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н р у т ж 

І. 

"Випиймо, Мартине, хай наше не гине", - промовив сот. 
ник Телеп, і підніс чарку свому товаришеві, ху дому й висо· 
кому, як тичка, козакові. 

Цей глянув і раменами здвигнув: "Не хочу!" 

Телеп очі вирячив на нього. "А це знов що? Старий лип· 
няк, що й гетьманові не сором було б напиться, а ти не 
хочеш?!" 

"Не хочу!" 
Телеп згірдлива всміхнувся. "Я забув, що ти шляхотно 

уроджений, Валєнтий Босий·Босаковський". 

"Хлопе! - гримнув на нього Босаковський. - Хоч я й 
окозачився, так ти мені моїх родових клейнодів не торкай, 
бо який я добрий і вІВічлиІВий, а п6бю, їй Богу, п6бюl" 

Голос його гуготів так, що годі було знати, чи він сер· 
диться, чи жартує. І ціла його поява була настільки дивна 
й незвичайна, що хто його вперше побачив, то не знав, чи 
боятися того чоловіка, чи сміsнися з нього. До високого росту 
додайте закарлючений довгий ніс, вус, як у сома, й неоднакові 
очі: одно пивне, а друге зеленкувате. Козаки сміялися, що він 
пивним зазирає до пива, а зеленкуватим до вина, обома до 
шинкарки, або до її дівчат-дзиrльованок. Одним одну бере, 
а другим другу, які очі котра з них і любить. 

Та не зважаючи на те, Босакавський твердо вірив у свою 
непоборну силу над слабим Евиним родом. "У мене, - казав, 
- кожна влюблюється з місця. Але то кожна!" - і підкручу· 
вав вус, що за хвилину знов йому на губу звисав] буцім не 
погоджувався зі своїм паном. 

І тепер пан Валєнтий Босакавський правою рукою під
крутив того неслухняного вуса, а лівою голову підпер, буцім 
вона така то вже важка думками, що сама й триматися не 
може. його очі прилипли до шибок невеличкого віконця, на 
яких дзигтіла муха, безрадно бючись у павутинні. 
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"Пєш, чи ні?!" - гукнув у друге Телеп. - "Не люблю 
таких кумедій. Пий!" 

"Не хочу. Осточортіла мені чарка. Десь другий випє одну, 
другу, третю і вже готовий, а я пю і пю ціле життя і впитися 
не можу. А хотів би. Хотів би, щоб не бачити того, що тепер 
діється на світі". 

"Ого!" 
"А так. Хоч би й тому, щоб не дивитися на таких дурнів, 

як ... "- і не докінчив, лиш на Телепа зпід ока глянув. 
"Хвилозоф!" - підсміхнувся Телеп. - "Чи ти, було, 

в Київській Академії не вчився?" 
"В Київській ні, але в Кракові до наук пристращався, 

тільки ... " 
"Тільки що?" 
"Тільки Марс мене впору з обіймів муз і rрацій вирвав, 

а то я нині може пасторал, замісць шаблі й інфулу замісць 
шапки носив би". 

"Інфулу, інфулу!" - реготався Телеп, уявляючи собі Бо
саковсько·го з ж·езлом та інфулою. - "Хотів би я тебе бачити 
в тій, як ти кажеш, інфулі!" · . 

Босакавський насилу робив поважну міну. "Сотник, а чо
гобудь смієшся, як чорняк. Бог один знає, як мені важко в та
кім неедукованім товаристві жити. Випю хіба". 

І випив. Хвилина мовчанки. Аж Телеп буцім щось прига
дав собі: "Ага, а якже там з тією головою? Не вже ж вона 
дійсно така тверда в тебе?" 

"Не тверда, а моцна, як сталь. Раз я у підстарости на хре
стинах бувши ... " 

"То ти і в підстарости бував?" 
"Фі! Велика мені птиця, підстароста! Мене й до воєводи 

на покої пускали!" 
"Чистити? ... " 
~,Хлопе! Або слухай rрешне, що шляхта говорить, або ... " 

- і не докінчив. 
"Слухаю вже, слухаю. Рсзказуй!" 
"Отож раз у підстарости на хрестинах бувши, попав я 

в товариство пяниць. Ану, кажуть, пекладем Босаковського 
під лаву. А я собі гадаю: Скорше вас на мари покладуть, ніж 
ви мене упєте. А все ж таки вважаю, що воно буде". 

"І ЩО?" 
"1 підносить мені чарку хазяйка, а я пю і в ручку цілую, 

підносить хазяй, я пю і .. " 
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" .. .і в ручку цілую", - доповів за нього Телеп. 
"Брешеш! То тільки хлопство панів у руку цілує, а ми 

брата шляхтича цілуємо ... " 
"Ну, ну, не кінчи де, а розказуй, бо не скінчиш до рана". 
"Для тебе й розказувати не варто, бо ти слухати не вмієш. 

Загалом розібрало собі хамство, страх, як розібрало! Але ми 
вам ще цього хмеля вибємо з голови, ой, вибємо, так мені 
Боже дай до моїх "майонтків" вернути!" 

"Це вже тру днувата бу де". 
"Чому?'' 
"А то тому, бо люди ще на місяць дороги не зробили". 
Босакавський вовком на Телела глянув: "Ех, Телеп, Т~-

леп! Як я тебе телепну!" 
),Лиши ... Розказуй, кажуть 1·обі". 
"На чім я став? Ага, прийняв я від каноніка чарку й випив, 

прийняв від старости й випив, прийняв від ще когось і також 
випив, а тоді й кажу: А гов! Так не може бути! Хто хоче зі 
мною пити, то хай перше вихилить стільки келихів, скільки 
я вихилив і тоді він мені рівня". 

"А вони?" 
"Згодилися. Пємо. Пятий, шестий, семий, ще якось ішло, 

але після десятого всі пакотом ляг.ли. Повиносили їх, кого до 
боківок, кого до маштарки, а ті, що ще трималися на ногах, 
бігством спаслися. Так я і лобідником на баєвищі залишився". 

"Та що ти такого брехуна слухаєш, сотнику!"- почулося 
наvаз від порога. Кілько.\: козаків увійшло у коршму, при 
шаблях і з пістолями за поясами, бо часи були непеВІНі. "Та 
що ти його слухаєш? Він і рідного батька обрехав би, коли б 
лиш мав". 

Босакавський насунув на голову полинялу боброву шапку 
і вдавав, що йде, бо обидився. 

Та його не пустили. Любили зубожілого поліського шлях
тича, що до їх сотні пісJІЯ Хмельниччини пристав, добре бився, 
Україну щире любив і тільки іноді вдавав, немов то він велику 
ласку козакам робить, що з ними дружить. А ще його й з~ те 
любили, що велику "фантазію" мав. Розказував несотварені 
речі й вигадував таке, що аж вуха пухли. Чванився ласкою 
короля Володислава, якого навіть на очі не бачив, і маєтками, 
яких ніколи не мав і любощами з панями й панночками, що 
їх ніколи й на світі не було. 

У воєнних часах: коли шабля всякому наскучить, тю<ий 
чоловік це справжня благодать. Потягни його за язик і він 
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тебе розважить, дасть хоч на хвилину про воєнні страхіття 
забути. 

"Сідай, Босаковський", - казали йому, - "сідай і пий! 
Дякуй Богооі, що водою не мусиш спраги гасити". 

"Водою? Фу! Від води жаби в череві беруться. У мене ... " 
- й хитро всміхнувся. - "У мене в замку, біля Хведоркова,. 
є ще дві барилочки такого масJІ'яча, що .лиш. nальці лизати" .. 

"А не брешеш?" 
"Так мені, Боже, дай до моїх майантків вернуться. Захо

вав мені цього масляча мій дворецький і так дотепно заховав, 
що навіть Кривоніс не знайшов, гуляючи зі своїм загоном 
у моїм родовім замку". 

"Ну,"- озвався Телеп,- "це ти вже, братчику, здорово 
пробрехався, бо щоби де КривоНІіс гуляв, а вина не занюхав, 
так того ще ніколи не бувало''. 

А хтось із козаків докинув: "Але ж бо Кривоніс у Хведоро 
кові ніколи й не бував". 

"У тім Хведоркові, що ти думаєш" - боронився Босаков
ський, - "ні, але в моїм він був і в моїм фравцімері, як слон 
серед порцеJІ.ЯІНи хазяйн}'!Вав". 

"Як слон?" 
"А щоб ти знав. Панна Евеліна руку на себе зняла, Маль

віну котрийсь із Кривоніжцін на коня посадив і почвалав, 
а Юстина, моя божеська Юстина ... " - і не докінчив, лише 
зітхнув і грізно завернув очима. 

"Про вино вашець кінчай. Про масляча !" - приставали 
ДО НЬОГО. 

"Був це такий масляч, що коли я один боклажок послав 
королеві Володиславові, то він, випивши, сказав: Cnac~tбi тобі, 
пане Босакавський! Тим вином ти мені гор еч моєї жизні осо
л6див". 

"А кому ж це таке добре вино пропало?" - спита·ли Бо
саковськог.о. 

"Батько мій цілу діброву спалив на поташ і поташ цей 
у Данціrу за вино проміняв. Це для тебе на весілля, Валєнтий, 
казав". 

"А ти й до нИні не оженився, Вальку, бач, який то тиf 
Батьківської волі не сповнив". 

"НераJЗ хотів я, та Гім.еней Белльоні не пара. І чи раз я до 
аналоя збірався, а пішов на війну. I-le моя вина, що такого 
лицарського духа маю, і хоч як жінок люблю, а шаблі за най
кращу з них не проміняв би". 
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"Відомо, відоме. Про тебе вже мабуть і пісень співають". 
Босакавський вдоволено по коршмі розг.r.:ядався. "В ама

рах - казав, - як і на війні, всяка бува~. Але здебільшого 
то я був горою". 

"На верху". 
"А так. Тямлю, як ми Гощу брали". 
"Яку Гощу?" 
"Кисілеву, якуж би? Ніяково було, бо Кисілі з Б осаков

ським свояки". 

"Девята вода по Кисілю". 
"Не твоє діло. Кисіль мені »мошер куаен« казав. Розу

мієш? Отож взяли ми тую Гощу - відступаємо. Я конем 
їду, а за мною, десь там далеко, моя повозка торохтить: 
.з біллям, одягами, постіллю, бо я змалку до деяких вигід 
привик був. Під вечір стаємо на нічніг у якомусь дворі. Під
ходжу я до своєї повозки, а там зпід буди, як дві ластівки 
зпід стріхи, дві панянки до мене: "Валєнтий, Валюсь, мій ти, 
:иій!" І скачуть і обіймають. Дві панянки з францімеру 
Кисілихи, що здавна до мене афект чули, але пані с·ноєї 
боялися, тепер тому афектові фольrу дали. І було ж мені 
з ними було! І охи і шльохи і що лиш на світі в тій матерії 
є, - бо таки дуже мене .n:юбили ... Ет!" - і рукою махнув, -
"Бул6 колись". 

Шинкарка мід до чарок наливала.· 

Телеп Бо·саковського за PYRY вхопив: "Валє.нтий! 
Сповни волю покійного батька й оженися з Оленою. Баба, 
як грім. А які вина й меди у неї! Олена! А чи пішла би ти 
за нього?" 

"За кого?" 
"За добре уродженого пана Босаковського". 
"А невжеж є т.ака жінка, що б за паJНа Босаканського ІН!е 

пішла? Та ви собі жартуєте з мене, бо де такий пан хотів би 
бідну шинкарку брати",- відповіла, ніби то засоромившись. 

Сотенний писар Лучинецький прискочив до Босаков
ського: "Чуєш? Само щастя тобі в руки лізе - бери!" -
і тягнув Босаковського до шинкарки. Але. вона вихопилася 
і вибігла зі світлиці, боячись, щоб жарти не пішли задалеко. 
А козаки тоді до Босаковського: "Вальку, схаменись! Ще 
собі жінка життя відбере з любови і будеш її мати на 
совісти. Кажуть тобі: женись!" 

Босакавський голову рукою підпер: "Не можу". 



"Ов! Не можеш?" 
"Бо не шляхтянка". 
"А де вона має написане, що не шляхтянка?" 
"Не має гербу". 
"Дурний ти зі своїми гербами, Вальку[ Покійний Хмель 

не те був і молодшу доньку за козака віддав, а козак Вигов
ський з княжною оженився". 

"Хай буде, але я не хочу. Наш рід старий, здавна 
шляхоцький, не хочу розбовтувати крови". 

Коршма від козацького сміху затряслася: "Не хоче 
розбовтати крови! Який сміхун. Не бачили ми тих 
шляхтичів великоможних, що то з кійком на посполите 
рушення босоніж виступали, мов нагінка на лови[ У подер
тих штанцях голим тілом світили, за панськими повозамн 
з висолопленими лизнями підбігали. Не хоче розбовтувати 
крови!" 

"А нсеж таки, що шляхтич, то шляхтич!" - стояв при 
своїм Босаковський. - "І Свирговськиі1 і Байда і Сагайдач
ний і навіть покійний Хмельницький, хто, як не шляхтичі 
були? А Немирич може чорняк? А Богун? Не пере чу, є і між 
козацтвом хоробрі лицарі, навіть дуже, як ось хочби покій
ного Нечая взяти, але до політики, то ви так годитеся, як 
воли до ка рити, не во гнів вам сказавши"~ 

"А всеж таки з покійним Гетьманом вибилися ми на 
волю", - боронилися козаки. 

"Але покіЙJНий гет·ьман 'Мав Аксаків, Глинських, Ябло
новських, Корецьких, Літинських, Рудницьких, Сроков
ських, Пашківських, Старицьких, Третяків і тисячі іншої 
шляхти. Перегляньте лиш реєстр з 1649 року, коли не вірите 
мені. Всі ми за тую Україну вкупі боролися і шляхта і ко
заки й міщани й посполиті і тому волю її добули, а тепер?" 

"Не бійся, Босий, не бійся, якось воно буде". 
"Яко·сь воно буде", СКЗ'ЗЗІВ гірко в•сміхаючись Босаков

ський і 'Впер свої різноманітні очі в те вікно, де муха в па

нутині билась. 
Осінний день до вечора хилився. Випогоджувалося по 

бур~, доще1ві краплі ІВідривалися від листків і· ск.апували на 
землю. Небом перекочувалися хмари: сиві, бурі і ру дав і. Як 
останки військ, що з баєвища вертаються. Одна зачіпилася 
об верхівя дерев і кидала тінь на той широкий шлях, що 
біг попри Оленчину коршму. Ш~1яхом тим переїхав останній 
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віз з поля, пересунулася отара, перебіг заяць і шлях ста'9 
позіхати нечірн·ою, ос'інною нудьгою. 

Нараз гень, аж там" де він з виднокругом зливався, 
щось чорне замайоріло, pocJJD" оживало, наближалося. 
"Хтось їде", - сказав Босакавський і кі.JЬка пар цікавих 
очей зирнуло до вікна. 

"Уздці". 
"Козаки!" 
"Чи не Журба це від гетьмана їде?" 
"Він. Дійсно він. З канцелярії прикази привозить". 
"Мабуть у новий похід гетьман кличе". 
"Ще конотоп,ські рани не загоїлися, а вже на:с гетьма~ 

новими вщасливити хоче". 
"Від Журби нічого доброго й не сподівайсь, на те він 

і Журба". 
"Які ж бо ви!" - відізвався Телеп. - "Ще не знаєте 

з чим він приїде, а вже нарікаєте на нього. Підождіть, 
прийде до нас, то й почуємо. 

За хвилину увійшов Журба ще з одним молодим коза
ком, гарним, лиш дуже сумним. Решта їзд:ці:в на rпо:двірї біля 
коней осталася. 

"Здорові були паноне товариство!" - промовив Журба, 
входячи в світлицю. -- "А! І пан сотник тут?" 

"Я все там, де мої люди", - відповів Телеп. - "Сідай, 
товаришу з нами. Спічни та покріпися!" 

Журба сів за стіл, його товариш біJІЯ Босаковського при 

ві~ні. 
"Панове сидите собі тут і буцім нічого не знаєте", -

почав Журба. 
,А що ж ми маємо знати? Були під Коне топом, напра

цювалися, а тепер відпочиваємо трохи". 
"ВІдпочиваєте, а тнм таке, якого ще навіть у І-Іас ніколи 

не бувало". 
"Що ж таке? Війна?"' 
"Коби ві1йна, а то, бачите, вже на саму З'Гадку волос 

дубом стає". 

"Жартуєш собі, брате" покленав Телеп Журбу по 
коліні. "Хто Хмельниччину пережив і під Конотопом 
бився, той вже не настрашиться нічого. Але перше їдж і пий, 
бо ти голоден". 

Журба ;ІОКріпився, козаки паприсувалися ближче і він 
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став ім розказувати та пригадувати все те, що діялося по 
неслодіваній смерті покійного Богдана Хмельницького. 
Якто козаки не могли погодитися, кому гетьманом бути і як 
Пушкар збунтувався і як царські люди каламутили воду~ 
щоб Україну під свою влнду прибрати. Що ж мав тоді 
робити В·иговський? З кримцями й поляками на царя пішов, 
побив його під Конотопом, а з поляками в Гадячі замирився. 
Київське, Брацлавське й ЧернИ'гівське воєвідство дістало 
волю, вони стали окремим незалежним княз!в-ством. А раз ті 
три воєнідетва незалежність добули, то згодом і інші наші 
землі волю дістали б. Лиш погодіть, дайте Виговському 
в силу зрости, позвольте задуми його великі здійснити. Та 
куди! Чорні духи свою роботу почали. Коверзують, 
троюдять, доноси до царя шлють, буцім то вони Юрася за 
гетьмана хочуть. 

Козаки спокійно слухали, як Журба розказував та коли 
до Юрася дійшло, закричали: "А таки, що Юрасеві гетьма
ном бути, не кому! Він Богданова кров. А Виговський за 
поляками тягне і за унією. Хоче панщину завести, шляхет
чину. А не діжде він цього!" 

"Як ви смієте проти гетьмана Виговського ставати!" -
обури!В·СЯ Журба. - "Він ваш вожд, ви йому послух винні!" 

"Ми вольні і наше слово вольне. Не дамо собі губи 
затулити" - відрубали йому. 

"Але й молоти язиком чорт зна що, вам також не при

стоїть", - заспокоював Телеп козаків. А звертаючись до 
Журби просив його: "Не гнівайся, товаришу. Молоді га
рячі, а до того недавно з важких боїв прийшли. Розказуй!" 

Журба надумувався хвилину. Він не думав, що вже й до 
Телепо~ої сотні, що стояла в глухім, малім городку, дійшли 
чужі погубні впливи. Не думав, що й тут таким бунтарським 
духом пахне. Так тоді, чи не краще подякувати за хліб-сіль 
і поспішати туди, де ще не поширhлася ворожа отрута? 

Але Телеп приставав до нього то з чаркою, то з добрим 
словом, казав, що під ніч не пустить його Еід себе і просив, 
щоби розказував дальше. І Журба повернувся до козакі9. 
"Так, ви ХОtІете Юрася, панове-товариство, бо він Богда
нова кров? Гарно, що ви так шануєте память покійного 
гетьмана, але невже ж вам невідомо, що Юрась у свого 
батька не вдався? Він слабосилий, кволий, і пороху не. 
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нюхав, як же йому гетьманську булаву та ще в таких часах 
як теперішні носити?" 

"А всеж таки Юрась, Богданів син. Хай хоч. слава буде, 
що Хмельницький гетьманом у нас. А Виговського до Поль
щі проженемо". 

"Прощавайте!' - відповів їм на те Журба і хотів іти. 
Та Телеп 'Щ·е й тепер його затримав. "Продовжуй, товаришу, 
продовжуй! Мені ти розказуєш, не кому". 

І Журба розказував про затії Брюховецького. Як то цей 
колишній служака Хмельницького, Юрася на Виговського 
нацькував, що буцім то Виговський хоче Хмельницьких їх 
насліддя позбавити, що міліон талярів, закопаних покійним 
гетьманом, відкопав і розтратив, що він шляхтич, а не козак 
і за панами тягне, що він це і що він те. І добряга Юрась 
повірив Брюховецькому, підбурили Січ і хороброго, але 
палкого Сірка підняли і таку пожежу роздули, яку й угасить 

не легко. 

"І не треба!' - гукнув котрийсь із козаків. - "Хай 
горить, аж вигорить усе, що чуже й вороже народові, до 
останка!" 

"Мовчи!" - гукнув на нього Тел~п, - "а то!" - і не 
докінчив, але подивився на козаків так, що їм відпала охота 
перебивати Журбі. І Журба продовжав: "Та на тім ще не 
кінець, бо й Барабашеві і Цицюрі і Сомкові й Золотаренкові 
також булавою запахло й усі вони тепер проти Виговського 
стали". 

"1 що?" - спитав Телеп - "1 що?" 
"1 тепер один наперед другого царської ласки забігають. 

А цар користується тим і щораз більше своїх ратників у наші 
городи насилає, щоб був один Бог на н~бі й один цар на 
всій руській землі. От до чого ми доборолися, панове
товариство! Ще рік-два і втратимо все те, що такими зусил
лями добу ли". 

"Якось воно буде ... " - злобно, але й гірко всміхаючись 
кинув нараз від вікна Босаковський. - "Якось воно буде!" 

На хвилину всі змовкли, бо не сподівалися такого слова 
від Босаковського почути, а Телеп наглив: "1 що? І що 
дальше, кажи!" 

"Треба ·би багато часу, щоби розказати про в·сі ті вчинхи 
нашого чорного лицарства. Про протопопа Филимонова 
чували? Це наш найзавзятіший ворог. Він і Василя Золота-
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ренка бунтує і Цицюрі булаву обіцює і обох їх проти Вигов
ського піднімає. А все Україні на шкоду". 

"Якось воно буде", - доповідав від вікна Босаковський. 
"Але, щоби ти знав, як з Цицюрою було", - повернувся 

до нього Журба. 
"Як? Як?" - загуготіло кругом. 
"Послухайте! Завтра дві неділі буде, як проклятий 

Цицюра найзнатніших переяславських міщан і козаків, як 
ось Северина, Забуського, Сулимів, JІGбодів і Холодних до 
себ~ по одному кликав і в чотири очі їх намовляв, щоб від 
гетьмана відставала, а коли вони, як люди чесні, що геть
манові присягали, не хотіли тієї присяги ломити, то він їх по 
одР. ому і вбивав". 

"Вбивав?!" - понеслося по коршмі й закамяніло в по
вітрі. 

"Вбивав, душегуб окаяний, а тоді гінця до Трубецького 
пустив, що в Переяславі нема вже його ворогів і що Тру
бецькому з військом безпечна туди дорога". 

Ахнули козаки, почувши таку страхітну вість і руки 
опустили. 

Невжеж це правда? Чи не здурів Журба? Що Цицюра, 
хоч вояка добрий, але людина погана, це всякий знав, але 
щоби він аж на таке душегубство пустився, того ніхто не 
думав. Це ж каїнський вчинок, це подлість, нікчемність, 
гидь ... 

"Якось воно буде, якось воно буде"; бубонів під 
вікном Босаковський. 

Але про нього ніхто тепер не думав. А Журба розказу
вав далі: 

"Дня першого вересня окаяний Цицюра післав своїх 
горлорізів із Переяслава у Ніжень. Полковника Гу ляницько
го в г6роді не було, а його заступник мабуть у змові з Ци
цюрою стояв, бо ворота на ніч без сторожі лишив. У потем
ках увійшли туди цицюрівці й напали на ,соНJних вояків". 

"Як розбишаки які!" 
"Як звірі кровожадні. До них посполиті пристали, і счи

нили різню. Пять хоругнів щонайк_r.,ащого війська покотам 
лягло. Перерізали людей, як баранів, без пощади і без роз
бору, не питаючи, чи свій, чи на ємний чужинець". 

Жахом по коршмі поне~сло. Козакам мову умкН(УЛО. Ні
один слов-ечком не озвався. 
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А Журба дальше балакав, мов псалтир над умерцем чи
тав: 

"З Ніженя прокляті цицюрівці ще по інших містах та 
містечках розбрелися, де гетьманські затяжні хоругви стояли 
і скріз·ь т.аке саме діяли. До них приставала чернь, бо її під
няти не важко. "Панів бємо" - казали, і вона йшла, безтя
менна. Юрія Немирича, рейментаря затяжних військ геть
манських, під Світильневом, між Бикавам і Кабицею допали. 
Сплячото на шаблях розне·сли, на шматки порубали. Так зги
нув чоловік гідний і вчений, один із тих, що мог ли Україну 
поставити на ноги". 

"Правда це?" - спитав, перестрашений Телеп. 
"Як Бог на небі, як мене тут живим бачите між собою"

відповів Журба. - "І з чого б то я не дав, щоб це не була 
правда!" 

Телеп перехрестився. - "Хай з Богом спочиває. Вели
кий пан був покійний Немирич, але й голову мав велику" 
як мало хто. А що Україні добра бажав, цього я також 
певний". 

"Як мало хто бажав", - притакнув Журба. 
"Як мало хто", - повторив за ним Телеп. 
"Але Щ3 ж гетьман на це? Дав собі раду з Пушкарем 

царську рать під Конотопом сторощив~ кримців на свій бік 
перетягнув, а тепер мав би піддатися Цицюрам? Не гадаю 
я того. Я під його рукою у двох боях бився, знаю хто він 
такий. Скажи, товаришу, що гетьман?" 

Журба з думками боровся: казати, чи ні? 

Змовчав. 
Та Телеп не давав йому спокою: "Кажи й кажи, де 

гетьман!" 
"Не знаю. Я його у Чигирині залишив. Мене післали вір-

них козаків скликати. З тим я й до вашої сотні приїхав". 
Хвилина тишини. А тоді шум, як перед бурею у лісі. 
"Вірних козаків скликати ти приїхав?" - загуло. 
"Пригадав собі ясновельможний і про нас!" - гомоніли. 
"Що ж! Спасибі і за те. Велика це ласка, велика!" - ре-

готалися злvбно. 
"Але тоді, як шляхоцькі дипльоми роздавали, то нашої 

сотні не бул·о. Про сотника Телепа якось за1були. А дзуськи 
вам за вашу вірність, ось що ... " 

"Мовчі•ть!" - гукнув Телеп, і кулаком об стіл ударив, аж 
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чарки задзвеніли, - ?Ле гамору не втишив. Кожний перся 
своє слово казати, зокрема молодші, купані в гарячій воді. 
Один наперед другого хапався один другого хотів перекри
чати. Дарма, що їх зацитькували старші, дарма, що Телеп 
до порядку взивав. 

"Не будемо мовчати, бо ми вольний народ". 
"Го, го! Нас, брате, не візьмеш на полову, зерно сип, а не 

хочеш, то хай до тебе твої шляхтичі йдуть". 
"Хай вони бються за тебе". 
"Ставленник панський, з князями посвоячився гадає, 

що князь". 

"Покійний гетьман змию за пазухою вигрів." 
"При батькові в піря поріс, а сина скривдив, булаву і до-

статки забрав, з батькового двора сиріт гонить". 
"Ось який він, ось якому вірними маємо бути!" 
~,Не хочемо, не треба, не лjдем!" 
Телеп уха долонями закрив. "Люди, люди, який вас дур 

напав! Схаменіться!" 
Не слухали його. Шуміли, наче буря у лісі. 
Журба встав і хотів іти, та його не пускали. 
"Ти своє сказав, а тепер слухай, що ми тобі будемо 

казати". 
"Слухай і до Чигирина вези. Нехай знають, що дум.ає 

народ". 
"Хай знають правду!" 
"Так так, доволі брехні, доволі влесливих слів, ми не 

діти, щоби нас дурить". 

"Воля покійного гетьмана свята. Він нам сина на геть
манстві залишив, не треба була Богдан.оваї волі ламати". 

"Не треба. Не хочемо старого ярма, не дамо себе зн JB 

у панську шлию впрягнути". 
Телеп пляшкою об долівку телепнув. Пляшка в дребезги 

розлетілась. "Тю на ваші голови дурні! Чого кричиш, як 
навіжений, чи не можеш балакати по людськи?! Ну, чого 
кричиш?" 

За Телепом старші обстали. В коршмі зробилося як 
у пеклі. Не знати було, хто чого хоче, хто за ким стоїть, за 
Юрас-ем, чи за Виговським. Люди до очей собі скакали, як 
когути. Ще трохи і шаблі по лобах черкнуть. 

Осторонь під вікном сидів Босаковський. Думки йому 
над головою, як осінний туман над болотом повисли. Мете-
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JІиця вражінь, крутіж почувань, щось таке, чорт знає що. 
І жаль йому було тих людей і злість на них брала, чув, що 
годі довше мовчати. 

"Хай буде, що хоче" - сказав собі, і - встав. Високий, 
ху ди й, з вусами, як у сома, з одним пивним, а другим зеле

вавим оком, виглядав ні то смішно, ні грізно, - несамовито. 
Одним скоком опинився серед гурта, розсунув закукурі
чених козаків направо і наліво й засичав: "Т-е-с! Ци-ить!" 

Здивовано дивилися на нього: "Як він смів?!" 
А Босакавський руками, як крилами мах-нув: "Якось 

воно буде, панове, якось воно буде". 
В його голосі почувався і насміх гіркий, і смуток і докір. 
"Чого ж ви так витріщили ся на мене, кажу вам. Якось 

:воно буде, бо якось мусить бути. Сваріться дальше, тягай
теся за чуби, рубайте собі голови шаблями, а ворог хай ди
виться і хай сміється з хахлів. Буйний та бійкий ви народ, 
нема що казати! А чи буде Україна, чи ні - нехай журиться 
Бара6а1ш і Цицюра. Якось воно буде! Чи мало ворогів кру
гом? Котрийсь вас прижме, придавить і заспокоїть, як не 
.один, то двох, поріжуть ваш край, розпанахають, пошмату
ють, або вам що? ... Якось воно буде!" 

Оторопіли козаки. Босаконеького знаши, як чванька 
й балакуна, не могли зрозуміти, що нараз стаJІося із ним. 

Котрийсь не втерпів і шепнув: "Смішак". 
Босаказський кинувся до нього: "Я крізь сльози, си

ноньку, сміявся, крізь гіркий плач. А тепер на розум бала
каю з вами: схаменіться, поки ще час! Вороги з усіх боків 
наступають, як хмари, як гайвороння крячуть над нами, че

каючи, коли одубіємо, щоби нас жвякувати. А ми! Щ J робимо 
ми? Жеремося, як 1 ічня собак, аж страх і сором згадати. Не 
сварки нам, а згоди треба тепер, от що! Бачили ви, як коні 
на степу вовків почують, то що вони роблять? Збігаються 
в табун, лошат беруть у середину, а самі кругом стають, 
густо, густо, головам-и до середини, задами назверх, щоб, 
як вовки схочут.ь на них напасти, ногами копати їх і бити, 

відганяти від себе. Це коні, а ми ж якісь буцім то люди, ро
зум Бvг нам дав". 

"Як кому". - цокиьув хтось із гурту. 
Босакавський згірдлива подивився на нього. 
:,добре, синоньку, кажеш: як кому. Та в нас того ро

зуму, на жаль, не багато, бо коли б ми більше його мали, 
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то тепер згуртувались би кругом гетьмана, як нашого оди
нокого проводира й ішли б, куди би він нас повів, на смерть 
і на життя". 

"Про Виговського, гадаєш?" 
"А ти Цицю ри хотів би". 
"Виговського покійний Хмель у татарів за сиву ко· 

билу купив". 

"А хочби й так, то що? При чому тут кобила? Та ще 
сива. Дурні, дурні! Хтось якусь глупість ляпне, підхоплять 
і -пішло. Наймудрішого чоловіка осмішать, і забудуть, що 
насміхаючися над своїми чільними людьми, самі з себе смі
ються, з того, що Бог найкращого народові дав". 

"А всеж таки nокійний гетьмЗІН Виговського за кобилу 
купив". 

"Брешеш!" - гукнув Босаковський, немов з гармати 
стрілив. В коршмі тихо с1ало, а він дальше казав: "Я там був: 
Покійний гатьман на горбку по битві стояв і дивився, як до
лом проходили бранці. Чвірками. Одна за одною, багато їх, 
багато. Нараз булавою кивнув, стали. У чвірці перший з краю, 
ішов високий, ставний шляхтич. Сині очі, ясний волос, ко
роткий в ус, сліди віспи на лицях. "Як звешся?" - спитав 
його гетьман. "Іван Виговський", - відповів цей. - :,Виходь 
з чвірки і ставай біля мене ... " Так вони й зустрілися зі собою, 
в-еликий ге·тьман і йото пізніший генеральний писар, а тепе

рішний наш гетьман". 
"Шляхтич за шляхтичем тягне", - кинув котрийсь. 
"Не за шляхтичем, а за правдО/Ю стою, .а за своїм реймен

тарем, за господарем держави. Я під бу лавою Виговського 
бився й іншого вожда навіть знати не хочу. Не зр.аджу його, 
бо я не зраднrик". 

"Смішак", - відізвався цей самий голос, що перше . 
• ,Смішак?" - кинувся Босакавський до нього. - "Ви

ходи, я тобі покажу, який то я смішак!" 
"Гадаєш, що хвіст під себе візьму, що т:воїх вусів зжах

нувся?" 
"Виходи!" - повторив Босакавський і шаблю з похви 

добув. 
Розступилися козаки, попід стінами стали і два клинки, 

як дві блискавиці майнули в повітрі. Ще раз, ще раз, ще 
раз ... Гострий, пронизливий дзенькіт, такий Л!Юбий для ко
зацького вуха, засвистав тепер там, де перед хвилиною лу-
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нали сварливі голоси. Ще раз, ще раз, ще ... Босаковський, 
високий і худий, стояв випрямлений, як у церкві свічка і май
же не поступався з місця. Ліву руку заложив за спину, праgу 
зі шаблею витягнув перед себе і не водив нею, не НІапирав на 
противника, лиш кінцем клинка відбивав його у дари. А про
тивник, молодий і мало ще досвідчений козак, як дикий 
кіт прискакуgав до Босаковського. То присідав на одній 
нозі й кидався вперед, то .знову подавався назад, щоб за хви
лину повторити випад. Він чимраз більше горячився і запа
лювався, чимраз сильніше вдаряв об підлогу. Незабаром так 
утомиgся, що піт горохом сипався йому з лоба на брови і на 
вії. Сопів і постогнував та спльовував слинtу з потом змі
шану. А Босакавський прижмурив своє пивне око, а зел·ена· 
вим пильно стежив за кожним порухом супротивника, пе

редбачуючи кожніський його удар. Аж нараз свою 
шаблю скорим рухом в оборот пустив. Засичала шабля Бо
саковського, як гадюка, зашипіла, як розпалене залізо в зим
ній воді, задзвеніла, замигтіла в счах, аж нараз з такою си
лою ворожу шаблю біля самої рукоятки рубнула, що кл:ино1{ 
тіл·ьки дзвягнув, зойкнув, свиснув і лоскакав по дии1ьованій 
долівці. 

"Ну, так ... " - сказав Босакавський і з привички шаблю 
полою свого л•осевого каптана обтер. - "Та-ак!" і погладив 
її пестливо. 

А його противник здивований і ніби перестрашений тим, 
що сталося, стояв посеред коршми з роззнвленою губою 
й вибалушеними очима. Лівою рукою обтирав піт з ЧОJІа, 
а в правій все щіе тримав відтяту рукоятку. Рука його дри
жала, як у столітнього старця. 

"Але ж бо бе, - бубонів, - чорти б йому на Великдень 
приснились, але ж бо бе!" 

"Дякуй Богові Милссерному, що голова не відлетіла. 
Та ж це такий рубач, що одним махом розфалатав би чоло
віка на двоє". 

"Бувало й таке, бувало, чому б то ні!" - притакунав Бо
саковський, завішуючи вус на ліве ухо. 

"Молодець Босаковський!" - хвалили його ті, що ще 
так недавно насміхалися з нього. А старші казали: "От так 
тій малечі й треба. Нехай знають, як старших шану'3ати". 

І пхалися до Босаковського, обнімали його й кріпко 
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стискали, приговорююl.!и: "Не шляхтич ти, брате, а козак, 
справжній козак!" 

Цікавилися його шабJІІею. Та він її не радо з рук давав, 
бо дівчини й шаблі з iJYK не дається. ,,Перед цею шаблею, -
говорив - раз цілий чамбул татарський утікав, як заяці вті
кали, як перепуджені вівці, щоб я пuтурчився, коли брешу". 

"Віримо, віримо тобі, Босаковський" - і кожний хотів 
з ним чоломкнутися чаркою, щоб запити двобій. - "йді'Гь 
геть!" - обганявся від них Босаковський, як від мух.- "Не 
вже ж це був двобій? От іграшка звичайн·а. Треба вам було 
бачити, як я раз з Калиновським на шаблі счіпився, то був 
герць! Сам покійний гетьман казав, що ще такого не бачив, 
а знаєте, який він був мистець на шаблю. Обіймив мене і при
горнув до серця, - до нині чую, ніби мене медвідь пригор
тає до себе". 

Нараз Телепа і Журбу за столом побачив. "А ви ще, па
нове, тут? Бери, сотнику, гостя та веди у свій двір, він здо

рожений, йому спочить пора". 

"Добре, товаришу, кажеш, Журбі на спочинок пор-а", -
відповів Телеп, розпращалися з товариством і вийшли оба 

з Журбою. 

Босакавський відітхнув. А то він боявся, щоб до гір
шого не д1ишло. Своїм двобоєм втихомирив розсварених 
козаків, бо знав що нема в них нічого цікавішого над ша
блю. 

Босакавський славив-ся мистцем у бою на шаблі. Тільки 
ніхто не н1адіявся, що він і про поважні справи також так 
само мітка балакати вміє. Тому то здивовано дивилися на 
нього. Дотепер бачили в нім шляхтича-брехуна, що любить 
випити й пожартувати, аж тут гляди, цей чоловік і політику 
близько до свого серця приймає, долею України турбується. 
Диво одно! 

"Простіть, панове, що я може й непотрібно бив·ся", -
почав. - "Але така вже моя вдача, що за правдою тягну. 
Через те я нині тільки Босаковський, тоді, як другі пірначі 
тримають. 

Хтось підсміхнувся у голос. Босаказський глянув у той 
бік. - "А може ще хто спитав - зі мною забавитися 
хоче? Я готовий!" 

Але охотника не було. 
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Босакавський насунув вилинялу шапку. - "Га, якщо 
ні, так бувайте здоро13і!" 

"Іди здоров!" - відповіли йому. - "Але до Вигов
ського ми всетаки не підемо. йди сам!" - озва1вся якийсь 
голос. 

Босакавський згірдлива подивився на ньогс, пахитав 
головою і вийшов. 
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11. 

Босакавський вийшов від шинкарки сумний, як осінІНя 
ніч. Те, що розказував козак Журба, який приїхав до сотні 
з приказами від гетьманської канцелярії, було прямо жахливе. 

Босакавський знав, що від смерти старого Хмеля 
спокою в Україні нема, але щоби вже аж до такого безго
лоня дійшло, того він ніяк не сподівався. Хоч до їхнього 
сотенного, глухого городка доходили всілякі погані вістки, 
то Босаковський одним ухом nусІКав їх, а другим випускав, 
знаючи, що "стогуба фама" брехлива, як київська сидюха. 
Але Журбі він вірив, бо Журба ніколи не брехав. А від того, 
що розказував Журба, кров стиналася в жилах ... Богданова 
будівля, здвигнена такими жертвами й зусиллями народу, за

литься. Україна в огн'і і крові. Хорий і слабовольний Юрась 
став іграшк·ою у руках людей злих, ла·сих на гр·іш і вл,аду. 
його дорадником хитрий Брюховецький, колишній чура ста
рого гетьмана Богдана. Він бунтує Січ, яку збунтувати не 
важко, бо там народ неспокійний і до війни скорий. Сірка, 
лицар, якого пошукати, але голова неполітична, його під
штовхнути легко. Піде і таку зазеруху счинить, якої не за
спок·оїть ніхто. Родина ·старого Хмеля розсвареІна. Богда
нові скарби і найцінніший із них, гетьман:ька булава, стали 
кісткою незгоди. Богданів шурин, а Юрасів дядько, Василь 
Золотаренко, буцім то тих скарбів боронить, не відаючи, що 
не Україн,і, а її ворогам· добру службу робить, бо вони аж 
руки затирають, дивлячись, як Україна керЕавиться у до
машній війні. Протопоп Филимонов, як чорт, одних на дру
гих троюдить. То Золотаренкові, то Цицюрі обіцює булаву, 
щоб тільки не була вона в руках Виговського, бо Виговський 
хоче Україну зробити незалежною державою. Ах, той Ци
цюра! Чи можна собі гіршого чоловіка уявити? НайзнатНІі
ших переяславських козаків і міщан, Северина Забуського, 
Сулимів, Лободів і Холодних до себе на кватиру закликав, 
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намовляючи їх, щоб зраджували Виговського, а як вони на 
такий каїнський вчинок не погоджувалися, то вбивав їх по 

одному ... "Всяке у нас бувало, але такого ще не було!" 
Босакавський сплюнув і шаблю долон,ею стиснув. "Ах, 

щоби я його у вузькій вулиці допав! Дав би я котюзі по за
слузі. Не посилав би він біль:ше г'іІНців до Трубецького, що 
в Переясл,аві нема вже ворогів царських. Боже ти мій! Який 
то хабуз на нашій буйній землі виростає!" 

Потонулий у таких сумних думках, не дивився під ноги 
і не дбав; що раз-у-раз попадав у калюжі розкислого, осін
нього бол·ота. Вітер вив, як тічня го-лодних вовків, хотів Боса
ковського з Нtіг повалити, хотів йому стару боброву шапку 
з голови здерти. Але, що там вітер, що буря, що дощ. су
проти тієї заверухи, яка лютувала в його розбурханій голові! 

Цицюра! Що він у Ніжині зробив! Пять хоругвів що
найкращого гетьманського війська вночі, у сн~і, як баранів 
перерізав, не питаючись, чи свій, чи наємний, чужинець. Це ж 
жах! Це ж каїнський вчинок! І такий Каїн мав би гетьманом 
бути? Ніколи! Хіба б Бога на небі не було. 

Так ішов Босакавський на свій хутір, а жахливі новини, 
привезені Журбою, летіли за ним, як круки. Мозок йому 
клювали і шматували серце, як орел Прометееві утробу. 

"3 Ніженя прокляті цицюрівці по других городах пішли, 
де г~тьманські затяжні хоругви стояли, і скрізь те саме tfи
нили. До них приставала чернь, бо на те вона й чернь. Юрія 
Немирича, рейментари затяжних військ гетьманських, під 
Світильневом, між Биховом, а Кобищею, допали і ... сплячого 
на шаблях рознесли, за шматки порубали, чоловіка вченого, 
хороброго і достойного, одного з тих, що могли Україну 
зивести на ясні зорі та на тихі води ... " 

"На шаблях рознесли ... "- повторив Босакавський і став. 
"Най з Богом спочиває" - промовив і перехрwстився. 
Мимохіть очі на небо підвів. 
Ніч була темна, тільки десь далеко-далеко мерехтіла за

грава. 

"Двір якийсь палять" - погадав собі Босаковський. "Рі
жуться і мордують, чорти б їх різали в пеклі та мордували. 
Це вони так Україну будують ... " 

З гадки не сходив йому Переяслав, Ніжень і той неща
сливий Світилrьнів. "Собаки! Такого чоловіка вбили!" 
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З болотниетого шляху нз. стерню повернув, прямуючи 

до хутора, де собі кватиру наймав. 
Заяць вихопився зпід ніг. "Тю, тю, дурний! Чого боїшся?

Я тобі кривди не зроблю. Досить між людьми тої кривди .. ;:• 
Став і вдивлявся в заграву. То меркла, то знову займа

лася, ніби земля кровю на небо ПJІювала ... "Який народ! Тут 
тільки божевільним будь, або дурного вдавай, а розуму по
казувать не смій, бо вбють. Маєш бути такий дурний, як усі. 
Це їх рівність". Досвідчин це на собі. Сотенні товариші лю
били його, збіднілого шляхтича, за жарти, побр·ехеньки 
й вигадки всілякі, до правди неподібні, але скільки разів по
чинав поважну розмову, скільки разів пробував промовити 
їм до серця і до розуму, сміялися, або счиняли бешкет. "Який 
н~арод!" 

Хтось доганяв його. 
Втікати? 
Ні! 
Повернувся і вхопив за шаблю. 
Козак на коні наближався. 

"Ти хто?" 
Козак зіскочив з коая: "Свій, п&не Босаковський, свійн. 
"Я тобі не пан, а товариш, такий самий козак, як і ти,. 

хоч і шляхтич". 
Босакавський випрямився і вус на ліве ухо завісив. Пі

знав козака, що з Журбою приїхав. Молодий був і гарний) 
як на,мальований. 

Ввесь час у коршмі біля Босаковського коло вікна сидів; 
не пив і не сварився, лиш слухав і мовчав. Очі йому смутком, 
як плівкою зайшли. 

