавши листа, Дмитро Випшевецьк~й за
раз же попрохав дозвОJІ"у в свого дядька Яреми 
покинути військо і поіхати з невеликим почтом 
у Ясси до князя Василя. Ще Тиміш не приїхав 
додому, як Дмитро Вишиевецький уже їхав у 
Ясси. 

Тиміш приїхав піЗІІо ввечері і зараз же пі
шов до батька. Богдав сидів і писав листи~ бага
то йому доводилося листуватися ~ вcs.nd важні 
справи. Він недав~;~о увійшов у СІШІКУ а ТурціЄю 
і одержав подарунок од султана: дорогу шаблю, 
гетьмавську булаву і прапор. Клейноди ті лежали 
в його в світлиці і вів за.пюбки ва їх поглядав. 

- Здоро~, сиикуt-весело привітав він Тимо
ша.-Ну як же тобі повелося? 

- Погано, тату! -відказав Тиміш і росповів 
батькові про своє нещЩіWІиве сватання. 

Богдан слухав синову .Jповідь і обличчя йому 
все хмурніmаJІо; нарешті вів не витримав і скрик
нув, стискаючи кулаки·: 

- Ах же вів вражий сив! Як лихо спіткало, то 
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:зараз до гетьмана Богдана вдарився, щоб поря
тував. А як порятували його, то гетьмановим си
ном погордував! Та якого ж йому ще зятя треба? 
Слухай, сину: бачиш оті клейиоди1 То султан при
слав, бо я з ним тепер у спілці. А з таким спіль
ню~ом не боюсь я нікого, не то що отого мізерного 
ІшязьІш . Василя. Ми йому доброго чосу дамо, а 
жінку rобі спломіць ;Jдобудемо. Завтра ж пошлю 
до його поеланця, а тепер час спати. бо вже 
неранu. 

Дмитро Вишневецький приїхав у Ясен, став 
у Янкеля в корчмі і послав його по пана Кут
нарського. Той зараз прийшов. 

- Маю честь повітати ясновельможвого князя 
по щасливій подороЖі! -- шшзав він, уклоняю
чись.-Господарь наш нетерпляче дожпда~ доро
гого гостя, а молода княжна ВІrдивила свої ясні 
очі, жениха виглядаючи. 

- Одержавши панські листи, я не дуже йму 
віри цим панським словам,-одмовив IUtЯJЬ Дмпт
jю. - Але це дарма, ·я все ж надіюся здобути лас
шr в княжни Локсандри, бо дівоче серце м'яке. 

_;_ ІЦиро бажаю, щоб так сталося, -сшtзав пан 
1\утнарський,-але мушу сказати .. ІЦО в Ло.Іtеан
дриному ~ерці ціл1~ом пану~ Тнміш Хмельни
ченко. 

Князь погордливо всміхнувся.. КутнарсІ>ЮІft 
додав: 

- · Дозволю собі сказати ясновельможному щ1я
зеві ще одну новину: гетьман прислав nосланця 
цо І~нязя Василя. Завтра він матиме авдіенцію в 
ІСНЯЗЯ. 

Князь Дмитро гор.J;о підняв го~11ову tt ш~а:Jав: 
- Хай собі розсилає посланців! Ми з тпмн х.ао

памп сrюро впораємся! Бо вже Ішя:зь Ярема чи
гає на їх i;J своїм крІІлатим військом. 
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Другого дні вранці, скінчивши всі сnрави в 
державній раді, князь Василь звелів покликати 
посланця від гетьмана Богдана Хмельницького. 
Всі радні бояре князеви ззирнулися, тільки лого
фет сидів спустивши очі і ні на кого не глянув. 
Взявши великий лист а восковою печаттю, що ви
сіла ва шнуркові, князь зняв_ печать і почав чи
тати листа. Гетьман Богдан писав, що довідав
шися від сина свого Тимоша, що господарь мол
давський не схотів оддати за його свою дочку, 
вів, гетьман, вважає, що господарь зроб1m не по 
правді, бо Тиміш заробив собі молоду, обрятував
щи Молщшу од ворогів. І через те г~тьман прИПІJІе 
старостів сватати княжну Локсаидру за сина сво
го Тимоша. А коли господарь не віддасть дочки, 
тоді rетьман знову пришле старостів, 8.Jie вже ду
же багато, кільки тисячіБ. 

Як господарь, дочитавmи листа, почав його 
складати, то руки йому тремтіли, а в очjх наче 
бпискавка блискала. 
·- Чесні і вірні бояре ваmі!-сказав він.-Хоча 

це н~ша се~йов~! а . не держа~ва справа,. ~е . я не 
ПОСМІВ ПОТЮТИ 11 ВІД Вас, МОІХ ПОМl.ІПВИКІВ 1 ПО
радНІІКЇВ. Ви чули, що пише мені отой хвалько, 
І"еть:ман ХмельниЦький? Не вже ж я повинен за
напастити свою рідну дитину тільки через те, що 
вона сподобалась його синові? Він погрожує по
мстІІтися, як я не вволю його бажання; але невже ж 
не стане в нас сили оборонитися від козацької 
агра\1 

Бояре мовчки ззиралися, ніхто не зважував
ся заговорити. Нарешті один сказав: 

- А через віщо _ найясніший RНязь наш ду
має, що хоробрий лицарь не вартий тієї надгоро
ди, якої він просить? Тиміш Хмельниченко обря
тував наш край, і ми всі вдячні йому за те. І всі 
мп його вподобаJІи: такпх відважних та 6лагород-
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них лицарів не густо є на світі. Ще насмілююся 
прпгадати найяснішому :князеві, що він же обря
тував од смерти Rняжну ЛоRсандру. 

Тоді і губернатори Верхньої й Нижньої :Мол
~авп додали й своє слово: 

- І мп нас!tІілюємося подати до уваги найясні
шому І~нязеві, що іtраєві нашому було б ве"·іпюаІ 
нещастям, як би .:ri завзяті вояки, поруч з яюн1п 
недавно мп одбив8Jnюл- від ворогів наших, тепер -
прийІІІЛи до нас, яRо вороги наші. .Край наш зне- . 
силений, бо два роки був певрожай через носу
ху; а що виросло, те сарана поїла; помір на людеtl 
був великий. Як же ми зможемо воювати ... 

Розлютований князь не витримав і, не давшп 
договорити, скрикнув: · 

- Бояре забули, що я господарь у .Молдаві! 
Більш як десять років я працю.v на добро їй. 
Якийсь там неврожай чи сарана-то дурниця, як 
що порівняти ,до того, що придбала Молдава че
рез мою працю!.. fl не дозволю, щоб сем'я :моя 
аазнма безчестя, щоб Ті зневаже.tю! Я примушу 
вас не дати честь моєї семrі Іtомусь на поталу! .. 

:він устав і вийІпов з хатп. Засмучені бояре 
теж повставали з-за столу. 

- Що тп думаєш про це все, Гергице1-сnитав 
державвнn скарбнІпt. 

- Те, що і всі, - відказав .fІогофет. Ми самп 
BlfHHi, бо як даТІ{ вовІtові волю, то видавить він 
усю отару. 

-- І чого він так носиться з .своєю дочкою1-
сказав губернатор Верхньої Молдави, ховаючи 
свій мейнод-позолочуFану патерицю.-Ще хоч 
би рід ЙОГО був СТВ.родавніtt; ЯR би Він · ПОХОДИВ 
од славетного Стефана, чи хоч од Могилп. А то 
ЯІШйсь приблуда, 1цо здобув собі госпоДарсьшtй 
трон навітІ) не аfірuє.ю, а 1·рjшмн. Чп:м тут ве.1н-
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чатпся? І чнм він родовнтішиН за ХмельнпцІ>· 
І\ ОГО? 

- Це все правда!-СІсазав зітхаючи віftсьІtовий 
ота}tаН. - Бідна ~Іолдава наша! Через тrrранов~· 
примху знову поливатимуть їі спнп своєю кров'ю, 
:знову запа.1ають ()('елі дітей їі ... 

- О;шаче, панове бояре, :)ітханнями та слізь:мн 
.'liiXODi не' зарадимо! rfpeбa ВИГадаТИ ІЦОСЬ :м;у;.t,рі
ПІе,-озвав ся щr о;~ин. 

- Н раджу досягти того, щоб господарь віддав 
дочt~~· au Хмельнп~еВІ\а! --· зва.,кливо СІ·~зав дер
j-ю.шннй сt~ар6нш~. 

-- A.,"'It-! ЯІ\ Жt.' І\ЬОго досяr'Ти?-глу3Ливо спитав 
:·щ·офет. - Хто з нас пос~tіє тепер заговорптп :-t 
нп~І про це? Я СІ~ажу про себе, що я не ві:зІ>М,уеІ> ... 

Веі :з6еJІТРЖН.ТІІІСІ) і мовчІ~п почали внходитн 
а Xfi'flf. 

VII. Сестри. 
Н І~нязьJ\.ом~· палаці в Яссах готувалнея до 

tшшнпх бенІtетів, яювfп князі. Василь хотів по
шанувати свою старшу дочку І\Нягиню Радзнвило· 
ву, ІЦО мала гостюватп в GатЬІш кільш1· тиждніJІ. 
У же три дні ії дожпдалн 1цо хвилини, і пишний 
ІІОЧСТ Не ВІІХОДПВ :і палацу, бо RНЯ3"Ь ХОТіВ ПИШНО 
аустрітп доч1~у. 

д~нrтро Вишневещ)Ішй, що вже ІdльюІ тиж
днін жив у Яссп, стан j' І-\Няаевій господі своєю 
:но;:.rнною. Він що-дня по І\ільюІ годин спдjв 
на ~І•іночій ІІОо~1ОВІІНі. Спершу .1он:сандра була ду
же непушвітва .:.to його; а..1е він поводився ду.жt' 
обаЧНО і НР RПЯD.1ЯВ ~10 НеЇ білЬШОЇ ПJШXlLJIJ)HOCTif1 
ніж до ії мачухи та .10 всіх и:ншнх жіІЮJ~ і дiJJ· 
'Іат. ~Іо:'Іодпн освічt-ний r:.нязь дуже добре вмів 
рuGІІти вееt->ліши-м ну:щР, одноманітн~ палацове 
~І\нття. Він дуже непогано грав на арфу і співав.: 
(lасто і ~·lm\сандра сніва:ш а нпм, і їх молоді ~ві~ 
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жі голоси ·так гарно 3ЛИВалися докупи. Дмитро 
був дуже веселий і дотепний у.роамові, вигаду
вав за для дівчат усякі гри, малював їм визеруп .. 
nИ за-для гаптування. НареІІІТі Л01щандра звикла 
до його і вони навіть ніби заприятелювали вдвох. 
Князь Василь дуже з того , радів; але господарші 
не прихилив до· себе молодий поляк: вона була 
непривітва до його і навіть уникала розмови 
з ним. 

Як Іючми .цожидати приїзду княгині РадЗІІ
вплової, то князь Дмитро і зовсім оселився в па
лаці і теж нетерпляче дожидав княгині, бо з нею 
мав прнбутп їі ночет, ее б то польсьь:е панство, 
а Дмитрові вже таки надокучило пробувати 3-мо.тr
даванами. 

Нарешті прискакав їздець і сповістив, що 
княгиня вже доїзднть до міста. 

Князь Василь з усією сем'єю, з почтом, 3 
війсьІ~ом, з ~Іузиками ВІІЇхав назустріч дочці. 
:\[ало не ввf}сь город вис~·нув дивитися на пишну 
зустріч. 

Повоа княпrні Радзпвилової :везло двадцять 
пар Іtоней, навкруги їхав ппшнпn почет. ПобачпR
шп рідні горп, рідне мjсто, княгпня дуже схви
.'!Іюва.."'Іася, а вже яь: побачи.11а батька, то не могла 
Н слова впмовптн з хвплювання і ~ювчюr прпгор
ну.'Іася до його . 

. 1оІ\сандра СІ~очп.,·ха 3 ь:оня і сіла :з сестрою 
в повоз: брат, )tачух:а· Н баТІ>КО Ї}fалИ біля повоза. 
Пuча.."'Іася веседа роа~юва, росшrтування. 

- А ;:te ж J,·няаь Д.мптро? - сппта.ла Іtнягпня 
РадаІІВплоRн.-Я привrз.1а 1lO}IY цілу ь:упу прнвІ
таннів. Наші паннп дуже гніваються на тебе, .,1о
І\сандро, що ·тн о:rбнла в їх ТаІ\ОГ9 гарного кава
лера . 

. loi•enн;tpa :Jnрнтt•жн.1ась, а І\Н.НЗІ) Васпдь ;ше
."Іів ПОІ\.:пшнти ... ·1~rптра Нrшш,·вецм•ого. шо їхав 
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позаду серед вельможного панства. 1\.нязь Дмитро 
підrіхав до повозу, скинув шапн:у і )Зесело повітав 
кнЯгиню. Вона дала йому поцілувати руку і по
сварилася пальцем. 

- Князь занадто довго гостює в Яссах,-лукаво 
с1;азала вона. 

- Що ж :маю робити, княгине? - одказав він, 
глянувши на Локсандру.-6сть тут таке, що тяг
не :мене дп себе. 

Локсандра вдала, що не розуміє. 
Вся процесія поїхад:а CIJWIПY до церюнr, бо 

1шязь Василь хотів, щоб од}Іравлено МОJІебінь, а з 
. церІ\ ВИ ПОЇХ8.JІІІ В палац. 

Приїхав-ши, княгиня Радзивплова завзялася 
допомогти князеві Дмитрові вневатати Ло:&сандру: 
Про те, що Локсандру еватав Тиміш Хммьниць
БИй, вона нічого не знала. Коли це· одного разу, 
як сестри сиділи в Локсандриній світлиці і кня
гинsr. з запмом оповідала про всякі бенкети та 
танці, в світлицю вбігла покоївка і сказала: 

- Старости :від пана Тимоша приїхSJІИ! 
Кияг~ИЯ 8Ж З :МіСЦЯ СХОПИJІаСЯ те ПОЧУВШІІ 

СІ\рикнула: 

- Як то? аухва.JпІй неотеса насмілюється тебе 
сватати? 

Локсандра почервоніла, глянула на сестру і 
сказала: 

· - Ти його зовсім не анавш! Нащо ж вааивавm 
зухвалим і неотесою? Він-хоробрІІй ~ицарь, вою
вав за нас і визволив ваш край з лиха, а :мене 
обрят.vвав од неминучої смерти! 

Княгиня не . то здивувалась, а проото пере
ляІ\АЛась, nочувши такі речі. ПроЖІЦШDІ кіаьки 
років у Польщі, вона там навчилася гордувати ко
закамn і навіть ненавидіти їх, бо казано було аав
сіrди~ що то неосвічені хлоnи, що череа rx ставть· 
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ся все лпхе й недобре. Не роздумува.ласsr вона, чи 
то пра:.,да, Ч(t ні, а просто вірила тому, що ка· 
зано. І "Через те вона тепер і здивувалась, і ЗJІЯ
калась. 

- Ти щерялася, Локсандро!-нареІІІТі сн:азала 
сестрі, -ІЦо ·ти говориш1 Хиба можна так гово
рити про хлопа, про сина ю~огось ·сотника, 1цо на 

яшrйсь чао зробив сам себе гетьманом1 Еге, ва 
якийсь час!-додала з притиском, бо пани запев·
не нтихомирють і це повстання та1~ сам.е, ПІ~ і ПО· 
передні, а твоєму лицареві та його батЬІюві зіт
нуть голови або почеплють обох на шибепицю. 

- Слухай, сестро!- стиха, але .дважливо СІшза
.. 1аt. ЛоІ\сандра.-Не я стерялась, а ти стратпJІа ро
зум череа свої пансьЮ гордощі. А наш батько 
nеред п'ятнадцятьма р01~ми хиба не зробив сам 
себе господарем у Молдаві1 Я багато про це :мір
•~увала і знаю, -що його що-дня.,можуть сІ~инути 
з господарювання . і знову ми стюrемо ташrми, ЯІt 
і .всі... Ох, ЯІ~ :мені хочеться, щоб тюt і сталося! 
Тоді вже ніщо не переш~одило б мені одружити
ся з Тимошем! 

КняІ'ИНЯ з жалем подивилася на Лш~сандру і 
шшзала: 

- Ой, бідна ж ти, сестро! Він запевне прича
рував· тебе, бо в їх, кажуть, єсть такі чарівниці, 
що :можуть nоробити людині всяке лихо. 

- Ніхто :мені вічого не поробив, а сама я по
Іtохала його, бо він гарний, чесний, добрий; а 
відважний такий, що mхто з ним не зрівняється. 

Княгиня дивилась на сестру і не знала, 1цо 
їй казати; нарешті взяла за руку, посадови.па бі.JІя 
себе і СІ~азала:. 

- Ну, гаразд! Хай уже він і такий, як ти r.а
жеш; і чесний, і добрий, і відважний. Та чи ли
чить же дочці господаря молдавського йти за 
nростого козака1 !Це хоч би він був гетьман; а Т() 
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уяви собі, що тобі доведеться жити в :малЧ4 прос
тій хатинці, працювати ЯІ~ проСтій селянЦІ, :може 
навіть :мазатимеш чоботи чuловіnові дьогrем:, а та
бА~у з~певне :и 'яти меш. А він напиватиметься п'я
ний, бо всі ІюааІ~и напиваються, і битиме тебе ва
гаєм, бо всі вони б'ють жін01~... А то пої;щ в по
хід, бо вони ж завсігди ходють у походи, а ти 
зnстанешс.я сама-самісінЬІ~а~ сама і їсти варити
меш, і дітей глядіти~rеш, сама і обшиватимеш, t 
r>бпіратимсщ . 

. 'ІОІ~сандра нохнюпплась. Ій і самій иноді зда
валос.fІ, 1цо таке вбuге буде їі житrя, а тепер і се
стра в тому вnевняє, а вона знаЕ:, я:~; жнвуть І~о

зачшf. Але й сестрипи слова не зло:ипл:n: П і во
на cl-\aзa.tta зва.жливо: 

- .Н ttoгo щиро J~охаю і анайду в собі силу все 
стерпіти. Та й не всі ж козаки недобрі й п'яниці, 
і Тиміш запевне не таБиtt. Та й не простий він 
1юзаІ\, а гетьманенко; запевне він на я~о:мусь уря
ді і не так11й уже вбогий, щоб я :мусила в йо.го 
всю роботу сама.; рuбити. А І~оли треба буде щось 
робнти, то tt робитиму, і приємніше буде мені 
там працювати, ніж отут 1юритися всяким паи
СЬІ\ІІМ примхам та звичаям. 

- Та нарешті ж батьІtо не віддасть тебе за Тп
)ЮШа!-впевняла ~~нягин.я сестру. 

- А він прпйде ~юдн з військом: і візьме ме
не. Тн ще не знаєш, ЯІ~Іrй він одважнпtt! Протн 
ttoi'O ніхто не вистоїтьf 

Княгиня гнівно глянула на .тІо~сандру і СІ~а
за.ла до1dрливо: 

- І ти таІ\е говuриш! Ти хочеш, u~об І~озаІm 
зrуйнувми твій І~раН ріднив! Хочеш, щоб твій 
батьІ\О не встояв проти того, Іюго тн бачила всьо~ 
го сІ~ільІ\нсь там разів! .. Ні, це непевне щось: тобі 
пороблено!· .. 

доІ\сандра зблідла; в душі в неї боролІІОН 
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два nпчуття: r:охання дп Тнмопrа і любов до рід
ного 1~раю. 

Княгиня встала і почала ходити по хаті: по
тім стала перед сестрою: очі їН nа.лалн гнівом. 

- Слухай, ..тlоІ~сандро!- сt.;а:за.ла вuна.-Яr~ що 
ти не аанехаєш оту свою дурну примху, яr~ що 

чuрез тебе ~Іолдава за3нав лнха, ЯІ~ щu тн, не зва
жаючи ні на що, та1~н підеш за того І\Озаrш .... то 
пам'ятай, що я тоді не сестра тобі! .. 

Вона повернулась і швид1'о вийшла з хатиt 
а .'lт~сандра сндїла як СІШ:М'яніла. 

VШ. Семйова рад"· 
Саме в qей час ш1язь Василь молдаnсьюrtt 

вітuв Тнмо~вих старостів. А старостамп були: 
прплуІ\ЬІ\ІІtl пол1:овниr~ .Носач т&. полтавсьш-t:tl-
Пушн:арь. Старости з своїм почтом увійшли в 
СВЇТЛІІЦЮ ДО І~НЯЗЯ . ВаСИJІЯ, НИЗЬКО ВІШОНИЛИСЬ і 
полІ,овнш~ Носач почав говорити по польському, 
бо по ВІ~раїнсЬІюму І\Нязь не розумів: 

·- Приїхали ми до тебе, найясніmи11 І·шязю, од 
велю~ого гетьмана УІ\раїнського Богдана. Прuспко 
тебе ласr~во вислухати наші речі. 

