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Ой, напнлися і сестри і бr'аття криваного пиu,, 
край лугу, 

• • •• Та не дали ні себе, 
поругу! 

ю u1рн евитоІ ворогам на 

(З нар. д.уми) 

І 

Це бу ло в самий розпал великої трагедії, 
• • 

що уготувало польське панство у сшлщ з при-

служниками Льойоли, завзявшися на святи
ню українського духу, на його буття, траге
дії, що охопила пожарищами всю Україну
Русь, пронизала серце в Польщі й під її руї
нами закінчилася. Це було тої доби, коли роз
панахана Україна мусїла у московського царя 
Олексія м:ихайловича оборони шукати, коли 

!Зін уже, по Переяславсм::ій раді, послав свої 
потуги в Литву. Це було тої доби, коли знемо
жена від пенатлОІ'О гніву Польща, закупивши 

- . 
татарсью загони, кинулась разом з яев1рою на 

омиті слов'янською кров'ю країни, аби сплюн-
•• • •• 

друвати ІХ упень 1 повернути геть все на руІ-

ну. Це було тої доби, коли два кревні наро
ди, призначені на дружнє та рівне буття, вчи
нили між себе розраду й, піднявши стяги на 
стяги, стали !'-У дідівську славу дзвонити» ... 
Це було восени 1654 р. 

J 



·На південь від Могилева, за двоє гін від 
Дністра, на високій скелі лівого побережжя 
притулилось містечко Буша з твердинею
замком, що панував над околицею. На вузь

кL\1: стрімчаку~ немов орлине гніздо, nовис 
отой замок, і на синьому небі далеко білів 
своїми зубчатими мурами, своїми бійницями-· 
баштами. Край n'яти тієї скелі розсипались, 
мов курчата круг квочки, манесенькі селян-. .... . . . . 
ськІ и мІщанськІ хатки, окутах-п БІтами зеле-

• • • 
них садочкІВ; МІЖ критими соломою стр І хами 

здіймались де-не-де й високі черепичні дахи, · 
що червоніли між яриною здалеку. Саме місто· 
Буша, цебто торговий майдан, з одного боку 
тулилось до стрімчастої скелі, а зокола було 
обмежоване високим земляним валом і добрим 
дубовим остроколом. За містом . посувавсь 
пригород аж до узбіччя: з двох боків його 
огортало nровалля, з третього вали, а з чет

вертого великий ставок, який набравсь з річ
ки Бушки й тримавсь кам'яною загатаю. Отой 
замок «Орлине гніздо)) з містечком Бушею, з 

• • • • 
ЦІлим ключем окружних с1л І масткІВ нале-

жаfs до роду Чарнецьких; відтіля Еони наліта
ли на ратаїв украtнських, на сусідніх nанків 
і шарпали в своїх пазурях неслухняних схи
зматів. Від самого nочатку nожежі, що на За
nоріжжі з суботівської іскри спалахнула й 
nокотилася широкими вогнлними хвилями аж 

до старої Польщі, Чарнецькі зняли крила й до 
Варшаnи nолинули, а гніздо своє лишили на 
безбаш; його незабаром, після січі під Корсу
нем та Жовтими Водами, захоnили левенці, 
батаЕи з Дністровського nолку, з сотником За
nісним на чолі, і озброїли добре, як вартову 

• 
І~аддюстряпську станицю. 



Пр середині замкового дворища стояла до
сить простора, з трьома банями і окружним 
піддашшям церква; вона була вже повернута 

• 
панством на костел, а потІм знов козаками на 

благочесний храм пересвячена; його відсвятив 
на ім'я Покрови Пресвятої Богородиці отець 
Василь, якого з містечка Бара вивіз сотник, 
пан Завісню~·~ •). 

Стояв хмурий, глибокої осени, вечір. Дрібен 
• • 

ДОІ.Ц, МОВ КрІЗЬ СИТО, МрЯЧИВ І СИЗ·ИМИ ХВИЛЯМИ 

слаnся по долині, криючи широку далину 

млою. Часами лишень, коли вітер на мить 
розривав туманисту заслону, яскріла з одного 
боку в глибокій долині Дністрова стяга, а з 
другого, навпаки, по широких згорищах і пло-

• • • 
щинах чорюли якІсь непевнІ плями. 

Кругом церкви, на цвинтарі, стояли вата
гами козаки. Голови їм всім були не вкриті, 
й буйний вільно бавився чупринами. Широкі 
спини огрядного та дужого люду покриті були 
розмаїтою, пістрявою : тут вбачала~ 
й руда та порвана свитка, і білий, 
шнуром, кобеняк, і кармазиновий запорізький 
~куnан, і короткий кожушок, і замазаний в 
дьоготь оксамитовий польський кунтуш, і сає-

•) Містечко Буша 11 по цей час існує на тому самому місці за 
Могилевом, недаJІеко ЯмпоJUІ. На чоJІі стрімчака нема вже ні 
церкви, ні замку: де•Не•де вбачаються то ями, то купи каміння, 
але й їх уже зрівнян час і присипав порохом, з якого тепер буяс 
трава. Вівчарі JІюбJшть те і ДJІН онеІ\Ь добра паша й дJІИ 
ока неосюкниА простір: там і діти сеJІЯнські, радісні А 
безжурні бігають вони по тому СJІавному кJІадовищу й скочують 
з стр1мчатої узбочі каміння, втішаючись, як воно гуде і стрибає у 
rлибоку долину. КоJtИшньоrо ставу теж нема 11 СJІіду, аJІе мане• 
сс~ька Бушка 11 досі по ріні дзюрчить, а часамн 11 JІютує скажено, 
з:б ираючи у Дністер і МJІИИКИ, й загати, .акі сконують їі вoJUO 
з Yry. (Прим. автора) 
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товии, рожевии, з пан,fJнських цукрових пле-

чок, спенсер, 

В суровім погляді похмурих очей, в непо
рутних обличчях лежала .якась дума глибока. 
Всі були скам'янілі і попурі, тільки діти з пал-. ' 

кими, ЦІкавими оченятами не могли встояти 
• • • 

на МІСЦІ, а нишпорили крадькома- то МІЖ юр-

бою по цвинтарі, то по дзвінниці. 
З широко розчинених церковних дверей 

тихий спів лине: «Святий Боже, святий кріп-
кий, святий безсмертний, помилуй нас!» . 

Церква світлом сяє. Перед намісними обра-
• • 

зами у високих ставниках горять товстІ зеленІ 

свічки, а кругом них і коло самих образів 
• • • • 

миrотять ЦІЛІ сотнІ манесеньких свІчечок 

жовтих; за хвилями з кадильного диму вони 
• • • • • 

яскрІють зІрками, скрашаючи сизІ, nрозористІ 

хмари червоними барвами, а вгорі отой дим . 
під банею уже поклубами чорніє, оповитий у 
морок. Вузькі вікна у церкві, розквітчані різно
колірними шибками, світяться ._~ьмяно, спа
JІа:х:уючи ·часами де-не-де відблисками ве~елки. 

Правий притвір і середина церкви набита 
козацтвом. Засмажені, мужні обличчя,. обер-

• • • • 
ненІ до лиюв святих, визирають ПІД промшням 

• 
ласкавого, тремтячого свІтла менш суворо,-

• • • 
а очІ воrкІ ВІД сердечного, молитовного зру-

шення. Сиві оселедці, підголені, чорні чуприНи-
~ . 
и геть лисІ голови с:юил.яються, христячись, 

низько. Попереду перед царськими вра:rами· 
стоїть Михайло Завісний, іотник, з золотою 
китицею на правому плечі; високий, широко-

~ 

плечии, з сивими, довгими вусами, з шрамом 

на лівім виску, він подібен до могучого дуба, 
що собі силу під бурхотом бур. Ліворуч 
за ним стоїть молодий ще козак-красень 

• 
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Островерхий, з чорними, ледве закрученими . ' 
вусиками, з шдголеною . хвацько чуприною, з 

• • • 
ознакою хорунжого на ЛІВІМ плечІ; праворуч 

від Завісиого молиться геть лисий, з білою, 
бородою дід, а далі вже йде 

старшина та козацтво значне. 

В бабинці, у· лівім скупчилась 
сама-но «білоголова» : рідко яка голова 
там пов'язана стрічкою чи хусткою, а здебілЬ

. ша скрізь кораблики та очіпmи, зап'яті довги
ми білими намітками, що спадають до самого 
долу серпанками. 

Жіночі уста шепочуть "благання; очі підне
сені догори святобливо; інші палають лиховіс-

• • • 
ним вогнем, ІНШІ яскрІють сльозою, яка не-

. слухняно зривається з вій; але в жадних не 

• 

• • • 
СВІ'Dиться н1 жах, анІ розпач, у жадних не вид-

. ко безсилої жіночої муки. 
Попереду скраю стоїть у чорній стрічці 

сотникева дочка Орися, а поруч неї у глазе
товім кораблику її подруга Катря, молоДого 
хорунжого який з неї не зводить очей. 

Орися *) стоїть перед образом великомуче
ника Степанз; її струнка постава, закутана 
сизими хвилями кадильного диму, здається 

легесенькою, прозорою. Вродливого личенька 
риси і елеrантні й шляхетні; в чорних стисну-
тих трохи бровах криється непоруDІНа воля й 
відвага; карі очі з-під довгих, темрявих вій . .... .... 
палають вогнем; на мармуровІм чолІ 

•) За Косто.маровwі Орися, rероїия Буші, бужа Завісноrо жін .. 
кою, а за інІІІИМи джерелами- донькою. Наро.цнJ перекази, md 
R по цей час у баєчних формах живут• , іменують о.цин :камінь 

· у Буші Сотниківною, а печерю о.циу Бабинцем. 
(Прим, автора). 
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недитячі думи, хоч у виразі уст пишає дитяча 
краса. 

Орися замислено дивиться на лик, без міри 
ласкавий, осяяний світлом з лямnади; їй мрі
ється далеке небо безхмаре, білі розnечені nа
лом мури, сліnуче сонячне сяйво і ревуча юр
ба, розеатанілі обличчя, nідняті з камінням 
руки на глашатая nравди й любови, і на ус
тах у мучня на еконанні лагідна та nрихиль
на усмішка. 

- «Так, nостраждати за віру, за nравду, за 
своїх друзів-братів, - думає вона, - неnомір-
-на утіха! Тут, на з~лі, усе зрадливе й брех
ливе: усі nрисягапня людські -nорожні сло
ва, nоглум над знудженим серцем . . . Там 
тільки й сnокій, і щастя у сяянні довічного 
неба.» 
· Вона nриди:.:~ляється nильніше до образа 
й бачить, немов очі живі у святого і зорять 
їй у · душу; але очі ті - очі знайомі, їі серце 
з ними зжилося, їх nромінь тільки й грів її 
р.ушу самотню ... Та це ж не святого страждея
пика очі, а очі її коханка й друга, владаря ра
дісних мрій, очі вродливого юнака Антона Ко
рецькоrо. Де він теnер? Ні слуху, ні вісточк:и. 
Чи його nочоломкала куля ворожа, чи він 
зрадив її, безталанну, і забув свої nрисягання? 
Пропав, проnав без nуття, а з ним проnав 
і життя Гі стлмок.!. 

-«Що це я?- кинулась раnтом Орися, -
у таку хвилину й де про милого стала гадати? 
Це ворог людський бентежить натруджене 
серц~. Відстуnися, нечис'І\ий!» - і вона nочала 
ревно молитись. 

А далеко десь раnтом постріл розлігся й 
луна nокатила його no байраках та горах. Всі 
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здригнулися й nереглянулись значно; а клир 
тихо сnівав: ,,Слава в вишніх Богу і на землі 
мир, в чоловіціх благоволеніє!» · 

Скінчилась відnрава. Отець Василь вийшов 
• • • • 

у царсьКІ врата в ештрахІЛІ з киnарисовим у 

срібній оправі хрестом і тихим, злегка трем
тячим голосом обернувся до молельників: 

- Братіє й друзі мої, xpec·ra цього оборонці, 
на нем же розп'яхся за гріхи наші Оин чоло
вічеський! Мужайтеся духом, бо настуnає 
година Возлюбивий нас СтрастотеР
nець nокликав нас стати твердо й куnно до 
останнього nодиху за хрест цей і за матір 
Україну, Ворог хмарою оточив наше , 
що донині крилося Богом, і nогрожує нам 
вигуком смертодайним. Поклоняющийся хресту 
Гqсподньому брат nокликав до помочі бузувіра, 
аби в сnілці з ним повалити nід нечисті ном 
святиню ... Не даймо ж ми на· знущання ві . . . . "" 
хреста, НІ НІ сестер, НІ дІтеи, а ляжмо 

кістками за- нашу nравду й за нашу віру! 
Ляжемо, пан-отче, голови nоложимо! 

nеренісся відклик по церкві й розліtся на 
• 

цвинтарІ, . 
• 

Хай nідкріnить же ваші душі nравиця 
Госnодня, хай криє вас від стріл і наnастей 
Покров Пресвятої Богородиці, заступниці 
нашої перед престолом Всевишнього! ве
лебно прорік nан-отець і благословив хрестом 

• 
тричІ _ весь люд. 

Усі nочали до xpe'lfa nрикладатись. Спо-
• • 

чатку шдходила старшина, nотІм значне 

козацтво, за ними прості козаки й сірома, а 
нарешті вже матері, та сестри. Все те 
чинилося богобійно, nорядно, без зам'ятні й 

• 
хапанини; nанувало над усІм якесь 
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.. . 
надзвичаине І nочував над собою вже 
помах крила смерти. 

Ko.rnи всі nерейшли до хреста, отє.ць Василь 
вийшов з ним через відчинені двері на цвин
тар. За пан-отцем рушила півча, а за нею 

• 
• V 

значковІ понесли хоругви и стяги, за якими 

вже посунули всі козаки. На дзвінниці вдарили 
в усі дзвони. Півча співала: «Отверзи очі 
Твоя, Боже наш, і внемли молящимся Тобі.» 
Процесія обійшла тричі круг церкви, 
обійшла мури в замчиську, зуnиняючись край 
кожної баш'І1И; nотім отець Василь з nівчою 
й старшиною дістався на самий мур до бійниць 
• • • • • • 
1 зюдnля, з високости, окроnив тричІ 1 мІ-

стечко Бушу і · nригород. 
Кс· за ки стояли nід муром в бойовому шику, 

лавою. Різкиf!, nронизуватий вітер тріnав пра
пори й стяги, і гнав по млистому небу nошар
nані хмари. З отця Василя зірвало вихорем 
його скуфійку і nонесло геть униз по дні-

• V о 

стровськш долинІ, у хорунжого мало-мало не 
• • 

вирвало з рук хоругви 1 ТІльки-но держално 

уломило. Всі були nохилені nередчуттям 
• 

ЛИХОВІСНИМ. · 

Сонце, сідаючи за гору по той бік Дністра, 
• • • 

nроглянуло з-поза хмар на хвилину І останнІм 

променем поnрощалось з землею; він сnалах
нув жарким полум'ям на високім хресті і по
линув згасаючи до темрявих високостей. Отець 
Василь ще раз окроnив козаків, ще раз nобла
гав на воїнство чесне благословення у Госnода 
і з nричетом верпувс~ до церкви. 

Коли зачинилися двері Церковні, і всі 
й добровільці зібрались ~а невеличкім 

nляцу біля цвинтаря, а жіноцтво стало . nош
тиво nівколом геть осторонь, то сотник Ми-
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хайло Завісний зняв шапку перед своєю бата
вою і до неї' обернувся з тихою мовою: 

Панове, товариство-громадо! Дозвольте 
до вас слово держати! 

' 

Держи, держи, батьку, ми слухати тебе-
радІ! відповіли всі разом, уклонившися 
папові сотнику, '11а Й насу:нули шапки набакир. 

До ; ціЄї пори у •цім затишку боронив 
Господь наших :жінок і сестер від нещастя. 
Але воля Божа прийшла і покликас нас і 

• 
наших кревних постраждати за дІло велике, 

і постраждати до кінця. Двадцять тисяч що-- ' 
найкращого польського війська, під гетьманст-
вом Потоцького й Лянцкоронського, стоїть на 
пів милі. Пан Яскульський, пройда і зух, вила-
зив по Бахчисараю та Царгороду,, закуnив 

башів і султана, та й приволік сюди татарву 
- на грабіж наших дібр, на nзалти й знущання 
над нашими сестрами та жінками, і святій нашій 

• u • • 

грецьюи ВІРІ на поглум; пригнав сорок тисяч 
• • • • • • 

невІрних nоганцІв, 1 ВСІ от1 І потуги 

накерував воєвода Чарнецький на нашу горст
ку нещасну, аби добути свою спадщину, оце 

• 
орлине гнІздо. 

- Так, так, мовив сивобородий дідусь, -
учора ми добули язика; це його неnохибне 

• • • • 
жадання: сІсти знову в цьому ГНІЗДІ І розно-

, сити по околицях на хрищений люд 
Ще б то не так, коли он геть надокола, 

мов вовчі зграї, розлізлись загони татарські, -
додав хорунжий. 

Знати наважились вонИ, вів далі со'І'-
ник, аби перерізат:v.і нас всіх до одного, або 
забрати, як бидло, : нас nід червону 
таволгу, на неволю та каторгу· до tалер, а 

--
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жінок, дочок і сестер на всесвітній глум, 
на поругу ... і це моя перща річ. 
-Не дамося собакам живцем! покрикну-

ла громада. Хіба через труп перестуnлять 
поrанці! 

- Не віддавайте, братця, дешево псам коза
чого білого тша. а візьміть з наших наnасників 
добру ціну, прошамкав по-старечому сивий 
кобзар, обводячи незрячими очима юрбу, 

Дорого, діду, заплатять! вигукнув 
хорунжий, і юрба відповіла на те ухвальним 
гомоном. . 

Катря гаряче nригорнула Орисю, а та '11ИХО 
сказала: «Добрий козак.» 

Слухайте панове, мою другу річ, 
знову почав сотник, і тиша заnанувала: 
Чо'І'Ирн дні тому від славного нашого полков
ника Богуна, продовж йому Господи віку 
відібрав л наказа, аби ми, в разі наnаду на 
нас сил ворожих, затримали їх тут в термі
церії на скільки мога, аби тим дати панові 
полковнику час діждатися nідпомоги у Барі. 
То як, на вашу думку, nанове, чи надовго здо
лаємо ми затримати злочинців? 

- А що ж, пане сотнИІ{у? спитав серед-
нього віку, покарбований шрамамИ лицар, весь 
І'Олений, з самим лишень оселедцем, закру
ченим за єдине вухо зухвало: А скільrои 
приходиться на козака тієї погані? 