"А що там?" - спитав Босаковський, думаючи, що 
Журба цього парубка з якимсь ділом до нього присилає. 

"Нічого, пане". 
"Товаришу ... " 
"Нічого, пане товаришу .. Може би ви м·е·не пер·еночували ?'~ 
"Переночувати? А чому б то ні. Можна. Підемо. А як 

тебе, братчику, звати?" 
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"На імя мені Борис". 
"Гарне імя. А nрізвище як?" 
"Круками нас люди прозивають". 



"Також дурні. Такий гарний хлопець і - Крук. Так ти 
не журись. З Крука ще може зробитися Круковський". 

"Я не дбаю". 
"То зле. Імя - велика річ. От див:n, козаки мене Босим 

прозвали, а на ділі, то я Босаковський". 
Наближалися до хутора. Почули шум дерев і хриплий 

лай собак. Хутір був нечеличкий і мабуть небагатий. 
"Це моя резиденція" - промовив Босакавський і зі

тхнув: "Ой не так то колись, братчику, мешкали ми, не так. 
Мав я біля Прилук замочок не шпетний: рови, палісади, 
башти, зводжений міст, усе як годиться. Ще й на вежі го
динник видзвонював години. Німецькі майстри будували. Не 
віриш?" 

"А чому б то мені не вірити, пане?" 
"Товаришу, кажи!" 
"Чому б мені не вірити, пане-товаришу?" 
"Усе війна забрала. І тепер я комірником живу. Але не 

нарікаю. Хоч покарбований, як у карбсвого ціпок, а всеж 
таки, славити Бога, не каліка. Живу якось і прийде час, що 
прежнього добра таки добюся. Тоді й про тебе не забуду. 
Бо ти мені подобався, хлопче". 

Борис йому до колін поклонився. 
Собаки до воріт скакали. Босакавський гукав: 
"Бровко, Варта, Чухрій! Дурні собачки, дурні, не пізна

ли мене!" 
Пси ласилися до Босакевеького й обнюхували Борисо

го коня. 

"Бачиш - говорив Босакавський - звірина куди (f{ра•ща 
від людей. ГетьмаНІської стайні кінь і хуторянські собаки 
та не кусаються. А люди? Так, Бровку, так: не кусай цього 
коня, бо він гість, а до того ще й копнути може", - додав 
впроваджуючи коня до стайні. 

Борис розкульбачив його і за драбини закинув хуто-
рянського сіна. 

"Гарний кінь - почав Босаковський. - А чий він, твій,. 
чи ге'Гьманський ?" 

"Мій. Від батька дістав". 
"Добра тu річ батько. Мій мені також такого коня дав 

був, як я перший раз на війну їхав, що хоч малюй. То ж то 
кінІЬ був! Не така хабета, як оцей, теперішній". 

"1 ЩО?" 
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"Заїздив я його, до дівчини на любу розмову кожної 
ночі миль кілька поспішаючи. Підпалив, одним словом -
заїздив. Гей, коли б то цей розум зпереду мати, що ззаду! ... 
Ну, ходім!" 

Увійшли в якусь комірчину погану, з тапчаном, замість 
постелі і зі скринею, замість стола. 

"Розгостись!" - промовив Босакивський і засвітив ка
ганець. 

Борис глянув по хаті. Бідність така, що гірша й не може 
бути. Лиш образ якийсь і вишинаний ручник. 

"За цей образ - хвалився Босакавський - мені хутір 
давали. Це дуже дорогоцінна ікона. t.:ам св. Лука її малю
вав. А ручничок донечка господині вишивала. Ангел - не 
дівчинка. Побачиш її завтра. І господинька нічого собі. 
Загалом гарно тут мені живеться. Одно слово - райок. 
ІНІакше я тут не сидів би, бо Босаканського ще на добру 
кватиру стати". 

"А вже ж", - притакнув Борис, а в душі погадав собі: 
.,,От щасливий чоловік. Що йому біда зробить, коли 13ін 
уявою багатий?" 

Хутір спав. Тільки пси по подвірю вганяли. Доріжкою, 
попри ворота якийсь пяний ішов і з піснею бився. Хотів 
її співати, а вона не давалась. Пісня від пяного втікала. 

"А може ти голодний, кажи!" - почав Босаковський.
Теплої страви не маю, але сало і горівка знайдеться". 

Сало було чутке і нечищена горівка. Але випили й за
кусили. Навіть зі смаком, бо го.7Jодні. 

"Не так то їлося колись, - виправдувався Босаков
ський. - Медв·ежі лапи, фазани, марципани, а малмазія 
лилась. То малмазія, то угорське, то грецьке. Але скажу 
тобі, що нема, як сало, сухарі й г .Jрівка. Чим прості ша 
страва, тим вона для здоровля краща... Але може би нам 
спати пора?" 

Полягали. Босакавський розкинувся горілиць на тап
чані, а Борис біля нього на землі простягнувся, на бурці. 

Глуха, осіння ніч у маленьке вікно зі шклянними обо
лонками заглядала. Десь далеко багрився виднокруг і кри
ваві відблиски на стінах. то зявлялися, то гасли. 

"Все ще горить ... " - завважав Босаковський. - "І Бог 
зна, коли згасне! Велику пожежу розпалили. І погадати ли
ше, що ми тут лежимо собі спокійно та балакаємо, а там, 
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десь людей мордують, жах! Не люди це, а Іроди окаянні! ... 
Ой, чому ж то я пірна ча не прийняв?" 

"То вам пірнач давали?" 
"1 нераз. Та я не поспішався. Гадав собі, прийде війна 

і ТО'ді то, ти, Босаковський, за,мість лицарської слави добу
вати, пол·ком своїм турбуйся. А нині жалую". 

"Чого?" 
"Як то чого? Пірна ча. Зібрав би був своїх полчан, чоло

вік тисяч десять, коли не більш, та показав би тим виплод
кам гемонським, що таке воєнне діло, що послух і вірна 
служба гетьманові та УкраїНІі. Провчив би я тих горлаїв ши
рокомордих, тих киІНдюхів tіенасичених, тих бешкетників 
безглуздих, тих паліїв та горлорізів анатемських, ой, про
вчив би я їх!" 

Вже не говорив, а кричав на ввесь хутір, що аж пси по~ 
збігалися під вікно та познімавшися на задні лаби, заглг.:
дали крізь шиби, що воно там таке. 

Аж НІараз голос Босаковського змяк і злагіднів. Буцім 
парубок до дівчиБи став промовляти: 

"Бо що це за край, що це за край та наша Україна! 
І ширина й краса й багатств-о. Не кряй, а Божий рай. Навіть 
працювати не дуже треба, бо земля буйна й плодюча. Лиш 
ладу, ладу їй треба і твердої руки, щоб кожний своє діло 
робив. РукИ з гострим мечем, на ворогів і· на затійників 
власних. І пройшло б яких двадцять літ, і тоді, як би ти 
глянув на ті лани широкополі, на степи буйнотраві, НІа се
ла мальовані та на ті г6роди багаті, - Боже, Боже, ти мій! ... 
А вони ріжуться, окаянні!" 

Не зітхнув, а застогнав, якби йому хто ніж вгатив 
у груди. 

"Але ми сп ім", - сказав повернувся до стіни, щоб не 
дивитися в те вікно, що кернавилося луною. 

"Спім!" - відповів йому Борис. 
Але оба не спали. 
Борисові Маруся БогатьІ<івна з голови не сходила, бо 

любив її більш душі своєї. Від старої гетьманихи до полков
ниці Нечаєвої з дорученнями поїхала і не вертається. Пропа
ла. Вже третій місяць шукає її Борис, та навіть на слід не 
попадає. Нема тай нема! Л\оже її харцизи перейняли, а може 
в сутичці марно зі світа зійшла, - мало собі рук з розпуки 
не гриз. А Босаковський, збентежений поганими вістками 
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козака Журби, схвилювався, як спокійний ставок, у який зне
чевя каменюку жбурнули. Все життя перед ним пробігало. 
І молодість у бідненькі·м шляхоцькім двір:ку, де багато дітей~ 
а мало майна і служби по великих п2нських дворах, де бід
ного шляхсцького сина за помело не мали і літа, пережиті на 
Січі і воєнні походи та пригоди під булавою старого Хмеля 
і побут у Чигирині. Не дурний, з товариською ог лад ою, до
тепний і заслужений шляхтич-козю< на гетьманських покоях 
бував. Другий на його місці був би пригадав про свої заслуги, 
а він про себе навіть еловечком ніколи не писнув. Зате гетьма
нових дітей, "о таких маленьких", з цілої душі полюбив, зокре
ма молодшу донечку, Олену-Степаніду. А вона також "сміш
ного Валька" полюбила. Боже ти мій "смішного!" І чому як
раз смішного? За те, що хотів її своїми весели ми оповідан
нями розсмішити, та. не міг? Казав би ти: тая дівчи1на сміятися 
не вміє. "А він її ... ні, ні" і Босакавський не смів докінчити тієї 
гадки... А потім старша донька гетьмана пішла за Данила 
Виг01вського а молодша за Нечая. А тепер обі нсща·сливі. 
Юрась на них іде. Рідний брат Юрась, той ·самий, що вони 
його так любил·и і доглядали в недузі "Боже, Боже ти мій!" 

Борис. якраз став сплющувати повіки, коли Босакав
ський кинувся як у сітці щупак. і сів на тапчані. "Горить!" -
скрикнув несамонитим голосом, - "все ще горить. І коли 
вони в гасять тую пожежу!?" 

"Ви не спите?" - поспитав Борис. 
"Не можу, братчику, вснути. А ти?" 
" І мене сон не береться.'' 

Босакавський заспівав голосом, якого б ніхто по нім не 
сподівався: 

Ані їсться, аІНі спиться, 
Ні сон мене не бере, 
Пішов би я до дівІчини, 

Та не знаю, де живе. 

"А може ти також таку дівчину маєш, що не знаєш, де 
вона живе?" 

Борис видивився на Босаковського. "А ви звідки знаєте, 
батьку?" 

"Товаришу мені кажи) бо я ще парубок" - всміхнувся. 
"Звідки я знаю? Любови, хлопе, не скриєш. Вона тобі з серця 
крізь очі визирає. Гадаєш, що я не любив? ... Розказуй!'' 
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нА ви не хочете спати?" 
"Як схочу, то й засну." 
"Не знаю, з чого починати". 
"3 того, на чім Журба у коршмі скінчив." 
"Журба не хотів вам усього казати." 
"А хіба ж там ще що гірше сталось t" 
"У сього й на воловій скірі не списав би." 
нТак кажи. Але перше закуримо собі. Лиш, будь ласка, 

відхили трохи двері, бо тютюн у мене гострий, турецький". 
Тютюн був не тур·ецький, а диявольський. Гриз очі гір·ше 

від хріну і цибулі вку·пі. Але Босакавський хвалив його. 
"Пра:вда, що смачний? НаІВіть султан кра'щого ІНІе курить. 
Розказуй". 

І Борис почав: "Та'к тоді Журба про Тетеру забУІВ"· 
"Про Павла?" 
"Ег1еж. Тетера, як знаєте, за жінку мав Виговського рі~ну 

се'(:тру, але вона померла і, як часто тоді буває, шваіри за 
посаг посварилися. Пан геТІЬман Виговський і Павло Тет·ера 
з приятелів ворогами стали, - смертельними." 

,~Аж так?" 
"Кажу :вам. Тетера гетьмана теtпер :в ложці води втопив 

би. Обмотує його, як павук муху". 
"А ти .звідки ЗІнаєш?" 
"Я поК'оєвим у пані гетьманихи служив". 
"У якої?" 
"Та у Виговської". 
"Ага. Розумію. Так що?" 
"Та1к ТеТІера тепер у Бєнєвського перше слово тримає, 

а від Бєнєвсько'го до Хмельницьких скаче, ·перегов-орює 

з Юрасем, мабуть хоче його знов до Польщі ·прихилити". 
"Що ти кажбш? Себто хоче :висадити гетьмана з сідла, 

щоби ЗІГ·одом самому :в нього ,сісти?;, 
"Боюсь, що воно так. Тетера Бєнєвського за свата собі 

попросив. Як ож·ениться ·з якою великою .nанею, то nл·ечі 
матиме". 

"Не гадаю, щоб велика паня за нього пішла, бо хто таке 
ПаІВЛО Іванович Тетера? Колишній реєнт канцеляр,ії rрод
ського .суду у Володимирі, а потім аrе.нт у пана С1 емІП:ков
ського, юрист і крутій у його не дуже чистих ділах. Буцім т-о 
я не ЗІНаю Тет.ери! Не одну висушили пляшку". 

"То було колись, а нині він парсуна- Індиrенат дістав, 
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надаtвали. йому маєтків, Києвець і другі. Та ще купи!:! він В'ід 
Кисілихи Гощу і будується там. Він уже не полков!ІІик, а під
ляський підrча1ший і секретар його милости короля. От хто 
тепер Тетера!" 

"Оправді, такому то і в голові легко перенернутися може. 
Ще трохи й забажає булави і титулу князя. Та вже ж Польща 
Ви1говському його зwслуги забуде?" 

"Які?" 
"А Гадяцький пакт". 
"А ви не знаєте, як з тим пактом було? Таже він на во

лоску висі'В цей пЗІКт, бо козацькі депутати домагалися уділ:ь
ного князівства і то не на трьох наших воєвідствах, а й на 
других. На всіх. А паІН'И не давали. Тоді то й гуюнув Павло 
Тетера: "Погодімся, молодці з Ляхами! Будемо більше мати. 
Покірне т·еля дві корови С'се!" Тим він і· переконав козаків. 
»От той всю правду сказа1в«, - закричали і підписали Га
дяцький пакт". 

),Так воно, так" - пахитав головою БосаІКовський. 
Зна'Чить, з паНІом гетьманом Вигов,ськИІм nогано". 

"Ще й m<!" 
"Багато він ворогів має". 
"1 яких! От першого Золотаренка возьмім. Це рідний 

брат третьої жінки покійного БогдаІНа. На маєтки, що їх 
Бо·гда:н лишив, Золо.таренко· дивИІВся, як на вла·снkть родини 
Хмельницьких, до якої і себе причислнв. А тут Виговський 
доб}'1В з Богданового скарбу мі'шок талярів і витратив їх 1Н1а 
своє затяжне війсь·ко. Того йому Золотар·еНІКо ніколи не nро
стить. І так коІЖдий із гетьманових супротивІНИJ<Ііів якийсь ооій 
власний порахунок з ним має". 

"Привата значить, привата" - зітхнув Бо·саковський, -
чорт би їх побр.ав. А ми гетьманові помо·жемо "pro publico 
bono", що? Н'і?" 

"1 я собі так само гадаю і тому попро,сився до вас на 
нічліг, щоб пеР'ебалакати з вами. Ви старші, досвід'н:іші, 
приймете мене лід ·авою руку?" 

"Ходи, най тебе до св·ого .серця пригорну!" - радісно 
скрикнув Босий і пригорнув Бориса так кріпко, що йому аж 
кості затріщали. 

"Ти мені з мkця подобав-ся, хлопче. Гадаю, що виведу 
тебе в люди. А як заслужиш.ся, то за свого прийму, шляхти
чем станеш". 
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"Байдуже мені". 
"Не кажи так, голубе, не кажи! Все таки що шляхтич, то 

шляхтич ... Та це пісня майбутности, а тепер ти мені далі роз
казуй. Чи не чув ти що про Богданових доньок, про Катрю 
Виговську й Олену Нечаїху? Де вони тепер і чи безпечні?" 

"Не знаю де: в Сміл1іtй, у Б их ові, в Лисянці, чи в Чигирині? 
"На Смілу й Лисянку Золотаренко наступає, на Бихів ма

буть уже царські ратники наступають, а на Чигирин кажуть, 
Бр,юхов·ець·кий іде?" 

"Такі жінки! Такого батька доньки і в небезпеці тепер!" ... 
Босакавський за голову вхопився і заголосив: "Чи споді

вався ти, покійний гетьмане, що колись у нас таке пекло на
стане! Брат на сестер іде, свої на своїх наступають, жеруться 
як пси. А бодай би їх ясні громи побили, усіх тих Тетер і Ци
цюр і як ще там ті анатемські сини звуться. І чому ж то я пір
.Іача не принянІ Скликав би тепер своїх полчан тисяч дв~,щцять 
як не більше, і розігнав би оцю тічню на чотири вітри, на 
локшину потяв би!" 

Він знову так сердито гукав, що всіх собак стрівожив. 
А коли першу злість з серця зігнав, то знов став приговорю
вати голосом мягким і сердечним: "Катре й Олесю, квітоньки 
мої розкішні. Як на херувимів у церкві дивився я на вас. Як 
на тих шестикрильців! ... Катря весела була і моторна, все щось 
цікавого вміла сказати, чужих послів розумом своїм дивувала, 
а Олена мов крізь серпанок, із туги тканий, дивилася на світ. 
І за що ж вас доля тепер так тяжко карає? Або хоч би Ви
гонську візьмім. Невже ж у цілій нашій Украrїні була гарніша 
молодиця? Гідність і достойність одна! ... А нині що? Всі вони 
у небезпеці, перед Іванцем Брюховецьким, перед Цицюрою 
проклятим і Тетерою поганим, п'ер'ед невдахою братом, Юра
сем - чи видав хто, чи чував хто таке?" 

Відсапнув і тоді: 

;,А що ж гетьман на те?" 
"Який гетьман? - спитав Борис. 
"Як то, який?" - грізно гукнув Босаковський. 
"Бо є їх тепер кількох" - виправдувався Борис. 
"Я лиш одного знаю, - розумієш? - І більше знати не 

хочу. Про гетьмана Івана Виговського мені кажи!" 
Борис голову похнюпив і мовчав. 
"Чуєш? Кажи, що Виговський на те?"- наставав Боса

ковський. 
"Не знаю, як вам маю казати". 
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"Правду кажи". 
"Правда страшна". 
"Кажи - говорять тобі!" 
І Борис став розказувати, як то цицюрівці, перерізавши 

виговців у Переяславі та в Ніжені, ·скрізь по містах стали 
підіймати темний народ на панів та стаІJшин, навіть на куп
ців і міщан, називаючи їх дерунами й кровопійцями. 

"1 тоді ... " - почав Борис, але замнявся. Щось його бу
цім за горло здавило. 

"Що, тоді?" - гукнув на нього Босаковський. 
"1 тоді й на Чигирин прийшла черга. Одної ночі залу

нали крики: »Бийте прислужників панських!« Счинилася 
тривога і ... " 

"1 що?" 
"1 тоді гетьман серед ночі - опівночі в одній тільки 

сукмані, допав коня і сам один, навіть без Чури, у ... тік". 
"Гетьман утік?!'' - зверещав Бо·са.конський. - "Ти бре

шеш, хлопе, ти брешеш! Не може бути, щоб гетьман зали
шив свою резиденцію і булаву й жінку й втікав! Кажи, що 
ти бр·ешеш, ну, кажи, що ти брешеш, кажи!" 

Вже не кричав і не сердився, а просив) Я і< дитина: 
"Кажи, що брешеш, кажи!" 
Жадібно й тривожно вдивлявся в очі Бориса, буцім 

у тих очах було його спасения. 
Але Борис мовчав. Хоч як жаль було йому Босаков-

ського, не міг заперечувати правди. 
Босакавський поваливсь горілиць на .постіль. 
"Гетьман у-тік", - простогнав і закрив очі руками. 
На шибках рудий відблиск луни бився з рожевою за

гравою сходячого сонця. 

"Гетьман у-тік! ... " 
Нараз Босакавський зірвався на рівні ноги.-"Ідемо!"

rукнув, стягаючи ремінь. - "Ідемо негайно! Не будемо ж 
6ез діла сидіти, тоді, як ворог руйнує наш край. А хоч би 
м-ені прийшлося одному його боронити, то боронитиму до 
~станньої каплі крови. Ідемо!" 
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ІІІ. 

"Ікони не візьму приговорював, збираючись.- Свя-
тощ, святого Луки діло. Хто його зна, може доведеться 
й таке робить, що краще, щоб не бачила Пречиста. Зви
чайно - війна. У хаз.яйки залишу. Одяг також. А з білля 
лиш сорочку на зміну візьму, бо ще замножиться "піхота", 
а я піхоти на очі не люблю". 

Нараз щось собі пригадав: :,Ось і забув". 

"Що?" 
"Що я безгрішний. Себто, - маю гроші, та не при собі. 

Одному ігуменові в манастирі довірив. Є того спорий га
манець дукатів і талярів. Та нам цей манастир не по дорозі. 
Що тут робить? Хіба свій каптан продам. В цілій сотні та
кого нема. Телеп зараз купить, як лиш писну. Славна штука". 

А цей каптан може колись і був гарний, так тепер він 
ледви купи тримався. Порубаний був іі nозшиваний від гори 
до долини.Тільки й слави, що колись з лосевої скіри вшитий. 

Борис хотів питатися, у чім Босакавський поїде, як 
каптан продасть, але жаль зробилося добросердного 
хвалька. 

"Не журіться", - потішан його, - "Я гроші маю". -
потелепав гаманцем. 

Босако.вському засвітилися очі: 
"Золото! Щоб я потурчився, коли це не золото! А ти 

що? Може де жида зарізав?" 
"Нікого я на совісти не маю. З хати дістав, а гетьманиха 

теж не скупа ... Я не пю і не гуляю, гріш н~ втікає від мене". 
"Що не пєш, то тим ти не журися. Виручу тебе, а загу

.ляти також можу. Ти, значить, маєш грІJші, а я голову на 
карку, так тоді якось ми собі дамо раду". 

"Голова добра річ". 
"Добра, ли·ше треба її мати". 
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"А щастя ще краще". 
"Щастя нема. Лише щасливі люди бувають. І то на хви

линку, здебільшого тоді, як навіть не знають, що вони ща
сливі. Щастя у споминах, мій сину, знаю, бо й сам колись 
був таким щасливцем ... колись". 

За той час хазяйка сніданок зготсвила.- ,,Мироносице 
ти моя!" - приговорюван до неї Босаковський. - ,~Коли ж 
ти нам такого добра нав а рила? Мабуть донечка помагала. 
Славна до·нщя. Я їй за те з нійни гостинця привезу, нами-· 
стечко й дуката, а може ще й козака ІВ· додатку. Тільки не 
цього"- показував пальцем на Бориса -"на цього, донцю 
ти не дивись, бо він уже дівчину має. Каже, що найкращу 
у світі, та я 1н:е вірю, бо кращо.ї від тебе нема й не може бути" .. 

Молов язиком, щоб заг лу шити жаль. Привик був до 
добрих жінок і тепер важко було йому розставатися з ними. 

"А не плачте за мною," - казав - "бо нема за чим. От, 
старий хрін. Був кінь та зїздився. Вернуся до вас за день, 

за дІВа, за неділь чотири, якщо мене не ·вбють, або гетьманом 
не зроблять, бо тепер одно від дР.У'ГОГО близько". 

Приговорюючи, снідав. Борис не міг надивитися, куди 
він стільки страви діваІВ·. Босакавський помітив його дум.ки. 

"У дорогу голодним не лускайся, бо в дорозі всяка 
буває. Попадеш на добрих людей - погостять, попадеш 
на поганих, нічого не дадуть. Харчуйся, синоньку, бо на те 
:мама й донця :наготовили нам тако:го добра, щоби ми його. 
зїли". 

Наситившися доволі, встав, вуса хустин.ою обтер і пере
христився. - "Дякуючи Богові милосерному і вам, пані 
матко, покріпилися ми несогірше. Стала душа на мірі. А те
пер, кому в дорогу, тому й час!" 

Коні осідлані чекали. 
Хазяйка взяла коня Босаковського, а донця Борисового 

й вивели їх не за ворота, а геть далеко на роздоріжжя. Тут 
розпрощалися. Босакавський поцілувнв хазяйку в руку, а во
на поблагословила його на дорогу. Борис пішов за його. 
приміром. Обидва скочили на коні. 

"Не поминайте злом!" - -гукнули. 
"1 ви нас також!" - відповіли мама й доня, витираючи 

рукавами сльози. 

Поїхали: а як опинилися на горбку, то озирнулися. 
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З хутора лиш верхи дер,ев майоріли й торчан димар. 
Білі голуби над стріхою літали. 
Так літали над хутором думки Босаковського. Бідненько 

жилося тут йому, але по людськи, по християнськи. Ніод:ної 
сварки, ніодного поганого слова не чув тут. У г6роді, 
в соймі всіляко бувало, а тут дві добрі душі на 
нього ждали. І потішили й розважили, як коли треба було. 
Звичайні соб~ люди, навіть не шляхтичі, а такі добрі. 

Зняв шапку й зітхнув. 

"Ідьмо !" - і торкнув острогами коня. 
Бuлото під копитами хлюпотіло. Небо трохи випого

джувалося. Паранній вітрець змітав з нього хмарки. Тоді 
й сонце всміхалося до наших їздців і на хвилину розненю
вався широкий краєвид. На хвилину, бо хмари знову табу
ном звідкілясь надбіг ли і знову ставало сумно на світі. 

Лани й поля здебільша пуста стояли. Війна ·Відтягнула від 
них рільника, рік випав неврожайний, а до того й зерна на 
засів бракувало. 

Народ убожів і дичавіла земля. Тільки хопта буяла 
й бурян виростав у хлопа. Шелесті:а за подувом осінІНього 
вітру, ніби питався наших вершників, куди вони їдуть і по

щ·J? 
"Доборолись!" - процідив крізь зуби Бесаковський. -

"Бач, якого натворили песиголовці!" 
Коні жадібно втягали в ніздря поранконе повітря. Фор

кали. 

"Будуть нам раді'', - завважив Борис. 
"Не знати, хто: люди, чи круки?" - відповів Босаков

ський. 
І дальше їхали, пильно розг лядаючися навкруги. Цілі 

хмари гайвороння всякаТ породи летіли на південний схід. 
Ніби велитенські чорні хоругви маяли з вітрами. "Кра, кра, 
кра!" Казав би ти, що там десь далеко перед тобою прав
лять якісь великі похорони. 

Борисові на цей вид серце стиснулося в грудях. Прига
дав собі Марусю. Чи жива вона, небога, і яке її життя? Хо
тів поділитися своєю журою з Босаковським, але побачив, 
що й він потопав у ненеселих думкС:1х, і дав спокій. 

Коло полудня зупинили коней. Пустили їх на пашу, 
а самі на пригірку сіли. Борис добув харчі, що їх дала їи 
на дорогу хазяйка, перекусили й випиЛи по чарці. Босаков· 
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ський сумно подивився на· пляшку. "Мала!" - промовив 

і пахитав головою. - "І не пив би я тієї браги, коли б не 
жура. А так випєш і забудеш про горе. А ти другої чарки не 
пий. Молодий, маєш ще час. Може знайдеш свою Марусю, 
заживете щасливо, а тоді й горіJrки не треба". 

Випивши закурили, але люлькИ набили не тютюном Бо
саковського, лиш Борисовим, бо Борис жартував, що тютюн 
Босаконеького такий міцний, що його вороги на милю за
чули б та наскочили би на них. "Не обиджай мого тютюну, 
хлопче, - боронився Босаковський, - кращого і сам сул
тан не курить". 

"А невже ж султан курить?" 
"Питаєш? Ще й t'Орілку дудлить} хоча пророк їм забо

роняє. Від нашого брата навчився. Ще трохи і навчаться би
тися зі собою, як ми ... коли б скорше!" - І сплюнув. - "Ка
ра Божа з отими бісурмана~и. Жити нам не дають. А це ж 
пособники наші. Пасоблять і в заплату беруть ясир ... І без 
них зле і з ними ще поганіше". 

"А пощо ж покійний гетьман кликав їх на підмогу ?" -
спитав Борис. 

"Пощо? Бо, як свої непевні, то треба кликати чужих. 
І Виговський десять тисяч наємного війська тримає, щоб 
оборонитися від усяких Цицюр. Б-езталанний народ ми! Не 
знаю, чи є нещасливіший на сІfіті". 

І знову до пляшки заглянув. 

"Дно видно. У найближчій коршмі треба бу де купити. 
А з татарами, брате, то так. Як побачиш його, то бий, бо 
або ти~ або він, tertium non datuт. Пра,вду сказати, то я їх 
і не дуже то й боюся. Раз дві татарські голови від одного 
маху, як маківки зшибнув. А все ж таки навіть я колись на 
рівного собі попасти можу. І що тоді? Сам скажи, що тоді? 
Не хотів би я тебе сиротою залишати". 

Борис не перебивав. Терпелив:) слухав шляхтича

чванька. 

"А ку ди ми тепер їдемо?" - спитався. 
"До Бихова ні, бо не гадаю, щоби Нечай з глуздів зсу

нувся і свою дружину в Бихові тримав, знаючи, що на нього 
вороги йдуть. А раз там нема Нечаїхи, то й твоєї Марусі не
ма що в тім городі шу.кати. На БіJІІГород та на Білу ЦерК'Ву 
звернемо, а звідти будемо пробиватися до Сміли й Чиги-

рина". -· . '-·-~·'·...: 
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"А пробємося ?" 
"Як Бог позволить. Гроші ти маєш, а я розуму не піду 

позичати. От і тепер: бачиш отам се.і'ІО ?" 
"Бачу". 
"1 мабуть поїхав би туди?" 
"А чому б не їхати?" 
"Бо небезпечно. Воно в димах". 
"Може діти, граючись, підпалили". 
"Дурний ти. Тепер нема "може", ані "мабуть", тепер є 

"так", або ,,ні". Тепер краще на хутір поступати, ніж у село". 
"А на хуторі пси". 
"Чоловіка ти бійся, сину, а не пса, -такі часи". 
Понаховстували коні й поїхали полями й пустарями, 

здалеку оминаючи села. Людей не стрічали, хіба дітвору, що 
пасла товар. Втікали перед вершниками, а як ті поїхали, то 
вигукували за ними: 

"Козак - душа правдивая, сорочки не має, коли не пє, 
то воші бє, а в'се не гуляє". 

"А щоби вони вас з ухами зїли, засмітки погані!" - по
бажав їм Босаковський. - "Бач, як малеча знікчемніла. Ви
росло то без батьків, як пустацвіт і пошани для старших не 
має". 

Поладалися й діти-прошаки. Бігли за кіньми, мало не 
чіпалися хво-стів. А як Борис кинув якому гріш, то цей за
мість подяки кричав: "Козак, козак, та чупер не так!", -
:коли не щось гірше. 

"Ще ніколи чернь не виявлялг 1 акс,1: люті до козаків, як 
тепер", - журився Босаконський. - "Кожний чорняк хо
тів би бути козаком, а кожний козак шляхтичем. Хто ж тоді 
6уде свині пасти?" 

Зїхали у ярок, щоб людям з очей зійти. Босакавський 
казав Борисові лістоль наготові тримати, а сам він більше 
на шаблю ПОІ(Ладався, ніж на пістолю. Куля хибить, а ша
бля ні. 

Іхали з пів години, аЖ якогось діда стрінули. Драна 
свитина, торби наперехрест, зпід поли визирає бандура. 
Ще tН!е дуже й старий, але на одно око не бачить. 

"А звідкіля, діду йдете? - гукнув Босаковський. 
"3відтіля, І(уди ви їдете". 

"А ти куди?" 
"Перед людськими 1ріхами втікаю". 
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"А дуже там грішать?" 
"Кров по кістки". 
"Розумію. А давно ти, діду, носиш свої торби?" 
Дід роззявив рота. 
"Чому питаєте?" 
"Бо тобі не торбИ, а порошниці б носити. Ти такий дід, 

як я архиєрей". 
"Тес, брате, тес!" - зашипів старий. 
Босакавський руку з коня до нь о ге простягнув: 

"3 якого полку?" 
Старий назвав полк і сотню. 
"Багато вас перебили?" 
",д~есятків кіЛЬіКа зали,шилося. Розбр·елись ми, як ті ку-

ропки по полі. Я дідоІМ пробиваюся, баіНд:у:ристом". 
"А грати вмієш?" 
"1 думи співаю". 
"Слухає народ?" 
"1 хліба не жаліє, хоч хліб тепер дуже то дорогий 

у нас". 
"Гарно! Нам якраз такого й подавай. Підемо само

треть?" 
"Двох їздців і один піший?" 
"Мій небіж тобі свого коня покищо відступить, а там 

купимо тобі. Злізай, Борисе, розпростай трохи ноги. Ти 
молодий, пройтися не завадить". 

Дід нараз і на друге око прозрів. 
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lV. 

Дід до ЯІКа:гось хутора провадив. 
Хутір у балці ховався, у гайку, так що здалеку не було 

;й видно. Як медвідь у гаврі сидів. 
Що лиш, коли підїхали ближче, то побачили рів, якого 

,й найкращий скакун не перескочить, та ще й напущений 

водою і частокіл дубовий з брамами, густо цвяхованими 
if хату з дебелих брусів з віконницями товстими. 

Заки підїхали, Босакавський повернувся до діда: 
"А як тебе, братчику, звати?" 
"Антоном мене клич, а величай Помелом. А тебе?" 

"Босим". 
"Босим?" 
"Краще Босим жити, ніж Босакавським гнити. Ось які 

·тепер часи". 

"Дійсно, погані часи, пане Босий". 
"Погані, добродію Помело, погані!" 
"Одна потіха, що люди все на лихі часи нарікали". 

"Мала потіха". 
Дальші слова собаки заглушили. Тlобачивши чужих лю

дей, такий вереск зняли, що просто пропадай! 
Підїхавши під хутір, Помело й Босий позіскакували 

:З коней, як молодці, а Борис побіг і шаблею загрюкав до 
·брами. 

"А якийсь там біс?" - почунея голос зпоза брами. 
"Не біс це, пане Уласе, а Помело з товаришами. Відчи

няй!" 
Гості увійшли на подвіря, а конюх хотів забрати від 

них коні. Але сухоребрий вихолився йому з рук і побіг 
-просто до стайні. 

"Мудрий кінь!" - похвалив його Улас. 
"Такий як його пан", - усміхнувся Босаковський . 

..,,Варт ПОЛКОІВНИКОМ бути, - МіЖ Кі'НЬМИ. Чесне СЛОВО ... " 
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Улас попросив гостей до хати. 

Ввійшли у -світлицю з дубо:вими ослонами й 3 таким 
самим столом. Ослони прикриті налавниками, на столі ту
рецький ковер. Зі світлиці дубові двері на чопах до боківки. 
Там видно широке ліжко під скірою, дебелу скриню, при
кріплену залізними шинами· до долівки й на стінах зброю. 

Хутір невеликий та мабуть багатий. 
Помело здивувався. • 
"У тебе ЗІна-ть не було щ·е непроханих гостей". 
"Стереженого Бог стереже", - відповів Улас. - "Та-

тари в наші сторони не забігають, а гільтайство мене бо
Іться. За чарівника м ~не: мають. А мої чари, мабуть не по-· 
требую вам того казати, це досвід. Не ходжу по світі як 
сновида, лиш помічаю, що бачу. В книзі життя читаю. Тому 
то я і погоду вмію вгадати й рани лікую, а вони кажуть, 
що я хованця тримаю. А мій хованець ось де" - і показав 
на голову. 

"А не страшно тобі так на відшибі сидіти?" - питав 
його Босий. 

У лас усміхнувся. 
"Тепер, чим дальше від людей, тим краще. А мені біль

ше людей не треба, як маю. Сімох синів, невістка, дружина" 
челядь, ну й я". 

"Як синів сім, то доля усім" - притакнув Помело. 
У лас рукою махнув. 

"Мої сини так у долю впали, як сливки, щоб не казати 
в що. Старші порубані та постріляні зпід Конотопу верну
лися, тільки наймолодший ще пороху не нюхав, хіба що на 
ловах". 

,,А де ж вони?" - озирнувся по хаті БосакоRський. 
"Шукай вітру в полі. Промишляють, але під вечір позбі

гаються до хати, тоді то їх і побачиш. На війну тепер ще 
не годяться, але хати боронити можуть. Та ще я таку жінку 
маю, що й шаблі не треба, так вам язиком рубає. Не см.ійтеся, 
зараз почуєте, яка вона". 

Сказавши це, вийшов на поріг і гукнув: "А де ти, стара?" 
"Ти сам старий і твоя собака стара" - залящіло в ушах, 

ніби хтось із МУJШКету стріЛЯІв. "Якщо і постаріюсь, то чере~ 
тебе, бо ти їш мене, як вовк. Якщо ти добрий був би, то 
я ще й нині ходила би, як пава, бо кращої дівки на всю сотню 
не було, правда? А може ти забув, то я тобі пригадаю". 
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"Та чого ти розкудкудакалася, як квочка, чого така не-
добра стала, як те зінське п1_еня ?" - питався У лас. 

Та замість відповіди щось задудоніло в садку, затупотіло 
і перед порогом появилася не стара ще жінка, висока і ру
мяна, з такими палкими очима~ що хоч іскри креши. 

Нараз побачила гостей і стала ні в цих, ні в тих. 
"А ти мені чому не сказав, що гостей дав Біг?" 
"Бо хотів похвалитися тобою, чи там пак твоїм язиком. 

Вони ще такого з роду не бачили. Правда, панове?" 
"Не знаємо, чия правда, пані матко, але позвольте зві

татися з вами",- відізвав-ся Босакавський і хотів поцілувати 
Устю в руку. 

Але вона· руку сховала поза плечі: ~,дайте, най перше 
їх помию, бо з городу йду", - сказала і побігла в пекарню. 

"А що, не казав?" - усміхнув~я У лас. "Жіночка, як. 
пер·епілочка". 

А Помело по клепав його по рамені: ,,Біда тобі, воле, як 
тебе корова коле". 

"Правду сказати, то вона мене не так то дуже й коле. 
Вон1:1 в мене, як бджола, хоч і вжалить, так меду дасть". 

"Таких жінок нам тепер і треба", - підкручував вуса 
Босаковський. 

"А вже ж, що таких", - хвалив свою Устю Улас. "Бо. 
що варта тепер така, що то ні пава, ні гава". 

"Або, що ти її і сяк і так, а їй усе не так" 

"Або, що хоч ізза нігтя в-иколупай, а дай; дай того, що 
нема". 

"Або, чи роби, чи ходи, а її догоди". 
"0, є всіляка жінота в нас в Україні" кінчив У лас. 

"Є! Мало н ':'G·ГО цвіту бачив на широкому сві1у! А вже най· 
гірша, знаєте, така тонкослі1зка, що то за хлопцями скаче 

вам, як кізка ... Моя У с1я жінка чесна і вірна". 
"Але ти який?" - озвався той самий жіночий голос, 

чистий та дзвінкий, що й перше, - "чому не питаєш мене, 

який ти?" 
"Мене хоч у черці стрижіть, хоч архимандритом ставте". 
"Нині, то ти архимандрит, але колись був архибандит",

рубонула у відповідь Устя. Вона вже не лиш руки помила,. 
але й ІПричепурилась. Як полковІНищя у світлицю ввійшла. 

"Вона в мене з панів", нашіптував Улас Босаков-
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ському. - "Я її колись з панського дому пірвав. Тому така 
куслива". 

"Що він шепче?" - перебила Устя. - "Не вірте йому, 
бо він, що ступить, то збреше!" 

"Батькс Улас вихвалює вас, пані матко", - відповів Бо
саковський. 

"Скажіть йому, що »добре« само себе хвалить. Ось воно 
як! Але я забалаІ]{алася з вами, а тут і вечеру готовити треба". 

Бос:аковський встав і поклонивсн до колін. 
"Не трудіться, добродійко: бо ми не вибагливі. Мені, 

щоб порося та ще з око карасЯ, та в,інок ковбаси, з до ньо
го з пів паски та ще ведрG оковити, то вже я і ситий". 

"А не луснете?" -спитала Устя і подріботіла в пекарню. 
Помело хутором У ласа турбувався, казав, що тут біль

ше вотненної зброї тр·еба б, бо часи в€льми небезпечні. На те 
Улас повів їх до алькиря, де було лиш одно віконце, і то 
таке маленьке, що навіть голови не встромив би. Тут, на сті
нах висіло повно шабель, рушниць, пістолів, ятаганів, ножів, 
дротяних сорочок, панцирів, а навіть і щитів, яких тепер 
уже на війну не носять. 

Босакавський просіяв. Про кожну штуку вмів сказати, 
який її шабельник, або пушкар робив і де і коли і скільки 
вона тепер коштує. Улас дивувався такому знанню, а Боса

кавський на те: 
"У мене колись три світлиці зі зброєю були. Лицарі 

в повному лаштунку, як живі, по кутах стоя.'Іи, а на валах 
гармат десятків кілька". 

"А в мене їх лиш чотири", - признав-ся У лас. - "На 
кожний бік хутора одна. Але бють!" 

"А гармаші?" 
"Всі ми вміємо стріляти, а моя стара найкраще. Ще 

·краще око має від язика". 
"Буває і таке", - притакнув Босаковський. - "Бог, як 

коГо наділить, те всім, як ось мене". 
А Помело: 
"Що язик у тебе добрий, це правда, але очі?" 
"Я вам зараз покажу, які в мене очі" - і потягнув їх 

у садок. На дереві ворона сиділа. Добув ізза пояса пістолю, 
лідсипав пороху, набив і крикнув. Ворона зірвалася та не 
далеко й полетіла. Луснув стріл і вона, як відірваний листок, 
впала на землю. 
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У лас по хитав головою. 

"Знаєш, брате, коли б на свої очі не бачив, то сказав би, 
що брешеш". 

"У мене, що на оці, те й моє",- хвалився Босаковський. 
- АЛJе ж if пkтоль небудьяка. Це я її від короля Володислава 
дістав. А було воно так ... " 

І хотів розказувати та Устя до вечері попросила. Боса
кавський їв, аж за ухами тріщало. 

"Як бачу, то тебе Господь і шлунком знадобив, не гір
шим від ока й язика",- завважив Помело. 

"Господь знає, що робить і волі його святій противити
ся не треба", - відповів, змітаючи страву Босаковаький. 

"1 не противтесь", - припрошувала Устя. - "Іджте, на 
те я і варила. Але, чого це ваш небіж у свого дядька не вдав
ся; мовляв буцім води в рот набрав". 

"Журбу велику має", - uояснив Босакав ський. - "Дів
чиНІа йому пропала". 

"Пропала!" - скрикнула Устя. - "Так, так, чимало їх 
тепер у нас пропадає. І татари беруть і царські люди виво
зять,а інша то й сама батьків кине та за хлопцем біжить". 

"Ти це знаєш, правда?" - підморгнув Улас. - "Бо 
сама колись таке зробила". 

"Як зробила? Як? Кажи! Невже ж ти н~ вхопив :мене?" 
"Вхопив". 
"Не посадив на сідло перед себе?" 
"Посадив". 
"1 не втік, як з ягницею вовк?" 
У лас розсміявся широким, козацьким сміхом, від яко

го аж хата затряслася. 

"Ах, ягнятко ти моє білоруннеє! Та тебе б, небого, і де
сятьох не вхопила, коли б не захотіла!" 

Устя за голову взялася. 
"Господи милосердний, який це брехун нестяменний! 

Може ще скажеш, що не ти мене викрав, а я тебе? Сусід о ва 
курка нашій свині ногу переломила, - правда?" 

"Може й правда, а може ні". 
"А може ти мене й не хотів?" 
"Хотів, але воно так: як дурній заманеться, то дур

ний все знайдеться. Отак і з нами було. Давні часи, давні. 
Жаль, що не вернуться вдруге!" 
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"А вжеж, що жаль, бо ти ще й нині пірвав би якусь. 
Женохват!" 

"От і добалакався, У ласе!" - скрикнули Босакавський 
і Помело. - "Не треба було вовка викликати з ліса, та ще 
й під ніч". 

"Не такий то цей вовк страшний, як вам здається. Але 
ми про дівчину отого козака стали казати. Як вона звалась?' 

"Маруся Богатьківна", - ледви вимовив Борис. 
"Маруся Багатькінна ?" - скрикнул·а Устя. - "Чи не 

сотника Бога'Тька доня?" 

"Вона". 
"Що то її мати зі Стеткевичів виводила ся?" 
"Егеж.'' 
"Що її маму викрав був сотник Богатько, як мій мене 

колись?" 

"Та сама. А хіба ви зна.і'ІИ Марусю?" 
"Боже ти мій! Чи я її знала? З її мамою ми колись ляль

ками грались, а її я знала от такіцькою. І пропала кажеш? 
Де, коли, як?" 

"Коли б я знав, то не сидів би тут". 
"Правда. А люди, чи не доповіли чого?")'' 
"Чимало чого доповідають люди. Одні її буцім то в Бі

лій Церкві бачили, а другі аж у старому Бихові, одні, як на 
прощу йшла, а другі, як із карити визирала. Всячину вига
дують". 

"Воно то так. Але ти не журися. Якщо Бог судив тобі 
Марусю, то вона не пропаде". 

"Так. Але Бога взивай, а руки прикладай", - вмішався 
у розмову Босаковський. - "Тому то 'ми й шукаємо Марусі. 
Поїхала, бачите, з дорученнями від гетьманихи до полков
ниці Нечаїхи і не вернулася. Коли б знаття, де тепер Нечаїха, 
то може б і про Марусю довідались". 