- А що ж мають rшзати мені панове полІюв
ншш~- спитав І~ня:зь Василь увічлив9, але ·нела
~~~аво і пuпрохав старостів сідати. 

- Відомо стало. нашому гетьманові, що ти кня
:Jю, маеrп дочІіу, П]'еІ\расну І~Ня3івну JІоксавдру: а 
наш гет1)ман має сина Тимоша добре тобі :званого, 
Go він uбрлтував край твій од воvогів. То проснть 
тебе гетьман Богдан uддати свою дочку JІоксан
дру ;Ja енна його, ТнмОІпа. 

Обидва полковники встали, низько ВІ\JІОНИ
лнся князеві і знову посідали. 

Князь Василь збентежився і сказав незваж
лноо: 

- Не :знаю, u~o й сІшзатп панам: полковн1rкам. 
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Я не сподівався старостів од пана Тимоша і те
пер му1пу поміркувати, ворадитися з сем'єю. 

Почувши таке, поо~1Ісовники вельми здивува
лись і Носач с1шзав: 

- Дивно дуже нам такі речі від князя чути. 
Наш батько гетьман послав посланця :;, листом дu 
найяснішого князя, - та либонь той посланець 
сюди не дістався. 

- Ні, гетьманового лист& я від посланця отри
мав,-мусив признатися князь. 

- А коли князь гетьманового листа прочИтав, 
то мав час обміркувати справу, · бо тим. лнстом 
наш Оатько гетьман попережав І~нязя, що МІІ має
мо прибути. 

- Але все ж мені ще треба обміркувати цю 
справу, а найголовніше- треба написати до су.ТJ
тана турецького, бо без його згоди-я не можу од
ружити свою дочку. Та вона ще й молода дуже, 
ще дитячИй розум має. Хай ще поживе в батька 
'Та Н!J.беретЬся розуму. А я не від того, щоб років 
череа два віддати їі за пана Хмельниченка:. він 
лицарь одважний, і я йому ганьби ніякої не даю. 

- 3:rачить уся сила в тому, rцоб здобути доз
віл од султана?- -спитав Носач, лукаво поглядаю
чи на князя. 

- Еге, -· незважливо одказав князь: - як що 
султан щtсть свою згоду, то й я не перечитиму. 

- Гаразд! та1с :ми й батьІсові скажемо!-промо· 
вив Носач. 

Старости попрощалися з. князем. ВийшовmІ' 
з палацу, Пушкарь сказав Носачеві: 

- Ну, друже, одну справу скінчили, тепер бе
рімось до другої. 

Полковники пішли міськими вулицями. Вони 
пильно роздивилися скрізь у :місті, тоді вийшли 
за місто, обійшли кругом, у корчмарів роспита
лися ПJЮ ВійСЬКО, СІСЇЛЬШІ ЙОГО де СТОЇТЬ, ПОрОС .. 
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литувалися про фортеці і про все, про що r:м тре
ба було довідатися. За всі ті від6:мости вони щед
ро корчмарям платили, то ті й росповідали про 
все. Кільки день збірали козаки потрібні ї:м відо
мости, а довідавшися про все, аібрмися їхати 
додому а своїм почтом. Корчмарь, nрощаючим з 
ї:ми, жалкував, що вже виїздять од його такі 
щедрі гості: тоді Носач; сміючися, сказав йо:му: 

- Не журися, скоро знову побачимося. Ще раз 
приїдемо сватати вашу княжну; та тільки тепер 
уже такі старости прибудуть, шо не всидите ви в 
Яссах. 

Rорч:м:арь зрозумів, про що гонuрить нолков
ник і того ж дні сказав про те панові Кутнар
сько:му, а пан зараз. же переказав князеві 

Князь Василь перелякався і скликав ва nо
раду всю свою сем'ю, опріче Локсаидри; ще по
І\.JІикав свого логофете. Стефаи11. Гергицю, князя 
Дмитра Випmевецьк01·о і панів Кутяареького та 
Доброmевського. Господарmа кільки разів каа&JІа 
чоловіІ.ові, що годиться й Локсандрі там бути, д~ 
радються. про ії долю. Князь Василь спершу мов
чав, а потім одказав го~тро: 

- Вона ще занадто :молода, щоб тут бути і 
говорити. Вона повинна тільки коритися моrй 
волі. 

На столі в високих свічниках горіли тuвот1 
запашні свічки а зеленкуватого воску. Всі посі
дали аа стіл і тоді князь Василь ск82ав: 

- Ласкаві :мої друзі і :мої рідні! В.сі ви знаєте, 
нащо я вас помякав сюди і про що хочу ради
тися з вами. Ніхто мен~ не порадwrь краще аа 
вас; але мусимо добре об~іркувати справу, бо по
грожує вам вона великим лихом. Пан Кутиар. 
ський казав мені, що козаки нахвмилися наnасти 
ua вашу Молдаву. Адже так ви мені 1tааали, пане 
1\утнарськнй?-спитав він у пана Кутварського. 
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що сидів rtівець стОJІу поруч із своїм nовся~час
ним товаришем. 

- Так, вайяснішиn князю! - ствердив nан Кут
нарський. 

- Що ж теnер мавио робити?-сnитав rtн.яаь. 
Княгині Радзившtовій давно вже кортіло вюr

нути в розмову свов слово і вона озвалася перпІа. 
- Батьку! Тут може бути тільки одна порада, 

бо не личить же родові нашому nородичатися 3 
яшІмсь nройдисвітом, що, раніше чи пізніше, а 
не мине тяжrюї . .кари за бунтівництво. 

- Це правда, але ж чи здолаємо :ми боровптн
ся віr~ rюзацького нападу? - одкавав їй батЬІю. 

- То треба шукати помочі!-зваж.ливо сш1.за.л:а 
Ішягиня РадаивиJІова. - Вся Польща ненавпдІІ'l'l) 
тих хлопів. Хай вони йдуть сюди, як у пастку, а 
тим часом Молдава хай умовиться а Польщею, 
то поляки наnадуть~на хлопів і винищуть їх. 

- А що СІ~аJке про. це князь? -- сnитав ю1язь 
Васпль у Дмитра ВишневецЬІ,ого. 

- Думаю, що тю' і треба зробити і з усієї сили 
дбатиму, щоб Польща доnомогла Молдаві. Я пев
ний) що обидва гетьмани: і nольний, і nоронний 
згодяться допоиогr11 князеві Васюrет:і. Вови з!t(о
жутt. навіть не nуститн зовсім І\ОзаІtів у Мол• 
дав у. 

- А я ІПШІУ дум:rtу иаю,--озвався логофет.
Нся~ nодія стається через .Я:Іtусь Прпчину. ПрІІ• 
чиною козацького наnаду на .МоJІдаву єсть в:аша 
nреь."Расна княжна доксандра. То чи не годилось 
Gu заздалегідь усунути причину? 

- ІЦо хоче сказати наrп в~льмишановний і вір
ний логофет?-спитав юtязь Василь, не розумію~ 
чп, до чого веде свою мову Стефан. · ~;,~ 

- Я думаю, що багато жени:хін за велиr'е ща.~ 
тя ма.лй б одружитися з 1шяжною :rоксандрою~ 
Or і треба віддати ії заміж; тодj українсЬІю}І,f: 
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Ії''J'J,ШІІІоНЇ f.)or·.:щrroni ІЮ uудс ІІО J\01'0 II[IIICJІ:li\TII 
вііkІ.Ііf) в :\Іо:І;щвv. 

J'осно;шрнш 'і·ніnю .. l'.HШ.YJia на Стсерана і l'І.:a
aamt: 

- БоярІШ про доЧІ\У сво1·о господаря говорить 
m.: щю рі•І, яку ~тжна продати чн дати в заста
ву, нr rштаючнся на те в неї :.згодн. Правда, .н 
ті.тн>І.:и жіш~а і мало розуміюся на ваших справах; 
тtt Н JоІ..:l·шцра ~rені не рідна дочка; а..'Іе ж вона 
зрос:ш перед ~юїмп очпма, я знаю їі вдачу і їі 
crpцr і ;щnую(·л: як )JОЖС ріднпtt батьnо 6~3 нія
І..:ого жа.1ю жертвуватн своєю дптппою? І рад1r Ч'J· 
J'o ж? ТільюІ ра,J:п своєї вдасної пихп, не ;зважаю
чп навітh на те, що через тую ппху мусить поІ..:у
туватн рі:ща І·~раїна. Чн~1 Тиміш не ;ю парп Ло
ш·.андрі'? Відважний, :завантий JІІІцарь--чим він тобі 
не зять'~ Чого тобі хочеться, щоб зять неодмінно 
був 3 велпr~ове.пь~южного роду? l\Ia.:rro хиба в на
ІІІому кр~ї .1ю:::tей 3 бідного простого р<цу добу
вають со()і poayмu:\r, відважністю та мужністю і 
е.1авп і1 шnш ІUИ: ве~'ІІІКuї? 3 такнм зятем, як цett 
етепоnнН орел, ти можеш с~rіливо дІшнтнся в вічі 
<·воїм ворогам, і тільюr ворог твіН може раднтп 
тобі не nіддавати аа його дочку!--с.І~азала воІІа і 
гордо глянула на логофета. 

Кня3ь Ваеп~'Іь не знав, що робити. JІСінчпни 
речі торкнули його 6атьБівське почуття, а Тиміш 
Х}tсльюrчею\о тепер здався йому справді бажа
НІІМ зятем. Він подумав: "А й справді, нащо мені 
ІІІуІсатп неодмінно високородного 3ятя? .Н сам маю 
силу зрівняти його з собою. Не пощастило сина 
посадити на трон у Мультанській 3емлі, то певне 
нощастить посадити туди Т1вюша, бо цей такий 
войовитпй та 3авзятий, що з моєю допомогою за
певне доскочить князівства. А в подяку за допо
могу він мене слухатиметься і ІПІязюватиму там 
властІшо я". Ці думІtП ЯІ~ блпскавка промайнули 
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в І~шr:н~ніtі го:rові і ВіІ\Р віr: хотів ііпJ Іі.а:tатн. що 
аго~·І\,п:тr,<·н вi;t:taпr ;(о 1 ІІ;у аа 'ГJо·rоніа, ~~о.1н Щ' вра:t 
<'Til:HH'il нrсно:tівана. но:~ія. У :хату ШВН,lІ~о ввій
пr:ш ."ІоІ~ешцра, 6:1і;щ, ехuшJьовшІа, очі їй горL1н 
~r'н :1ipr~11. Вона сп.1і.1а n евоїй світ.пнці і зовсім 
ІІР ЗІШЮ.1, :їЦО еаме в тоВ чае радються про їі до
.1ІU. Та ;toni,'ttl..·racя про веr 'ії вірна поІ~ОЇВІ~а Мар'я
на~ нрпбіІ'.'ІН В crш:J<kla їй. Тоді вона :зараз же 
піш.:~а в ту світлицю, ;(е зіUра.1асл рада. Вона пi.:t
rтyшr.la :ю fіатІ,І~а і Г.:1яну.rш на його гор;(Іr~І та 
ГНЇВНІІ:\1 ПОГЛЯДОМ. 

- НатьІ~у!-- сюtЗіl.,1а вона.-Ти маuуть :заuув, щu 
я .1юднна, а не річ бс:.цушна? Я знаю, що в на
пннrу кра'і тю.-.иН :занчай, ІЦО дочоІ\ недуть до 
1JI,;lJ()0~·, не ІІІІТ:lЮЧН В 'іХ, ЧІІ ВОНП ХОЧуТІ, ТОІ'О, 
3наю, ЩО тутеІІІНЇН ЗаІШН ДОЗВОJШЄ тобі povІJTJ[ 
ао :мною, 1цо тн хочеш. Але :1е аабуван, r,атм..:у, 
ІЦО В МОЇХ ЖШ]аХ а..1баНСЬІ..:3. Кров! .Н JІЮUЛЮ ВО.:ІЮ 
і І~рюце вмру, ніж дозволю поводитися ;зо мною, 
як з невільнпцею. 

І\нязь Василь схошІвся з }ІЇсця, ЯІ~ несu.мо
витпй. 

- }{[..: смієш тп так говорптн зо мною!-СІ~рик
нув він гнівно.- Я бать1~о тобі! Я дав тобі життя, 
впкохав тебе! Тн ~1уrиш мене слухатися і йтн за 
того, за І~ого я хочу тебе віддати!· 

Він узяв князя Дмитра Ви:ІІШевецького за 
руку, Підвів ДО ;(ОЧКІІ і СІаізав: 

- Ось твій жених! Ні про. кого иншого не смій 
думатн! 

"lоксандра глянула на ВпшневецьІюго і в 
погляді їі було стількп погорди, етількп зневагп, 
що Дмитро несамохіть поетушшся від неї. 

- Княаь хоче, щоб ;\[ене силоміць віддано за 
його? Ну, це вчинок геройський, він додасть сла
ви і князеві, і його високому родові ... 

- Бога ради, княжно! .. -поqав був щось каза· 
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~н НиШН{'DеІtпtшіt. а~н· І\НЯаІ) Васа.1ь переrшнпн 
tO~IY }ІОН~·: 

- Ні сшта (,і.1І>Шf', .lоксандр,,!-hfШІш~·u він на 
(ОЧІ~~·.-Ідн в свою снjт:Іицю і бrа ~rr,гo ;ю:шо.'Іу 
Іе c~tit1 3 нrї внхо;штн! А ко:11r наrмі:шшен не 
Юl'.і1J'ХНТИСЯ ~ICI'(J С.10ВН, ТО Я :(y~tiiO JHlU 1IlПH T.l'(ir 

toбpot·o звнчаю!-І'fkШu ,;~о;щв він, :шчншш,чн двl'
Іі аа .:rочІюю. То:~і В('рнувсн на <'ІmІ-: ~~ Їt'Іtе і 
н~а3ав: 

- Дру:іі ~11/і! }l ШШ:lЖІШ<"Н JrOt'.lYX,l'ГJI<'H :\І~·;tроЇ 
юра.111 вірного :roJ'tн{Іt·тa. 1\шr:sІ. )~~опро :зроtіІІн 
ІеНЇ UNIIIK\' 'Н'СТІ>, l'Bi.LTHIOЧII ~ІІІJО ;{О 1 Ш\'; Я 31'•1-

ІtУЮСЯ ІІН Ї!t'Й Jll,lf(J() і :шнтра Ж 1/ІІJIJ:IJ() • ІІоС.'ІаІЩЯ 
[(_) <"у.тгана турещ}і;оt·о пр•ІХR'ГІІ в НоПІ :tо:шо:І~·. В 
'ОН i-l..:t• 'lli.C' Н IIO('.'I,Y:XaJO('J, і Jlt)}':\.Lif ~Іm:Ї ~TiljlilfoЇ 
[ОЧІШ і IIIІ.lriHIO IIJIO ТІ', ll{ct(t ,\'ВЇt\ТІІ Н ('Jii.'ll\,\' :1 

'етt~мана~ІІІ нo.lt>('J,t;н~ІІr. ІІL"'' ttІІ\fІІІ'.ОІІІ ІНІНІІ Іtа~І 
І.J.fіІІТІН'Я ві:t І~о:ІСІІ\ЇВ. ІІанові ),·,,·тна}ІІ.'І>І~«,"У н .lІІ
ІУЧаІО ::зара.І же одвrатн .11rста ~~~~~·,, ;to ІНІШІ І\о

юнного геr!}~ШШl Потоt(И\UГО. 
І\утнарСЬІ~ІfЙ IIJI:Jhi\o JШ.riOHHHCH, ;tЯJ·;,\їO'lll :1а 

[есть і попрохав: 
- Сподіваюся, що нattяcнimпtt hHЯ:JJJ :щаво
ить мені в:шп;. а собою мого вірного др~та Н то
ариша пана ДоброшРнеІ,r;оІ·о? 

- Hit пан хоче.-нідІш:нш Ішн:н, Bacн.lt). 
І\утнарсr}кнй 3 ДоброІШ'ІН'l,J\.ІІ~І DI\.lOHJІ.lH<'t) 

ІІЙІІL'ІІІ 3 сuіт.1пці. 1\~тнapcr~юrtt ве~е.1о rІш:ннJ. то
ариІпові: 
- От і :\ШЄ~ю 1·арну подорож, tшш~! 

A.1r Доr.рошсвеІ)І~о~ІУ нп:J.н~rо та нодорож бу
а не до впо;{ІJбrr, ТШ\ Щ(J він нротн свого ::звнчаю 
е пuтаr:н,ув І~утнuрсІ,J:ІІ\f,V а cr~a:mп rюх~ІУJЮ: 

Не ::знаю, (Iot·u це tl•J~ІY спа.1о на :ty~It;y но
и.,1атп нас'! Наче НР ~шє своїх t1ояр! Uн які І'.:нц
і ІІООДІ'О,lІІНУВН..JІІІСН, СІЦЮЧН та Ні(ІОГО Не po(),:IJ0-

11! Іlос.нав (ін того гдадючого Бурд,уца, - :nо:м:у· 



саме добре бу.;ю б протруситпся. А то тількп осів· 
ея чтювіІt, тільюr оговтався трохн, а тут на то
(іі! - женуть як пса, та ще саме туди, дr нов
(.'.Тання аж КІШНТЬ. 3га.13.ЄІІІ ~ЮЄ ('.тJОВО, ШШt', ІЦО 
Ht' вернемося мп а цієї подорожі, уv'ють нас І~о:шr~н. 

- Чого н:рячепr. яr~ лиховісниn. nорон?-оавав
с.н сердито 1\утнарсмшн. В~н і са~1 іюяве.І їхатrr, 
а тілью1 ~·давав веселого. ДоброшевсІ>ШІй не сІш
:Jав Gільш нічого, тільrш о6Jпrччя tl(нr~· 1це д~·}r~чс 
похм~·рніло. 



Ч А С Т И Н А ~І І. 
І 

І. Знову в ІІохід. 

По:JІ:ошІІІІ:н НоееРІ та ПушІ\арь не поспішаю
'' rrc1) Вl'рта.ЛІ<'Н на В1~ра'іну. Сіо, їдучи, абірал:и по
трі«ін і ї~r nі;ю~юстн вро j[о.,1даву. Переп.апвнпr Дніс
н·р. ('ТН.1ІІ нтт на ніч у анаИо"оІ·о ш>рчмаря. 
JlоІН''Н'JШНІJШ, НЖР ааПЦНЛИСН ЛЯІ'аТН <'IIUTH, ІШЛИ 
ра!ІТІІ~І :ш<'ТУІ\аНО В Ворота і ХТОСЬ I'Yl\HYB аа ВО
рітІ.~ІІІ: 

1'1'/і, о;{'ІJІІІЯВ ШВІІД 1Іе! 
Хто та~І'?-('ПІІтав 1щрчмарь, а~'Іе в цю мить 

на ворота таr; наперJrи, ІЦо вони ві~ЧІШІІ~lrrея і не
тrрІІ:ІН'ІЇ ІїН'ТІІ B''iXaJIH В двір, ПО:ЗСІ\аІ..:ува.rІН :J ІШ
Н('tі, :mr..lЇ.'IIr І\l1JІЧ~ІарСВЇ ПОС1аВІІТИ ЇХ у 1\ЇННПЦЮ, 
а <·н~ш rriш:нr до I\OГ'Btrr. Козаюr пшІьно .Jивилн
ся в віюrо на новнх гостей і Носач сь:ааав: · 

А :trcr) я rщх панів uачив. 
- ЕІ·•·, і я U(\ІІІІВ,-СІ~азав і ПушІ\арt),- --А nачн

.111 чп їх у Нссах. у r·осrю;щря в па.,1аці. 
l'ot"тrr тrr~I часо~1 j'Bitlш;нt в су~rежну світлп

НІО і :mP:J і.'ІН _-штн ї~І 11 rша. 
По.lІ\ОВІІІІІ:rr сІІ.1і.'ІН тнхс('енько і Ї~l І:рі:Jь то

ІІ<·<·енr)І\,У <·тіш:у 'rутн бу.'Іо в(·ю ро:нювj·. · 
- ....\ ІЦІІ. ІІІІІНІ\Пf>Ю, НСеПОІ\іііІЮ Т,.УТ у вас?-сrІІІ

ТіІВ ІІЯ.ІІ. 

- Та в нас, шше, ще ~[ожнн жrrтн. А тудп да
:rі, ні:t І·~нч'mщ,.~r, то ІЮ ;.r.onc;щ ГосподІІ що ро
(j~ІТІ,еІ,-- ві..:.щн:щn шшшарь. 
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- Чуєш, пане І~утнарсьюrН,-сІш:зав тон пан, 
що питався, своftО}ІУ товарпшоnі. 

- А панам треба ;.(О R.ам'.янця1-спптав mпн
І\арь. 

- Нам треба бачнти пана коронного геть:ма~ 
на,-гор:.ю відказав ІtутнарсьІ~ІІй.-ЯІ~ що він у 
Кам'янці, то n на~r туди треба. 

і Полковнпюr ззrrрнулисп. 
- А велнке лпхо козю~и там коятп?-доІпtту

вався Доброmевський. 
- Коїли, г.ане, велике лихо, тн тепер їх пан ко

ронний гетьман добре nрикрутив: Іюго на палю 
настромлено, кому в~уха та носи поодрізувано,-то 
вони й притихли. 

- Це добре! це дуже добре!--зауважив пан. 
- А пани здалека їдуть1-спитав корчмарь. 
- 3далека,-неохоче відІ\азав Кутнарський. 

На тому розмова СІ\ЇНЧІілась і корчмарь вий
шов з хати. 

- Пане Доброmевськпй, 3. де господарів лист?
спитав Кутнарсьюrй. 

- Ось,-відкааав тоН, витягаючи листа з па
зухи. 

- Треба зашити його в Іпаш~у, бо ми в воро
жому краї. Чи пан має голку? 
-Маю. 
- Ну, то хай же пан уживе н. на те, на що їі 

призначено. А що, не казав я пановj, що подо
рож наша буде гарна? Хлопів приборкано, і 
ніхто з їх не насмілиться напасти на нас. Геть
ман Богдан спдить у своєму· Чигирині і йому й 
не ~ниться, що ми їдемо до ttoгo запеклого воро
:-а. Поки він збіратиме собі войовитих старостів, 
то м.и свою справу скіичамо. Адже так, папе? 

Хоча )Іан Кутнарсьюrй говорив стиха, та 
полковники чулп всю розмо:ау, і об.1иччя їм усе 
хмурнішали. Вимухавши все, Носач тихесенько 
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встав, поманив Пуm1mря і обидва навспинячtси 
вийшли з хати. 

- Чув?-спитав Носач. 
- Чув,-одказав Пушкарь. 
- Треба нам цих nанів одвезти до батька,-

СІ\ааав Носач. 
Пупrкарь пішов у кіннипю; там корчмарь да

вав н:оням їсти. Пушкарь поманив його до себе і 
звелів іти з&. собою. 

- Чого бажають панове полковник.И?~спитав 
І\.орчмарь. 

- Слухай сюди!-сказав йому стиха Пуmкарь.
Ми ляжемо аа сінникові вкупі з своїми козаками, 
а ти доглянь, щоб тії хати, де пани ночують, не 
замкнено на ніч; сам же з усіма своУми на цю 
ніч десь подінься. Розумієш? За послугу матимеш 
добру заплату. 

Rорчмарь покрутив головою. 
- Пани полковники небезпепmу справ-у по чи

нають. Коли б і мені ще не дов.елося відбувати 
аа неї. Пани ті їдуть до самого nана коронного 
гетьмана. 

- А ми їдемо до самого пана запорозького геть
мана,-всміхаючися сказав полковник.-Як що то
бі миліший коронни-й гетьман, то йому й служи. 
Але і наш гетьма1;1 про тебе не забуде. 

Корчмареві аж млосно стало. 
- А пани полковники не викажуть на мене?

спитав він. 
- А ЯІtа нам неволя на тебе виказувати·/ Нак 

не до тебе, ми собі свої справи маємо. Нам тільки 
треба, ·щоб м1r тебе сю ніч тут не бачили, щоб і 
духу твого тут не було. 3розумів?--спитав Пушкарь. 

-- 3розумів,-покірно відказав корчмарь, беручи 
від .. по.Jtковника гроші. Q --

На томивтися їдучи, пани міцно поснул11. 
Е\олп раптом панові Доброшевському здмооя, що 
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йoru DХ()ПП~1о r..:і."ІьІш .::tужпх ру~-.:. Гадаючи, ІЦО то 
йому снпться таr\е негарне, він почав буоонітп 
}Ю.'ІІІТDу: а..'Іс спн не згинув, а нанпаки, руl\П сти

сну.тпr Ного ще дужче, він почувався наче в ле
п~атах і нарешті по•:уь, що його в'яжуть вірьов-
1\а.МН. 

- Пане Кутнарськпй!----скрпь:нув він з усієї сп
.'111, а..1е тую ж мпть дужа рука затулила йu:му 
рота. 

- Моl:Jчи, вражпn сину!-прошепотів xrrocь йому 
на вухп. 

- ~fати Божа, сnаси Н помилуtt!-думь:ою по
~ю.:-rпвся пан Добрпшевський, не нас:мілюючися 
вже навіть пншотітн. 

А пана 1\утнарсr,Jюго тнм часом уже прито
рuчено до сі.·ща, і він був певний, що потрапив 
..1:0 р~·і~ новстанцям. 

- БатьІ\у! а ми тобі гостннець привезли!- Fe
rшio про~ювнв поль:пнюш Носач, привітавтися з 
гетh~JаНО!І.І Бог:rапо~І. 

J)огдан суворо глян~·в на його і сказав по
х~ІУР'•: 

- На що ~rrнi ваші го<'тпнці здалися, коли ви 
справп не зробилп·~ 

- Н~· Іцо ж, І\О.,'ІІІ 3 тнм .~[упулом нічого не 
в.:tієш: о;що говорптh, а :юнrім пише· чинить. Тре
ба Ном~· датн пороху понюхатн та коаацької шаб
JІююr спрпбуватн, чн гострR. А rцп нін брtхун, 
то Ite 'ш Ho~ty може'ю :щвrстн. ~[п ноеданців ttoгo 
:хвох пШ~Н1..1ІІ, Іцо веалп ві;t його .rrп.ста гетьманп
ні rщронному. Oeh прочнтаН його та й їх роспптаtlся 
гарненІ)І~u. 

По.1tювшш нодав гетtJ:\tанові ве~11икого .ІІнста, 
аапечатаного восІювою печаттю: на печаті була во
""Іяча голова -- герб господарства чи ІtнязіІістна 
~Іо . .'Ідавн. 
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Гетьман почав читати листа і обличчя t1сЛІ\' 
ставало все гнівніше. Нарешті, ВІ~рай рnагніваннtі, 