• 
- Та голів двісті на християнську душу ... 

• • 
ВlДПОВlВ СОТНИК. 

- Гм! Не багато! зареготавсь осе-
ледець: Коли в добрий час, та на добру 
руку, то наш брат порішив би до обідньої доби 
таку купу. Ну, а щоб їм подолати одну душу 
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козачу, то тра часу днів зо три або й чотири, 
- не менше ... чи так, братця? 

Так, так! відізвались деякі весело. 
А такого убрати, як ти, то .й тижня мало! 

- Так, стало буть, панове, на тому й стоїмо, 
щоб затримати їх тут, та й квит, по-моєму, 
хоч навіть на 'І1Иждень, а вмирати, братця, 

• • 
козакам не диковина, сказав сотник І надІв 

Шl І'олову високу емушеву шапку з червоним 

верхом і кутасом. 
Даймо, вставив старий козарлюга, 

• 
що настояще, по правдІ сказати, умирати я не 

вмирав, а для того я й не сказати, що 
воно за диковина? Жартами шуткував з 
смертю не раз, а щоб зовсім умерти, то ще не 
доводилось . . . Ну, та це пусте, спробувати 
можна. 

• Тим 
доведеться 

того меду! 

паче, додав 

раз на 

сив-и:й ДlД, що 
• • 

ТІЛЬКИ ВІКУ скуштувати 

Всі засміялися і підбадьорились. 
То слухайте ж мого наказу, сказав 

• • 
сотник, І все козацтво мовчюи, покІрливо по-

здіймало шапки, Всіма своїми потугами, на 
• • • 

ск1льки в нас є, ми зас пригород1: там 

всякого припасу досхочу. З правого боку у нас .. . 
нєпролазнии став, з л1вого невилазне про-

валля, а просто добре окопище з гаківни
цями та гарматами; відтіля нас і зубами не 
витягнуть: прохід до валів і вузький і занадто 
довrий; ім розвернути своїх потуг буде ніде, 

• • 

а ми їх потроху і почнемо душити та локшити 

. . . Потіха вийде та й годі! _ 
'Іа:к, пане сотнику, добре ти розумом 

кинув! 
- На що й краще! nідкріш~ли чупруни. 



Ну, а коли нас, по nопуску, ~ 
тієї nозиції виб'ють, то ми перейдемо у містеч
ко, і тут хоча й трудніше нам відбиватися 
буде, проте ще днів зо два, чи зо три про
держимось ... 

Чого не· n.родер:жатись? Продержимось! 
крикнув молодий хорунжий, що вже на 

ноnому держалні здіймав хоругов. 
А щодо замку, то ми· лишимо на дітей, 

на дідів та на , nровадив сотник. 
Доки Мі! будемо кришити ~орогів, •ra й вони 
доnомагатимуть нам з високих бійниць, а коли 

• • 
ми всІ поснемо сном козацьким, то нашІ сестри 

й подружжя nродержать ще замок 'днів з 
пару, бо він і сам по собі недосяжен. А коли, . ~ . ' 

нарештІ, увІрветься всередину вррог, то вони 

Зуміють не датисп в руки живцем і не nоnу
~тять наших святинь на nоругу! 

Не і д~.мось . живцем1! nокрикнуло 
• • 

ГрІЗНО ЖІШ ЦТВО. 

Зуміємо вмерти, відказала відважно 
Орися, виступаючи наперед, і святині нашої 
в р:тки поганців не кинемо! 

Батькова ! зауважив кобзар. 
- Ну, хто з ким хутко, nо-

козацьки, і гайда у nригород, в шанці: того 
й гл.ІііІди, що голомозі захочуть нас відвідати. 

Юрба заколихалась, намітки nомішалися 
• 

з шапками, хустки та стр1чки з шликами; 

~и:хло все і тільки вчувалися то поцілунки 
гарячі, то обійми міцні, то зітхант1я. Але 

• 
ден стогш, ридання не вр<. зило завзят-

ців, і хіба но крадькома на чиїх-не-чиїх 
чорних, молодих, nроменистих очах набігла 
бу ла сльоза неслухняна, та й та зронила ся 
беззгучно на землю . . . 
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Сотник Завісний протер очі, поправив вуса 
і обняв гаряче свою одиницю, свою останню в 
житті втіху Орисю. · 

Прощай, доню! промовив він пере-
ривчастим голосом, ти знаєш . . . як я тебе 
люблю ... ніхто, як Бог ... його воля! А от, 
ПЗІ'.ІІ'ятай, що покійну матір твою один пан, 
що наїздом мій хутір спалив, хотів був до 
себе взяти . . . Так вона йему сокирою голову 
проваЛІИла. Побоялися приступити до неї над-

• о V 

в1рн1, та и спалили з хатою разом; 

Пам'ятаю, батьку, велебно відповіла 
Орися. За мене не зчервонієш! 

Сотник ще раз пригорнув· свою доню до серця 
і х-апливим кроком nопрямував просто до 
брами, крикнувши всім: 

Поnа! За мною! -
І всі, насунувши аж на очі шапки, рушили 

мовчки до брами. Насувалась на землю 
в-~чірня мла і в пітьмі тій ледве-ледве було 

• • 
заприм1тити, як одномІрно колихалися списи 
V о 

и шапки, 1 як довжезна многоголова потвора, 

немов І{азковий той змій, вповзала у широку 
браму. 

Орися стояла довго і нерухомо край скелі 
втопивши в холодне, беззоряне небо свої до
питливі очі; але воно було невідмовне, глухе, 

чорна хмара грізно здіймалась зі сходу 
і в неосяжній пітьмі миготіли лишень заграви 
далеких nожеж . . . 
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Ніч. Тихо й nохмуро в Орисиній світлиці, 
що в закутній башті. Висока, цівчата середина 
ділиться стінами навхрест. В одному з сеr
:м:ентів умістилась кімната чудної форми, з 

• • 
високою стелею, яка закІНчувалась склешн-

ням. Під однqю nрямою стіною стоїть ліжко 
дівоче; з-nід rлазетових завіс визирас безліч 
nодушок і nодушечок у білих, .як сніг, пошив
ках. Під другою прямою стіною шир~ко роз
сілася груба; блискучі кахлі хитро розмальо
вані візерунками. На довгій лежанці гріються 
товсті сулії і сушаться пахучі трави. Тут 
nобіч і низенькі двері вхідні, над .якими 
висить мальована наnрочуд картина. В третій, 

вигнутій луком, надвірній. стіні прорізане 
вікно, вузьке-вузьке та глмбоке, майже не 
вікно, а бійниця: і в ясний, сонячний день 

• • 
через ту 1 розщІЛину мало свІтла до покою 

сягає, а теnер воно якось лиховісно чорніє. 
Проти вікна, в гострім кутку, навпаки 
лагідно й ясно: багато наставлено там богів 
• • • •• 
1 В рамах, 1 В шатах КОШТОВНИХ, 1 КИІВСЬКОГО, 
і польського письма, а перед ними на довгім 
пrnурку, оздобленім паперовими квітами, 
висить ля:мпадка. Легесеньке, тремтяче світло 

' 
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їі стиха осяю~ святобливий лик Матері, 
що своею ризою закрила світ від напастей. 
Про:м:енистими, хисткими пасмами .стелеться 

• • • 
свІтло по :м:урах 1 по високих склешннях, 

. . • • •• . яскрить на гранястому склІ, миготить на сулн, 
м'яко на ріжку подушки і на розсипа
них по ній хвилях русявого шовку, і нщне в 
сутіні на круглій стіні. А на долівці, під лям-

• •• 
падкою, тремтить пляма кругляста, вІд не1 

довmми смужками розбігаються тіні, лама
ються_. по стінах і збігаються.. аж на склепінні 
круг гака. Химерні, довгасті тіні маривними 
нарисами леЖать на білій сосновій підлозі, 

• 
повзуть по мурах, хитаються, тремтять І спов-

• 
няють КІмнату тасмничим. присмерком. 

А надворі скаженіс буря; вітер гуде і жа
JІісно в комині вис ,мов голосить по згубі ко
гось близького, дорогого... В куточку тріско
тить стиха лямпадка та вчувастрся часами 

• 
стогІн здавленого ридання. 

На ліжку, до подушки припавl.І.ІИ лицем; ле
жить Катря непорушно; тільки часами ледве 
примітно здригаються плечі у неї. Спала з неІ 

• • • • • 

намІтка 1 одним кІнцем: на подушцІ звисла, а 

другим долі лягла; коса вибилася з-під кораб-
• • 

.лика 1, звинувшись химерним вузлом, неслух-
• • • 

няно лягла на плечІ; одне крило плахти ВІД-

хилилось свавільно й виявило огрядну , 
узуту в червоні чобітки з срібними підківками. 
Тільки на частині голівки, на заломі JSOCИ та 

• • • 
на одному плечІ лежать свІтлянІ ПЛSПdtИ, а 

• • • 
решта в темрявІ ВІД завІси потонула. 

Край :рузького вікна, схиливши на руки 
• • • 

ЧОЛО 1 ВТОПИВШИ ОЧІ В ЧОрну ПІТЬМУ, СИДИТЬ 
мовчки Орися; вона силкусться прозирнути 

• • •••• 
туди, куди шшли дорогІ 11 серцю люди, вона 

' 
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nрагне дізнати, що діється теnер у містечку 
Буші і в nригороді. Але густий морок закриває 

• •• • • 
ВІД неІ далину чорним серnанком, І тІльки 

коли-не-коли на тім морі безnросвітньої тем
ряви заблимає якась неnевна іскра і згасне ... 

• 

Орися nовернулась до образа і зуnинила 
на Діві Пречистій свої замислені очі; від дов..: 
гих вій лягла сутінь стрілчаста на її бліде 

•• u • • 

личко; руки ІИ з несили уnалм на колІна І сnле-

лись у стисі нервовім; в нахмурених бровах 
неnохибна думка застигла. Довго і нерухомо так 
сиділа Орися; чи вона складала з благанням 
молитву, чи доручала Небесній Розважниці 
свою тугу-nечаль, зосталося то т.айною. 

Нарешті, Орися повагом nеревела свої очі, 
• 

що свІтилися темним вогнем, на на 

Катрю і на її виду nеребігла хмарина. 

- Годі, Катре! nромовила вона строго. -
Не nлакати теnер, не в сльозах губити силу, а 
набиратись треба її для остатньої боротьби. 

КатрJіІ заридала безнадійно~ глухо, і її nлечі 
заколи·халися nід хвиJІями збурених мук. 

Гріх! От nеред цією святою Матір'ю 
гріх! -nоказала на образ Орися. Вона від
дала ради нас Свого Сина на муки, на смерть, 
а ми будемо . nобиватись, що ІЦоведеться за 
віру святу й за вітчизну вмерти? 

Не те, не те! . . . відnовіла риданнями 
Катря, nідвівши голівку і сnершися нею на 
руку. Кучеряве nасмо русявого шовку з-nід . .... " . . . 
очшка уnало на 11 заnлаканІ оч1 1 надало моло-
десенькому обличчю вираз дитячмй нестотно 
ображене дівчинятко заnлакало, nочувщи 
ласку вnерше. Не те! А дай мені виnла
катись! Дай. мені в останній раз, тут ... наса-
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а там уже я не заплачу! . 
-Сором з своїм горем тепер панькатись!

ласкавішим уже голосом корила Орис:Я, при
сівши до Катрі і гладячи її шовкове волосся. 
- Коли б воно на тебе лишень саму впало, то 
тоді б могла ... а воно ж на всіх нас· злягло 
рівним тягарем, і роздавить всіх нас разом, 

• 
,lКУШ .. , 
-Не на всіх, не на всіх однаково! · rвал

товно скрикнула Катря і заломила в скру-
• 

ТОНЬЦІ руки. 

Як неоднаково? навіть схопилась 
Орися. Та хіба у тих, що пішли туди на 
певний загин, не було ні радощів, ні втіх на_ 
землі, абощо? -

- й були, та вони вже ними натіши-
• • • 

лись, а я не нажилася ще на СВІТІ . . . ВІдмо-

вила, рвучи слова, Катря, 
А я, чи нажилася? спитала нервово 

Орися. Туди ... на муки ... мій ба'l'ько пішов 
. 

. . . едине мое кохання, едина радtст.ь ... едина 
моя слава і втіха. Але глянь я не збентежу 
його остатньої хвилини сльозою. 

Ох, правда, мовила Катря, гамуючи 
сльози. І ти не нажилася, але ти й не 
зовсім! Ти не зазнала ще того щастя, яке охо-

.., . . . 
плює раиською жагою І розум, .І волю, 1 серце, 

і всю людину цілком приковуе до В'!'іхи земної. 
Ти ще не кохала! 

7 Почім '1'И знаєш? відказала голосно 
Орися, і провела рукою по чолі, немов бажа
ючи змести з нього уїдливу боJПч. А може 
кохання мое ще. страшнішою п'яuкСІю вп'яJІИ-
лося мені в серце! · ' 

Твое кохання? не стямиласн Катрн, 
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. . . . -
шдвшши голшку 1 зата1вши враз сльози: 

Дитяча цікавість перемогла її страждання. 
Ти, моя перша . подруга, посестриця і ніколи 
мені про те п:е промо_вила й слова! 

Є такі рани, які бн і nід себе 
•• • • • 

само1 сховати, а не те, що в1д свпу, з1nшула 

важко Орися, відвернувши від Катрі свій зру
шений вид. 

Орисю! Ріднесенька! Зіронько моя! ··
.обіймала і пестувала Катря, переставши пла
кати, свою кохану посестрицю, товаришку по 

горю. Скажи мені, хто? Поділися горем: 
легше буде . . . Коли виплачешен і розважиш 
тугу завжди на душі полегшає ... 
-ТИ пам'ятаєш того козака ... Антона Ко-

рецького . . . ·ДО нас приїздив у Бар? 
- А, пам'ятаю, пам'ятаю . . . Такий гіірний, 

хороший з русявими кучерями, · синіми очима 
і бі.лим, панським лицем? 

Так, так! 
Як не пам'ятати! Пам'ятаю і за сто 

сажнів пізнаю! Я в ньоrо, коли признатись 
тобі, усміхнулась 13же Катря, щаслива тим, 

• • 
що 'І'айну вивІдає, мало-мало не закохалась 

... Не здолала чисто й глянути на ті закручені 
вусики . . . Тільки стривай ~ . . зупинилась 
вона, міркуючи •/•. Адже ж то твій брuт? 
Він ·тебе називав сестрою? 

Ні, вІн не брат: він по крові мені був 
зовсім чужим, а по серцю . . . ех! Орися 
нетерпллч~· :махнула рукою. До чого ці 
спогадки тепер? Навіщо намучене серце 
вражаm? 

Квіточко .иоя, сон.ечко я~е! благала 
Катря. Скажи . . . пою,цай, хоч . кришеч;J:у ... 
хоч капелин~чку! ,, 
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- Ах, яка бо ти! Нестотно мале дитинятко, 
- годилась через силу Орися. Довго розка-
зувати, а ще довше ті муки. 
Бачиш, я з тобою спізналася в Барі, а ми 

• • 
nерше сидІли далеко на хуторІ: я там росла 

ще дитинкою ... і так було славно, ох, як 
славно! Батько nриїздили часто ... Мати була. 
Ох, як ненька кохала, пестила мене: я її ледве 
згадую . . . Потім наш хутір спалили . . . матір . 
теж ... Як nриїхав на батько, позе-
ленів, заскреготав зубами і знову кудись май- ' 
нув. А за тиждень вернувся і привіз хлопчІш.а 
на кульбаці, .'літ дев'яти. «Знайшов, каже, 
сироту непритомного на шляху, так треба нам 
його nриховати, за сина прийняти!» Орися 
змовкла, nригнічена вагою минулого. 

Ну, ну! Що далі? допитувалась 
зацікавлена Катря. 

- Що ж? Звичайно. . . став він у нас меш
кати. . . в другім хуторі, ми переїхали далі 
від Буга: росли ми вкупі, як брат з сестрою, 
вкупі бігали, пустували, гуляли... ну, nри
звичаїлись, споріднились. . . ех, та що й зга...;. 
дувати! 

- Ні, ні! Докажи бо, хоч крапельку! 
Ну, виросл·и ми. А він стрункий такий 

став, та моторний, та дужий! . . Співав гарно ... 
Батько почали його вчити герцям лицарським, 
брали й на Запоріжжя з собою в науку ... 
Потім він приїздив до нас такий радісний та 
щасливий ... і до Бару ото ... а. вже я його 
так ждала й виглядала, як Божого світу ... Ну, 
ми й покохались. 

Так де він, твій Антось? 
Не питай! Не руш! Годі! сказала рІ-

шуче Орися, зсупивши брови від гризької, 
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наболілої муки, і Катря nриnала до її колін і 
• 

nритихла, nочувши незмІряне горе, 

Змовкли nосестри, немов заніміли, завмер
ли: одній боліч здавила до нестяму серце, а 
другу заколисала недоля, і Катря, мов дитин
ка, заснула безжурно у nодруги на колінах. 

Осінній дощ кроnить дзвінко шибки і вітер 
стоrне веде якийсь сnів nохоронний. . . 

Немов темна, мармурова фіrура, сидить не
рухомо Орися; її nогляд сягнув далеко, і nо
тонув у чорніючій млі .. 

Зринають з пітьми nеред нею інші, неnо
хожі картини, і віє від них і світлом, і ласкою 
• 
1 теnлом. 

Тихий літній вечір, На заході гасне nоволі 
рожевисте світло. Біля хати, на килимку сто
їть ще вечеря, Якась· баба, не дуже стара. 
nрибирає ложки й миски. . . А своєму кохано
му Орисинят'И:у дає медовики й вишні. На . 
призьбі сидить молодий ще тато Орисин; ву
си йому на груди вnали, а в зубах коро
тесенька люлька. Схилившись йому на nлече~ 

• 
nритулилась молодиця хороша 1 приязно, ко-

хано зазирає йому в вічі. Розтоnиривши ру
ченята, підбігає з усміхом до татуся красунька 

· Орися, ·а батько їй nускає назустріч клубо":І-
ками дим .. ·. Ій весело, вона заливається, аж 

• 
дзвенить, 1 навтьоки, та знов таки вертається 

з галасом на дим, nоки не закашляється. Мо
лодиця тоді злякано хаnає П й притискає до 

' лона. 

І як та:юи, тютюном та на дитину! 
зривається з її уст лагідний докір, 

Нехай привчається до запорізького · ку-
рива! .Правда, доню? регочеться батько і 
щиnає за щічку Орисю . 

• 
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Мамо, а привчуся! сміється дзвінко 
й Орися, визираючи з-під руки матері зу
хвальними оченятками й ловлячи руками дим. 