У лас задумався. 
"Щось я про полковницю Нечаїху чував, та ніяк не при

гадаю, що. Але підіждіть, незабаром надтягнуть мої сини, 
ме же вони що знають". 
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Не довго прийшлося й ждати, як три старші наспіли. 
,;А тамті де?" - привітав їх Улас. 
"Або вони діти?" - відповіли Уласенки. 
"А ви де були?" 
"3 ворогами стрінулись". 



"І що?" 
),Бог нам поміг". 

нА нових ран не придбали?" 

"Ніби кіт подряпав. А їх ми потурбували таки добре. 
Грабіжники й душегуби! І чому то Виговський після Коно пу 
не пігнався за ними. Тепер людям спокою не дають". 

Тихо стало в світлиці. Знати було, що У.'Іасенки дотор
кнулися важливого, а навіть болючого питання, одного 
із тих, що їх не л,егко вирішити. Козаки наші, учасники то
го бою, пригадати собі, якто цар, почувши про конотоп
ський розгром, хотів зразу аж за Волгу втікати, а потім 
людям "всєх чіноф" велів на царській твердині вали сипати 
та рови рити. Навіть сам, кажуть, для добрсго приміру за 
.лопату брався. А на знак смутку в чорному ходив. І мав чого. 
Самої кінноти впало тоді пять тисяч. Князі Пожарскій 
і Львоф також. А піших скільки потопилась! Такого їхньо
го погрому і такої перемоги наших ще не бувало. 

І все те намарно. 
Було чого похнюпитися головам козацьким. 

"І чому тоді Виговський не пішов за ними, лиш повер
нувся на Гадяч, битися зі своїми?" - спитав найстарший 
із У ласенків, Сидір. 

"Чому?" - відповів Улас. - "А тому, бачиш, що в нас 
усе бувало: один діло робив, а другий ПС}"Вав. Юрася на 
Крим з запоріжцями понесло, а хан, як довідався про те, то 
кинув Виговського і пішов на Крим боронити свого краю. 
Виговський за слабий був, щоб без татарської допомоги на 
Москву наступати. І завернув на Україну ... А про гетьмана 
Виговського не чув ти чого? Де він тепер і як?" 

Сидір плечами знизав. 

:,Чув і не мало. Та одна вість з другою свариться. Ка
жуть, що гетьман москалям піддався". 

"Це брехня!" - гукнув Босаковський. - "Брехня, бо 
гетьман скоріш ніж собі в серце вгатить, ніж царським хо
лопом стане". 

"Другі. говорять, що до хана втік, до його табору". 
"Це вже подібніше до правди. А треті?" 
"Треті оповідають, немов би то з останками своїх вір

них до Потоцького пішов". 
"Це найбільш скидається на правду, бо Потоцький тоді 

під Білою Церквою стояв. А Чигирзн?" 
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"У Чигирині обидві гетьманихи замкнулись, себто 
Хмельницька та Виговська, колишня теперішня гетьма-
нихи". 

"Розумію, а Катерина Виговська, Ботданова старша 
донька, де?" 

"У Смілій, кажуть". 
"А молодша, Олена Нечаїха ?" 
"Мабуть у Бихові, з чоловіком остались. Він, кажуть,_ 

земто їв, що Бихова не віJ!.дасть". 
"За Не чаїв я найбільше боюся": - зітхав Босаков

ський. - "Чигирин укріnлений гарно. Кажуть, багато гар
мати має і пороху бочок із двісті. А Сміла - городок пло
хеІі'Ький, якийсь там загін татарський відперти може, але 
обJІоги, не витримає. А з тим Биховом, то також діло не
певне. Жаль Богданових доньок!" 

І голова його похилилася на лосевий каптан. 
"Дядьку!" - збудив його з задуми Борис. - "А що нам 

тепер робити?" 
"Що нам робити? Подумаємо. Діло не легке. Треба об

міркувати його з усіх боків. Підождемо, поки не вернуться 
тамті три. Може вони щось певніше нам скажуть". 

Борис скривився, мов би кислиці вкусив. 

"Ждати?" 
"А ти б хотів чортові в зуби лізти? Не хочу я своєї 

голови дурно віддавати. Може вона ще до чого придасться. 
Діл: а тепер багато, і то великого діла". 

"Так, так, діла тепер багато", - притакнув Улас. 
"Обміркувати треба. Нема чого спішитися. А, покищо, по
кажу вам свою mердиню". 

І пішли оглядати. 
Босакавський не міг нахвалитися, як то Улас усе мудро 

і гарно обдумав. Справді, Ц·е був не .{утір, а маленька твер
динька. Так запалився, оглядаючи гармати~ що хотів хоч 
з одної вистрілити, як він казав, ~,на віват". 

Нарав Ї'З валу трІЬох їздців побачив. 
"Хочеш, усіх трьох одною кулею :мету", - звернувся 

до Уласа. 

46 

Але У лас його за руку вхопив. 

"Стрівай! Ue ж мої сини!" 
Босакавський з жалем відійшов від гармати. 
Три їздці вскочили в браму. 



"А Максим де?" - гукнув до них Улас. 
"Не бійсь. Не пропав твій мізинець!" - відповіли. 
"А де ж він?" 
"Він так голову задер, що й кочергою не дістанеш. Пи

шається, як у хомуті корова". 
"Та чого? Кажіть!" - наставав Улас. 
"Та счепилися ми у Попавій Балці з татарським заго

ном і погралися трохи, а що це була Максимова перша су
тичка з ворогом і що першу рану в ній він дістав, то й З'ГОр
дів так, що й не приступай до нього". 

"Максим ранений!" - скрикнув Улас. - "Яка рана? Ру
бана, чи стріляна, де.? Глибока? Оглянемо! ... Кажіть!" 

"1 рана легка, і осмотрена добр·е, і залишили ми його 
в нашого пасічника Зосими. От гірша біда. Боюсь, щоб та
тарів чорт не надніс". 

"Татарів ?!" - скрикнув Улас. 
"Так, їх. Коли під Попавою Балкою були, то можуть 

до нас загостити". 
"Не гадаю, синку. Далеко наш хутір від шляху й укрі

плений добре. А вони того не люблять. А як прийдуть, то 
зуби поломлять. А тепер, хлопці, помийтеся та заходьте 
у світлицю. Гостей нам Бог післав". 
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V. 

За якусь годину в світлиці аж гуло. Буцім хрестини там, 
:або весілля. 

Босакавський таке вигадував, що хоч кладися від 
сміху. 

А потім Помело на бандурі грав і співав думи козацькі. 
А побачивши, що У ст я вже сльози пу~кає, перейшо·в на 
"вареники" і так їх жваво програв та проспівав, що Улас 
мало в присюди не пустився. Ледви його Устя спинила. Ка
.зала, ·що кости розтрясе. А він їй за те прища на язик по
бажав, чималенького. 

Один Борис не веселився. 

"Дядьку!" - звернувся до Босаковського. - А спи
тайте їх, чи не чували чогось про Марусю?" 

Босакавський підождав, аж Пом~ло не скінчив співати, 
.а тоді й звернувся до молодших У ла сенків: 

"А чи не чули ви що ар о гетьмана?" 
"Гетьмана вже немає", - відповіли. 
"Гетьмана немає?!" - і Босакавський скочив, ніби йо

го змия вкусила. 

А старий Улас визвірився на синів: 
"Також .9Игадуєте, чорт зна що: гетьмана немає! Такі 

·жарти!" 
"Не жарти це, а правда. Ми від людей чували, що зпід 

Чигирина йшли, від утікачів. Себто, Виговський є, але він 
уже не гетьман, бо булаву віддав". 

"Булаву віддав Виговський?" 
І в світлиці тихо стало, мов у келії чернечій. Всі знали, 

що з гетьманом недобре, але, щоб він булаву віддав - цьо
го ніхто не думав. Такий мудрий і досвідчений чоловік. 
Біл·я покійного гетьмана стільки часу служив. його писар 
і дорадник. Всі задуми знав, усі пляни. Він один міг знайти 
вихід із теперішнього крутіжа, коли все летіло шкереберть, 
валилося, тріщало, пр опадало. І що тепер?" 
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"Кому ж гетьман віддав булаву, і коли, і як? Кажіть, 
якщо ви не вигадуєте ка зна що!" - бентежився Улас. 

"По тій тривозі, що счинилася була в Чигирині, гетьман 
скликав раду під Германівкою і казав Сулимі й Верещиц1 
читати Гадяцькі пакти, щоб чорний народ знав, що він не 
продав України. Та куди! На раду прийшло чимало Юра~е
вих людей, і сомкових, і цицюрівців". 

"3 кожного села по чортовому сину", - докинув Боса
ковський. 

"А тії, як зняли бешкет, як стали лаяти Виговського та 
зневажати - і його, і його дружину, то счинилося пекло. 
Вигонці пробували заступитися за свого гетьмана, але їх ма
ло було. Сулиму й Верещаку на шабля·х рознесли, а гетьман 
ледви з душею спасся, дякуючи своїм коругвам. Вороги смі

ялися, що як обсмалений від пожежі втікав". 
"1 тоді віддав булаву?" 
"Ні, ще одну раду ~кликав у Взині під Білою Церквою 

j на тій раді •сжинено його, а гетьманом ІВибрано Юрася". 
"А Виговський?" 
"Щоб не допустити до ще більшого розливу крови, 

,відіслав своїм братом Данилом булаву й бунчук Юрасеві". 
"Передав булаву Юрасеві", - повторив Босаковський. 
"Ю-ра-ее-ві", - глухо доповів Улас. 
І тихо стало в хаті. Всі розуміли, що тут не в булаві 

-діло, а в питанні, чи бути Україні вільною, чи знову йти 
в неволю. 

"А чи не чуJtИ ви чого про Марусю Богатьківну?" -не
сміливо озвався Борис, розуміючи, як далеке це питання 
було від того, що розказував Уласенко. 

"Про нашої тітки доньку?" - відповів той. - "Чули. 
Кажуть, буцім то вона з Бихова з полковницею Нечаїхою 
,ут,ікала і хтось їх по дорозі перейняв - татари, чи таки 
наші харцизи. На красу все охотн .. ки знайдуться". 

Борис зірвався з місця. Очі йому горіли, кулаки затиска· 
.ли ся. 

"Прощавайте!" - гукнув і вхопив за клямку. 
"А ти ж куди?" - підскочив до нього Босаковський. 
"Не всиджу довше. Терпіння нема. Збожеволію!" 
"Тю, тю, дур!Ний!" - крикнув Боса.ковський. - Пропа

-деш, як на торзі собака, і що з того за хосен твоїй Марусі?" 
"Не ~витерплю тут, не витерплю". 
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"Мусиш. Сідай! Або слухай мене, або я тебе знати не
хочу". 

Борис потер рукою чоло і повалився на лаву. А Босакав
ський знов звернувся до У ласенків, чи вони ще чого про 
Марусю не чули. 

"Ні. Лиш оповідають люди, що по Україні тепер якась 
черниця ходить. Де вона зявиться, там добра нема. 

"Черниця, чи мара?" - перестрашилася Устя. 
"Яка мара? Черниця, така, як інші. І їсть, і пє, але за 

нею, як тінь за чоловіком, нещастя іде. Оповідають, що вже 
вона й у наших сторонах бувала. 

"йсусе, Христе!" - скрикнули перестрашено жінки. 
"Цитьте!" - заспокоїв їх Улас. - "Я в такі дива не

вірю. Люди тепер, мов непритомні стали, всячина їм уви
жається". 

"Безвірний Хома!" - сказала, похитуючи головою, Устя 
і нараз ціла перемінилася в слух. - ,,Чуєте? Хтось калатає 
у браму". 

"Хтось калатає", - притакнули й інші. 
І справді, хтось грюкав у браму. Челядь вискочила на 

двір. 

"А хто там?" 
"Черниця. На ніч приимпь. Христа ради. Не дайте про

пасти христіянській душі. З дороги збилася, така темна ніч_ 
Не лишайте мене на поталу вавкам та харцизякам. Бога мо

литиму за вас". 
"Черниця! ... " - промовила Устя. 
"Черниця! ... " - повторили тривожно невістки. 
"Не пускати її!" 
"Це та сама, що біду приносить". 
"Хай під брамою ночує, а в хату не пускати!" 
"Не можна", - сказав У лас. - "Не був би я хуторяни

ном, коли б черниці на ніч під свою стріху не пустив". 
І казав челяді подивитися, чи сама вона, а як сама, то 

відчинити браму, хай увійде. 
"А тоді браму добре мені замкнути!" 
Пси, як скажені, рвалися з ланцюгів. Парубки насилу 

втримали їх і впустили черницю. 
Така втомлена йшла, що вітер нею, мов коноплиною, 

хитав. Ось-ось і впаде. 
"Мир дому сем у і всім живущим в нем!" - промовила,. 

50 



переступаючи поріг. Тричі перехристилася до образів. Висо .. 
кого росту, струнка, заг:Jріла на сонці і вітрі, в широкій рясі 
з каптуром, що аж на брови .спадав., в одній руці чотки, 
в другій кийок, звичайно, як черниця. 

"Звідкіля Бог провадить?" - спитав Улас. 
"Злі люди манастир зграбували. Ні церкви святої ні 

• u ' 

кеши наших не пощадили, а що вже з черничками творили, 

не доведи Господи! Насилу я .вирвала1ся з їх рук і втіrкаю". 

"Не з добра побігла з двора", - пожалував гостю Улас. 
"Ой куди там з добра! В манастирі рай, а на світі пекло, 

один великий гріх! Ні сорому, ні совісти, ні милосердя нині 
люди не мають" - нарікала. - "Кінець світа наближається". 

"А ваш манастир із ким тримав?" - спитав нараз Улас. 
Видивилася на нього, буцім не зрозуміла питання. "Як 

то з ким? З Богом". 

"Я не про те ... З Юрасем, чи Виговським?" 
"Ми з тим, у кого власть, бо всяка власть від Бога". 
"Законна" - додав У лас. - "Лиш законна". 
"н~ знаю", - знизала плечима черниця. - "Моє діло 

молитва", і сіла на ослін. - "Знаю лиш", - нарікала, -
"що я тепер, мов птах, викинений із гнізда. І холодно мені, 
і голодно, і додому далеко". 

,)Дасть Ьог, вийдеш, сестрице, з біди", - потіш а~ її У ла:. 
"Мені так вийти з біди, як каменеві з :аоди", -відповіла 

хустку до очей притулила. "Зм~рзла я, і не балакаю, 
а хриплю". 

Улас казав подати черниці пісної страви, а Босакавський 

ока з неї не зводив. 

"Нічого. Пройде",- заспокоював її Улас.- "Моя жінка 
зварить тобі липового цвіту, випєш і завтра хоч під вінець". 

"Під мученицький вінець я все готова", відповіла, 
зітхаючи. - "А тепер, якщо ви, добродії мої, не проженете 
мене зі своєї хати, будь ласка, кажіть для мене наготовити 

постіль, пересплюсь дебудь, у повітці якій, чи що і, лиш, 
щоб сама, бо ... соромлюся". 

"Щось також вигадуєш, сестро!" - обурився Улас, 
"У повітці! Невже ж у нас хати для гостей нема? Пасте
лемо тобі в бічній хаті" - усміхнувся. 

"Лиш не спуекайте собак, бо якби мені треба було 
вийти вночі, то щоб не покусали". 
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"Можна й те зробити. У нас нині стільки людей, що не 
боїмося злодіїв". 

"А брама у вас одна?" 
"Чому питаєшся?" 
"Бо якщо не лоспускаєте псів, то щоб брами були добре 

замкнуті". 
"Бачу, дуже ти перестрашена, сестро". 
"Миша зашелестить, і мене вже нема". 
"Бідна, бідна! Та в мене ти не бійся. Мій хутір, як фор

теця. Перед великою брамою зводжений міст, а бічна засу
вається на бальки. Іх знадвору нtе відсунеш. І сторожі цілу 
ніч хутора пильнують". 

S2 

"То добре, то дуже добре, бо я страх, як боюся". 
Босакавський насторожив вуха. 

"То тоді хай ме:~е хтось проІЗеде до тієї бічної хати". 
Одна з t~евісток каrане;~ь засвіп~Jа. 

"Ходім!" 
"Доброї ночі вам!" 
"Доброї ночі!" 



VI. 

"Доброї ночі!" - бурмотів Улас, обходячи подвір-я. 
"Тепер такі добрі ночі, що добр·е дв·ері замикай і тільки". 

Попробував бокову браму зачинена, навіть не 
дригне. 

"Колись бували добрі ночі, тихі і спокійні, але нині!" 
Глянув на небо: прояснювалося. Зорі крізь імлу визи

рали. Кругом хутора, як молочне море. Мряка очі гризе. 
У лас ·Відкашельнув. 
"Аж у горлі дере. 1 як у таку ніч черниці в хату не пу

стити! Козак - це інше діло, хай привикає, але черниця -
жінка. Панасе!" - гукнув на сторожа. 

пА ІЦО там, добродію?" 
"Нічого. Я тільки хотів знати, чи ти не спиш". 
"Як задубію, тоді і спатиму". 

1 

"Гостей маємо. Знаєш?" 
"Або я дурний, щоб не знати". 
"1 черниця ІНочує. Псів не спускай, щоб не локусали 

Розумієш?" 
"Нема що розуміти, пане". 
"Доброї ночі тобі!" 
,,Доброї ночі всім!" 
Панас поволікся ведмежою ходою. 

Улас не спішився до хати. Коли б не мла, то казав би 
собі під грушкою розстелити кожух і спав би. Як колись, 
у походах. 

"Колись ... " - всміхнувся. Нагадалися старі, добрі часи. 
Жили люди, як люди, а тепер, як ЗІвірі. І перш бували війни, 
тривоги, бої, але не билися всі з усіма, син із батьком, брат 
не йшов на брата. А тепер!" 

Виговський не сходив йому з гадки. Такий чоловік, та
кий проводир, така голова - і прогнали. Прогнали, як гос
подар наймита з подвіря проганяє. А булаву Юрасені вру-
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чили, недовченому, хорому Юрасеві. Чи ж утримає її? Е-хе
хе! ... Чому я не молодший на десять літ? Чому я не молод
ший!" 

З тим питанням і ввійшов у світJшцю. 
Там іще не спали. Всіх застав так, як і лишив. Про чер

ницю говорили. Одні каза.ли, що це тая черниця, що неща
стя розносить, а інші, що звичайна. 

"Лишіть її", - відізвався У лас, - "хай собі спить. От 
бідна, манастир спалили, над сестрами знущалися ... Що во
на вам завинила!" 

"1 черниця черниці не рівня", - махнула рукою Устя. -
"Ех, жінки, жінки! Які то ви недобрі для жінок! Одна 

одну в ложці води втопила б". 
"Зате ви гарній жінці навіть найгірший гріх проетили б. 

От і тобі, якби так десять літ вернути, іншої пісні заопівав 
би". 

"Можливо, можливо", - підкрутив вуса У лас. 
"йди, йди, грішнику нерозкаянний, та лягай спати. 

Тільки й не грішиш, коли спиш". 
"А ти навіть крізь сон сваришся". 

Помелоні постелили в світлиці, а Боса.ковському з Бори
рисом у причепі. 

Так називали прибудівку до великої хати: сіні та дві не
величкі кімнатки. У кожній вікно на подвіря. Поміж ними 

дильована стіна. 
Як увійшли туди, то Борис зараз кинувся на тапчан і за

снув, а Босакавський сів при вікні, але так, щоб його не бу

ло видно, і дивився. 
Хутір, як казковий остров, бовванів серед моря імли. Ві

тер шелестів листками, на болотах якась птаха скиглила. 
В стайнях коні тупотіли, пси крізь сон на ланцюгах зітхали. 
Панас коло головної брами на колоді куняв. Мабуть і його 
сон зморив, бо тінь, що від нього г.адала, хиталася чимраз 
більше. Ніби Панас заснув, а тінь за нього сторожила. 

Минула північ, той час, коли найтихше буває. Навіть 
миш не прошарудить :ніде. Тільки десь далеко пугукнула 

сова: "Угу! Угу!" 
Босаказський нашорошив вуха. 

І знов: "У гу! У гу!" 



"Починається!" - сказав до себе і принишк. 
Чув, як у сусідній кімнатці тихесенько відчинилися двері 

і, мов мара, аисунулася черниця. Бачив, як вона безшелесно 
перейшла через садок і хильцем пі,.l.Крадалася до бічної 
брами. Ніби тінь майнула по частоколі. 

"Борисе! Вставай!" - прошипів Босаковський. - "Буди 
,всіх, щоб були готові. Світла не паліть, лише зброю тримати 
і '-!'екати аж дам приказ!'' 

Борис побіг. Черниця наблизилася до брами, приклала 
два пальці до вуст і свиснула тонким свистом. А тоді відсу
нула засув і вже збиралася відсувати й другий, коли враз 
Босаковський, мов тигр, кинувся до неї. Не встигла підкаса
ти рясу, щоб ізза пояса добути ніж, як вхопив її, перегнув, 
nови1ив на землю і притиснув коліном. 

:,Писнеш слово- смерть!" 
l вправно, немо,в би це робив що-днини, звязував по

ясом руки та ноги на спині. Туго, туго. 
"То ти така черниця!" - шипів. - "Із закону дідьчої 

матер:, чорт би тебе взяв! Борисе! Хутчіш до мене біжи!" 
П;Jибігли Борис і один із Уласенків. 
"Віднесіть харцизу до пивниці. Не вбивайте, лиш добре 

пивницю зачиніть!" 
Мовчки приказ сповнили, а за той час розбудився ввесь 

хутір. 
Босакавський приказував, мов би він тут був господарем 

і отаманом. Всі слухали його. Бачили, що діло розуміє. 
"Двох на горище! До того вікна, що на бокову браму. 

Як подам зІНа.к - паліть! Улас і челядь до великої брами, 
Борис і Уласенки до мене. )Кінками господиня заправляє!" 

А жінки, вже озброєні, вибігали з хати: з пістолями, 
з шаблями. Устя лаштувала самопал. 

Босакавський по дворі, мов чорт по пеклі, скакав. 
"Провчимо харцизів!" - шипів, додаючи собі й іншим 

відваги. - "Горлорізи, викидьки пекельні. Гадали, що на 
гречкосіїв напали, на свинопасів і козодоїв. Провчимо ми 
вас, злодіюги погані!" 

"Ще вовка не вбив, а вже продає шкуру" - усміхнувся 
Улас. 

В гаю знов пугукнула сова, але вже ближче. 
Босакавський пальці до вуст приклав і гострий свист 

побіг по верхах дерев. Ще раз, ще раз, ще. 
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"Панасе! Ти пильнуй псів. Як подам знак, то пускай 
із ланцюгів!" - крикнув Босакавський і до землі принишк. 

Ворог наближався. Чути було, як стогнала земля і як ліс 
шумів, ніби хуторянам знати давав, щоб береглись. Коли б 
не мла, то вже ворога можна би було побачити з вікон, а то 
лиш чулося, що йде. Чимраз ближче і ближче. Кроків три-· 
ста, двісті, сто. І - стали. 

"3 коней зіскакують, за якусь хвилину будуть", 
шепнув Босакавський і причаївся, як до скоку кіт. Шаб.лл 
в· руці. Коло нього Борис і два У ласенки, по другім боці 
брами чотирох ... Ні пари з уст ... 

А ворог підкрадається, як злодій. Він певний, що xyrip 
спить і що черниця брами відчинила. Тільки йди та души 
дурних хуторян, як тхір курей. А все ж таки надумуються. 
Може не знають, куди краще входити. 

Босакавський свиснув. 
На той свист кілька людей кинулося до брами. Але ні

один із них далеко не зайшов; 

Привітало їх вісім шабель гострих, як вісім ясних бли
скавок. 

Але ж бо й вони голіруч не наступали й тільки цей не
сподіваний привіт оголомшив їх, осліпив і такого страху 
нагнав, що замість відбиватися, кидалися на всі боки, як 
звірі, несподівано загнані в тенета. А на їх голови сипалися 
удари - певні, сильні, смертельні, як громи з неба. 

Хто з розбитим черепом безмовно на землю, мов сніп,. 
падав, хто просив пощади, а хто тільки про те й думав, як би 
втікати. А там стояв Босаковський. Плечима браму підпер, 
а хто йому під шаблю навинувся, той тільки світа й бачив. 

"Злодії, випоротки зінські, я вас провчу, як чесних 
людей турбувати! Доволі крови людської напились, гетьте!" 

І не минуло й кілька хвилин, як із передньої сторожі ні
одна душа живою не лишилась. 

"Так їм і треба", - зітхнув Босаковський, з при.вички 
шаблю обтираючи полою. Віддихав: "Ух! Не люблю я та
кого бою. Та не моя вина. Хлопці, а є ви всі?" 

"Є всі!" - гукнуло сім голосів. 
"А цілі?" 
"Ціліські". 
"То тоді .слаJВити Бога. ЛИ'ш не гадайте собі, що це кі

нець роботи. Вона лиш почалася". 

56 



"Уласе, слухай! Головна сила надходить". 
"А мені що", · - відповів старий козак, закурюючи 

люльку. 

"Може на твою· браму вдарять". 
"Хай бють!" - і блиснув бердишем, до якого був вели

кий охотник. 

Панас насилу вдержував вісім ланців від вісьмох собак,. 
здорових, як ялівки, а лихих, як дикі звірі. Устя з невістка
ми та 3 двома дівками-наймичками примістилася на двох ро
гах хати із супротивного боку. Пильнує хутора від ставку, 
хоч звідти до нього дістатися найтяжче. Вони також страху 
не знають. Довголітні війни й безнастанна небезпека загар
тували їх душі й тіла. Стріляють не гірше від хЛопів і за 
шаблю скоріш хапаються, ніж за веретено. Це ~е панянки, 
що сонця і вітру бояться, а жінки, що й на ведмедя з рога
тиною пішли б. Знають, що хутір сам собі господар. Село 
далеко, а місто ще далі. Боронися сам, або гинь! .... 

Босакавський знов вухо до землі притулив. 
"Ідуть! Небагато їх, з півсотні ... Чвалають кіньми ... Злі

зають ... Біжать ... Хто в Бога вірує, пали!" 
З вікон грюкнули стріли, і то не з двох, а з кількох га

ківниць, бо дві невістки й одна наймичка не втерпіли на 
ріжку, лиш на вишку побігли і так добре ворога на ціль 
узяли, що ніодна куля не схибила. 

Захиталася ватага, заскавуліла, завила, захарчала і стрі
лами на стріли відповіла. Але ворожі кулі попадали в ду
бовий гострокіл і в дильовані стіни хутора, не влучивши 
нікого з оборонців. 

Поки ворог стріляв, вони до землі припали і лиш тоді, 
як він над самий рів прибіг, посхоплювалися на рівні ноги. 

Рів був такий глибокий, що до великої брами без зво
дженого мосту годі було дістатись, тому харцизи повернули 

направо й, побачивши кладку до бічних воріт, гусаком по
сунули нею. Але кладка була неширока й некріпка - затрі
щала. Цей тріск та ще свідомість, що хутір не спить, а боро
ниться, нагнала напасникам страху. То лускалися йти, то 
подавалися назад, штовхаючи один одного та звалюючи 

3 ніг. Аж їх отаман, головою вищий від інших і в раменах 
ширший удвоє, кинувся з келепом на своїх людей. 

"Хто повернеться - смерть!" гукнув, аж ліс від стра-
ху зойкнув. 
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І лиш тоді кілька передніх із криком більше розпуки, 
ніж бойового завзяття, вскочили в браму, просто на шаблі 
Б~саkовського, Бориса та шістьох Уласенків. 

"Бий харцизів, бий!" - кричав Босаковський. 
І знов вісім шабель, як вісім блискавок ясних блwснуло 

в блідому місячному сяйві, зашипіло, засичало, засвистіло, 
зударяючись із ворожими шаблями. І знову кілька людських 
тіл, як кілька підрубаних у лісі дерев, повалилося на землю. 
Та на їх місце перли інші, бо велетень-харциз усе келепом 
вимахував над ними, гукаючи: 

"Вперед, бо смерть!" 
Аж котрийсь із харцизів, побачивши Босаковського, ви

сокого не на людську міру, з вусами, як гадюки, по яких 
-спливала кров і з блискавкою, замість шаблі в руці, крикнув: 

"Опир! Опир!" 
"Кому до лекла спішно - хо1ди!" - відповів Босакав

ський і рубав з такою силою, що голови, як не відлітали 
з плеч, то розчереплювалнея надвоє. 

"Вперед - бо смерть!" - ревів харциз і на кладці 
.стовпилося стільки людей, що вона не видержала, затріщала 
й полетіла стрімголов. 

"Пали!" - гукнув Босакавський і з вікон посипалися 
кулі на тих, що бовталися у воді, як у кошелю раки. 

Рів був r либокий, вода, болото, а на дні повбивані го
стро затесані кілки. Вийти з того рова живим не було легко. 
Тому то мало хто й вийшов. 

Улас тримав своїх людей біля великої брами. А як по
·бачив, що сталося біля бічної, казав Панасові пускати собак. 

Вісім звірюк рванулося впер,ед. За ними біг Панас. В со
рочці і в полотняних штанах, з довгою сивою бородою 
і зі старосвітським луком у руці- виглядав дійсно, як опир, 
,що піднявся із забутої могили, щоб боронити домівки, в якій 
колись проживав. 

За Панасом пустили ся У ласові наймити. У сі хлопи, як 
дуби, з пипіалями, сокирами й ціпами, хто що .любив і чим 
орудував краще. На останку Улас із бердишем на довгому 
.держаку. Він ним найгрубшу гиляку за одним ударом відби
вав від пня. Біля Уласа найстарша і найлюбіша його невістка 
з луком, як хутірна Діяна. 

Ціла та ватага кинулася на майдан з таким нелюдським 

криком, що, казав би ти, орда йде. 
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Коли це побачив Босаковський, то, не надумуючися 
дов.го, вхопив довжезну і кріпку драбину, з густими жила· 
В'ИМИ щаблями, перекинув її через рів і, заки ворог отямив· 
ся, що він робить, побіг, гукаючи: 

"За мною, одинцем за мною!" 
Так перебіг Борис і всі Уласенки. 
Ворог, узятий несподівано в два вогні) кидався направо 

й наліво. Але спасения не було нікому. Хто у воду стрімголов 
не полетів, той псам у зуби попадався. 

Даремно велитень·харциз келепом махав і словами гро· 
зив, - ніхто його не слухав. Ватагою заволодів той с:и·ер
тельний страх, на який ради нема. Кожний тільки й думав, 
щоб вихолитися з оцього жахливого крутїжа й втікти, куди 
його ноги понесуть. Але й за такими щасливцями гналися 
Панасові собаки та летіли стріли. 

А Панас так туго натягав свій лук, що стріла, як увійшла 
грудьми, то виходила хребтом. 

"Борисе, уважай!" - гукнув Босаковський. 
Вів поба.чив, що велитень-харциз на Бориса з своїм 

келепом ішов, а Босакавський не міг скочити Борисові на 
підмогу, бо сам проти трьох боровся. 

Але Борис в пору відскочив і велетнів келеп зарився 
глибоко в землю, а сам він носом запоров. Та був це борець 
не будь-який. Зірвався, вихопив келеп і замахнувся ним так 

силь1но, що коли б був улучив Бориса, то цей і не гикнув би. 
Але Борис, хоч менший і куди слабший від свого супротив· 
ника, був багато лекший і меткіший від нього. Як дикий кіт 
почав він на всі боки скакати, поки не дочекався щасливого 

моменту й з усеї сили не рубнув шаблею ворога по черепу. 
Велет заревів, як ранений тур, рванувся, але тільки два· 

три кроки зробив і келеп вилетів йому з рук, а сам він го
рілиць простягнувся на землі. 

Босакавський саме тоді упорався з своїми супротивни
ками й прибіг Борисові на допомогу. Та, побачивши, що ста
лось, шаблю об полу обтер і тричі нею Бориса по правому 
рамені ударив. 

"Бачу, що не осоромиш мене", - промовив і хотів вус 
повісити на вухо, але тоді побачив, що вус цей був увесь 
у крові. Кров йому на сорочку спливала. 

"Бач, який·сь н·ехрист черкнув мене і то по самім лобі. 
Та мабуть я йому це з процентом віддав". 
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Борис ухопив його за руку й потя'Гнув до криниці. Хо~

тів віддирати рукав від своєї сорочки й промивати рану, та 
Босакавський не дав. 

"Краще ведра води на голову вилий, це мені добре зрr~
бить ... Так ... Ух! ... Як же я змахався ... А тепер скоріш за· 
товчи пороху в сивусі і на шматині приложи до рани". 

Борис хотів скочити до хати по горілку, та Босакав
ський добув пляш·ку зі своїх бездонних шараварів. 

"Улас, щира душа, дав мені на добраніч, та я не встиг 
випити, аж тепер знадобить.ся. Тільки ти не лий багато, бо 
шкода ... Так, так, спасибі, але пляшку дай сюди!" 

Заки Борис заліпив рану, Босакавський випив горілку 
до останньої краплі, кажучи, що як вона має пособити, то 
треба її в середину давати, бо середина важніша від нерху. 

За той час Улас кінчав ворогів. Не важко було. 
Втративши свого провідника, про якого гадали, що він 

Іr:епоборний, харцизи навіть не боронилися. КидаJІи зброю та 
благали пощади. 

Бачив це Борис і тягнув свого названого дядька до 
бічної хати. Хотів його покласти на ліжко, щоби з нього 
забагато крови не стекла. 

"Тю, дурний! Це для здоровля добре. Не менше двох 
ра·зі'в на рік лускаю собі -кроІВ, щоб меІНе не залила. Бі'гай 
скоріше до стайні та кажи наймитам, щоб коней сідлали. По
їдемо за ворожим табором. Він мабуть недалеко звідси 
стоїть". 

Але наймити й без того вивели вже коні за зводжений 

міст. 
Борис і Босакавський скочили на своІх. Панас, Пом-ело,. 

три У ласенки та їх жінки почвалами за ними. У лас, У ст я 
і челядь лишилися хутора пильнувати. 

Недалеко вони йшли. Серед лісу в придолиНІку паслося 
стадо коней і І<ількох конюхів грілося біля вогнища. Вони 
навіть не пробували супротивлятися й відразу здалися. Одно
му з них Борис петлю на шию закинув. 

"Табор де? Кажи!" 
Конюх не надумувався довго, - провадив. 

"А собак тепер прибери до рук", - відізвався Босакав
ський до Панаса, - "щоб не по кусали кого". 

Пан~ас насилу покликав псів до себе й повпинав їх на. 
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... 1анцюги. Він чотири, а старший У ласенко стільки ж прова
див. Ухали, як на лови. 

"Тільки ти нас добре неди, а то - смерть", - грозили 
конюхові. - "Собаку на гилляку - й кінець". 

"Защо?" - боронився хлопчисько. - "Гадаєте, що ми 
з доброї волі? Нас присилували, так, як і ви тепер. Але м:и 
нікого не грабували і не вбили, біля коней усе були". 

"Не балакай багато. Веди! .... Далеко ще?" 
"Ні, ось тут на галяві вози". 
На лісовій галяві справді видно було вози, а коло НІИХ па-

.слися пре·спокійно коні. 

"Гей, а є там хто?" - спитав Борис. 
ЗаміІсть від:повіди, лиtш якийсь кінь пирснув. 

"Є там хто? ... Бо стріляю!" 
Ізпід воза виліз якийсь дід· За ним другий, потім тре

тий. На колінах сунулися, благаючи ласки. 

"Ми не винувьті. Нас силою забрали. Хати нам попа
лили, добро розграбували, безталанні ми!" 

"Побачимо, як засвітає, хто ви. А тепер повязати їм ру
ки!" - приказунав Босаковський, звертаючись до своїх лю
дей. - "Так. А щоб мені ані одиНІ не пробував утікати, бо 
пущу собак". 

Босаков·ський наказав своїм людям обступити табор і не 
випускати нікого а сам зіскочив з коня і став перешукувати 
вози. Чого там не було! І сало, і крупи, і парасята позаколю
вані, і побитої домашньої птиці цілі купи. Бочки з горілкою 
і міхи з вином також. Знать, не 1В однім дворі хазяйнували 
харцизи й не будь-де, бо й постелі, і килимів, і одягу всіля
кого наваНІтажений був цілий віз. 

На боці корови та воли в траві лежали, ремигаючи. 
Де така ватага перейшла, там хіба земля та небо тіль

ки лишалося. Чого не візьмуть, те попалять та поруйнують, 
людей молодих з собою забирають, а старих та маленьких 

дітей - на другий світ. 
"А де ж полон?" - питався Босаковський. 
"Є", - відповів дід. - "Але мало. Полон татари беруть, 

.а тут їх лиш кілька було. Решта наволоч усіляка". 
"А ватажок? Uей високий, як дзвіниця?" 
"Звір, а не чоловік". 
"Вже він тепер нікому кривди не зробить". 
"Вбили?" 
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"Навіть не здигнув ся". 
Діди й конюхи зраділи. Знати було, що він ї~ дався 

в знаки. 

"Гей, жінки!"- гукнули.-"А ви~1азьте-но з корчів. Спа
сителі ваші прийшли!" 

У корчах зашелестіло. Пси рвалися. Босакавський на
каз21в їх міцно в руках тримати. 

"Виходьте, виходьте!" - гукав і собі. - "Нема чого 
вам: боятися! Та ще як гарні. Гарним жінкам ми раді!" 

Несміливо підходили до нього, бо виглядав страшно. 
Височезний, худий, з довгими закривавленими вусами 
і з обвязаною головою, без шапки на голові - руками їх 
вітав. 

"3 волею, з волею здоровлю!" - промовляв гордо. 
Уласові невістки кинулися до поланянок Розвідува

лися, хто вони і звідкіля, цікаві, як звичайно жінки. 
"А Марусі Багатьківної між вами нема?" - спитав не-

~сміливо Борис. 
Не відізвався ніхто. 
І Босакавський гукнув: 

"На хутір!" 
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VII. 

Босакавський провадив табор. Без шапки, бо Борис 
перевязав йому голову, щоб спинити кров. 

Але Босакавський і не думав про рани. його прямо роз
пирала радість, що несподівано став хуторові в пригоді. І НJе 
лиш хут.їр урятував, але й табор добув та поланянок із рук 
харцизів. І то мабуть не будь-яких полонянок, бо бідних 
харцизи в полон не беруть. За Босакавським торохтіли 
вози, навантажена награбленим, а wa двох останніх їхали 
полонянки. Вони нее ще не вірили свойому щастю· Так не
сподівано спало на них, що й повірити важко. За возами 
їхали Уласенки. Кожний із них вів ощного, а то й два здобуті 
коні. Панас зі своїми псами на останку. Аж язики з радощів 
повивuшували, а так рвуть·ся, що втримати їх годі. 

За табором конюхи карав і волів женуть. 
Світає Ранок будиться зі сну й позіхає імлою. 
Бориса щось тягне до возів з жінками. Все йому зда-

ється, що там його Маруся ... Боже ти мій! Коли б була, то 
більшо,го щастя і не треба. Але його нема. Спитати б, чи хоч 
не чули чого про неї, не бачили, не зустрічали? Та боїться 
питати, щоб чого злого не почути. Не хоче тратити надії. 
Зиркає тільки зпід ока та наслухує, чи не почує чого. Ні. 

І вози сунуть, як примари сонні· І ввесь цей похід у пе
редсвітню годину на лісовій, невиїждженій дорозі, більше на 
сон, ніж ІНа яву подібний. Борисові так дивно: поїхав із Жур
бою з приказами до сотні, а вертається з людьми, яких ні
коли не бачив. 

Це нині ... А що буде завтра? ... Може його доля знов 
кудись у невідоме зажене. 

"Борисе!" - почув голос Босаковського і почвалав ко
нем до нього. 

"А що там, дядьку?" 
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"Не дармували ми нині, правда? Заплатили У ласові за 
хліб і сіль". 

"Ще й як!" 
"Біда лиш, що мене якийсь харциз заглибоко шаблею 

черкнув. Боюсь, щоб кости не нарушив". 

"Не думаю". 
"А коли б що до чого, то знай, що ввесь мій маєток для 

тебе. Кінь, шабля і лосевий каптан. Коня дог ляда й і не осо
роми шаблі. По моїх предках насліддя". 

"Щось вам також до голови прийшло!" 

"Помело поможе тобі шукати Марусі. Це мудра го
лова, хоч я за свою не поміняв би. А все ж таки мудра. А як 
знайдете, так не відкладайте, лиш одружіться та жийте 
собі щасливо. Я вас благословлю". 

І сказавши це, руки вгору підняв і дивився на НІебо. 
Борис здивовано глянув на Босаковського. Невже-ж 

з ним справді так погано? 

А Босакавський далі розпорядки давав: 
"Коли б хто до мuїх »Майонтків« голосився, то кажи, 

що хто за життя м.ене іН:е знав, то й по смерти його не треба. 
Це я на письмі лИJшу ... А як що Бог милосердний першого 
-сина ·вам пішл;е, то охристіть ЙО'ГО моїм імям. Хай хоч тільки 
помин.у лишиться по м~ні. Безпотомно зі світа зійду. На 
мені й рід Босакавських скінчиться. Тому то й печать мою 
на похоронах при людях потовчи і на сиrнеті гербовий знак 
.спилуй. Був Босакавський і вже його нема". 

"Жартуєте собі". 
"Не до жартів мені, синку. Прочуття таке маю. Колись 

і я був молодий, дівчата пропадали за мною, - минулося ... 
Погано мене черкнув якийсь харциз ... " 

Сонце сходило, коли похід доїздив до хутора. Пси пер
ші побігли до брами й такий гавкіт зняли, що й мерців пабу

дили б. 
Та мерців на хуторі вже не було. Челядь павитягала 

трупи з подвіря й оподалік, над ставком, копала для них 
ями. Тільки ще сліди пролитої крови багрилися й вилиску
вали до сонця, як велитенські рубіни. 

КіЛька ранених лежало на мураві й Устя оглядала їм 
рани. Так дбайливо це робила, якби то були не вчорашні 
вороги, а свої люди. 



Нараз побачив Улас БосаІКОв·ського з табором і за голову 
вхопився. 

"А це що?" 
"Це для вашої милости й для вашої дружини, добро

дійки Усті" - відповів чемНІо Босаковський. - "Даруночок 
маленький привожу за гостину вашу премилу". 

Балакав так, буцім він дійсно свою річ дарує. 
"А мостиві пані й панянки", - повернувся до полоня

нок, - "вольні і без викупу. Милости просимо розпоряджа
ти собою по власній уподобі. Якій до батьків спішно, то 
до батьків піде, а якій до милого свого, то до нього. Не 
спинятимемо. А поки що, добродії наші, Улас та Устя, не 
відмовлять вам гостинної стріхи, щоб відпочили. Правда, 
що не відмовите?" 

"Ще й питаєшся! Ми гостям раді," - відповів, кланя
ючися, Улас. - "Будь ласка, злазьте з возів та вступайте 
в наші низькі пороги. Не погордуйте хуторянським хлібом
сіллю". 

Балакав як мага чемно, бо бачив, що жіН1Ки це зі знатних 
родів, до чемної по-недін~и звичНІі. 

Босакавський і собі зіскочив із сідла і хотів помагати 
жінкам злізати з возів, але закрутилося йому в голові й він 
мало не впав Борис підбіг до нього. Занели недужого до біч
ної хати. 

"А не казав я вам, щоб спочили, бо забагато крови елли
ло, а ви- ні та й ні! Лягайте ж тепер, а я Устю покличу". 

"Не клиtt, в Усті роботи повні руки ... Перейде ... Попроси 
лиш Уласа, щоб дав мені ківш старого меду. Старий мід, це 
таке питво, що здорового кладе, а н~дужого підносить, 
щоб ти знав!" 

За хвилинку прийшов У лас із ковшем старого меду. 

Босакавський вуса на вуха позавішував і посуд обома 
рукамй до спечених вуст притулив. Пив, поки дна не поба
чив. А тоді: 

"Спасибі, добродію мій! Вже мені полекшало. І на серці 
веселіше якось. А то перед годиною здавалося, що вмру. 

В очах мені темніло. Я вже й завіщання зробив. Усе моє до
бро Борисові переказан: cum lasis, boris et spodniciebus, 
застерігаючи собі одно, а саме, щоб найстаршого сина моїм 
іменем охрестив, а молодших мав нt менш одинадцять. Так, 
Борисику, серце, так1 Дванадцятьох синів і ні одного менше. 
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Багато народу вигибає тепер, то треба про нове покоління 
подбати. Ворог одного вбє, а ми йому на те місце дванад
нять. Розумієш мене?" 

"Мудрагель куропатку їв", - перебив йому Панас, по
клепуючи Босако:вського по· .пл~ечах. - "Других навчаєш,. 
а сам так не робиш. Такий молодець і не став під віяець". 