він :кинув лпста додолу і скршшув: 

- 3радІІик зухвалиn! Ну, я ж пт~ажу tlo.,тy. m\ 
продавати мене Іюронному гетьманові! llor~'IІPI сrо
ди посланців! Я сам їх роспптаю, а пnті ~~ :JВP.lto 
скарати на горло. Xan Лупул ::Jнає, 1цо ТРІІер nін 
нічого доброго від мене не побаче. 

Носач оддав наказ двом козакам, і :ш хвrип
ну до гетьмана приведено по~Jшнців Лупvловпх. 
Вони бідолахи тремті.J1И з переляку. За HH:\1IJ ~·ніtt
шов і Тиміш. 

Почався дшшт. Пан Кутнарський росповів і 
про те, що в Яссах живе княаь Дмптро Впшне
вецький, і що князь Василь Лупул віддає за tloгo 
свою дочку ~Іоксандру, і те, _що перекааав череа 
його князь Василь коронному гетьманові-не по
таїв нічого. 

Вислухавши пана Кутнарського,Богдан ехшзав: 
- Спасибі вам, панове, за ваші віді>:мостн, а 

тепер доведеться вам • за:знайомитися з като~!. 
· Пани вп·али гетьманові до ніг: 

- Благаємо ясновельможного пана гетьмана 
змилуватиСя над нами! Ми ж не винні: :мп Ію
сланці: що нам звелено, те й мусилп роuнпr!·-
благав пан Кутнарський, ловлючи гетьмана ;за 
жупан. 

- Батьку!-сказав Тиміш Богданові.-Не треба 
їх kарати. Подержимо їх у себе в замІtненню, щоб 
не втеІСJІ.и до коронного гетьмана, а як рушимо в 

Молдаву, то й їх заберемо; хай собі йдуть додо
му -чого нам їх боятися? 
-Як хочеш, сину!-відказав гетьман.-Дарую 

їх тобі,-що хочеш, те й роби з ними. 
Кутнарський кинувся солоденько дякувати 

Тимошеві, а Доброmевсьи:ий сказа.в похмуро, як 
авичайно: 
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Хан шtн Тнміш uy:te ІЮВНІ'іі. що я ні1:о.1н 
не аабуду, 1цо він nн:звп.тпrв ~ІеІІt' від с~І<'JJТІІ. 

І\оааюІ ІІІІЧН.!ІП аuіратпея в ІІІІХі:t. Х)ІС.ІІhШfЦЬ
І~ПН подав про ц~ аністку татара~І. l'аш· в тоН 
час еаu1тан Кал га Івшnаянен а геп~\tано~І І Іро Tf', 
щоб ра:юм воюватн МосІ\оllщнн_у, і два;І'ІЯТЬ тн
спчів та-;ар уж~ стоя.1о наноготові чтн У І~ раїни, 
нетерП~1ЯЧе ДОЖІЦПЮЧН ІІІJХОду. 

Вечоріло. В Чагнрнні, в геть).шнеьІ\іН І'осно
ді сидів Тпміш :з ВІІСІJКІОІ С.'rІуг.;шшr)І татаJНІІНН1 
у пишному парчено~tу вuршші. То vун ru.1тан 
1\алга; він приїхав :10 гетr.\ІаJІа І~інчапr rнрнв,У. 

--- Слухай, 'Гн~ІІНШ·,---І;а:тв І\а:11·а. -- }І •>Gі_цнв 
ТВОЄ.'rІУ бaTЬJ\()tli ВОЮВС\Т((СЯ :ш TCiit•. 1\~ІІtІ ТоІ•і BЇ;t
;IUHO ТВОЮ :МОЛО~l~-. і }( .-{О_1rрж~· ('UІІІ'О l'.'JtiВH. ~Іон 
орда давно ВJІ-а~ не .'rta.-ш .-НІІІJНІЇ :з:tо(Ш'ІЇ, іІ в ~1о.:І
;~аві U_\";{e ЧІІ\1 ІІІJіІ.:ІІВІІТНШІ. [)ОJІІ('(І Ті:JІ~І.їІ, ЩІН-І 
султана TJl'PIIbi~OI·o нt· Р'-':н·нішrтн. Ну, та в;І\Р ш;Р<'ІІ 
внкрути.мосн, а a,-~o(•li 'І у ее а~ нанrа с)у --~е: ті: І І·І~И 
не ~Ііркуttте до~rо, а швн.-рrе :зС'і{лtНтесJІ та іі ру
шаймо. 

- А чого тут ;~овго ~Іірr.·уватн.- (І;щааав всее
JІО Тиміur.-.Мсні що ншІr,-рІr, то І~ращr. а І~О;.Jш--:а~І 
недовго ;зі(>ратнея. . 

--- ~ Тебе ІІУТЯЩІІН ВОЯІ;а, Тн~tоШЄ'!-теа~ Bt'CC.'IO 
сказав lCa.-rгa.:_H тс(іе .~rюu:rro і .:ІїЦРІІ :J тсн)•)Ю Нтн. 
І~уди· схочеш. Хоча ааІ\•)Н ~Іаr .. ш:•тів і :шuороняє 
нам пити І'орі.:шу, а.пе .я ва-а' іі грі\а не ноuоюся 
і внп'ю u тобою чарку на ІI•)Gpnтrt ~trтв• '· :\I•JY тата
ра того не побачуть, а І~оаю;11 1: .. •Ісу,·ооть. Ну, 
хочеш побрата:-ися? 

Т11міш залю61ш згодІшс.н, :ше.1ів прш-Іt't'ТІІ :1ві 
чаркп горі:~кп, витшв а Ка.1гою ІШ но(•рапвІ~тво. 
тоді помінялися Іnаблямн Н Еінь~ш. 

- Тепер ми з тобою все о,.:.шо 1цо й рідні бра
тн,--- с1~азав Калга:-1~удп тн, Tj" дн ti я. 
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П. Страшний жених. 

Літо в Молдані того року було дуже гарне. 
Урожай на все був великий, давно вже не було 
такого. Бджоли наносили -tt вуліки силу меду. 
Люде раділи, що зможуть відбути 'Всі податки, та 
й собі зостанеться ·і на їжу, і на продаж. І в кня
зя Вr.силя Лупула, па його землі, теж був уро
жай великий, утроє більше вродило, ніж поперед
німи роками. І князь Ва-силь дуже радів з уро
жаю, бо мав же він дочку заміж оддавати за 
Дмитра Виmпевецького, то мусив не тільки на 
весілля втрачатися, а ще попереду в Турцію сул
танові дорогj подарунки ПО(}ИJІати, щоб призволив 
доЧRу за Вишневецького віддати. 

І раптом роскотилася чутка, що цо Молдави 
підетунили козаки з ордою. 

Князь Василь сш·)шу не поняв був тому ві
ри, бо певен був, ІЦО Посланці його щасливо до
везли листа коронному гетьманові, і той не по
пустить козакам напасти на Молдаву. Але одного 
дня вранці до його в хату ввійшов великий ло
гофет Стефан дуже стурбований. 

- Найясніший князю, лихо!-скрикнув він, за
бувши навіть уклонитися. 

- ІЦо сталося~І-спитав переляR8.Иий князь, схо
пивmися з :місця. 

- Кутнарський і Доброшевський приїхали! 
Князь глянув на логофета з докором і сказав: 

- Чи ти не стерявся часом? На що ти· мене 
так злякав1 Приїхали, то й хвала Богові, значить 
усе гаразд і коронний гетьман не попустить нас 
козакам на поталу. . 

Логофет крутив головою, що князь не ТаІ( 
говорить; потім насилу зміг промовити: 

- Прmха.ли не від · ~ронного гетьмана, а від 
козацького! 
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- Як то від козацького?- скрикнув князь.
Якнй діяnо~т:І поніс їх до ко~шць1~ого гстьмftна? 

-- Не діявол, а старfJСТй, що тут були,-відка
зав логофет. 

Князь Василь догадався, u(o ста.пося. 
- К.т:~ич їх сюди!---;-Jвелів він.---Я са~І у їх ро

спнтаюс.н. 

Пан КутнарсьюІ!t з паном Доброшевським 
увійnши до князя. Пан І\:утнарськиtt похнюпив 
голову і був такий, НІ\ пшо:Jяр 110 шкоді. 

- Оповідайте швидче, що з ва~rи сталося!
грізно сказав юrязь, пильно днв.'Іючпся на Кут
ш.Lрського.-Як ви оппнилися в Іюза.ків і нащо 
СІ\азали їм про мої заміри? 

Останні слова юІязь СІ\азав навмання, але по
~Іітнв, rцо почуnшп їх В:утнарськиn, ще дужче 
а()rнтrжпвся. 

- Xatt на11нснішн1t князь з~пrлується над бід
ІІІВІН сдуга~нІ свої~пІ! - жа..тrібно почав :Н:утнар
СЬІ\1111.-А.ле як на;r тобою стоїть Іtат, :ro rоді про 
все рос1шжеш. Та й листа найяснішого І\НЯЗЯ в 
нае 1це попереду nіднятu. 

l він росповів І{Оротко княаеві про всі свої 
прпгодп. 

- А ЯІt же І:озаюr пуетп.1и вас?--спптав юІяаь, 
неtt~ювірно дивлючпсь на l~утнареького. 

- Мп вте:к.шr, наttяснішІІй князю,-абрехав Кут
нарський. 

- А де ж Іюзаки?--спитав І\Нязь. 
- Вони збіралися напасти на CopoKj', як ми 

від їх впїздплІr, ее б то, я.к ~нІ втекли від їх,
ПІВИ,:.(ко переинакшив своє еv1ово Кутнарський. 

Князь знову неймовірно глянув ·на його і 
скааав: 

- Ca~r я винен: мусив кращих посланців ви
брати.-Ідіть! Великий логофет п~е роспитається 
ІЗ вас. 
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Не відповідаючи на низькі поt\ЛОНІІ, ІШЯ:Jh 
показав пос.1анцл~1 на двері. . 

- Казав .н ланові, що не треба нам еюдп їха
тп,- докірлпво говорнв пан ДоброшевсьІ\1111 1\ут
нарському.-Пан Т1вrіш вr.ппкодушннн .'Іпцарh. то 
й треба було йому еаужптп: а т~·т ;1ое.:r~·;І\ІВt•н:.н 
до того, ІЦО загинемо ра:зо~r а щ1~r вовцюr·аю. 

Кутнарсьюrй еер.::щтu г.1нн~·в на Ного. 
- Ну, і йди, пане, да І\о~ШІ\а, НJ\ що він TPrir 

так привабив. А я не І\Нан:нт·я на х.'ІоІІ('І•І\~· .1ас
І\у, бо В )ІРJІЇ III.lЯX('Tt'hl\tl 1\poll. 

- Прнвабнв!- !>уСняrів .. l•н)poiiH'IH't,J\IIti.- Він на \t 
ЖНТТН оuр.нтував і ШШ ;{оtірІІІШ'ВСІ•І\ІІtt щ~ lli.t· 
~t'ятає.. 

1\ня:ІІ• Васп.1r •. НІІІІр:ншшшr IIt)C.laJII~iв. :ше
.:~ів :шраJ j·[{(' IlUC.]:1TII В ( 'opm:y, :lОВЇ,'ЩТІtС.Н, ЩО 
'Га"М діЄТЬСЯ. [ ЩР :НН\'ІіВ .1\їІ\l' Ilii:rr.II\'BilТ\1 ІІ<ІНЇВ 
hj'THapCl•l\01'0 ТН ,.'toliptШH'B~'I•I\tІl'O. r\;н: 11:\l\ОВЇ ДtІU
pOШt'RCI•I\U~IY тшm поІЩ1СТІІ.1о ВТt'І\ТІІ .·l" Т11 чоша. 

І ІШ J-І\іноч~· но.lоВІІІІ,\' в II<l.'I<1Ili ;loliiгmt ч~·п:а 
про I\t):laJ\iв. ~Іар'лна ю:щ·r. щю Т<' ;Іові:щ:rа('.Н і 
еказа.1а Іm.ШІ-\іІЇ .'lоІ\еНІцрі. а та нішла а ІІІ•ВІІною 
до l!Ш'ІУХІІ. І '•)СІіt),·щ рпrа шt..:t• :шнаа вро ІНО новнну. 

- :\lатіІІІ\о!-І..:ааа.1а ,;1оt\<.'ШЦJщ.-Нt·ва..:t• Г•ап)І~о і 
тепер нr ноL·тушrтьеJІ'~ н~в.аа· він ... ехоче лпха вeitt 
~loл;raвi'l 

- А що 1\о\ІУ ~[од;щва?-трохп ІІОІ'оJц.:ншо еІ\а
аа:ш ГОСІІО,'Щrша.-Він ЧС<"ТtІ.'ІЮUНІІВ і tio:\ly :to 
ІН'/,ОГІІ rіа11,1УЖР, а611 ТЇдЬЮІ aa;(OBll.'lhlШTH СВОЄ 
чrетол f()(іство. 

- Погонорн :1 ІІІВІ, :матінко! Він тt>tle Іюсл~·хtн~.-
(і;Jаr·а:ш .їш..:сандра. 

- Ч н н ж ІН' І'ОІmрнаа tiO)ty'! Чrr я ж нu 0.1а
ПІ:rа ttoг•) ІН' <".:1,\'.Х:НТІІ('.Н .:1 нхпх пораднrшів? А він 
їх с:І'іХНВ, а :\trнe слvхатп Hl' хотів. А тепер vл~с 
пі:иrо: ор;І,V не ешrюіш тснrр. Тн.тарп давно лu'жп
Jд.Шl сл;ушного часу~ щоб пограбувати .Мол;щву. 
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Та Локсандра таки вблагма мачуху, і вона 
пішла до чоловіка. Але справді було вже піано. 
У господаревих rюJtoлx бу ло багато людей; вони 
метушились, щось говорили, щось вигуІtува.ли, 

але ніхто нікого не слухав. Господарша спинила 
якогось чолові1са, що кудись поспішався, і спита
ла, rцо сталося. 

- Ко~аки, татари!-вигую1ув він і побіг. 
Господарша увійшла до чолоnіка. Він був 

як непритомний і насилу міг скааати їй, ІЦо ко
заки й татари вже десь під Яссами, що де вони 
nройшли,-всюди пожежа й руїна: людей усіх рі
жуть; добро грабують. 
~ Та хиба ж не можна оборон.нтпся?-спитала 

господарша. - rx більш як copoit тис.ячів, а ми й десятьох 
не назбіраємо. Я вже послав гінця до Потоцького, 
а тим часом тре6а тікати, рятуватися .і що твид
че, то краще. 

Ще поминуло кільки день. Т\ожен дбав тіль
ки про себе, 1цоб еамому обрятуватися, 1цоб похо
вати свої гроші та всяке добро. Господарь Василь 
теж дбав тілпки про свої гpouri та про дорогі клей
ноди, ро:зси.тнtючп Ух ;~о схову в.певпі місця. Сама 
господариш тілЬІсп й дІJа.ші про те, rцоб борони· 
ТІН'JІ від; ворожого нанаду. Вона всіх підбадьорю
ва.ла, всім порядкуnа.'lа і проха.:Jа Ішяая виїхати 
кудись іа Ясс. 

- !Це ж не В<"е 3агинуло, -- впевняла вона,
встигнемо аміцнптн якес1) :місто, Зберемо туди вій
сьІш і там nересидпмо, nоки nрпйде потуга від ко
роннСІго гетьмана. 

Але госно:tарп не аrпжувався. Він, більпrе 
ніж ворожого нападу, боявся зради nід своУх і 
думав: 

- Пою1 я в Яссах, то я князь, а тількп виїду 
звідси, то зараз виберуть собі инmого. 
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На mвпдку руч якось зміцнили Ясен, aJie всі 
дуже добре розуміли, що ні ті щанці, ні те вій
сько, ЯКС СЯК-ТRК назбіралІІ, Не ВПСfОЯТЬ ПрОТИ 
.:1ужого ворога. А чутки що-дня надходили все 
страшніші. Найбільша, сила ворожа сунула про
сто на Ясен, руйнуючи на шляху людсЬІ\.і оеrлі й 
ниви; а невеликі загони татарсЬl\Ї ро:збіго~lиея по 
всій Молдаві. 

Нарешті козаки з татарамн пі.:хступпли до 
Ясс. Небагато їм було праці пробити поганенькі 
:міські мури; а пробивши їх та вскочивш:и в місто, 
зараз же запалили в І~і.1ІЬІ{ОХ мjсцях оселі_, По
лум'я гоготіло; жінки крича..1п; мужчпни пробува· 
ли оборонятися, та не вистачало сили. 

- Тікати! - кричали в господаревому ПаJІаці. 
Але куди ж тікати1 Коли це прибіг Янкель і ска
зав, що він знав, куди можна втекти. Він уже 
кільки років жив у Яссах ~ держав там корчму. І 
от вів назнав у ліоі серед скель улогоюrну таку, 
що знайти їі було дуже трудно. В те :місце він і 
помінІmf'..я одвести господаря а сем'єю. Міркувати 
не було часу, та й не було з чого вибірати. То 
зараз ;ке господарь, господарша, Локсандра. Сt·е
фан Бурдуц і:з жінкою і ще :кільшr блп:зьких кня
зеві людей піІ.пли за .ЯІп~е..'ІІем. Я:юІмнсь вулиЧА&
:ми та прову.:ючка:ми Янкель ВІmів їх аа ·-місто в 
ліс. Насилу продираючися серед куІдів, спотикаю· 
чи ся на гнилі пні та ковзаючись на мокрому ка-_ 
Мінні, ДЇЙІПЛП ВОНІІ ДО ТіЄЇ УЛОГОВИНИ серед ВІІСО· 
ких стрімких скель. Увійти туди можна було тіль· 
ки однією ·стежкою, що заховалася під густим ча· 
1·арником. "Греба було по одному продиратися крізь 
той чагарник. Нарешті діЙІШІп, куди треба. Уло· 
говина серед скель була чимала. Оселі_ не було 
таи ИЇЯR()Ї, тільки росли величезні, стареані буки. 
Янке.11ева се:и'я була вже та:м:. Жінка Яи:ке.лева 
привітала гостей і поставила-· їм вечеряти. А.пе 
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до вечері ніхr:о й не доторкнувся-не до їжі було. 
На небі жевріло проміття від пожежі; князь 

Васіrль, дпвлючися на його, плакав і Іtрізь сльози 
казав: 

- Ясси мої, Ясси! Шо ж тепер з вамн буде?! 
Локсандра ввесь час мовчала. Вона зблідла і 

схудла; очі їй горіли, а губи тремтіли. Бідна дів
чпна ламала руки; вона почувала, що треба гово
рити ;з батьком, упевнити його, що від його зале
жить спинпти страІШІе лихо; але говорити не 

)ІОГЛа. 

Пан Кутнарсью-Ій теж був тут. Янкель ще 
раніше прпвів його в схованку, і він нараяв Ян
Белеві привестн СЮ2J.И й 1шязя з сем'єю. Хитрий 
пан зрозумів, 1цо діється в .Локсандрпній душі і, 
1цось поміркувавши собі, підійшов до неї, нпзЬІю 
вклонився і с~азав підлесливо: 

- Прошу .ласю-1 в прекрасної ЮІЯЖНІІ: хай 
прпзволить впслухатп пораду свого найнижчого 

муги. 

ЛоІtсандра пеt~}ЮВірно глянула на його. 

- Тільки княжна :може обрятувати всіх,-с~а
аав він ще підлесливіше. 

ЛоІtсандра мовчала, але їі вели~і чорні очі 
ннталися в пана, 1цо він хоче СІ\.азатн. 

- .Як бн княжна ;згощшась побачптпся з па
ном Тимошем, то він запевне положив бп зброю 
їй до ніг,-стиха сказав І\утнарський, Ішльно ;~нв
лючІюя на Л01~сандру . 

.:Іоксандра здрkпулась і сн,уvлша очі. бо 
Кутнарський угадав їі власні несміливі думю1. 

- Я можу так зробпти, що княжна а нп:м по
бачиться,-шепотів Кутнарський. 

Локr.андра глянула на його і сказала жур
ливо: 

- Ні до чого це! Шо ж я йому СІ\ажу? ьатьІ\0 
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lte згодиться мене за иого віддати, а він оез того 
не послухає мого G.ІІаганпя. 

- C.'!lono чести даю, 1цо ~ilt примусимо князя 
згодитися. Княжна смілпво може обіцяти це слав
ному JІицарені: nін тільюr їй самій Іюйме віри. 

Княжна помовча.,туа трохи, подумала, потім 
сказала ледві ч;утно: 

-- я згожуюсь ... 
Пан Кутнарський низько ВБЛОІшnся oдitt-

шов. 

Ш. Хитрощі. 

Тиміш смутний сидів у своєму наметІ 1 за
миелено дивився, як заходило сонце. Ясси горіли 
вже третій день; третій день уже шукали козаки 
господаря з сем'є;ю: ІПУШLіІИ і в Яссах, і по за 
Яссами, але ж ніде їх не було, і слід їх запався. 
Ніхто їх не бачив, ніхто нічого про їх не знав. 
І\.удпсь 'вони втеми, десь заховались, але-де1 

Враз перед Тимошем став Янкель. Корч:марь 
дуже nостарівся з того часу, як Тиміш бачІm 
його ще :малим бувши; але вее ж він зараз його 
пізнав. 

- Янкель! -скрикнув він, став і вхоп1mсн за 
шаблю. 

- Не турбуйтеся, ясновеJІь:можний папе Тимо
mе! Н З гарІПІ~ПІ ЗВЇСТІШМІІ: :мене ПрІІСЛ8..'1:а ДО па
На ТимоLІа сама княжна,-похопився сказатп Яв-
І\ель, поступаючись назад. · 

- ..тІоксандра1 - спитав Тиміш радісно. - Тебе 
npиCJraлa Локсандра1 І~ажп ж, кажн швидче! Де 
вона? Як їй1 

- Княжна хоче бачптн яснове.іlь~южного пане~. 
Тимоша. 

- Ходім!-скааав Ти:міІn, беручи шапку. 
- Хай ясновельможннtt пан буде терплячий і 

nідожде до ночі, - У~'Іес ... 'Інво промовив НнІ\еJІЬ, 
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нн:-н"'r-:о І\ЛаІfЯ'(()ЧІІсь.-1\няжна дожнда111~rе пана в 
Пllt1, 11і_·~ ct,raeю. Я пронеду нана до неї. 

- А ~юже це ІШСТЮ:J на мене?---по,-~умав Тиміш 
нсtt:"Іrовір~Іо у·:шнув на Ннке~Ія. 

НШ~Р.іІ> ар();зумів ЙОГО ПОГJІЯД і сказав: 
- НІ\ же це я забув?! Н ж маю цндулу від І~няж

ш· яенове.аьмо.жно~rу панові. 
-- Ну n дурень!-сІtрпкнув Тнміш.-Давай мер

щіН цндулу! 
НнІ:\е"lь витяг карт~у паперу, на їй було на

шrrано: "~Іені треба нобачитнся з тобою, мій лп
царю. 3вірься на Янhе.1я, він проведе тебе до мене". 

Побачивши, що Тиміш дочитав, Янкель умо
впвся з ним, де зійтпся і знпк. 

Тпміш був дуже щае"'Іивий і йому хотjлося 
по:~і"1ІІТІІСЯ а кпмсь своїм щастям. Він пішов до 
свого побратима Ка.."lгІІ. 

1\а.,'Іга сидів па юшпмі, підобгавши ноги і 
щщ·ь про1шз V"Вав своє~ІУ нисареві. Писарь поло
жпв перга~нrн на ос"'Іінчпкові і пензликом вима
.1ьов~~ав хнмерні турецькі .. 'Іітери. То Калга про
r:.а:.з~·nав лпста т~·рецькому султанові, виправля.ю
чися перед нпм за похід у Мо .. 'Ідаву. Він поспі
пшвел, щоб султан одержав його .ІJиста раніше, 
JІiit~ до 1tого прибудуть посланці ;з ~Іолдави. 

ТН~ІОШеВі ДОВеЛОСЯ ПіДОЖДRТІІ, бо ЙОГО ПО
браПН[ не любив, щоб його турбовано під час ро
боти. 

Нарешті листа ;.{описано, печать прибпто, пи: 
cn рь ~абрав своє писарсЬІ~е причандалля, тричt 
ВІ\.аmшвся до зt.млі своєму панові і тихu вий
Іпов а на~rету. · . . 

--- Що скажеш, брате?-ласІ~аво спитав Калга 1 
з; .. ЩІ::ЮВаНО ІІОДИВИ:ВСЯ на Тп~юmа.-ТІІ ТаІ\ИЙ, паче 
зараз був у раю. Що сталося? 

- ~1о~сандра знайшлась і хоче мене бачптп!-
ра;Uсно сказав Тиміш. 
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Калга теж apa.;tjв. ііо:чу tтаетпво не про .1о
J~сандру йІІІ.'юся. а 111''-' 1ї 6ать1~а, бо давно йо~r~· і 
вві ені ввижадпсь В('.1Ш\і скарон князеви Васпле
вп. І як Gп він знаtlІuов кня:зя Васп.1я, то вже 
зумів бп допптатпс}{, де він їх поховаr. А.1е вп-
слухавшп Т1пюша, І\а~1І'а ос~rутнів. . 

- І тн ймеш вірп жидові та його панірцrnі'!
промuвпв він.--Чому ти не схопив його, щоб він 
показав на,І, де їх схованка·~ Тп взяв бп свою мо
лоду, (1 мені були б князь Василь і3 княгшrею. 
Ну, та це ще можна залагоднтп . .Ми схоппмо жп
да і зве~~1имо йому одвести нас до 1шязя. 

- Ні, брате, так не буде,-поважно ска;зав. Тп
~tіш. - 1\nяжна звірилась на мене, і я не можу 
зробпти по зрадницьком.у·. Я побачуся з пРю тю~. 
як вона хоче і не буд)· досліджувати, де сховався 
їі батько. 

- Ну, а як вона до тебе не вийде, а. просто це 
пастка на тебе і тебе вб'ють? 

- Такого не може бути, бо вона сама написала 
мені цид~rлу,-впевнено сRазав Тиміш. 

- Може їі примушено, - не покидав свого 
Кал га. 