ЛИнуть _пахощі від бузку по садочку. Десь 
риnить віз і гавкає собака. Над головою про-

• 
гудІВ хрущ. 

Орися схопилась йоrо дігнати; а це пе
рейняв другий і вдарив; вона в сльози, і 
зараз під' оборону до тата. А тато ще дратує 
й сміється: / 

Гай-гай! І не сором тобі? Жука зляка
лась! Ти ж козацька дочка? Так не то не 
бійся жука, а й татарина пса ... бий їх! 

І Орися, підбурева батьком, біжить знов 
на хрущів, а запашний український вечір лас
каво огортає натомлену землю. 

А ось друга ніч... чарівна, тиха. Над 
головою розсипався Райський шлях 
простягся вгорі зористою ·стягою. Все івебо 
миготить тихими вогниками . . . Мама на 
призьбІ сидить і жде тата; він поїхав не на
довго, а ось третій день і нема ... 
А це раптом, як затуuотить кіньми ... 

Розлігся галас, хутір прокинувся. Перелякані. 
бліді молодиці й діти павибігали з хат. Вско
чила нянька, кричить: «Вороги!» 
-Бери Орисю! Рятуй П! Ховай! до неї з. 

благанням кинулась мати й передала їй ди
тинку на · руки. 

Баба біжить з дорогою ношею в ліс. Віти 
•• • • 

хвиськають Іх, оrортає пІтьма, гонить жах ... 
Здалеку досягають і лемент, і крики,_ й по-. - ' 

стрІл, а от через прогалину :QИ!дКО, як на 

місці, де хутір, немов зайнялися веЛикі свічки, 
і полум'я від них полинуло аж до вагниетого 
неба. 
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Червона кров . . . чорні, обгорілі трупи ... 
жаховиті обличчя ... стогін і плач ... і сиро
тияна самотність . . . тиша могильна . . . Мамо! 
Мамо! 

Зимовсий .. вечір, . Інший уже хутір. Хатка 
заметена снігом. Намерзлі, манесенькі вікна 
ледве пропускають світло. Баба порається 
коло печі. Батько велику книгу читає про 
страдників Божих, що за віру святу йшлои. з 
радістю і в огонь, і на страту. Кожне слово 
мірної батькової речі западає їй у душу. А 
поруч стоїть · молодий, ){учерявий хлопчина, 
названий її брат, і почуває вона в стуканні 
серця, що він їй ближчий за брата ... 
А старий батько розказує вже про діда 

Дніпра, про скажені пороm, про синє море 
безкрайнє, про криваві січі з турками й тата
рами, про страшезні бурі, про турецьку не

волю, про пекельні тюрми і про смердячі 
rалери ... 

Але час летить. Я~краве літо і спека. 
Безхмаре, розжеврене небо високо знялось· у 
безодній блакиті._- Вітер ані шелесне. Буйне 
жито своє стигле колосся до землі клонить, 
мов проситься на сПочивок у снопи, а не то 
ронитиме на землю викохане, достигле зерно. 

Орися бреде по цьому золотистому морю, 
розсуваючи його хвилі руками. На голові у неї 
віночок з васильків та волошок. Хтось крикнув 
побJІ'Изу «агов», і красень-козак зненацька 
виринув перед нею і обвив рукамои її стан ... 

..Вона чує, як: стукотить його серце, вона 
чує його поцілунки r'Врячі ... їй і боязко, й хо
роше, .і мліє солодким тремтінням серденько ... 

-Пусти, Антосю! Годі бо! Що ти? Побачать! , 
- вибивається вона з обіймів. 
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Хай бачать! Хай цілий світ збереться 
сюди і nеред усіма, як nеред оцим небом, я 
скажу, що кохаю тебе більше від усякої ра-
дости, більше від життя! * 

Коханий мій, любий! шеnоче вона і 
ховає на його дужому nлечі свій зчервонілий 

• • ••• 
видочок, а оч1 11 таким щастям палають, яким 

• • u 

т1льки раз на BlltY звимається серце. 

- Твій, твій! І ніщо на сFіті нас не розлу-
чить! nрис.яrається ревно козак, nритиска-

•••• •• • u 
ЮЧИ 11 ДО CBOlX МОГУТНІХ грудеи ... 

І знов усе лине, зникає ... далі, далі! 
Осінній дощ кроnить дзвjнко hшбки і вітер 

стогне веде якийсь спів nохоронний ... 
Тихо рипнули двері, і нз порозі з'явилась 

згорблена бабуся, пов'язана· по очіnку чорною . . "" . . 
хусткою 1 в чорнш намІТЦІ. 

Не спиш усе, моя ягідочко? nрошам-
кала вона, наблизивІІFИсь до Орисі. У 
швидко світ. Приляж, засни хоч хвилину ... 
сили наберись . . . не сумуй! 

- Л, бабусю моя, не сумую і Божій волі ко-
рюся! nромовила тихо Орися. А тільки 
не спиться мені . . . голову думи обсіли ... 

- Ох, моя квіточко ! Яка то гірка 
·твоя доля! зітхнула, проголосила бабуся, ці-
луючи Орисю в головку. Жити б тобі та 
радіти, а мені б у землі сирій тліти ... Ох, а 
Господь інакше міркує ... 

Не наді мною одною його воля свята, а 
над усіма, відізвалась спокійно Орися. -.
Та мені життя моrо і не шкода: які в ньому 
радості, які втіхи? От, тільки тата кохала та 
бабусю, як неньку ріднесеньку . . . і Орися: 
схопила й nоцілувала руку у баби. 

- Що ти, що ти, моя безталанна? кину-
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лась бабуся обіймати Орисю, втираючи дрібні 
сльози, що котились з старечих очей. 
-Люблю, от що! А ховати ні тобі мене, ні 

мені тебе не випаде: поховає нас хижий звір. 
- Та ще, моя ягідко, Господь один відає, 

що станеться. А· може з потилиці налетить 
наш славний Богун Іван, дак нечисть уся ві.,ц 
нього шкереберть покотиться ... 

- Сили, бабусю, у ворога дужі, - не подо
лати! А проте,- хай буде, що буде, що Богові 
миле . . . а ти от що скажи: чи молодою моя 
матуся вмерла? 

- Молодесенькою. 
- А як горіла вона, ти бачила? 
- Годі, годі! Господь з тобою ... Хай 11 криє 

покровом сnоїм Цариця Небесна! Не думай ... 
засни хоч трішечК'И: ти одна тепер голова на 
ціле замчище та пан-отець ... 

- 11 засну, бабусю,- обезпечала Орися. 

- Засни, моя дитино! А я зготую обід і вся-
ку страву, щоб у долину нашим оборонцяк 
знести ... 

- Ох, бабусю, ненько моя! Яка ти люба, 
хороша: все дбаєш лише про інших ... а я то 
про себе . . . Готуйте, готуйте і я піду допомог
ти . . . - заметушилась Орися і встала, пере
клавши обережно на подушку голову Катрі. 

- Ні, ні! Ти відпочинь, - там помічниць 
доеить, а ранком і ти нам допоможеш. Відпо
чинь, послухайся твоєї бабусі, адже я тебе 
більше за рідну доньку люблю. 

- Послухаюсь, бабусю, - згодилась Орися 
покірно. 

- Пошли їй, Порадмице Матір свята, хоч 
на хвилиноньку спокій! - промовила побож-
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но бабуся, nерехристивтись до образа, і тихо, 
зовсім згорбившись, вийшла з світлиці. 

Осінній дощ кроnить дзвінко шибки і в1тер 
u • 

стогне веде nохороннии сшв ... 
Зупинилась Орися nеред ликом Небесної 

• • 
1 тихо навколІшки стала. 

Царице безгрішна, шеnотіли уста Гі 
тихо, до Тебе, до нашого тихого 
лине моя остання молитва! Не від ку ль, не від 

• • u 

стрІл ворожих, не вщ смерти ховаи моє серце, 

а від немочі та страху! Пошли й мені, о все
nітая Mam, силу й мужність з відвагою 
на страту nіти за нашу бездольну вітчизну, за 
нашу зневажену віру і за Твою, Панно Пре
чиста, віковічну славу! 

Лямпадка спалахнула і nогасла. Все nірну
ло в хмурій пітьмі, тільки крізь шибки у вік-. . . "' 
ю ледве-ледве сІрІв настуnаючии ранок. 

Коли це раnтом навдалі щось блискавицею 
• • 

св1ргонуло; через хвилину гуркІт розлягся 

і nолохлива луна відгукнула його по долині. 
Задзвеніли шибки; Орися здригнулась і стала 
:Катрю будити: 

- Вставай: nочинається! 
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ІІІ 

Глуnа ніч, nроте, у nольськім обозі, край 
намета коронного гетьмана Стеnана Потоць
кого жвавий клоnіт і рух. Слуги з nоходнлии 
нишnорять, бігають від і до мажі, виnа
кавують nриnаси і начиння всяке куфи, 
барилки, nляшки. В обгорілій хатині nрилад-

. пались кухарі з куховарством і край лекра
вого nолум'я готують, nечуть,. на ро~ні шква
рять і лаютьсЯ. Навкруги nід дрібним, холод-

• 

ним дощем не rорлть, а куряться вогнища; коло 
• 

них, у туманистих загравах, _кривавими nл л-

мами вбачаються людські nостави, інші ле-
• • • • 

ТЬ СКОрЧИВШИСЬ, ІНШІ СИДЯЧИ СПЛЛ'l'Ь, 1 ТІЛЬ- ' 
ки де-не-де ходять ними з рушницлJІІИ 

• • 
ПИЛЬНІ ВарТОВІ. 

А в сnустошеній каnлиці бенкет іде і варом 
киnить шляхетське життя. 

' 
Розіслані на долівці дорогі килими, роз-

ставлені шкуратяні канаnи й кріселка, розло
жепі столи й білими обрусами вкриті; на ·них 
у срібних, тяженних, нюрнберзької роботи, 

• • • 
шандалах горять десятками восковІ СВІЧІ,-на 

срібНІй і злотистій nосудині їх nолум'я миго
тить і блискоче зірками, лекріс ділмантами в 
кришталі. Сайгаки і голови веnрів стоять на 
столі. Розмаїті nотравки, біrоси, лозанки пару-
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' 

• 
ють 1 смачним nахом дратують охоту до 

У куфах, суліях, nляшках леліють ласкаво та 
• • • 

втІшно старки, наливки, заморськІ вина 1 тем-

ні та густі сороколітні меди. Слуги метушать
ся уnадливо та улесно, nідносячи більше та 
більше і вигадливих страв і цілющого трунку. 

На канаnі, ведмежою шкурою вкритій, на
nівлежить сам . вельмоЖний госnодар, сам 
гетьман коронний Потоцький, син старого Ми
коли Потоцького, що завершив сумно nід Кор
сунем свою бойову славу. На ньому довгі са
n'янці з золотими острогами і срібна місюрка, 
а зверху. наоnаш розкішний кармазиновий 
кунтуш з венеційського оксамиту, облямова
ний горностаєм; на голові соболевий шлик з 

• 
струсевим nером, яке коштовним дІямантом 

nриn'яте. Многоцінне каміння виблискує йому 
на руках, на застібках і на nіхвах nриn'ятої 
до лівого боку дамаської шаблі. 

І криклива nишнота і вираз обличчя, що 
• • 

довчасно злиняло 1..:а розnусних ночах, 1 хІт-

ливі безсоромні очі, і млява, знесилена nос
тава нагадували швидше фіtуру знудже
ної nовії, ніж мужнього ватага Посnолитої 
Речі. 

Поnліч Потоцького сnрава сидить nольІQJЙ 
гетьман ЛянцкоронсьК'Ий; він, навnаки, одяг
нений у звичайну бойову ; обличчя йому 
повне достойности й nоваги; в очах синіх, ве
ликих СВЇ'і'ИТЬСЯ розум. 

За иим еидить у сталевих шелягах воєвода 
Чарнецький, на всю округу nекло і жах; 
від його мосяпжового, загартованого в боях об
личчя віє зимовим холодом; з горбинкою ніс 
загнувся Jfoмy гаком, нагадуючи дзьоб хижого· 
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птаха; в зеленастих очах паблискує сваволя: 
• • 
1 ЛЮТІСТЬ, 

Ліворуч почесне місце сина кримського ха-
на Махмета tірея: на цей раз порожнє: він 
чогось не прибув на сьогоднішній бенкет. 

Далі за столами по повазі міститься: пан
ство вельможне:убране в саєти, єдваби, злото
глави та зброю блискучу; воно зібралося: тут 
немов на мазура з пишними красуня:ми-паня:

ми та панянками, а не на воювання: суворе, 

Деяким не вистачило стільців, то вони зірвали 
зі стін схизматські образи, положили їх тилом 
на зруби, та на них і розсілись. Одного образа 
вони дістати не здолали, бо високо висів; так 

• • • 
ВІН 1 ЗОСТаВСЯ: У НИХ СВІДКОМ ЄДИН+ИМ, 

Не дбаючи про холод і про вітер, що вди
рався: в розбиті шибки і хитав полохливе по
лум'я: свіч, обличчя: у· бенкетарів, розшарені 
старкою, добрим венrерським. та литовським 

• • • 
медами, палали вогнем 1 свІтились зв1ря:чою 

• • 

ВТІХОЮ, 

І регіт, і вигуки, і скоромні • 
вигадки, 1 дзень-

• • • • 
КІТ ШКЛЯНОК 1 ЦОКІТ НОЖІВ • 

усе змІшалось 

у галас безладний та дикий. 
• 

На мій пог ля:д, провадив польний геть
ман, запиваючи свою мову ковтками старого 

венrерського не слід нам затримуватися тут 
повними силами заради якоїсь там жмені 
обшарпаних гультїпак і не гоже, і мети нема, 
та й часу жаль: Бельона страх вередлива і за 
марнування: часу помститься: 

- Найперше, сьорбаючи сонливо з золо-
""'"І~""ГО келіха мед, суперечив йому гетьман ко
ронний, панська ае 

• 
злегка правдоту: ця: горстка наволочІ нас за-
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тримати тут не а дасть тільки малий 
відпочинок і сяку-таку розривку ... 

Не я, ясний графе, надуживаю прав-
доту, не я, підкреслив свої слова збуреним 
голосом ЛянцкоронсьК'Ий. Замок Буша 
це орлине гніздо: воно · недосяжне, спитайте 
хоч пана Чарнецького. 

' 

Так, вельможний гетьмане, мій батько 
його будував, а він знався на справі вояць
кій, і винайш9в виборну місцевість підкрес
лив пан Чарнецький. 

- Тим краще, панове, більше потіхи ... 
Але я доведу його вельможності, що над прав-
дотою вчинено rвалт, вів далі Потоцький 
• u • 

І в иого масних очах заяскрІЛа ненависть. 

Учора ми одного з того бидла скрутили і він 
• • • 

на сковорІДЦІ признався, що в nригородІ за-. . " 
сІЛа лишень купка мІзерна якоІсь голоти та . . ' . 
втІкачІв-хлопцІв, а в вашому хваленому зам-

• • • 
ку лишилася сама жІнота, розумІє пан са-

мі и:обіти це раз. В замку сховані всі добра 
і козачі, і навкільних селян, та й награбовані 
у поштивої шляхти це два. В замку, нареш-

• • • 
ТІ, ми наловимо живцем молодиць І дІвчат ... 

• • 
а при наших похІДних нуждотах, при СІчових 

rолоднечах-постах воно не пошкодить 

це три, Чи не так би то, лицарство славне? _ 
Правда, правда, ясний графе, за-

гоготіла шляхта. Це головна річ і по наших 
нужденних трудах, ой-ой, яка ласа! 

Даруйте, пане гетьмане, почав був 
Лянцкоронсьи:ий ... 

Пшепраша:м, 
рвав його пан ·потоцький, і 
ний гетьман змови:. 

пане, . пере-
ображений поль-
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За кобіт і за любощі! nідніс келіх По-
тоцький. 

Віват! загриміло навколо. 
Хоча оті хлоnи, вів далі, смакуюЧ'К 

rубами Потоцький, неелеrантні, грубі, не-
зrрабні й .кізяком тхнуть . . . але іноді, nанове, 
я люблю дичину залежалу ... Хе-хе-хе!! 

- Досконале, ясний графе! nідхоnив, nо-
тираючи руки, червоновидий, банькатий, з за
крученими догори вусами nан Яскульський. -
Присягаюсь святим Паркелем, що кобіта і вси
но, та ще як до них додати nєньондзи най
кращі втіхи на світі. За Бенеру ж, Бахуса та 
Меркурія, ясне лицарство! In tюс trinitario est 
veritas! Вjват!! 

• 

Віват! Віват!! розляглося навкруги. 

- Тільки єдину увагу .додам я, відмовив 
Чарнецький: щоб українських хлоnок до 
кобіт не єднати, вони тварюкк! 

українками і красою і душевни-, 
MJI nрикметами є nривабні жінки й дівчата, -. ' . . 
заnеречив якось нІяково І нервово молодий 

• • 
шляхтич, що сидІв осторонь І не доторкався 

до кубка. 

Всі звернули увагу на таке в лицарськім. 
колі зухвальство, на оборону nідлих схизма-
ток, які у ї шляхти малися за най-

• • 
rидшІ, nриниженІ тварини. 

Оборонець був огрядний і струНкий, кра-
- сень-юна:к:: його біле благородне чоло обме-

• • 
жали злотисто-каштановІ кучерІ, на вирази-. 

стім обличчі світилися ласкою і відвагою сині 
• 

ОЧІ, 

· ~ Хоча й лицарський обов'язок боронити 
к о б і т , але на цей раз, nане, твоя оборона 



• • 
занадто смІлива І дражлива, завважив, по 

невеликій павзі, гетьмац Потоцький. 
- Даруйте мені, ясний графе, що я насмі

JІІИвся тут виявити свою думку, але мене змал

ку наставили говорити правду всюди, про

мовив з погордою молодий лицар, уклонив-
• 

шись гєтьманоВІ низько. 

І н прошу вибачити за нього, додав 
Чарнецький, тим паче, що він, на лихо собі, . . . ' 

виховnвся у хлошв І не змІг ще досконало 

спізнати маrнатських звичаїв та обичаїв. 
. Яким: робом міг шляхтич шановний ви-

ховуватись у хлопів? здивувався Потоцький. 
Ду:ще просто, ясний графе: якийсь із 

цих гайдаме1ків спалив, нібито з помсти за 
свою бидЛ'!ІСЬІ{У сім'ю, у мого дівера хутір, ви
губив цілу фамілію, і захопив rвалтом одного 

• 
лишень хлопчика у полон І повернув шляхет-

ного сина на своє хлописько. 