Босакавський солодко заплющив очі. 
"Не судилося нам, не судилося. Як горілку пили, то ме

не минали, а як били, то від мене починали. Така доля моя. 
Як на війну, то Босакавський перший, а як женитися, то -
підіжди! І діждався я до сивого чуба. Та ще й це сказати 
годиться, що дуже тt.t я вер·едливий був. Першої з краю 
я тобі не покохаю, а треба~ щоб була і гар:на, і розумна, і не 
з якого-будь роду. Не хочу розбовтувати шляхотної крови, 
- щоб ти знав". 

"Бачу, бачу", - усміхнувся Улас. - "Ти такий козак,. 
qo все робиш не так, як треба. Зате бєшся, як чорт!" 

"А правда? Але що це нинішній бій, коли його рівНІЯти 
з тим, що колись бувало. Раз я перед собою цілий чамбул 
пер, як стадо баранів". 

"Цілий чамбул?" 
"Щоб я так воду пив, коли брешу. А було воно так ... " 
І Босаковський, забуваючи про біль і рану, брався роз

казувати один із свох безчисленних подвигів лицарських, 

коли в сінях залунав голос У сті: 
"У ласе! А де це ти пропадаєш? Того діда, як треба, то 

не докличешся, а як ні, то коло тебе треться. А ~ідгукнися ж,. 
старцунr непотрібний!" 

"Бач, як щебече!" - усміхнувся У лас. - "Мов соло
вейка". 

Дійсно'' - притакнув Босаковський, - "гарний голос 
" , . б !) 

у твоєї дружини. А все ж таки ІЗlдгукнися, коли те е кличе . 
"Пощо? Хай собі горло пр отре. Ій це до здоровля по

трібне". 
"Буде тобі здоровля, як знайде" 
Та Босакавський не вимовив цих слів, як на порозі по-

явилася Устя. Брадована така, аж сяла. 

"А ходи ж бо у світлицю хутчіш!" 
"Чого?" 
,,Не питайся, ходи!" 
"Бачиш, що не можу. Біля недужого сижу". 
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"Та який я тобі недужий!" - заперечив, зриваючисн 
;j постелі Босаковський. - "Такий мід, що й мерця поста
вив би на ноги, не то що. Цілющого меду, кажу вам, пані-
матко, дав м~ні напитися ваш Улас. Підемо!" · 

"Підемо, та не вс1", спротивився Улас. - "Тобі, 
брате, полежати годиться. І як ти підеш такий пообвязува
ний поміж жінки? Та ж ти ще парубок, а не дід такий, як я". 

"Справді, як вам такому йти!" - притакнула й Устя. 
"Як мені, кажете, такому йти?" - зажурився Босаков

ський. йому дуже не хотілося лежати в боківці, тоді, як 
у світлиці було нове й, хто його зна, чи не цікаве товариство . 

.,Ваша правда, добродійко Усте, що кращих у коноплІ 
кладуть, ніж я тепер, але зніміть із мене оцей турбан і я знов 
стану подібний до чоловіка. Що, ні?" 

І хоч як противилася Устя, хоч як відраджував Улас, 
він таки поставив на своїм. Доти просив, і приговорював, 
і вигадував усяке, аж Устя знялг з його підголеного лоба не 
перевязку, а просто рушник, яким цей лоб був туго звяза
н~й, мов бочка обручами. А рану заткала полотняною шар

па•нІКою та заліпила мастю. 
Босакавський поправив свій оселедець, розчесав і при

гладив вус, випрями-вся, відкашельнув і, підморгуючи зеле

навим оком, сказав: 

"ХодімтеІ" 
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VIII. 

За той час полонянки встигли вже ломитися, попричісу
вати волосся і сяк-так довести дu ладу своє пошарпане 
вбрання. Ніодна з них не вбрана була так, як звичайно вихо
дила між люди. Видно було, що їх несподівано заскочило 
нещастя і що без спротиву вони ворогам не здавались. 

На одній саян з дорогого чечемлєту був порваний і на
швидку, тут уже, на хуторі, позшиваний докупи; на другій 
з кантуша оксамитного відірвано дорогий соболевий комір; 
третій із сукні повідрізувана злотоглавові ,бра'ми; ще іншій 
від сорочки: повишарпувано ненецькі форботи, перетика:аі 
золотими бляшками. Ніодна не малБ. на голові чіпця, обси
паного перлами, чи беретика дорогого, чи навіть намітки 
шовкової. Все це харцизи поздирали з них і позривали, як 

предмети, загально цінені, які можна було легко продати, 
або пролити. 

А все-ж таки навіть з останків оцього вбрання, яке ма
ли на собі, НІавіть із тоненьких "кошульок", що визирали 
зпід широких вирізів сукань на грудЯх, знати було, що це 
не селянки й не козачки-хуторянки, лиш жінки з родів знат

них та бС:І.гатих. 
Сиділи в Уласовій світлиці на ослонах, застелених узо

ристими налавниками, сиділи з хоробливими румянцями на 
блідих обличчях, з підкавами попід очима, а деякі навіть 
з ранами на руках і на обличчях, що свідчили про їх розпу
чливу борстьбу з умичниками. 

Уласові невістки припадали коло них. Жалували, поті
шали та розпитували, як "воно" сталося з ними. 

Але гості не дуже то спішилися до розмов. Бліде світ
ло осіннього хмарного ранку, що вливалося у простору 

світлицю крізь шкляні оболонки невеликих вікон, додавало 
їм ще більшого смутку. Вид.но було, що всяка з них охоче 
припала б до подушки у затишнім куточку і плакала б, пла-
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кала до несхочу. А тут слід було псказати себе гідно 
й достойно, щоб хуторяни не подумали собі, що вони не 
вміють оцінити того добра, яке їм зроблено, визволюючи 
їх із неволі. Всміхалися тим силуваним усміхам, що нага
дує усміх пізньоосіннього сонця, або останні квіти в огороді. 
Лиш тілом своїм були на Уласавім хуторі, а душею все ще 
вітали в своїх домівках, з мужами і дітьми. Кожної хви
лини раді б злетіти туди, звідкіля їх забрано насильно. 

Перше вражіння великої радости, коли переходили від 
розбишак у руки Босаковського, минуло і замість нього 
зявилася ціла низка питань, що сталося з їх дітьми, хатами, 
хазяйством і як їм ту ди вернуться? 

Якась молода сотничиха не втерпіла й розридалася 
в голос, головою об стіну товкла. 

Недавно пібралися, і то з великої любови. Завели чи
маЛе хазяйство, челядь, достатки, так їм добре було, що 
хіба пташиного молока бракувало. Аж нараз налетіли во
роги, як круки. Спалили двір, слуг перебили, добро розгра
бували. Чоловік її коло гетьмана, а вона тут, сама у нені
домій стороні, безпомічна й безрадна, і тільки їй ходу, що 
з мосту та в воду. 

"Не гніви Бога, сестро!" - вговорювала 11 сусідка, 
жінка старша і бувала в світі. - "Бо що я мала б казати? 
Я тридцять літ ні дня, ні ночі спокійної не мала, рук собі від 
роботи не чула, горювала, не досипляла, аж нараз, як со
рока на тину сіла. Ось, диви, яке моє добро!" - Кажучи це, 
показала на свій пірнаний одяг. - ,,А все ж таки всього 

харцизам не дала!" 
Розвинула хустину і показала кілька чималих перел, які 

вспіла повідривати, чи повідгризати зубами з "кошульки 
перлової" та сховати в устах. - "Спасибі і за те, бо решти 
я вже не побачу". 

"Добре, що нас цілими залишили", - додала третя. 
"Великого окупу сподівалися, тому й пощадили. Ко

ли б не це, Бог знає, де ми тепер були б". 
Так вони, хоч і не радо, розказували про свою біду, сло

ва густо перемішуючи зі сльозами. 
Одна тільки з них сиділа у кутку, мов намальована, мов 

той образ на покутті, задивлена в простір та заслухана 
в голос власної душі. Не плакала, не нарікала і навіть не 
зітхала, хоч вид·но було, що терпіла може й більше від дру-
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гих 7ИМ німим і безмовним терпінням, замкненим у душі 
ьа замок гордости. 

Молода ще була, .літ коло тридцять. Не марна, але й не 
огрядна, блідолиця, з великими синіми, як фіялки, очима 
і з темно.-по.пеластим волоссям. Уста малі, не скорі до сміху, 
паленіли краскою свіжих малин ! ціла вона нагадувала не 
буйний степ, а скоріше лісову поляну, овіяну таємними ча
рами літнього, погідного ранку, що будиться з короткого 
нічного сну, ранку, несвідомого грядучої дни·ни. 

Буйне, злегка схвильоване волосся: переділене по сере
дині голови, обрамовувало сумовите личко, стискало вуха 
і сплетене було позаду, на круглій, мов зі СЛQНової кости 
шиї, у тугий грецький узол. Було в тій молодиці щось із ан
тичної богині і щось із христіянеької Мадонни; поміж жи
вими жінками скидалася вона нн гuстю з далеких, невідо
мих країв. Тягнула ;~.о себе й приманювала незвичайною 
своєю вродою, але й не давала близько приступити до себе; 
сумна достойність веJ1іла шанобливо ставитися до неї. 

Може це й було причиною, що навіть брудні руки хар
цизів не доторкалися до неї. Одяг тієї жінки, не так бага
тий, як гарно достроєний до неї, був майже неткнений. 
Темно фіолєтовий жупанець 3 горностаєвим білим комі
ром туго обхоплював її струнку стать, мов притулювався 
до неї, жовті, сапянові чобітки гострими своїми носиками 
цікаво визирали з-під термоламної плахти, а на вирізі 
тоненької сорочки мерехтіло кілька зразків рівних, круг лих 
перел, величини горохового зерна. 

Ті перли особливо гарно підходили до неї, ще сильні
ше підчеркуючи її сумовиту, незвичайну вроду. 

Коли Уласові невістки обходили гостей з чарками га
рячої вар,енухи, вона подякувала, бо не вживає, при чім 
привітно всміхнулас5і. тим усміхам, що ледви помітно про
майЕе по вустах, ал·е в памяті залишається надовго. Випила 
шклянку молока. закусила коржиком і знову сиділа в кутку 
MGB чужа й неналежна до товариства, - далека. 

Аж відчинилися двері й увійшла Устя з Уласом, а за ни
ми схиляючи голову на порозі, щоб не вдарити нею об 
адвірок, всунувся Босаковський. 

Жінки припіднялися з місць. 
"Чого ж бо ви!" - припала до них Устя. - "Сидіть та 

будьте, як у себе, вдома. Бідні, бідні мої!" - падькалася. 
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.,,Тако·го горя зазнали, стільки страху наїлися, аж мороз по 
спині йде, як погадати. Таке горе, таке безталання, що хоч 
у прірву скачи". 

Сама плакала й жінок до плачу підбивала. Хита
лися, як верби над потоком та ще в дощеву годину. 
Що вітер повіє, то каплі дощу посиплються з їх гілля. От
так сипалися сльози з очей полонянок. 

Улас, як усі козаки, не любив жіночого плачу. - "Та 
бо ти, жінко," - сердився, - "буцім розуму не маєш. За
мість розважити гостей, до плачу їх доводиш. Встидайся! 
І до чого тії сльози здалися? Що сталося, те не відстанеть
ся. Тут не плачу, а розуму треба. Бо як усі станемо ревіти, 
то ворог прийде і пішле нас до біса". 

"Чиряк тобі на язик!" гримнула на чоловіка Устя. 
"Біса в таку годину взиває. От і похвалився перед чу

жими жінками, який то він мудрий". 

"А невже ж вони чужі?" - боронився Улас. - "Усі ми 
від одної матері біди та від одного батька лиха. Що, ні?" 

Жінки ·нrе лиш притакнули, але й дякувати стали йому, 

як спасителеві свойому. - "Коли б не ви", - казали, - "то 
ми опинилися б, Бог знає, де. А так, Господь милосердний 
післав нам у підмогу таких лицарів, що про них тільки пі
сень спі:вати б". 

"Авже-ж, що краще пtсень співати, ніж лотоки пускати" 
- жартував У лас. - "Маємо навіть дядька Помела м-іж со
бою. Він до бандури мистець. Як заграє нам по обіді мете
.,1иці, то й про горе забудете, мої ви. А тепер мушу вам ска
зати, що коли б не товариш Босий, якого нам Бог мило
сердний саме вчора, мов з неба, зіслав, то хто зна, що бу
ло б і з вами, і з нам1и. йому ви дякуйте, не кому інш·ому, 
бо він найбільш потрудився і навіть кров свою пролив". 

Всіх очі повернулися до Босаковського. А він стояв 
у своїм каптані з лосевої шкури, високий, худий, буцім 
засоромлений Уласовою похвалою, лівою рукою шаблю 
притримував: а пр.аву до груд'еЙ притискав і, низько схиля
ючи голову, заєдно твердив: 

"Не мені, не мені, а Богові Всемогучому хай буде честь 
і вдяка!" 

Нараз очі його впали на жінку, що безмовно в кутку 
світлиці сиділа. Випрямився, подався кроком назад, обличчя 
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його стало не те, що було перед хвилиною, здивування, не
nевність, радість nромайнули по ньому, він стрепенувся, 
підбіг і крикнув не своїм голосом: 

"Олена Богданівно, невже-ж це ви?!" 

Пізнав молидшу доньку покійного гетьмана Богдана, 
полковницю Нечаїху. 
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ІХ. 

"Полковниця lJлена Нечаїха, покійного гетьмана Бог
дана молодша донька!" - понеслось по хуторі й кожний 
хоч через поріг хотів глянути на неї. 

Пu смерти великого гетьмана і його старшого, ненгов
каного сина Тимоша, тільки свічки й воску осталося, що· 
дві його доні, старша Катерина за братом гетьмана Вигов
ського, ДаНІилом, і молодша, Олена - Степанида, за пол
ковІНиком Нечаєм, бо на молодшого ХмельничеН\Ка, на 
Юрася, усякий дивився більше із спочуванням, ніж із на
діями. Знали люди, що це хлопець слабого здоровля, якого 
часто навідувала "велика болість". Тоді ним трясло, ки
дало, а коли недуга й переходила, він дов.го ще лежав не
притомний і до ніякого діла неспосібний. Зате обі дон~ 
Богданові були здорові і дуже гарні. 

Стар·ша донька, Кат·ер,ина Данилиха Виговська, мaJLa 
батькові палкі очі, чорні кучері, смажні вуста, була смілива, 
весела, жартівлива і батько її любив, як нікого більше. 
Ніхто так не вмі.в розважити покійного гетьмана, як вона,. 
і навіть тоді, коли його rене.ральний писар, Іван Виговський, 
боявся приступити до люто розсердженого, або важко за
журеного гетьмана, то Катря сміливо вбігала до батькової 
С'Вітлиці і кількома сл·о:вами розвеселювала його. На неї одну 
він не сердив•ся ніколи і нікого такими пестещами не обдаро
вував, нк її. Тому-то й тримав свою Катрю біля себе, а р·а-· 
зом із НІею і її мужа, Данила Виговського, на котрого пе

релив частину своєї батьківської .любови. 
Чи козаків гетьман гостив у своїх покоях у Чигирині, 

чи народ приймав на суботівськім подвірї, чи пишним пи
ром вітав заграничних послів у нонім дворі в своїм улюбле
нім Суботові - все Катря мусїла бути біля нього. Н~одна 
з жінок не вміла так гарно забавляти гостей, так цtкаво 
розказувати їм про те, що вільно було розказувати, так до
тепно відповісти нераз на дуже круте питання котрогось .. 
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із НІих, а іноді то й загнати у г .. 1ухий кут найвправнішого 
хитруна-дипльомата. Не диво, що Катря не мала ворогів ні 
між своїми, ні між чужими, а хто їУ раз бачив і кількома 
словами пер·екинувся з нею, не мі'Г 1нахвалити:ся її розуму, 
вроди та вдачі. 

Молодша сестра Катрус і, 0Jїена - ( rепанида Нечаїха, -
не в батька, а в покійну матір, першу Богданову жінку, вда
лася. По Сомках одідичила вроду, а по матері ще й тиху 
вдачу перейняла. Добра, мягкосердна, кому і коли тільки 
щось доброго мог ла зробити: робила, але, борони Боже, 
щоб дякувати їй за це. Бентежилася, мовкла і замикалася 
в собі, як тая квітка "не руш мене". Ніхто поганого слова 
не чуІВ від неї, ніхто її сердитою не бачив. Здавалося, за 
всіх вона терпіла, всі болі в своє добряче серце брала. Від
дана за ІваНІа Нечая, брата славного Данила, що під Крас
ним лицарською смертю, згинув. і що про нього пісню по 
всій Україні співають, щиро свого чоловіка любила й най
радніше з ним перебувала. А що Нечай. полковник черка
ський, хоч Богданів зять був, в~се службу подальше геть
манської столиці робив, і то звичайно важку й дуже відпо
відаv'Іьну, то й Олена молоденькою з батькивого двора 
пішJІа у світ та мало коли в Чигирині й у Суботові бувала. 

Оста.нній раз приїхала була на похорон батька, щоб 
дивувати людей своїм камяним смутком. Як тая статуя 
за домовиною йшла, без сліз і без голосіння. Дехто міг 
собі погадати, що не любила покійного батька, а на ділі 
біJ1ьше любячої доньки може ніколи й не було. 

Останніми часами Іван Нечай перебував у Старім Би
хові. Uарська рать напирала, намагаючись захопити Бихів, 
а полковник Нечай землю їв, що Бихова не віддасть. За
чинився у ньому, поправив мури й вали, призбирав куль 
і пороху, дібрав таких відважних і хоробрих товаришів, 
як і сам був, та сказав собі, що живим не здасться. Олена 
Богданівна, як любяча, вірна дружина, не кидала свого чо

.ловіка. В Старім Бихові сиділа, хоч сестра Катерина і сам 
гетьман Виговський кликали її до Чигири.на, що був куди 
краще укріплений та знадоблений кулями й. гар.матою. . 

Олена не йшла й про неї стали ходити вс1ляю три!ВОЖНІ 

в:стки. 
Тому-то й таке незвичайне вражіння ~робида_ її неспо-

дівана поява м;ж полоня:нками на У ласов1м двор1. Не лиш 



.Поме~1о й Пан ас не мог ли від неї очей ВІдІрвати, але й ко
нюхи та стаєнні хлопці. хоч через поріг хотіли побачити 
Нечаїху. 

У тих важких і небезпечних часах, коли Україна, як 
.велика, але невикінчена ще будівля, затріщала й захиталася 
в основах, коли, здавалося, Богданове діло змарніє і про
паде навіки, усякий дивився на сиріт по покійному гетьма
нові, Я'К НІа живий спомин про недавню світлу минувшину, 
.зЗІ якою всі тужили й жалували, а ма·ло хто почувався до 
вини, що її втрачено. 

Тоді, як Катерина Данилиха Виговська живішt: нага
дувала свого покі:hr-юго батька, бо й подібна була з очей 
до нього і часто-густо їх укупі бачили, то Олена-Степанида 
Нечаїха мала в собі щось із тієї Lумної, тугою оповитої 
святости, якою осяяні бувають спомини про величию ми
нувшість. 

Тому-то й Босакавський не дивив:я на неї, а прямо мо
лився, я·к до святої, коли після обіду Олена сіла в своїм 
кутку та казала і йому сідати проти себе. 

Жартував, що дзиrель заломиться під пим, бо він тільки 
н:а ІКОНІЇ вміє справно .сидіти і щолиш на її прикаа зважився 

присісти, як на гиляrчці птах. 
"Тобі, пане Босаковський, Господь • дав такий ріст, що 

мені прийшлося б дуже голову вгору підіймати, хотівши 
балакати з тобою". 

Кому іншому Босакавський знав би, що відповісти, 
а перед полкО'вницею Нечаєвою віп буцім язика в роті за
був. Сороминея своїх неслухняних нусів~ свого полатаного 
лоба і, як київський спудей пер,ед співом, ·відкашлюва!ВСЯ та 
поправляв комір, хоч в:н навіть не доторкався до його дов

гої, як у гусака, шиІ. 
Аж якось 'В'іін нарешті з.аспокоївся та спитав про Бихів 

і про полковника Нечая, як звичай велить жінку про чоло
вік,ове здоровля питати. 

"Мій чоловік? А ви знаєте його? В гарячій воді купаний, 
хоч на око буцім то спокійний і t=:озважний". 

"Славного Данила Нечая невідродний брат". 
"Ах тая слава, та безталанна слава! Вся у крові та 

в сльоза'х. Менше її, а більше щастя і більш спокою на сзіті, 
чи не краще було б?" 
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"Хто біди не знає, хай мене спитає", - відJПовів Боса
ков:ький і втих, мов води нараз у губу набрав. Зрозумів~ 
що відізвався не до речі. Лихий був на себе. 

"Простіть, пані моя! Але я шаблею по голові дістав". 
"Бачу і жалію. Хоч ви й НІе знали, що обороняєте мене,. 

а все ж таки оборонили й потерпіли через мене. Тепер вам 
найкраще положитися та підождати, поки не засклепляться 
рани". 

"Лежати? Тепер? Коли ::тільки діла! Краще на боt:;вищу 
згинути, ніж нікчемніти в постелі!" 

"Оттак і мій Іван балака, так і покійний батько казав, не· 
зважаючи на своє здоровля". 

"Покійний ваш батько не зважав, а ми мали б себе ща
дити? А що ми в порівнанні з ним? ... Ніколи! Земля нас не 
прийняла б, коли б ми не постаяли за неї!" 

Нечаїха мовчала. Привикла до таких слів. І Босакав
ський не відзивruвся хвилину. Знову був лихий на себе, бо 
чув, що сказав не те, що годилося сказати. Аж, помовчав-· 

ши хвилину, спитав: 

"А як же там Бихів ?" 
"Коли я виїздила, то все було гаразд, а як там тепер. -

не знаю". 
І зітхнула. 
"А ви коли з Бихова, пані полковниц~е ?" 
"КоЛіН? От уже й лік згубила, але, здається м·ені, давно, 

дуже давно". 
"За мужем ст ужилися?" 
"Гадаєте, що ні?" - ~питала й подивилася йому в очі. 
"Привикли ми одно до одного. Він такий добрий для 

.мен~". 
"і хоробрий". 
"А щоб ви знали, що хоробрий, справжній лицар. А сло

во його, як скеля. Що скаже, те й святе". 
"Так і повинно бути". 
"Так є ... Що я напросилася, щоб не висилав мене з Би

хова. що не намолилася, ні й ні! =--Іамітив шлях, підібрав лю
дей, вирядив меwе і - Ї.J)ь! ... Я поїхала", - з жалем промо
вил! Нечаїха. - ,,Псїхала". 

"Куди?" 
"Куди люди не їздять. Вовчими хсдами й заячими слі-

дами". 
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"Боже! Які часи!" 
"Які люди, такі й часи, не кращі і не гірші". 
1,Нема руки, щоб повела діло. Вигов.ський замягкий". 
нНа Виговського забагато біди нараз звалилося". 
"Прсtвда ваша. Забагато злого І-1а нього одного". 
"Приятелі покинули його". 
Босакавський усміхнувся гірко. 
"Тоді любить сват, коли ти багат. Але ж бо й те го

диться сказати, що Виговські гордії, особливо вона. Так го
лову високо носить, як яка княгиня:•. 

"Не вище, ніж на гетьманиху пристало", - завважила 
Нечаєва. - "А чи знаєте ви, звідки це пішло, що вона горда?" 

"Звідки, пані?" 
"Не знаю,- чи були ви при її відїзді до Чигирина?" 
"Ні, не був". 
"Ото ж вїздила вона, як справжня княгиня. Золочена 

карита, ше-:7ірня чудових арабських коней, а найгір·ше, що 
на голові мала брилянтовий діядем, - по бабці своїй, бо, як 
.знаєте, по мамі вона з колишнього КНІяжого роду Соломи-
рецьких. Ото ж оцього нещасливого діядему наша стар
шинська жінота ніяк їй простити не хотіла. - Княгиню, Н'е 
геrьманиху >етьман нам привіз із кНІяжим вінком і в чужи
нецьких р'оброна~. Навіть ~равця француза з собою при-
вела, так буцім козацька наша одіж не гідна її особи. - Так 
хтось шепнув і як пішло, як пішл·о, то вже ні спинити, ні 
переконати, - горда й горда, та й тільки! А вона, кажу це 
вам, не горда, лиш достойна. І ріст, і хід і голос - достой
ність одна. Я від неї дурного слова не чула. У раді наймуд
ших мужчин могла б ця жінка сидіти. Бачить, як у нас є, і не 
дурить себе, ані інших. Тому-то й ю:. гетьмаНІськім дІВарі пе
ревелися колишні гу лящі пири, не лились ні меди, НJі вина, 
а вже про горілку, то і не згадуй. - Манастир з гетьман
ського двора ця княгиня зр·оби.ла, - стали нарікати на неї. 
Гетьман побачив, що вotro недобре, та, щоб задобрити своїх 
старшин, став іх у гості до себе просити, навіть сам пробу
ва•в одну, другу чарку вихилити з ними, але, знаєте, він пи
ти не любить і навjть не в.міє і його ~усилля на небагато зда
лися. А гетьманиха, хоч і виходила зі своіх покоїв і хоч 
пробувала привітною бути, та вдачі своєї змінити не могла~. 
Горда - казали й кажуть про неі. Таке-то, пане Босаков
ський, таf{Іе! Не легко в нас на в-ерху стояти". 
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Босакавський зітхнув. 
"Відома річ - ще такий не вродився, щоб усім дого

див. Жалко мені гетьмана Виговського і його достойної" 
дружини, так жал'Ко, що навіть вам сказати не НІМію. Життя 
за них віддав би і віддам, якщо треба буде, так мені, Боже, 
до·поможи й Ти, Матінко Свята... Ну, так, але, будь ласка, 
скажІть мені, моя пані, як і ку ди ви їхали, поки не заїхали 
до оцього гостинного хутора і до оцих добрячих хуторян, 
У ласа та У сті?" 

"Іхали ми, як я вам уже казала, не дорогою, а полями 
й лісами. Переправилися щасливо через Дніпро, Березину, 
Припять і, сама не зна.ю, через скільки ще поменших річок,. 
аж доїхали до Овруча. Там були в нас знайомі, люди добрі 
і певні. В них то ми й зупинилися на декілька днів, щоб від
почити, бо й люди, й коні були змаргані й виснажені до 
краю" . 

. Мабуть і стрс..ху нгбралися у тій дорозі чимало". 
"Неспокійно там, як і скрізь тепер в нашій Україні,. 

а найгірше, що не знати, кому вірити, а кому ні. Сильно 
спантеличений народ". 

"1 зіпсутий всілякими підшелтами й перекупствами". 
"Простий народ може й менше від старшин. Він одного, 

знай, хоче волі". 
"А волі без ладу й кріпкої влади не було й не буде. Ваш 

покійний батько вмів людей кріпко в жмені тримати. Навіть 
старшин". 

нТак. А ТЕпер вони польських панів удають, забуваючи, 
що Польща давно вже має сваю держану; з в нас щолиш 

її будують". 
"Нідбудо~ують", - поправив Басакавський і замовк. 
Нечаєва також мовчала. Обоє мабуть не могJІи погоди

тися з гадкою, що будівля, здвигне~в такими коштами й зу
силлями, хитається і розвалитися може. Нечаєвої очі смут
ком, як неб'J імлою заходили, і вона знову ставала подібні
тою до образу, ніж до живої людини. Аж Босакавський під
хопив нитку перерваної розмови. 

"А в Овручі що?" - спитав. 
"Що?" - і вона буцім з важкСJго сну пр обудилася. -

"В Овручі", - розказувала крізь сльози, - "коли я поба
чила своїх знайомих, як вони жили семейним життям, нага
дала собі Бихів і свого чоловіка, і така туга вхопила мене 
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за серце, що, гадаю собі, хай буде що хоче, а я таки до 
Бихова нертаюся ... І казала навертати коні". 

Босакавський вус шарпнув: 

"Зле ви, моя пані, зрnбили, дуже зле! Як можна було 
виставляти себе вдруге на такий труд і на таку небезпеку!" 

~,Зробила я так, як мені серце веліло. І нині коли б могла 
' ' то не куди, а до Бихова поїхала б, до свого мужа". 

Босаковського лице гір;ко скривилося) хоч як він не 
хотів показувати того по собі. 

"Рана вас болить?" - стрнвожилася Нечаєва. 
"Відізвалася. Але я приник до ран, пані. І невже-ж це 

рана? От шарпнув мене тр·охи і тільки". 

"А все-ж таки краще буде, як положитеся та відпічнете". 
"Краще не може бути, як тепер є, коли я розмовляю. 

з вами. Ви й не знаєте, який я щасливий. Пригадується Чи
гирин і Суботів і наче бачу вас дівчинкою оттакою", - і по
казав, якою була тоді Нечаєва. 

І це "оттакою" вимовив він так якось тепло, так зво-· 
рушливо, що аж дивно було, звідки він такої мови взяв. 

"Ви все так сумно дивилися на світ, мов прочували, що 
колись настане''. 

"Може і прочувала,- не знаю". 
"А ваша сестра Катерина, тая щебетала, мов пта~шка. 

То ж то весела була, як весняний ранок". 

"Ах, пс.не Босаковський, боюсь, щоб і вона тепер не 
по':умніла''. 

Бог ласкав може відверне від неї лихо, і від вас, і від 
" ' цілого вашого достойного роду. А ми, вірні лицарі вашого 

незабутнього батька, постаїмо за ва.с". 

"Спасибі вам". 
"Обовязок с.вя·тий сповнимо. Але р.оз·казуйте, що було 

далі . 
"Нема що багате й розказувати. Зараз :другої ночі, я~ 

я з Овруча пустилася назад у Бихів, на ~-~:ічлtгу на нас у сн~ 
напали. І що ви скажете, мої люди, хоч як здавалося, певн1 

і вірні, одні пішли собі кудись гуляти, а другі здались": 
"Собаки!" - крикнув Босаковсьr<ийі але схопився 1 про-

сив вибачити за слово. 
е::: " двох що заступалися за мене, нараги в~или . 

" ' u " нА все ж таки хоч двох чесних знаишлося , - завважив 
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Босаканський і відітхнув, буцім йому леІ<ше на душі стало. 
- "1 ЩО?" 

"І тоді добро моє забрали, а мене вивели й посадили 
п~ возі, поміж іншими полонянками. Добре, що не знуща
лися, бо й таке буває. Навіть одежі з мене не здирали. І паль
цем не торкнули мене. Так їхала я на тому возі, буцім не зна
ючи і не відаючи, що зі мною сталося і як !І в тім товаристві 
взя.1ася, і яка доля може мене стрінути. Ніби мені щось по
чинено, ніби я розум трачу. Так доїхали ми до ліска під 
оцим хутором, а що опісля було, то ви вже кращ~ знаєте за 
.мене ... Але, правда, я ще й досі не подякувала вам за ваш 
труд, ви так хоробро б.илися, мов справжній лицар, і кро"9 
nролили за нас. Так тоді дякую вам щиро. Спасибі вам!" 

І простягнула свою дрібну руку. 
Босакавський припав до неї. 
"П~лковнице! Я і життя за вас віддав би!" 
"Маєте тільки одно. Не віддавайте так легко". - відпо

віла і на її вустах заграла ледви помітна усмішка мимолет
на. - "Тепер не штука вмерти, ал-е жити!" - додала й заду
·малася. 

У світлиці сутеніло. Сонце сідало за ліс. Від лугів несло 
вялим духом пожовкла-го листя і сухих билин. Котрась 
із Уласових невісток сміялася здоровим, хуторянським смі
хом і сміх цей луh.ав чомусь так нестерпно. 

Босакавський спер бороду на рукоятку шаблі. В голові 
йому шуміло, як у млині. Закусував зуби, щоб не зрадитися, 
що по його тілі пробігають дрощ!. Крізь вікно бачив, як 
останні соняшні проміння скакали ПJ жовто-червонавих 

листках і здавалося йому, що це так скачуть поодин.окі хви
JІИНИ його життя. Ще кілька ... хвилин і -- настане н1ч. 

"А що ж з вами діялося, пане БQсаковський, за той час, 
.як ми розійшлися?" - спитала нараз Нечаєва. 

"Зі мною? ... От так жив собі помг.леньку. Наперед не 
.виривався, ззаду не залишався, середини тримався". 

"Під Конотоп ~одили?" 
,,Ще б то ні!" 
"1 билися?" 
"Не чекав, аж ме~е вб ють". . " 
"А чи все ще таю жартовлив1, як колись 

"Жартами смуток полошу". 
"Щасливі!" 
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"Та він не все втіка€, цей смуток. Різно бува. От те
nер ... " - і не докінчив. 

А Нечаєва: 

"Тямлю, як ви колись у Суботові, або в Чигирині таке 
вигадували, що прямо гинь! Катря велика охотниця була до 
жартів, так бувало сміється, що мати зацитькувати мусить. 
»Цить, бо батько почує!« Тямите?" 

"Тільки мого добра, що спомини". 
"А тепер наша Катря полковниця Виговська, а Вигов

ським не добро в Україні". 
"Не добро ... " - повторив сердито Босакавський і ша

блею стукнув. - "Не добро, та ще ми живемо! Постаїмо за 
доньок нашого незабутнього гетьмана і за вве.сь його рід! 
Побачимо, чия візьме. Біда лиш, що ваш брат Юрась заплу
тався в це діло". 

"Правду кажете, заплутався він на біду собі і нам. До
брий хлопчисько, тільки легковірний. Дав себе опутати Брю
ховецькому". 

"Чи лиш він? А ваш дядько Сомко, а Цицю ра, а Те
·тера? Ви про Тетера забули?" 

"Краще б я його й не знала. ОсоруЖІний він мені, хоч 
улесливий і такий ввічливий, що здавалося б до рани його 
прикладай". 

"Тетера! Ох, цей Тетера!" - поІ<Jрутив головою Боса
.ковський. 

На блідім обличчі Нечаїхи зацвів легенький румянець. 

"На що· там Тетера1! Він чужий .. Але ,рід ІНаш.! Подумати: 
брат на сестер іде, на тих сестер, Щ(., так любили його і до
.глядали в недузі. А ми його й досі жалуємо та не переста

€МО любити... Брат .... Але залишім це. Надто сумне воно 
.й болюче. Краще розказуйте про себе. Чи не женитеся? А мо
же вж·е й оженились:?" 

Я?" - і Босакавський дивно якось розсміявся у го-
" ' u .лос.- "Ха, ха, ха! Я й жінка! Мав пес хату, а Босаковськии 

дружину! От і зажартували, пані! Зажартували. Не гадаю 
я женитИІся, хоч може яка .дурна й п.і1шла б .за мене". 

"Чому дурна?" 
А тому бо хто я такий нині? Ні рак, ні риба, ні козак, " ' . . ні шляхтич. Одним словом - невдаха. Не мати ме.НІl ан1 

.жінки, ні дітей. Я вже собі й .небожа підшукав" .. 
"Хто .ж це такий.?" 



"А Борис Крученко, коли чували''. 
"Сотника Крука син?" 
"Цей самий". 
"Що в гетьманихи Виговської на покоях служив?'' 
"Цей. А ви знали його?" 
"Видала його в Чигирині''. 
"Він тепер тут, на хуторі. Не ба~или?" 
"Може й бачила, та я дивлюся і ,НІе вижу. І що ж віНІ?'" 
"Нічого собі. Гарний козак. А як учора бився, щоб ви 

анали! Жаль лиш, що влюбився і тепер, мов без душі хо
дить". 

"Чому?" 
"Бо дівчина пропала, Маруся Богатьківна, сотника Бо

гатька доня". 
"Знаю її. Була в мене в Бихові, від мачухи мое1 при

їздила, щоб їхати до неї, бо в Б их ові гаряче". 

"1 що? І що?" 
"Зі мною й доїхал.fІ. до Овруча, а тут, як я вам казала, 

дороги наші розійшлися. Я повернулася назад, а вона по
їхала в Чигирин, та чи заїхала -'-не знаю". 

"Спасибі й за те. Все-таки лекше буде шукати. Може 
де й знайдемо тую безталанну Марусю, а то мій Борис збо
жеволіє без неї". 

"Таке кохання?" 

"Ой те кохання!" - і Босакавський так жалібно завер
нув очима, що Нечаїха мало не скрикнула.- "З кохання",
повторив, зітхаючи. - "І не диво, - молодь! Я також колись, 
та - пішли мої літа, як вітри круг світа й уже їх не нернути. 
Ой, ні! Тепер я щастям других радію. Але й тієї радости так 
мало. Бо скільки то нашого жіноцтва пропадає. Мов буйний 
квіт вітри з дерев обривають та кидають його всякій наво
лочі, простіть за слово, під ноги. Який жаль!" 

Нараз голос його перемінився. 

"Але цур їй, отій лихій долі! Поборемося ще з нею! По
боремося по лицарськи, по молодецьки. Почують ще во
роги нашу силу. Зуби свої поломлять, заки н1ас зїдять, про

кляті!" 

"Ви то тверді, але ми, жінота?" - спитала Нечаїха, а Бо
саковський ст:репенунся, здригнувся,й дивно якось завернув 

очима: 
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"За вас ми й умерти готові. Ви краса нашої землі, 
ії честь і оздоба! Ви ... " 

Та не докінчив. Довrо стримуваний біль, поборов його. 
Захитався і 3 д3иГля зісунувся на землю. Бренькнула шабля, 
стуrонула голова об долівку. На цей стук прибігли люди й ра
зом 3 Нечаіхою взяли його чутити. Не відчиняв повік. 

Мов умерлого віднесли до боківки. 
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Х. 

Останні птахи відлетіли до теплих країв, а в У ласовім 
саді останні листки відривзлися від гилляк, щоб за ними 
летіти. Та не залетіли далеко. Поборикалнея трохи з вітром 
і знеможені лягали де-небудь. 

"Оттак і ми", - казала Нечаєва, йдучи стежкою від 
хутора до пасіки. 

Тою стежкою вона тепер щодня ходила, туди й назад. 
"Вже я мабуть тим ходом до Старого Бихова зай

шла би",- думала собі,- "до мого чоловіка". 
Стежка була не проста, а вихиляста, бо поміж деревами 

крутилася. Нечаєвій здавалося, що на скруті її чоловік при
таївся і чекає, щоб застукати своw Олесю. Тоді прискорю
вала ходи, а то й біг ла, як колись ~алою дівчинкою до по
кійної мами, - бігла, щоб хоча сьюю срібну тугу там зустрі
нути ... 

Нечая не було. 

"Він у Бихові. Обороняє його. А може ... " 
І найстрашніші образи виринали перед її очима. Кри

ваві, повні жахливого терпіння. 
,,Ні, ні! Не допусти до того, Боже! Матінко свята, засту

пися за нього!" 
І довго стояла на стежці з піднесеними до неба очима. 

Як статуя. 
Листки в саду шелестіли. Чи сподівалися вони весною, 

що з ними осінь зробить? ... О лесі до осени життя ще далеко, 
а що сталося з її мріями дівочими?... Не одно собі уявляла, 
не одну тривогу пережила тоді, як покійний батько в далекі 
походи ходив, але те, що тепер переживає, навіть їй у сні не 
а:вижалося. 

Гетьманська донька і полковника Нечая жінка. на поло
вині дороги між Биховом і Чигирином опинилася, у хуторі 
незнайомих людей, без челяді, без грошей, тільки в тім, що 
на собі має. Доля їй "смішного Валька" на опікуна післала, 
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єдину людину, яку вона знала з давніших кращих часів. Але 
буцім зажартувала собі з неї доля, бо немішний Валько" вже 
від кількох днів лежить без памяти. 

Зразу було з ним дуже погано. Навіть Улас не мав надії, 
щоб він видужав, тільки Устя не відступала від нього. Все 
якесь зілля варила та щораз НІОві масті прикладзла до ран. 
А він, сердега, нікого й не пізнавав. То усміхався, не знати 
до чого, то сердився, грозив на когось шаблею, зривався 
і хотів кудись іти. 

Для Нечаєвої не новина біля ранених сидіти. Чимало їх 
у Бихові було, чимало колись у Чигирин на возах приво
зили. Але Босакавський так якось дивно дивився на неї, ко
ли йому мокру хустку до голови прикладала, що вона бен
тежилася і рада була, як котрась із Уласових невісток виру
чала її. А найгірше було, як він у гарячці, вигукуючи в-сілякі 
імена, наші й чужосторонні, згадував також якусь Олесю, 
а, згадавши, заспокоювався, замикав очі й лежав непоруш
но, як мерлець. 

Вона тоді з тривогою вдивлялС:.іСН в його обличчя, на
слухуючи, чи він іще дихає. На щастя, так. 

Від учора йому полекшало. Жар змеНІшився і недужий 
лежить спокійніше. Мабуть не тривожать вже його ніякі при
види страхітні. Може Бог дасть, що видужає. Ще тільки 
того треба, щоб він її покинув, єдина душа, що звязує її те
перішнє з минулим, єдина людина, про якого знає, що він 
їй прихильний. Був колись і є тепер. Вірний, хоч дивний та
кий, сумовитий сміхун. 

І ціла низка споминів, тісно сплетених з постаттю Боса
ковського, виринала з минулого, мов із безодні. Знала його 
дитиною. 

Зразу боялася його довжелезних вусів і оселедця на 
підголенім лобі, що, мов живий, пересувався з одного боку 
на другий, і шаблі, оправленої в якусь гадючу шкуру, і неод
накової краски очей, що він ними так дивно завертав, і тре
ба було чимало часу, заки зважилася потягнути його за ті 
вусиська й сказати: "Який смішний Валько!" 

А він не гнівався, лише показував, як пальці козачка 
танцюють, і як від рук зайчики на стіну вискакують, і як 
півень кукурікає на тині, і як та-тарин на коні їде, а жид на 
війні шаблею рубає. За кожним разом щось інше вигадував 
і за кожним разом, як батько з походу вернувся, то про но-
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вий подвиг Босаковського розказував. І Босакавський на чи
гиринськім дворі став людиною буцім своєю. Тільки при
викиутн не мог ли до того, як він кланявся, як дякував, в ста
ючи від столу, і як жінок по руках цілував. Старі звички, що 
він їх ніяк не міг забути. 

Пригадувала собі Нечаєва колишнtі добрі часи і чомусь 
їй здавалося, що вони ще не пропали, а Босакавський являв
ся їй саме тою єдиною людиною, що може їх врятувати. -
"Господи! Щоби він одужав!" - молилася в душі за його 
здоровля. 

Хутір заспокоївся. Зразу вечори були такі довгі, а ночі 
гнітюче тихі. Усе причувалися якісь крики в лісі і калатання 
до воріт, але згодом життя вернулося до старого, тільки 
Панасові додали ще другого сторожа, щоб ворог не підсту
пив під хутір. Але ворога не було. І хутір став забувати про 
страшну пригоду. Світ не цікавився відлюдним хутором, 
а хутір, здавалося, не дбав про те, що діється у світі. 

Здавалося, бо на ділі У лас нераз бу див~ я серед ночі, 
а потім довго перекидався збоку на бік, думаючи, що то 
тепер діється у нас . То знов Устя протирала зі сну очі, 
а чуючи, що її чоловік не спить, питалася його, до чого воно 
йде і як воно скінчиться. 

Улас потішав її, що люди помудріють, подадуть собі 
руки й прожен,уть ворогів на чотири вітри. Устя вдавала, що 

вірить свому чоловікові, але по її голосі й по нових питан
нях знати було, що вона іншу думку має, лише висловити її 

не хоче. 

Уласові сини по давньому ходили на промисли й при-
носили новини все гірші й гірші. 

Улас гримав на них, щоб не крякали та не страшили 
людей. 

"Бачите, як жінки бояться. Ще доведеться їм волосся 
підемалювати та підкурювати їх, щоб перепуд прогнати". 

А Настя йому на те: 
"Який мені відважний! Не лише з постелі на собак гу

кає, але й до вікна піде, правда?" 
Найгірше було з Борисом. йому якби хто приску в чо

боти насилав, так спішився, а тут Босакавський занедужав 
і не годилося хорого лишати, а самому йти на розшуки за 
Марусею. його заспокоювали та потішали на всякі лади, 
а він мав одну відповідь: "Добре говорИть, кого не болить". 
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Два дні пересидів біля постелі недужого, а на третtи 
таки не втерпів і пішов з У ласенками. Перейшли ліс, пере
правилися через річку і вибралися на шлях, що ним чимало 
людей проходило. Там по коршмах ставали, розпитувалися, 
але з чим пішли, з тим і вернулися. Люди або не знали Ма
русі Богатьківної, або казали, що знають і щось таке про 
неї торочили, що Борисові аж у голові шуміло. Одні каза
ли, що вона віддалася, інші, що постриглася в черн,иці, а ще 
інші, що вмерла з туги за своїм любим, що згинув у якімс·ь 
бою. Одні буцім то бачили її коло Овруча, а інші зустр-ічали 
в Чигирині. Де Рим, де Крим, де Овруч, а де Чигирин! 