- Не така вона єсть, щоб можно було їі прІІ
муситІІ. Та нехай. там і смерть на :мене чигає, а 
все ж піду, бо вина :кличе. 

- Я тебе не пущу са)юго, -- сказав І\а.1га.
Візь~rемо твоїх полковників та й підемо всі. 

- Я того не хочу і піду сам! - зважливо ска
зав Тиміш і впйшов з намету. 

Настала ніч, скрізь усе затнхло, тоді Tп~rim 
вийшов з намету. Де-не-де ше догоряло багаття, 
але козаки всі спа.і'ІИ. Не спа .. 1п ті~1ьшr варт•1Ві. 
Вонп 1шаня~ч:ися своєму ота}Іанові і :щвалп 1lo~r~· 
дорог~·. Нарешті ТимінІ дНtшов до пшнців і ІJіІ:е 
хотів б~"В перелазити на той біІ\, 1\0.JIII це :з-:ш ну
пп :ка~Ііння nпстро~пr.тrася ЯНІ'\елева голова. 
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- Не сюди, ясновслh}ІОЖНІІй пане, - тут яма, 
хан пан іде за мною-я проведу. 

ти~rіш ІІішов за Ннкелем, перест,Упаючп а 
1\а~rіня на ка~tінь, перестрпбуючп через ЯІ~ісь 
Н~ІІІ, через ЯІ\kЬ KO.'lOДIJ. Hapenrтi впоралися ВОНІІ 
з тих руїн і пішлн .ІJоІциною, аж поюr вступилІІ в 
нt>великпй гайоІ\. 

Я сеп І%Rе не горіла і пол,у~r'я не світп.1о, ТаІ\ 
ІЦО поночі бу.1о йтн. Та Янке.1ь мабуть добре 
знав дорогу, бо ttшов не сппняючпсь і нареnпі, 
.:.іttшовши до стру)'ІОЧІШ, сказав: 
-Тут! 

Назустріч І\озакові з :ка)-Іеню вст~ТJа те:\ша 
постать. 

- .. lо:ксандро! -- скрикнув стиха Тиміш. Серце 
Ному таь: стукала в грудях, що .він чув його . 

.1оксандра мовчала, бо їй перехопило дух. 
Тількп як Тиміш . пригорнув їі до себе, тоді вер
нувся до неї голос і вона сказала: 

- Тпмоше, як· я мучилася без тебе! Як довго, 
довго я тебе не бачила!.. · 

- А з :ІJяхом же як?-спптав Тиміш, зашrраючи 
їй у вічі. 

- 3 .шІхо~t'? з яким ляхом?-і собі спитала зди
вована ."'1ш~сандра. 

А :~ ;~~штро~І Впшневецькпм. Він же в тво
го батм~а жпв, і. батько хотів тебе за його від
дати. 

. ..1щ\сандра аітхнула. 
- Це правда, 'Гп~юше: батько хоче, щоб я йшла 

за його; але я ніко:ли: не любитиму його так, як 
тебе. 

- Н теuс не віддам ніко~Іу!- сказав Тиміпі.
}f ннрву тебе в їх, хоч би довелося всім смерти 
аан,·щтн! 

:Іоксюора здрігнулась. 
- !До тн 1~ажсш! -- жахаючись промовила ВО" 
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кою тому, хто вбив би мого батька! 

Слова Тямошеви нагадали Локсандрі, чого 
вона сюди прийшла і що хотіла сказатп Тимо· 
ше ві. 

- Слухай, Ти:моше, -сказала вона.-Ти багато 
зла зробив моєиу рідному крає:ві, ти спалин, 
зруйнував його; ЧР-ре3 тебе й наша сем'я зазнма 
тяжкого лиха, і ми :мусилп тікати з рідної оселі і 
ховатися в пущі лісовій. Я повинна б за те зне· 
навидіти тебе... Але я тебе кохаю; кохаю ще дуж
че, ніж попереду ... Благаю ж тебе: ради мого ве· 
ликого Іюхання не :муч ти мого серця, бо воь J 
рветься з болю, бачивши тяжк~ лихо, що впало 
на нашу Молдаву! Я ж розумію, що через мене 
те все лихо сталося... Подумай, яково мені днвп· 
тися, як палають наші Ясси, як мучуться батько 
й мати... Яково мені чути, що стільки людей заL
гииуло, стільки нещасних стало через мене ... 

Вона заридала. А Тиміш стояв збентежениtt, 
похнюпивши голову і не знав, що сказати, чии ії 
розважати... . 

Локсандра мовчки пішла туди, де їі дожидав 
Янкель. Тиміш ії не спиняв. 

Другого дні пан КутнарсьІtий прохав у кия
~я Василя дозволу поговорити з ним. 3а-для роа
мови вони одійшли геть далі, під високі буки. 

Розмову почав пан Кутнарський. Він сказав: 
-Насмілююся подати до уваги ясновельможному 
князеві наше становище. Ми тепер, сказав би .н, 
опинилися в- паші у лева і не маємо, де сховатися 
Від ЙОГО ЛЮТОСТИ ... 

- Це я й сам знаю, - суворо відказав князІ), 
насупивши брови j похмуро дивлючись. на КУ"І'
нарського, - як що пан не має сказати чогось 

кращого, то не було чого :n розмову починати. 
- Я хочу ска<Jати ясновельможному князеві, 
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що :ми :маЄмо на ворога тільки одиu спосіб: тре~ 
поступитися, але тільки дочасно, тільки щоб очі 
одвести. 

Князь похмуро подивився на Rутна.рського. 
- Пан хоче сказати, що ми мусиио віддати 

свою дочку зухвалому козакові? 
-:- Я кажу, що· можно rільки пообіцяти йому 

віддати за його княжну. 
- Він на те НР пристане,-сказав князь. 
- Ну, то можно відбути заручи~и. 
- А з татс1рами ж як'1 
- Од їх можна відкупитися. 

Князь звелів Кутнарському смикати на по
раду всіх бояр, що були на. той час у сховаиці. 
Під ГЇJJJІЯСТІІИИ буками зібрала.м рада~ Враджено 
було, що князь по?бЩяє ТимошевІ віддати за йо~ 
Ло:&сандру через рш І напише про те гетьмавовІ 
Богда.нові ли~та. Татарам враджеио заПJІатити скуп. 

Того ж вечора князь ВасиJІЬ написав листа 
геть:иа.нові Богда.вові. Вів страшеиво ВИХВ8JІЯВ Ти
моша за його войовитість та мужвість і писав, 
що вважає за вел:ику честь собі мати зятем тако
го славного JІИЦаря. 3а дочкою свовю вів обіцяв 
дати велиІ~ий посаг. Весілля :им о відбутися че
рез piR. 

Татарам князь Васи.пь обіцяв заплатити такий 
Cityn, ЯКИЙ ВОНИ СХОЧJТЬ. І В ТОЙ Же час корон
ИОМУ гетьманові пос.пав RІІЯзь листа про те, що 
в11купить його сива з турецької ~.,волі, а за те 
просить гетьмана не допустити ~ знову ва:. 
пасти на Молдаву. 

Так лукаво поводився князь колдавський Ва
силь Лупул. 

Тяжкі часи пережив&JІа У країна. Гетьманові 
Богданові було н~ до Молдави, та й Тииіш не 
~ав часу дукати про одружіввя; він не забув 
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rІоксандри і не перестав їі любити, але під такі 
~яжкі часи будо не до одІJужіння; та й ворогові 
tого, Дмитрові Вишневецькому, теж довелося не 
Іро одружіпня думати, а про військові спр~.вн. 
:>агато полягло і :козаків, і поJІЯків; померло і двоє 
юрогів гетьмана Богдана Хмельницького: корон
НІй гетьман ПотоцьюІй та князь Ярема Виmне
аецький. Коронним гетьманом став польний геть
tан пан Rалиновський. 

Нарешті вjйна ніби скіНчилася. Здавалось би, 
цо після нещасливого козакам бою під Берестеч
юм та після Білоцерківської умови гетьманові 
UіельницькоЬІу годі вже були й думати про те, 
цоб знову воюватися; так принаймні думали собі 
юльські пани. 

Але Богдан уже знову лагодився до війнк і 
6мірк9вував rц6 та ЯІ\ робити. 

Під той час, як усе ніби втихомири.лось, Ти
шп заговорив з батьком про своє одружіи.tІя. 
- Батьку!-казав він,-весілля одсунено булона 
див рік, а тепер уже й другий до краю дохо
;ить, а про весілля нічого не чуть. Доки ж. м:еиі 
~е ждати? Я тут зараз не потрібен, то пустіть ме
е в МоJtдаву: я візьму свою мQлоду з зброєю в 
уках, як що так не віддаватимуrь. . 
- Стрива:й, сину!-відказав Богдан.-Не по6пі
rайся до зброї братися! Я напишу квязеnі листа, 
агадаю про :його обіцянку, а як що з того нічого 
е .вийде, тоді побачимо, що робити. 
- І чоrо там ще писати листа. до князя?-від

азав Тиміш батькові. - Пан Доброшевський до
ить оповідав нам про :його лукавство й зрадли
ість. 3амісць листи писати, краще з військом до 
QГО прибути. 
- Ні, сину, так не год11ться, треба звичаю до
ержувати. Скажи своєму панові, щоб лагодив
fІ їхати до князя ВасИJІя з :моr:м листом. 
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Богдан сів писати листа, а Тиміш знайшов 
пана ДоброшевсьRого і сказав, що батько хоче 
ноелати йог9 з листом до князя Василя. 

Пан Доброшевський не зрадів з тієї звістІtИ і 
почав б.~'Іагати: • 

- Ясновельможний пане! Невже в пана ~гетьма
на немає коааків спритніших до цього діла, ніж я.? 

- Не бійся, пане!-заспокоював Тиміш.-Ти ж 
посел, то на тобі й волосини не займуть. І бард
тися там тобі немає чого: листа в1ддаси та й на
зад поїдеш. 

Сумно похил1m голову бідолашнИй пан. 

Богдан напи~ав Листа, і пан До~рошевсьІ<ИН 
таки пові:з йоrо. І стогнав він, і ох:І<ав, та зректи
ся не посмів, бо таки боявся гетьмана. 

• Але з того листа нічого не вийІШІо, і Тиміш 
з козаками та з татарами рушив у похід. · 

--,. 

lV. Під Батогом. 

Польське військо отабориЛось по.-иад Бо· 
гом - ріІtою, неда.леІю від Ладижина, під горою 
Батогом, 1цоб не пустІІТИ в Молдаву Тимоша 
Хмельничею\а. Отаманував над ним колиІІШій 
польнай, а тепер коJ1онний гетьман КалиновсьІtИй. 
Н табqрі не було ладу. Правда, гетьман І\ричав 
багато, але слуха.."Іися його мало, бо робив він на
J-~азп без ладу і раз-у-ра.з одміняв їх. 

В еуботу, 29 травня, було католицьке свято 
l:>ожої Матері. Військо з самісінького ранку було 
а:~есшJJ~ійне, бо довідалося, що недалеко від табору 
і1'яви.,·п1ся татари. Счинився в таборі такий гаJІас 
ra JІемент, що_ Іюронний гетьман насилу зміг ути
пrптп. Він об'їхав увесь табор і вшикував віttсьІЮ 
;щ uою. . 

Через І~ідьки годин а табору побачили ·татар 
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1 к; ль ки І\озацькпх сотень. Вони: їхали тихо, спо
кійно і мов не помічали польсьІюго табору. 

- Стріляти на псів!-звелів Калиновський. 
Старий пан, що начальникував над гармата

ми, мерщій. кпнувся до Калиновського і СІ~рІщ:нув: 
- Нащо пан коронний гетьман хоче їх заче

пити? Хай собі їдуть! У нас занадто мало війсьІ\а, 
щоб нападати. 
· - Дурниця!- гостро u::Jвався Калпновський.-
Ще мали б мп їх боятися! Пан хай сидпть з сво
їми гармаrами в таборі. Він зараз побачить, якого 
чосу мої реtlтари: Дадуть хлопам; 

Поо~1ЯІ~и стрельнули. Татари в ту ж мить по
вернули назад, а польсь1~і рейтари посRаІ\З..ЛИ аа 
НІПІИ геть од свого табор~r. · 

Тут сталося щось дивне. 3 другого боІ\У n 
таборі СЧИНИВСJІ КрИІ\: 

- І\озаІtи! · І\озаюr в таборі! 
Кинулися навадогінці за рейтарами, крич~·чи: 

- Назад! назад! І\озаю1 в таборі! 
Частина рейтарів повернула назад до табору; 

друга частина ще якийсь .час гнала вперед, але,поба~ 
чпвши нарешті, що задні повернули до табору, по
вернула й собі. А козаюr й татари повернули за нп-
·~пІ навздогінці. 3адзпча.і'ІІІ стрілп та кулі і багато 
рейтарів попадало з Ішнен. Поюr доСІШІ\8.JІИ реtl
-тари до табору, то третинп їх не було вже. А козаюr 
tt татари стали оддалік од польсЬІюго табору так, 
щоб кулі й стріли до їх· не долітали. 

Хоча поляки й счинили rвалт, що козаки в 
таборі, але їх там rце не було. То пр1ібігли туди 
ТЇЛЬШІ недОбИТІ\И ПО.ПЬСЬІЮГО ВЇНСЬІ~а, ІЦО tlШЛО 
було до Ладижина та зустрілося з Тимопrем 
Хмельничев.ком, і після тії зустрічі :юеталпся а 
його самі недобІІТі:и. Прпбігши ті недобпткп в тя.
бор, упевнялп, що Іюзакп зараз нападуть на табор~ 
що їх сила-силенна, тпсячів із сто. 
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1\рш~ ~~ншнnся f't·pcд вііlсьJш: всі реметвува
:ш 11[1 ІіОJЮІ\НОІ'О П'ТІ,~ІаІШ: 

- }Ік nін ~Ю.ІІ.:е отаманувати, 1юлп сам нічого 
н~ :-tюн:! Не ;юнідався навіть, чп велика сила в 
Jюrюгів! На a:-~pi:t нас сюдн привів! 

Старі, :ше.'l~їІ\rні вояки-пани зійшлися і пм
І\о гоnоршнt про т.нжке становище, в якоиу оnи

НІшося ВіfіСЬІШ. 
Хтос1) кршшуn, ІЦО треба гетьмана Калинов

смюго ni:t,lnтa аноnу в неволю татарам. 
- Хап :тов~· СІ\оштує татарс1)кої неволі! Хай 

ноrн;щтh ~- 1\'рІвtу! Не гинути ж нам усім через 
tioi о GоІІ\СНЇЛІ•НоІ·о! 

- Ні, І~ращс о;tіш.1РМО його Хм:ельиицькому!-
'~JІІІ'Іа.lІІ другі. 

- Боягуан! :lра;щшт!-грімнуло враз. 
То І'СТJ)~ІіШ І{n.1шювсь1шй вискочхm з свого 

на~н·ту. Він увес1. трРмтів, очі палали, рука міцно 
rпн·•~n..1а аннту вт·ору Iua6JIIO. 

- Вн <'3ШІ Gо:.І\І.'ВЇJІьні! Ви н~ ТЯ\ІИТе, що ·роби
п·~ aaraa вшІн~уІщтІІся і геть з табору на ворогів! 
Хто с~Ііє не l'.'Іухатися, той скоштує моєї mа6-
.нн;н! 

O,·tpaay Ішшr були 36с>нте~tилися і змовкли; 
а:JІ• :за хнн:ІІ>І~У вже 1шну.лнся до Калиновського 
;:а гс,.lІІМІІ шаfі.1ямп і поча.гІп кричати: 

-- Тй 6оягуJ і ;зрадник, а не ми! Ти віддав нас 
,lo руІ\ татарам та хдопам! 

І·~ільюt :\Ю.luднх панів, а серед їх князь Дми
тро ВишнАвецг.Ішtt та Микола Потоцький заС't'у
Іш.:ш 1·стьмюш і сн.1кувалися втихомирити роз
.Jратnвnних. 

l'rтмшн Кn..1:пнонсьюІtt пішов знову в свій 
на~Іl''Г, а .З НІІ~( КЇ.:ІЬКІ[ ІІрИХИЛЬНІІХ ДО ЙОГО панів. 

Смерк~tося. Козаttів ще не бу.1о, але їх спо-
;.r.івалпся що-хвиЛини. · 

У сі сіньку ніч не спав гетьман 1\ад:инонський, 
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усе радився, як боронитися від ворогів. А в та
борі страх усе дужче опановував військо, і ледві 
стало розвиднятися, всі вже були на конях, усі 
наважилися тікати, покинувши гетьмана. 

Князь Дмитро і гетьманів син Самійло 1\И· 
нулись до гетьманового намету. 

-- Батьку! спини їх! Вони тікають!-скрІfІ\Нув 
пан Самійло. 

- Поганці! Боягузи!-скрикнув гетьман і ви
скочив з намету. Все військо налагодилося тіка
ти, опріче гармашів та найманої німецької піхо
ти. Розлютований гетьман звелів гармашам стрі
ляти на втікачів. Грімпули гармати, і синій дим 
розіслався над табором; тоді гетьман послав нав
адогінці за втікачамн німецьку піхоту. Коли це в 
таборі счинилася пожежа. То панські хлопи під
палили в таборі сіно. 

Розійшовся дим гарматний і сонце осяяло 
страпшу картину: багато поляків лягло трупом, 
постріляні своїми ж гарматами; деякі счепилися 
битися з німцями; деякі, стерявшися, кидалися 
хто в полум'я, хто в річку. Пожежа в таборі розго
рялася все ширше. 

І враз з-аа гори сиппули козаки з татарами. 
Попереду їхав ставнИй велетень-запорожець. По
бачивmІІ польський табор, він спинив коня, наста
вив руку над очима од сонця і глянув. Запоро
жець той був Іван Волотаренко, родич Богданів, 
запемий ворог ляхам. Глянув, зареготав і сказав: 

- Гляньте, братіки, що ляхи роблять! Сами ее- -
бе б'ють і сами себе печуть. Це ж ми їх голими 
руками заберемо! Помстимося за Берестечко! 

Козаки й татари кинулися на польський 
rабор ... 

Ma.no кому з поляків довелося живому ви
скочити з бою під горою Батогом. Поліг там і ко
ронний гетьман Калиновський, Синові його Самій-
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лові з кількома панами пощастило перехопитися 
через Бог-ріку, а від смерти й вони не втекли: 
муспли десь недалеко перехопитися через місток, 
гнилі мостини не здержали їх, і всі пани попада
ли в воду, та там їх і смерть спіткала. 

Бідо.;'Іашніtt пані ~rрсулі не сказано, що вже 
чо.1овіка їі не}ІаЄ на світі, а сказано, що забрано 
nого в бран. То вона почала свої маєтки збувати, 
а гроші в І\ри}І посилати, щоб викупити чоловіка; 
та вже нjІ\ОЛІІ вона його не побачила. 

V. Вовк у пастці. 

J:l\ax обняв Ясен, як добігла туди звістка про 
бitt ni.J: горою Батогом. А за цією й друга страш
на :звіст1ш приНшла, що таки йде в :молдаву ТІ~
міш по свою молоду і веде з собою поїзжан ве
сільних-козаків та 'орду. О 

1\нязь Василь СІ\ЛІПШВ своїх бояр на велику 
ра;{у. 

У юtйбільшій залі в князькому палаці зібра
лася рада. l{нязь у короні, з жезлом у руці сидів 
на високому лозолочуваному троні; Ліворуч на 
трохи нижчому троні сидів мнтролшнrт; по під усі
ма стінами сиді.ІJИ бояре. Проти князя стояла по
чесна варта. 

І\ня:3ь ПО}юлився, В3ЯВ у митроnолита благо
словення і почав гзворити. Говорив він цього ра
зу нr. тю~. як :звичайно, не по ВJІадароькому, а 
.'ШСІ\:Ню і ніuп жаліючися. 

І ІІанонні n вірuі бояре мої, мудрі мої по
ра:шш~н~ ---почав він.--Прошу у вас щирої поради. 
Ba~r вi_J.o~to, н якому стані тепер опинил.ася Мол
;щва. 1\и:JаІ~ІІ насувають на нас із ордою, і ГРТЬ
"'ш 'Іхніt1 вн~Н11·ає, щоб я віддав ;:J:очку свою за 
tt~ ,І·,.~ <:ШІі.l Тимоша. Друзі мої, :зро:зу:міttте, яке це ме· 
ю 1·оре~ Я ж батько своїй дитині. Я ж впкохав їі не 
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на те, щоб віддати їі, княжну молдавську, -за nро
стого козака! Мені краще їі бачити в труні, ніж 
за Тимошем Хмельниченко:м!-дока:зав він трем
тячим голосом. 

Настала довга тяжка тиmа. Нарешті один 
боярин устав і попрохав у князя дозволу сказати 
своє слово. Він сказав: 

- Перед двома роками дізнали ми на собі, як 
тяжІю доводиться нокутувати, розгнівивши :завзя
того лицаря Тимоша Хмельниченка. Покидавши 
все своє добро і забравши тільки жінок та дітей, 
ми мусили ховатися в пущах лісових, і з високих 
дерев з тяжким болем дивилися, ЯІ{ пожежа ни
щить наші оселі, все наше добро. Хитрі ляхи і 
не подумали нас рятувати; а ти ж, князю, споді
вався від їх порятунку, так саме, як сподіваєшся 
й тепер. Але ж і тоді, й тепер твої надП були 
марні. Тоді вони нам не допQмогли, а тепер їх са
мих побито, і ми опинилися в ру,Ішх у Іюзаків та 
в татар. Та тепер наше лихо буде ще тяжче, ніж 
тоді, бо ми не додержали слова. Про що ж нам 
радитися, чого міv.кувати про те, що й так кожен 
бачить і розуміє~ Невже перебуте лихо ще не на· 
вчи.Ло нас~ 

Тут загомонілн й инші бояре: 
- Не хочемо, щоб нас знову віддано на пота..'Іу 

татарві! Чим Тиміш не зять князеві? Він хоч і 
:молодий, але вже встиг слави собі придбати. Тіль
J{И ти сам, князю, гребуєш ним; а це тобі такпй 
зять, що кращого й не знайдеш. 

- І я прилучаю св()е nрохання до їхнього,~ 
сказав митрополит.-І\озаки через свою віру ближ
чі на:м, ніж ляхи. Наро;::~:ові нашо~1у ,:.r:уже не ,цо 
вподоби твоя дружба :з ляхами, і як ти тепер не 
схочеш оддn.ти дочку за Тимоша, то хто вгадає, 
що може статися? Народ може повета ти і с:Еину
ти тебе з князювання, навіть з Молдави може те~ 
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бе вигнати, а замісць тебе настаповити князем 
Тикоша Хмельниченка. 

~ Великий гв.ів брав князя Rасиля, слухаючи 
митрополитовп слова. Иншим часом він не дозво
лив би так говорити; але тепер звав, що немає 
навкруги ні одної прихильиQї до його людини. І 
tправді: всім сподобалося те, що сказав мцтропо
лит, і кожен ви.являв це. Всі почували, що ослабла 
та рука, яка їх гнітила. 

Князь силкувався :вдавати покірного- й лас
каВого, але суворо насуплеиі брови і похмурий 
nогляд нагадувмп вовка, що піймався в пастку. 

Він підождав, поц трохи вщухло і тоді ска
зав покірно: 

- Я л~н задовольнити бажання мого народу, 
ме чи обрятув це вас од дикої сваволі гостей 