- Він мене мав не за хлопа, а за свого рід-
ного сина, поправив тремтячим від обурен-
ня голосом молодий шляхтич. 

· Сором, пане! покрикнув грізно Чар-
нецький. Через тебе соромицькою кров'ю . ~ . 
спалахнув мш вид: не мати .гонору І перед ли-

царством хвалитися ганьбою, що був змуше
ний rвалтом лічитися сином родини, що твою 

матір, сестер і братів покопала ... 
У молодого шляхтича блиснули очі благо-

• • • • 
родним вогнем. І ВІН згорда вщповІВ: 

• 

За мене, пане воєводо, не знадобиться . . ~ 

червоюти юкому: хоча мене вигодувано и ви-

ховано у хлопській сім'ї, але ті хлопи мене 
змалку вчили правді, честі й добру, вчили, по .. ... . ~ . ... . ' 

своІи ВІРІ схизматицькІи, І ворога за людину 

вважати, і битися з ним по-лицарськи чесно. 
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Ого-го! перенісся буркіт 
довкола. Чарнецький Збурено стиснув 
шаблі. Потоцький стуконув об стіл келіхом, 
аж многоцінна рідь розлилася. Один тільки 
Лянцкоронський ·усміхнувся самовтішно і 
ЗІ'Орда. 

Я вірю панському слову, що гайдамаки 
винищили мій рід, вів далі поривчасто 
шляхтич, але той, що мене врятував, чи 
був межи w:ими, то ще питання? Навіщо б він, 
панове лицарство, визволяв ворожого сина? 
Хіба б може для тяжчого катування, для гіршої 
муки, не задля ласки й упаду? Це непо-

• • 
розумшия страшенне, ця пекельна непевюсть 

мені вибачає зневір'я. . . В нашу. добу, коли й 
закон і права повалені в криваві калюжі, і бра
тозгубна ... 

- Братозгубна?! спалахнув гетьман По-
тоцький і брязнув шаблюкою об кріселко. 
Коли б тільки на тобі не шляхетська зброя, ти б 
мені заплатив головою за те, що нашими бра-

• 
'l'ами хлопm назвав. 

Молодий шляхтич підвівся й затремтів, 
обурений rніВ()М. 

Я мушу, ясний графе, заступиmсь за 
молодого драtуна, · за його щиросерде завзяття, 

промовив улесним голосом Лянцкором-
ський. Звичайно і хлопи суть християни, 

• • • 
т1льки шшого розуму, а вс1 християни вважа-

ються за братів по Христу, 

Чи не набралася :й панська 
ність якогонебудь сх.изматського розуму? 
процідив Потоцький, повернувшись з показ
ною погордою до Чарнецькоrо. В кожнім 
разі, пане воєводо, я вбачаю, що юнак має 
таJ[ИЙ небезпечний і до наших шляхетських 
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засад неподібний світогляд, на який не можна 
упевнитися в бої. 

Поблід від образи юнак, відкинув назад 
свої кучері пишні, підголені елеrантно 

• • • 
ком, 1 вщповІв з запалом: 

Мій світогляд, мої думки, ясний графе, 
мені кажуть усю кров до останньої краплі про
лити за добро і за спокій моєІ о й ч и з н и, за 
честь нашого пишного лицарства і за свободу 

. нашої Посполитої Речі. З . дитинства ходив я: 
до грецької церкви і там навчився віротерпін
ню, проте, дізнавшись, що мене охрищено ка
толиком, я зумію чесно ним бути, і зумію 
вмерти, але за правду, за волю і за наш край! 
Присягаюсь ясному панові усім, що маю свя
того, могилами батьків і' дідів, славою моєї 
Литви і величчю Посполитої Речі, що не ва
гаючись зложу буйну, де мені мій обо
в'язок. 

- Не зле слово, прищурився Потоцький; 
але все ж, прс.шу пана воєводу керувати 

покищо новака не до бою, а до перемов; оче-
• • • 

ВИДЯЧКИ, ЯЗИКОМ ВОЛОДІЄ ВlН ЛІПШе, Мечем. 

Шляхтич хотів був відповісти на теє, але 
Потоцький :махнув рукою і молодиw драtун, 

~ . . 
уклонившись поштиво, виишов геть ІЗ каплицІ. 

От, за таку образу, скрикнув Чарне-
цький, зашарівшись від шалености, що 
ОІ'Идне бидлисько покалічило нанівець мого 
родича, от, за одно це буду мститись до сата-
нинського нестяму; ні баби, ні жінки, ні дів
чини, ні навіть дитини не , · випа-
.лю, винищу, видавлю все, щоб і насіння від 
цього гадючого кодла н~ лишилося! 

Ось моя рук:а, пане ВО( водо, простяг 
свою руку РІотоцький, тіль!си но в винищен-
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• 

ні ворога доноги і блаrо о й чи з н и. 
Так, так, ясний графе! відізвалася 

більшість, а меншість похнюnилась мовчки. 
А я мисЛю, підніс голос гетьман на-

польний, що така· бійня шалена появить за 
собою саму руїну, яка нарешті і стане моги
лою Польщі: не в знищенні своїх кревних під
даних, які й боронять наші державні околиці, . ' . ... . 
лежить сила держави, а в сшльнш корисТІ 

та згоді. · 
- Шкода, б а р д з о шкода, що ми з паном 

вельможним розійшлися думками, · відрізав 
з пихою гетьман коронний, але 'І'ИМ паче я .. . 
поступитись сво1ми не можу 1 даю наказ сього-
дні ж уранці всіма потугами вдарити на Бу
шу, сплюндрувати її, розграбувати впень, 

•• • • J r - ·• 
жадно1 душІ JНе випустити ;живою, •жадноІ, 

' . . 
наддав вш, опрІч вродливиць з жшоти ... 
• 

а ГІрших татарам. 

-Я повинен коронному гетьманові заяви-
ти, напружив слово · Лянцкоронський. 
Інтереси війни, а з тоГо й відчизни потребують 
не забарювати тут війська, а лишити задля 
нагляду хіба одну яку коругов. Нам треба 
поспішати до Бару і зломили борвія у цім 
краї полковШ1ка Богуна. Тільки в тім разі 
ми з безпекою зможемо рушити на гоЛовні 
сили ворожі. Всяка ж забара дасть Богунові 

• 
ЗМОГУ СТЯГТИ ПОТУГИ, СКрІПИТИСЯ СИЛОЮ, а ТО-

ді ми опинимося в лабетах і наші спільники 
татари, втративши надію на здобич, кинуться 
наші краї грабувати, повернуть зброю і на 
нас самих.. . . Уже не дарма не прибув сьогод
ні сюди ханський син. 

Слова Лянцкоронського бу ли надто в аж.:. 
ливі і зворушили своїм тягарем усіх. Але це 
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збурило ще більш непохитну волю маrната. 
- Чудову, панеької думку я. за-

• • • • 

ховаю на спогад, кепливо в1дповІв крІзь 

зуби Потоцьюий. Але п р е ц і я, з волі 
еланутнього сойму, тут стою за коронного 
гетьмана, то з того на мені одному і відпові
дальність лежить за розпорядки, а панський 
обов'язок лишень пильнувати, аби мої накази 
справлялись до слова. 

Свої обов'язки, ясний графе, я знаю, 
промовив Лянцкоронськ:ий, кивнувши головою 
недбало. 

Ну, так я наказую, вдосвіта, не гаючи 
й хвилини, здобути Бушу і доноrи знищити 
всіх! 

Ким-не-ким, а мною ясний граф 
задоволений буде, гримнув, скрегочучи 
зубами, Чарнецький. Я їм гарячого сала 
за шкуру заллю, потішуся над собаками! На
гадаю їм досконало моrо батька. 

Так, т:щ! злорадо зареготав гетьман. 
За потіхи nана Чарнецькоrо, за його пом-

сту преславну! і він підніс налитий джурою 
• • 

келІх. 

А осяяний тріпотливим світлом лик Бого
чоловіка дивився згори лагідно на сп'янілі і • 
розеатанілі від злоби обличчя, позирав з лю-
бов'ю на дітей своїх, за яких розп'явся на 

• 
хрестІ. 
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IV 

Цілу ніч у пригороді йшла тихо, але й без
упинно робота: насипались землею лантухи, 
плелися тури з верболозу і набивалися' гли
ною, вставлялися в дві й у три перії дубові 

окуті добре залізом найкраща рухома 
оборона суnроти нападу кінноти, підг либ-
шались рови та окопи, 'перетаскувалось на 
плечах всяке бойове приладдя гармати, де
ла та гаківниці. Поважно, без замішання, з 
безперечним послухом сотниковій волі, з епіч
ним спокоєм і навіть веселим гумором чини
лася справа. 

Ануте, хлопці, тягніть сюди на середину . ' . .... . 
нашу паню nузату, та постелІть п мосцІ пос-

тіль добрячу, обложіть її гаразд турами та 
подушками, набитими глиняним пухом. 

Ми нашу товстопузиху обложимо, пане 
сотнику, як гетьманшу, а вона зате нам по-

• • • • 
дякує, вщгукнулись в темрявІ зІгнутІ спи-

ни, що по кругляках тягли гужем ш·ирокогорлу 

гармату. 

Ще б не подякувала? Як плюне, так 
будуть ляшки-панки протирати очі! весело 
де-;:.: .. ~~ ті. що коло бійниці заступами та лопа
т~ми працювали. 

Запорошить! 
• 

завваjі~;~з усмІхаючись 
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і пан сотник. А ви ще, хлопці, приволочіть 
їй до гурту й до бесіди хоч зо дві «nанянки», 
та приладнайте їх по обіруч у nані; нехай 
вони втрьох завтра побрешуть та поnрискають 

u "" • • 
трохи на вузенькии тои шлях, так меНІ нав1ть 

цікаво, як до наших добродійок дістануться 
• • 

непрохаНІ гост1. 

Повинно не інакше, як рачки або шке-
рть, постановив Шрам, зналий запо-

різький гармаш, під чиїм доглядом і рИшту
вались бойові озброєння. 

- Вірно! зміцнив і пан сотник. А ось, 
Шраме, я ще міркую у ці закутки nриладнати 
по дві гаківниці і по дві плющихи на до.в;а
чу, 

Чого й краще! згодився Шрам. 
Коли б навіть і гетьманша з панявками не 
зуnинила безглуздих, то можна буде їх покро-
пити ще навхре•т. . 
-А ми ще з-поза маж почас'l'усмо, то й бу-

• • 
дуть в1танням контент1, пояснив сотник. 

Потіха та й годі! додали з регото .. 
• 

ч1 чуприни. 

- Стривайте, братця! гукнув з тривогою 
сивоусий козак. А де ж наші баби-цокоту-
хи? Без них свято не в свято! 

Всі сполошилися й оточили діда кружком. 
Як без бабів? Без бабів неможливо! 

Вельможній гетьманші і панликам буде скучно 
без бабів, та й. нам самим за їхньою лайкою 

• • 
ОХОТНlШе ЗаГОМОНІЛИ ДОВКОЛа. 

- Не турбуйтесь! Бабів я волочу! почувся 
з пітьми голос хорунжого. Дві захопив, а 
чотири на всяку Пр14ГОДУ лишив у містечку, 
Та й важкі ж прокляті по три пари волів 
ледве тягнуть. 
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-.Нам і двох досить, адже й дві баби ярма
рок чинять, - завважив пан сотник і юрба 
відповіла на те спільним реготом. - Ти от, 
Шраме, упорядись з жіноцтвом: ти ж коло 
цього діла ходити зугарний? 

- Коло баб'ячого? - засміявся Шрам. -
Вщю, хоч у нас, на Січі, за цей крам частували 
киями, ну та ачей Господь-Бог і неука умуд
рит~: ми цих бабів між панянками та плю
щихами приладнаємо, ·то вони у свій час як 
вергонуть галушками та горохом, то й вийде 
лишень «пшепрашам»! 

- Ух, славно! Баби наші, ·верещухи-бре
хухи! - зраділи козаки своїм любим і погла
дили їх ласкаво по мідяних пащах. 

- А в містечку що діється? - спитав хо
рунжого сотник. 

- А тамечки Максим Розсадилоб з левен
цями порається - підновллють окопи, розста
вляють гармати й запасають припасу. А як: 
упораються, то лишать там на сторожі вар
тових, а самі з припасом прибудуть сюди. 

- Добре, - промовив сотник, - так ми до 
світу геть-геть улаштуємось і вхитримося ще 
й відпочити, поки вилежуватись будуть вель
можні панята. Ну, а у млин, під лотоки на 
чати готуються? 

- Авжеж, пане сотнику! Вернидуб бере 
десять чоловіка з левенців, та тридцять з 
охочих ... 

О? То чудесно! - заспокоївся сотник. 
Дружніше, хлопці, метніться, напружтеся та 
кінчайте роботу! 

Всі заметушились. У хмурій пітьмі, завія
ній ще туманистою мрякою, на плямах мутноrо 
відсвіту з ліхтарів, ледве мрілися широкі 
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• • • 
nлечІ та могучІ розхристаю перса, що згина-

лися й розгиналися нишком. Скаженіла негода, 
лютував вітер, холодний дощ, а то й ожеледь 
аж різали по виду, а козаки в самих со-

• • 
рочках, що парусили на ВІТРІ, та в широких 

штанях, з такою втіхою походжали, немовб:t 
•• • •• • 

хто душноІ, лІтньо1 ночІ, чекаючи до розмови 

коханку . 
. Коли всі земляні роботи було скінчено, гар
машию геть розставлено, бойовий nрипас зне
сено й розnайовано до потреби по торбах 
козачих, тоді пан сотник зібрав усіх оборонців 

u •• • • 

Краи СВОЄ! маж1 1 МОВИВ: 

Ну, тепер, товариші-братове, все готово 
до зустрічі гостей, і кавуни, і галушки, 
і горох, і капуста, і пиво червоне, так і нам 
оце слід nеред бенкетом смикнути оковитої. 
ТільІ{И слухайте мого розпорядку: ти, Шраме, 
заправляй панями і бабами; ти, Лоб уре, засядь 
з своєю лавою в правий закуток, а ти, Живо
лупе, у лівий; доручаю тридцять 
Вернидубових левенців та сім десятків охо
чих, це задля випаду до nотреби . . . щоб в 
усіх І>~.т;спи, шаблі й ножі та пістолі, а то й 
списи. Та слухайте ще, братове, у стрільбі не 
хапатись, не JІ.ТЕ'тупп1нtсь і не лускати набоїв 
на ni7ep, а мірит:tсь добре, щоб кожна кулЯ 
к::·зача несла смерть, бомба погибель: 
•• • • • • • 
іХ ВОрОГІВ 1 ПОГаНЦlВ, ЯК саранИ, ДІЛІ 

хмарища, так, спасибі Богові, мета буде ловка. 
Ну, а тепер по трудах вип'ємо. 

Кашовар налив перший кухоль сотникові, 
і той, піднявши його вгору, промовив: 

- Ну, дорогі мої друзі і браття, за святу 
віру, за волю, за нашу матір-Україну і за вас, 
за орлят! Хай вороги не потішаться нашою 
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nолохливістю та nокорою, а хай у стократ за
платять за кожну душу козачу! Покажемо, 
братця, цілому світу, як ми вміємо за праве 
діло стояти, як ми· вміємо весело й умирати. 

- Покажемо, nане сотнику, nокажемо! -
рознісся дружній галас навколо. 

- Ну, випийте ж теnер кожен по кухлю та 
розставте вартових на чатах, а пластунів 
пошли, Шраме, на засіди; решта ж сnочиньте 
т.рохr-л nеред ве'сіллям. 

- За твоє здоров'я, пане сотнику! - відгу
кну ли ся всі радо і по черзі, з повагою стали 
підходити до кашовара, 

За пів години все козацтво безбентежно 
попід валами та nід возами лежало, і тільки
но буйний вие&истував якусь то погрозу, 

. Нарешті, прокинувся день і глянув на світ 
божий підсліпуватим, сльозовитим оком. У 
пригороді застав він усіх козаків і жвавих, і 
бадьорих, і веселих при ділі: інші вигострю
вали шаблі та ножі, інші переносили в потр!бні 
місця nрипас і зброю, інші наладовували у 
рушницях кремниці, інші чинили коротку 
молитву, а здебільша лежало по валах та по 
мажах і, смокчучи люльки, пантрувало пильно 
за кожним рухом ворожим. 

А ворожий табір ПОЧJ1Нав уже теж воруши
тись і розповзатись чорними плямами, мов 
збентежений той мурашник. Праворуч за гре
блею незграбною хмарою насувались таmри; 
ліворуч, коло польського генерального обозу, 
риштувались лавами польські улани й драtуни; 

і в млистій далині можна було відрізнити 
високі ківери від живчастих патлатих шоломів. 
По середині густими nотугами згромаджува
лась піхота. 
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На білому, пишному румаку, у многоцінній 
збруї, виїхав граф Потоцький і зупинився на 
найвищому горбку. За ним тягся поїзд по
тужного лицарства. Гетьман глянув на башти 
розкішного замку, що красували з-за широ-

• u 

кого ставу, глянув на мІстечко и пригород, що 

тулились до скелі під крилом його і були 
сповиті мертвим спокоєм, глянув навколо 1 
здивувався, що й досі ще нападу не почато. 

Генеральний обозний пояснив графові, що 
польний гетьман казав перетягти спочатку на 

греблі гармат.и й розгрюкати окопища, а потім 
уже рушити на здобуття міста. 

З такою рванню та ще церемонії вига
дав? Послати миттю татар і розчавити відразу 
гадюк в їхнім кублі! спалахнув Потоцький. 

- Татари зреклися від штурму, відповів 
обозний. 

Гієни падлючі! процідив з злобою 
гетьман. Тільки на падло збігаються! Так 

• • 
ть до напольного гетьмана 1 вІд мене на-

кажіть, щоб зараз п'ятсот чоловіка німоти і 
тисячу наших на пригород рушили і rарда 
здобули: я хочу ниньки обідати в замку. 

Генеральний обозний послався віддавати 
накази, і за пів години на краю вузького 
шляху, що вів аж до пригороду, лаштувалась 
уже грізна батава. 

-Чого це пани-ляхи так довго морочаться? 
спитав сотник, занудившись чеканням. 

- Вже на шляху готуються дурні, від-
повів Шрам із бійниці. Ти, батьку, дозволь 

• • •• 
мею першому привІтати ІХ гостинцем. 

Та тобі, Шра'ме, завсіди щонайперша 
шана у Бога, згодився сотник, смакуючи 
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лю.тrькою, і сам зіп'явся на мажу, щоб полю
буватись першим вітанням. 