Борис, ще гірше зажурений, вернувся з Уласеяками на 
хутір і постановив ждати, аж Босакавський видужає. Вірив, 
що як він не поможе йому відшукати Марусі, то не поможе 

ніхто. 
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ХІ. 

Був один із тих довгих осінніх вечор-ів, що то їм, зда

ється, кінця немає. 
Тріщали дрова в печі, пугукали сови й вітер навівав ту

гу. До вікон стукали дрібні каплі дощу. Розридалася осінь~ 
Розридалася так, що навіть вовки не витримали - вили. 

Не можна сказати~ щоб їх НІа хуторі боялись, бо забез
печували його широкі рови й високий частокіл, а все ж та
ки, як долітало це настирливе "у-у .. ", то на душі ставало мо
торошно. 

Уласові й Помелу, як старим, бувалим козакам, прига
дувалися такі картини, яких не забувається ніколи: боєвища,. 
незакопані трупи, важко ранені козаки, що з місця рушити
ся не можуть, а тут чимраз ближче оце гидке: "у-у ... " Вовки 
підкрадаються, щоб жвякувати живе, або ще не зовсім за
стиг ле людське тіло. 

"1 пощо тих поганих звірюк НІа світі?!" - нарікала Устя. 
- "Яка з них кому користь?" 

"Є всілякі звірі, корисні й шкідливі, так, як і люди", -
мудрував У лас. 

"Мабуть і вовки на щось здалися, коли їх Господь со
творив", - докинув від себе По мело. 

"А може б ти нас, брате, бандурою розважив", - лозер
нувся до нього Улас. - "Так добре слухати, як граєш. Бан
дура - чарівниця, з нею навіть смуток веселиться. Дуже я її 
люблю оту бандуру". 

"З~грав би, брате, але Босакоqський у боківці лежить. 
Що собі полковниця про нас подумає. Скаже, що ми дикуни~ 
навіть хорому спокою не даємо". 

"Твоя правда", - згодився Улас і схопився з лави, 
"полковниця мабуть утомилася, сидячи біля нього" .. 

І пішли. 
Босакавський лежав горілиць на постелі. Очі мав пові

ками прикриті. Лиця вже йому не то не горіли, а бліді були,. 
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позападалі, помарніJІі, як у мерця. Неголений лоб став за
ростати коротким, твердим як щітина, волоссям, оселедець 
зісунувся на вухо. Вигляда в ще страшніше, як звичайно, бо 
щось невідоме й загадочне малювалося на його обличчі. 
н:би він у заземських сторонах вітає і бачить те, чого жи
вій людині бачити не доводиться. 

Нечаєва сиділа біля постелі і дивилася у вікно, що до
щем та імлою, як більмом, заходило. Так вона мабуть. 
і на світ· тепер дивилася, як у це вікно. Нічого доброго 
й ясного не добачала в ньому. 

Нараз відчинилися двері й Нечаєва стрепенулась. Але 
й недужий підніс повіки. його очі впали на неї. Засяли жи
вим огнем. 

"Чи мені сниться} чи мені здається?" - промовив ра
дісно. - "Ви це, Олено-Степанида, чи не ви?" 

"Я, пане Босаковський, заспокійтеся !" - і подала йому 
ВИНа, ЗМ!ШаНОГО З ВОДОЮ. 

Він, замість чарку, вхопив її руку й прилип до неї ву

стами. 

"Жалібнице моя небесная", - причітував, як у акафи
сті. - "Як же я вам маю дякувати, що трудилися біля ме
не, біля такого старого нездари". 

У лас приступив до постелі. 
,,Не балакай багато, бо ти ще сили не маєш". 

"Не бійсь, у мене сили за двох слабих, а мовчати я 
з роду не вмів і не вмію ... Погано ме·не той бузувір черкнув, 
ой погано! Мало на другий світ шаблюкою не загнав. Та 
добрі люди не пустили". 

І знову хотів руку Нечаєвої цілувати, та Улас не дав. 
"Здурів хлоп, припав до руки, як віл до соли! Лиши 

полковницю, бачиш вона тру дна". 

"Ангел мій, опікунка моя небесна!" - лебедів Босаков
ський, не ховаючи своєї радости. - "А таки, кажіть собі 
що хочете, гарний цей світ, їй Богу гарний! А там, темінь 
одна, невідоме. Ні шаблі, ні жінки, ні чарки. Нічого я там 
не робив, а втомився так, буцім по десятьох боях з воро
гами. Не подобалося мені на тамтім світі, краще в нас. Та 
ще коли бачиш таке гарне товариство біля себе, - рай та 
й годі!" 

Нараз споважнів і задумався. А тоді: 
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"А що ж у вас чувати? Що робили, як мене не було? 
Чи нема яких новин?" 

"Новин то цікавих нема". 
"А Борис? Чи не здурів ще з жалю За своєю дівчиною?" 
"Нема його, поїхав з моїми синами, все йому здається, 

що знайде десь Марусю". 

"Не гадаю, щоб він сам її знайшов. Хоробрий козак, 
та дотепу не має. Поможемо йому. Завтра мушу вставати". 

"Ха-ха-ха!" - розреготався Улас. - "А то сказав, як 
до воробця з гармати стрілив. Далеко б ти зайшов. І часи 
які! Перше в нас - що байрак, то козак, а тепер - що 
хмиз, то харциз. Тепер, сирота, треба не лиш голову на 
карку, але й силу в руці мати". 

Босакавський зітхнув. 

"А що Борис скаже, як вернеться? Добре нам говорить, 
а його серце болить". 

"А хоч і болить, то хай потерпить. На те він і козак. 
Більше страждання, то більше буде кохання Правда, брате 
Помело?" 

"Тю на ваші голови!" - сплюнула Устя. - "Такі старі 
діди й кохання їм із язика не сходить. Та вам про спасения 
душі подбати б, а не про що". 

"А чого ж ти мені поперед очі снуєшся", - виправду
вався Улас. 

Цим так розсердив її, що мало не била. 

"Фарисей1 лицемір брехливий. Ще й насміхається з ме
не. Коли б тут не полковниця, я тобі показала б!" 

"Мир вам!" - архиєрейським голосом промовив Боса
кавський і хотів руку підняти, мов до благословення, та 
рука йому безсило назад опала. 

"Бач, який силач", - усміхнувся Улас. - "1 такому хо
четься в дорогу! Полежи ж ще, небоже, поїж мясця, попий 
медку, а тоді й побачимо, що буде". 

"Медку то можна", - моргнув лівим оком Босаков
ський. - "Хоч би й зараз. Не багато, з пів кварти, бо пи
поть на язиці росте". 

Нечаєва перестрашилася. 
"Не нині ще, не нині! Хочете, щоб вас знову в жар ки

нуло!" 
Ії заспокоїли, казали, що недужий звичайно вимагає 

того, чого йому не вільно. 
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"А здоровий, гадаєте, ні?" - підмор,гував бровою Бо-
саков1ський і скривився, бо ще рана його боліла. 

Нараз глянув на стіну, де висіла його шабля. 
"Бачите, о, бачите, як хитається". 
"Що? Де? Що тобі знов привиджується ?" - питався 

У лас, перестрашений, чи він знову від памяти не відходить. 
"Як то що? Не бачите, шабля. Он, киває на мене, кличе, 

щоб я йшов, кличе мене шабля моя, кличе ... " 
Хотів щось казати, але сон його зморив. 
"Кличе, кличе, кличе ... " - пробубонів і замовк. 

"Підемо" - шепнув Улас до Нечаєвої й усі вийшли як 
:мага тихше з боківки. 

Тільки Устя лишилася біля недужого. 
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ХІІ. 

А тиждень пізніше, коли всі сиділи s світлиці, розмов
ляли та журилися, відчинилися двері й увійшов Босаков
ський. 

"Здорові були!" - гукнув, скидаючи свою вилинялу бо
брову шапку. 

"Здоров був і ти!" - відповіли йому Улас і Помело. -
"Вітаємо, вітаємо! Лиш чи не заскоро ти схопився з по
стелі?" 

"Заскоро? Також сказали! Я гадав, що боки собі від· 
лежу. Відколи живу, не лежав так довго й не буду. Ій Богу, 
не буду. Та це така нуда, така нуда, що й згадати гидко. 

Спа,сибі тобі, У ла1ое, що не пожалував свого меду. Добре 
я казав, що це такий трунок, що здорових кладе, а хорих 
підносить. Так і мене підніс, бодай би він святився і бо
дай би ви його ще більше робили. Одну бочку зокрема для 
мене, бо я як унаджуся куди, то вже про це місце не забуваю. 
Так і про вас не забуду. Тільки порядок з тими Цицюрами 
зроблю і зараз до вас на медок приходжу, побачите". 

Губа йому не зачинялася, буцім хотів відбалакати тую 
мовчанку за час недуги. 

Він іще вищий став, ніж перед тим, і ще страшніший, 
бо з:иарнів і зблід, як той стовпник. Лиш очі йому світи
лися. На ногах ще непевно тримався, як моряк. Підсунули 
йому дзиr лик, - сів. 

"А полковниця де?'' - спитав, розглядаючись по хаті. 
"Зі саду щ~е ІНе прийшла~. Щось нині доош1е ходить, як 

звичайно" . 
• ,Жалібниця моя! Крови зпід серця уточив би, щоб 

помогти їй. Проклята рана, загаяла мене. Коли б не вона, 
то може б наша паня вже біля сестри і мачухи сиділа. А 
так ... " - і рукою махнув. - "А Борис де?" 

"Зашився десь і спить, бо утомл·ений дуже. Пізно вночі 
зпід Овруча прискакав". 
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"1 привіз що?" 
"3 чим поїхав, з тим вернувся, як за першим разом. 

Ло Марусі і слід застиг". 
"Бідний козак", - пожалувала Бориса Устя. 
А Улас: 
"Велика ·мені біда! Знайде, як не Марусю, то другу. 

Пра:вда, брате Помело ?" 
А Помело, замkть відповkти, по .струна~х ударив і за

співав: 
"КtіІН!Ь послу:ІІDНІИЙ, шабля sірІНа, лиш дівчиНІа непокірна". 

"Кінь послушний, шабля вірна", - підтягЗІВ за ним 
Босаков,сьІКИ!Й голосом, якого по нім н:іхто й не сподівався б. 
Знати було, .що його горло відпочило собі від співу й від 
питва. Лиш У лас, слухаючи тієї пісні, споважнів чогось. 

"Чого задумався старий?" - гукнув на нього Помело 
і пальцями по нсіх струнах побіг, а тоді стру;нІИ долонями 
прикрив так, що вони нараз замовкли. - "Чого задумався, 
питаю?" 

"Думаю собі, - відповів Улас, - як то воно дивно на 
світі. Попаде такий ось, як цей Борис, на дівчину й гадає 
собі - херувим. Молиться до неї, душі в собі не чує. А по
беруться і тоді ... 

"Тоді він їй слово, а вона йому сто", - докінчив По
мело, - "ти до неї: »серце«, а вона тобі: хоч роби, хоч ходи, 
а мені догоди, хоч ізза нігтя виколупай, а дай, бо я хочу!" 

У·стя почувши це, розсердилася: 
"Десь інші, такі діди, псалтир читають. та на прощу 

ходять, а в_и все про дівчат та про жінок". 

"Інші най і в ченці пострижуться" - відрубав У лас, -
"а мені не треба, бо як я з тобою сорок літ прожив, то мене 
і без прощів просто до неба пустять". 

"Ну, чи бачили ви такого ревуна, люди добрі?! Хоч 
гавкай на нього, нічого не вдієш. Який був сорок літ тому, 
таким зостався й донині. В годові йому жінки, а жадна на 
його і плюнути не хоче бо старий!" 

' " "А ти молоденька гуляти раденька... - покривлявся 

Улас Усті і, вхопивши її, пішов у танець та ще на Помела 
моргнув, щоб дрібонької ушкварив. 

А Помелові того два рази не казати. Притиснув баІщду
ру міцніше до себе й, притупуючи дрібно ногою, заrрав та 
заспівав: 
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"Туди гав, сюди дзяв, 
Чого хочу, те й спіймав". 

Насилу Устя вихопилася з Уласових обіймів і стала йо
го кулаками по спині молотити, сердиту дуже вдаючи. 

А Улас кричав, щоб його рятувати~ бо люта баба на 
смерть затовче. 

"А щоб ти знав, що затовчу, а щоб ти знав, бо ти й жити 
негідний, неразканнник такий!" 

Аж У лас ухопИІВ її за руку~ 
"Хто •НІе має зброї, най не йде на бої" - приговорював. 
А вона знову вирваllася з його рук та сховалася за ши-

рокі плечі Босаков~ькс.го. 
"Баба діда боялася, за припічок сховалася. І Щfі мені 

зробиш т·еаер?" 
"Тепер нічого, але підожди, небого, прийде коза до во

за. А поки що заспокійся, та сідай з нами до ради, бо ти 
в мене хоч язиката, але жінка мудра, ти в мене< як тая бжо
ла, що хоч укусить, так меду дасть". 

Устя запаскою піт з чола обтирала. 
"Та ти більше нічого й не знаєш, лиш ті приговірки та 

пословиці. Тю! Такий старий дід, а так мене змахав". 
"Здибався хр·іІНІ з цибулею: Здорова, куслива! - Здоров 

був, гіркий! Так і ми, бо я з тобою, як олій з водою, що? 
Ні? Усте!" 

"Та ти молодець проти овець, а проти вовків зараз зба
ранів," - сказала, відсапнула і сіла. - ,,А про що ви хочете 
балакати, панове?" 

"Та ми не так хочемо, як мусимо. Полк:овниця Нечаєва 
з голови нам не сходить". 

"Гарна паІНЯ!" 
"Не Іп~р.ебивай!... Не дай, Боже, якого пр.ипадку, то 

я спокійної см·ерти НІе мав би - така жінка, такого року 
дитина!' 

"Ангел, а не жінка, херувим!" - зітхнув Босаковський. 
"Херувим, чи серафим, а треба з нею щось робити, діло 

ясне" - притакнула Устя. - "А куди ж ви її хочете везти? 
У Бихів, чи куди?" 

Улас почухав чуба. 
"У Бихів - ні, а куди, то й не знаю. Коли б не спіши

лася, то найкраще, щоб пересиділа в нас". 
"А що, НІе казала я" - засміялася Устя. - "Хрінові 
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троянда запахла. Та не буде з тієї муки хліба. Хоч як я такій 
гості рада, а все ж таки треба її до Чигирина, або хоч би 
лиш до Сміли відвезти." 

"Треба!" - притакнув Улас. 
"Треба!" - і собі згодився Босаковський. 
"Але як?" - спитав По мело. 
"Дійсно, як?" - зажурився Улас. 

І всі пятеро билися з думками, почуваючи велику від
повідальність за долю гетьманськuї доньки. 

Аж озвався Босаковський: 

"Та що ж, братця, будемо пробиваться, хто шаблею, 
а хто головою, або й обома нараз. Є нас три: я, Помело та 
Борис. Гадаю, що може нам Улас двох-трьох сині3 ві.z:щу
стить, по дорозі може ще яких надійних людей підберемо 

і так якось, за Божою допомогою, доставимо НІашу полков
ницю до Чигирина, або й до Суботова, де краще. А по до
розі може ще й на слід Марусі попадемо, хто його зна". 

Боса:ков~сь·кий ·сказав це, але якось НJі:хто йому :не при
таюнув. Помело :на~ бандурі бренькаІВ, ніби :в неї поради питав. 

Так мовчали вони добру хвилину. Аж озвалася У·стя: 
"Нема що казати, лицарі то ви славні. На власні очі ба

чила, як билися. А все ж таки головою муру не перебєш. По

падеТtе на ворога вдеся:теро сильнішого і що тоді?" 

Те ,,що тоді?" повисJІО над ними, як камінь над головою. 
Навіть Босаковський, такий сміливнй і бадьорий звичайно, 
ПОХІ'ЮПИВСЯ тепер. 

"А що ж ТИ' нам радила б, У·сте?" - спитав Улас. 
"Ку ди не пройдt лев, ту ди лис лерекрадеться. Тут хоро

брости мало, хитрости требан. 
"То правда. Тут без хитрощів н~ об~йдеться", - притак

нув Помело. 

"Правда", - згодилися Улас і Босаковський. - "Але 
чорт йог.о баrгька зна, що б тут таке придумати! Не повезе~.. 
мо ж Нечаєвої так, як Бона є". 

"Ніхто навіть з·на:ти не сміє, що це іВ Она". 
"То тоді перебр·а~ти тр!еба. Але як?" 
"За козака - ні, бо завродлива". 
"Завродлива". 
"То що ж нам робити, панове?~' 
"Що нам робити?" - питалися і ніхто не відповідав. 
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Помело знову став свою бандуру всіма пальцями торкати, 
.а тоді обі долоні на струни поклав і промовив: 

"Знаєте ви що? Переберемо нашу полковницю за чер
ницю. Одяг візьмемо з того харциза, що його Босаковський 
зловив. Люди чули про тую черницю, щu то лихо приносить, 
і бу дуть від нас утікати. А якби хто й чеплявся, то вона мов

чатиме, а ми скажемо, що з ума зій!!lЛа, нічого не знає й не 
розуміє". · 

"Добре ти радиш, брате!" - втішився Улас. - "Полков
ІНицю переберемо за черницю, а ти за бандуриста будеш. 
Скажемо, що як до неї приступає, то Гі своєю грою вти
шаєш. Але що ми зро-бимо з Борисом?" 

"Борис за візника буде''. 
,,А Босакавський ?" 
"За батька черниці". 
"За дядька, мої панове, за дядька". - поправив їх Бо

саков ський. - "Скажемо, що черниця збожеволіла, як хар
цизи на манастир напали, а тепер П дядько додому від'9О

зить. Полковниця і так маломовна, не важко їй буде мовчати 
та дивитися кудись, Бог знає, куди". 

Всі згодилися на те, а Устя булн рада, що не переберуть 
Нечаєвої у чоловічу одіж, бо це гріх. 

"А в черничу рясу мож-НІа ?" - спитав Улас, бо він усе 
JІюбив щось жінці наперекір сказати. 

"Авже-ж, що можна, але з осторожна", відповіла 
Устя. - "Тоді, як другої ради нема". 

Улас Босаконеького злегка ліктем торкнув. 
"Бачиш яка! Ти їй слово, а вона тобі два". 
Але Босакавський нічого не відповів. Він задивився на 

Устю й Уласа. Просто Филимон і Бавкида, тільки сварливі. 
"Так, значить, на тім і стало?" -спитав по хвилині. 
"Авже-ж, на тім. Це ж люди говорили, а не качки ква-

кали", - відповіла Устя. 
·у,лас знову торкнув Босаковськоrо ліктем. 
"Ще трохи, а вона й тебе стане кусати". 
"Авже-ж, що стала б, коли б він був такий поганий, як 

1·и. Але пан Босакавський чемний". 
Босаковський піднявся з місця. 
"Спасибі, що мене за такого тримаєте, пані-матко. По

стараюся доказати, що я не лиш чемний, але й не зовсім дур

ний. Грубником зробите мене в султановім гаремі, якщо я 
наш,ої полковниці щасливо не завезу додому!" · 
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ХІІІ. 

На другий день під вечір наймолодший із Уласенків, 
Максим, несподівано цриїхав додому. Білий був, як .свіжо 
вимащена стіна, а хисткий, як ч>остина. Але вдоволений, 
навіть гордий, бо першу рану в бою діс1ав. Не міг нарозка
зуватися, як то він хоробро бився і !{ілько трупів поклав. 

Ул~ас слухав, а тоді рукою махr-!ув: 

"Хвалишся, як заяць хвосто·м. Не бачили героя! От кра
ще сказав би ти нам, чи не чу,в чого про Марусю Богать
,ківну?" 

"Не лиш чув, але й знаю, де вона тепер", - відповів 
Максим. 

"Де?" 
"Я вже Борисові казав". 
Босакавський зрадів. 
"Справді казав тобі, Бqрисе?" 
"Та казав, наче б то міщанин якИйсь відкупиs н від та

·тар, чи від москалів і тепер воНІа в якомусь паршивенькому 
.городку перебуває, от і забув, як цей городок з-веться". 

"Малин" - доповів .Максим. 
"Малин?" - радісно повторив Босаковський. - "Якщо 

іЦе правда, то споді.вайсь, Борисе, що незабаром обіймеш 
·<:вою Марусю, бо й нам на Малин дорога. Підемо ж спати, 
а завтра вранці, як Бог милосердний дозволить, рушимо 

в похід". 
"Гов!" - крикнув Улас. - "Завтра неділя, а Бог мило

·сердний приказав нам неділі святкувати. В понеділок вас 
пущу". 

,,ПоНІеділок тяжкий день", - додала Устя. - "Поїдете 
у второк". 

Босакавський обома руками за голову вхопився. 
"Цитьте! Бо ще до того дійде, що нам тут перезимува

ти треба, а мені спішно, земля під ногами горить. Там ріша
~ться доля країни, а .я тут ·розкошую" .. 
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"Яка там розкіш! От живемо собі помаленьку. А скорше,. 
як у :Qторок, таки вас не пустимо, бо ви ще не зовсім здо

рові, а до такого діла сили треба, і то великої сили". 
"Правду каже моя золотовуста", - притакнув Улас. -

"Два дні пересидите ще в нас, відпічнете, обміркуєте все 
якслід, а тоді й у дорогу". 

На тім і стало. 

* 
Ранок бує тьмавий. Осіння імла лежала, як море, і .навіть 

не гадала в::тавати. Було так темно, що в Уласовій хаті че
лядь каганці позасвічувала. 

"Посидьте ще хоч днину-дві". - просила Устя свого 
гостя, - "бо і як же вам у таку темінь лускатися в дорогу!" 

"Не ті часи, щоб без діла сидіти, - відпрошувався Бо
саковський. - Край у небезпеці, гетьман також. 1 полков
ницю Нечаєву пора вже нам у Чигирин відвезти. З кожним 
днем небезг.ечніше стає. НаІВіть не знаєш, ког:J боятися, 
своїх, чи чужих, Цицюри, чи цар·ських ратників, чи Юра ся? 
Такі часи!" 

"Ой, погані часи!" - притакувала Устя. - ,,Погані! ... 
А все ж таки добр·е, що ви Нечаєву від харцизів відбили. 
Погадати лиш: полковника Нечая жінка, а покійного геть
мана Богдана рідна доня харцизам у руки попала! Боже ти 
мій, падоньку мій, ось яких то часів довелося на·м дожити!" 

"Усте!" - гук:нув на жінку Улас, - "не падькай, лиш 
іди та готуй харчі Н·а дорогу. Як мають їхати, то хай їдуть 
нині, бо завтра, хто його зна, що буде". 

Устя не радо пішла, але на.готовила такого, що на цілу 
сотню на тиждень стало б. І вареного, і печеного поназно
шувала, бо то не звичай:нІі козаки, а ПОЛ!КОвницч Н·ечаєва 
із знатними жінками в далеку дорогу їде. 

А старий Улас також не дармував: для синів і челяди 
підбирав зброю. 

До кожної шаблі й пістолі приглядався. Пригадував· 
собі, де, коли й як вони йому служили. Минулі годи й да
лекі походи мов живі перед ним виступали. 

"Було к'олись, було", - шептали його вуста і хита:в<:п 
на підголенім лобі великий сивий оселедець. 

,,Оця пістоля далеко несе і мітка влучає", - казав до 
Босаков<:ького. - "Прийми П від мене. Не дор·оrа штука, 
але добра (усміхнувся). Так і з людьми буває. За деякого. 
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на око ти й ш·еляга не дав би, а на ділі він гарний чоловік. 
І навпаки". 

Бо саковський прийняв пістолю і розц.ілував.ся з У л асом. 
"Якщо Бог милосердний дасть мені до моїх "майонтків" 

вернутися, то я тобі звідтіль таку пришлю рушницю, що 
на іншу ти й дивитися не схочеш. А нині хіба тобі оцей 
ріжок дарую. Я з нього висипав чорного проса кі_рців щоб 
не збр·ехать, десять, коли не більш". ' 

І вручив У ласові порохов.ницю, що П в бою в ол ного роз
бишаки В'ідняв. 

"Ріжок славний, сріблом кований, ще й позолочений, 
від мого покійного діда маю, хай з Богом спочиває", 
прихвалював. 

Улас оглядав порошницю. 
"Спасибі. Спасибі тобі. Жаль тільки, що на ,.:тіні без 

діла повисне, - жаль, що не піду з тобою". 
"А хто тебе тримає?" - схопилася Устя. - ,Вільному 

воЛя! Як хочеш, то йди! Іди, дурій на старі літа!" 
"А тебе я 1НІа кого лишу?" - всміхнувся У лас - "Ще, 

чого доброго, наскочать на наш хутір харцизи й пірвуть 
мою кралю". 

"А лихий тебе пірвав би, язикатий діду!" - відрубала 
йому Устя. - "То я тобі догоджую, як чирякові в роті, 
а ти ще насміхаєшся з мене! Ану, ноги н:а плечі й геть мені 
з двора, щоб тут і духом твоїм старечим не пахло! Чув?!" 

"Тихо вже; тихо! Не бійся, не кину тебе", - заспоко
ював жінку Улас. - "Причепилася, як мазь до ходака, і від
чепити годі ... д. хотілося б ще хоч раз пuгулять по давньо

му та послухати, як кулі свищуть і як шаблі дзвенять. Ех, 
як хотілося б!" 

"Мамусю моя рідна!" - скрикнула Устя. - ,Не бачи
JІИ ви борця, то подивіться! Та це такий козак, що його 
і тручати не то·еба, бо він сам упаде. Що? Ні?" - насміха
лася. "Ку ди йдеш, ЙQсю ?" - приговорювала - ,.На вій
ну". "А чого так рано? ... " "Бо може сце кого вбю .. " "А як 
він тебе? ... " "Ну, або я йому сцо винен? ... " Ось такий то 
борець, щоб ви знаJш''. 

"Жінко!" - розсердився У лас. - "Не доводь мене до 
лютС бо, їй Богу, піду!" 

"А невже ж я тебе ·:пи.няю ?" 
нА щоб ти знала, що піду!" 



:,Боже провадь, дідьку пхай!" 

1,А таки піду~ а щоб ти знаjrа. що піду, за таке ~лово 
піду". 

У'хопив шаблю, застромив за пояс пістолю й казав собі 
подати свитку, підбиту баранцями. Це значило, що він 
справді вибирався з хати 

Устя долонtю обтирала губи. А це знову було позна
кою, що вона також від свого не відступить. 

У лас поправив пuяс і тупну~ ногою. Встав, підпере
зався і по козацьки зібрався. 

"А тепер, стара, обійму тебе. Сварлива ти, бо L'БарлиІВа, 
але подруга чесна, нема що багато казати. Таї<.. Може вже 
й не побачимося з собою. Хто його зна. Легко з ха rи вийm, 
та нелегко вернутися. Такі часи. Тримай же наше хазяй
сmо кріпкою долонею та синам не дозволяй гуляти. Не
вісткам також. Ти це вмієш. може й краще ві.J. мене. А мене 
не ломинай злом. Бачиш, я козак. Війна - ковацьке діло. 
Доброму ділу і пособити годиться. Прощавай!" 

І пригорнув її міцно до себе. 

"Ой, пусти!" - скрикнула Устя. - "Та чого ти мене 
так душиш, як вовк вівцю!" - боронилася. - "Та йди вже, 
йди! А трІ~майся вітру, щоб з ніг не впав і кріпко nояс стя
гай, щоб не розсипались кости". - договорю:зала. 

Нараз сіла на лавку і зміненим голосом спитала: 
~,То ти таки справді йдеш?" 
,,З таким ділом я не жартую, У сте. Знаєш мене". 
"Не спиняю. Ось тобі й хрестик на дорогу. Може від 

нього відібється яка ворожа куля, а може він і відверне 
її від тебе. Дав би це Бог". 

Зняла зі своєї шиї старий, срібНІий, чималий хрестик, 
поцілувала його й почепила Уласові. 

"НосИ його й не скидай ніколи, так, як і я його носила 
не жалію цього. Бог поміг чимало літ з тnбою прожити 
прожити не найгірше". 

"Авже-ж, авже-ж", - притакнув, тупцюючи У лас. 
Хоч і спішився на війну, а все ж таки видно було, що 

жалував за жінкою і за тими світлицями, що в них не один 
щасливий де:нь прожити довелось. 

Аж і Нечаїха увійшла. По-верх свого одягу вбрала чер
нечу рясу й ще сумніш ою стала; сам сум. Але ж бо й краса 
її щ·е ясніше засяла. Лиш клякай і молися до неї. 
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Вс1 замовкли і чер·ез хвилину здавалося, буцім вони 
справді перед нею навколішки стануть і пічнуть мо:аити мо
литву. 

"Я готова" - озвалася. - "А тепер ... " 
Усі присіли на хвилину, щоб добро в хаті r-ідало. А як 

схоли.1ися з ~1ав, Устя зняла ікону, пuблагосло.цила нею до· 
стойну гостю та '.пак з ікuною підвела !ї аж до ~аза. 

"Бідна, бідна моя!" - ш·епотіла. - "Покійні батько 
випл~:к:2ли таку розкішну на Т'е, щоб ... " 

! зdлилася слізми. 
"Ну, рушай!" - подав знак Ула.:: і кі~1ь:{а їздців }'ІНИр· 

ну.по н імлу. Була це пер·едня стежа. За хвилину зникли з очей 
і тільки глухий тупіт кількох підков подавав знак, де во·ни 

зникли. 

:~адудонів міст, затирохтіли кволо .колеса> і наші подо
рожні виїхали з Уласових воріт. 

Озирнулися. Щ·е тільки щось бовваніло за ними, зразу, 
як стирта, а далі, як величезний медвідь, що вийшов з ліса 
дивиться на шлях. 

Як у сні мерехтіли І{різь мряку слабо освітлені sікна. 
Озирнули,ся. 

"А добре пояс стяГІни, щоб не розсипалися косгі!" - бі· 
гли за Уласом Устині сердито-добрячі слова. 

У.!!ас мовчаР. Жалко було за жінкою. 
"Кажу вам, полковнице", - пов·ернувсь де Нечаїхи, -

"це така жінка ... " 
"Що кращої ти і в неб~ не дістанеш" - докінчив за нього 

Босаковський. 
І замовкли. 
Хвилину їхали, як черці, і то черці, посвар·ені зі собою. 

Ніхто пари з уст не пустив. Босакавський ноги обтулював 
Олені, бо ранок був студений тією Їд'кою, мокрою, осінньою 
студінню, що поганіша від морозу. 

Пом,ело на передню стежу гукав, щоб не відбігали зада· 
лек о, а У лас на охорону озиранся, чи Ее прилишується. 

Борис на буланім конику г-ерцював біля воза, Уласів Пе
'Грусь по другому боці. Вони пильно розглядалися довкола, 

та нічого небезпечното не бачили й не чули. Шлях завмер. 
Тільки іноді зайчик перебіг дорогу, або лис майнув стрі
лою і сховаІВся у мряці. Недоглоджені кості, потовчене че
репя і порвані шматки одежі, обагрені кровю, вказували, 
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куди перед кількома днями п·ерейшла була розбишацька ва

тага. 

Часом коні стригли ухами, полошилися і не хотіли йти. 
А як батого·м присилувано їх - кидалися вбік і мало не 
пер.евертали воза. Це тоді, як доводилось проїздити поруч 
вбитої худобини, або людського трупа, що лежав при дор0rзі. 

За кожним подувом вітру чути було згар, 
"Песиголовці!" - сердився Улас. "Геть випзлили 

оселі. Грабуєш, то вже чорт тебе бери, але пощо людям хату 
палити, та щ·е й пі,R. зиму!" 

"Або пощо вбивати невиІНних?" - питався Улас. - Не
ма гіршої звірю~и, як недобра людина". 

"Так воно, так", - притакнув Помело. - "Христос не 
каза·в ближньому кривди робити. Але де ж сьогодні оті хри
стіяни?" 

~,У небі" - докинув БосакСІвський. 
Ухали без пригод і на ьідпочинок розтаборИлися у лісовій 

дол11нці. Поравставляли вартових, щоб їх яке лихо не за·сту
кало. Босаковоський казав розпалити ватру, щоб Нечаєва 
дещо пІJгрілася. 

По нікім не було так вид,но втоми, як по ній. Сиділа 
сумна й задумана, буцім не від миру сего. Чорна одежа ще 
більше підчеркувала цей смуток. 

Босакавський жартами й оповіданнями св.оїх. пригод 
пробував П розвеселити. 

"Раз"~ - почав він, - "іду я через мі-ст. Вже навіть не 
памятаю, де, та воно не важне. А міст був вузький, але дов
гий, довжезний. Дохожу до середwни, дивлюся: а переді 
мною ... - вгадайте що? ... Не вгадаєте: медведисько, та такий 
вам кудлатий та великий 1 як корова. Суне на міст та ш ,.сь п~д 
но:ом муркоче - хто його знає що. Оторопів я; що мені 
тут, счроті безталанній, діяти? Річка широка й глибока, ну ·
пряме Дніпро, не скочу. А в~ртатися ніяк) бо бур}ІНЛО вже 
побачив мене й не пустить, ясно, що не пустить. Лишенько 
моt:! Зі страху принишк я до дощок та й думаю собі: ну, 

пане Валєнтий, попрощайся, брате, зі світом! Небагато ти 
жи.а~ небагато й доброго зробив, а за хвилину будеш : ... 6Іж
чик. Впав я і вдаю небіжчика. Та все ж таки повертаюся на 
другий бік. Гадаю собі, маєш мене зїсти, то їж, щоб я тебе, 
потноро погана, не бачив на мої очі. Перевер1нув~я я раз, 
персвернувся другий, а тоді й кажу до себе: а може б так 
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дскзтулькатися до другого кінця? І вже був недалеко берега, 
аж зирк, а там другий r·акий медвідь, а може й більший. 
Подумайте: - з одного боку медвідь, і з другого медвід:ь, 
я поtередині, а піді мною річка - глибочезна. Аж тепер тобі, 
пане Валєнтий, капут! Роздеруть косматі дядьки тебе і шмат
ки тіла порозжбурлюють по воді, що й сліду по тобі не зали
шиться. Даром ти воював, даром за славою ганянся, пропа
деш, як на ярмарІКу собака й ніяка душечка добра не 
згадає, ЩQ жив колись". 

Замовк, наче сам над своїм гор.ем задумався. 
"І що ви зробили, пане Босаков·ський?" - спитав Уласів 

Петрусь. 
"Що я зробив?" - і Босаков.ський в ус на ліве вухо по

вісив, всміхаючись лукаво. - "Збудився! От що. Збудинея 
зі сну, доброді1 ласкаІВі, і добре зробив. Ій Богу, добре! А то 
буЛІи б мене зїли ті меДІВедиська погані". 

Нечаєва слухал·а і буцім не розуміл·а. Видко, по Старім 
Бихові думками блукала. Зі своїм милом ладом по валах 
походжала, а за валами вороги. Такого їх, як на болоті ко
мах! А куслиІВі які! І не обженешся. 

Босаканський глянув на полковницю, ал·е усмЇ'шіКи н1а її 
вустах не побачив. 

"Ну, що ж, поїдемо хіба!" - зітхнув Босакавський 
і казав лаштувати вози. 

І знову їхали М·ертвим шляхом, не зустрі·чаючи НІікого, 
крім кривого діда з торбами та ЯІКоїсь баби, що з ліса еуш
мак на хр·ебті тягнула. 

"Мабуть у своїй хатці, на курячій лапці, в печі хоче то
пиrги, щоб Івасика Купиласика на вечерю зварити", - жар
тував Боса·ковський, не зрікаоочися надії, що все ж таки мо
же він свою любу полковницю хоч трохи розвесеЛ'Ить. 

Так доїхали вони до якої-сь більшої річки. Босаковський 
сііВ на свого сухореброго, що за возом біг на прип...,ні, і ви
шукав брід. Переправилися й уже щасливо на другім берез-і 
опинилися були, як нараз мряка стала підносити-ся, відкри
ваючи доволі ШИf]ОКИЙ, привабливий для ока краєвид. 

Побачили омшаники*) в балках і кілька загород під лі
сом. Де-не-де їжилася посіріла, колись жовта стерня. Навіть 
забутий страхопуд, відбувши свою службу, гойдався і коли-

*) Стебники, ле зимують бджсли. 
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вав!ся на стовпі. nимахуючи безугарними рукам·и й полоха.:
к чи птахів, яких уже не було, бо ~ідлетіли. 

Зацілілий шматок землі, недаторкнений 3ійною, - аж 
дивню! 

"Туди ви мабуть не проходили", - звернувся Босакав
ський до хлопця, що за черницею на хутір прокрадівся. 

"Ні, добродію, не проходили. Ми другого берега річ-ки 
тримались, а туди на Малин дорога". 

"А ти у Малині бував?'' 
Парубок замнявся. 
,,Дов6дилось". 
"А знаєш тамошніх міщан?" 
"Декого. Ще як бурсаком до них зах6див''. 
"То ти в академії вчився?" 
"Років три". 
"Ого! Аж три. А може і в комедіях участь брdв ?" 
"Чи раз". 
"Видно по тобі. Не даром же ти так славно черницю. 

&давав, мій пане". 

"Мені все жінок доводилось вдавати". 
"Придалося. що?" 
"Не дуже", - всміхнувся хлопець. 
"А за що ж тебе, чоловіче добрий, з академії про-

гнали?" 
"За жінку". 
"Ага. А за чию?" 
"Та за дякову. За малинську дячиху". 
"Ось який ти!" 
"Та я такий, як і інші: не гірший і не кращий, лиш вона 

чортова баба". 
~,Розумію: побили Хому за Яремину вину". 
"Щ·ось наче б так. Вередлива була. І те їй давай. друге 

принеси, хоч із коліна вилупи, а щоб було". 
"Розумію. То вона тебе, Зt;.Іачить, на ховзке загнала". 
"Еге-ж, але після о·станньої пригоди, н-а Уласонім ху

торі ... " 
"Ти вже поправишся, праtВда ?" 
"Поправлюся, щоб я так здоровий був, що поправлюся, 

бо ви мене таки здорово побили". 
"Не зашкодить. СплиІНе по тобі, синоньку, як по гусці 

вода". 
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"Сплине, але ж і боліло!" 
"На те, бач, і бють тіло, щоб воно боліло, та щоб удруге не 

кортіло". 

"Удруге я не дурний". 
"Чому б то ні!" 
,,Богом, живи~о1 клянусь, що вдруге з харцизр.ми не піду" 

щоб вони мені золоті гори обіцяли". 
"Пожив·емо, побачимо. А тепер ти мені про Малин роз

казуй, тільки, чуєш, не бреши, бо я кумедій і лицедій не 
JІЮблю. Як бю~ то бю направду, а як убю, то також не на 
жарт". 

"Ви мен'і цього і не згадуйте, - сам бачу". 
"Отож і відповідай на мої питан,ня:" 
,:Слухаю". 
"Давно у Малині бував?" 
"Дні•в тому десять". 
"Що робив там?" 
,,.В одного купця найнявся". 
"Щоб послужИІТи часок, роздJивитися, д,е що стоїть" 

а тоді ... " 
Тут Б'осаковський зробив злодійський знак рукою1. 

Хлопець панурив голову: 

"І таке буває". 
"То ти, значить, з тих, що в чепці родяться, а dla по-· 

стороНІку гинуть". 
"Пане мій! Хто з нас знає, яка його смерть чекає?" 
"Добре. А чи не чув ти про таку дівчину в Малині, що. 

Марусею Багатьківною її звуть?" 
,,Сотника Богатька дочка?" 

"Еге-ж!". 
"Або мені позакладало, щоб я про таку красуню не чув. 

Не тільки чув, але й бачив". 
"Де бачwв ?" 
_,А в кушн,іра. Т(•го, що її від харцизів відкупив". 
"І тепер вон'а в нього?" 
"Ні, в одному дворі ... Ії, знаєте, (хлопец:D озирнунея та 

голос притишив), схопили, як то часом із гарними дівча
тами бувае ... " 

нКажи де?!" - крикнув Босаконський. - "Чому про 
це на хуторі Ніічого не згадував?" 

"Мишам у пивниц:і мав розказувати, чи кому?" 
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Босаковоський мовчав. Він ніби полину напився. Добре, 
що Бсрис не чув, бо з Петрусем балакав. 

,.А як тебе звуть?" - спитав по хвилині. 
~· Фтер ап ант". 
"Гум. Так ти із духовних". 
"Покійний батько діяконувак Та в молодому віці по-

мер, а мати незабаром ::sa ним пішла". 
"Фт·ерапонт, - гарне ім.я". 
"Смішне". 
"А з роду ти як?'' 
"Безрідний". 
"Дивно". 
"Діда дити,нюю знайшли, ро~ду свого не затямив, тому 

·й бєз·рідним прозІВаJDи". 
"А ти не брешеш?" 
"А чому ж би брехав?" 
.,3 привички". 
,,Буває, що й правду доводиться сказати". 
"Тож уважай, добродію, Фтер2поmе Безрідний, щоб 

-ти мені правду казав, як батькові син рідний, а то будеш 
бідний, - зрозумів?" 

"Мене по голові не били". 
"Отож затям собі, що нам треба Марусю Багатькінну 

добути". 
,,Хоч зпід землі". 
,,Еге-ж". 

"Добудемо". 
нПокажеш нам, де цей двір". 
,,Покажу". 
,,1 на того дідьчого панка з нами підеш?" 
"На Фалдовського? ... " 
І Фтерапонт з радості аж підскочив. 

,,Хоча б і до пекла піду, наввипередки піду! Таж це вік 
ме.не за дячиху так скривдив, бо сам, собака, до неї ходив. 
Підемо на Іродового сина, підемо, і відібємо Марусю, а його 
за шv.яку та ш1 гилляку, бо досить уже лиха накоів'

7

• 

"Гов!'' - спинив йго пориви Босакнський. - "Не лю
блю, як хто ніж на невроджене теля гострить. Послухай і до
·брr сuбі на в ус мотай". 

"Не маю". 
, То в лепету клади. Якщо ти підеш з нами і добре спра-
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вишся, то правдивого голянІдеького дуката дістанеш а як ні, 
то також дістанеш, але так, що й очима не лупнеш. Зро
зумl'Е ?" 

"Ще й як! Рахунок ясний. Дукат, або капут. Але я волію 
ду1Ката, бо золото і в болоті блищить". 

Так вони ввічливо розмовляли, коли нараз, мов ізпід 
земл. стали ВИJ1азити селяни, з ціпами, з ломаками. з вила
ми_ два наВІть якісь старосвітські рушниці напоготові т-ри
мало. Видно було, що з хлібом-сіллю назустріч нашій валці 
не Ві1ХОДИЛИ. 

Босакавський глянув, почислив, скілLки їх є, і І'укнув: 
,.Черницю під віз!" 
~·лас 1 Помело миттю приказ сповнили. 
,Хлопці! Круг воза ставай!" 

J цього двічі він не потребував казати. BaJLКa в один 
мент перетворилася у козацький таборець, до якого не лег
ко було приступити. 

Уласе! Заправляй!" - звернунея Босакавський до Ула
са, а сам на своїм сухоребрім рванунея впер~д. 

У руці не шаблю, а люшню від воза ~римав. Заки напас
ники озирнулися, вже нею їм попер·ед очі вимахував. 

ОдиІН із тих, що рушниці мали, прицілився, вистрілив, 
але хибив. Другий ще пороху підсИпати не встиг, як люшнею 
по дулі дістав. Але так, що випустив рушницю. і вимахуючи 
руками вер.ещав: 

"Ой-ой-ой!" 

Босакавський на першого конем наїхав. 

, Рушниця, або смерть!" - гукнув. 
Селянин кинув рушницю і пустився навтеки. А Борис 

і Петрусь уже коло свого ватага стояли. Відібраними рушни
цями геть поза оебе жбурнули, а свої на напасників спряму
вали. 

Селяни, 51К барани: збивалися до купи. 

;,Тісніше, тісніше, ставай!" - кричав на них Босаков
ський. - "Щоб моїм людям краще була в купу стріляти. 
Вибю вас до одНІого, як собак, хати попалю, худобу заберу 
з собою, землю і небо л·ишу, мурла туподушні, одуди сtнер
дячі, бісові випладки погані!" 

Ба.тькував і матіркував та'К. що аж вянули вуха. (Добре, 
що Нечаїха не чула). 
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:,Ну, чого витріщив-ся на мен.е, як на, біс батька зна, що?' 

Полковника не бачив? Я тобі такий пірнач покажу, що юш
ка з тебе потече, хаме один, лиш підходь! Ну, підходь хут
чіш! Чого ж ви стоїте горлорізи) живодери, людоїди, змії! 
Підходіть!" 

Захиталася товпа, дехто пробував утікати. 

"Куди?!" - зверещав на них Босаковький. "Ну, ку
ди? Стій! Кажуть тобі, ст :ій, а то стріляю! Як дИJКих вепрів 
вистріляю вас і лій витоплю з ваших пуз чирт·ові чоботи 
мастити!" 