ваших? Чи не краще нам усе ж прохати nотугІt 
в найяснішого короля nОJІьського 1і разом з його 
військом борони:rи Молдаву од ворогів? 

Тоді встав старий боярин, велw;mи:и рухом: 
показав на вікно, крізь яке виДІtо було поруйно
вані будівлі і сказав: 

-- Перед двома роками оселі наші потопали 
серед пишних саді:в, баrатиии нивами пиmмася 
наша країна. Тоді легше було зібрати дуже вій
сько і ловести його назустріч ворогові. Але тоді 
князь ПОКJ[~ ва:дію на своїх друзів ляхів і по
пустив спуетошити країну, зруйи)-вати й cna..11mи 
Ясси. Яке .ж війсьКо :може дати тепер Молдав а, 
коли ще по їй скрізь руїни,. коли немає кому ро· 
бити на полі, бо мало не половина JІЮдей НІ\.ШИХ 
гине в татарській неволі? Ш, князю, не час нам: 
тепер воюватися, а треба задавити в- собі гордощі 
і скоритися тому, хто. дужчий за нас. · 

Князь збл:Ід -і иі.цно стиовув уста; але за 
хвильку вже переміг себе і сказав: 

- Хай- буде по вашому: за-для рідного краю я 
ладен .відцати на жертву свою дитину! 



Сr\аааnши це, він тр1rчі стуt.;nув жезлом об 
поміст на анаІ\ того, ІЦО рада СІ~інчплась. ~·(;і по
:В(;Тава.:Іп і ІІОЧа..1JИ ВПХОДІІТІІ. 

Серед вr-лиІ\ого 1\.НЯЗЬІ\Оt'О двору купІ\а бояр 
оточнла Jюгофета Стефана Бурдуца. 

Чп дuвгu ще ми терпітимем його .анущанвя? 
Сьогодні він СІ\аже одно, а завтра зробить зовсім 
ннше. Чи не краще справді нам 3робити в себе 
:князем Тнмота ХмельничеІІІШ1 

Бур..1уц l'JІу3ливо похптав головою. 
- Тоді мн з вовчої пащі перекочувмо в ведме

жу,-с.І\азав він.-Правда, ІЦО вовк иноді гризе нас 
вовчими зубами; але ведмідь одразу росчавить 
нас своєю ведмежою лапою, і я не знаю, що гір
ше. А я, дороге братт.н, сказав би вам ивше зро
бити,-до;з:ав він <.;тиха, ·озираючись наВІ{ругп.
Хай собі вовк з ведмедем породичаються та й ду
мають собі, що їм ні відІ\ЇЛЬ ніян:ої небезпеки не
має. А мп тнм часом нпщечком надькуємо на 
їх ворогів їхніх, та й скинемо з себе обох. 

- А що ж тоді1-спитав державвий скарбнІпt, 
неймовірно поглядаючи на Бурдуца. 

- А тоді з між себе виберемо найпридатпішого; 
він і ;щватиме порядок Молдаві. 

Сшtрбнпк пильно подивився в вічі Стефанові 
і ска:х'1в: 

- Сододкі ~ечі,-не раз нам доводплось їх чу
вати; та тіль:юr влада, то така річ, що хто їі 
доскочпть, той зара3 про ті солодкі речі й забуде. 

Всі зрозуміли, на . що він натякає і посміхаю
чись почали рослодитися:, а Стефан, недобрим по
глядом дивлючпся всJІід скарбникові, бубонів сам 
собі: 

- 3rадаєш тп І\олись ці солодкі речі! На тобі 
перпІому спробую силу своєї влади. 

Через кL'lЬІШ день у Яссах :малJІ зустрічатп 
женпха Локсандрнного, ТнмоІпа Хмельниченка. •· 
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lliн jпrов з сампмп І\ОЗаІ\амп, Go. нареченнпй тесть 
. понрохаn його не прпводІІтп татар у Молдав~·. На 
~trжi ~Іолдавп його 3устрілн ночесні ~1юде 3 ро
:~ІІ че~r кнл3евнм на чолі. 3 rгнмшпt>~І Іхав Іван 
Внговсьшrtt, гетьманів ппсарь, і І\ЇЛЬІ\Н полІЮВІПІ
І\іu. Хоч :~ень був ;rуже ~ушпнtt, а.1е 1mяаь Ва
еІІJІІ> іа вrлнюІм почто~І виїхав аж :1а Нссн стрі
nатн пареченного 3ЯТЯ. Не :менче ЛІ\ 1·u:щпJ-· до
жидав він ttoгo, хоча сонце пск1u страшенно. 
Пишно повбіралпел князь і3 еnої:м: поtІтом: стр~·
ееві пера маялп на шаш\ах; на ІJІ\е3~1ІІтовпх та 
еавтоnнх убраннях :міннлпся венюr:мн вогня~ІІІ 3а
етібкн 3 самоцвітами; на 3броІ, на чересах, на І~ін
ських попонах,-сІ\різь сялн самоцвіти, блнщало 
злото й срібло. Мало не всі люде 3 міста ВІІЙІІLІJІІ 
ПОДПВІІТІІСЯ На зустріч. 

Нарешті сподіваний гість з'явився на шляху 
3 своїм почтом. І\.нязь Василь с1~очпв з коня і 
пішкп пішов назустріч Тимошеві. 3а ннм ішов 
його почет. 

На Тнмошеві буJю звхРІайне козацьке вбран
ня: жупан 3 товкого шльонського сукна гарно об
лягав його стан; рясні кар}Іа3ІІЮmі 1uтанн спусІ{а
лнся на сап'янці. 36о:ку впсїла о3дuблена самоцві
тамн шабля-подар~rнок побратима Калги; за шпро
кuм Іюльорпсти:м поясом 3астромленнй був шш
дж~ венеційсuкого роблнва, теж оз.J,об.;1ений само
цвітамн. На голові висш~а емушева нrаrша 3 кар
ма3ниовнм верхом. Ставний, чеп~lІНІІй він ва6нв 
~о еебе очі. 

Підійшовши до князя Василя, Тпміш ~упав 
йому до ніг: Ішязь підняв· його, поцілував і сІшзав: 

- :1 юfівn наш енну! ТакиН 3 тебе став юнак
щнн·еuь, Щ<-' .ТТш~сапдра либонь і не пі3нав тебе. 

Тн~tіш не спо.J,івався та~юї ласкн від І\НЯ;JЯ 
і :tyжt.~ аІн:нтежшзея, не 3Нав що tt ска;_штu. 3а-· 
.\Ііl'ЦІ. tlu1·u ві;.щовів КНЯ3еві ВнгuвсьшrН. 
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- На ttлсн іпТІІ Н юшаю, t·оеrюдарю nrk"i Молда
nн!-<'І\а:тв нін.-Не погніuайе.н на на.е, вростих 
І\озш-:ін, ЯІ~ н~о не :з'у:міЄ:мо нш·ловпти тобі, .ш~ Г() 
;.ІІІТІ>С.Н, СІЮЮ ІІJНІХПЛhІІЇСТІ-, Т~ бажаННЯ заВСЇГДІІ 
стшштп в IIJнrr·o,·ti :\[ол;щві. Вrлнюrй геть~шн Укра
'інн :зtl<'Шli\8 тоr,і евов Сіратrреr.,ю:.~ щшвітання і по
І\.1ЇН і проl'птr) Сі~!П ласкавим :to енна його Тимоша. 
_ 1\ня::Jь Ba<"IIJih вс.пнчно вк:rон1шся, взяв ТІню
ша аа ру~у і ні;щів до білого І\uня, по~рнтого сріб
ною парtІевою попоною. Потім сам сів на другого ко
ня. пуетнв Тп~юша наперед і JH'i рушн.:ІІГ до бра
~ш. Сур~шчі І'ІШJІН, дзвони д;шошrлп, а люде кри
чали, вітnючп е~1авного лицаря Тимоша Хме~"Іьни
ченка. На )4>vory перед шr~r Ішдюю запапrnі кві
тн. На ;щхах, на деревах, на д3віницях-сІ~різь 
були люде. Ні1-:ого ще в Мо.:r~даві не стрівали так, 
як стрівали Тимоша, і юrязеві ВаешІеві згадуnали
ся слова митропо.т:пtтови: "Hapo.J; може повстати і 
еюrнутн тебе з І·.:нязювання, навіть а ~Іол.давн мо
же тебе впгнати, а замісць тебе настановити кня
зем тп~юша ХмсльнпчеНІ\а".- ·гю~. це ~юже бу
тн,- д.У~І<t.,т:Іось йому. - Треба мерщій внправнп1 
його на Вкраїну. 

На еходах до палацу аустрів їх .мптропо .. т:~ит 
з хреето~І і свяtІенuю водою, а зверху 3 ма.ІІепь
кuго віІ\.онця у nнеокjй бапrті ви~шра..11а Локсандра, 
і серце ЯJ\. птаm1-:а в :клітці билося їй у грудях, 
Яl\ вона .1ивила('.ь на ставного юнака, що, не .зва

жаючи на всякі перешкоди, здолав їі здобути. 

VI. Змовини. 
Другого ;щі ма~rrн відбутнея змовншr етаро

давні~r )fІ).'J:rавст)юІм звичаєм. Пан Кутнарський 
у3явся веі~І поря;~кувати. Ввечері він прийшов до 
rГП:МОІІШ росІ\П;J:lТИ: йому, ІЦ6 ВЇН ПОВИНеН pouHTII. 
та~[ його ;зустріn давній приятель пан Доброшев
СЬІ{ІІЙ, 
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- /іобрнв~чір, панr!-трохи глузливо про~fuвпв 
:Кутнар<'h!{ІІй,-sп\ пап ся м.ав? 

-- Днкую панові 3а ласку! Мені тут дуже доб
ре. Пан ТІнІіш одважнпй благородний лпцарь,
не дуже прихидьію нідь:азав пан Доброшевськнй. 

- Радію, що панові таь: .:юбре живеться!- ще 
г.т~узливіше сt\а;зав Кутнарсьь:пй.-Чн не міг би я 
побачитися з паном Ти:мошем'~ 1\Іені треба погово
рити 3 НИМ про ЗМОВІІНІІ. 

- Зараз спитаю,- сказав Доброшевсьюrл.- А 
змовІПІП нан Тиміш, здавться, хоче еправптп уl\ра
їнсьь:им звпчавм. 

Він пішов до Тимоша, і вернувшися, поІ\ли-
1\ав Кутнарсьь:ого. 

Тнмошеві байдужісінько бу.1о, яюrм звичавм 
СП!ІаВ~1ЯТИМУТЬ 3:МОВІІНП та ВеСіЛЛЯ- ЧИ ВRраЇН
СЬЮВІ, ЧІІ МОд:ЩВСЬЮІ:М; Ному ХОТіи10СЯ ТЇ.JІЬЮІ, Щ()б 
хпвІцче все сRінчп.1ося, щоб швидче забрати :Іu
-ь:сан;хру й понезтп до;{ому. Але його староетам хо
ті..1ося, щоб неод~tJІІНО все снравля~1ося .так, як на 
НІ-\раїні. Таь: пан Кутнарсьюrtt ні до чого з ї~пІ й 
не доrоворнвся. Тоді господарь зібрав на пораду 
свою сем'ю та й.1иаьких .1юдеtt; пок.11п~ано було й 
Тпмоша з староста~Іп. Князеві не хоті."Іосл, щоб 
:вювннп ві.1бувадися по ш~раїнсЬІ~ому і він казав: 

- ~- юн· же ніхто не анав навіть пісень ваших, 
ніхтu не знав що треба робнтп і яь: йог() робити; 
нашІутаЮТh ЧОГОеh Т~\1\ОГО, ІЦО Не ЗМОВІІНИ ВИйдуть, 

а яь:есп пос:міховпнr~ . 
. Аде ;за І~оаакіn обі:.зва.1ася 1\НЯГІrня: 

--- 3ро6Іою і нашп~І ;зннчав:м, і ю.;раїнспюпІ,.~ 
rІ .. яза.па нона.-Пі<:ень весі.1ьннх УІ-\раїнських :ми 
ІШВЧІШІІL'ff. бо тут ЄСТh старі :КО3аЧКJІ, ТО ВОНІІ ПО
На:RЧа.тІІІ наших дівчат і спінатп, і танцювати. То tt 
6~· де н нас ;усе д;уже добре. . 

1\ня:зh Наснль сер.Jдто насуппн брови. Він хо
тін був грі~ш~·тп, Іцо бе:з tloгo дозво~"ІУ таке робп-
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Jюся, _aJie глянув на Тимоша і змовчав, бо теnер 
уже мусив догожати тому зненависному наречен

иому dятеві, щоб приборкати його і· :мати з його 
якусь користь. 

- Гаразд! хай уже буде й так! Але я вимагаю, 
щоб нашого звичаю додержано було, як годиться, 
щоб ніхто не міг сказати, що господарь молдав
ський не спраВІm своїй дочці весілля так, як за
ков велить. 

- Це виходить, щоб і кози були ситі, і сіно 
ціле,-пошепки сказав Золотаренко Носачеві. 

Другого дві :мали відбуватися змовини. 3 са
місінького досвітку почалася метушня. Та й було 
чого! Треба ж було зрядити Локсапдру так, щоб 
вразити і :молодого, і старостів та й усіх, хто бу
де на змовинах. Кільки вайзначніших бояринь 
укупі з княгинею вибірали вбрання Локсандрі. І 
вона була тут. Але їй байдужісінько було до всіх 
тих пишних убраннів, про які так багато тут го
ворили. Я:к би спитали їі, у віщо вона хоче вбра
тися, то найлюбіше було б їй одягтися в те вбрав
ня, що Подарував їй Тиміш. Але того було не 
можно, а до всього иншого їй було байдуже і во
ва вбралася так, як їй було сказано. 

У велиКій палацовій залі зібралися всі вай
значніші бояре з своїми жінками надзвичайно 
пишно повбіраними. Як приїхали старости Тим оше
ви, тоді в залу ввійшли князь Василь іЗ жін
кою. Пипше вбрання ва їх аж сяло од само-
цвітів. · 

У сі посідали, де кому було призначено, і в 
залу введено старостів, ·з· Виговським на чолі в 
святному козапько:му вбранні. Привітавшлея Ви-
говський, почав говорити: -

- Найясніший князю і славетний господарю 
всієї Молдави! Полювали ми з паном нашим Ти
мошем, сивок славетного гетьмана всієї У країни 
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Богдана Хмельницького і зайшли мп в твою Мол
дав.у. 3а~Іанила нас сюди олениця; заманила та й 
десь сховалась. :Ми довго йшли їі слідо:м і дійІШІи 
аж до твоєї господи; і просимо тебе, віддай нам 
тую оленицю, що нас аж сюди привела! 

До:кааавшн Виговський, низько вклонився і, 
~іпершися на шаблю, дожи,r;;:'ч відпові;(і. 

- Не знаю, про яку оленицю говорите ви, лю
де добрі,-відказав князь.- Не прпбігала ніяка 
олениця в мою господу. Може помн .. 1:нся ви, мо
же до якої иншої господ.tІ прибилася ваша оле
ниця? 

--'- Ні, найясніший Rнязю! Олениця в твоїй го
споді, ми прийшли їі слідом. 

Князь махнув ру1юю. Одчинилися двері, і дві 
боярині вве~~1и стару босу циганку в рам'ї. 

- Пху! і де вони таку відь:м;у знайшлп! --- аж 
сшІюнув Золотаренко. 

Виговський повернувся і глянув на його су
воро. 3олотаренІ~о сказаn стиха: 
· ·- Та не зважаШ Це я са:м собі. Бреши вже 
далі! 

А тим часом князь казав ВиговеЬІю:му: 
- Ось вам і олениця, панQве стрільці! 3а нею 

ви гналися1 
- Ні, ясновельможний князю!-відка3ав Вигов

сь:юrй, на силу стримуючи усміх .. -3а такою оле
ницею наш князь не гнався б. Та була золоторо
га, золотошерста, очі в неї ЯІ~ зорі, зуби як пер
ли, уста вишневі. Як вона гляне, то наче совечRо 
засяє. 

- Ніколи такої олениці ми не бачили,--відка
зwш господарша.-Помилнлися ваІШ очі, не тим 
слідом пішли ви, стрільці-молодці. 

- Ну, гаразд!-грізно сказав т Jді Виговський, 
випростуючись і добуваючи mаблю.-Коо~1И очі на
ші помилилися, то не помилиться наша зброя. 3 
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добутими nrаблями rпукатиме:м: ии. в твоїй госnо
ді, nане госnодарю, і лиха начувайс.я, як що ти 
ховаєш од на<.: оленицю! 

- Оце добре!-озвався 3олотаренrtо і теж добув 
шаблю.-Оце вже так, як і годиться! Де слова не 
слухають, та)[ пrаблюка навчить слухатися! 

КІfяаь і І\Няrиня встали і в:клонилися старо
стам. 

-- Не гнівайтеся, хоробрі стрільці-молодці!-сRа
зав 1..:няаь.-Єсть у .нас ще одна олениця, але во
на дуже бояаька і соромл1mа. 

Тут одчннилися вже и:нші двері, і дві бояри
ні ввели в світлицю Локся.ндру. Вона була така 
гарна, що козаки не змогли вимовча11и: 

- Оце так дівчина! Оце так красуня!-каза"rи 
вони. А Носач додав: 

-- Шк6да тільки, що такого багато на неї nо
начіnлювано, і не роздивишся добре на неї. 

На Локсандру справді начіпляно було стіль
ки перлів, коралів, перстенів, наручниць, самоцві
тів, rцо вже більше нікуди було; наВІть на чобіт-
ках були перди та самоцвіти. · 

-- Оце вона, оце наша олениця!-сказав Вигов
сьюІй, нпаько ВІ\Лонивmися ·Локсандрі. Тоді пі
шов до дверей, одчинив їх, узяв аа руку Тимо
ша, що стояв там і підвів до Локсандри. · 

.Т101\9андра тремтіла і не насмілювалася зве
сти очі. Їй було і страшно, і веселu, і сумно. Зда
валося, шо ue їй ті~11ьки уві сні ввижається, наче бі
ІІЯ неї стоїть Тиміш, бо. вона ж уже втратила бу
ІІа надію, що це може бути і справді, а не тільки 
вві сні. 

Скоро за Тимошем увійшов у світлицю ми
rрополит, а за ним протодияко в JІіс на таці зо
r~оті перстені. 3адзвонено в усі дзвони; митропо
ІІит надів молоДим перстені, а господарша по
в'язала старостів руmниRами; Тимошеві ж вона 
rІерев'язала руку шовковою хусткою. 
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Тиміш думав, що тепер· уже їх посадють на 
посаді в парі, як то звичайно робилося на Вкра
їні і вже радів, що так близько буде біля Ло
ксандри; коли ж помилився, бо молдавський зви
чай того не дозволяв. Боярині забрали Локсандру 
і на превелику досаду Тимошеві nовели їі з світ
лиці, а до Тимоша підступив господарь і, взяв
ши за руку, прохав не погребувати його хлібом
сіллю. 

Всі пішли в иmпу світлицю, де на дубових 
стол~х наготовлено вже було обідати. 

Обід сподобавоя козакам: страви були смаш
ні, а старе вино дуже добре. По обіді поставили 
на стіл мед у стільниках та садовину. Садовина 
козакам не сподоба.ІJась: яблука були тверді, гру
mi не соковиті; а сливи в6дяні. 

- От вражі діти! - бубонів Золотаренко. - Не 
вміють коло садків ходити. Земля така, що ди
тину посади, то виросте, а садовина он яка нік
чемна родить. 

- С:трив_ай!-лукаво підморгнувши озвався Пуш
карь.-Як князюватиме тут наш молодий бать
ко, то все краще родитиме. Він навчить молдава
вів усього. 

- БрешіІ та не забріхуttся!-припинив його Зо
лотаренко, скоса поглядаючи но великого лого

фета, що сидів із нии поруч. 
Але логофетові було не до їх. Він пильну

вав князя, княгиню та Тимоша. Тиміш трохи був 
на підпнтку і палко вnевняв князя, що завсігдп і 
у всьому допомагатиме йому. 

- Не бЦtся, князю!-казав віи.-Тепер не страш
но тобі буде ніяких ворогів. Ми з батьком оборо
нимо тебе від усякого ворога. Не страшний нам 
ні Ракочі, ві Басараба,-усіх примусимо нам ко
ритися. І Іtнязівство Басарабине в султана купи· 
мo,-гpomett у нас вистачить. 
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Бурдуц ззирнувся з жінкою, що сиділа нав
скоси Від ЙОГО. 

Князь силкувався перепинити мову знтеві. 
Hexatt мн потім про все поговоримо!-казав 

він і нарешті по1\.,1ав па стіл свій вишІ-mанпй руru
ник. Ue .визнача.ло, ІЦО обід скінчився. 

~'вечері справ.л.п.'rfи дівич-вечір. На втіху Ло
ксандрі с.півано вкраїнських дівич-вечірових пі
сень, а кобзарь співав уJtраїнс.ьІ\і думи. 

Весілля мало відбутися через два дні, у 
тридцять перший день місяця серпня. Це вже 
трохи ламали звичаї, бо годилося 1доб весілля 
відбувалося не раніше як за тиждень після змо
вин, а ввесь цей тиждеІ:t.ь мали відQуватися всякі 
обряди. Та не було на те все часу і через те по 
кілью! обрядів одбувалося за один вечір. А за 
тиждень по весіллі :молоде подружжя ма..ТІо вже 
виїздити на Вкраїну. 

VП. Весіл.nя. 

Настав і той день, у який мав одб.утІю.я 
шлюб і весілля. Тиміш а боярами та з усІм nе
сі.1ьним поїздом посідали верхи на коней і поїха
ли до палацу. Ву.лиці з.нхряс.11и людьми, що по
впходІшп з дворів ;щвитися на весільний Тдмо
шів поїзд. Не доїхавши до на.лацу, половнна по
їажан, з RпговсьІ\ИМ на чnv1i, поїхали вперед спо
вістити, 1цо Уде молодий. Вони знали, що їх пе
рейматимуть на дорозі, щоб ніби то взяти в бран 
і так привестн в палац; через те дуже пильнували, 
щоб н~ вскочити в пастку. Коли це справді а од
нії вулиці вискочиJю кільки молодих молдаванів і 
юІ~'лося навперейми козакам:. Але козацьких ко
не!t'трудно було наздогнати. Козаки ще й драту
вали: підпускали їх близенько до себе, так що от
о:r наздоженуть їх, а тоді аиову .петіли як вітер 
степовий. Тільки й пощастИJІо молдаванам: пій-
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матп пана ДоброJ..ПевсьRОІ'О, бо його кінь спіт
І{нувся. 

Козаь:п добігли до палацу; там їх привітали 
радісни~ІІІ вигуками. На широІ\НХ сходах уже до
жидав їх князь Василь. Козаки скочили: з коней 
і піш.1п до князя. 

- ІЦо ск~куть нам хоробрі лицарі? - спитав 
князь. 

- ~Іо.ТІодий князь наш послав нас сказати, що 
він їде :з віttсьІю:м добувати князький nалац,-од
Rазав Впr·овський. 

- Бу.]емо дожп.J:ати вашого княJя молодого, 
так вп йому й скажіть. А цей пан :зостанеться в 
нас, бо його в бран у:Jято,-сказав князь Василь, 
побачивши пана Доброшевського. 

1\о:заки ноїха.ч:н назустріч Тимошеві, а па
нові Доброшевсько~ІУ дано випити великий ку
боt~ вина, - то була І\ара за те, що піймався в 
бран. 

На нривітання :мододому стріляпо з гармат 
та данонено в J.:шонп. 

Гарна була .. 1оксандра з розплетеною Іюсою у 
нінІ\у з біJІИХ аапашних квітів. Тиміш узяв їі за 
ру~-.:у і вони вдвох підступили до князя й Ішяги
ні і вклонилися тричі до ніг. Князь та княгиня 
поб.1аІ'ОСJІОВИ.тІП їх іконами та х~1ібом, і тоді вже 
всі рушили до цер1ши. Попереду чудовими біли
мп, пишно повбіраними кіньми, їхали молоді, а бі
лл їх світилка а шаблею; за модод1rмн їхаJІИ князь 
Насп.ТІь із княгинею, а за ними дружки, бояре і 
ввееь весільний пої3д. 