- А славно ·обмерзли го.лощоком окопи, 
• • • 

завважив вш, глянувши, от для ~ор1женьюв 

буде ковза.лка напрочуд. 
Так, так! відізвався й Шрам. 

Михайло святий нам· споміг. 
ІІІляшок до окопищ звивався понад берегом 

і тулився одним боком до ставка, а другим до 
узбочі, що стрімкою кручею зривалася вниз 
до страшного провалля; чим ближче до приго
роду, тим урвище ставало й глибшим і жах
ливішим; в одному місці воно вузило шлях до 

• • • • 
шести СаЖНlВ, ПОТІМ ЗНОВУ ВІДХОДИЛО 1 ЗНОВ 
наближалося, утворюючи якусь площину на 
взір в•испи, якої ворогам було не примітити. 
Довгастими лавами, під згуки літаврів . і сурм, 
напасники рушили весело, оглядно. 

- Гармаші, пильнуй! скоманДував Шрам. 
- Набивай бабів дрібною картоплею, а паній 
галушками, а гаківниці й плющихи горохом! 
Наводь усі влучно на о нту площину, підготуй 
на зміну набої, і, як махну люлькою шквар! 

А у вас, хлопці, чи рушниці готові, чи 
на, поличках с порох? Оглядіть, підсипте 
сухого! обернувся сотник до козаків, що за 

• 
возами засІли. 

Все, батьку, напоготові тільки гукни! 
- відмовил·и з-поза маж веселі обличчя, хоча 

• •• • • • 

ОЧl ІМ жеврІЛИ ЛИХОВІСНИМ ОГНеМ. 

Батава дійшла до вузької перейми і зупини
лас_ь в непевності, боячися пастки. Але, зав

що далі шлях ширшав і що не буде 
•• • • • 

жадно1 вщсІчl, рушила наперед. 

А Шрам за ворогами пильно зорив, і, коли 
останні зайшли на площину, він махнув люль-



• 

кою. Блиснув воrонь, здвиt'онулась земля, і 
здригнуJ-rись, задзвеніли залізом вози, із пащ 
у бабів і паюшок вибухнули густі клубища 
білого диму й розіслалися по шляху широкими 
колами. Сила смертей, ріжучи з виском і еви-

• 
етом спалохане жахом повІтря, ринула на 

голови зrвалтованих · лав. Пекельний борвій 
змішав і зім'яв ураз людську зграю, за хви
лину ще огрядну й грізну, а тепер розметану 
і поваЛену в порох. 

Збилася в купу юрба й почала давити одне 
одного; інші зривались з узбочі в провалля, 
інші кидались у воду; решта посунула було 
навпаки, так трупи загородили й без того 
вузький перехід, а новий вибух з бабів і панл
нок розкидав їх грудою навкруги. З нестяму 
й кидали безталанні геть зброю, кида
лися наосліп зі скель, ринули вплинь 
ною водою й, задубівши, зразу пускалися на 
дно . . . . 

Tausend Teufel! покрикнув німецький 
проводир. Впсред! Не то вони, собаки, нас 
тут, як курчат, перелуплнть! 

· - До зброї! Бігцем!! розляглася і в дру-
• • • 

г1м МІСЦІ команда. : 
Звиклі до послуху й до бойового вогню 

німці рушили перші, а за ними пішли й поля
ки. При виході з другого, ще вужчого, пере
ходу, зустрjв їх гарматний вибух і вчинив 
жаховиту руїну. Чавун і оливо пронизували з 
шкваром ряди, крушили кістки, обляпували 
кров'ю живих. Охоплені жахом мізерні купк~ 
вганялисл в ставок, у провалля, кидалися 

вперед . . . Та ледве надбігЛи кілька кроків . . . ... . завзятІ, як шдпали шд перекреснии вогонь з 
rаківниць і плющих, який нівечив їх украй. 
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Проте, недобитки, не тямлячись зопалу й 
нічого не бачачи в димі, навмання, наосліп 
все ще рину ли до окопищ. 

Ануте, хлопці, тепер · наша черга! 
• • • 

крикнув сотник, І двІСТІ жерел, виставившись 

із-за окопищ, затріскотіло у груди недобитків .. 
МОГУТНЬОІ СИЛИ. 

Розсатанілі, з скаженим жахом на обличчі, 
• • • • 

злиденю останки кину ли ся в рІв, а звІдтІль 

поп'ялись на вали... І вони, сп'янілі від 
помсти, таки дістали б мети й не одна б козача 
душа попрощалася з білим тілом, коли б не 
посклила ваJІів ожеледиця: забісованці кида
лись на окопища й слизл-и шкереберть у рів, 
збиваючи з ніг товаришів. , 

Гляньте бо, хлопці, як ляшки-панки 
сковзаються! сміявся сотник. 

__;_' Цікаво! Го-го-го!! і · '.реготали хижим 
• 

_реготом: . козаки, кепкуючи над н1мцями та 

Ляхами А нуте, нуте! Пасковзайтесь трі-
• 

шечки ще, а ми вам носи пщлатаємо. 

Агов, хлопці! Локшіть їх упень! 
• • • 

крикнув сотник І випалив з шстоля у юмець-

кого ватажка, що кричав, мов скажений: 
c:Donnerwetter! ·бийте ти:х: хлопів!» Молодий, 
біловусий німчина тільки руками розвів і 
горілиць упав нерухомо. 
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V 

Потоцьк:ий любувався з паrорка за ладним, .. . . -
огрядним рухом могутньо1 шхоти 1 з нетерпляч-

• •• • 
кою чекав ТІЄІ митІ, коли вона, проминувши 

• u 

залому, стрІмголов кинеться на вали и роз-

чавить жменю безглуздої рвані, що зважилася 
його незчисленній, непоборній потузі опір 
давати. А бути :може, оті злиденні тхорі повті
кали й хоробра батава перейде без постраху 
Бушу й придбає Лянцкоронському довічну 
неславу за його полохливі, підсліпі поради'? 
Це зовсім можливо: ні пострілу, ні погуку, ні 
шелесту . . . А це враз, несподівано, з далеких 
валів вибухнуло й покотилося два клуби 
білого диму, а за хвилину здвигнулась земля, 
розсипавшись по ньому гуркотнею. Шелеснув
ся кінь під Потоцьким убік і захріn, почувши, 
що наступає жах. Не встиг гетьман від подиву 
u • u 

и стямитись, як гримнув знову гуркІт другии, 
• • • u 

а пот1м І третш ... 
Ясний граф був тюо1й упевнений неспро

могою х~опів до доброї відсічі, що не дав 
• 

розпорядк:у nрипасти на пригоду шдмогу, а 

Лянцкоронський навмисне виконав дослівно 
необачний наказ свого верховодаря, не бажа-. "' .. . 
ючи шдлатати иоrо своІ:u досвІдом. 

Коли по малім часі, прибігло з бойовища 
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п~-ять чоловіка і довело, що все послане 
• u . 

в1исько згину ло доноги, що там за окопищами 
• • 

певно сила гармат 1 повстанцІв, то 
лютості коронного гетьмана не бу ло_ й краю: 
і забруднений гонор, і ганебна публіка, й 
жадоба помсти зайняли йому пекельним; 
вогнем і забарвили червоно-синіми плямами 
бліді його щоки. Він пройняв до крови остро-

• • • 
гами коня 1 полетІв навзаводи до польного 

гетьмана. . 
Панська вельможність не домислилась 

дати підпомоги? накинувся граф Потоцький, 
бажаючи при старшині генеральній на Ллнц-

• 
коронеького зшхнути вину. _ 

- Ясний граф на теє наказу мені не поста-
вив, відповів з уїдливим усміхсім Лянцко-
ронський. 

Коли дав я наказа до штурму, то треба 
• 

розумІти, що решта виникала з нього: не 

нянька ж я, щоб показувати кожну ступінь! .. ·. 
розпалився Потоцький: Гадаю, що на те 

ясновельможного пана й озброїла владою Річ 
Посполита, щоб його мосць пантрував за боями. 

- Але ясний граф відхилив мої розпорядки, 
і його мосць, підкреслив ущіплоиво Лянц-

"' . . . 
коронськии, зауважив мею, що ВІдповІдає 

u u • 

за все гетьман короннии, а польнии ТІльки має 
u .. 

rшльно справляти иого накази, отож я 1х до 

цяти й справив . . . 
' - Не час тут, пане вельможний, до ельок-

••• •• 
венцн, а час до nоновлення чести нашо1 сла-

ветної зброї й до відплати отим гадюІ{ам за . . . -
смерть стІлькох лицарІв, до ВІдплати тако1 

стращної, від якої б здригн:rлося й пекло! 
Очі графа Потоцького аж яскріли під запалом 
хижого сказу, а сині губи крилися білою 



• 

Qіною. Але їх там не жменя;. панс .. ку вель
можність ошукав хлоп, а з того й вибухло таке 

• • 
лихо: mм, пе~но, ЦІЛІ полки .чортяки того 

Богуна з немалим числом і гармат. 
Там, ясний графе, нема Богуна, це 

:м:ені досконаЛо відомо, ' відповів Ляпцко
ронський трохи недбало й згорда: там засіла 
І.'rалесенька купка завзятців. Але· я мав че~ть 
коронному гетьманові пояСНJ::ІТИ, що Буша по •• • • • • 
недосяжюи мІсцевостІ дужа. позищ1я, 1 що 

шкода на цю забавку тратити час і людей. 
Хоч кров з носа, .а· вона мусить бути 

здобута! крикнув Потоцький і аж посинів. 
- Коли це непоборна ~оля яснішого· графа, 

то треба пощ~t::ти спраJЗу уважно, запобігши 
на!1ад гарматним вогнем. 

-- 'Поставте хоч усю гармашню. Ру-йнуйте, 
..., . . . 

шматуите, р_в1ть на повІтря, чинІть, що хочете, 

аби лише j(o вечора не лиши:~ося там жадного 
озброоюго пса, а ті, що впадуть. у руки жив
цем, щоб корчились . і екавчали від нелюл.сь-
ких тортур. · . 

Все буде вчинене, ясний графе. Але до 
·вечора ма.,'Іо • :асу ... 

До вечора! заносливо крикнув Пото-
цький і від'їхав навзаводи, не бажаючи нія• 

• • • 

ких суперек вислухувати. . . 
· Лянцкоронський дав наказ воєводі Чарме

цькому незабаром на кам'яній греблі устави-
• 

ти двющдцять далекосяжних гармат 1 по-

·. чатІ:Ж безупинно ними грІокати по валах. · · 
Хоча ця позиЦія для пострілів і гожр, 

зауважив Чарн;ецький, але захисту для 
о V 

rариат. тут нема 1 дати иого нес!lромога, а це 

небезпечно. · 
• 

- Правдісічько тrк, зrодився й Лянцко-
• 

' 
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ронський. Найкраще було б спорудити Земляні 
захи.сти ген там на площині, але . граф пра
вить конечне,. щоб сьогодні місто здобути, ergo 
- nun possumus. 

• 

. Чарнецький кинувся безперечно чинити во-
лю гетьманську, а ЛЯнцкоронський доручив . 
ще Корецькому зробити розвідку по той бік 
греблі й ставу, чи не було б ще звід-
тіль на замок ~дарити? . . . • -

-.. -
* 

• • 

Ухав\ ходою Корецький на своїм коні воро
нім, схиливши зами~лену голову. Багато її об
сіло думок з учорашнього вечора, багато болю- . 

··чих думок. Оті бахурі rвалтовні та п'яні, оті 
огидливі речі; оті звіротствq. ота пекельна не
нави~ь і злоба до брата · та хі()а ж таким 
виром· нелюдськИх заrар ~оже бути владована 
згода в розхитаній і облитій кров'ю державі? 
Ні, тисячу раз ні! Він знає цей народ, яюий 
завзялося знедолити й винищити розбещене 
панство - він разом з ними ж~в. він вкупі з 
ним ділив і радощі й боління: оті Щ·йрозлоті й 
повні зимньої мужности і теплої, безкрайньої 
tfрИхильности серця; не чіпайте тільки їхньої .. .. - . .. . .. . . -
ВОЛІ, ІХНЬОІ ВІрИ, ІХ:НІХ ЗВИЧаІВ, 1 ВО:НИ на СВОІ 

'·· • • u • 

дужІ груди здІимуть . весь тягар наскокш хи-
жоrо азіята, і славетна Польща за залізним 
муром буде ·спокійно цвісти . . . Так хіба ж ці _ 

. думки можливо натхнутц навіженій сваволі? 
Він знайшов був собі й однодумців, але пер~
важне число супротивних їх подавил о_.· .. 

Зажурені думки йоrо знялися й полиаули 
в сизу туманисту ~лу . . . Перед очима у. нього 
снуються якимсь ~аривом кар1•ини малого ди- .. 
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тинства: виринають розкішні палаци, бенке·rи 
бучні, музика весела, коні баскі й зграї хортів. 
Між думних і. пишних постав, туманіс одна і . . -
хороша 1 ласкава; вона ясNИми очима на цього 

• 

зорить. і пегесенькою рукою · перебирає його 
кучері, або плаче, ПР.ИТУЛИВШИ ЙОРО "ДО СВОГО 
лона ... Аж ось за реготом і вигуками вчува
ється лемент і стогін. Перелякані, тікають вони 
вдвох і · замикаються щільно . . . Далі все . за
хиталось і ро:}палось в руїні . . . Якийсь галас, 
rвалт, несамовитий жах чорної ночі ... А далі 

хата проста, тепла сім'я і лагідний спо .. 
кій ... Минають . перед його очима інші кар-rи
ни; вони лишаються ясними барвами, вони -
гріють знадливим теплом йоrо змучену душу. 

. . -
Г либок~. зоряне небо: місяць:-.князь високо 

стоїть на ясній оболоні й блідне перед наступа~ 
ючим ранком; східній край неба вже побілів 
• •• 
1 понявся рожевим серпанком; з сизо1 мли ви-

ринають . непевними обрисами безлисті дерева; 
• 

де-не-де блискотять _замерзлі ·калюжі; але 
• • 

снігу нема, його змів уже весняний подих . 
• 

· Стоіть він у садочку з своєю Милою і очей 
не відірве в~ її хорошого личенька, зблідлого 
під розсвітоNІ блакитного ранку. Свіжий віт
рець проймає їх живr:(ем. Але юнак огортає 
свою любу в кирею і гріє евоїм духом її похо
лолі рученьк~ Тільки дівчина не всміха
t ться .. як колисЬ, а . зажуреними; широкими • • • 
очима дивит:&ся йому в вічі: вона хоче прозир-
нути крізь HJ1X у саму душу козачу й довіда
тися, чи незrладимо відзначилося сЛово 
«кохаю»? 

• 
• 

- Сьогодні їдете? Питає Дівчина труд-
ним, мов надtрваним голосом. 
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• 

Батько казав, досхід сонця, давля-. . . --
чись; вІдповІв юнак. , . 

• 

Значить ... за хвилю... . по. обличчю 
дівчини блискавкою. промайнула мука, ясною 
·росою відбил<1ся в оЧах. .. І коли вернетесь -

. ? 
невІДомо. . . . , _ . 

Під осінь, як з ... 
О, чи так би ro? У мене спов·Ила серце 

нудьга, якесь _ передчуття гризе, схрестила 
• • • 

вона пальцІ, витягла руки, вІДкинувши назад 

безнадійно голівку. .. · · 
• 

. Бог милостив, скільки разів крив від на-
пасти, то й на нього уповай, ,'поцілував 
юuак у -мармурове, холодне чоло свою горли-

цю.. Наша доля така. аби день до вечора, . . , 
тож не варт заздалегІдь І тужити. -

. Не мене пригнітив тугою,· повер-
нулась поривчасто . дівчина і на її блідих що-

. J{ax спnлахну.цо зариво. Не за твоє життя 
я боюсь, бо й· про своє не вельми то дбаю. Не· 
т-ого у· мене серце болить. що мушу розлучи
тись з тобою, ні! Ти )'деw в козацькій справі; 
бороЮ1ти нашу матір-Україну, і коли, .по волІ 
Божій, поляжеш за неї,добуваючи слави, то я 
гордо з .. своєю мукою піду між людей і · вмива
тимусf? дрібними щаслива, бо все одно ти бу-

• • 
д~ш в цІм серцІ, поки воно не захолоне·' 

• 

у грудя~... • • 

Єдина моя, навіки, навіки! ~б няв ко-
зак· дівчину і занімів _у тих обіймах. _ · 

. Слуха~, поклаJJа "Вона йому свої білі 
• • 

руки на плечІ, а гол1вку . заховала на грудях, 
тільки . . . мене не забудь . . . цим серЦе_ 

1-шє . . . що б не сталося . . . пам'ятай, що ВQНО 
цілком без розділу .. тзоє ... 

- Тебе забутИ? Та хай земля р6зсl'упИться 

)) --



• 

піді мною!.. присягається козак і· поцілун-- . . •••• • 
ками глушить 11 реч1 ... 

Лагідний· образ голубки.:. дівчини прозорою• 
тінню з.аколихався й взявся туманом, тілt.ки 

• • 
теплий погляд хороших, щирих очей усе прой-
иав його душу, А ось знову піднявсь якийсь 
нелад- і розрух, скаламутив колір прозористих 
ирій. · , . . 

Знову п~шний палац. Яскравими зорями. 
миготить світло. Все навкруги розкошами сяє. · 
Музика лунае: го·лосять скрипки· й стогнуть 
суремкИ; із знадливими згуками злив:fється . , 

. . ... . . 
шепІт знадливии І хвилює у теплІм, та не-

чистім .повітрі. Між барвистих, сліпучих ко
льорів оксамиту, єдвабу, парчі малюються 
сhіжноб1лими . nлям:t'Ми плечі цукрові, здійма
ються високо груди, ·всміхаютвся небес;ною 
в'"rtхою личенька гожі, вабливі очі залассям· 
горять і спокушають раюванням незнаним ... 

• • 

І він, бідний сирота, козарлюга· запеклий там: 
між панством тим пишним, тільки в якійсь 
химерній, неподобній одежі . . . він там, і ~сі 
йому вклоняються, всі вітають його, бо він сам 
і •Є владо'k> ті~ї- пишнощ. Якесь сталося. чуДо, 
але те чудо сп'янило його, задурманило чара
м·и ·розум. Хлоп став вельможним маtнатом, 

. лихий бідар дукою. на було вчадітJ:{, і 
розпочаnен якийсь "ІУдовИй,. маривнич.ий сон, 
в якім і розібратись думками було 
Він тільки про одно марив, щоб nрищепити 
свої думки-гадки на.панських гадках, але по-· 
ки що вони не приймашkь · ... 