Нараз буцім першу злість тими словами зігнав лагід
ніше, іншим голосом ста1в промовляти: 

"Гей, люди, люди, невже-ж вам не сором? На спокійних 
подорожних засідаєте з лома~ками та з ціпами, як розбиша
ки які? І навіть із рушниць не вмієте стріляти! Тю! А ви ж 
господарі якісь, а може й хуторяни, божої земельки властин
ці, чесних батьків погані сини. Тю, і ще раз тю! 1 ще разL 
Того я по вас, людоньки божі, ніяк не сподівався. Усього 
сподівався, а цього ні!" 

"Або ми на вас нападали?" - почулося з товпи. 
,,А що ж це булс, скажіть?" 

"Ми оборонялися". 
"Оборонялися? То ми, значить, ішли на вас?" 

"Не знаємо". 
~,То ми - харцизи, чи що?" 
"Невідомо, хто ви й з чим ідете, але часи тепер такі, 

що хто до сел:а не вскочить, то бє і грабує". 
"Так, так") - притакували й інші, - "ча.си тепер та~Кі,. 

що як чужих до села пустиш, то пропало село. Тому ми 
й вас не пускали". 

"1 не ІЗІпустим о", - додав самовпевнено один із найстар-
ших дідів. 

,,Не пустите ?" - :питав, вимахуючи люшнею Бо саков
ський, він так махав, буцім кол·есо вітряка фуркотіло. -
"Не пустите ?" 

"Ні!" 
"А якщо ми таки до вас підемо?" 
"Пр обуйте". 
"Гм! ... Як бачу, то ви задирчистий народ",- підсміхнувсь 

Б осаковський. 
,,Добре вам сміятися, пане. Жити хочемо, а нам не да-· 
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ють. Тягарами нсякими угнітають, жили з нас висотують, 
от що". 

"Хто? Ми?" 
"Та не ви, а ... " 
"А хто?" 
"Чужі й свої". 
"Самі ви собі, добрі люди, завинили", - від.1овів Бо

саковський спокійно. 

"Самі собі завинили?" - озирнувся по своїх односіль
чанах старий дідусь. -"Чуєте люди? Ми самі собі завинили, 
так буцім чоловік собі лиха бажає? Усякий рад, щоб йому 
добре було, а що ти порадиш, коли за ними сила?" 

"За ким?" - спитав Босаконський. 
"Відома річ. за паНІами. Пани нас до решти в шори 

впрягти задумали, щоб ми на них, як безмо·вна худобина, 
робили. От, чого їм треба! Не стало нашого Хмеля". 

"Ой, не стало!" - почулося кругом. - _,А Виговський 
за панами тягне". 

"Бо сам із панів". 
"А його жінка ще з більших". 
"3 князів". 
~У короні ходить". 
"Хл.опіtв і на очі бачити не хоче". 
Розговорились. Один наперед другог·J хотів прийти до 

слова. Нарікали на гетьмана, на полковників, на козаків, на 
попів, на в·сіх і нея. Навіть на міщан за те, ще вони викори
стовують селянський народ, крамне дорого продають, а за 

збіжжя мало платити хочуть. Здавал·ося, що трохи й знову 
ВХuПЛЯТЬСЯ За ВИЛа. 

Босаканський бачив, що і тут, у цьому спокійному селі, 
у цій закутині дивним-дивом незахопленr:й війною, народ 
та1кvж настроєний проти Виговського та проти старшин 
і панів, нее одно, чи чужі вони, чи свої. І тут, як і с·крізь, під
но::иться бр у дна, каламу rна хвиля, що може залити жиrгя 
й усе те, що в ньому ще гарне й добре. Бачив це Босаков
СЬJ{іИЙ і серце йому стиснулося з болю. Ось воно як! І що ти 
вдієш із своїм розумом, із своїм військовим досвідом, із сво
їм добрим серцем, коли люди не розуміють тебе?! ЗaJIJie 
тебе оця каламутна хіВиля, заллє! Не трать сил, спускайсн 
на дно. 

Ал.е пригадав собі пол·ковницю, що може чекал~ на його 
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допс могу, як на спасения, і нову силу почув у собі і нову 
бадьорість у тілі й у душі. 

Подав Петрусеві люшню, а сам руки на грудях навхрест 
зложив, та, згори поглядаючи на дядьків, почав: 

"А все-ж таки, людоньки добрі, ви самі заВИlНіИо~1И". 

"Ми?" 
"А так. Бо замість ставати один поруч одного, плече об 

плеч·е, щоб бул·о одно стадо, а Виго~в<:ький пастирем над 
ним, ви кожний на свою руку починаєте робити. Хочете, 
щоб що-село, то була окрема держава? А того ніде не було, 
нема й бути не мож·е. Шани та послуху в вас нема". 

"Досить ми наслухалися, пане, а тепер хай HJC послу
хають інші". 

"Так, так, тепер хай нас послухають вони". 
"Досить наш·ої покори. Через низький тин і жидів,ські 

собаки скачуть". 
Босаконекий сплюнув. 
"Бачу, що не добалакаюся з вами. Слухайте, люди! Ко

ли б я хотів, то пострі~яв би вас і пішов, куди треба. Руш
ниць, куль і пороху маю подостатком. Але я вам не ворог t 
вашої кривди не хочу й тому пришліть до мого табору 
трьох своїх найсвідоміших людей, щоб я з ними перозумів
ся і даром не проливав крови. Добре?" 

Селяни переш~ептувалися хвиJІину. 

"Можна", - відповіли. 
"Але н~rайно, бо мені їхати спішно". 
"Хай буде й негай.r:~о. Пришлемо". 
Босаковський повернув коня до своїх~ 

Борис і Петрусь із селянськими рушницями слідували за 

ним. 

В таборі всі стояли готові до бою, бо не знали~ на чому 
переговори покінчаться. Нечаєва сиділа на якійсь бурці, 
заслухана в журли:вий шепіт річки. Що їй? 

"Простіть, ваша милість", - почав Босаковський, 
"що я ва<: під віз посадив, а -гепер, будь ласка, ще скиньте 
оцю чорну хляміду. - "Та-ак!'' - і услужно та вправно, 
ніби нічого більше в житті й не робив, лиш послугунав жін
кам, поміг Неч2.єзій вилізти з чернечої ря·си. 

"Кажіть, що хочете"~ - жартував, - "а вам таки в світ~ 
ській одежі ку ди краще. Не на черницю вас Бог створив, 
ой - не на черницю!" 
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:,Або я знаю навіщо", - відповіла байдуже. 
"На гетьманову доньку, а то й на гетьманиху"_. - про-

мовив Босаковський, не скриваючи свого захоплення її юра
сою. 

Тимчасом посли від селян надходили. Ті самі старі го
сподарі, що до них Босакавський перед хвилиною промов-· 
ля в. 

"Сідайте, батьки, милости просимо!" 
Поприсідали, ще й кийками попідпнрали бороди, буцім 

у присюди пускались, а Босаканський почав: 

"Ну, кажіть, як же воно буде: пустите м-ене, чи ні?" 
"Не пустимо до села. Як хочете, то проїзджай1 е мимо". 
"А як те ваше село зветься?" 
Селяни п·ереглянулися. 
"Питаю-ся, як ваше село зветься?" 
Тихо. 

"ГJІухі ?" 
Покашлювали, а пстім один: 
"А вам НJавіщо знати?" 

"А на те, щоб почнелитися з вами, якщо ви: захотіли б 
нам кривду зробити. Бо не гадайте, що ми хто-будь". 

"Бачимо. З ким-будь ми й не возилися б так довго". 
"І не гадайте, що ми на ва,ше село такі цікаві". 
"І того ми не гадаємо, пане". 
"Але, кажу вам, що спішимось і тому хочемо переїха-

ти мирно". 
"Не спиняємо вас. Ідіть, куди вам rреба". 
"А не нападете на н:ас ззаду?" 
Дядьки мовчали. 

"Ото-ж то й є. Тому ваше село мусить нам заста!в:ників 
дати. Якщо без пригоди минемо ваші межі, тоді й відпу
стимо їх, а як ні, то ... " 

І не докінчив. 
"Що ж ви на це?" 
Мовчали. 
"Що ж ви на це?" - повторив Босакавський голосніше. 
"Або ми знаємо, що? Треба б паспитатися в цілої гро-

мади. Як громада, так і ми". 
"То ви такі посли?" - розсердився Босаковський. 

"То з такими мандатами ви до мене прийшли, пси би вам
п·иски лизали!" 
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Знову мовчанка, і то д<>вга. 
Босаканському терпцю не ставало. 
"Знаєт·е, люди, що?" 
"Що, пане?" 
"Хай вас чорт візьме разом із вашими розумами дурни

ми, і з бебехами усіми! Ідіть собі геть і н.е наріt<айте на иеие. 
Зроблю. що сам захочу". 

Селяни буцім зраділи . 
.. От так би, паноньку, й давно, по-людському, на ро

зум, як чоловік до .людей, а не по панськи". 
Ьссаковський усміхнувся, хоч і .лихий був еа х.nтрих се-

JІЯН; що дурнів удавали. 

,:Слухайте ж тоді м~не, панове посли". 

"Слухаємо покірно". 
_,Якщо ви гадаєте, що на дурнаге попали, то я вам за

раз покажу, що воно саме навпаки". 
"Себто - ми дурні?" 
,~Як r·адаєте. Якщо ви не схочете пСІ добру погодитися 

зі мною, то скажу вас пе>вязати, як баранів, і заставниками 
повезу з собою. Я маю когось такого, що його на небезпе
ку виставляти не можу й не смію". 

Селяни здивувалися. 

,,Маєте? А хто ж ue такий?" 
"Хто? Тая жінка, що біля воза сидиТh". 
,JЖіІНка ?" - і скривилися. - "Що ж це за цяця така?" 
"Полковника Нечая дружина", - різко відповів Боса-

ковсі.кий. 
Селяни, як опарені, зірвСІ.лися. 
:,Олена?" 
"Еге-ж". 
"Покійного гетьмана молодша донька?" 

"Вона?" 
"А чому ж ви нам цього зразу не сказали, пане? Гос~о

ди, покійного Хмеля донька! На простім возі, в убожествіІ 
Чого ж це так?" 

"Дякуючи таким дурним головам, як ваш~. Родина ве
.ликого гетьмана в небезпеці, а ви, замість постояти за неІ, 
йк розбишаки засідаєте з .ломаками при дорогах і спокій
ним людям ні проїзду, ні проходу не даєте. Погадайте собі, 
що булоб, коли б ви тzк справді на нас !іапали були та вби
ли, або покалічили полковницю ?" 
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о,Навіть не кажіть такого, пане, бо слухати страшно. 
Не наша була б виІНа, не наша". 

"А чия?" 
"А чому ви нам зразу не сказали, що доньку покійного 

гетьмана в-езете? Та ми були б вас з хлібом, з сіллю стрі
нули, та ми провели б були ва·с аж у друге село. а друге 
тр.етьому передало б. Горенько ж ти наше! Ну-ну!... Олена 
Нечаіха, Олена Нечаїха, чи подумав би хто!" 

"Воно ще не пропало. Можете нас ще й тепер від'Прова.
дити", - відповів Босаковський. 

"І відпровадимо, як же ж не відпровадити! А може вам 
чого треба, кажіть. Дамо. Нас іще дотепер Бог милував, не 
пограбували злі люди. Поділимося з вами. Такі гості, такі 
елаІБНі гості, Богданова донька! Боже, ти наш! Великого 
гетьмана рідна дитина! А ведіть же нас до неї, хай побачи
мо, чи вона у свого батька вдалася!'' 
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XIV. 

Босакавський попровадив селян до Нечаїхи. 
Несміливо вітались, хоч як вона хотіла ввічливою бути~ 

Ще в батьковім дворі привикла була всякий народ гостити. 
Але її старша сестра Катерина вміла це куди краще від неї. 
З ким не побалакала, кожного причарувала до себе. Неча
їха це знала, але змінитися не годна була. 

Селяни виправдувалися, nрохали прощення, каялися 
й раділи, що їм така честь припала Хмельницько·го рідну до
ню вітати. 

"Коли б знаття, були б ми напе.кли всього, наварили, як 
на храм. Ов, ов, ов!" 

"Не овкайте, лиш поможіть нам видістатися з халепи", -
~еребив їм Босаковський. 

"Та яка тут халепа, добродію?" 
"А така, що полковниці хочеться до Суботова, а до

рога, як самі знаєте, непевна. Тож поможіть ви нам". 

"Авжеж що поможемо. Ми за покійного гетьмана 
дитину й крови дали б собі пустити, не тощо! Кажи, полков
нице, як і чим ми тобі можемо допомогти?" 

:,Треба нам хоч трьох жвавих парубків, щоб дорогу 
до Малина знали", - відповів Босаковський, - "маєте 
таких?" 

"Знайдуться". 
"І щоб у потребі язика в губі, а шаблі в піхві не забули". 
"І такі є". 
нВ Малині маємо одно діло, н~ дуже то й безпечне, так 

тоді відважних хлопців вибирайте!" 
"1 відважні знайдуться". 
"Та щоб вірні були". 
"Не обиджайте нас, пане. Щоби хто з нас полков:ницю 

Нечаїху зрадив, о, того бути не може! Невже ж ми дикуни 
я-кі, чи що?" 

114 



Босакавський простягнув до них свою долоню, як Jю
пата велику, лиш пощерблену трохи. 

"Тож випємо за згоду та за мир добрий, щоб наші лю
ди не жерлися, як голодні собаки". 

"Випємо, щоб ми всі одностайнu на ворога стали, так, 
я,к колись було" . 

.,Та ще", - докінчив Босю{онський, - ,,щоб ви мені 
тих кілька слів пр остили, які я вам у злості оказав". 

"Прощаємо зі щирої душі"; - відповіли. - "Проща
ємо, але й ви нам простіть, що ми вас так погано приві
тали". 

Босакавський налив спорий михайлик старого хуторян
ського меду від Усті й подав най:таршому. Та цей не хотів 
пити. 

"Хай вони пригубляться", - звернувся у сторону Не
чаїхи. - "Я під їх батьком у кількох боях бинся, Боже, що 
то за чоловік був, а що за проводир! Сама сила й розум. 
Вже такого другого в Україні не буде. Куди, куди!" 

"Не буде", - притакнув, зідхаючи другий. 
"Ой, не буде!" - доповів третій і почав проказувати 

думу про жовтоводську битву. 

Помело бандуру добув, настr.оїв і став супроводжати. 
Старечий голос зразу дрижав, - мов птах крилами бив, 

зриваючися до лету. Але з кожною фразою могутнів, кріп
шав, набирав сили, наче б пригадуван собі, яким був дав
ніш,е. 

Помело зразу також несміливо пальцями Пu струнах 
водив, не знаючи голосу співака. Але за хвилину вони по
знайомилися, зрозуміли себе і, наче два добрі приятелі, 
мандрували в недавне минуле, таке дороге для них і таке 

величне, хоч грізне і криваве. 
Товариство, як заворежене сиділо. 

Молодь живим вінком обступила старих. Забулося, що 
перед хвилиною було. Пісня минулої слави чарівним омо

фором теперішнє лихо прикрила. 
Ще кілька слів> ще кілька у дapiJs по струнах і тихо ста

ло. Тільки чути було, як ліс тривожне шумів і як річка хви
лями журилась. 

"Гарно було!" - зідхав: колихаючи головою, найстар
ший із селян. - "Ще й як гарно було, хоч життя нераз ви-

115 



сіло на волосочку. Та що нам життя! Більш разу не в·мреш ... 
А тепер що?" 

"Колись ми", - нарікав другий, - "слави лицарської 
добували, про наші діла сліпці пісень складали, а нині?" 

"Нині ми: як харцизи, з колами у ровах засідаємо". 
"Ой, притяли нам крила, притяли! І самі н•е літають і нам 

не дають, мов задурманt2ні крутимося= не 3Наючи, що зі со
бою діяти". 

"Що? Шукай собі, як не глибокої води, то високої гилі, 
бо навіть гідної рушниці не маєш, щоб по козацьки вмерти". 

Балакали. Видно було, що пісня їм до душі дібралась. 
Тому й нарікали на свою ніІКчемну долю. 

Аж нараз найстар·ший з них гукнув: 
"Тю, на наші дурні голови! Залишім жалі бабам. а самі 

до шабель! Чого ми тут досидимося, браття? Підем же з от
сим товариством. Друге таке не пригодиться скоро, а иоже 

й ніколи". 
"Підемо! Та пособим.о їм у доброму ділі". 
"Не дамо Бо1гданової доньки ворсгам на поталу!" 
І трьох колишніх козаків зірвалося на рівні ноги, як 

три вірли, що засиділися на скелях. 
"І справді, чому б то на•м не йти? Діти нам у колисках 

не плачуть, а жінок ніхто не вкраде, бо старі". 
І звертаючись до Босаковського, додали: 
"Не дивись, що ми старі, за те від молодих певніші. Пі

демо!" 
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XV. 

Селяни дорогу знали, як свою власну кишеню. 
Без їх проводу не легко було б нашій валці перебратися 

крізь болота, розкислі в осінню негоду, крізь ріки, що по
розливалися широко та крізь ліси й хащі, по яких тіJІІЬки 
вовІКи та лисиці безпечно й певно ходили. 

ВоіНИ знали і кожний брід, кожну греблю, кожний діра
вий мі·сток. Знали також, до якої коршми можна на попас 
поступити, а яку треба здалеку оминати, бо там усякий не
певний народ з коршмарем у спілці на подорожних змовля
ється. Не один несвідомий того, не тільки коней та грошей 
позбув·ся, ал·е й життя утратив. 

Бо що тепер забити чоловіка? 
В тих воєнних неспокійних часах життя людини втра

тило свою колишню вартість, совість заглухла, ніхто ні 
людського, ані Божого суду не боявся. Кожний дивився 
тільки, щоб кінці у воду добре заховати та щоб його за 
руки не схопили. 

Ото ж наші подорожні не раз і не два мали нагоду пе
реконатися, що їхні нові товариші щиро їм сприяють і до 
їх'ІІього діла ставляться, як до свого. Всі вони на Нечаїху, як 
НJа святощ яку дивилися і насправді не було нікого, хто 
крови своєї в її обороні не пощадив би. Ніяк вони не могли 
погодитися з гадкою, що рідна дитина великого гетьмана, 
вихована в такому добрі, у таких достатках, тиняється те

пер без даху над головою. Кожної хвилини раді були при
везти її до Чигирина, або до Суботова, бо уявляли собі, 
що там їй найбезпечніше було б. Це ж бать~івщина Олени 
і не повинно б там бути ні однієї душі неприхи.ІJьної для неї. 

На Бориса гляділи зі спочуттям. Кожний пригадунав собі 
і свої молоді літа, свою колишню любов, а що Маруся була 
донею відомого сотника Богатька, тож її доля лежала кож

ному на серці. 
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"Але ж бо погуляємо собі, козаче, на тв ому весіллю!" -
казали до Бориса. - "Випємо, як вже давно не пили бо 

' гадаємо, що не пожалуєш червінців на весільний пир". 

"Я і життя не пожалував би для неї", - відповідав за
сумований Борис, стискаючи рукоять шаблюки. Знав, що 
без бою своєї дівчини не дістане. 

Та найбільше прислужилися селяни тим, що знали чи
мало людей у тутешніх сторонах та й люди їх знали. 

Таким чином не треб~ було витрачувати дорогого часу 
на довгі переговори з мешканцями тих сіл, куда доводилось 
проходити. 

Була глуха, осіння північ, без місяця і зір, як нараз 
їздалеку десь на виІ,Цнокрузі замайоріло декілька світел. 

"Малин!" шепн~в Фтерапонт, т~ркаючи БосаІКов-
ського ліктем. 

Босакавський зпід ока подивився на нього. 

"А хоча і два Малини, то ти мені не оббивай боків". 
"Я більше не бу ду". 
"Памятай! А далеко ще до цього Малина?" 
"Таж не близько. Ми на горбику, тому вже його й вид

но, а їхати прийдеться ще зо дві годині, бо дорога туди та
ки погана й не дуже то безпечна. ВсР.:ка наволоч міська тут 
промишляє". 

,;Зо дві годині кажеш. Гм ... " - і Босаков·ський задума'В

ся. - "Слухай, хлопче!'~ 
-:,Слухаю, пане". 
нА чи не добре були б, коли б ти так лоскакав у той 

Малин та розвідався, де саме тепер Богатьківна. Може цьо
му кушніреві. що ти про нього згадував, дещо про неі відомо, 
або комусь іншому. Тоді ми й знали б, що і як нам ро
бити. Скочи.ш ?" 

"А чому б ні? Конем, чи пішки прикажете ?" 
"А вже ж що конем, бо конем скоріше вернешся. Ті.1Іь

ки, щоби ти й сам де не заворушився і коня, щоб не проша
лапутив, бо знай, що я тебе і зпід землі добув би, а тоді 
шкура не твоя! Затям собі, брате. А за те, як ти мені спра
вишен добре, то ласка моя не мине тебе". 

Фтерапонт обхопив Босаковського за коJІіна: 
"Спа,сибі вам!'' 
"Та ще й те мушу тобі сказати, що коло м·ене ти можеш 
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у тоди вийти, а без м.е.не залишиш·ся таким гол•ьтіпакою, як 
тепер". 

"Розумію". 
"Бо як скLнІЧиться 't,еперішнє чорт його 3На що, і як 

я до своїх "майонтків" вернусь_ то й 'f!ебе зі собою заберу. 
Стаєнним тебе зроблю, а може й наста:вникам ІНІад гайдука
ми, ще не знаю чим. Що не було б, немала це честь у моїх 
"майонтках" службу робити, о, не малаІ" - і довірливо па
рубка по рамені поклепав. - "Ідь же мені, мій хлопче, а як 
справишен добре, то не пожалуєш того, Фтерапонте ... Фте
рапонт, дуже мені подобається це імя. Незвичайне". 

"Смішне". 
"Ну, їдь уже, їдь! Та хай тебе святий Антоній прова-

дить". 
"Печер\:ЬКИЙ ?" 
"Ні. Із Падви". 
"А чому сам·е він?" . 
"Бо він, кажуть, злодіями править та гольтіпаками таки

ми, як ти". 
"А я про нього й не чував. У Мінеях такого немає". 

"У Мінеях ні, та в моїй заміКавій каплиці є одна така 
старосвітська книга ... але ти мене не заговорюй, ноги на 

плечі й махай!" 

Фтерапонт торкнув коня. 

"Вернися ще, верни.:ь!" - гукнув за ним Босаковський. 

Парубок спинив коня і крутнув ним, як веретеном на 

мkці. ,. _j!.~ 

"Та бо з тебе і їздець не згірший", - дивувався Бо.са
ковський. 

"Доводилось коні на пасо·висько водить з нічліжанами". 

"Ой, хлопче, нічліжа~ни так їздити не вміють, добру ти 
школу пройшов, не бреши, небоже. Але до речі. Хотів я 
тобі сказати, щоб ти на цього коня й не ла.комив·ся. Як вер
неш·ся і як справиш.ся гаразд, він rеій. Але це хабета, коли 
його рівняти з тим, якого ти собі в моїй стаднині вибереш
махай!" 

Фтерапонт рванув змkця і почвалав полями. 

Босаков.ський в~ернувся до валки й, порадившися з По
мелом, підшукали затишне місце і розтаборили·ся на нічліг. 

Віз із полковн:ицею, як звичайно, по середині, а ціла ватага 
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дов:юруги. (Босаков.ський величав усіх охочекомоНІНиии, то
му, що добровільно до походу пристали). 

Хто з них сідло собі під голооу поклав, хто бурку, а хто 
й так горілиць простягнувся, і за хвилину так сильно хро

піли, що аж останки пожовклого листя на деревах тремтіли. 
Лиш вартові з крісом на плечі мовчки за~тигли. Так, ка

жуть, жур·авель на одній нозі стоїть, а ІВ другій камінь три
має. Як задрімає і камінь випустить, то камінь об землю 
стукне і збудить його. 

Але Босакавський не вірив вартовим. Слушно вважа
ючи себе провідником того ди,в.ного походу й почуваючи ве
лику віД!Повідальнkть на собі, він, хоч як був утомлений 
і сонний, ні на хвилину не стулю·вав повік. Думав і слухав. 
За наймешим шорохом гилі, за кожним Ш·елестом сухого ли
стя, зриваrв·СЯ і хапаІВ за шаблю, або за наряджену рушницю. 
Та, на щастя, людської ходи ІНе чув. Лиш звірі пересуrвали.сь 
оподалік і дика птиця бентежила гнітучо мертву тишину 
бол·отнистого ліса. 
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XVI. 

Жовтнева, глуха ніч стояла над помертвілою землею. Ані 
одної зорі, ні одного світильця, - в природі й у душі. 

Темно, темно кругом. 
І чимраз темніше й чимраз безнадійніше. Куди не розбі-· 

жишся -- стіна, до чого не вдашся - мур. 
А ти веселого вдавай, жартуй, смійся, хоча тебе жаль за 

горло стискає. 

Смійся, Бссаковський, своїм гірким, притаєним сміхом над· 
глупотою людською, над злобою марною й над собою самим. 
Смійся в самоті, щоб сміху того ніхто не почув і не побачив~. 
Таку личину ти вбрав, носИ її! Аж до смерти носи! Бо, коли б 
скинув і показав своє справжнє обличчя, ніхто не повірив би 
тобі. Збожеволів наш Босаковський, сказали б навіть гвої 
найближчі ... Найближчі - а де ж вони? Дури себе й друr-их 
.дури, іншого способу нема. Безжурного вдавай. Увесь світ· 
вдає, весь світ один великий театр. Ті перебираються за анге
лів, тамті за мученш<ів, ще інші за лицарів. Є такі, що й у чор-· 
тів люблять прикидатися, але в тих чортиків дурненьких, 
що то їх навіть наш землячоІ< на решето бере, а не справжніх 
чортяк. О, до них охотників нема! Бо кому нині хочеться ви-· 

являти себе таким, як він є? 

Вдавай, Босаковський, вдавай! 
Коні зідхали, Помело щось крізь сон балакав. вартові 

перекликзлися стиха, щоб полковниці не збудити. 
Босакавський ковнір від драної бурки поставив і у своє 

минуле мандрував. Аж у діточі літа. 
Бачив себе в шляхотськім дворі, як найстаршого серед 

численної рідні. Душ одинадцять, з того сім дівчат. Треба ж 
для них якесь віно придбат~ бо хто нині голу дівчину візьме, 
хоч би й таку гарну, як сама Венера білораменна? 

І чотирьом хлопцям треба якогось лаха на хребет і шаблі; 
якоїсь до боку й коня, бо шляхтичі вони, та ще й не будь які r· 
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По мамj з сенаторського коліна. Не було місця для Валька 
в батьківській хаті, хай собі йде! Він найстарший, хай собі 
раду дає' 

І Валько пішов. На двір одного вельможі попав, бо був 
високого росту й силу мав, як молодий Самсон. 

Та що ж? Гнучкої шиї Бог йому не дав. Валько душею 
кривити не вмів. Правду в очі рубав, а люди правди не люб
лять. Не злюбили і його, а він не любив їх. Нікого. Жінки на-
сміхалися з Валька, а він сміявся з усіх і кусав, як оса. Навіть 
свого пана не пощадив. За те й вилетів від нього. Добре, що 
.живим і лиш покаліченим трохи. На тілі, бо душу виніс цілу, 
таку, як її створив Бог. 

Пішов Валько із тим, що й прийшов, тільки дещо двір
ської оглади набрався й пізнав світ. Ой, пізнав він його! Та 
не 3 доброго боку. 

Тоді то й личину на себе натягнув. Бо му~ів. Бачив, що 
без того жити не мож. Згодом до другого пана попав. Але 
й тут не іна·кше. Фальш, кривда, облуда. Кривди стерпіти не 
міг. За покривлженими в обороні ставав. Навіть бився. Кілька 
шрамів пониІіі на тілі своїм носить (одиноке добро, якого 
дослужився). 

Замjшаний в омеJІяницьку трагедію, став по боці важко 
покривлжених Станішевських, виступав проти "рудої собаки" 
Ліневеького й цілої тічні тих песиголовців, що з Ліненським 
тримали, аж на Тетері скінчивши, і таких собі ворогів придбав, 
що нічого іншого не залишилось, тільки тікати на Січ. От там 
то він і з Хмельницьким стрінувся. З ним у nоходи ходив 
Але бідний, обдертий і не скорий на добичі воєнні, а до того 
ще й мякосердний ізроду, не висунувся вперед. 

Хоч рубака першої міри, сміливий, як чортяка, хитрий, 
як Одисей, а сильний як Голіят, не то полку, але навіть сотні 
не дістав. Хоч яке лицарське діло зробив, люди того поважно 
не брали. Все з насмішками ~ро пана Босого говорили. 

А він не сердився. Життя паблажувать навчило. І про
щать ... Прощав. 

Деякий час із сотнею в Суботові стояв. Не дурний, 3 то
вариською огладою, дотепний, до гетьманського двора на

близився. На покоях бував. 

Інший на його місці був би подбав про себе. Раз і другий 
натякнув би про свою кривду, сказав би, що менше гідні то-
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вариші вже давно сотникують, а Босакавський мовчав. Ні
коли про себе навіть еловечком не писнув. 

Зате до гетьманських дітей привязався, до обох дів
чат, зокрема до молодшої Олени Степаниди. 

А вона також "смішного Валька" полюбила. Смішного! 
Нераз слухала його жартів, пильно дивилася в його очі 

й навіть тягнула за вус. "А чого в тебе такий в ус, як повісмо ?" 
- пита.па. 

Але не сміялася ніколи. Казав би ти ця дитина сміятися 

не вміє. 
А потім гетьманові доні підхопилися, повіддавалися. 

старша за Данила Виговського, молодша за Івана Нечая 
пішла, а "смішний Валько" також із Суботава пішов. З но
вою раною. Але тим разом не на тілі, а на душі. Сміхом її 

ГОЇВ. 
І гоїть, і вигоює донині, і - загої~и не може ... 
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X\fH. 
J 

Ледве чутний, далекий тупіт кінських копит роз бу див 
Босаконеького з задуми. 

"Мабуть вертається Фтерапонт", - погадав собі пішов 
йому назустріч. 

"Хто йде?" - спитав. 
"Фтерапонrг Безрідний". 

"Гаразд. Зажди. Я йду до тебе. Не треба полковниц·і 
будити. Хай спить". 

Фтерапонт коня за поводи тримав. І він кінь заболо-
чені були по вуха. 

Босакавський простягнув до Фтерапонта свою долоню: 
"Спасибі, що вернувся. Ну, як же там?" 
"У ее гаразд". 
"То добре". 
"Не дуже". 
"Чому?" 
"Бо собака дівчину н;а лkничівку вивіз". 
"А лісничівка ця що?" 
"Мов твердиня яка, серед ставів стоїть. Доступитися до 

неї важко. То так сказати не лісничівка, а панський замочок 
мисливський". 

"Розумію. А залога яка?') 
"Невелика. Кількоро людей". 
"Певних?" 

"Один, як собака вірний. До інших я вже татарина 
одного підkлав. Купить їх. Треба грошей". 

"Багато?" 

"Людям не дуже, але татарин не візьме щонебудь. 
Золота хоче". 
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"Дістане". 
"Наперед". 
"Половину, а другу по роботі. Інакше не плачу". 



"Я так і зробив. Половину дав, а другу обіцяв випла
тити пізніш·е". 

"А звідк.іля ти мав гроші?" здивувавсь Босаков-
ський. 

"Мав і виложи'в за в.ас. Думаю - відда,сте ?" 
"Авжеж ... А люди та які?" 
"Людям я обіцяв, що заберемо їх із собою... й у Субо

тові до козаків пристануть. То самі парубки, лише оди1н 
жінку має й діти. Та того вони й обез-силять". 

"Коли?" 
"Завтрішньої ночі, бо нині спалудня пан до Києва їде, 

на якусь раду. Він із Тетерею знюхався, проти Виговського 
йде''. 

"То ти й про це провідав". 
"Я, як провідую, то про в.се. Жаль тільки, що того пана 

до рук нам не дkтати". 

"Мені його не треба". 
"Але мені!" 
"Ти до іншого разу підіждеш". 
"Не інакш·е". 

"А як же ми дістанемося до тієї ліс.ничівки ?" 
"Знаю, де човни стоять. Перепливемо став". 
"А Маруся?" 
"Чекати нас буде. Двері нам відчинить''. 
"Думаєш, легко піде?" 
"Мусить. І тяжче діло робиться, як треба". 
"Правда твоя". 

Світало. Крізь імлу бовваніли безлисті дерева, nовіва'В 
вітрець і мокрий холод добирався до костей. 

Босаковський витягнув з "преісподніх" плящину і по
тягнув з пів кватирки, а тоді пляшку Фтерапонтові подав. 
Цей скривив.ся. 

"Не вдавай, хлопе, н~е вдавай. Бо, як правда, що ти 
в академії вчився, то й пити певне вмієш. 3 того там і почи
нали науку. О, бачиш, як тИ тю~неш, як емок. ДовоЛіЇ вже, 
довол.і! Мені ще трохи на снід&нок лиши! Так ... А тепер ще 
одно. Я чолов.ік щирий і люблю щирих людей, а крутіїв нена
виджу. Якщо ти щиро гадаєш зо мною, то ще раз кажу - не 
пожалуєш того. Виведу тебе в люди. Буває так, буває, що 
нині паливода, а завтра воєвода ... " 
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"Або вози-вода". 
"Не переби:вай.От навіщо дал·еко шукати, візьмім Брюхо

вецького. Служкою у покійного г-етьмана був, а нині на 
булаву зазіхає. Так і з тобою буде. Нині ти звичайний пиво
ріа, а иоже й горлоріз, чорти тебе знають, хто ти, а завтра 
серед гарн1их людей і сам покращати можеш. Та як би воно 
й не було, затям собі, що поки ми Марусі не добули, поти 
я тебе зі свого ока не спущу". 

"З котрого?" 
"3 обох, голубе, з обох. І коли б так, чого я тобі не ба

жаю, виявилося, що вс-е те, що ти говориш, брехня, або, 
коли б показало.ся, що ти нас у засідУ.у тягнеш, то перше 
За все я тебе ... " - і Босаковський завернув очима. - "Не 
хочу на!віть казати, що я тоді з тобою зробив би", - докін
чив. 

"Не зробите, ваш.а милосте, не зробите, бо я не дурний". 
"Гадаєш?" 
"ЗнаЮ". 
"Що?" 
"Знаю, що до•скочити можна на службі в її милості, 

Олени Нечаїхи. Ц·е ж Хмельницького доНІЬка". 
,,Рідна". 
"Найрідніша". 
"Як бачу, тебе дійсно по голові не били". 

"Ні". 
"Отож розбудимо табор, поснідаєш собі і лягай спати, 

але під возом. Там бу де найбезпечніше для тебе і для нас". 
"Гадаєте, я вже не був на возі і під возом?" - відповів, 

здвигзючи раменами Фтерапонт.- "Але думаю собі, що все 
таки краще, зокр·ема для жінок, мати дах над головою. Тож 
поїдьмо у Слобідку. Вона недалечко відсіль". 

"А люди там Я'Кі ?" 
"Виговського. Та ще як побачать полковницю, то щирим 

серцем нас приймуть." 
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Босакавський надумувався хвилину. А тоді: 
"Нехай бу де. Послухаю тебе". 
І вал·ка п·ер·еїхала в Слобідку. 



XVIII. 

Мисливський замочок, на якім приміщено Марусю Бо
гатьківну, щоб її заховати від людей і зробити послушною 
для пана Фалдавського стояв на невеличкому острові серед 
великого ставу. Став цей, то ро·зливався широким пл·есом, то· 
губився у трощі й шуварах, щоб за ними знов блиснути 
срібним дзеркалом води. У його хвилях плюскалася сила си
л·енна всякої риби, а в тро·щі та в комишах виводили·ся цілі 
стада водної птиці. Рибаки цілими возами вив.озили звідтіля· 
рибу, а хлопці назбирували цілі коші качачих яєць. Одно 
й друге продавалося в городі забезцін. 

Кругом ста:ву, як дал·еко оком кинеш, непрохідні,. 
місцями сокирою ще неткнуті ліси. В лісах звіря і лkовоІ 
птиці безліч. 

Туди то приїздив власник цього майна на лови. І тоді 
в мислив-ськім замку гучно було і бучно, бо пан Фалдов
ський любив забавитися шир·око, а гості його також. 

Саме небаром мали відбутися там такі лови. Чекали 
тільки, щоб замерзла земля та щоб упала понова*), бо осі:НЬ 
випала дощева, а околиця і без того була мокра. Скрізь ба
гато тепличин і зрадливих баюр, у яких чорти сидять. 
і тягнуть мисливого за ногу. В замочку заздал;егідь піднов
л·еН•О кімнати, поразвішувана по стінах килими й зброю, а на 
полицях пороз·ставлювано дорогу посуду. В пивнИці чекали 
меди й вИна, в "аптичці" горілки і наливки всілякі, старий 
дворецький зранку доночі тупцював по дворі, пильно
дбаючи, щоб усе було так, як "вельможний пан" люблять. 
А що доброї забави без гарних жінок нема, так заушники 

Фалдавського і про них подбали. Вишукали в його добрах 
кілька гарних дівчат та молодиць і тримали їх у панськім 
дворі, в Малині, де для них шили розкішні вбрання та при-· 
учували, як мають поводитися з панами. 

*) Свіжий сніг. 
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Жертвою того свята впала також Маруся Бо·гатьківна. 
Прислужники Фалдавського вже давніше помітили її незви
чайну вроду, закинули сітку і зловили дорогу рибку. А що 
в Малині мала Маруся свояків і знайомих, то заздалегідь 
.вивезли Гі у лісову пустелю. Тут вона була відрізана від 
овіта, бо в лісах не було твердої дороги, а небагато людей 
знало навіть, де той замочок стоїть і куди до нього діста
тися. Запрош·еІНі на лови приїздили на конях, їх супрово
.джали панські гайдуки й лkова сторожа, а через став пер·е
возив їх човном ставничий. Як же тоді дістатися кому до 
.Марусі й як їй думати про втечу? 

Сиділа во:нІЗ, мов пташка в золоченій клітці, з жахом 
.думаючи про тую д.ни:ну, коли до замочка заїде Фалдовський 
і - пічнуться лови. Доглядали її, як зіницю ока, навшпинь
,ках ходили коло неї, вона сердила·ся зразу, не хотіла їсти, 
кидала посудою, грозила, що відбере собі життя та по кіль
кох днях збайдужніла і здавалося, що погодила·СЯ зі своєю 
долею. 

За товаришку дали їй Палажку, підстаркувату вже 
дівчину, колись красуню і розкішНІицю панську, тепер зда
.валося, жінку, готову на все. Палажка днювала й ночувала 
біля Марусі й ні на хвилиночку не відступала від неі. 
"Ясочко моя, королівно замор·ська, соНІінько наше кра<:не", 
яких влесливих слів не підбирала, з якими прислугами не 
відзивалася до неї. Маруся гидувала Палажкою, як плислуж
ницею діявольською· і дивилася на неї, як на свого ворога 
найлютішого. Але минув день-другий і стала приникати до 
неї, тимбільше, що Палажка розказувала їй про своє минуле, 
про свою власну кривду і тим оповіданням розбудила спо
чуття в серці дівчини. 

"Гадаєш, донечко, що я з власної волі настаю на твою 
честь, що не знаю, який ц.е гріх і кари Божої не бою·ся? Ні, 
серце, ні, я мушу. ЗамкНІули мене, як звірюку в клітці і роби, 
.що тобі скажуть. Таж із цеї тюрми не то чол-овікові, але 
й :ииші проти їх волі не вийти. Бачил.а який високий часто
.кіл, а за ним вал, а за валом рів, а там вода, як море? 
І ·втікай! Куди? Хіба на другий світ. Ми тут, донцю, гірше, 
ніж у каторзі турецькій". 

"То що ж мені діяти, порадьте!" просила, залива-
ючися слізми, Маруся. 

Палажка мовчала. 
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"Порадьте, бо голову соб1 об мур розчереплю". 
"А Бога ти не боїшся? А життя і вроди тобі НІе жаль?" 
"Що мені по загидженій вроді, що по знівеченім життю, 
краща смерть нагла!" 
"Ні, дитино, все таки життя краще. Знаємо, як в01но 

:.тут«, а не відаємо~ як »там«. Життя Бог дав і тільки Бог 
може його відібрати". 

Вечір тулився до стін, а вони притулилися до себе, - не 
ворогували, спільна недоля подругамн їх зробила. 

Від ставу така імл.а НІаосувала, що здавалося повидавтоє 
шибки у вікнах. В світличці чимраз темніше ставало. Лиш на 
коминку букова колода тліл·а і сичали осикові поліна. 

Два жіночі голоси, як дві птахи в негоду тихес·енько 
·квилили. Нарікали на сво'ю недолю, на _змарнова:нІий тал•ан. 
Дві людські душі псалом кривди співали: одна, як голуб біла, 
друга з підбитим крилом, заболоченим і обагреним кровю. 

"Потерпи, донечко, потерпи", - казала ця друга, 
."терпіння і біль, це наше діло жіноче. його нам у житті не 
кинути". 

"Терпіння - так, але як із соромом жити?" 
"Як?" - і голоси губилися в темряві. Шукали відповіді 

й не мог ли знайти. 

Нічний сторож під вікнами довбенькою об дошку кала
тав, буцім каза~: "Чуєте? Я тут. І НІе гадайте втікати!" 

Якесь rтугутькало зл,uвіще на старезній липі кричало: 
.,,Пігі-пігі!" Сови відзивзлися в лісі. Ліс шумів, наче б море 
здалеку грало. 

Не·стерпно важко ставало на душі, буцім тебе хто·сь лан
.цами до муру привязав: шарпаєш їх, рвеш, гризеш зубами, 
та перегризти не можеш. 

Маруся кинулась на ліжко: 
"Збожеволію!" 
Палажка долонею вуста їй прикрила: 
"Бога ради, цить! Тут стіни вуха мають. Лука стежить 

sa нами. Діявол не чоловік. Почує, до темниці заи'юНІе. 
Та'м- ад''. 

І притулилася до дівочого теплого тіла і ледве чутно 
ИЗШІеПТ}'ІВЗЛЗ: 

"Потерпи, донечко, потерпи! Слухай мене, я тобі не 
в·орог, :ми не чужі. Одною мовою од;ного Бога славимо. Бог 
милосердний, він твоєї кривди не схоче". 
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"А от вас скривдили люди". 
Палажка стрепенула.ся, ніби хтось доторкнувся до її 

старої та все щ,е болючої рани. 

"Зі мною друге діло було. Я пішла на намову, піддурили 
мене, роз'Гулялася, роз.сатаніла, не роЇ!=і1НіЯЙ мене зі собою, -
ти, як лелія біла. Пострівай! Нашим паном, як Марком по 
пеклі товче. Він розїджає. А часи тепер небезпечні, - не 
пора виїздити з двора". 

"Ой, не пора ... '' - притакнула Маруся, згадавши свою 
подорож до Нечаїхи. 

"Нині він, кажуть, до Києва їде на якийсь бенкет; чи на 
раду. Мабуть з Тетерею якусь змову готує". 

"На кого?" 
"А на Виговського, на гетьмана нашого, значить. А кожна 

змова - ц·е неаевне діло. Хто вгадає, чим вона скінчиться? 
Може Фалдовський з того Києва не вернеться, може і ловів 
не буде, а тоді ... тоді" - і очі її спалахнули вогнем давно 
пригашеної надії. А по хвилині нашептувала далі до вуха. 
"Отож ти не гадай} що тут Фалдонського люблять. Один 
Лука за ним в огоніь 1 воду піш·ов би, інші ні. Інші бояться 
: ненавидять його, бо кому там хочеться сидіти на такій 
пустельні та ще тепер, коли кругом кипить. Парубкам до 
своїх хат спішно, до своїх сіл і свобід. Там землю ділять~ 
добро всяке грабують, а вони тут, як заворожені сидять. 
Буцім я не балакала з ними, не знаю? Вонои тільки доброї 
нагоди чекають, щоб вихопитнея з цього пекла. НаВJіть 
воротар, що ключі від брами тримає, навіть старий дво...: 
р·ецький. І їм cпilll'НO у широкий світ, до дітей :воїх і внуків. 
Потерпи! Бог милосерД!НІИЙ, мuже Він твоєї кривди не схоче"~ 

Балакала так переконливо і палко, що Маруся за-спо
коїлася на хвилину. Вихована у побожній родині, не могла 
погодитися з гадкою, щоби Бог дав їй таку кривду зробити. 
Ц·е раз, а врешті вона ж не сирота безрідна. Має рідню, 
батькових приятелів, довідають.ся, що сталося з нею, визво
лять її. А Бори~с що? Невже ж він не козак, невже ж він 
шаблі не має? Не перша вона попала в таку халепу і н·е 

перша вилабу дається з неї ... Добре, що Палажка їй сприяє ... 
Палажка - з досвідом людина. Якщо до чого прийде, за 

нею, а не. за Фалдов~ьким потягне. Вона ж його не любить,. 
бо скривдив її, понівечив життя .. 