Серед церкви лежав килим, а на йому пороз-
1\.JІа;t.vвано червінці. Друж1ш та свашка привелw мо
лоднх і ПОСТаВИЛИ на КИЛИМі: ЙОГО Праворуч, а ЇЇ 
.ТІіворуч. 3а молодпм стаJrи держати вінця два 6о
ярнни, за молодою-дві дружки. 

Після шлюб~~ весільпий поїзд поїхав знову в 
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11а.лnп. На вулацях мо.тюдих радісно віта~rzи і ки· 
J.а.1іІ їм на ш.тrях Ішітп; в падаці всі світJІШ(і аа
квітчано бу:ІО квітами, а помости поешшпо :ю3-
:ма!1рнном. Приїхавши з цег~шr, зараа nс•rі;~а.п:п 
обі;щ·rи. Митрополит поблагословпв страnн, і nci 
поча.:тп їетп . .іRінки удава."ІІІІ, що вони не їдять, а 
тільтr н:упІт~·ють-то так тоді годилося; мужчи
нам вільно бу;ю їсти, СІtільки хотіли; ченцям ста
новлено тільюr страви з риби та молошні. Під час 
обіду грала муаика. 

Після першої страви князь Василь устав j 
виго.тrосив тост за свого відважного зятя Тимоша 
Хме .. 1ьниченка. 

Залунали голосні вигуки на честь Тимо
шеві. 

Піс~"ІІЯ тоr;о Тиміш виго.лосив тост за свого 
тестя; випивши вино, він сту1~нув Іtубком по сто
пу і ска;зав: 

- Хай же панує між нами згода! Я ладен ви
конати всі твої бажання; а як п·оділимося Муль
танською землею та .Молдавою, то стане місця нам 
обом, не буде ;за що сваритися. 

Бояре занепокоL1ись. А 'Гиміш попрехав на
~ити йому вина і виголосив третій тост: з.а друж
ню спілку Молдави з Мультанською землею. 

Князь Василь насупив брови і сердп·rо ГJІЯ· 
нув на зятя, а логофет Стефан сказав етиха, що 
Мультанською землею не можна порядк;)твати ко
му як схочеться, бо вона в залежности від ту
рецького сул:гаюt. 

-- Ну, то що?-відказав Тимі.ш.-8 султаном ми 
погодимося, бо турки наші приятелі. Та й мій 
побратим Rалга має там ·силу, а для мене він усе 
зробить. 

Князь Василь не знав уже, як спинити не
приємну розмову. Коли на щастя подано другу 
страву і всі поча..11и їсти. Потім виголошували тос· 
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ти :1а ~tom>:J.y, аа rоспо,·(аршу, :за молоде подруж4 

жя. 1\.і.:rьюr pa:JiD пі .. 'І час обіду стрі.,яно :з гармат. 
Обі.1 тшт.н дуп~є ,.1оnго, а..ж поки й свічюІ посві
тпаи. 'Г' 'лі пішли у uatt6i.'1ьшy :залу і там поча
.шн~я <·нінrt tl танці. Співа.,"Ін пісень і моддавських 
і т~ра"Інсишх; так саме tt танці бj-~ТJ:н і молдав
еІ>~\і, і m;раїнсt.кі. І\ня:н) Васпль вибрав ··3ручну 
хшr:rнш~\' і rriaaaв Тпмошеві: 

-- Я jщ.·щtt, :зятю, що ти такий смілнвпtt та од
:нажнаn; ал:е бj-дІ> (Jбnчнішпй: не вс.е можна при
людно говорпти, треба примовчувати про свої аа
міри до едутного часу. 

-- Але ж я говорив серед свого товариства,
одкааав Тиміпr. 

- То у вас, ко:JаІ\ів, є своє тоnц.риство і кожен 
стоїть за свого батьІ~а тетьмана; а в мене ніяІ<ого 
свого товариетва, ніяких своїх бли:зьких людей 
нема, а єстг тіJІІ>І~н вороги; вонп тільки й :з:~~~и
дають яtюїсь .на~·одн, ІЦоб скпнутн мене з юш
зювання та нацькувати на мене моїх йорогів. 

- Ну, я ж ТОІ'О не знав; тепеv буду uбачні
ІІІий,-·--·одІш:зав Тнміш. 

А в другому кутr\у логофет ро:змовJІЯВ з кіль
І~ома боярами. 

- Ви побачпте, що цей ет~rювиtt ведмідь ви
кона свої похвалю1. Як що мп н~ запобіжимо, то 
він прптисне нас іще дужче ;Ja ЛупуJrа. А за його 
обстане і військо, і народ. Ви ж бачпли, як віта
ли його, як приїхав сюди; так щ,е не вітоли в 
.Молдаві ніко.ТJ:и нікого. Стовппще завсігди готове 
схи~1ПТІН'Я перед дужчим. 

-- А що ж тут негарного. що його тут так щи
ро віта.ТJ:и?-ска:зав великий скарбник, лукаво по
глядаючп на. Стефана.· -1 що нас о6ходпть, як цей 
лицарь і справді закпязює в Мультанській землі1 
Це може прикро буде тим, хто :мнє там родичів, а 
ми родимі :молдаване і ні родичів, ні друзів там ие 
\І&вМО. 
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Почувши .Jюгофет натяк па себе, бо він же 
був родич князеві Матвієві Басарабі, сказав го
стро: 

- І нас це обходить, бо нам доведеться своєю 
кров'ю здобувати йому трон. 

- Ну, цього ми ще не знаємо,-відказав скарб
ник.-Але по моєму краще аміняти нетруба на 
сокола, ніж на ворону. 

Стефан аж зблід із злости; але розмова увір· 
ва.ласІ?, бо надходив князь Василь. 

Стефан одійшов од гурту і пішов у сумежну 
світлицю, шепнувши своїй жінці: 

-- Треба нам поговорити. 
Жінка трохи згодом пішла за вим, і віп ска

зав їй: 
- Чула ти, що говорив за обідом :молодий1 

Треба подати звістхtу про це і Матвієві, і сед~ 
миградському князеві. Прийшов слушний час, 
треба щось робити, а то наложи:мо своїми голо
вами. 

- А я давно вже тобі казала, що треба по чи ... 
нати. Тепер пильнуй тільки, щоб не впустити з 
рук князьхtого трону, бо він сам ·rебе на себе кли
че,-відказu.ла жінка. 

Стефан бояаько озирнувся: 
Мовчи, Бога ради!-поmепки сказав він.--Не 

rак це ·легко, як тобі здавться. Вороrи перепшо
жають :мені. 

-- А ти заздалегідь збудься їх,--теж пошепки 
порадила жів&а.--ТІr маєш силу, князь тебе слу
хає, от і прочисть собі шлях. 

Обличчя в неї стало таке хиже, що Стефа
нові аж са:мо:му страшно стало. 

- Я не Радул,-сказав він. 
Не :м:ожпа досягrи влади, не переступивши 

через труnи,-відкааала жінка. 
Наслідком цієї розмови було те, що через. 
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якийсь час великий скарбнІш і ще І\ЇЛЬІ\И бояр 
утеряли князеву ласку і їх навіть суджено: екарб
ннка за те, що ніби він потратив на.с.сбе скарбові гро
ші, хоч цього зовсім не було; а на инших теж вига
дано якісь ·небувалі провпнп. Всіх їх скинуто з 
посад і віддалено від князьь:оr·о 11~1ацу; азамісць 
їх настановлено тих, яких порадив логофет Сте
фан Бурдуц. 

VШ. Кінець щастю. 

Надходив Великдень. У Суботові в гетьман
ській господі готувалися до великого . свята. Геть
ман люба.u святкувати з усією сем'єю, і вже при
їхали дві заміжні дочки його. Всі жінки в госпо
ді були :заклопотані, всі мали роботу. Треба було 
і нонапікати, і понасмажувати, і ппсанок понап:и
сувати, і краІпапшt понаІ\.-рашувати. Висока, став
на весела пані гетьманова давала всім порядок. 
Коли це вгледіла вона, що m.ляхом до Суботова 
жене верхівень .. Пані Ганна вийшла з хати і, за
хищаючи рукою очі від. сонця, дивилася, хто їде. 

- Та це Тиміш!-дивуючися сказала вона.
Чого ж це він жене та ще так швидтtо. Мав же 
ще сьогодні побути в Чигирині, а тіль:ки завтра 
сюди прибути. 

Тим часом Тиміш уїхав у двір, скоч1m з ко
ня і, доручивши його козакові, підійшов до ма
чухи, привітався і спитав: 

- А батько де1 
- Спочиває,-відказма пані Ганна. 
- А Локсандра1 
- .І Локсандра ляг.JІа спочити, бо чогось трпхп 

нез дужа. 

Тиміш постояв трохи, не знаючи, куди ж 
спершу йти, до батька, чи до жінки. Потім ска
зав мачусі: 



168 

- :Маю ппльну справу дп батJ,ка. Чи він у доб
ІЮ~ІУ гуморі? .. 

Пn.ні гетьманона всміхну.аась: 
- Ко.ан· ж він тепер буває н доuрuму гуморі'?

у еім: нам упа;щє ві;( йогп. 
Тиміш скрптншся. 

- От ЛПХ()!-СІ\даав він.-Ну, та все ж я ~1ymy 
з нн:м говорптп. 

:мачуха _;знов;)· всміхн:v.т~ась: 
- Ну, тобі не етраІШІО, бо до тебе він аавсіr-

дн добрий,-сІ\ааа.::ш вона і піrш1л. в пе1-:арню. ... "' 
Там сер~.1 жіноІ~ стояла tl Локеан:хра, rцо оце 

ті.ТІькп вста.тrа і ІІJНІНІп.аа в пекарню. Вона неод
мінно хотіла сама ('JІСІ\ТІІ паску 'Гимопrеві, то :ювпці 
обіЦЯЛИСЯ ВЧІІТП їі. Терер Н(}На ПJШЙІІL1Я ~ІЇСИТІl 
тісто ·і вже засука..ча руюша, як у пеr~арню ввій
m.па гетьманша j весе."Іо еІ\азала .JІоксанлрі: 

- А я гарну новану тобі принес.тJа. 
Локсан.J.ра ПІШЬІІО г~'Іянуит.tа . на не У і скрІШ

нула: 

-- 11и:міш прпїхав?! .. 
І вже хотіла бігтп, а.1е гетьманша сшппІ

ла їі: 
- Не біжп: він тепер у Gатька, про справп s:q\icь 

говорпть. 
3ас~ІJrчена трохи .:Токсандра взялася міептп 

пасюr ... Тп:моша вона побачнла ВЖР аж з&. оfіі
дом. Він був не таюrй, ЯІ\ звнчаttно і вона сnп
тада: 

- Illo тобі? "rп не;зд~·жаєш? 
ТП~ІіШ 0,.11\ааав, Не ДІІВЛЮЧІІСЬ Їtl у ВіЧі: 

- Ні; вто)ІПВСЯ трохп, їдучи. 
l'етт>~tан т~ж uув ненесс.1нfі і стурбоnанпtt. 

-- А до теvе сестра твоя Ї,1f\ --CIOl33B ТпміІІІ, 
сівшн (jі.1н L'Іт~сан:tрв . 

. 1m~сандра ;з пееподіІ:шнкн Ші~ .'1ожн:у нrr~·сти
.1а :з рук 3 того час.)·, нк вона опружшrася з Тн-
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мтпr.м, юІяrпня Ра:tзпнплова ні tщного листа їй 
не наппеа.Jш, наніть з пдружjпням не повіншува
ла. ЛоІ\сандра ~у).ш.тш, Іцо еестrа зовсім одцурала
ся їі, а тrпер Ішжуть, 1до вона їде л.о неї в го
етнну . .ТJоRсандрі стало і радісно, і страшно. Чого 
страшно, nона й сама не зна.па, а.,'!е здаnа.лося ї:tt, 
1до так прпсто в гостину сестра до неї не приї
хала б, а 1цось єетп тут таІtе, чого їtt не кажуть. 

Де ж ми помістимо таку ппmпу пані?-спи
та.туа гетьманша.-3 нею мабуть такий почет та 
сті.аьюr челяді наїде, що в нас і місця їм не ви
стачить. 

- Вона їд~ са:ма-одна,-відкааав Тиміш. 
Локсан.::tра злякано гляну.ТІа на його. 

- Са~Іа-одна? -спита.11а вона. І враз якась дум
ка блпснула їй у голові і вона швидк() додала: 

- А про батька тп нічого не чув? 
Тиміш украй збентеяшnся і, не знаючи, що 

сказати. почав ніби кашляти: потім одвернувся од 
жінкп і сказав похапцем: 

- Не знаю, не питав ... 
Гетьманша зрозуміла, 1цо Тиміш чогось не 

хоче СІ\азати Локсандрі. І хоча їй теж дуже хоті
.1()СЯ знати, що ста.'Іося, 3 чІп-L він криється, але 
вона швп.::tче поча.,1а роа)юву про инше, почала 

роспоnЬатп Тпмошеві, щr роuп.1ося в Суботові 
без ЙОГО, ТО ЩО. 

Пообідавши, жінюr піпІаІr з хати, зосталися 
ті~1ЬІ\И гетьман із снном та Виговський. 

- Ну, сину, пртrв'язав ти мені І\амін~ до шиї,
сердпто сказав Богдан. 

- А що сталося?-спи:тав Ви:говсьюrй. 
- А те сталося, ІЦО тесть йпгп не nмів на тро-

ні своєму всидіти, так я повІшен ЙО)tу на поміч 
віttсько послати. А в мене в самого тепер ллхн 
На ШІІЇ СИДЯТЬ. ДруГПЙ 3ЯТЬ, HjlЙЯCHllllПЙ ІаІЯ3Ь, 
па."Іьцем не понорухне, щоб тестrні допо)югтn, а 
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козак, бач, мусить із шкури лізти та йому .поміч 
11авати. І чого ще ота княгиня їде сюди?-спитав 
Богдан. 

- Хоче прохати, щоб ви допомогли їі батько
ІJі -сказав Тиміш. 

-- Та ти їі саму бачив? 
- Ні, я бачив пана 3агоровського. Князь Рад-

швил думає послати його цо вас. хоче по:миритп 
Jac із Польщею. 

- Схамепулись!-сказав сердито Богдан.-3а
>ув вельможпи'n: князь, як хотів мене а світу зве
n-и,-тепер уже инпюї сnіває. Ех, Тимоше! н~ UII 
[е ти, то показав би я отим князям, що то єсть геть
lан українсь~ий! Та й їі жалко!-юrвнув він го
ювою в той бік, куди пішла Ло:ксандра.- Ну, 
ю()ачимо~ що далі буде!-додав він і пішов з 
:ати. 

Другого дні приїхала княгиня Радзивилова з 
1днівю покоївкою та з гайдуком. Ії пр1mітали в 
)уботові з великою шанобою. Побачивши княги.tІя 
~~тьмава, страшно здивувалася. Вона звикла ду
[ати ~о його, як пр(J якогось козака-неотесу, а 

юбаqила освіченого: розумного, дотепного па CJlO
:o, доор~ виховавого лицаря, що поводився не 

гірше зst блискуче польське папство. Привітавши 
иягипю в "суботовському замку", як жартома на
ива}j І'е·rьмап свою оселю, їі запрQхано в їдаль
ю до хліба-соли. На столі стояли встtі пісні 
rрави. Сівши княгиня за стіл, відразу поча.,"Іа 
озмову про свої справи."'9 -
- Пан ге't.ьмаи, звісно, знає, чого .я прпїха
а,-казала вона, не nом:jчаючи, що Тиміш поІШ
ує їй, щоб не гпворила тепер · про це.-Я при
(8.Jia прохати в пана гетьмана ласки і сподіваюся, 
~о nрохання моє не буде марне . 

. почувши це Локtїапдра, зблідла. аатре~т:Ї..!їа і, 
(ОПІІвши сестру за руку, скрикнула тремтячим 

шосо:м: 
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- Сt-:ажп мені! .. Батько... батько ... 
Вона не доказала .і зомліла. 
Всі посхоплювалися. Лок.сандру однеt~ено в 

11 світJrпцю і сесТра а Тимошем зосталися бі
ля неї. 

- Вона нічого не знма1-спитала княгиня. 
- Не знала, ми не казали їй, -одказав Тиміш. 
-- Ну, що ж маєш ро6ити1 Раніше чи пізніше 

В()На мусила ж довідатися,-зітхнувши скааала 
княгиня.-А що ж пан гетьман каже1 Чи аго
жується він доnом()М'И батькові1 

- Думаю, Щ() все нпорядкується як треба,-від
Базав Тиміm.-Пані княгиня сама поговорить іа 
батьком ... 

У цю хвилину Локсандра росплющиJІа очі, 
глянула на обох і стиха пррмовила: 

-- Не ·ховайтесь од мене: мені ще тяжче, що я 
нічого не знаю. 

Тоді княгиня Іtоротепhко ро'сповіла, що .Мат
вій Басараба з Ракочієм у вербну неділю підсту
пили а військом під Ясси так несподівано, що 
князь ВасилЬ насилу встиг утекти а се:и'єю в 
Польщу в Кам'янець до молодого Потоцького. 
Кажуть, що Басараба настановив молдавс:;ьким 
rснязе:м Стефана Бурдуца; а.ле певного ніхто нічо
го не знає . 

. .Вислухавши все, · Локсандра підвелась і с:ка
зала: 

- Чуло моє серце, що сталося якfюь лихо. Як 
почула я, що ти сюди їдеш, то зараз догада..іІаСЯ, 
що· батька нещастя спітЮіЛо. Бо без· цього ти ж і 
не здумала б про ·мене,- додала вона гірко. 

Княгиня почала виправдовуватися: 
-- Я завсігди про тебе думала, (IJie ЧО."Іuвік ui!ic 

не дозволив би мені а тобою бачитися. А теn6р 
усе відмінилося. Януш сподівається np::IX!t..ІJИ'(w 
сейм до гетьмана; а як йому пощастить помирп~ 
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ти І\:оз:шjв i:J IJOJJS1'haMп, то11,і ніrцо не заnажатиме 
юtм бачптпся. А надто, як tцо нан Тиміпr верне 
батьІшві нашому трон І~нязіnський. 

Лош:андра здрігнулаєя: 
·-- А чого ж Ти~юшені t}ти в Молдаву'? Гетьман 

може ту; .. щ пое.шпн своїх tю.лrювnІшін ... 
- 1':1 сама н~ знаєnr, rцо гонориш,-·серл.пто 

сказала кн.нгиня.-Неодмінно ТнШпr муситh вести 
війсь~о, бо вся ~fо.тrдава певна! що ті.тІЬКІІ кін амо
же впавоJІИТИ їі, а мультанцj тремтять, зачувmІІ 
ЙОГО ЇМ'Л. 

Відна .l:оксандра! Ій тю~ тя.?J:Шо б~'.тrо роаJІу
чатпся а чо.тruвіІ~ом, знати, tцо його можуть убtr
ти або взнти n .Jран. Rона тяжн:о-тяжко :зіт.хну~1Jа 
і подума.тш, rцо як би тq •·арно було, .нк би 1,иміш 
не при~бав собі т..аJ-;ої голосної ·с.1Jави і мультавці 
не так .боял:ис·л його. · 

ТИ~ІЇDІ ПJ>ИГОрПузз ri ДО себе і С~3.ЗаВ: 
- Го.тrубкс \fоя, не жур1tся! Я цшидко вижену 

а :Мо~'Ідави того товстого пройдисвіта, що сів там 
на Ішяаи~ому троні. Посадпмо зповjr на трон тво
го батька. поІюювмо Му.аьтанську Jемлю. і я по
кладу тоfіі до ніг князьк~· К()рону . 

..ТІ оксандра трошки всміхнуJІася. 
-- Дай Боже, Ідоб твої еw1о:на справди.тrися!

r.каза.."'Іа вона.- Але серце так ни є! Як би: моя в v
ля, то не пустил~ б я тебе воюватися. 

- Ну, коли одр;ужилас.я з козаком, то звикай і 
в походи раз-у-раз виряжати,-сміючися скаван 
Тиміш. 

3на.rщ Локсандра, шо треба до того звиRати, 
але вее ж так їй було тяжко, так тяжко, що всю 
ніч сон не смепив їй очей. 

Княгиня пожила в Субо1'опі кільки день і
ауміла досягrи того. чого .1:отіnа. 

3араз після Великодня ТиМіш з полІtонии
ком 8едоренко:м pymИJнr в Молдаву, ведучи два
надцять т а:сячів війська: каваків і татар. 
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ІХ. Не ІІОІІ\аСтіІ.JІО. 

~· Лrсах (i~·:Jt) Пt'<'І',"JІ) і1 .1Ю;Щt), 'Гп~tіш х~І('.11·
н ll'lt'lll\0 ТіШІІ ;{tt\\11" і І' ТРСТСВЇ: ТОЙ y.J:pyrc СТаВ 
1\JIЯ;Jt'~I у ~Іu.l.-щві і ()~··IHU СВЯТІ~~~вав ЦЮ ПО.:{ЇЮ. 
Він не жа:r~·ван ІїІІ•ШРіt, упоряжав бенкети дін 
IIapo,·ly, Т,УрНІІрН і ВІ'НІ~Ї ІШШЇ ШlНІІІЩ і ВсЮ:Ш 
(і~·вав са~1 і а ж і ~~~~~~ю та а 'Гнмuшrм. Не всі, :зні
еІю, Cirш:t'l)'Bi\:111 Ті\ Bl'Cf:'.lll.lН<'I): ЧІІ~Ш .. 10 6y.1u 1і 
тюmх, що н:нн:а.111 та журплнея аа рі;{швш та 
u.]ІІаьюоtн. що :шпrнуан від 1\атівсьІ~Нх рук ііо 
юш:н) Rаса:н) щнро вашІщував свuїх nopu1·iв аСю 
TIJX. I\OI'tl ІШН/ІШВ аа ворогів: а aa~IleЦh ЇХ ОТ•>ЧІШ 
Сl'(Іе ННШІОШ, ІІРВ!ІЇІІІІІ~Ш. НИ. "itol'(t ;Іу~Ш,\" .lJO;Ib~Ш. 
ТІІ~ІіШ J,\'~IO.~ Вt'.-ІІІ'!аВ('Я: 

-- 0І{r 110 ІІНІІІІІ~Іу. !ІІІ І~о:ШЦИ\tНІу. :зpo()~lCHO,
Bir\Bi1:IШsl'11 він.-- ІІJ>ІІіішов і побі,lІШ, навlп. не 
}Н І:І;LІІВІІНІ/11\('}1 .[ttlipe. -l:tti'O, 

ІІа 11 Т11 \1 і ІІІ ІІІІІН'JІІШІ в t'(PIIн·u Це:щря,-Г.l,У3.1Н
Вtt :ІаІШі.l~ІШВ Jli\11 1\.\"TJii\}'l'l•l:IIЙ. 

т., t ... .-,j І lf':щ рІ,. а то <··•(ji я! ----uі,lк:tзш~ Тнміш 
JІіН',\"ІІІШІІІІІ!'І• і l't•p·tiiТ•t IIIJ[',l}-Cl<lf()ЧIJ На ППНtі h'J''1· 
нар<'~,!\оІ·,,, Ht• .н .,-,ІІІІ він Но1·о, та tt r;y.1o ;за що. 

НаГ•еІІІ:ет,\ї:авшІІl'Н в ~lo.l:Jaвi. ко:шцьІ·:r вitt
rІ,І\•J ру ШІІ.1•' н ~І.У:І І>ПШ<'І)І~.' :Jt'~І:IIO і Hш.l•.t, п~liO
'IIf О р~·іін,\'ftІ'ІІІ. Ht' ЧІІ:І~·ючп нікого. Нааj·стріч 
вн /і ш.1а чаrтrша ві tіси:а ~rу:н)тансьІ\(JГu, а.'Іе коаа
ЮІ :Jшill(ІI.-l[[ Л•Ч'•'· To;ti ~ІатвШ Басараба наважпв
t·я <':lЧ Вf'<'ТІІ В (tЇН і CHOf: ВЇЙСЬІ\0, Ї Те, ІЦО ПрН
(';J;Ш 11•'"У ср_т,rш·rчtJ.СЬІШй Ішяаr> Ракочі. 

В"і"JІ'ІІ :.І~·стрі.lнся.J-:ра1t річІ:ІІ Н.l•Jннці. J\ннаt) 
~Іатвііі .,г,І:•,іrаuся і а~rіцшш сніа табор. І\оааюr 
ота()оl'ІІ.lІН',Я тш~. ш~ :шнчаttно це ро()н.1п. )Іатnієве 
ВЇН<ї,J:о ,·tу~І\е нере:Інкадurь, ноuачнвши, 1цо коаа-' 
кі.u і татар :ннttпю ііі.1ьше, ніж їх, А.1~ )laтвltt 
J<.lCIIOI\OiolЩB Ї:Х. 
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Не біttтеся!- І~азав він.-Не в тім сила, с~іль
І\П віttсьІ\а, а в ті~І, яІ\е воно! 

Тнмошеві хотілося яІ~о :мога швпдче почати 
бitt. Нарешті частина його війеьхш: коза~п, тата
рп і ~10.1;щванс І\ІІНулпсь на ворожпй табор. Та 
цього раау не пощастшю: вороги так люто боро
нилися, що довелося по.нернутп назад. 1\нязя Мат
вія поранено в ногу. Рана 6у~1а дуже с~шюча, та 
він не покпнув бою, і скоро тіJІьюr рану зав'язано, 
зараз же сів на Rоня і знову став на •ю.:1і війсьRа. 

Надходпв уже вечір, а бій усе не припиняв
ся 1 не можна 6yJ10 вга.J.атн, .<то п~ремо.же. бо то 
~озаки бралп гору, то му~1ьтанці. Бitt ставав уее 
лютіший, і нарешті видко ста.,1о, ІЦо пере~южуть 
козаюr. Н~оли це раптом насунула грізна чорна 
хмара і линув до1u такий. наче річпа потекла з 
неба. Хмара тільки І~раєчІ-.ом зачепила :М:tтвіє8е 