Якась пишна та делікатна панянка з біле-
- - ' сеньким прозористим личком, з хвилями ку-

черявого. темного- шовку, з синіми: _як во.цош
ки, очима, з рожевими устоньками,' щось ше-

• 

5} 
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• 
~ u 

паче иому, залицяється .и пориває до танцю. 

Вся її постать легесенька ;га С'Ц)унка. . то 
• • • 

•згинається, то звивається красно, леrурно. 

Ручка стискає йqro руку, голівка: лежить на 
• • •• • 

плечІ, а ВІД неІ аж пашить гарячим, запаш-

ним духом . . . О.трута збурює кров, мозок ту-
• •• • 

манить, а проте в серцІ стоІть якась_ непроха-

на, невгасима дратівля .. -. ~ . 
. . Яка Я незмірно щт:лива! втішається 

' 'красу.ня. - _ 
- Чого ж то, моя пишна крал~? -.- спалах-

нув о~~~ицар. . 
ТогЬ, що . . . хіба пан не _баЧитЬ,. сер·-

цем не чує? . . . червоніє лицяючись· краля. 
Ах, ця солодка хвиля, ІіК налинула неспо

дівано, так незабаром з~икне .. · , А потім зноа, 
зітхнула панна, ще г_ірша темрява й ну- . 

• 

·дата . . . - . 
Для чого-ж nанна в одру тільки хвили

ну хоче замкнути ціле життя! Воно широке і 
·має безліч солоднеч і розривок, які чергують-

. "" . . 
СЯ И ТІШаТЬ ЦаМ ПОЧУТТЯ , , • 

А коли яка радість, Щу.риться Панна 
-так любо, охопить всі почу~ і опанує сер -
'це цілком . . . Хіба пан ще не· кохав нікого, 
ніколи? · 

--Я? аж ·зблід, пополотнів пишний ли- . 
~ - . 

цар, так 

нудьга. 

иого зразу здавила за серце незвана 
• • 

-
-Так, пане! . допитувалась панянка, по-

•• • • • 
клавши своІ малесенькІ, гарнесенью ручки на 

. . ' 

його дуЖу й жилаву руку й не зводячи nро-
низистого погляду з його очей. Скажіт.ь.бо! 
Ну, я прошу . . . Чого ж пан мовчить? · Хіба 
моє прохання так мало варте у пана, що його 

занедбати? · 
-
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• 

·- для· чого панні знати те? важко зіт-
• 

хнув госrюдар 1 понуро схилив голову. _ 
Для того . . . у пишної кралі здригну-

лась брова і якась хмарина перебігЛа по за
хололому личку ... Я хочу знати, л- хо:чу! '-

• • 
тупнула вона: южкою ... 

- Ну;коли панна править . . . та« я кохаю ... 
Кого? аж. загоріJщсь і затемніла кра-

суня... • 
· Навііцо ймення? гЛухо J1 напруженим 

.голосом відш~вів лицар: - Ії тут ІІема .. •. вона 
.Ііалеко ... 

Хлопка! скрикнула панна ·ц зникла. 

Закипіло у юнака серЦе, нудним йому здав
ся той· бенкет, холодом повіяло від усього цьо-
. . . 

го пишливого панства, огида заворушилась в 

душі, і йому стало Жаль своі:х вихованих :щ:а-
•• 

дань, свщх випещених по широких степах 

мрій, свого січового завзяття, своєї буйної 
• 

ВОЛІ . . . . . 
Тецер він тихо-ти)S:о їхав, попустивши п6-

• u • 

вщдя и понуDо мІркував над пи-:rанням, що 
• • 

далі. чинити? Коли б не цяцькоJоJаций ·.той· 
шляхетський обов'язок . не зрадити вітчизні, 
КОЛИ б не НЕ:СТрачена Ще надіЯ ОЗДОРОВИТИ 
шляхетський обов'язок· не зрадити· вітчизни, 
зараз ... Але справді, за що ж він стоїть і що 
нищити хоче? А вони, .оті, що п'яничили вчо .. 
ра, за -віщо стоять, за яке добро, за яке благо? 
Нащо. вони привели сорок тІfrяч ,вовків · сір\J
манців, сорок тисяч хижаків лютих? В голові 

• • • • 
У нього туманилось, а на серцІ тупа, немину-

ча боліч розпалялася таким пекельним вогнем, 
такою· нестерпною мукою, що йQму здавалось, 

ніби його ·.серце _гарячими ·кліщами рвуть на 
• • • 

к~валки , . . І знову в т1м пошарпанім . се,рц1 
• • 

• 
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• 

воскрес образ дорогої, тихої ·дівчинИ, і мріяв 
.ваблИhими барвами . . . · · · . , 

- Де. в.она 'l'епер, моя зірочка ясна, моя за
пашна квіточка? . маячіли церед Корецьким 
думки. Адже вона едина наД моїм серцем . . . .. ... . 
ЦарИЦЯ, 1 НІКОЛИ, ДОВІКУ, ДО суду у МОlИ душl 

н:Є зг~·.сне світ очей її, не змовкне сріблястий 
• • • • •••• • 

ЗFУК 11 ГО.Т!ОСУ, не ЗНИКНе УСМІШКа 11 СМІЛИВО 

.о:;реслених уст ... А от доля відірвала мене 
і незагой:ну рnну на. серці вчинила. Кому .ж на 
потребу та мука, кому· ж на рятунок 1офіра? 

• 

Нцд'їхало до Корецького два у лани з де.,-
слтком татар. ' 1 

_ . 

ПрилуЧені до rraнa хорунжоrо воєводою 
Чарнецнким, · полснили шляхтичі . 

• 
Корець:к;ий _ здригну вся. Пасмо . думок його 

.обірвала тяжка, огидлива дійсність. Він піді
брав повіддя, торкнув острогами коня і кри-
кнув: ; . 

-· . За мною, панове! 
• 
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Vl 
• 

- А що, хлопці, чи повкладали всіх ворогііЗ 
сnати? запит~в сотник у козаків., що по 
кладtах з рову верталися до маж. 

. Усіх" батьку, до'· єдиного, віДJІовів си-
воусий заПорожець. Одному німоті не хоті
лося страх як з оцим світом 'прощатись; усе 
махав шаблею, боронився, так я таки · його 
упрохав, садонувши під ребро списом потти
во . . . Ну й послухався, язика показав ,., . 

- Це він тобі в насмішку, на глум,.-- за-

сміявся Шрqм. . . . 
- Та хай йому вже Господь Бог пробачить, 

-лк і я дарую, відповів запорожець сумирно. 
- А з наших ніхто не. поr.tілував землі-ма-

тері? спитав сотник. - · 
Трьох таки 1..:ляті уклали, пробурчав 

Шрам.· Спочатку вони бу J!И покидали зброю 
й стали валятись на Пробі в. ногах, а ~оли на
шим було псспроміжно руки спинити, що за
машно розмахалась, і ворогів, як галуш-

• • • 
~~:и, на списи стромл:яла, так деякІ в си:рут1 

кинулися знову до зброї й давай відбива-
• 

тись ... Ну, трьох наших кулями й цокнули ... 
Кого ж та кого? • 
Ех, славних. козаків, товаришів добря

Чих. - зітхнув глибоко Шрам·: Стецька Спо-, . 
• 
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тикача, .Охріма Шибайголову, Романа Гони-
• • 

ВІТра ... 
Зробім же першим новосельцям і першу .. .. . ' 

честь: поховаимо ~х по-козацьки. по-лицар-

ськи, щоб вороги над ї,хніми тілами не знуща-... . . . . 
лися, ~ за те може и вам нашІ друзІ вІДшу-

кають там угорі по пр~добній місцині. Адже 
все одно, братця, ми тут не забаримось. . . 

Не забаримось, н:е мось! • 
ВІД-

пов!ли деякі сивочубі понуро. 
А мене ~авіть ко:ртить туди швидше, 

зауважив весело Шрам, показуючи на небо -
рукою. " що· скільки ·там нашого слаJ)ного -
лицарства сила! . 

• 
-- І ніхто ж то назад ДQ нас не вертається, 
додав міркуюЧи сотник. 

Знати, що й там добре, запевнив 
• • • 

чуприндир-запо І почав з Іншими коза-

ками ·копати спільну братську могилу-, · 
· Викопали не:1абар<>м яму глибоку, поклали 

в .неї трьох . товаришів мерrвих, при · пов.ній 
зброї козачій, поставили кожному в голові по 
пля:ш~і горілк·и й покрилИ червоною китайкою. 

~отн.Ик перший кинув на ,неї Лопатою 
грудку· землі і промови;в: 
~ ' Спіть, брати-то~ариші, спокійно! Нехай 
над ·вами земля nером, нехай милосердний Бог 
r;ригорне ваші душі козачі, . бо з& нього, свя
того, та за матір-Україну .ви ·їх ноложили. 

· Усі поqожно nоз-діймали шапки й понурили. 
замИслені голови . . . . · 

Орися з Катрею с,-оял-и на вежі у замку й - . . 
пильно пантрували за подІЯМИ перщого нападу. 

У ст~сл~х бровах і в холоднім погляДі Орисі 
не знати було ні цікавости, ні тривоги, а еві-

• 

ти-лась лишень непохитна воля та похмуре 
' • 
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жадання црод·ати життя найдорожче. За·rе 
нервове, ворушливе облJ-Іччя Катрі відбивало 
на собі_ всі перелети бурхливих сердечних . --
почуттІВ. · 
• Нижче по мурах, міЖ бійницями купчилось 
інше жіноцтво й діти. Жінки прикипіли очима 
ДО друЖин еваНс, ДО братів, ДО синів, ЩО ска

-женому напасникові дqбру віДсіч да-вали. По - . . 
СК€1м'янілому виразу думних обли~ було не 
пізнати, які боліІПІя труд-или їм серце, по 
• 

німому тремтінню їх уст було не рішити, чи 
вони юепотіли молитву ;за братів своїх кревних 
чи прокл.ьони на 'ворогів? Самі тtльки діти 

-безжурні, цікаві, перебігали раз-у-раз з однієї 
'бійниці до другої і голоено та весело переказу .. .. ... . - . 

ваJІи одне одному сво1 подиви и враження. 

А отець Василь ~ хоругвами й процесією 
ходив по мурах і вщдаля кропив оборонців 
святою водою, благаючи у Бога ласки на поги.:. 

' 
бель і загин ворогів, і співаючи йому хвальний 

' 
псалом: «Помошник і покровитель бисть мні 

• 
во спасен1є . - » - . . -

-

"' Стара няня вийшла з закутньої баштИ, а за 
1іею ще три баби услід. У на плечах 
тю мішку книшів, паляниць, пирогів, сал~. 

Я, мо.я дитино, обернулась до Орисі 
няня, понесу сніданок нашим заступникам, -а то вони натрудились ... • 

Неси_ . швидше, мамо, поквапила її 
Орися, · хай хоч трохи підживляться, поки· 

• 
ВОрОГИ ПОСЛУПІЛИ, а ТО, ЯК ІJрОЧУМі!_ЮТЬС.fІ, ТО 

не дадуть і шматка хліба до рота взяти. -
І я -піду з бабусею, . захвилювалась 

Катря, хоч на одну мить г:Ляну, побачусь ... 
-. І я теж! похопилося ще 'кілько ро Го-
• 

ЛОСІВ. 
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•• 

і-Іі, --- заперечила Орися, і я може б 
жадала ще й як_ свого батька побачити, проте 
не піду і вас прошу не ходити: не гаразд у та

кі хвилнни, КLЛИ душа уготу~алася до смерrи, 

хвилювати її й збавляти тим її силу. • 
Воістину так, сказав. і отець Васил.ь, . 

мені подабас до ·труждених зійти і окри-
•• • 

лити 1х силу хрестом, а ви зоставаитеся тут з 
• 

миром. . . 
І пан-отець, за проводом . дячка й бабів,

спустився з закутньої · башти в містечко і по-
.. 

прямував . аж до окопищ. 
Сивий кобзар сидів на мурі під одним за-

• • 
зубнем спИною до валів і розпитував у свого 
гірс-воДаря й у інших хлоп'ят, що робиться у 

•• V 

пригороДІ и навкруги, чи перемагають ляхи ко- · 
зака, G:И не ломиться сила козача·? Коли ж йо-

• • 
иу довели про Славетну вщс1ч, про. знищення: . 
донаги _перших напасних ватаг, то старець не

зрячими очи11;rа заплакав і голосно ·заспівав: 
• 

Лечу конем, махн-у мечс.м, списом nерекину, 
Та з.1хнщу на часину СІІОІО УІ<раїну: 
0!\ чох·о•ж нИ nолягали, норожії душі? 
Maбy:rr., добре наnнлися nід мурами Ьуші? 

• 

т~ихо, уважно оточилИ народнь.оrо співця 
молодиці, діти та ба,би і з розчуленим ~ерцем 

1вчували ту думу, захватну та вельбучну . 
.. А трохи ,ІJалі на греблі ворог готус нові 

,жахи: звозять па кам'яну загату шест~риками 
І • , • о 

устяж тяженнІ гармати; повертають 1х шнца--

ми до пригороду й набивають смертодай:ниу 
знаряДдям; коло них гармаші метушаться й 

• 

зносять всякий припас . 
• 

Зауважив сотник, що· на греблі ла.штустьоя: • • • • о - . V 

тр1зна грІМІЇИЦЯ:, почухав сердито потилиц:-':1 и 

обернувся до Шрама: · ' 
• • 
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' А,. що; пане Шраме, ляшки-панки~ 
здається, готують нам qодар.унки? • 

Бачу, батьку, відізвавс-R Шрам: ·. 
- це б ще байдуже, а: досадно,_ матері його ко-

• • • • • 
·вц1ька, що не сила нам ІМ назад вІдІслати гос-

тинців: паняпки наші, мабуть, вже не .теє, а 
от хіба товстопузиха чи не доплЮне,та ще мо-
же о_ця б'аба . . . · 

-- А спробуй но зараз, сказав ,сотник. · 
Заметушився з п~дручн:Им Шрам, навернув. 

жерлами до греблі гармати, намірив· метпика 
добре й двигонув першим набоєм із 'баби. Всі 

' u • 

з надзвичанною пильнІстю, . захистивши доло-
нями очі, стежили за летом знарлддя, за міс
цем вибуху. Але ядро, очерконувllіи величез
ну дугу, не д.осягло мети й ш~леснуло перед . 
. гр~блеіо в воду, метнувши догори цjлі пасІ'!а 
яскравого поплеску. . 

-Овва! :засміялисЯ козаки. Стара баба, 
видко, на втори слаба! 

- Авжеж! додали ·другі. Розгуркалась. 
змолоду, та тепер, як із решета ... 
, Або, як з вершіL. вставив запорожець. 
А стривайте, хай гукне ще й пані, ·ска-· · 

зав Шрам і п _шставив rнота до палички. 

Грюкнула пані, та так, що аж земля. кругом . .... . . 
стршонулася и посипалась грудками в рІв, що 

аж присіли ко3аки-гармаші, далеко дихонула 
вона поклубом білого ди~у й важко відкот~
лась цазад. З вискотом ядро різонуло повітря
й ·Невидима полинуло наперед; вискіт хутко· 
змінився стогоном, який теж ослаб вмить і за
вмер, а разом з ним у оподіванці завмерло ба-

. гато сердець. Але плесо на ставку б)'ло все
ясним, спокійним, знати було, що ядро все ще 

• • • •• 
летІло, не черкаючись поверхнІ водяноІ ... 

• 
\ 
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Та враз на самісінькій греблі пушкарями 
знллася· хмарою курява і щось замиrотіло в 

• • 
ПОВІТрІ ... 

· Докину.ра, • 
докину .!la паю І 

• 
• · зрадІли козаки. 

шерепнула! 
Саме на середину 

' 
греблі 

- Спасибі, добродійко! вклонилися інші. 
Відпасла, хвала Богові, чере_!Jо, так за

те ж по-панськи й гримну ла! 

"fa он гляньте, братця, деякі при-. 
пали до греблі, певно, винюхують ... панський 
гостинець . . . , . 
· Всі зареготалися весело. -

Гей, пильнуй! Стережись! крикнув 
Шрам: Ворог. запалив люльку. -
, На греблі щось блиснуло і в ·одіюму місці 

• • • 

тоtІенькоrо цівкою вибухнув білий димок. Але ' 
. жадного гуркоту ще не чулося в повітрі. Деякі 
козаки присіли за турами й за мажами. Аж 
ось розляглось,. наближаюч~сь хутко, якесь 
немовби квоктання, і щось недалеко від берега . - . ... . 
шелесJ.Іу...ло по водІ, кинувши догори ЦІлии снш 

бризок, та й чавкнуло іще ближче у твані, ро~ 
•••• 

ляпавши 11 очертом. 

- Не допЛюнула! _крикнули 'Козаки... 
- Не радійте ще, хлопці, бо рано. заува-

жив nан СО'І'НИК, -· Та_ то вони приміряютЬся тільки, - вста-
вив Шрам. ;А гармати у цоганців 
ач, як кашляють! · ·_. 

• 
• 

Тільки тепер долинув до них здалеку гур-
кіт і покотищ:я. лун6ю в долину. ~ 

- А ось, братця, і друга закуриЛася, і, зда-
ється, немов лівИй ·куток, по стеріг Шрам. -
Гей ти, Живолупе, Пильнуй! 
, ' Знов у повІтрі почувся квокіт летючий, і · 

• 
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щось важке промайну ло над головами й щезло 
• 

В ДОЛИНІ. · 
. От тепер уже, братця, сподівайтеся справ-_ 

ді гостинця! по віншував усіх чуприндир-
-

запорожець. . 
Поки прилетить і ми плюне мо! крикнув 

Шрам, приклавши nюта до «товстопу~ихи». 
Але не встигло ще заспокоїтися· сполошене . . '"'~ .... 

грюком повtтря, як nочувся рІзкии трІСКІТ на 

валі, і . три тури розлетілось на скіпки,- обси-
• 

павши козаКІв глиною та цурпалками. 

-Важно Ляпнули! похвалив запорожець, 
утираючи полою собі. вид, чуприну й вуса-: 

· їй-богу, добре, от хоч і ляхи, а коли добре, 
так добре! - · 

. Що й казать, згодились інші, - запо-
• • 

рошили очІ: 

Та ось налетів з скреготом другий вибух, 
посипалась і розметалась геть~геть надокола з 
окопів земля: одна підбита панmіка з дзень
котом похитнулася й заорала· носом; дальній 
аж у лівім ~утку віз з ·дзвяком розпався .... 
Почувся стоРін . . . 