З тими думками й заснула. 



ХІХ. 

Де1НІЬ довго не хотів зі сну вставати. Окута·нся імлою~ 
сонце хмарами приеловив і дрімав. 

В Марусиній світлиці було так темно, що Палажка 
каганець засвітила. 

Піднавила вогонь на кабиці, докинула дров.ець і, впев
нившися, що Маруся спить, пішла приготовити для неі 
сніданок. 

Повія:в вітер, заскрипіла перед вікнами липа і Маруся 
розплющила пові·ки. 

Повела перестрашеними очима: де вона є і звідкіля тут 
узялася? Хотіла зірватися, вибити вікно й летіти наос."'Ііп, 
Ніав.мання, на гос~ронерхий частокіл, або в глибо.кі хвилі 
ставу. 

Такий гарний їй сон снився, а так погано збудилася! Сни

лось Марусі, буцім вона маленька, босоніжка, в куценькій со
рочинці, стоїть у пасіці й боїться бджіл. Аж де не взявся 
Борис. Причвалав, привязав коня біля пер·елазу, іде. Такий 
красунь, у новій свитці і в смуш·евій шапці, шабля при боці. 
Побачив її і руки до н•еї простягнув, як до дитини, коли 
хочемо, щоб до нас прийшла і кликав: "Хойці, ходоньки, 
хойці". 

Накрила повіками очі, бо хотіла ще раз побачити ц·ей 
дивній, дитяче-щирий сон. 

"Ти спиш?" - почула голос Палажки. 
"Або що?" 
"Бо я тnбі сніда:нок принесла". 
"Зараз встаю". 
"Та чого? Там така мряка, зимно, полежи собі ще 

трошки. Поснідай у ліжку, по панськи". 
Присунула стілець, накрила рушником, розставила 

посуд із питвом та їжею і сама на дзиrлику присіла. 
Маруся бачила, що Палажка якась не та, як звичайно, 

ал·е не сиіла її питати, боялася щось недобре почути. 
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Аж по сніданку Палажка перша ВІДІзвалася до неї: 

"Я, Марусенько, щось для тебе маю". 
"Що?'' 
"Вгадай!" 
Марусині чорНІі брови з.сунулися докупи, вузенькі, 

смажні вуса здрігнулись. Надумувалася. 
"Ні, не ВІГадаю. Голову мені запаморочило, кажіть, що 

таке маєте для мене?" 

Палажка нахилилася і шепнула: 
"Лист". 
"Від кого?" - здивувалася Маруся. 

"Не знаю, від кого, бо я читати не вмію, але лист писаний 
до тебе, прихильною тобі рукою". 

"Покажіть!" 

Палажка зиркнула за одні двері, за другі, глипнула у вікна, 
чи хто не підглядає, а тоді приступила до ліжка. Сіла й ви

тягнула з-за пазухи листок тісно зложеного паперу. 

Маоуся простягнула руку. 

"Ні, дитино. Перше присягни, що не виявиш мене нікому 
й ніколи, щоб не знати що". 

Маруся два пальці вгору підняла: 

"Присягаю, що не виявлю нікому й ніколи, щоб там не 

знат• що. Не виявлю, що я від вас цей лист дістала". 
І поцілувала оолотий, самоцвітамн обсипаний хрестик, що 

його носила на грудях. 

Палажка заслонила її собою і всунула папір у руку: 

"Читай!" 
Письмо було дрібненьке, вправне, наВІть гарне. Маруся 

прочитала: "Будь готова. Як почуєш "кукуріку", знай, що то 

ми. Роби, що скаже Палажка, і не бійся нічого. Все буде 

гаразд". 
"Бог із тобою. - Приосильний". 

"А що там стоїть?" - спитала шепотом Палажка. 
Маруся ще раз перечитала письмо, а тоді Палажка взяла 

й кинула його в огонь. Згорів, вона попіл поліном загребла. 
"Що ж ти на це?" - спитала. 

"Сама не знаю, що казати. Чудо якесь", - відповіла Ма

руся. 
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"А бачиш? Не казала я тобі вчора? Що, не казала? Бог 
змилосердився над нами. Над нами, кажу, бо я також піду 
з тобою. Не хочу тут довше сидіти і до гріха помагати ка
тюзі. Візьмеш мене?" 

Маруся кріпко обняла Палажку за шию: 
"Ще б то ні! Підемо, тіточко, підемо, на ясні зорі та на 

тихі води, підемо!" 
І очі її блиснули тією щирою, людською радістю, над яку 

нічого кращсго в світі немає. 
"А звідки ви цей лист діста.ІJи ?" - цікавилася. 
Палажка знов оглянула вікна й двері: 
"Татарин з г6роду за рибою приїхав і привіз від якогось 

молодого козака. Каже, на такім гарнім коні їхав і вбраний 
був, як який князь. А грошей мав, грошей!" 

Уста до самого Марусиного вуха притулила: 
"Вони тут бу дуть нинішньої ночі. Човен чекатиме на них, 

брама подасться, пси не бу дуть спущені з ланців, а найкусли
вішого з них Луку ми також припнемо, - увійдуть."'" 

"Увійдуть!" -- повторила Маруся: й так кріпко стисну ла 
Палажку, що та мало не скрикнула. 

"Увійдуть, тіточко, увійдуть!" - і з радости то сміялася, 
то плакала Маруся. 
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хх. 

Увесь ловецький замочок знав, що Фалдовський до Києва 
поїхав. Не потребували боятися, що його лихий надн~се. 

Фалдовський іноді перед ловами впадав, як буря, щоб 
оглянути, чи все приспособлене, як годиться. А що вдовалити 
його було внжко, то на замочку наставав тоді справжній 
судний день. Кожному діставалося й кожній, не виключаючи 
навіть Палажки, колишньої любовниці пана. Фалдовський 
лаявся 1 бив і грозив, що живцем із них шкуру пастягає і що 
їх у ямах погноїть. Тільки Лука й старий дворецький вихо
дили ціла. Дворецький тому, що на руках виносив ,,панича", 
а Лука, бо був Фалдавському вірний, як найвірніший собака. 

Нині вони могли спокійно відітхнути, могли навіть погу

ляти дещо. І так роботи нема. Татарин із рибою відїхав, на 
лови не підуть, бо мряка така, що замість у цапа не важко 
стрілити в чоловіка, залишалася хіба щоденна закрутанина 

на обійстю. 
Як звечоріло, дворецький попросив до себе Луку. 
Лука прийшов виголений і вимитий, вус йому так ст.ир

чав, що сорока могла б на ньому сісти. Був це мужчина літ 
пятдесяти, невисокий, плечистий, червоний на виду, з ма
ленькими, хитрими очима, з об~'Іиччям без виразу й без ха
рактеру. Загальне вражіння: хитрість і жорстокість ... Лука 
Лукавий. 

От цими то прикметами він і здобув собі ласку й довір
ливість свого пана. Хитрий був, як лис, а жорстокий: як рись. 

Ніяких мук не жахався. 

Хоч за вірну службу доробився гроша, але на дурничку 
все таки був ласий; до дворецького наввипередки біг, бо там 
можна було смачно зїсти й добре попити. 

А нині ще більше, ніж коли, бо дворецький чогось був 
гостеві особливо радий. Поставив куропатви, казав насмажити 

блинів, не пожалував доброго меду, а що найважніше -

134 



зготовив такого спотикача, якого тобі й у Києві не подадуть. 

,,Що випєш, те й твоє", - приговорював, на.11иваючи 
чарку Луці. 

Лука випив одну, другу, десяту. Ледне очима кліпав. 
По вечері сіли грати в кікса*). Щастя Луці сприяло. Ви

грав декілька золотих, а виграти таки любив. 
Вдовалений і розохочений ледве заліз до своєї хати 

і, не розбираючись, заснув. Жінки не мав, ключниця його 
доглядала. Прийшла, зняла чоботи й потягнула за вус: 

"Але ж бо стирчить, як дріт". 
Витягнула з кишені к."'!ючі й пішла.Знала, що Лука рідко 

коли впивався, але, як підкропив собі, то можна було з гар
мат стріляти - він спав. 

Ключниця була з тих, що й Палажка, і як Палажка свого 
пана, так вона Луку любила. Чекала тільки нагоди, щоб від
платитися йому за те, що з нею зробив. Нагода трапляла,ся 
нині. 

Дворецький був тут ні при чім. Він вряди-годи запрошу

вав Луку до себе, а нині гостив його, сам не знаючи, чому 
якраз нині. Так підшепнула Палажка. Казала, що пан не при
їде й що погано надворі, так чому б їм не розвеселитися 
трохи? Дворецький розвеселився й також спав, як новонаро

джена дитина. 

'ключниця до Палажки прибіг ла. 
"Мій спить, як би макового вивару напився. Підкропила 

собі собака. Не збудиться аж до рана". 
"А що? Маєш?" - спитала довірливо Палажка. 
"Маю'', - відповіла коротко ключниця й дзеленькнула 

під запаскою ключами. 

"А якби так Лука зб у див ся?'' 
"Так що! Скажу, що впився, як свиня КJlЮЧі на подвірі 

згубив, а я знайшла. Велика річ!" 
Маруся голову до подушки притулила й у давала, що 

спить. Най вони балакають собі в чотири очі. 
"Перевізник знає?" --- спитала Палажка. 

"Він наш". 
;·А воротар?'' 
.,Також'' . 
. ,А парубки?'' 

*) Гра в '<ЗРl и сліпий маріяш. 
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"Готові''. 
;,Усі?" 

"Ні. До двох я й не приступа.11а - непевні". 
"А може б спробувати?" 
"Не треба. Кажу тобі непевні. Ще нароблять крику, роз

будять Луку й попсують усе діло. Най буде бій. Так краще~ 
Всі вдаватимуть, що бються. Але наша візьме. Пяних повя
жуть, як баранів. Луку також". 

"Але вбивати не треба. Гріх. Бог не поблагословить діла". 
"Авжеж, що вбивати не треба. Хоч, правду сказати, Лука 

заслужив собі на кару. Чи мало він намордуван то дей?" 
"Нехай його карає Бог, не ми". 
"Нехай". 
Пошепки переговорювали з собою, наслухуючи, чи не 

почують знаку. 

нТи вже зібралася?" 

"Так. А ти?" 
"Я також. Не забрала всього, лиш цінніше". 
"Авжеж. З тягарем утікати важко". 
"Важко. Нехай Фалдовський подавиться нашим добром". 
"Для тих, що по нас прийдуть, матиме". 
"Якщо не згорить двір". 

"Не треба, щоб горів!" ·- зжахнулася Палажка. - "Ще 
в Малині побачать заграву і прибіжать". 

"Або я кажу, що треба? Та знаеш, як воно бувае: е мала 
іскра, а велика пожежа. 

"Мала іскра, а велика пожежа ... '' - повторила Палажка 
й палець до вуст приткнула: - "Цить!" 

Наслухували. Здавалося, що чують у дари весел і плюскіт 
хвиль. Нараз "кукуріку !" і обі зірвалися на рівні ноги. 

"Марусенько, вставай!'' 

Марусі світ закрутився в очах. Кров ударила до голови, 
серце билося в грудях, як пташка у жмені, ноги зробилися 
важкі, мов викуті з криці. 

Палажка накинула на неї тхорами підбиту свитку, насу
нула на голову саболеву шапочку: 

"Ходім!" 
Дівчина хиталасн: як пяна. Переживання останніх днів 

виснажили її докраю. 

"Палажко, я не можу ... " 
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Палажка вхопила її за руку й витягнула з хати За той: 
час ключниця побігла до дімку, в якім мешкав Лука. 

Дімок потопав у темряві. Повернула двічі ключем, ззм
кнула входові двері, а ключ кинула геть. 

"Спи, чорте, спи! Бодай ти й не збудився!" 
Побажавши в такий сердечний спосіб свому властивцеві 

"доброї ночі", прибігла на rанок, де вже на неї Палажка. 
з Марусею чекали. 

"Хутчіш! Хутчіш!" 
І три жіночі постаті пустилися доріжкою до брами. Мали 

ще перейти яких двадцять кроків, коли ~tераз нічний сторож: 
Панько заступив їм дорогу. (Ах, вони забули про нього!). 

"Ви куди?" 
"А тобі що до того? Пускай!'' 
"Мені не казали нікого вночі випускати". 
"Дурний! Я тобі кажу: пусти!'' 
"Не пущу!" 
"Мусиш!" 
"Люди, сюди, до мене! Хто в Бога вірує, ходи!" - кри-

чав Панько. 
Дерся, як би з нього шкуру дерли. То не він кричав, лиш 

страх, той страх, що сидів у його душі від дитини, страх 
перед панським гнівом і перед лютою карою за несповнену 

службу. 
· "Павле, Пилипе, Хомо, сюди!" 
На його крик заспаний воротар висунувся із своєї нори. 

В лівій руці ліхтарня, у правій спис. Протиран очі. 
"А хто тут, га? Чого верещиш?" - повернувся до Пань-

ка. - "Чого людей паночі тривожиш?" 
"Втікають". 
"Хто, де, куди? Що тобі привиділося, сліпцуне?'' 
"А от вони ... " - і Панько тягнув ключницю за руку. Во

ротар вдавав, що помагає Панькові. 
За той час Палажка з Марусею добіг ли до брами. Па-

лажка кулаками і носиком чобота гримала до неї: 

"Ми тут!" - кричала. "Ходіть!" 
"Відчиніть!" - відповіли їй голоси з-поза брами. 
"Не маємо ключа, скачіть через частокіл". 
За брамою нараджувалися хвилину. Аж почувся голос 

Босаковського: 

"Борисе, ставай мені на плечі! Хутчіш! Так ... Скачи!" 
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"Заждіть ще, заждіть!" - спинила їх Палажка, бо при
гадала собі, що коло комірки лежить огнева драбина. Притяг
нула її скоренько й приставила до паркана. 

"Лізьте тут!" - гукнула. - "Тут є драбина!" 
За хвилину на паркані появився Борис, за ним У ласенко, 

а там і другі. Один за одним зіскакували на землю й відби
валися від неї, як мячі. В саму пору прийшли, бо від стаєн 
уже парубки Фалдонського надбігали. Напереді якраз ті два, 
що їх ключниця у змову не втягнула. На дворі було так темно 
й імлисто, що нічого побачити не могли. Чули тільки знайомі 
їм і незнайомі голоси, але що тут сталося, ніяк не могли зро
зуміти. Лиш коло Панька й воротаря ліхтарка кидала неве
личке й не дуж.е ясне кружало світла. Ключниця все ще шар
палася з Паньком. То він її, то вона його перемагала. Сторож 
був старий, у важких шкапових чоботях, вона жвава і в лег
ких чобітках; він як медвідь, вона - як дика кітка, обоє за
дихані, облиті потом, останніх сил добували. Але, як парубки 
Панькові на поміч надбіжать, то вона пропаде й може все 
пропаде з нею, - погадала собі. 

,,Палажко, поможи!" -кликнула. - "Поможи!" 
Палажка вхопила У ласенка за руку й потягнула його 

в той бік. 
У .. 1асенко прибіг, відтрутив воротаря направо, Паньком 

друлив наліво, увільнив ключницю, а сам проти парубків по

вернувся. 

Противники не бачили себе, тільки чути було свист У ла
сенкової шаблі. Парубки відбивалися хвилину, один колом, 
вирваним із плота, а другий ціпилном, вхопленим наскорі, 
але, побачивши, що навіть оба разом не дадуть тому одному 
ради, дали знати ногам. 

"Розбишаки на двір напали! Рятуйте!" - верещали, по
даючи ся в напрямі своїх стаєн. 

Воротар удавав сильно потовченого. Качався по болоті 
й стогнав: 

"Ой, люди, ой, гину, конаю. Рятуйте!" 
А.1е ніхто навіть не думав про нього, так само, як і про 

Панька, що рачкував до криниці, щоб вгасити спрагу й об
мити у:>ани на лиці й на обох руках, бо ключниця у розпуч
.ІlИвій боротьбі його скусала й подрнпала. 
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"Борисе!" - і обім.11іла, павалилася в його обійми. 
"Води! Води! Скоріш!" 
"Несіть її до хати!" 
Борис, не йшов, а біг за Палажкою до Ганку й як дитину, 

нас на руках Марусю. Не так уявляв собі зустріч. Не так. 
А все ж таки радів, що вона є, що не пропала, що чує ·п біля 
себе. 

"Марусе, відізвись!" - благав. 
Мовчала. 
"Скоріш! Скоріш!" - принаглюван Палажку, щоб від

чинила двері. 

Палажка насилу знайшла ключ: 
В Марусиній світлиці nce ще горів огонь, а на столі стояли 

останки неспрятаної вечері. 

Борис поклав Марусю на постелю. Скоренько роздягнув 
її, ПаJІажка розщібнула сорочку. Ратували обімлілу. Маруся 
лежала, як мертва. 

Палажка пригадала собі, що в сумежній світличці, у дво
рецького, є аптичка, і скочила туди. 

Дворецький одягнений лежав і хропів, "жидів возив". 
Палажка. скаторгала його: "Вставай, старий!" 

"Не хочу. Відчіпись !" 
"Мусиш ... !" 
Здивовано подивився на неї: "Що сталося?" 
"Вставай і відчини аптичку. Маруся обімліла". 
Витверезився надух. Дістав якусь плящинку й потупцював 

за Палажкою. 
"А це хто?" - спитав, побачивши Бориса. 
"Марусин суджений", - відповіла Палажка, вириваючи 

nлящинку з рук дворецького. 

"Кілько капель?" 
"Десять", - відповів, протираючи очі. 

Палажка відчислила десять капель і піднесла ложку до 
Марусиних уст. Маруся відчинила повіки: "Борис? Тут?" -
спитала здивовано, - "ах, як я довго спала; який гнітучий 
сон!" 

"Це не сон, серце, а правда. Але не бійся, бо я біля тебе. 
Не дам тебе нікому й ніколи, ти моя!" - і припав до неї. 

Дворецький повалився на лаву: "Я труп", вистогнав, 
зрозумівши, що сталося. 
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"Оживеш, не бійся, оживеш, потішала його Палажка. 
На порозі появився Босаковський. 
В одній руці шабля, в другій пистоль. Ще курилося з неї. 
Задиханий, заболочений, незагоєна рана відновилася, -

але цілий сіяв. 
Шаблю полою обтер, пістолю заткнув за пояс і підкру

чуючи вус, на три кроки до ліжка Марусі приблизився. 
"Називаюся Валентин Босаковський", - промовив голо-

сом, у якім вдоволення і гордість зливалися в одно. 
Маруся глянула на нього й мало не крикнула із страху. 
"Мій прибраний дядько", - заспокоїв її Борис. 
"йому ти завдячуєш своє сп а сення". 
"Богові милосердному дякуйте, мої кохані, не мені. Бо

гові милосердному" - відповів Босаковський. 
"Спасибі тобі лицарю хоробрий", - прошептала Маруся, 

а Босакавський у пояс поклонився: "Радується серце моє, на 
вид такої гарно та rречної панни. Сподіюсь, добрими другамн 
будемо, якщо Борис дозволить, бо я (пощо правду таїть), 
велике щастя у жінок маю, дуже велике". 

Маруся здивовано глянула на Босаковського. Ніяк не 
могла зрозуміти, щоб це була правда. Він і кохання? 

Але не виявляла того словами, а Босакавський дальше 
балакав: "Тільки погано, що ти, панночка, така тендітна. Не 
ті часи, щоб пестити ся можна. Нам у дорогу пора!" 

"Маруся з радости обімліла", - боронила її Палажка. 
"3 радости і вмерти можна". 

"Та ще, коли побачиш такого козака, як мій Борис", -
жартував Босаковський. 

"Я - труп", - почулося з кутка. Всі озирнулися в той 
бік. Там сидів дворецький. Немов від стужі дріжав. 

"Я труп" - шимшикав посинілими устами. 
Босаковський поклепав його по рамені. "Такі трупи 

в мене ще козака танцюють". 
"А мені вже пси похоронного марш а грають", жалувався 

старий, - "бо ваша милість пана Фалдавського не знають". 
"1 не потребую знати. Такі пани в мене в грубах палять: 

ще кращі". 

"Фалдовський з мене живцем шкуру стягне". 
"А я з нього лій скажу стопити. Не бійся, старий, ще я 

його в Києві в свої руки дістану. Навіть не гавкне собака! 
Бач, що він із дівчатами робить, чорти б його пороли''. 
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"Пана Фалдавського важко в руки дістать. Він не будь 
хто". ' 

"Знаю, знаю, він із Тетерою знюхався: яке їхало, таке 
здибало: випладки діявольські, грішники старі, нерозкаянні. 
Край, як одна велика рана, народ кривавиться, а вони собі 
в Києві бенкетують і по своїх дворах гареми заводять. Гірш, 
нім гареми. Хіба би Бога не було, коли б їм це безкарно 
вдалося". 

Дворецький слухав і рукою сльози втирав. 
"Чого ж ти плачеш, старий? Кажу тобі: не бійся. Я не я 

бу ду, коли Фалдавському не зроблю капут". 
"А де ж я тоді подінуся нещасний?" 
"Зі мною підеш. Зроблю тебе дворецьким в одній із моїх 

палат. Заживеш, старий, заживеш! А як не хочеш, то тут тебе 
залишу, як мого управителя, бо я зайняв цей замок і тримаю 
його. Він мій. Але перше кажи ти нам дати чогось назуб: 
маринованої риби, копчених рябчиків, або хоч би вуджених 
гусячих лапок, щось такого. А попити також. Але хутко! Бо 

мені вже в череві гуркотить... Простіть!" - звернувся нараз 
до Марусі. "Вихопилося грубе слово. Погана воєнна звичка". 

Дворецький побіг. Заспаний хлопець приніс глечики й та
рілки, дворецький наливав келихи старим вином: "Що випємо, 
це наше" - приговорювв своїм звичаєм. 

Босакоський встав і відкашельнув. 
"Щоб ви здорові були!" - сказав, звертаючись до Бо

риса й Марусі. "А найстаршого сина моїм іменем назвіть, най 
хоч тільки спомину лишиться по мені. Дуже я рад, що ви знов 
у купці, але тепер тримайтеся мені кріпко, щоб вас у друге 
який чорт не розлучив, бо не знаю, чи пішло би вам тоді так 
легко, як нині. Та не забігаючи вперед, лиш вдоволяючись 

хвилиною, бажаю вам з глибин мойого щире вас кохаючого 

серця сто літ життя". 
"Vivant! Ad multos annos!" - шамшакав дворецький. 

йому мабуть також навкучило сидіти на чортовім острові, 
тому й рішився приняти службу в Босаковського. 

"Випємо тоді ... " - почав та не докінчив, бо на подвірі 
счинився крик і гук нестяменний. 

Це люди Луки Лукавого, гаєві й побережники, що якраз 
тоді прийшли до нього по прикази на лови, побачивши, що 
сталося, счинили крик і вереск на цілий остр о в. "Хто живий, 
вставай, бандити на двір напали!" 

141 



Котрийсь стрілив, раз і другий. Заіржали кою, заревіла 
ху доба, розкричалася стривожена птиця. Счинилася метушня 
така, що не дай Боже! 

"Де пан Лукавий? Де він? Шукайте його!" - кликали 
гаєві. Виважили двері до спальні й розбудили спячого. Ви
тріщив на них заспані, кровю набіглі очі й розкричався сер
дито: "Хами, мурло, як ви смієте мене будити?" Виправда
лися й сказали в чім діло. Вірити не хотів, гадав, що це якийсь 
підступ, що хлопи підняли бунт проти нього й проти Фал
довського, грозив, що їх на палі посадити велить. А вони при
сягалнея й наглили, щоб скоріш вставав, бо бандити його 
в постелі заскочать. 

Одягнувся хутенько, вхопив шаблю в одну руку, а в другу 
пісталь і gже хотів із диким вереском вискочити до сіний, 
коли нараз погадав собі щось і зашипів: "Тссс! Останьтеся тут, 
підіпріть добре двері й сидіть тихо, поки вас не покличу. 
А як гукну - біжіть до мене мерщій!" 

йому ще мабуть хміль не вивітрів із голови, бо по тве
резому не наражав би себе на таку небезпеку, лиш утікав би 
з життям. Але горівка, а може й свідомість влади, яку мав 

у руках, казали йому йти й обороняти прав і добра свого 
пана. Лука так привик був до злочинів Фалдовського, що 
в них нічого злого й злочинного не добачав. Злочинцями на 
його думку, були ті, що на двір пана Фдлдовського напали. 
Тому, як побачать його, Луку Лукавого, дадуть знати ногам 
і підуть звідки прийшли. Він не знав, що вже сталося у дворі 
й певний був своєї рішучої переваги. Тому то й увійшов 
гордо й бундючно, а побачивши невеличке товариство за 
столом, з Палажкою, ключницею, дворецьким і Марусею, оса
танів. "Повії!" - крикнув, звертаючися до жінок, а на Боса
ковського гукнув: 

"Бандит!" 
"Ти бандит!" - відповів цей спокійно, - "а я шляхтич, 

Валько Босаковський, якщо хочеш знати", і витягнув шаблю. 
"Дядьку, лишіть мені його" - попросив Борис і добув 

своєї. "За Марусю! Він її повією назвав" - лящіло йому 
в ушах. 

Лука не чекав, поки зложться Борис, перший на нього 
напер. Удар був настільки сильний, що міг голову розчере
пити на двоє, коли б Борис не відбив був його рівно й мітка. 
Ще раз зложилися, і ще. · 
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Ніхто до цього двобою не мішався. Усякий розумів, що 
це Борисове діло. Він за Марусю відплатить, за все те, що вона 
витерпіла від Луки. А Борис це ще краще розумів, ніж другі. 

"За Марусю!", лящіло йому в ушах і додавало сили й від
ваги, бо одного й другого треба було, щоб витримати напір 
Луки. 

Лука, хоч не цілком ще· тверезий, виявив себе рубакою, 
яких не багато. Але ж бо й шаблю мав не будь яку. Друга під 
Борисовим у даром розлетілася б давно, а його лиш жалісно 
дзвеніла. 

Але й Борисова не з гірших була. вона витримувала 
у дари й задавала їх так, що ціле товариство дивилося з на

солодою на ту мистецьку гру. 

"Наступай, Борисе, наступай!" - гукав палкий Уласенко. 
"Не слухай, ще пора!" - перечив Помело. 
Фтерапонт з ноги на ногу переступав. Конче хотів іти 

Борисові в підмогу, але його стримували за полу, бо як дво
вій, то двобій. Навіть із Лукою Лукавим треба битися, як ли
царський закон велить. Та мабуть другої гадки був сам Лука. 
Почувши, що сили його слабнуть і побачивши, що Борис від 
оборони до наступу переходить, крикнув на своїх людей: 
"У сіни, в сіни, біжіть мерщій!" - і назадгузь відступив у сіни, 
де було більше місця до бою. 

На той крик кількох хлопів переступило поріг. 
"То ти такий!" - гукнув тоді Босаковський. - "Ми 

з вами по козацьки, а ви з нами хочете по лайдацьки? Про
вчимо ми вас!" 

За Босакавським пішли Фтерапонт, Уласенко, Помело 
й Борис. 

Не багато мали роботи. 
Люди Лукавого були добрі стрільцІ и славні лісовики, 

але до бою на шаблі не звичні. Та й шабель не стало для всіх. 
З ломаками й гарапами наступали. То прискакували, то від
скакували назад, бо Босакавський із своїм товариством стояв 
як мур і не припускав їх ближче. "Бий, ріж, коли!" - вере
щав Лука Лукавий, все ще напираючи на Бориса. А за той 
час Помело рубонув одного з гаєвих у лікоть правої руки, 
так, що цей свою шаблю випустив із жмені, засичав із болю, 
скрутився й подався назад. У ласенко другому завдав дві рани 
в голову й одну в ліву руку. Цього облила кров, повалився 
на землю й піднятися не міг. Фтерапонт на право й на ліво 
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:молотив. "Чортові прислужники, помічники лиходієві, ось ваш 
кінець!" - приговорював. 

Люди Лукавого навіть не зчулися, коли в сінях покотам 
.лягли. Стогнали, зойкали й кликали рятунку. Двох їх із мен
шими ранами, ногам дали знати й вискочили на двір, один 
дверми, а другий вікном. 

Борис Лукавого кінчив. 
"За Марусю, за її недоспані ночі, за її кривду й тривогу!" 

- нашіптував йому якийсь голос до вуха. Він не був палкий 
і кровожадний, до бійки не спішився, але, як його присилували 
вхопити шаблю в руку, то володів нею, як старий, справжній 
мистець. Загнав Лукавого в глухий кут, припер до муру й по 
довгих зусиллях так сильно по голові черкнув, що цей ки
нув собою, заревів, як ранений тур і простягнувся як довгий. 
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ХХІ. 

"Ідемо, панове товариство, їдемо!" - крикнув Босаков
ський, обтираючи шаблю полою. "Бог свідком, що я цеї крови 
не хотів, але що ж, приневолили нас до бою". 

"Добре йому так, собаці Лукавому" - завважив Фтера
понт. - "Другого такого катюги в світі нема. От, коли б ми 
ще де Фалдавського дістали, то й було б але!" 

"Дістанемо, дістанемо", - потішав його Босаковський. 
"А тепер на човни, панове товариство, на човни!" 

В першу чергу посадили жінок, а з ними Бориса. На дру
гий човен скочив Босаковський, а за ним У ласенко й Помело. 

"А я що, від мачухи?" - гукнув Фтерапонт і з таким 
розгоном стрибнув поміж них, що човен мало не провалився 
у воду. 

"А щоб ти так у пекло скакав, чортовий сину!" - закляв 
йому Босаковськи~ втираючи рукавом лице, обляпане во
дою. "Ти своєю смертю не згинеш, кажу тобі. За кару, бери 
весло й греби, каторжнику якийсь!" 

Заки вони так перемовлялися, челядь примістилася у тре
тім човні; плеснули весла, зашипіла вода й товариство увиль
нуло в імлу. Не бачили й не чули нічого, мов на другий світ 
перевозилися в тих човнах. Лиш деколи зашелестів сухий 
комиш і наполохані галки, як чорні духи, перелітали з одного 
берега ставу на другий. Борис пригортав Марус_ю до себе 
й обтулював її своєю буркою, бо ніч була вогка й зимна. 

"Змерзла?" - питав. 
"Також! Ти мене грієш", - і тулилася ще ближче. 
"А не хвора?" - турбувався козак. 
Дівчина мовчала. 

"Не хвора?" - повторив тривожно. 

"Видужаю при тобі". І нараз: "Ах, яка я щаслива, Борисе, 
яка я щаслива!" - скрикувала, забуваючи про небезпеку. 
"Ци.ть!" - і поцілуєм затулював їй уста. "Гадаєш, що я був 
коли такий щасливий, як нині?" "Але я без тебе пропала б, 
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пропала би навіки, бо вони мене тут, як птаху в жмені три;.. 
мали. За поріг вийти не смій, як у гаремі якім''. 

"Не згадуй!" - перебив Борис. "Богові милосердному 
дякуй, що ми з Босакавським впору довідались про тебе, -
от що!" 

"Дякую й дякувать не перестану", - відповіла Маруся 
й задумалася. А тоді нараз: "Але чого цей Босакавський та
кий страшний? Я мало не вмерла, побачивши його. Господи! 
Як він глипає тими очима". 

Борис усміхнувся. "Хоч страшний він, дитино, та добrий. 
Ти не знаєш, яка золота душа сидить у тім сміхавитім тілі". 

"Палажка також добра", - щебетала Маруся. "Коли б 
не вона, то ... я, то ... я життя собі відібрала б''. 

"Не кажи!" - перебив її Борис. - "Слухати страшно". 
"А перетерпіти те все?" 
"Обиджали тебе?" 
"Ні. Догоджували. Але та непевність, Борисе, тая непев

ність! Я знала, що мене чекало, коли б так був Фалдовський 
приїхав. Гу-у!" 

"А яким же ти способом, моя пташечко, тим катюгам 
у руки попала?" 

"Гадаєш, що знаю? У сні на хату напали, вхопили мене, 
на коня і. повезли. Очі мені затулили й уста, щоб я не бачила 
нічого й не кричала. Кажуть Лука не одну таку жертву на 
своїй совісті мав. Найкращих дівчат вишукував і поривав". 

"Чув я про це. Фтерапонт мені розказував. Носив вовк, 
понесли і вовка". 

Маруся з острахом глянула на Бориса. "Ти його вбив?"
спитала, відсуваючись від нього. 

"Не знаю. Шаблею по голові черкнув. Чи розчерепив) не 
можу певно сказати". 

Маруся посоловіла. Мовчки дивилася в імлу. 
,,Чого задумалася, Марусе?" -мов із сну збудив її Борис. 
"Страшно, що через мене чоловік погиб". 
"А, такий чоловік!" -потішив її Борис. "Та й дитина ж 

ти, дитина! Свого найлютішого ворога жалуєш". 
"Бо я христіянка", - відповіла, зідхаючи Маруся. 

На другім човні Фтерапонт злегка Босаковського за ру
кав сіпнув: "Спите?" 

"Або що?" - кинувся Босаковський. 
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"Бо я вас хоті'в спитати, як воно з тим конем буде.?'';
"3 яким конем?" 
Фтерапонт хитро в см іх нувся. "Буцім ви не знаєте з яким?" 
"А таки що не знаю, про котрого ти белендиш, про того, 

що на нім вчора їздив, чи про того, що я тобі в своїх "ма
йонтках" обіцяв". 

"Про того першого", притакнув Фтерапонт, - ,,бо дру
гого, то я вам дарую". 

Босаканький зпід лоба на нього подивився й сплюнув. 
"Тю, також припленталась собачка", - пробурмотів до себе. 

"Як кажете?" 
"Кажу, що видно, що ти до академії ходив". 

"Три роки". 
"А поза академію?" 
Фтерапонт хотів числити, та Босакавський не дав. "Лиши! 

так своєю смертю не згинеш". 

"Чому?" 
"Побачиш чому, а тепер, ось маєш цього дуката, що 

я тобі обіцяв. Знай, що Босакавський не бреше. Як обіцяє, 
то дасть". 

Фтерапонт хухнув на блискучу монету і впустив її у свою 

кишеню, як у море. 

А тоді знов простягнув руку. "Одного?" 
"А невже ж я тобі десять обіцяв?" 
Фтерапонт почіхав потилицю, - "ні, але один, то не до 

пари, а ви мабуть хочете, щоб Борис із Марусею в парі жили". 
Босакавський покрутин головою. "Люди добрі! Багато 

я всякого народу бачив у світі, скіJІьки лиш тієї наволочі 
в своїх "майонтках" маю, але такого пройдисвіта, такого 
пиворіза, такого мантія, як оцей Фтерапонт, їй Богу, не до
водилося стрічати". 

"Гі-гі-гі !" - засміявся, мов жеребець заіржав Фтерапонт, 
- "гі-гі-гі !" 

"На маєш другого, на! Але СІ{ажи ти мені, звідкіля такі 
жевжики беруться у світі?" 

"Батька й мами питайте", - відповів сумно й неповинна 
зідхаючи Фтерапонт. Але нараз стрепенувся цілий, повернувсь 
поза себе й насторожив уши: "Чуєте?" 

"Що?" 
"Гукає хтось. О, о, як дереться. Перевізника кличе". 
Крізь імлу справді залітав грімкий, сердитий голос, буцім 

147 



бугай у комишах гукав. "Човен, чорте, давай! Хутчіш, дия
воле, хапайсь! ... Гей!" 

"Стій!" - гукнув Босакавський на своїх людей і човни 
загойдались на плесі. Вони були на яких сто ударів веслом 
від берега. "Причалюйте, не там, де звичайно, лиш там, де 
ми коней залишили". (Він боявся, щоб ворог коней не займив, 
бо тоді погано прийшлося б). 

"Коли ж бо там болото", - відізвавсь перевізник, що 
знав беріг величезного ставу, як своє власне обійстя. "За
грузнемо, а жінки то хіба потопляться в болоті". 

"Нічого!" - відповів Босаковський, - "жінок пер~не-
семо на руках, гони!" - і гребці повернули човнами вправо. 

"Борисе! Що це?" - шепнула тривожно Маруся. 

"Нічого, серце. Хтось до замочка йде. Човна гукав". 
"Може це Фалдовський ?" 
"А хай і десятьох таких, як він. Поки я з тобою, не .JІя

кайся". 

Човни .в комиші увильнули. Вужами пересунулися крізь 
них і зарилися клЮІВами в болото. 

"Ще трохи, ще!"- кликав Босаковський. Гребці поперли 
веслами й зупинились. "Дальше годі!" 

Борис ухопив Марусю на руки й вискочив із нею на беріг. 

Обіймнла його за шию. 

Простелив бурку, посадив її і вернувся по Палажку. Але 
Палажка не згірше козака перелетіла птахом із човна понад 
грязюку на твердий беріг. 

За хвилину ціле товариство сиділо, притаївши дух у собі 
й чекало на Фтерапонта, що пішов був по коні. Серця билися 
тривожно. На!віть Босаковському ставало ніяково на д)'Ші. 
Коли би так самі "хлопи", то нічого було б, але тут і жінота 
з ними. Велику відповідальність брав на себе. 

А Фалдовський не гукав на перевізника, а ревів, як ране
ний тур. І не з одного місця його голос лунав. Знати бігав 
здовж берега, ніби ним чорт гонив. І не сам він кликав. 
Кілька голосів нараз греміло, аж відгомін нісся далеко лісами, 
аж дерева шуміли: "Човен подавай, чорте, човен!" 

Маруся тулилася до Бориса. Борис шаблю стискав. "Чого 
боїшся? Цить!" 
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Перевізник хотів човни відштовхнути від берега, але Бо
саковський не дав. У нього була гадка, що, коли б так Фал
довський наскочив на них, заки Фтерапонт з кіньми поспіє 
і коли б виявилося, що в нього стільки людей, що не можна 
їм буде дати ради, тоді на човни й на замочок вертай. А там -
поборемося! 

Але до того не прийшло. Задудоніла земля й табунець 
коней виринут із густої, як молоко імли. 

Перевізник відштохнув човни й Босакавський гукнув: 
"На коні!" 

Борис скочив на свого, Фтерапонт підсадив Марусю, Бо
рис посадив її перед себе й торкнув коня. Кінь рванув із місця 
й полетів, як стріла випущена з лука. 

За ним летіло товариство. Навіть перевізник, навіть ста
рий дворецький. 

Цей чомусь-то близько Босаковського тримався. Мабуть 
у його розум і хоробрість найбільше вірив. Хоч старий, але 
коня кріпко тримався. А все ж таки постогнував своє три

вожне: "Я - труп". 
"Хіба опир, бо трупи так на конях не їздять", - відпо-

ві!В йому Босаковський. 
"Труп, якщо нас Фалдовський наздогонить". 
"Невже ж це він гукав?" 
"Питаєте? Я його голос знаю. Ніхто так сердито не 

кричить". 
"Але ж бо Фалдовський до Києва поїхав". 
"Мав їхати, та мабуть розгадався. А може вже й вернувся, 

Бог його зна!" 

"Не Бог, а чорт". 
"Хай буде чорт. Та він мене на табаку змеле". 
"Якщо я з ним того перше не зроблю. В мене такі пани, 

як твій Фалдовський у грубах палять. Ще краrці". 
"Що мені з того!" 

11Не крякай, старий, та не страш жінок. Ще котра з коня 
впаде". 

"Не бійтеся. Вони їздять, як які амазонки. Мало то 
з Фалдовським навганялися по лісах і дібровах, заки йому 
не набридли". 

"Чорти б на нім їздили, - закляв Босакавський і озир
нувся. Задиханий Фтерапонт підїхав на спіненім коні: "Пане 

• u І" . 
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"А чого тобі?" 
"Женуть за нами!" 
"Так що?" 
"Не втечемо". 
"Дурний ти, хлопче. Коні маємо добрі". 
"Але Фалдавського кращі". 
"Так, так", - обставав за Фтерапонтом дворецький. "Та

ких коней, як пан Фалдовський має, н цілім околі не знайдеш". 
"Мабуть ти добрих коней з роду не бачив, якщо таке 

верзеш. У моїх "майонтках" ... але не докінчив, бо Фтерапонт 
знову його за рукав сіпнув. 

"Чуєте, о!" - і зупинилися на хвилину. Наслухували. 
Погоня дійсно була недалеко. "Але й до Слобідки близько. 
За пів години будемо", - заспокоював Босакавський збенте
женого Фтерапонта й перестрашеного дворецького. 

нТак, але в Слобідці Нечаєва", - завважив Фтерапонт. 
"Правда",- притакнув Босаковський. "Та не сама. З нею 

Улас і дядьки, а слобідські люди також по нашому боці ста
нуть. Зробимо Фалдонському капут, най лиш у Слобідку вско
чить. Вперед!" 

"Заждіть!" - спинював його Фтерапонт. 
"Чого ж ти ще?" - кинувся Босаковський. 
"Нам у Слобідці бою починати небезпечно. Кругом землі 

Фалдовського, як не теперішні, то колишні. Він скрізь своїх 
посіпаків має. На його крик злетяться, як круки". 

"Так, що ти тоді гадаєш?" 
"Гадаю, що краще зараз покінчити з Фалдовським. Борис 

із жінками хай їде у Слобідку, а ми тут ворога зустрінемо. 
й або він вийде живим, або ми. А за той час тії там у Сло
бідці приспособляться до бою. Не бійсь, старий У'лас бувалий 
чоловік". 

Босакавський вислухав уважно. "Правда твоя", - при
такнув головою. "Так буде краще". І підїхав до Бориса. 

"Гони з Марусею у Слобідку. Палажка й ключниця по-
їдуть також". 

"А ви?" - спитав Борис. 
"Ми тут зупинимо погоню". 
"Так зупиняймо разом. Разом почали, разом і кінчаймо". 
"Не балакай багато. Слухай, що тобі кажуть!" - гримнув 

на нього Босаковський. 
)!{інки також хотіли залишитися, бо вони від чоловіків 
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не гірші, але Босакавський і на них нагримав і вони) раді не 
раді пустилися за Борисом у напрямі Слобідки. 

"А тепер", - і Босаковський повернув свого коня голо

вою до їздців, - "тепер мu, панове, не потребуємо турбу
ватися жінками, постоїмо ж тоді за справу по лицарськи". 

"Постоїмо!" - залунало кругом. 
"Так тоді ти, Уласенку, станеш із челяддю ліворуч до

роги. Пістолі наготуй, як над їдуть, пали! Тільки не в коп ей 
ціляй, а вище, у їздців. Бистрілиш - пістолі за пояс і до ша
бель. Не жалуй їх, лихого батька синів. На право заганяй, 
у ярок, до озерця поганих. Розумієш? А ми з Помелом і з Фте
рапонтом заступимо їм дорогу, щоб не втекли. Рушай!" 

Мовчки і в один мент сповнили приказ. Подались на 
кілька кракін від дороги й мов умуровані стали. Густа мряка 
закрила їх собою. А Босакавський із Помелом і Фтерапон
том пігналися вперед. За хвилину вернулись, навернули коней 

і поїхали знов. Так декілька разів то їхали, то верталися, щоб 
Фалдовський не лагадав собі, що вони втікли кудись на боки, 
або зачаїлися на нього. Буцім приманювали його, буцім кли
кали: "Ходи, ходи!" 

І Фалдовський не йшов, а летів, як буря. Пятьох стріль
ців і стільки ж двірських гайдуків за ним. Самі найвірніші 
слуги, а краще .сказати товариші його наїздів, нападів і вся
ких інших злочинних затій. Очайдушніших смільчаків. і жах
ливіших горлорізів на десять миль в окрузі не було. (Бурян, 
що виріс на бій-полях, щедро политих людського кровю ). 

Не в одній важкій пригоді вони із своїм паном бували. 
Другі головами наложили, а вони, обвантажені кривдою люд
ською і з новими гріхами на своїм чорнім сумлінні щасливо 
до лісового замочку верталися. Але найбільше щастя мав таки 
сам пан Фалдовський. Не було такої небезпеки, якої він Зжах
нувся б, не було такого поганого діла, на ЯІ<е він· не пішов би, 
щоб заспокоїти свій голод вражінь і жадобу розкоші та на
живи. Про нього й чутка пішла, що його ні куля не влучає, 
ні шабля не береться, бо він дитиною у зачарованих зелах 
І<упався і в неповинній крові. Тому то й такий кровожадний 
тепер. На кілька миль кругом, він був необмеженим паном. 
Робив, що захотів і ніхто йому не смів супротивлятися, бо 
на такого він або "наїзд учинив", або при дорозі з асівся 
і "право собі творив", як на заході в середньовіччі бувало. 
За часів покійного Хмеля присмирнів був дрібку, крився, 
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а навіть утікав перед пімстою черні, а.11е почувши, що гетьман 

занедужав важко, вернувся й дальше знущався над ким хо

тів: "примучував супротивників своїх і неслухняних послуху 
вчИІв", - як він любив казати. 