військо, а вилилася вся над Тп~юшевпм:. Тю\а 
страшна б~ула злива, що вода валяла І\онеи додо
лу. Молдаване перші кинулися тікатп, а за ни~нr 
татари. ·Тільки хшзаки не тіІ-.алп. Нарешті дощ 
почав стихати. Тоді Матвій юшувся на змучених 
козаків, і вони вже не змоглп встояти. Мультанці 
взяли в бран зо дві тисячі козаRів та пільки ти
сячів молдаванів. 3абрали нони і ввееь табор Ти
мошів. 

Князь Васи~ь, Тиміш, Носач, Пушкарь та 
Федоренко втекли в Га.тшц. Тиміш зараз же по
слав гінця в Ясси до господарші, щоб вона ряту
валася. Господарша зібрала всі евої скарби і по
слала їх у Сочаву, а ВН()Чі поїхала тудп й сама 
з своїм малим сином Василем та з кі~1м~ома пев.
ними людьми. Князь Василь поїхав до турецько
го султана прохати помочі, а Тиміш поїхав на 
Вкраїну, сповістивши господаршу, що він прибу
де скоро 3 новим віUсько:м, 
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Х. Сумні передчуття. 

ЛОІ~еап;tра а велrшпм непокоєм дожпда.,'Іа зніс
ТОІ\ а ~Іо.lщlВІІ, а.пе їх m' було. Гетьман теж T.YP
r,~- BaDt'H і ПОСИ~lаR ГЇНЦЇВ ДОВЇ,;l[J.ТІІСЯ, lЦО діЄТЬСЯ; 
а.1е вже три гінці як нuїха.,1П, то й не вернулися. 
1\о:ІІІ цr u:щого ;щя :шя.1ася курява на шляху
то Тп~tіш вів нrдобнпт свогп війська. Тяжюп.r 
Cio~lt':М :J~ІGO.lЇ.lO tepцr J"t"'Th~IIOIOBЇ за КОааІШМН, ЯК 
.1овідавея він, що еті.lьІ-:н їх ІЮ.lЯГ.'Ю, Go й тих, 
ЩО В nraн аuбrано. В('ЇХ ЖІІТТЯ ІІuЗбавдеНО. 

- Батм~у, та ;ю;_шо.тн, юнІ знову пітн туди по
~tстнтпся,--- прохаn Носач. 

A:If' 1·rть~шн ні'юго не СІ\ааав і, с,умно похн
:швmп J"O.loBy, lІЇШUВ у CROin СВіТ.lИЦЮ. 

--- ,J,r ж тett.ep батько мій?-дппитуваи1ася Ло
І\сандра R 'ГІІ~ІОШа. 

-- Поїхав до тj·рrЦЬІ\uІ·о су.1тана прпхати по
туги. 

--- А. ~ШТ:І'? 
Нн•к.1:-t н Со'шву. 
,ТІuш~андра :зітхну.1а прпгорнулась до чо-

:ншіка. 
- Тtвн,шr~-ІІОШРІІюr несміл.v.чо СІ\.а:зала вопа.

Тн ВЖt' ІН' пuY.tl'Ш туди·~ 
ТІвtіJІІ не так aptJ:з~·~Іin їі питання і почав 

;Ja('IIІ))~OI()B:J l'ІІ: 

-- НР т,урс,~·ася, рпбонЬІю! Я так їх не покпну: 
прохатІІ:\І,V батr~ка. ІЦоG :зібрав військо і піду nиз
nо:штн. 

/Іокеюцра :ияка.1ася. 
Та чuп1 :.1~ ТІ ·Гі raмo~tv nтн'?-ншІцІ~о озва

.1ася вишl.-~Іи~І~ІІо ж ї~r вї'"!tеІ,І-:о ІІос.:rатн. 
А ні. ('t'JІІ~е. ТаІ~ не. яожноІ т~ ~t~ твіtt 6атьІ-~О 

і тно.:-1 ча •r ."·ха. Іцо Г>у.1а · до те64t ~. TaJ{:l, як рідна 
ШlТіІІІ~а. \\І·ІІі :І;tа,'ІОСЯ, ЩО Т'Н xQ1itePI. ЩОU Я СаМ 
НіВ НЇНС1ІJ;о ЇХ ВІПНІJ.'ІЯТИ. 
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-- Ой, голубе! Я ТаІ\ намучилася Gс;з теGс і не
си.тш мон в1ке тебе ту дп пусrптп. Серце не;tобре 
щось чує ... Чере~ батька мого багnтп кровп .'ІН.1о
ся ... І сліз багато ... Or через +е 1to~IY fi не ІЦ<tс-. 
тить тепер ... І я не хочу, щоб і тн з нІвr поь:.'
тував, і це п~тщу я ·тебе т~·дп. lliдy до батьt\3. 
Богдана і попрошу, щоб не посІтав тебе ... 

- Серце моє! Не ~южно так! Я слово ї~1 по.Jав; 
а Іщзацьке слово-пРвне! 

- То :можно ж їм вlйсьн:о послати. Хпба :ма.rю 
В вас ПОЛКОВНИІ\ЇВ? 

- lli, не можно. Я обіцяв са:м прнвеетп війсьІю, 
то fi м~rшу т~~ зробити. 

- Та кому' Ж ти обіцяв? 
- Батькові твоєму та мачусі; я посJІав до неї 

гінця в Сочаву, щоб вона та~І шщіла, а я прий.Jу 
Й ВИ::JВОЛЮ. 

Л01~сандра нічого вже на те не сказа..1а ... 
Другого дні вранці ТимінІ пішов до батька. 

Богдан сидів за сто~1ом і пиеав. 
- Батьку, ЯІt же тепер з Басарабою Gуде?-нr

с:міливо почав Тиміш.-Не можно ж тш~ fіо)ІУ Ію
ІJУСІ~атп! .. 

- Бачиш, сину, ЯJ~ бп мп з тобою були розу~І
ніші, то не родичалися б із ТІВІ м:олдавст)шrм вов
ком ... Ну, та вже тепер того не вернемо. А честь 
козацьку на наругу віддатп не .можно. Оце нншу 
лист~ до су.лтана турець1~ого, щоб дав він війсьІ~<... 
твоєму тестеві. А тобі дам ь:озаків. Багато не мо
жу дати. бо в самого .ТJяхп на ІІІИЇ сидять, а тrr
сячів із вісім дам ... І Федоренка а тобою поіlІJІю. Су.Jl
тан мене пос.пухає, то з татара~rи ви запевне П()

б'єте Басарабу. 
-- Спасибі,· батьІ\:у!--низько в~1онившися, по

дякував 'Ги:міш. 
- І що .l.LІВИдче рушиш у похід, то І~раще,

:казав Богдан.-ІЦоб не встнг Басараба велІшого 
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віttська :зібрати. А ЯІ\ поб'єш, то й сідай намуль
танськиn: трон,-спли стане в нас, щоб на йому 
всн:1ітн. А горлиці твоїй доведеться ще понудь
гувuтІІ без тебе!--~о;J;ав він, усміхаючись ласкаво. 

ТІпІіІп і собі вс:міхнувся. 
- Одружилася а козаком, то вже му~ить при

вшштн чо.1овіка в походи виряжати. 
- 1\о~'ІІІ ж думаєш рушати? 
- Та ~tені що швидче, то ліпше, бо 1t сон ме-

не не браппrе, uж поки віддячуr.я Басарабі. 
- Гара:зд, енну! Але треба доладу все зробити. 

Мусиш допильнунати, щоб і коні булп добрі, і 
зброя. Пороху беріть утроє більше, ніж тоді. Со
чаву я :шаю, добра там фортеця... Зачинитесь у 
їtt та Н будете ворогів одбивати. А там наспіють 
татари, тоді й вийдете на бій у поле... Ну, хай 
J 'осподь помагає тобі, сину! Іди, берися до діла, 
сам усього шrльнуй! .. 

Тиміш по,1якуваn батькові ще раз і пішов. 
Бідна ..тІоІ\сандра тяжко журІ-'"лась. Вона pn

:ly:мi.:la, що Тпміш повинен додержати слова; їй 
нодоuалось, що він такий одважний, такий сміли
вин: та в )'Ой же час страпrні передчуrrя в'ялили 
їй серце. Ій хотілоt~ь. 1цоб хоч теrІер він частіше 
u~·вав r,і~'Ія не'і, а він раз-у-раз ішов до коаз.ків 
Ішльнунатн, ЯІ\ вошІ .1-аштуються в похід. Вона 
докорн.аа йо:му, але він ммо 3Важав на ії докоріt. 

Не, журись, дочко!---розважала ії свекруха.
rгшш ВЖе наша ДО~"ІЯ жіНОЧа. 

Та ті розважання ще дужче засмучували 
,'ІОІ~сандру; вона гірко пдакала, силкуючисл хо
вати свої ~1ЬО3ІІ. 
· Настав і день від'їзду. Тиміш стояв перед 

. ...luксан,·чюю ставний, чепурний :з 11истолямч та 3 
1 І\ІШдіtШ.'ІІНІ за поясом, з рушницею аа плечима. 

Вікоан ще наче не був він їй такий гарний та 
.1ю6пtt, .ЯІ~ телер! 
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- Тпмтuе! сонечко моє, вi,lpn.loHпi-:o ~ю.н! -
с~рнкну.~1а .їlо}{сандра, прш·(•fПRК)ІІІІсr, ;1о tloгo~
не пущу я теuе! 3ашшастнть те(Jе та~r! 

Тиміш міцно прпгортав їі і ():шгав: 
- Не засм:уч~·tt мене, 1\ОХана ~юя, uo t1 пн..: ~Іе· 

ні тажко від тебе 0..1'їаднтн! 
І такпй жа.1ь оuгuрнув ttuгo. i-1\a.lha ета..1с 

поь:пдатн і хату батьківсь1~у. і рідних, а наt1~на.1· 
чіше розлучатися з ..1р~·жшюю 1\0XaJюJo. AiR :з.'Ія
І~ався Тиміш того л.:а:rю вс.1ш..:ого, ІЦо o\)l'«J}ШYI 
йому душу і ~н~рІдіа ніш()н ІХ1 жінюr. Ваttншвш1: 
на рундук. він ноuачнн, що да .. ура йог• • ,ІІІНІпr,с}І 
на ногу Ішневі. · 

- Що та}І ета.1ося'? Чm·о тн ;(ІІВІшн.:я·?-еІІІПНЕ 
rrиміш. 

- Кінь росІ..:уваuея. -- віл:а;зав ..Jit\.\'pa. -- В'rорн 
підІюваний uув, а rІ,CJI., •:щі росІ..:j·вався. H•·:tol•pe 
Це 1ЦОСЬ ВіЩj'Є, 

- Ше ЩО внга:lаН~ -('(~р;щто CI\PIIRHYB тп~rіш.-
. ІЦоб зараа же І.;інь ІІі,·н..:ованна uув! 

Всі пuсі,::.tа.тІн в світашrі. .-lor~caн.Jpз creti.ln 
біл.н .rГнмоша і не CIIYCІ\ti.la а Вого O'Ietl. 

Скоро прнвсдt>Ііо нідt~овшІоІ·о 1..:оня. ТІоІіш 
попрощався ~ ~·ci)ta, сІ..:очtш на І~оня і шJЇхав ту
дІІ, :\t> ВЖl' .lОЖІІДП:ІІІ HOl"O 1\0:latm. 

ХІ. Пі;( Сочавою. 

:Ма....1о не )Іісяць j'ІI~r Сочана С•у.1а в оіі.1оаі. 
Був гарннй ранок Совеч1..:о схо:щ.1о, і Іюза-

1\ІІ ВЖt' ПOllC'TaB<l.lli і 1\0;I\f'II uрався ,·(о СВІJІ"ІІ ,li.lc.t: 
Гарчаші IIOJІ<l.liН';[ ui.lЯ Гарчат, а ІІІІШЇ T{'~·R нІtІ':ІЯ
ДалІf свою :JIІJIOIO, пора..1нсн (,і,lл I\Oiн·tt те' щс1. Тн
'tіш нar.rrн.Jaв CI\piah j веі~І ~щвав норн,·1о1..:. І'оспо
;щрша те а..: уста.1а ще в:tо<"віта. Тr~ІІІІВШ осінні ~111 
HO'Iil:\111 НР <.їІН.lОСЯ Їlt. ВСС а;шва;ІОl'Н, ЩО 1\ІІрОПІ 
Ht'('JIІІ.liHHHIJ IOШa.liL, і llІНiil !Ja:tн (,y,la, ЯІ~ lІІ);JВІІ.::І-
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ю1лося. 3 ранк~· до вечора вона· працювала: сама 
д:;.вала всім харч, допомагала доглядати хвори~ і 
поранених, розважала їх. Тяжко було їй бачити, 
що харчів усе менчає, а здобути немає звідки; що 
хворих усе. бLТІьшає., ІЦО військо знесилюється. А 
тут ще нове тяжке лихо спіткало: вороги пере ня
ли воду, що проведено було в Сочаву з річки 
Серета і довелося брати негарну смердючу воду 
з колодязів. 

Сьогодні господарші ще тяжче було на сер
ці, ніж звичайно і вона нетерш1яче дожидала Ти
моша й полковників, що мали прийти снідати. 
Сумно nодпвилася вона на воогий сніданок. Хоч 
і варив йога князів кtхарь, та з того не став він 
смашніший, бо хоч як вари мамалиr'у, а як до 
неї тільки й присмаюІ, що дрібочок (jоли, то с:ма
шна вона не 6уде. Ото ж така нісчи:мвя мамали
(а й стояла на столі, а запивати їі :мали смердю
чою водою, трішечки закрашеною вином. 

Нарешті господарша побачила, що йдуть їі 
щоденні гости. Попереду йшов Тиміш із Федорен
ком т&. з иншим отаманням і про щось палко 
розмовляли. (:Ja ними йПLІІп писарь Тимошів пав· 
Доброшевський та пан Кутнарський. Колишні 
приятелі тепер знову помнрились і приятелювали 
наче ще дужче, ніж попереду. Господарша пішла 
назустріч гостям. 

- Може які новпни є1-спитала вона. 
- Гарних немає, а погані в,-відказав Федо-

ренко. 

- А що ж там?-спитала княгиня. 
- До ворогів потуга прийmла: князь Вишне-

вtщький лядське військо до їх привів.. 
Бідна господарІnа жахнулася, почувши таку 

-.овиву. 

А тktм часом пани Доброшевський '(а КУт· 
нарський, ідучи ·позаду, жваво розмомаJШ, 
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-- Кажу ж панові, 1цо погане наше ді.'Іо,-ушв
няв Кутнарсьюtй.-Не минемо шиuенІіці, Gu кн іЗІ> 
Дмитро не проспІть панові ttoгo служби Іtоаак>ві. 
'Га ll мені вм;{е за однп:м ааходом. 

- Чо1·о ж панові здається, що неодмінно князь 
д~штро буде пере~южцсм~ Ми ще місяць зможе
мо вш..:решrти, а тнм часом прпйдуть татаJ,ІІ, і ТР· 
ді :ми виграємо справу. 

- Пан зовсім як мала дитина,-- росердився Кут· 
нарськнtt.-Невже пан думає, що князь Дмитро 
прибув сюдll. 1цоб І\ілиtt місяць дожидати. ІІОJ~П 
приttдуть татари~ Він зараз же почне mу:кати змо
гн помститнся Тимошеві за JI(Jitcaндpy, і він знай
де :нюгу,-хай пан тоді згадає моє слово. 

Кутнарсьюrй ТаІ\ злорадно це сказав, що Доб
рошевсьюrtt аж враанвся і r.11:янув ва його з-під 
доба. 

- Здається, пан радий був ()п, як би князь 
Дмитро знайшов тую змогу,--похмуро сказав він. 

- .А чому ж би мені й не радіти~--похопився 
l\утнарськпй одкааати.-Не ве.ІJика втіха сидіти в 
цій пастці. І через кого ж? Через бабу та через 
неотесу-козака. Як би я <JМіг, то зараз утік би 
авідсп. 

·- Пан не жартує1-похмуро спитав Доброшев
еh1Шй, піднявпІи брови вгору. Це він робив тоді, 
Ш( ,·{уже був схвильований. 

- - Ні трохи не жартую ... 
-- Тш\ я ж маю сказати панові, іцо пан ... 

f:(Рuрtшн>вrькпй не доказав, махнув рукою і 
ІІіш()в ІІШІцче, на3догапяючи тих, що .йшли по
нереду .. \ l(утн-арсьІtий остався трохи позаду, по
~шшш на:ІJ,J(ем чорнявого хлопця, ІЦО никав у 

;щорі, lШІшшм ткнув йому в руку папірець і сказав: 
--- ~~ЩШJ ІііжІІ до Янке~'Ія і скажи, що це треба 

нrре;щтн,--тут К&ПИсано кому. Хай хоч пере
rвrться, а нерrд80'ГЬ.-чуєш? 
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ІЦе не доснідали, як прибіг козак і сповістив, 
що з польського табору прибув посланець. У сі 
пішли на шанці. Тиміш радився з Федоренком та 
з княгинею, чи пускати посланця в фортецю, ЧІf 
не пусr~ати. 

- Не пуштй, батьку,-ради~ Федоревко,-нащо 
даватп йому роздивля1'Іrся? Краще вцїхати до його 
на той бік за шанці. 

- Спитаємо спершу, чого йому треба,-пора· 
дпла княгиня. 

Послано спитати посланця, чого він приїхав. 
- 3 листом оц найяснішого короля,-відказав 

посланець. 

Королівського посланця годило.ся прuняти в 
фортепі ::t належною пошаною. Його проведено до 
замку, але так, щоб він не дуже міг роздивля
тися навкруги. Княгиня вбралася в свої князів· 
ські убори, на голову наділа корону і сіла в не.· 
ликій за.11і на високому кріслі замісць трону. Нав· 
круги стояв почет. У залу приведено посланця. 

Посланець, пан Маховсьюrй, попав господар· 
ші королівсьrюrо листа Господарша почала його 
читати, і гнів та погорда відбилися їй на обличчю. 

- ІСороль польсьюІй велить мені здати Соча
ву князеві llиmневецькому; але він забув, що 
Молдава ніколи не .була йому підвладна, а велі
тп можно rільки своїм підвладним,-сказала вона. 

- Найясніший король не велить вашій ясно
вельможності, а тільки радить,-одказав Махов
сьшІй.--Він має валь до тяжкого становиrца ва
Іuої ясновель:можности і всіх, хто тут бідує з ва. 
ми, і показує на єдиний спосіб вийти з того ста
новища . 

. - Прошу вас подякувати найяснllпому короле
ВJ за його жаль до нас, але нам його жадю не 
треба: ми викрепили в облозі вже два місяці, щІ
JЧ)етrмо й ще два, ЯJt що треба буде. Гетьман д 
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військом уже наблия:ається до нас, та й татари 
не забарятhся. І нам д1rвно, що король має нас за 
страхополохів,-ш·шзала лосланцеві господарша. 

Він хотів був щось сказати, але господарІІІа 
перепивнла йому мову. 

- Проведіть Пана посланця, авдієнція скінчи
лася!-звеліла вона і вийшла з зали в свої покої, 
не давпіп пановj Мах()вському навіть попрощати
ся. Так він "і поїхан ні :з чим. 

Пан Добр01певський увесь день nильнував 
свого nриятеля і ввечері побачив, як до його під
біг чорнявий хлоnець і дав йому. клаптик nаПеру. 
Пан Кутнарський швидко nеребіг очима те, що 
було написано на паnері, тоді викресав огню і 
спалив пап ер. "Погане діло",- nодумав сам собі 
пан Доброшевський, -"щось він недобре замишляє. 
:\Іушу пильнувати". 

Вночі урядили виправу з фортеці. Тихо, ти· 
хо кралися козаки nоміж густими чагарями, у 
високій траві. А трохи вбік од їх по-над провал
лям плазуНали двоє людей: один попереду, а дру
гий ступнів на тридцять nозаду. Передній усе 
дужче одлазив убік од козаків, а задній ліз його 
слідом, тільки пильнував, щоб передній його · не 
помітив. Коли це там. де nровалля підходило до 
невеличкого болота, заржали коні. Передній ско
чив на рівні ноги і юшувся до купи дерев, що 
росли край болота. В ту ж мить задпіn погнався 
за ним і схопив за комір. 

- А, зраднику!-скрикнув він:-я так і знав, 
rцо тй намислив тікати! 

Але пана Н~утнарського не так легко бу,;'ІО 
піймати. Він ростебнув кунтупІ, випорснув і3 його 
і побіг, стрельн~~вши нааад на пана Доброшсв
сьІtого. Куля влучила Доброшевському в ліву ру
ку, а..11е він па те не зважив, а такн знову побіг 
наздоганяти Кутнарс.ького. Та не наздогвав, 6о 
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той скочпв на І<он.я і поскакав до польського та
бору. В ту ж мить почулося стріляння й галас з 
другого боку: то козакк напwіи на ворожий табор, 
як та:м спали. Вони похапцем зопсували кільки 
гармат, захопили, що змогли, постріляли й пору
бали чимало ворогів і, стріляючи назад, подалися 
до фортеці, де вже спущено було їм міст і одчи
нено браму. Пан ДоброшевсьRий затулив свою 
рану і теж побіг до фортеці, не зважаючи на ку-
лі, що дзичали навкруги. . 

- 1 який же я нещасJІ1ІВий!-бубонів він.-Раз 
на віку хотів 1цоеь добре зробити, та й то не по
Іцастило. Тільки скалічився ... 

-:- Агов, пане писарю!-шtрикнув Тпміпr, що 
стояв за брамою. -Ти відкіля1 Як т11 тут ошІ
.нився·~-

Пан Доброшевський нічого не сказав, тільки 
показав рану. 

- ОттакоП То це ти . в бої був1-здпвувався 
Тиміu.ї.-Ну, біжи ж до лікаря, хай гоїть тобі ра
ну. Гаразд, що теп~р немає чого ппсати!-поmут
кував він. 

Пан Доброшевський пішов до лікаря. Пора
нено його злегснька~ куля пробила рукав, а РУІ\У 
тільки троІІШи зачепила . .Пікарь зав'язав рану і 
:звелів панові ДоброшевсьІtому л~гти, а ввечері 
гоеподарша з 'Ги:мошем приttшли його провідатн. 

ДоброшевсьІtий росповів усе, що сталося. Ду
маючи, 1цо 1\утнарський хоче зрадити, він увесь 
час пильнував його, і як той уночі вийшов нІпп
RО)f із козаками, то tt він поліз за ник назиrщі,
а потім Кутнарськиtt таки втік. 

-· · - Недобре це!-скрутнув:ши · головою сказав 
Тиміш. 

--:- Еге, недобре,-сказа.ла й господарша.-Тре
ба ПОСТаВИТИ 6L"'ІЬШ варТОВИХ і ІІІІЛЬНУВати, Щu6 і 
миша не мала змоги вскочити в фортецю, не то 
людина. 
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- ~r шпа не всІюЧІІТІ>, а птнця перелетіти мо
же.-ш~а::Jав нан ДоСірtІНН~НСІJн:иtt. 

-- }(о r1ого тут птпця'?--спнтав Тиміш. 
---- Н невен, uio голу()п приноснли лнсти пано-

ні І(утuарсІJкому і від ttoro односили до ІІОЛЯІ~ів, 
бо ян. же 6 инаюuе потрапив до його той· .ТІист, 
1цо я В'Іора в його бачив. Вилима річ, 1цо він 
.1нспt~1и вмовлявся про свою втечу, бо де б же 
Н3НВСЯ 1-\іНЬ'~ 

--- Хто ж тут може мати таких голубів?'--·Мір
куnав Тиміш. 

- А ЯІІІ\ель! --скрикнув Доброшевський,-тре
ба взяти і його, і сина його Йохеля, то може прп 
щоеп і довідаємось. 

'~иміш зараз же пос.,1ав .по Янкеля та по noгn 
сина, а..1е було вже пізнп: Янкслева. халупчина 
стояла порожня. Мабуть уночі, як ішли з форте
ці козакп, то ЯJ(ось вискочили й вонh. і подалпсь 
до нuрогів. 

ХІІ. Смерть . .--
1\Qзаюr отаборилися в фортеці на ве.ликому 

}tайдані під Іпанцями, що захищали їх од воро
жих куль. Тимошів намет стояв на другому кінці, 
осторонь од табору, і не було йому ніякого за
хисту від куль. Але Тимошеві було про те бай
дуже; на куw"Іі він не зв·ажав і ні яа що не хотів 
жнтп в ~шмкові, хоч і як умовляли йогс полков
ники та господарmа. 

Лfину~~1о кільки день піс.пя того, як утік Кут
нарсьюtй. Вранці Тиміш вийшов з намету і сів 
на прн~юст'ці. 

Рант~ був холодвиn і ясний. Сходило сонце 
і чсрвонпло промінням і Тимошів намет, і його 
самого, і табор козацький. Козаки лороспалювали 
багаття і грілися та варили снідати; вони весело 
розмовляла, жартували ... 
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Тиміш сидів, курив люльку і думав про Ло