С'І'ає душно, _ зауважив пан єотник. 
Тільки ви, хлопці, начхайте на оці переклики 

• • • 
здалеку: НІСеНІТНИЦЯ, ОДНІ жарти. 

А вже ж звідтіль у руки не візьме.! 
згодився запорожець: Досадно тільки, хрін 
їм т.а редь,ка, дарма стоят11 руки сверблять. 

- Потерпи, :n:ожди · буде рDбота й рукам .. 
Коли це вмить як шереп!Н! ядро в найбл 

чу мажу, так відбитою скибою й відшматувало · . . . -

у запорожця аж за пальцІ лІвицю. -
• 

От тобі й дочекався! засміявся сиво-
усий завзятець. Ще сцасибі, що ліву, а то б 
за nравду я лаявся здорово, їй-богу! Ач, _, 
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роздивлявся він розбатовану на шмаття до
лоню, хоч би відтяли, та по-людськи, а то 
тільки понівечили . . . Гей, Лобуре! Ану лиі11снь 
віді~и її чи сок·~~рою, чи шаблюкою, тільюr 
Щоб мені рівно! 

· Без суперечок і без жадних відмов підійшов 
Лобур, махнув· у .Повітрі разів зо два ятara
HO,lVI турецьким і вдарив по скаліченій руці, 
яку запорожець поклав на полудрабок. По 

. . . ... . . . - . 
самІсІнькии згин_ рІвно вщчахнулась рука вІд 

сурелі й упала на землю, а з відрубка поли-
• 

нула кров . 
.Оце' так справно! похвалив запоро-

жець. А тепер порохом та землею забивай 
·мерщій виразку, та замотуй тугіше повиgаче~ 

• • - усмІхаючись в вуси, · наставляв вш свого 
випадков9го лікаря. А мені, батьку, дозволь 
михайлик І'орілки,... б(>' тро"и Щf1Пає ... 

Випий, голубе,. на здоров'я... стиснув 
йому правицю чан сотник. . . 
А . ядра налітали частіше, . 

густіше, руйнуючи все надокола, шматуючи 
біле 'І·іло козаче ... 



VII 
• 

• Під кам'яним ск.лепінням на rp&Qлi, сам.е під 
яловим спуском, що мався нсr повідь, буда по

місцевість, яка льохом тяглась і під 
млин. З цього льоху було вЩстя під лотоками, 
і там ·засіла Вернидубова ватага з десяти ле-. . . . . "" 
венцІв, запеклих І завзя.тих у СІЧІ, и з три-

дцяти охочих, ще не окурених димом. Всі вони, , 
• • u 

ЗІгнувшись, на вколІшках чи маиже лежачи, 

тислися під темним склепіпням у .r:~чері; тіль-
• u . 

к.и через ВІистя досягало тур;и неповним про-

менем .світло, та й те на тепер було завал~не 
каменем. Край самої продушини лежав Вер
нидуб і rnильнував за · ' рухами;· на 
несводіванім рембрантонім просвітку вирізу
валась показно широчезна спина й груба. 
лава шия, на якій зручно було б гнути обіддя. 

• 

Вернидуб бачив,• як праворуч від них уста• 
вляшrся на греблі подужі гариати. ГармQ.шів 
коло них, за йог.о рахунком,. 6уло чоловіка з 

u -· сотню, а може и шльше, та зараз же за rре-

~лею при гармашнім обозі вартувало з півтор}І 
• 

сотні ·піхотинців. Найближчі ж- загони ·годов-
, них потуг стояли за вузьким та стрімким ;уз
возом· сажнів за двісті від греблі, а 'кіннота 
бов~аніла ·ще, далі,, сягаючи лівим крилом аж 
до •хмарищ; та'!'арm;ких.:. · . ·' 

• 
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Козаки на засідах чу ли, .я:к з грюком та 
·брязкотом з передків здіймались rармати, як 
командував і верховодив усім tвалтовно не 
лях, а якийсь чи німота, чи ~оже француз, -
як прилет.іла на .греблю з QJtОПИЩ 
ба, як ударИла з дзенькотом у щось металеве 
і як за вибухом розляглися крики, лайки й 
стогін ' · • 

. Доброго гостинця прислали наші, за-

сміявся тихо Вернидуб, 
То, певно, дядько Шрам оrак вітає - за-

• 
уважив сусІДа. 

Авжеж, не хто, потнердив Вернидуб. 
А на греблі хтось басом ляско зіпав: -

Проворніш! Підніміть- поранених і поби
тих! Наводь, намірюй на тих беСтій перШу й 

І Пи u І Г йІ 0 .. , другу. ЛЬІіуИ. ОТУ . Т Я ІХ, ПСІВ .. , 
Але_ ті бестії молодці! Браво, .браsо! 

-проводив басові якийсь тенор, . -
Здригнулася гребля раз, два і грюком та 

громом заглушила козаків у підвалі~ два, три-. . . .... -
камею зІрвалось з склешння, и nосипалась на 

спини козачі ·крем'яшня та глина. . 
Уже гавкнули, іроди! прошипів Бер.:.. 

нидуб, коли змовк гуркіт. 
-А що, як нащим? Докинули?-- • 

ПОЦІКа-

-ВИЛИСЬ найбЛИЖЧі ДО НЬОГО,• · 

• 

Не видко, братця, та певно докинуТь 
гармати у цих гаспидів добрі,_ з.ц_орові, с з 
нашого добра накували. 

- Поскидаємо їх у во.ду! гукнув ВезухиіІt 
(у нього таки спр.авді одне вухо бу ло ятаrаном 
відтяте-). · 

трохи, хлопЦі, почав був -
Вернидуб, а це, як: грюконе :J шести гармат 
вибух, громом -забив ypa:J його ro.noc і так 

• 
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здвигонув мури й склеnіння, що в деяких 
місцях засвіти.nися 

Зараз за цим вибухом гримнув 
. . 

• 
. ДВЛl 

третій . . . і • nочався страшенний, nекельний 
ж•уркіт і tвалт; всі інші· згуки зrуби.J:ІиСь у 
ньому; козаки nоніміли й· nог.nухли; вomt в . 
цьому страшносудному громі , тільки тілом 

• • 
вчували, як зрушилось nовІтря, здвигнулась 

земля й як з )'"Сіх боків їх лосиnало каміння. 
Одна бомба з окоrmщ ударJ4ла саме в скле-

nlJІня лід слуском і, nробивши дірку нас-
. крізь, застрягла. Але череj окружні й nрозорі 
щі~-шни nростуnила вода й nочала спадати 

• 
д!:юма чималими ЦІВ~ами в льох. 

Збентежились козаки, nочувши nід собою 
холоДну воду,, яка хоча й nоволі, а все прибу-- . . 
вала; заметушились І, спираючи один одного, 

nодалися всі до віддушини, коло якої лежав 
Вернидуб: ·.. . · 

Дядьку Дубе! кричали йому на вухо 
найближЧі сусіди. А чи ж нам у холодній. 
воді nотоnати, то краще вдармо! 

Пождіть! Покупайтесь трохи! відж:у-
кнувся Вернидуб. З холодної куnелі ще 

• • 

охотніш буде грітис~ Тільки но порохівниці 
та рушниці вище тримайте, nильнуйте, аби не 
замо~ли, а гасло я дам! 

Вода все nрибувала й заливала nечеру. 
лежати. козакам було несnроміжно ·в :к:алюжі, 
·і BOHJ:!, зіrнувшись nід . НИ~J>КИМ · скпепінмям, 

' 

сrояли по коліна в воді, и1а різала їм· 
nекучим холодом ноr.и. Деякі непризвичаєні 
хлоnЦі тремті.ли й цокотІли зубами, інші, на-

були НібИ И:ОВ'ІеН"І'і З ЦіЄЇ HOBJ~ ЦЄ 
їх бавило. 

' 
- Ач, уже за . копіна скоро можна 

• 



І 

буде й поплавати: далебі чудесно скупатися 
перед парнею! вигукував· один чуприндир, 

- • • u • -

мочучи у крижаюи водІ свою голену го;юву, . 
- Незабаром пірнеш і з чуприною, від-

повів другий: · вода почала гаразд прибувати, 
• • . певно прорвало дІрку ЦІлком. 

·· Верщщуб тим часом пильно зорив, як густий 
ди.м з r,юстрілів по греблі туманом слався й 

' 

заволікав її геть білою хмарою. Коли. вgна 
• 

непросяжною реленою вкрила все чисто, так 

що й . найближчі очерти й речі в ній потоцу-ли; 
Вернидуб ЛідJІіЗ, розкидав 16<1кладений у про-. - . . " 
лаз1 камшь 1 стиха гукнув: 

- Ану, тепер за мною пора! 
Ніким н:епомічені сорок завзятціІіі викра

лися з темцого льоху й нишком -по скосу за 
млин:ом дістались на греблю. Тут було тро>еи-· 
трохи не виявив їх вартовий, що бе:і
печно собі палив люльку, так курінний пахо
пився · зав•·Іасу . прон,изати йому груди 
8 V U 18 

1 зупИнити иого сполохании окрик на . швзгуку . 
• 

Ушикувавтись на ·греблі, наготувняrnи 
стрільбу і взявши кинджали у зуби, запеклі 
шибайголови наближалися потай до гармашні, 
Густий дим дозволив Ум надійти крокіВ на 
дваДцять, 'і козаки, зробивши смертельний 

' . 
вибух, кину ли<: я з гуком та rвалтом на переля-
каних гармашів. ·Оті голені голови з гадюками
чупринами в {Іовітрі, оті вирячені пекельною 
Лютістю очі, оті· ·піднесені руки з ятаrанами, 
кривими шаблями, отой нелюдський регіт і rии:~ 

' . . . 
з яким вони в темрявІ метались на остоnш.пнх 

ворогів· • здавалося,· належали до втікачів з 
самого пекла вціпИщ1 все наДокола жахом. 
Без відсічі, безборонно вtі гармаші були посі.;. 
чені шаблями впень, · ,потр;;)щені . келепами. 

68 



• 

Кинулась була до помочі сотня:. 
•••• • 

так козаки 11 привІтали таким чортячим на-

скоком, що оборонці вмить накивали п'л·rа-
• • 

ии, · та марно: більшість їх лишилась на гре-
блі й скрасила її геть усю червоною кров'Ю; 

• 

Деякі попадалИ' у ставок на г~їсте дно і тіль-
ки хто-не-хто від біди втік, галасуючи зоПал:у, 
що незліченні боrунські ватаги ·здобу1;(И. гре-
блю · ·' · · · • • 

'Поки Вернидуб пора вся: з німЩІ]а{И та ·ляха-
• 

ми, левенцІ. лагодили гармати: заклепували 
• • 

цвяхами запали й відбивали келеnаМи· панівки. 
- Гепай їх всіх у· ставок певніша річ! ·..:...·-

верховодив Вернидуб. · 
А може б хоч одну до.тягти наfnим? · · · 

зауважмв один козак, весь обляпаний кров'ю. 
-· · Чи· не здурів ти? заперечив Верни-

дУб. Та ти ще спробуй дотягти свої ноги, 
то й то буде з тебе! 

За хвилИну всі гармати з грюкотом і ви-
• • 

плеском 1о11убовтались і знИкали під , піпявими. 
. \ . 

. хвилями у ставку . 
• 

-. Ну, л~арі, справили справу, а· тепер час 
і назад, в ~ог:и, квапив завзятцІв своїх . 
Вернидуб. Нам уперед через хмарища . ля
хів та татар не пробитись, а марно гИнути 

' жаль, так спробуймо по той бік ставка про-
•• • • • 

крастися до своІх на шдмогу. 

· Чому не спробувати? Спробувати! 
відгукнулись козаки. Втік не втік, а по-
бігти можна ... · · , 

Тільки ось двох наших забито, а ·rрьох 
поранено, зауважив Бёзухий, . не лиша-
ти ж їх на знущання:, пане отамане? 

МертвИх у ставок вкинутИ, а' поранених 
узwrи на плечі з собою, · nостановив Верни-

... 



дуб.-- Та проворніш, он уже_ ляхи наступа-

ють. 

І справді, крізь дим; що опав злегка до 
землі, було пі:юглs:нути, як густи
ми лавами піхота насувалась до ·греблі, а кін
нотв- з другого боку наступала очеретом,. щоб 
відрізати . Козакам ще щастя сприяло, 

. - . 
~ . 

що вороги, и здивованІ зухвалим 
• 

нападом «степових чортш», надходили дуже 
• • 

поволІ, з ве-ликою осторогою, СJІОдІваючись 

на велику силу козачу. 

А козаки, окриті димом і млою,~инули 
щасливо греблю і майже бігцем прямували 
другим берегом до окопищ. перейдено бу
ло більшу частину Ш.JІЯХУ, коли ляхИ пере
стереглц, що тільки горстка одна. забісованих · 
коліїв такий розрух вчинила. З прокльонами 
й з криком до помсти, добувши шаблі, дві сот-. . ' - . . 
ю драгуюв понеслося на цих зухвальцІв, 1 
ніякий би опір не спинив їх смертодайної -ста:.
лі, коли б не знайшлась несподівано на шля
ху їм ковдобина, що її не завважила якось 

• • •• 
погоня: першІ ио~п. що наскочили на не1, по-

падали, а ч~рез ниJr; і другі ряди, то перекида
лись,_ то плутались, то розбігалися врозтіч. 

Тим часом, поки ці дві сотні, покидавши 
·покалІчених коней, шикувались задля нового 
нападу, Вернидуб до()іг до одніеї досить ву-

• •• • • 
зенькоІ коси, що врІзалася у ставок; ВІН зупи-

нився на краю і наказав козакам покидати. 
тяжу у воду, а самим плисти· через став, до .. . . . . . 
ОКОПІВ, УМІСТИВШИ МІЖ параМИ ПЛаВЦІВ І ПО-

ранених; сам же віи з тмми, х-то захо:<rе, зо-
• • • • 

станеться тут, зупинити драгунІв І тим :."а-

хищати відступ, З Вернидубом· побажало ли-
. .-

шитися одинадцять чоловІка, а решта виря-

• .о~ -

їО 
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-• 

дились уплинь; одИн тtльки з nора:w:ених 
. прохався зостатись. 

• 
ВІД-

• 

- Мене, братця, не беріть .з собою,. про-
хав він товаришів: . мені nеребито обидві 
ноги, я й у_ дорозі і вдома. буду ті.Льн:и на пере-

• • • 
шкодІ . . . покиньте краще тут, т~ покладІть 

навкруги набитих рушниць штук п'ять; а то 
·.й десять; так поки наші левенці будуть стоя-

. .... . . . 
ти, то и я КІлькоро гриваКІв укладу І 

• u • • 

не з порожНІми руками на тои свІт прилІзу ... 
Так і аробили, лосадовили його з руШ-

• • • 
иицями на купиНІ в. кутку, а самІ кинулися 

вплинь другого берега досягати. ..,. 
. . 

Не забарилися наскочити й розеатанілі 
драr'уни, і кинулись на цих дванад~ятеро ша
денців. Призначені смерті грюкнули враз із 
_рушниць і підставили довгі списи. Кількоро 
коней yrtaлo й загородило тісний прохід, а ін-

• • 

ші кинулись уплинь ... але й. тут пертіrих · зу-
стрічав спис або куля .. . 
- ·.Недовго, . проте, здолало дванадцять чоло
віка такій сИлі . противитись: бл напас
ники падали, але інші Злазили з коней, бігцем 
добігали до обложених і навіжено кидались · 
урукопаш. Стали козаки колом. спинамJ-І до-

• 
середини, грудьми до ворогів · і давай nра-
цювати списами. Не одного розсатанілQго дра
туна з яскравою шаблею у руці nіднято ~упо 

' догори списом і скинуто,~ мов 'снопа, в воду, 
не одного ще й перед сnисами валив кулею· 

. додолу· безногий ... -але все таки багато 
спис1в уламалось _від трупа, Щігато завзятців 
з сталевого кола вклонилис~ рІдній землі ~д 
ку ль, якими nооиfІали їх з берега вороги. 

Постоїмо ж докраю, братця, за віру і 
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' ' 

вмремо, як лицарі, чесtю! покрикнув Вер-
А:идуб, ухопивші1сь за міцний -. 

-Умремо, ба.тьку, як слід! відгукнулись 
' . 

товаришІ дружно.· 

Блиснули козачі кривулі, засвірготіли в 
повітрі блиском холодним, та на кожну ж з 

• • • • • 
НИХ упало_ деСЯТЬ ІНШИХ; рОЗЛІГСЯ В ПОВІТрІ 

брязкіт від криці,. хруст від ~елепів, хрип ві.ц . . . ~ 

прокльоюв 1 стогш . . . ' 
Сивий запороЖець Безухий уже чотирьох 

шляхтичів г:·ишпих шаблею вклав, а лівицею 
' • • 

встиг І двом юмцям .встромити кинджала, . але . .... ' . ""' . догодила 1 иому криця- шляхетська у л1вии 

·висок, і сп'янів козак від того ~оломкання, 
'випустив з дужої руки омочеае в крові лезо 
і безвладно гримнув на землю. Молодий, ~ор
нобривий козак, що з усмішкою постачав нав
круги емертельіІі дарунки, з усмішкою ж поліг. 

' ' на Безухоrо. Страшенно захріп і рябий запо-
• 

рожець, закотивши під високий лоб свої орлині 
очі., Повалився за ним услід і Лопота, не по-. , . 
стерІгшися з тилу кривулІ, що розпанахала 

йдму спину аж до вірного-· с~рця. . 
• • • 

Тільки двоє ще з Вернидубом 
третій, Безногий, усе сидів ще 
часами nосилав -у груди ворожі 

-
кулю. 

, Гей! Продаймо себе 

стояли та-
• 

труnом 1 
незрадлив у 

• 
' 

крюtнув Вернидуб, і, 
• 

ринувся ув 

зібравши останні сили; 
юрбу; за ним кинулис~ 

разом і два товариші. -
' • 

Осатанівши від скаженог.о скруту; з. не-
людською силою· стали локшити ці левJоІ все, що 
їх оточувало; їх в.елетенські посіки розбивали 
надвоє , голови, . розкраювали молсді, вродливі 
обличчя, розвертали могутні· груди; поранені, 
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покривавлені Перебійці все ще рушал·и· вперед 
під 6лискавками навислої над їхІ-r"ми чолдми 

• 
крицІ . . . але ось ув одного товариша якось 
:л-іниво підвелdtь Шабля угору, та на півколі 
зупинилась на мить і спустилась беjсило до-

. долу, другий товариш присів чогось і . собі, са
, . мий тільки Вернидуб усе ще махав перебитим 

. о V 

геть.. лезом, · аж І иому на голову впав з хрус-

том ·тяженний обух; похитнувся Дуб і поліг, . ' 
зваливши розгоном свого мертвого тІла якогооь -
шляхтича в смерть. · 

Озвірілі, роз'юшені від страшного \JПОру 
ляхи кинулись над козачим труnом знуща

. ' _тись і наскочили на ще живого Безноrого. За-
взятий ва батави nідбіг до нього перший', 

узяти на дратівлю. Але на- · 
nівсканалий Безногий, ·.що вже кров'ю зійшов, 

• • 

змертвілою рукою nідняв ще ·раз nістоля і 
• • • • 

послав ва тажковІ у самІсІньке серце. nрощаль-
• 

ну кулю... Зблід молодий nан і nосунувся на 
руки жовнірам~ та nо котився . до ніг його і 
Безногий, порубаний, nосічений шаблями ... 