По смерти Хмельницького вдавав, що з Виговським три
має, але на ділі, де тільки міг підставлнв йому ногу, бо не 
хотів твердої гетьманської влади, яка поклала б край його 
безмежній самоволі. Тому то й злигався з Тетерею і вкупі 
з ним працював на шкоду цілого роду Виговських. Де треба 
було, то вдавав, що за Юрасем стоїть, бо ІОрась покривдже
ний Виговським, а по правді, то не тільки Юрася, але й усіх 
Хмельницьких ненавидів цілою силою своєї нелюдської душі. 

Нині він дійсно вибирався у Киів на якусь тайну нарзду, 
але по дорозі стрінув татарина, що віз рибу з його ставів, 
спитав, що на замочку чувати й слово по слові довідався) що 
там щось недобре клюється. Татарин якось вибрехався, ще 
й на могорич від щедрого пана дістав і Фалдовський, замість 
у Київ, почвалав "на остр о в розкоші", як він любив про свій 
остров казати. Щастя, що скорше не поспів, а то захопивши 
човни, міг у замочку вчинити з заговіринками найкриванішу 
розправу, бо був це чоловік, який ні стриму, ні впину не знав. 

Але ще й тепер, здаганяючи "хамське кодло", що по
сміло доторкнутися його добра, він був певний побіди. Все 
йому щастя сприяло, чому ж мало би нараз відвернутися від 
нього? Не бачив ніякої причини. 

"Провчимо тих чорняків смердячих, ту наволоч хамську!" 
- вигукував, підбадьQрюючи: своїх вірних людей. 
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ХХІІ. 

Гнали, як за заяцем хорти. Фалдовський не жалував ко
ней. Мало то їх у людей? Коні стогнали, болото зпід колит 
фонтанами бризок угору летіло, земля зойкала, а повітря 
скаву.ліло, як би його хто нагаяl\ІИ батожив. 

Нараз "бе-бех!" і двох стрільців та один гайдук вхопи
лися, хто за голову, а хто за груди. Наполохані коні рванули 
собою, метнулися вправо, в другий бік від стрілів і ранені 
з вереском полетіли стрімголов у прірву. Один із них не вспів 
уже витягнути із стремен ноги й наполоханий кінь волік його 
за собою, вганяючи по лісі. Другі бовталися безрадно в ба
говинню озерця, стогнали й ревіли з болю, благаючи рятунку, 
або смерти. 

Фалдовський остовпів. Був це для нього перший такий, 
несподіваний удар. Хвилину не знав, що робити. Втра1 ив 
людей і не знав навіть скільки, а найпоганіше, що втратив 
їх у такім неславнім бою з чорняками, з хамською голотою. 
І коли собі це подумав, з.лість підступила йому до серця. 

"Вперед, Вперед!" - зверещав, якби з нього· живцем 
шкуру здирали і з шаблею в руці кинувся на Босаковського. 
Коні їх зударилися, відскочили від себе, кинулися знов і на 
задних ногах, як кентаври вгору знялися. Іздці шукали себе 
шаблями. В імлі, як привиди страшні бовваніли. Тільки чути 
було, як їх шаблі зударялися із собою і дзвеніли. Іскри прис
кали з клинків, як із заліза під ударами молотів у кузні. 

Кругом них ішов завзятий бій. 
Помело і Фтерапонт щиро працювали, замикаючи воро

гові дорогу, Уласенко із своїми людьми напирав збоку, пе
ревізники на зади насідали. Люди Фалдовського, заскочені 
знечевя з усіх сторін, не знаючи яка сила на них напала, бо 
в імлі на два кроки нічого не було видно, а до того стриво
жені втратою товаришів, захиталися. Безрадно тупцювали на 
місці, хто шаблею навмання махав, а хто стріляв насліпо. Про 

153 



nеремогу вже й ніхто не думав. Одного вони тільки й бажали, 
вирватися з тієї матні. "Пане Фалдовський! Пане наш, пане!" 
І<ричали голосом розпуки, але Фалдовський навіть не відгук
нувсь. Він так зчіпився з Босаковським, такою жадобою пімсти 
розгорілося його жор(:токе серце, що поза тим нічого більше 
в світі не бачив. 

Але Босаковському все таки ради дати не міг, ані Боса
кавський йому, дарма, що не лиш вони боролися з собою, 
але й jx коні: кусали себе, копали й квичали, як вепри. 

"Дияволе проклятий!" - гу дів Босаковський. 
"Хаме смердячий!" - відповідав йому Фалдовськй. 
"Я тобі свій герб шаблею на лобі напишу!" 
"А я тебе свиней пасти заставлю!" 
"Я тобі ... " і Босакавський не докінчив, бо з такою силою 

рубонув свого противника по правій руці, що цей випустив 
шаблю на землю, а .7Jівою рукою стягнув коня і поров йому 
бш\и острогами, принаглюючи до втечі. Але Босакавський 
вже вспів свою шаб.пю сховати і тягнув Фалдавського з коня. 
Лівою рукою підняв його вгору, а правою валив, ку ди по

пало. "Ось тобі мій герб, ледарю поганий, ось тобі мій герб, 
прелюбодію старий, ось тобі мій герб!" 

І бив, і бив, і бив. 
А тоді жбурнув ним у ярок, аж заду дніло. 
"Туди йому й дорога!" - казав, хапаючи за поводи 

коня Фалдовського. "Гарний кінь, ку ди кращий від свойого 
пана. Але й пан не з ледачих був, таки добре боровся. І чи 
не краще б такому до якогось війська пристати і по лицар
ськи на полю бою померти? А так що! Ох, дурні ви люди, 
дурні". 

За той час Помело двох стрільців на другий світ післсш. 
а ж~вавий У ласенко одному гайдукові рот затулив навіки, бо 
.rrаявся дуже непристойно, обиджуючи козаків із всі:ми геть
манами на купу. 

"Не якихбудь людей мав оцей Фалдовський" - почаn, 
відсапуючи Помело. 

"Такий когобудь не бере", - притакнули йому. "Ще 
найгірших горлорізів вишукував". 
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"Опричники!" 
"Песиголовці !" 
"Катюги!" 



Так вони поминали покійних, знаючи скільки лиха на· 
коїли ті диявольські наємники під проводом свого пана Вель
зебубз. Про Фалдавського вже й по Січі лиха слава ходила. 
Не один йому месть присягав, та не додержав присяги. І що 
лиш нині прийшов і йому кінець. 

"А все ж таки", - почав, закурюючи люльку Босю<ов
ський, - "з все ж таки і вони були якісь люди, хоча й ШІ<ід
ливі та погані". 

Помело сплюнув. "Так що?" 
"Не залишимо їх серед дороги". 
"Можна скотити в ярок". 
"Треба. Гей, хлопці, з поспрятуйте ці тіла, бо я нині сильно 

змахався. Мушу трохи відсапнути". 
Хлопці лоскочували побитих у ярок, й половили коней. 

Осмотрювали і промивали їм рани. Фтерзпонт і до того по
казався митцем. Міг би й коновалом бути. 

Коні іржали й тримтіли, як схвильовані люди. Жили по
Н<:1бігали їм, як батоги. Боками сильно носили, з козацьких 

коней не підпускали близько до себе. 
"Коні також свою політш<у мають", - підсміхзвсь Фте

рапонт. 

"А вже ж, що мають",- притакнув Улзсенко. "Між ними 
є також хлопи й пани як і між нами. Але гарні коники мав 
покійний Фзлдовський. Хоч за те мо ж його похвалити". 

"Правда. Але ж бо й люди його билися непогано". 
"Дерлися таки добре". 
"Хоч не за добре діло". 
"Відомо, що не за добре. А може вони й не винні тому". 
,,А хто ж винен? Ми з тобою?" 
"Пан їх присилував, мусіли. Скачи, враже, як пан каже". 
"Один мусів, а другий сам хотів. Всяка буває. Ви мене 

спитаєтеся, то я вам скажу", - сміявся Фтерапонт. "Гріх 
тягне, як горілка, а як привикнеш, брате, то й забудеШ, що 
гріх, а що ні, що можна, а що не годиться". 

Босакавський з Помелом сиділи на бурках і спочивали. 
Мали час, бо небезпека минула. Дід Помело жалував, що 
бандуру на возі залишив. Часом, як заграєш та заспіваєш 
собі, то про все забудеш, а забувати є що". 

"Ой, є!" - притакнув Босаковський. "Мордуються люди, 
гризуться гірш собак, Бога гнівлять, а все буцім тому, щоб 
кргще на світі стало, - але де ж тая краса, де це добро? ... 
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Не бачу ... Кругом кривда й погань і кінця тому не видати ... 
Тю!" 

"Брате!" - присунувся до нього Помело, - "коли б ти 
знав моє минуле, коли б ти знав!" І він, замість розказувати, 
тільки рукою махнув: "Е-ет!'' 

Крізь імлу пересувалися тіні людей і коней. Молоді гоl\ю
ніли, Фтерапонт реготався безжурно. Інші осмотрювали свої 
рани, бо мабуть не було ні одного, щоб із бою неранений 
вийшов. 

"От, нема то як молодим бути. Що їм! Перед ними життя. 
Не те, що ми", -почав наново Помело. " Ми не тільки собою 
турбуємося, але й ними і всім''. 

"1 це гірша турбота, ніж що. Як погадаю собі, до чого 
воно йде, то мало не скажуся. Пощо твій труд, пощо твої 
зусилля, коли люди самі чортові в зуби лізуть? Мали свою 
державу, тільки тримай її скріпи, уладжуй, - ні! То геть
ман їм не до вподоби, то гетьманиха, то його вус, то її спід
ниця. Гетьман не пє, а гетьманиха не лається, Алексія їм по
давай! Бо любіший для них чужий кнут, ніж своя булава. 
Такий народ! Не правду кажу, що?" 

Помело мовчав. Може в душі і притакував Босаковському, 
так признатися не хотів. Все ж таки колишній запорожець, 
а запорожці ворогували з Виговським, бо він із панів, зі шJшх
ти, та ще княгиню за жінку собі взяв. 

"Чого ти мовчиш, брате?" - спитав його вдруге Боса
ковський. 

"Мовчу, бо не знаю, що тобі на твоє гірке слово казати. 
Трохи воно так, а трохи ні. Не всьому винен народ. Ой, не 
всьому. Народ, що оце плесо ( і показав на воду), як кинеш 
камінь, то сколишеш його. Винні ті, що нашу воду колотять 
і каламутять. На них ти в першу чергу нарікай. На тих, що 
за булаву деруться і на їх прислужників і наймитів. Народ 
стихія, а вони, чорні духи, вони всьому злому причина" .. 

Тепер Босакавський замсвк і голову на гру ди похилив. 
"Та ще й те годиться сказа1ь, що не пора тепер на на

рікання", - продовжав Помело, - "ті.JІьки розжалоблюєш 
себе, брате. А нам не сліз і не жалю треба, а діла, щоб ряту
вати те, що врятувати можна". 

Босакавський руку до нього простягнув. "Правда твоя. 
Нам діла треба. Кожний хай робить, що може. Ми Нечаїху 
рятуймо, рятуймо Богдановий рід". 
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"Я живий!" - почувся нараз старечий, дріжучи й голосок. 
Дворецький висунувся з ім.rш, й припинив розмову. 

Босакавський потягнув його за рукав. "Сідай} старий! 
Хоч може твої пальці й не дуже то чисті, бо ти все коло того 
поганого Фалдонського терся, а все ж таки, хоч на старості 
літ пом у др ів і покинув його, а з чесними людьми пішов. 
І мабуть не пожалуєш цього. Бо, де тепер твій пан? А ти, 
славити Бога, живий. Що - живий! Я тебе ще й оженю. 
Побачиш, щ.о оженю!" - і Босакавський з такою оилою 
поклепав старого по плечах, що цей аж перевернувся. 

"От тобі й жених!"- сміявся Босаковський. "Що ж буде, 
як тебе жінка за чуба вхопить, бо я тобі в своїх "майонтках" 
таку жіночку підшукати гадаю, що прямо, хоч у коноплі став. 
Тебе і її. Випалохали б усю шкідливу птицю, яка була б. 
Що? Ні?" 

Нараз замовк, слово, як ножем відрізав, бо побачив, що 
дворецький очі долонею прикрив і хлипав. 

Босакавський зніяковів. йому жаль стало старого. "Чо
го ж бо ти? Бачиш, що жартую. Ми, козаки, любимо жарти. 
Нам розмова без жартів, що без соли хліб. Перестань!" І хо
тів піднести дворецького й посадити його коло себе. Але 
цей упав на коліна й насилу благав: 

"Пане Босакавський! Ви мене своїми жартами не оби
дили (я старий слуга, до панських жартів привик), але по
кійника, пана Фалдавського забути не можу. Крутий чол,овік 
був, камяне серце мав, то правда. Не одного він скривдив і не 
одну, най йому Бог гріха простить, бо люди не можуть. 
А все ж таки, я його на своїх руках виносив від такіського, о! 
(І показав рукою). Я його вибавив, виплекав, викохав, я його 
мови й молитви вчив". 

"Не признавайся, старий!" ·-- перебив Помело. 
"Не моя вина, добродії мої! Не моя! Предкінська кров 

відізвалася в ньому, з такого роду був. А нині ... " і старий 
знов розридався гірким плачем. 

"Чого ж ти хочеш, кажи!" - спитав Босаквський. 
"Милість зробіть, покажіть свою ласку ... !" 
"Кажи ж бо раз!" 
"Дозвольте мені тіло покійника забрати Це був мій rшн, 

я його на руках виплекав від дитини ... " 
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"Чули вже!'."- перебив йому Б-осаковський і повернувся· 
до Помела: "Як ти гадаєш, брате?" 

Помело відкашельнув. "Хай бере. Нам байдуже, де зігниє 
Фалдовський. Старого жаль. Дозволь". 

"Бери!" - сказав Босакавський і поправив в ус. 
"Для тебе це роблю, не для покійника, бо він того не

гідний. Ми й так який там день, або два побу демо в слобідці, 
раз, щоб відпочити й пообсІ\1отрю.вати рани, а два, щоб роз
думати гаразд та розглянутися, куди і як нам їхати даJtьше. 

За той час можеш похоронити свого пана. Це вже твоє діло, 
а не наше. 

Дворецький обіймив Босаковського за коліна. 
"Нехай Бог вашій милості заплатить, добродію мій! 

Я вам того до смерти не з абу ду", - і подіз у ярок шукати 
тіла Фалдовськ.ого. 

"Хлопці, а поможіть старому!" - гукнув на своїх Боса
канський, - "бо ще собі де голову розібє". 

Хлопці не відказалися. Від перевізнш<ів чули, що дворець
кий нераз гамував злість Фалдавського й не одного вирятував 

із халепи. 
Заки товариство впоралася з кіньми, Фалдовський ле

жав на бурці, а дворецький припадав до нього: "Не моя вина", 
- виправдувався, - "не моя вина, пане й добродію мій! Бог 
так хотів, нікому суду Божого не минути. О, Боже!" - і не
помітно для других обтулював тіло свого пана. 

"Так воно, так ... " - зідхав Помело. "Носив вовк, понесли 
і вовка. 

"Поти збанок воду носить, поки ... " - почав Уласенко, 
а Фтерапонт докінчив за нього: "поки той збанок по пиво 
не пішлють". 

"Ой, ти пиворізе !'' - в сміхнувся Босаковський, - "коли 
то й тобі хоч одно вухо відірвуть, бо ти забагато чуєш. А ще 
більше говориш. І саме дурне ... Ну, панове товариство, нам 
у дорогу пора. Наші в слобідці мабуть нас тривожно визи
рають. Може вже й моляться за наші душі". 

Та ще він того не скінчив, як заіржав кінь і з імли винир
нула козацька стать. 

"Борис!" - радісІ-ю скрикнув Босаковський. "А тебе що 
до нас принесло? Чому не пильнував жінок?" 

")!{інкам вже терпцю не ставало. А мені також. Так 
довго вас не було. Ми боялися, чи не дай Боже ... " і не скінчив, 
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бо зані'мів з дива, по6ачивши кіЛька гарних І<оней і ціЛу І<уnу 
зброї. "Га, га, га! Як бачу, не прогавили ви нагоди. І напра
цювалися". 

"Ще як!" - покрутин в ус Босаковський. 
"Так тоді, поздоровляю з перемогою. Жаль тіль·ки, що 

мене тут з вами не було. 

"Не жалуй", - потішав його Помело. "Таких пригод че
кає нас ще багато. Це щолиш початок. Чим дальше в ліс, тим 
більше дерев. Так, гадаю, і з нами бу де. А все ж таки початок 
зробили ми добрий". 

"На коні, панове, на коні!" - наглив Босаковський, бо 
спішивсь до слобідки. "Жінкам вже терпцю не ставало", -
мотав собі на вус. Перший у стремена скочив, за ним Помело, 
У ласенко, Фтерапонт й другі. Кожний крім свого, ще одного, 
зайвого коня за уздечку тримав. Фтерапонт що найкращого 
вибрав, але впевняв усіх, що це підпалений. "0, дивіться, ди
віть, як боками носить". Дворецький і перевізник взяли собі 
що найспокійніших. Поклали Фалдавського на бурку й везли 
осторожно. 

"Не спішись !" - остерігав перевізника дворецький. 
"Поспіємо''. 
Коні спотикалися на оранці: "Уважай, щоб не пустив на 

землю!" - гукав дворецький. 

"йому вже не пошкодить", ··- відповідав перевізншс 
"Пошкодить, чи не пошкодить, уважай! Бачиш, хлопе, 

який ти. Вчера ниць перед паном падав, а нині кажеш, що 
не пошкодить. Гарно так?" 

"Живий живе гадає, пане дворецький", - відповів пе
ревізник і всі вони сховалися у мряці. 

За ними на ставі гойдалися три порожні човни, а перед 
ними бадьоро сидів на своїй сухоребрій коняці пан Валєнтий 
Босий Босаковський. Він міг собі вибрати щонайкращого 
здобичного коня, хоч би й того, що на нім сам Фалдовський 
їхав, та не хотів. "Кінь і козак, казав, це одно. Мій мені 
стільки літ вірно служив і тепер мав би я його на зелену 
пашу пустити? О, ніколи! Звірина, це не патик, панове, вона 
чує й розуміє може краще ніж неодин з людей. Я свому 
Розинантові кривди не зроблю, не бійсь!" - і поклепав сухо
реброга ло шиї. "У Чигирині, або в Суботові на стайні тебе 
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І'І'оставлю, овес tсти будеш і' чисту воду пити, поки обом нам 
Бог позволить". А сказавши це, чомусь важко зідхнув ... 

На видноІ<рузі, як світлячки у вишневім, розцвілім саді, 
мерехтіли трепет ли ві світе.чьця. 

Люди бу дили ся в слобідці. 
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XXIIt. 

На краю слобідки, у повітці на сіні, лежав Фа:лдовський. 
Дворецький рачкував коло нього. Обтулював, обтирав 

піт з чол.а і мастями натирав порубане й потовчене тіло. 
"Бог ласкав, Бог ласкав!" - проговорював. Себе, чи 

хорого потішав? 

Фалдовський підняв одну повік у: нВо ди!" 
Дворецький подав повний глечик. 

Недужий жадібно притулив до нього спечені уста. По
тягнув, йойкнув і повалився гор!лнць. 

"Палить!" 

"Де? Де?" - допитувався вірний слуга, але пан не від
повів нічого, лиш рукою по тілі повів, буцім хотів сказати, 
що скрізь. 

"Бог ласкав, Бог ласкав, перестане",- потішав його дво
рецький, хоч мабуть сам своїм словам не вірив. Фалдовський 
був так порубаний, поколений і побитий, що здорового шмат
ка тіла й домацатися було годі. За всі часи і за всі руки рукою 
Босаковського дістав. 

Мовчки лежав, скривавлений і почорнілий , вже навіть 
і стогнати не міг. 

Як припідняв одну повіку, то так вона й трималася, від
криваючи перестрашене, кровю накипіле око. Смішно і страш
но якось дивилося воно на світ. Дивувалося, звідкіля тут Фал
довський узявся. Чому він на сіні й на соломі лежить, а не 
на пухах, як звичайно. Повітка, тік, з бальків і кроков паву
тиння звисає, вікон нема, лиш крізь відхилені двері смуга 
мутного осіннього світ ла паде, - що воно все має значити? 

"Води!" - вистогнав знов недужий. 
Дворецький налив собі на пригорщу і закропив пана. 

Другою обмив йому чоло і виски. "Бог ласкав, Бог ласкав",_;. 
потішав його. 

161 



Фалдовський зідхнув, аж йому у грудях заклекотіЛо~ 
буцім щось обірвалося. 

Дворецький пильно подивився на нього, а тоді ухо до гру
дей притулив: серце ще билося, значить, не вмер. 

"Пане мій! Пане!" - шепнув йому до вуха, але відповіді 
не дістав. "Пане!" і - тихо. 

Якась спізнена муха над головою хорого бриніла. То на 
ніс йому сідала, то Проходжувалася по лобі, хорий ледве по
мітно кривився. Скобатала його. Дворецький довго відганяв 
муху. "Може це душа одного з тих, що його Фалдовський 
зі світа насильно зігнав? Прийш.11а тепер і мститься над без-

. баронним у тяжку годину смерти", - по гадав собі і мороз 
пішов йому по спині. 

·А муха й далі герцювала по лобі недужого. Дворецький 
не втерпів. Зачаївся і зловив її у жменю. Наслухував. "Бач, 
як бренить, мов сердиться! Таке мале, а таке докучливе ство
ріння!" 

Муха дзикнула ще раз і втихла. "Отак і ми", - думав 
собі Дворецький. "Дошкулюємо один другому, спокою· не 
даємо, аж припадок зачаїться, фать! і вже ми в його жмені. 
Посердимося ще трохи, а там і заспокоїмося навіки!" 

Хотів чоботом розчавити докучливу муху, але боявся, 
щоб не втікла й наново не почала своїх поганих герців, тому 
встав і викинув її на двір, - нехай собі летить, коли ще 

. може, бо й так не довгий їй вік. 
. А тоді вернувся, сів на стільці і наслухував пильно "Може 

~аснув, а може й у сні й скінчив. Дав· би це Бог, щоб не му
чився довго". 

Фалдовський лежав так тихо й непорушно, що довго 
треба було вдивлятися в нього і вслухуватися, щоб пізнати, 
що він ще не труп. 

· На дворі цяпотів дощ. Шуміли вітри й кидали крізь від
Чинені двері сухими, вялими листками. 

Кілька їх Фалдонському на груди впало. 

"Це так замість похоронних вінків", - подумав собі дво
рецький. "Такий був пан, такий вельможа, все перед ним 
трухліло, а тепер, як Лазар лежить, аж дивитися прикро. Жив 
у палатах, а гине в шіпці, не знав якої їжі й питв·а забагати, 
а тепер кілька капель води, та й ті вливати треба, - Боже 
мій, Боже!" 

На гадку насувалися спомини з давніх часів, коли він щ~ 



в дворі' старого пана служив. ФалдонськІ недавно прий'ш.тr 
в Україну. З дня на день багатіли, з дня. на день землю під 
свою руку горнули, людей садовили на ній і прибутки тягнули. 

Згодом доньок повивіновували й повіддавали, аин на батьків
щині залишився. Що то за "панич" був, най Бог боронить 
і заступить! І сам спокою не мав і другим не давав. Як не лови, 
то наїзди, як не дикі бешкети, то суди, процеси, бійки. Пощо 
він по тих судах їздив, хто його зна, з судів і присудів сміявся, 
з копних, чи інших, все одно. На всі свистав. Як він хотів, 
так і мусіло бути. На те він шляхтич і пан. На яку жінку, або 
д·вчину оком кинун, та вже пропала. Вибирав щонайкращІ, 
вередливий був, най йому Бог простить. Лука йому в нечи
стих ділах помагав. Ой, не одна їх обох проклинає, а1 коли б 
так оцей став, що за гайком мерехтів, спустити було можна 
то ... " і старий перехрестився. "Господи! Велике милосердя 
твоє! ... Аж на останній карк скрутив, на Марусі. А казав я 
Луці: лиши! Це ж дівчина немалого коліна, виявиться і буде 
біда. Не послухав мене. І тепер має за своє. Оба з Фалдов
ським поломили собі зуби на тім смачнім шматку". 

Сон зморив старого. Сидячи задрімав. Кивався, кивав, як 
жид на шабасі, аж скотився на сіно і захропів. У сні побачив 
Суботів і покійного гетьмана. Стояв у сірім жупані біля ко
лоди, на якій голови рубали. Звідкілясь і Тиміш узявся. За
гонистий, гарячий, сам пал. "Клякай, старий!" - гукнув. 
"Усім так буде, як не нині, то колись, усім, хто не живе по 
правді. Клякай! ... " "Я не хочу!" - відповів перестрашений 
дворецький і збудився. Якою ж величньою палатою здавалася 

йому отся повітка. 
"Свят! Свят! Свят!" - хрестився і шепотів молитву. 
Нараз і Фалдовський припідняв свою другу повіку. 
"Ксавери !" - гукнув, - "я де?" 
Дворецький зірвався на рівні ноги, скочив і припав до 

панеької руки. "Маленький припадочок, ясновельможний до
бродію мій, пан у двобою ранені". 

"У двобою? З ким?" 
"З Босаковським". 
"Шляхтич?" 
"Так". 
"То добре",- а помовчавши хвилину насилу проговорив: 

"Твердої ... руки ... чоловік". 
І знову замовк, лиш устами ворушив, буцім щось казати 
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хотів та не міг, бо сили не було. В грудях йому, ніби хтось 
пилою різав, клекотіло. 

Нараз: "Лука де?" 
"На замочку остався", - відповів солодко старий слуга. 
"Живий?" ' 
Дворецький мовчав. 

"Живий?" - повторив питання Фалдовський. 
"Не знаю". 
Стрепенувся Фалдовський: :,Ніколи не знаєте того, що 

треба, шельми!" - і виснажений таким довгим реченням 
задеревів. 

Якийсь пес приволікся з села й несміливо зазирав крізь 
двері. Дворецький тупав на його ногою, пес то ховався, то 
знов голову всував у двері. "Підеш!" 

"Лищи !" - вистогнав Фалдовський. "Він по моє стерво 
прийшов ... Ще ... час". 

Дворецький руки заломив: "Щось також пан кажуть. Бог 
ласкав. Пан видужають. Панові вже краще. Сон поміг". 

"Брешеш!" - прохрипів Фалдовський. "Не видужаю, 
знаю", і грізно подивився на старого слугу. 

Вітер дверми хитав, скрипіли. 

"Замкни їх". 
Дворецький замкнув. 

"Ходи тут". 
Дворецький підійшов. 
"Б.лижче!'' 
Дворецький ухо майже до уст панові притулив. 

Фалдовський насилу викидав з уст відірвані ·й пошма-

товані слова. "НечаЕву... я... казав пірвати... На Катерину 
теж... наставлені сітки... Юрась невдаха ... Все Хмелеве кодло 
мусить пропасти, мусить!... Чув?" 

Дворецький перестрашено дивився в нелюдське страшне 

обличчя. Старий слуга знав багато гріхів свого пана. Але про 
його ненависть до Хмельницьких він забув. Чаплинський Фал
давського дядько, Степова Олена, і таке інше ... , події недавно 
минулих днів стали виринати з пітьми забуття і вязатися 
логічно. Так, так. Фалдовський пересиджунав у Чаплинського. 
Гуляли разом, бенкетували і робили бенкети, аж цілий Чи
гирин гу дів. А потім небіж дядькові помагав добувати пре

красну Олену, укупі на Суботів напали, Фалдовський на 
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Хмеля засідався у степу. А "оли Хмель таки на своїм поставив, 
прийшлося втікати. І Фалдовський етаn ворогом смертеJІь
ним усіх Хмельницьких на світі ... Так, так ... І не лиш їх, але 
й усього, що вязалося з ними; козаків, гетьманщини, булави. 
З усіми ворогами України накладав, щоб лиш їй вільною не 
бути ... А нині? 

І дворецький тільки раменами здвигнув... Ось до чого 
ненависть доводить. Добро родиться з любови. 

"Бог ласкав, Бог ласкав", - шамкав беззубими устами. 
Фалдовський кілька разів хотів щось казати, та не міг 

ві~ддиху зловити. В грудях, як у казані гаркотіло. Дворецький 
знову закропив його водою. 

"На замочку ... дванадцять кроків від дуплавого дуба -
копай! Там гроші є ... Тетері даш ... Най не щадить ... Все Хме
леве кодло пропасти мусить ... І гетьманщина, і козацтво ... все". 

Ще щось брався казати, але дворецький не міг догада

тися що. Він безрадно став шептати молитву: "Богородице 
Діво ... " 

Нараз, мов батогом цвякнуло: "При-сяг-ни!" 
Дворецький стрепенувся. Скі.ІІьки ненависти, скільки ба

жання помсти було в тім однім слові! 
Відсунувся і з острахом дивився в страшні зіниці свого 

пана. 

А цей останками сил припіднявся і вхопив його за горло: 

"Присягни, що мою волю сповниш". Дворецькому в голові 
зашуміло. Млин, повінь, битва ... 

Він стільки літ служив свому панові вірно і слухняно, як 
пес. Аж нині, нараз, коли цей пан конає, -він має йому сказати 
"ні?" Але ж бо й "так" вимовити важко, неможливо. Прига
далася Маруся Богатьківна і тиха, добра Олена Нечаєва і без
таланна Катерина Виговська, - як же тут присягнути, що він 

на їх згубу піде? ... Неможливо! 
Мовчав. Лиш уста йому із зворушення тряслися. 

"При-сяг-ни! - повторив Фалдовський і покаліченою 
рукою впився в гортанку свого вірного слуги. 

"Пане мій, добродію ласкавий, зрозумійте мене, простіть, 
я не можу", - на силу вимовив дворецький. 

"Не можеш?!" - вереснув Фалдовський, очі йому виско
ЧИJІИ з лоба, уста викривилися, з губи потекла кров. 

"Не можеш?!" - і хотів замахнутися рукою. AJie рука, 
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як відрубана гиляка, захиталася і опала безсило. Ще кілька 
сударогів пошматованого тіла, ще той скрегіт у грудях, ніби 
хтось підрізуван пилою останній корінь життя і Фалдовський 
поваливсь горілиць на постелю. 

"Амінь", - промовив дворецький, закрив покійному очі, 
руки склав на хрест і важко зідхнув. 

"Скінчилося ... " 
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XXIV. 

Два дні просидів Босакавський зі своїми людьми у сло
бідці. Слобідка однодушно за ним заяви.11ася. Сприяла Вигов
ському і з пошаною та вдякою ставилася до Нечаїхи й до 
цілого роду незабутнього гетьмана Бог дана. Фалдовського· 
ніхто навіть не згадав добрим словом ні в слобідці, ні в око
личних селах. Навпаки не один дякував Богові, що нема вже 
в живих цього лиходія. Залив він добре людям гарячого сала 
за шкуру. Ніхто не був ні дня, ні години певний, а тепер сво
бідніше дихнуть. Заспокоївся народ. 

Босаковського і його товаришів щирим серцем гостили. 
Кожний рад був помогти йому чим міг. Харчів та питва назно
~или такого, що й на цілий віз не забрав би. А другого возу 
1реба б було на овес для коней. Та найцінніша поміч це були 
сці молоді й здорові хлопці, що напрошувалися до Босаков
ського, щоб їх до свого загону забрав, бо це вже був не 
г_1рток відважних очайдухів, а добре озброєний загін баєви
ків за справу, якої вагу вони розуміли. "Постоїмо, постоїмо, 
- казали - за чесне й справедливе діло!" І з очей їм видно 
б)'ЛО, ЩО ПОСТОЯТЬ. 

Зі старими дядьками нараджувався Босаковський, як і r<у
ди йому пробиратися, щоби полковницю Нечаїху безпечно 
провести до Чигирина, чи до Суботова, бо покищо він ще 
й сам не знав, де вона має своїх шукати. Слобідка післала 
нількох бувалих людей на звіди. Вернулися з добрими ві
стками. Намітили шлях і переговорили з селами, крізь які 
цей шлях проходив, щоб Босаковського ніде не спиняли. 
Скрізь обіцяли йому допомогу. 

Нечаїха в це діло не встрявала. Так і знати було, що 
вона цілим серцем і всіми думками в Бихові, біля мужа вітала. 
З ним на валах обороняла город перед чужою навалою, з ним 
перемогти, або згинути хотіла, а якщо в Бихів годі їй пробра
тися, то чи Суботів, чи Чигирин було для неї байдуже. 
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Нераз і не два дякувала Босаковському, У ласові й дру
гим, що так щире потрудилися для неї, а тими, що їх у боях 
ранено, піклувалася щиро, перевязувала їм рани й готовила 
цілющі масті з воску, живиці й спір ту, бо розуміла це діло 
не згірше від цилюрника в місті. 

Спалудня другої днини пришкандибав дворецький. Мар
ний був і ху ди й, як висуЦІена сливка. За гроші, що їх при 
Фалдонськім знайшов, поховав його, а решту дав на боже, 
щоб хоч трохи облегшитИ' гріхами обтяжену душу покійника. 
При людях не згадував про нього, ті~ьки зідхав і нарікав на 
старість. Босакавський розумів старого й не жартував, що 
підбере йому жіночку таку, що xotJ у коноплі став, щоб ля
кала непотрібну птицю. Раз тільки по плечах його поклепав: 
,,Тримайся, старий, тримайся, бо нас ще не такі тарапати 
чекають". 

Дворецький тільки глянув на нього вдячним оком 
і зідхнув. 

Під вечір Босакавський обійшов ті подвіря, де стояли 
його вози, коні й люди, оглянув усе докладно й заповіQ на 
майдані збірку. 

На збірці остерігав людей, що вони не на легке діло 
йдуть. "Якщо котрий із вас. - казав, - не почувається н2 
силах, або не має щирої охоти, то най залишається в хат~ 
бо від тих, що підуть зі мною, я вимагатиму послуху й гото
вости на всяке, хоч би яке небезпечне діло". Але не зали
шився ніхто і всі як один поклялися стояти при нім І\ріпкі) 
й слухати його безумовно. "А тепер - кінчив - доброї ночі 
вам, панове, спіть спокійно, а завтра, заки сонце . зійде, ру
шаємо в дорогу!" 
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XXV. 

Нечаїха лежа.11а на постелі, Маруся сиділа на лавці біля 
неї. Обі, хоч як утомлені, ні на хвилину не вснули. В головах 
їм шуміло, як на лотоках у млині. Останніми часами так багато 
пережили, що заспокоїтися не мог ли ніяк. Марусі уста не 
замикалися. Розказувати мала що. Нечаїха слухала П радо, 
бо Маруся розказувала живо й щиро, щебетала, як пташка 
випущена з клітки. 

Жалувала тільки, що не мог ла полковниці нічого доброго 
сказати, ні про Чигирин, ні про родину Хмельницьких. Старша 
сестра Нечаїхи Катерина Ви.говська в небезпеці, бо її чоловік 
Данила, це гетьмана брат, а гетьман тепер поза законом. 
Юрась на нього наступає, значить він проти своїх рідних 
сестер стає. 

"Не можу подумати - зідха.11а Нечаїха, щоб Юрась моїм 
ворогом був. Ми його так любили й доглядали в недузі, 
а знаєш, як він часто нездужав і що тоді з ним бувало. Тиміш, 
так цей палr<ої вдачі був і до гніву скорий, але Юрась, до
бряга, мякосердний і ще до того побож:ний, мов чернець. 
Бува,JJо, як зайде до церкви, то хоч волами його звідтіль 
тягни. Не знаю, що з ним тепер сталося". 

"Лихі люди підштовхали гетьманича проти Виговських". 
"Та чого ж бо вони від них хочуть? Виговські чесні й до

брі, нікому лиха не вчинили. Покійний мій батько так іх обох, 
тобто Івана й Данила любив". 

"В булаві діло, а не в доброті й честі, моя ласкава пані". 
"А все ж таки, щоби на когось цькувати, треба мати якусь 

причину, якісь закиди йому робити. З якими ж тоді проти 
Виговського вони до Юра ся підходять?" 

"Кажуть nану гетьманичеві, що гетьман Виговський від
копав Бог дані,в скарб і присвоїв собі, а він був ваш, родин
ний скарб Хмельницьких. І з якими дурницями вони не під
ходять!'' 
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"3 якими, кажи!" 
"Говорять, що гетьман Виговський свої коні в мурова

ній, новій стайні поставив, а пана Юрія у старій стоять". 
"Боже ти мій! Навіть такі маринці видвигають тоді, як 

у краю такі великі подіі збуваються!'~ 

"А всьому тому Тетеря винен, він із злих найгірший". 
"Не знаю чому б то Тетеря мав на нас недобрий бути, 

ми йому нічого злого не вчинили". 
"Авжеж що ні. І навпаки, скільки разів до Суботава 

приїхав, ви його щирим серцем вітали. Але пан Тетеря на 
гетьмана Виговського настає, бо булави йому заманулося 
і тому вже й вас він у ложці води втопив би. Не люблю я його, 
страх, як не люблю! А ви, пані моя?" 

"Не маю його за що любити, я від нього здалеку три
малася, Марусю". 

"Страшний. Чорний, як циган. А тими очима, мов евер
лами вертить. Я все втікала від нього, бо чула, що до· дівчат 
він дуже то скорий. Так на них дивиться, як "кодкодриль"*). 
Скільки разів пригадаю собі про смока, що королівну в яскині 
тримав, то все він мені на гадку приходить. Не дай Бог у його 
лабети попасти!" 

Нечаїха мовчала, а Маруся: "Боюсь, щоби він нам ще 
більшого лиха не накоїв. Кажуть, що доки до нас, до укра
їнців пристав, вже свою совість таки добре захляпав". 

Нечаїха раменами ·здвигнула: "Не знаю". Вона нерадо 
про людей лихе слово казала і тепер, щоб відвернути розмову 
від Тетері, про Бориса спитала. "А ти його любиш, Марусю?" 

Дівчина засоромилася. "Або я знаю ... " 
"А хто ж це має знати, я?.;. Борис добрий козак. Не будь 

його, Бог .вість що було би з тобою, і з нами", - додала по 
хвилині. 

Маруся притулилася до Нечаїхи. "Люблю його. І сказати 
не вмію, як його люблю'~. 

Нечаїха задивилася кудись далеко. А Маруся: "Тітусю, 
а не гріх так когось любити?" 

"Гріх? ... Ні ... тільки ... " 
"Тільки. що?" 
"Тільки не добре". 
"Не добре?" - перестраши.11ася Маруся і довго своїх ве-

*) Крокодил. 
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селих зіниць не спускала зі сумних очей Нечаіхи. "Чому не 
добре?" 

"Чому? ... Не знаю як тобі це сказати ... , бо ... " 
"Бо що?" 
"Бо ... розставатися важко". 
Маруся ще ближче притулилася до Нечаїхи, а тоді вхо

пила її руку й поцілувала палко. · 
"Бідні ви, бідні!" - і розплакалася. 
Нараз хтось ледве чутно постукав у віконце. Маруся по

бігла й зирнула. "Борис!" 
"Чого ж бо він так рано прийшов, ще ніч", - дивувалася 

Нечаїха. 
Маруся вибігла з хати, але за хвилину вернулася. 
"Боявся, щоби ми не заспали, бо вже наші збираються 

в дорогу". 

"Пора й нам", - озвалася полковн.иця, встаючи з по
стелі. 

Господиня, в якої вони стояли, вже давно не спала, вже 
й сніданок зготовила для своїх гостей: гаряче молоко, пше
ничний хліб, масло й сир. "А це вам на дорогу", - сказала, 
вручаючи Нечаїсі кошик повний всякої їжі. 

"Мов свячене на Великдень під церкву", - всміхнулася 
Нечаїха. Але приняла й подякувала щиро. 

Маруся по хаті стрибала. Намиста свого шукала. Знайшла 
й на лавці присіла. Присіли полковниця й Борис, щоби добро 
в хаті сідало. А тоді попрощалися з господинею. Прощ.ання 
без сліз не обійшлося. Господиня плачучи іконою благосло
вила на дорогу Нечаїху, .Марусю й Бориса. 

"Їдьте щасливо й най вас Бог провадить!" 
Вийшли з хати й прямували широкою сільською вули

цею на майдан. 
Борис полковницю попід руку провадив, бо мряка, мов 

море затопила село так, що й світа Божого не було видно. 
Тільки на майдані гуділо щось глухо. Надтягали останні вози 
й коні. Але люди не гукали й не перекликувалися, лиш справно 
й складно ставали там, де їм Босакавський казав. Знати було, 
що почули руку досвідченого провідника. Нечаїху примістив 
він на найкращому возі посередині валки. Сам скочив на 
коня і рушив з місця. Люди виходили з хат на ворота, здіймали 
шапки, а батьки благословили синів на дорогу. Просили їх, 
щоб не барилися довго і щоби не осоромили їх. 
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Виїхали на nоле. Мряка все ще віддих у грудях сnирала. 
Така густа й біла, як молоко. СеJю лиша.'Іи за собою вд-олині, 
шлях nідіймався злегка вгору nід лісок, що бовванів nеред 
ними, як осіння, чорна хмара. Але чим ближче до нього, тим 
ясніше ставало. 

Так посувалися, мов привиди нічні може годину, як не 
довше. Аж на горбі, за ліском, нараз, нем-ов би хтось сіру 
завісу угору підняв: відслонився широкий вид. Небо з сі
рого ставало фіолетне, зеленаво синє, наче морська вода. 
Ще трохи й на сході, казав би ти, хтось мечем землю від неба 
відділив. Кривава смуга на обрію заблисла. Ширшала й кріп
шала з кожною хвилиною, немов би там цілі села й міста 
горіли·. А посередині палахкотіло найясніше - там сходило 
сонце. 

Ожила вода в ріках, ставах, озерцях, замерехтіло зо.1Jо
том зівяле листя дерев, вікна в хуторах розплющили очі. 
У кожному вікні світилося, як у церкві на вечірній відправі. 

Люди мимохіть повернулися ДО сходу, туди, де збувалося 
це диво природи. Наче вперше бачиJІи таку красу. 

Босакавський дав рукою знак: валка зупинилася. Він зі
СІ<{)ЧИВ з коня. Скинув шапку, підняв голову вгору і дивився 
перед себе далеко. 

"Сонце, ти Боже всевидюче око! Не ховайся перед нами 
грішними за хмари! Осіни отсі поля, луги й левади, ІЗипий 
сльози й висуши кров винну й неповинну, що мов повінь роз
лилась широко. Дай силу ланам нашим, щоб вони покрилися 
збіжжям лавою густою на пожиток людям і худобі. Осіни 
голови мужів і жінок, братів і сестер наших, зазирни в їх 
очі й серця глибоко, щоб вони прозріли й пізнали яка мо
гутня сила любови й згоди і яка безплодна ненависть і роздор. 
А побачивши яка гарна й багаторадна ця батьківщина наша, 
щоб nолюбили її всіми силами й усіми мислями своїми та щоб 
постояли за її волю, цілість і незайманість від роду та до 
роду! А нам, рідним синам нашої матері землі, її слугам і обо
ронцям дозволь боротися явно й славно, а в потребі й голови 
свої за неї покласти - амінь". 

Голос Босаковського з кожним словом кріпшав і могутнів. 
Обличчя його прояснювалося й кращало. Він перероджувався 
і не той ставав, що перед хвилиною був. Немов личина, яку 
довго носив, нараз зісуну.11ася з нього й лежала на землі, під 
ногами. У·се, що було припадконе й нарочно ним придумане, 
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t<y дись дівалося, а наверх добувалося все те гарне А добре, щ·о 
в тій простій, лицарській душі корінилося глибоко. його очі 
горіли палким, внутрішнім огнем, а його високий лоб про
менів загравою сходячого сонця, наче сонце цілувало й бла
гословило його на дальші змагання і труди, на дальші подвиги 
лицарські. 

Усі здивовано дивилися на нього й дивувалися чимало, 
що це сталося з Босаковським. Мужчини зразу сиділи на 
конях і тільки шапки поскидали з голов. Та не зчулися, коли 
й як позіскакували з коней і до землі припали. 

"А нам рідним синам, слугам і оборонцям твоїм, дозволь 
боротися явно й славно, а в потребі й голови свої покласти 
за тебе, амінь!" - проказували за провідником своїм. 

Жінки поклякали на возах, поздіймали руки до неба 
й кликали: "Сонце, ти Боже всевидюче око, не ховайся перед 
нами за хмари. Дай силу братам і мужам нашим, дай прозріння 
очам і любов серцям нашим - амінь!" 

Вже останні слова тієї досвітньої молитви розплились 
в тишині поранковій, а вони все ще тривали на своїх місцях 
непорушно, наче причаравані чарами тієї виїмкавої хвилини,
аж Босакавський стрепенувся, немов із сну збудився, скочив 
на коня і озираючись на валку возів і людей, гукнув: "На 
коні! Вперед!" 
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