Jссандру: що вона робить тепер, чи встала, чи мо
же ще спить; може саме тепер згадує про його ... 
а може плаче ... 

Враз щось ·загуло, задзичало, щось тяжке 
пролетіло над табором і впало біля Тимоша, і в 
ту ж мить і Тимоша, і його намет повнло густим 
ди:мом ... 

- Рятуйте! рятуйте! .. -куичали козакп.-Бо:мбаІ .. 
Батька вбито!.. -

Кинулися до Тимоша; він лежав на землі 
блідий, закрівавлений і тяжко дихав. Бомба ро
зірва.':ась і побила примостку, на якій сидів Ти
міш і воза, Щ'О стояв недалеко. Цурпаллям пора
пило Тимоша в голову і в кульшу. 

- Нічего, братіки, - шепотів він, - не пбило, 
тільки поранило... несіть швидче в замок ... 

На швидІ\У руч зроблено мари, покладено на 
їх Тпмоша і понесено в замок. У таборі зостали
ся самі вартові, а все козацтво рушило до замку. 
Там вони ·стали і стояли :мовчки, без шапок. Ба
гатьом по обличчу котилися сльози. 

Господарша .вибігла назустріч. Ця жінка, яку 
досі не хилило ніяке горе, за малим не зомліла, 
побачивши скрівавленого Тимоша. 

Тиміш, побачивши їі, ледвї промовив: 
- Живий ще ... лікаря швидче ... 

Кинулися по лікарів. Привели кількох: жида, 
молдавана, двох вірменів і бабу знахарку. Всі во
ви обдивилися рани. Один вірмен узявся їх обми
ти і позав'язувати. Рана на голові була ве страm:. 
ва, а страшна була на кульші: велиБий цуру
палок глибоко встроми:вся в неї._ Та ще на лихо 
вів .іютрощився і довелося виймати його не від
разу, а частками. Здавалося лікарям, що всі трі
сочки вже винято з рани, а Тиміш усе казав, що 
'rа:м коле. Нарешті приложили до рани якогось 
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зілля і зав'язали; сподівалися, що хвором~ по
легшає; але години чер~<s дві почала його палити 
гарячка: нікого не пізнавав і- бл1див слчва:ми. 

Господарша сиділи. біля його; отамапувати 
доручила вона Федоренкові. Toro ж вечора посла
ла вона пана Доброшевського до гетьмана з сум
ною звісткою. 

А вороги тим часом лагодилися бити ва Со
чаву. Князь Дмитро ВRШНевецький довго розмо.в
ляв з Кутиарським; післ~ цієї розмови і'Jібрано бу
ло на пораду все отам:ання. Деякі радили ~араз же 
вести військо; а деякі казали, що треба спершу 
довідатися, чи зробила своє діло бом:бft·, чи по
трапила туди, куди ії було приз:рачено. 

- А запевне потрапила!--впевняв Вишневець
кий. - Тииоmів намет показав нам чоловік, на 
якого цілком м:ожио здатися. Він не раз робив 
нам великі Щ)Слуги. І тепер він прийшов до нас 
із Сочави і дооре знає козацький табор. 

- Але може козацькогu отамана не було побли
'іl'у, як упала бо:мt>а1 

- Це досить далеко, і я не можу впевняти, що 
добре роздивився; але Кутвар~ький Іюкашt.в мені 
козака, J!!O сидів біля намету, і м:еиі здмося, що 
то Тиміш. Потім у таборі счинилася метушня, всі 
побігли до замку ... запевне як що в~ вбито його, 
то пораиеио ... -влевияв Вишневецький. 

Але все ж його бажании не ввu.пилІІ. Вра
ДИJІИ ке посп:іmатие.я. щоб через пооnі.х не но nсу
вати справи, а добре приготуватися і тоді вже 
ати а певною надією здмути Сочаву. 

А бідному Тикошеві все гіршало: во("а иа
брякпа, рана почориіла; вів блудив словами і стог
НІl.В та вився на ліжкові з нестерпучогu бwm. 
Господарша сама дог.11ядала його; і рідна мати ие 
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логля:щ.1а б краще t;Во•Л дитини. Сама :_шеможена, 
пoutгr: 1 I'ipl~ІJIO НРдолею, вона 1це знаходила в со
бі t.:II.1Y і вдснr!, і вночі піІmуватися про хворого, 
все робп:ш, щоб йому було краще, щоб хоч по-
.ІJСІ\ШJІТИ 11•Hfy ТЯЖКі МУКИ. 

'Гр~тьоr·о дні хворий опритомнів. Обличчя 
йому аблідло і схудло, ніс загострився, очі бли
Іщurи. ~'"війшов Федоренко. Княгиня всrала і сіла 
на ліжкові в ногах, а Федоренко сів на П місці 
біля ТІвІопш. Тпміш глянув на свого товариша, 
:в<.·-міхн vвся і екааав: 

- П~рон~анай, друже! Смерть іде по :мене ... 
- Hf:' юrгaдj·tt, батьку! Гріх таке говорити! То-

бі вже полегша.по, то Господь поможе і зовсім 
tужаєш. 

- Ой, гарно було б одужати, -промовив Тиміш 
зітхнувппr:-Не хочеться вмірати ... І Локсандру 
жалко ... і мати-княгиня до :мен~ така добра ... А 
таки чую, ·що вмру ... Прости, товаришу,-КОJlИ чим 
скривдив тоое! ... Не згадуй лихим словом! .. --Віи 
простяг одну руку Федоренкові, а другу госп(\
дарші.-1 ви, мамо, простіть, не ::~гадуйте лихом:! 
І спасибі за вашу ласку... Локсандрі скажіть, що 
я за.всігди про неї думав і в-а тому світі не за
буд~~ ії ... А батькові скажіть, що я вмер, як доб
рий козак... і хай простить мені, КОJІИ qик про
ступив проти його... Усіх прошу простити мене і 
не згадувати лпхи:м сл:овом ... 

Він дуже знемігся і :Jа:м:овк ... трохи відnоЧШt-
ши, попрохав: · 

-- ПоклІГ.ІТе попа ... 
· Господарша вийшла і послала по свого попа, 

що жив ту1· же, в замку. 

Трохи ::~годом високий, худий, старий піп 
~ї~і nmoв до Тимоша. Господарша й ФР.дореико 
11 і· ·. ; 1 r, а піп почав сповідати хворого. Шмs: c11n · 
в.rн ,''і-:1 n.ш.111 яов.R зв.ову, і піn пРИ їх запричастив 
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хворого і nішов. Тиміш сказав, що хоче засну
ти і заплющив очі. Госnодарша й Федоренко си
діли тихо, тихо. Прочинилися двері і в хату за-
зирнула Мар'яна нагадати, що вж~ час обмивати 
рани. Госnодарmа .мовчки махнула їй рукою, щоб 
ішла собі. 

Поминуло з nівгодини. Бул() тихо, тихо, тіль
ки дощ із снігом порощав на дворі 

Раптом Тиміш здрігнувся, випростався і ши
роко росплющив очі. 

- С.м:ерть!-скриJШув він голосно, nідвівся,. про
стяг руки і потім знову впав на подушку ... 

Господарша притулWІа руку Тимошеві до 
серц~І. воно вже не билось ... 

ХІП. Батькове rope. 
Виnравивши Тимоша. в Молдаву, Боrдаи за

сумував без його. Він любив свого розухного, 
відважного сина і пишався нии. Виряжаючи його, 
певен був, що Тиміш не тільки визволить Мол
даву, але й повоюв Мультанську землю і може на
віть сяде там на троні. Але в той же час серце 
йому стискал:оо.я, наче чуло якесь лихо, і він не
терпляче дожидав гінця з · Молдави. 

Скоро після Тимошевого. від'їзду у .Локсаи
дри родилося двоє синів близняток-кволенькі та
кі. ЛоІtсандра неод:мkво хотіла са:м:а їх годувати, 
але не :моглА. сама нагодувати обох, , то довелося 
ще взяти мамку-козачку. Слабенькі дітки були 
невпокійні, то Локсандра, хuч і сама слаба, не 
відступалася від їх. Спершу гетьманша в~овля
ла іі: 

- Не муч ти себе так! Мамка краще за тебе 
знає, що їм робити, краще за тебе догляне їх. А 
ти пожалуй свого здоров'л, а то приїде Тиміш, то 
:tt перелякається, 6о ти як з хреста знлта. 



185 

~lut\caндpa серднто поглядала на геть~tаншу, 
а ОД ;J.ітей не fii.Н.,la Так і пове;юся, шо с1оксан
дру мало КО.'ІН fi бачнлп-nона ввесь 'ІаС була 
біля своїх сннів. 

Одного раз~т ввечері дп гетьманші попрнхu
дили на попрядкн хшзачкп. Чпма.лu їх бs.r~o і весе
лий гомін сповняР світлицю. Ко.JІи це раптом за
стукано в браму і ю:t. дворі загаВІ\а.,1ІІ собаь:и. Ве
селий гомін стих і гетьманша пос.1ала ::ювідатпся, 
хто стуJ\лє. Незабаром ста~1о ві.J.о~ю, 1цо приїхав 
гінець із ~Іо.1давн і rцо Тп~юша пораненu. Всі :за
метушились. Гетьманша зве.1і1а поІ:\.лпкати гінпя 
в евіт.тпrцю. 

~'"війrпоn пан Доброшевськпй. Тю·аІй він був 
негарнпіt із себе~ такнй незІ·рабний із своїми дов
гп:мп руrш~tп та. нога~нr, щu деякі молодиці не 
моглп не ве~tіхн~·тпся. Пан Доброшевський не
зr'рабно ВІ\..t1ОНІШСЯ і попрохав швидче сказатп про 
його гетьманові. 

- 3ара:з поrплю гінця по його,- сказалn геть
:м:анша,-а пана прошу тим часом не погребувати 
вашим хлібом -сіллю і повечеряти, бо певне пав 
здор6жився, то треба підкрепитися. 

ГетьманnІа послала гінця в Чигнрин по геть
мана, а пан Доброшевський уаявся до смаmної 
вечері, запиваючи страви старим медuм та вином:. 
Як ~~же він добре пі.:хкрепивrя і подякував за це
черю, тоді гетьманша попроха.тш його сказати, якії 
вісти він привіз. 

- А може Локсандру пок.1икати? - спитав 
хтось.-Треба й їй послухати, бо то ж про їі чоловіка. 

- Вона вже спить,-сказала гетьманша,--то й 
хай ~обі спить з Богом, ще \Іатиме час про своє 
лихо довідатис.н. 

Пан ДоброшевськиИ: росповів про тяжку по
дію, про те, пк поранено Тимоша. Козачки слуха
ли і зітхали, деякі плакали... Як пан Доброmев-
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t.Ьkиtt дОІ~а3аВ, то 'І.і всі rумні, поросхп.:rилнс}І і аа· 
ж,урена геть:\шнш;t зоr.та.тунея с:l)Ш. 

Вно'П приїхав Богдал !а Впгпвr;)ппt. Не то!\ 
це б,ув Богдан, U~(, сьпгодні вранпі ~ішш!t, дужнn 
виїздив іа Суботовн. Тепер у хату В1:1 f1urnв апе~ю
жениtt, І\Волий, тяжким JIИXiJ?-.! поfінтий 'IO.'J 1 )lJiн:. 

--· Галю, чула?-ска~.шn nіп якuмеt> 'Іужам над
битим голосом. 

-· Чула,-зітхнувши ска3ала геть~нннш1. 
Богдан важко сів. 

- І'адю, йди сюди! Розяаж мене, (н-tеJІОІ\Ой! Сг'W""\
жи, він же не вмре~ 

---- А чого ж йому вмірати, ~ерцє~ Він мо;rодий, 
дужпй,-заспокоювала гетьманша, ал~ тре~пів їі 
голос, не було в йому певности... О 

Другого дні Богдан зібрав на раду по"1КОR
ниІ:\ЇВ та инше отамання козацьке. Вони всі uу.~н1 
на той час або в Чигирині, або під Чигирином, 
бо сподівалися ж війни з ляхами, то tt не важко 
було їх зібрати. 

- Панове отамання!-почав 1'етьман тремтячим 
голосом.-Сумную вість подам· я до вamoJ' уваги. 
Сина мого 'Гпм01па поранили ляхи; поря.нили не 
в чесному бої, а зрад~цьким підступом. Як що :ми 
не визволимо йогu, то завдадуть вони: йому смер
тп. ·А смерть ttoгo, то не тільки моя нтрата,-то 
втрата. всієї ~·країни. Поможіть же :мені визволити 
його, вірні мої дру1і! 

Гетьман замовn і, аіпершися на шаблю, до
жидав відповіді. 

:Мовчки стояли козаки, тільки ззира.лися один 
а одним. Нарешті один, старий, сивий, як rо.лу6, 
підступив до Богдана, вклонився і сказав: 

- Іди .в хату, пане гетьмане, бо нам пора.::(ИТІІ 
СІt трР-ба. 
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Богдан сюrпів: 
- Про що тут радптися?-.скрІпшув він.--Треба 

йтп в :Мол дав у визволяти Тимоша! Не можно по
пуетитп йому там загинути! Не можно nопустити 
ляхам насмінтися з :ко;Jацтва! 

.Як би гетьман б~тв спокійніший, тu зумів би 
·.~·ак ГОRОрИТИ, ЩО ПОJ!КОВНІІ:КИ :ЗГОДІІЛІІСЬ би ВБО
ЛІІТП його волю; але тепер ttoмy так болілf, серце, 
що аж у го.1ов1 морочиtі1ось. Черкаськпtt по~1ко~
НІШ Ворпнченко про щось палко ро:змов.ляв а кіль
коиа кu3аками трохи осторонь. Богдан розлюту
вався ще дужче. 

- qого ти по за пюдьмп ховаЄІпся?-скрикнув 
він.-Коли :маєш що говорит11, то говори· так, щоб 
усі чули! 

Воронченко, високий просивий козак підсту
пив ближче і сказав гостро: 

- А те я кажу, батьку, що не годиться нам 
чужу країну оборонятИ, а свою на пота.1у ворогам 
кидати; годиться нам про себе дбати і свою кра
їну обороняти ... 

Гетьман зовсім rтосатанів. 
- А, вражі ,літи!-с~крикнув він.-То так ви сво

го ба1·ька шануєте! .. 
І тяжка гетьманська шаблюка знялася над 

Воронченком. 
Кі'ІІЬКІІ козаків ухопили Богдана. Инші вхо

пили ВоронченІЩ, що кинувся був із шаблею на 
гетьмана. 

Гетьман зараз же опам'ятався. 
- Друзі мої! простіть мене!--благав він, кла

няючися товариству.-Але ж тяжко батькові втра
чати сипа! Та ще такого сипа! Допоможіть мені 
рятувати його! 

- Прости й ти вас, оатьку!-клавяючися геть
манові казали · козакл. 

Порад1mшися ще -трохи, врадили йти визво
ляти Тимоша. 
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XIV. Похорон. 

Госпо.-rарша хоті.1а вР ка:зати Іш:-зацтву, rцо 
Tiotiпr у~.н·р. поюr прпttде ЯІШСh :шістка ві,1 геть
\tана 1)ог:tаня.. Ti:ro ttoгo на()я..lт):ш~rува.:пr, вікна в 
тііі хаті. ;~є- він .:Іr/ІШВ. по:тпнюшп і нікого туди 
Нt' нусю1.11r. ФР,lоренко сr~ааав 1:oaar\a~r. rцо Тимо
шrні но:rrппn.їо. а rцor~ о,]Rсрн.~ тп їх увагу од ;зам
І\у, ;зрr)(/пв вІІнрnllу ;з фортеці. 'Га чrрr:з кілnкй 
.J:CIIh 1\Іt:ІаІ\ТВО т:НШ ,lOBЇ.J:R.J()C'b, ІЦО ТІІ~ЇІП умер. 
Обст~·шr.1н Фr.·rorrнкa і внчаrа.і:rп, щоб він їм с:ка
:-зав пpnn.1y. ФР,J;орепко ~rуr,пв прп:знатпся. Тоді 
1:о:заптво пnш1жи~1ося ві;з:::~:ати фоrпrню .1яхам. 

В щ_'t\ час у табор прпf1пrла госпо.J;арrпа, б.ла
П1:Іа не поюпатп П, не ві..1.:щватп фортеці. Коза
юнІ ста:ю жа.1ко госпо.1:арші і вони заприсяглися 
ет' •}ПН :за чеї до ;загину. 

П'ншну.:1о 1це кі:Іьюr день і зовсім не стало 
чm·о їстн. To.J.i І\о:зш-:п прнnш.:rи J:O замку і поча
:r н нрохнпr госпо~щJнп~· впзво~1итп їх од присяги. 

l'т.·подарша ;JГo.=or.laeя. Горе так їі придавп
.-т••. IIL• ~ вжР іІі GaHJ.yжe (іуао. чп 3араа от~·т умер
тн, чн nі;цатпея ;ю рук ворога~r. 

ІІоча.111 ю.юн:rяпrся з .1ЯХсНІИ. Ляхи дуже по
епіша:rнсн сІ:інчнтп справу, бо нрочу~ТІИ, що в 
l\Іо:цаву йд~ Бог.J,ан i;J вс.Jшmм військом. 3годи
:нrся. пщб І\озю~и забра:пr Тп~юшеве тідо і вільно 
Hnr.aп Шl 13І\раїну. 

:'Зад:звони.'Іп дзвонп по душі, одчпнплася бра
~ш і еумна процесія руптп.:1а з замку. Над Тимо
пrевою труною схилявся тшзацький прапор-ніс 
Ного ФедоренІ\0. Круг труни йшли І юза ки. . х не 
зосталося й по.1овини. Худі, похмурі, змучені вони 
:tt трохи не налl.J;ували тих завзятих дужих .коза-
1\ів, Іцо перед трьома місяцями увіходили в Соча
ву. І tai~a туга ТРЖІ\а відбІШалася їм на облич
Чю, що й вороги наса?vюхіть почували до неї повагу. 
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І господарmа з своіми бояринями та муга:и:и. 
йшла за труною. Далеко за Сочаву nровела вона 
зятя, тричі низько вклонилася перед труною і вер
нулася в Сочаву. 

А там уже дожидав іі новий господарп мол
давський, колишній логофет Стефан Б урдуц, або 
Стефан Товстий, як ttoгo про;jвано. Він і жінка 
його дu схочу назнущалися з старої господарш:і; 
потім Стефан звелів пороспорювати ніздрі їі ма
лому синові Василеві, посадити їі з сином на про
стого воза і одвезти в якесь далеке :містечко. Там 
'8она й доживала свого нещасливого віку. 

Повагом посувалася сумна процесія до рід
ної землі ... Ось уже й межа українська ... 3ам:аия
qили рідні оселі... І тоді \.іумно загули гармати і 
задзвонили дзвони по душі, а люде ЙШЛИ назу
стріч процесії в-останнє вклонитися лицареві, що 
поліг у чужому краї ві;:х зрадиицької рухtи. По 
церквах правлено панахиди ... 

Тяжко сумні йшли за труноІQ козаки і неве
селі думки снувалися їм у голові: 

- Ось незабаром уже й доїдемо. Що ж ми при
веземо? Гетьманові труп улюбленого сина та недо
битки з війська,що, йдучи в похід, марило про лицар
ські звитяжства про славу, а вертається знеслё:lв
лене, побите соромом. А батькам, :матерям та жін
кам прпнесемо звістки, що вже немає на світі 
тпх, кого виглядаю'І:'ь вони. Скільки сліз буде, 
скільки горл тяжкого! .. 

І ни:к.і'ІИ козацькі голови, і тремтіли козацьКі 
вуси, і несамохіть ішлося T!{xme; хqтілося, щоб 
степам кіпця не було, щоб геть-геть далі одсуну
лася тяжка хвилина ... 

Але що то? Кінську тупотняву чути, ніби 
військо йде. Процесія звернула в б.алку, пославши 
кількох козаків подивитися, що то за військо. 
Нез$J.баром вернулися козаки і сказаJІи: 
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То батько-гетьман із війСЬRОМ. 
Пrоцесія знову вийшла на шлях і піІІL1Іа на

зустріч гетьманові. 
Побачивпrп су~rну процесію, гетьман скочив 

з І\UНЯ і пішов на;зустріч. 
- 1\oro везете? - спитав він у передніх ко

заків. 
:Мов чали козю~и, не наважува.,1ися ска

заТІ.У. Тоді геть~rан пmидl\о пішов до труни. Він 
і догадувався, І{uго везуть, і сам собі боявся те 
сnазати. 

- 3ні:міть віко!-зве~1ів він. 
Віко знято, і Богдан побачив, хто був у 

труні. 
- Тп:моше! СпнІ~У кохаиий!-скрикнув він і при

пав Д() енна .. 
Довго .нежав Богдан B(;t труні і тихо стояло 

козацтво ... 
Нарешті гетьман підвівся і сказав: 

- Господи, спасибі тобі, що не попустив сино
ві мuєм~· впасти у лядські руки!.. Спасибі вам, 
браття, 1цо приве3.ТІИ його сюди! .. Занапастили його 
ляхи. Ході~rо ж, віддячи}ю їм за Вкраїну і за 
ТИ~ЮШа,-СІ\азав ВіН ДО ТИХ КОЗаКів, ЩО З НИМ 
прийш.1и. 

- Батьку, і ми підемо 3 тобою! - скрикнули 
ті, що прийш.:пr з Сочавп.-Не хочемо ми йти 
додому с.тхухати тужіння. Пі.:Іемо з тобою! 

- Гарu3д!---сказав гетьман.-Але треба І{ИНУТ11 
;-І~еребоl\, кому прнпа.J:е везти Т1нюша. 

І~пнули жеребок. Ті, КО}ІУ припало вез1·и Ти
~юнш, Іюпропщ.1ися а товаришамн і сталп біля 
труни. Богдан ('І~азан: 

- ЯІ\ прнвсаете в Чигнрин, пu~тавте труну в 
цер1-ші і не ховаtlте, аж поки я вернуся. 

Тоді :знову припан до трунн і гірко-гірко за
рндав. ;J,oвro дожндав Федоренки, поті)І узяв Б(,Г
дапа аа плече: 
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- Голі, батьку! Час р_уmВ:ти! 

Бnгдіl.н підвівСSІ, ще раз уклонився сипові і 
піщов од труни. 

Прnцесія рушила далі ... 

Задзвонили чигиринські дзвони, заревли чи-
1'ІІринські гармати-то Тиміш наближався до Чи-. 
гирина. 

Далеко за Чигирин виЙІШІа з :міста процесія 
зустрічати Тимоша. Попереду ЙШJІО духовенство,· 
~- JІам сем'я Бпгданова, а зв. нею козацтво й 
народ. . 

Бідна Локсандра! Скільки вже иі ч вона ие 
спала, скільІ{И сліз вимакала! як иевJDІовно тяж
Ію бул() їй іти зустрічати в труні того, а ким ка
ла надію щасливо авікувати свій вік ... 

Ось уж~ й труна ... 
Зняли віко, і Локсандра побачила ТИ)(оmа. 

Спокійний лежав він і ба'ttдуже йо:му було до 
неї... Серце забИJІося швидко-швидко, а nотім за
тихло... Локсаидра зомліла; схиливпшся на плече 
гетьманші ... 

Труну внесено в цep~rny і постаВJІеио иа ви
сокий номіст. Почалася одправа. 

Всі ІІJІакали, прощаючися з :молодим лица
рем, а козацтво з рушниць та з гармат стріляло, 
м.о~'Іодому лицареві ясу _воадав8.JІо. 

Два :місяці стояло тіло Тимошеве в церкві в 
Чигирині і аж перед Різдвом: перевезено йuго в 
Суботів, а на третій день різдвяних свят 1653 року 
nоховано в церкві, що збудував у Суботuві геть· 
ман Воrдаи Хмельницький. 
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