А nлавці уже досягали до берега й радісно 
віталисЯ :а своїми братами, яким вони добре 

. воза доклали; тільки но двоє з найтяжче nора
неним сере;Ц ставу барились, задубілими на 
криr:у.,рую1ми гребучи по зИмній воді, що сні-
говою кашею вже шерхла. , 

Братця! Пустіть! ·став нещасли·вий 
проситись. Все ·одно, не дотягти вам ·мене ... 

- Як же так кинути? суперечив йому 
nідручний nлавець, якому забивало дух 

• 
ВІД утоми. . 

- Та їй1же богу, мені на дні буде сnокійно, 
V О 

а ви и там станете у пригодІ. - · 
- Чи не правду nак Книш? заува-

• • 
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жив· другий. 

Правду, святу правду! стогнав пора-
неІЦfЙ. Все одно мені. вже на світі не 
-Ну, так бувай здоров, друже, та нас жди! 

- товариші й кинули пора:неноrо 
на волю; він зразу й ПУС'J'ИВСЯ на дно, 
шм на nлесі -водИ кілька жмур, які розходи
лис:.: коливаJQчись і зникали вдалі. 

.. І знялася, полетіла козача душа за своіми 
• • • 

Щ)друrами -услІд, за хмари високІ, до нев·.цо-

мих і просторів. . . · 



VIII 

. -

Сивий, зовсім лисий, ді.ц стояв У, бійниці 
закутньої башти і FІИJІьно стежив старечими 
очима ·за боротьбою. Біля нього стояла бліда, 
зі зціnленими -зубаМJІ. з 'боЖевільно .. уткну
тим в ~~ригород поглядом, Катря. Вона не nо
чувала, де вона стої'І'ь і що робиться навколо. 
Душа її, покинувщи тіло, здавалось, тінню лі
тала над nригородом, шукаючи межи улам

ІИ.МИ свого дорогого хорунжого. Орися стояла 
_· сама, трохи віддаля від цієї групи, сnершися 
голоаою на камінь, зосереджена в саміt1: собі, 

• • •• •• • 
застигла В. ОДНІМ ПОЧУТТl, ЩО ОХОПИЛО 11 ІСТОТу. 
Вона мовчки дивилася в далину. Скоро грім • • 

гармат, що ніс навкруги сме:gть і руїну, зне-
• • 

нацьк•. несnодІвано замовк 1 завмер nерекат-
ливою луною. Орися очунялась і обернула 
здивовані ··очі на rреблю. Там у чаду вона спо -
стерегЛа щось надзвJАайне, а водоrраї скала
МУ'\ЄИОЇ води nідказал.и їй, що Це штуки мо-

, СлідуюЧі nрояви лицар
-ськоrо герцю та скаженої, сме:рт.ельної бороть
би; аикликали на їі бліді що~и барву задо

. гордос·rи й ::sахвату. Вона· njдійшла до 
діда й 

-- Діду! 
• • 

ВJИУ 1 

• 

Ви., що . вже иажмлися на своїм 
ділами nридбали собі слаау, мо-

• 

• 
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' . . 
JКете вмерти тепер радІсно, з великою втІхою. 

З такиІ\ш дивовижними душами, як он ті, бути 
в однім місці надмірне щастя! • 

• 

Велике щастя,· дитино моя, відповів 
зворушений дід, велике! Не вмре наша ши
рока Укра1на, коли ·вона :родить таких синів 
і та~ИJ:С дочок, як ти! · 

Я ще не встигла, діду, ні патішитися 
життям, ні зробити нічого на користь моїй 
бідній Україні... · · 

- Ще зробиш, сказав пророчо дід . 
.,-- Ні, ні! Час мій. ураано і вже надходить 

його близький кінець. Одного тільки б ·про
хала я в Бога зуміти вмертИ так, як уміють 
вмирати наші орли, що не ·знають . • 

Са;ие тоді, як упав Вернидуб, з містечка ро
зітнувся ·глухий, довгий вибух; у повітрі почу-

• • • 

лося якесь чудне гудшня, змІшане з свистем, 

і по воді, коло польських драrунів, в багатьох 
:місцях підскочили бризки й бульбахи; четверо 
коней упало,. останні сполохоно метнулися 
вбік. Злякалrлся вціл,ілі драrуни й прож6гом по-

• • • • 
мчалися до млина, вт1каючи в1д картечІ. 

. -
А чИ не діду, ось із цієї плющи-

хи поср:ати їм гостинця навздрг~н? .. спитала' 
. ' 

діда Орися. 
Ці, не по.JЗернеться, сказав дід, вона 

наведена лише он на той шлях. 
Всі- глянули праворуч на шлях, що йшов 

• 

понад самою бе~кедою і поба.:;или вершника 
на баскому коні й в блискучому паJщирі;··за 
ним їхали· два щляхтичі, улани й кjлька т~тар. 
Уважаючи на гармидер бойовий, що стояв над 
б~регом озера, . вершники під'їхали. занадто 
б.тrизько й почали розглядати мури й: окопища. 

-.Ось цих добре можна шелеснути, ска- · 
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зав дід, і Орися запалила з його люльки :rнета. 
Стривай! скрикнула Катря, пильно 

придивллючись до стрункої постави вродли
вого. лицаря.. . .Не піднось І'І-юта! Знає·ш • 

• 

хто це? ... о 

- Ворог нашого н~роду, -'--. байдуже відпо -
• • 

віла Орися. . -
. Знаєш, хто? хвилювалась все більше· 

подруга. Це Антось, це Корецький ТВій ... 
Скарай мене Пречиста Діва, коли брешу! 

Мов струмінь електричний пробіг цо нер
вах Орисі; вона опустила запалений :rніт на 
плахту й, Захистивши лівою рукою очі, вп'я-
л~ся в цього лицаря поглядом ... Так, сумніву 
нема, це він, її брат, її друг, її ... коханець! ц~ 
його чудові очі, що глибоко Заглядають в ду
шу, це його русяві куч~рі вибилися з-під· Ш'J
лом~; це його усмішка осяває теплом благо
родні риси молодого обличчя ... 

о 

Чимсь :Гарячим сnовнилося її тріпочуче сер-
це і вогнем розлилося по грудях, · примусивщи 
зашарітИсь червоною зор~ю її бліді ли~я. блис-

• • • . . . . ' 

нути чорним дlЯмантом очІ; груди. сколихнула 
• о 

хвиля забутого щастя... · . . . . , - . 

Весна, п'~нкі цахощі квіток, лагідне сяйво 
• • • • 

М!слця, тих1 роз~ови, радІсне мовчання пІд 
• • о~ о о о І 

д:?вшке тьохкання солов~ика І ЦІ за·,·охан1 . .... .... 
оч1, ·. .. все. це промаинуло в одну миrь в ц 
запаленому мозку. , о о -

Ор~сю, він, либонь, пізнав тебе! Дивись, 
. .. хвищовалась Катря, який ві11. славний, 

о к.охюц1й . твій... , . о • • • 

. ' 
· Буцім JІіЖ nеревернувс8 в·. серці Ор~сі, .бар-

nа збіrла ·з· її. об~иччя і брови суворо нахму-
рились. 

• 
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• 
--'-' Коханець! відгукну .JІась вона г лу:ніtМ 

голосом. Зрадвии::! Невіра! - , 
Вона на хвилю спинилась, почуваюч:и не.:. 

людську муку, але, переміrши біль, ' . -.ЦО nОЛИЧ&.И tнота. 
Гримнув вибух~ двоє впа•о. ·дід 

обня:в майже неnритомну Орисіо й над1•рісву-
• • 

тим в1д здавлених сл13 голосом 

· Вище від цієї любови до своєї вітчизни, 
дитино ·моя, немає на світі! · 

до греблі воєвода Чарнецький, 
в лютості, не знаючи, на чому .зігнати свій гнів· 
страшенний, звелів він неr~йно заnа.!:{ИТИ млин 
• • 
1 дозволив летючим заrонам, вкуп1 з татарами, 

плюндрувати й rрабувати всі · селить -
би, не милуючи ·нікого, навіть кішки. 

- Ясний гє:тьмане, · обернувся: вQєвода до 
• 

Лянцкоронського, який nід'їхав до нь.оrо, 
моє nередчуття спра.вд.и:лось: жменя прокля- · 
того бидла. зацgдія:ла нові ,..рани нашим -слав
ним бойовим силам! • 

- Так, я бачу, сказав з сумноrо усміш-
кою Ля:нцкоронський. . З Марсом жартувати 
не , як того отаман коронний; до 
того оnріч міцних nриродних nозицій, Бушу 

боронить не би.цла, я:к єtомосць ми-
спить, а жменя: ів! · 

- О, це гієни не льви! Вони заnлатІІть 
мені сторицею за кожну краплину крови шл.t~-, 
xet·нoro, славного лицарс1'ваІ · • 

- Доки· ·вони :~аплатя.t•ь, баrа1:о ще прол-
лється ЦієЇ ШЛИХеІНОЇ Kpom11 ВЇДПОВ~В 
замислено польний отаман і, піСJІ• иевеJІИчкоі 

· павзи, додав: чи не мо:вtНа 6 .а;.п• виконання 
· цієї й безціJІІtВОЇ вигадки 

• 

хоч татар? 
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• 
• 

На штурм вони не nідуть, · та й місцевість 
не дозволить мені розrорнути свої сили! 
відnовів Чарн'ецьІ:tИй. Поміж ними й так уже 

• • • 
чути нар1кання, 1 я дозволив к1льком загонам 

понишnорити в околицях. • , -
~ Руїна; одна руїна й нові болячки ойчизні, 

й нові краnлі отрути в серця розлютованих 
ворогів . зітхнув ЛянцкоронськJІІ:й. 

- Не ворогів, а гадюк, ясний гетьмане, • • 

відповів, скиnівши, Чарнеqький, і полум'я 
нелюдської ненависти блиснуло в його очах.--
Я, nроте . nрИдумав для них частування, 
у слід за яким nідуть і татари . 

• 
Яке ? зацікавився гетьман. 

. -
Я оцю саму греблю звелю розкидати, 

одним вибухом висадити у вирій, виnу·щу всю 
• • 

воду з озера в провалля, а тод1 суходолом nолl-

зуть і татари й дощенту знищать це гадюче 
кубло! . . . ·· . 

• 

-Люто nридумано, nане ВО(ВОДо! заува-
жив гетьман. Саме nекло навело тебе на цю 
думку . ; .. 

' 
• 

Воно. ж завтра й nотішатиметься на 
бенкеті кривавому, коли, nісля розруху з гар-

• •• • 
машю вашо1 вельможнос.rи, сарана налеm•rь 

ззаду! і Чарнецький злорадо,. з таким 
заnеклим ·сказом зареготався, що навіть Лянц
коронський' здригнувся від жаху і раптом nо
вернув коня. 

-

Коли вже стемніло зовсім і нових наnадів 
навряд чи можна було сподіватись, Орися 
пішла до своєї світ.диці в закутній баш'І'Ї. По 

·.дорозі вона зустрtяа· бабусю. 

79. 



' ' 
-. ВклонярсЯ: тобі, доню, батько твій, ска,.. 

зала бабуся, nоцілувавши Орисю в чоло,· і 
звелів nереказати, ЩQ Госnодь Бог огріва~ їх 
своfю ласкою, що не б'ється страхом козаче 
серце й не слабшае силою дух, що й тобі він 
йоrо посилає вкупі з батьківською молитвою. 

Спасибі тобі, неню, за nереказане від 
нього слово, · обняла бабусю Орися, воно 

о V 

ще надає мею сили, отцева и матчина молитва . ' .. . . 
ЗІ дна моря вертає, з тяжко1 неволІ визволяє .. , 
Що ж, як там? додала ОрисЯ. Чи багато 
постраждало за, правду? . 

- Є вже таки чимало в Б раю, 
• - ЗІТ-

хну ла глибоко бабуся, похитавши головою. 
Так, в Божім раю, скріпила Орися, 

здійі'Ію~іnи до млистого, неосrжного небосхилу 
свої очі, я цьому глибоко вірю, і, nомов
чащnи трохи, спитала: Ну, як же там ок:о..: 
пища, :Ще не зовсім розваліші? А з гармат -ін 
вціліла ж · хоч одна? , · 

Окопища- розваляно, але їх уночі nола-
• 

годять, а з гармат же тІльки «товстопузиха» 

ще держиться та «баба», всі інші підбиті. 
говорила сnокійно бабуся. . А то й їх якось 
прилаштують ... ·Еге, я -й забула, про що мала 
казати, заметушилась бабуся. До тебе 
батько nрислав- двох nоранених ... 

--.- Де ж вони? - • 

--:-. ОТ$11'4, коло твоєї світлиці. 
Смертельно- пораненt? Так треба ж за

раз їм запомОІ'"І•и або по пан-отця nослати, 
стривожилась Орися. 

Поранено їх здорово у одного r.олова 
шаблюкою' розрубана, а в другоrо н::;Га, пові
дала- бабуся. Але DОІ-\И не гоїтися Прийшли" 

• 
а допомогти .нам оборонятись . 

• 
• 

• 

80 
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. Вже ж таки треба б перев'язати й зажи-
виги їм рани, клопітливо говорила Орися, 

• • • 
ПІДХОДЯЧИ ДО СВІТЛИЦІ. · 

На ]]о розі. зустріла вона двох козаків 
одного, переправленого вплинь, з загону 

Вернидуба, а другого з загону хорунжого. 
Вітаю вас з славою, лицар!, сказала 

Орися привітно, і заздрю вашій ІС.rіаві! 
Не заздрій, панно, відповів МОJ}одий 

ще козак з зав'язаною скривавленим рукавом 
• • • 

головою, слави тут про всІх вистачить, але 

от тільки треба приготуватись і вам до зав-
• 

ТРІШНЬОГО дня. 

. Як? Хіба вже пригород не трима-
тись? спитала неспокійно Орися. 

- Поки зможе втримається, зауважив - ~ . .. 
другии поранении,. але супроти таJ{ОІ хмари 

далеко не посунеШ. Вони ж, антИхристи, тепер 
розлютувались, так будуть дошкуляти страх 
як, стало буть, і треба приготуватись, 
щоб почастувати їх як слід. 

Та хоч відпочиньте трохи, та -дайте я з 
бабою перев'яжу вам рани. · 

. - · Не варто, панно, · відповів молодий ко-. . . ' 

зак, на одну юч І прац1 шкода, все ·одно 

завтра нові будуть. · · 
...- Правду кажеш, хоч -І молодий, заува-

ж·иа з · усміхом сиви(І січовик. Так от що, 
дочко, рани. нехай самі собі гояться, коли хо
чуть, а ти нам покажи, де лежать колоди, 

їх треба розкласти, як ~лід, JГак от ми й допо
можемо, Сю воно хоч і ваш брат теж не дастЬ 

· собі межи очі "Наплювати, але сили у вас супро
ти нашої нібито й менше ... • он воно щСS! Та й 
uefipи задля смоли треба приготувати, дров 
:наносити, коряків придбати, от коло цієї 
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справи постараєтеся .й ви, молодиці. Ну й 
весело промине останній день, далебі, весело! .. 

А ви, дядьку, й раді, tпитав, підмор-
гнувши, молодий, що в останню дорогу 
послав нам Бог' молодиць? 
-Авжеж рад•ий! Чого мені брехати? Присяй-

_бі, радий,- згодився щиро старий~ веселіш, 
одне слово веселіш! . 

<;::пасибі вам, діду, і тобі, лицарю, що не 
гребуєте нашою кумпанією, ·сказала з усміш
кою Орися, ми вам вірними помічиицями 
будемо і в братерській дорозі не завадимо, бо 

• 
там простору доволІ, 

• 

Певно! підхопив дід. - Ну, поведи щ 
нас, розумнице, все й попорядкуй, бо 
тебе батько тут головою настановив. 

Орися з січавиком і молодим пораненим · пі
шла наЗад до . баштових мурів і показала в 
трьох місцях складені колоди й бруси, а бабуся: 

• 
відчинила кqмору, де береглися цебри, коряки, 
шаблі, списи, булави й інша холодна зброя:. 
Щоб перенести все це, було відряджено ІаЦЕ'= 
двадцять молодиць під проводом бабусі і двох 
десятилітніх хлоців д:ІJ.Я переведення наказів . 

. Упорядкувавши все й упев~ившись, що робота . . . ' ..... . 
ПІД· кермою СІчовика и козака закипша, та що 

для її виконання сил вистачає, Орися 
собі ще піти до отця Василя пого.ворити з 
рішуче й вислухати його останньої поради. Во
на пішла праворуч по дорозі до церкви і спи-. .. 
нилась недалечко ВІД неІ, коло глухого муру, 

Надворі вже стояла ніч, тиха й моро~яна. 
Небо бу ло чисте й зоріло мільйонами блиску-. . . . ..... 
ЧИХ І ТИХИХ ВОГНИКІВ, ТІЛЬКИ на ЗаХОДІ Краи 

обрію темніло відірване пасмо хмари та JW. 
сході /в трьох місцях б~ мала заграва, розли-
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ваючись кривавим відблиском угору. Орися 
' 

повними грудьми вдихнула в себе хвилю еві-
• • • • • • ••• 

ЖОІ'О ПОВІТрЯ І ВІДЧула, ЯК В ТІЛІ 11 ЗНОВ. про-

КИНУЛИСЬ життєві сили, рівніше забилося, серце, 
Швидше потекла кров і світліше стало в голо
ві, але вкупі з силами прокиu:увся ,в ній ~ 
страшнИй. душевний б'іль, приплив пекучої 
й безпорадної н:'!{дьги, нестерпучих гризот, ·які 
доти були приголомшені нервовим з~паленням; · 
серце тріпотіло й стукала, як ·моло:rок, забива-

. ючи цвяшки в ;rрунову дошку. «Знай, наче 
l3Ибивало ВОНО, наді МU:ОЮ ТИ безвладна; 'ІІИ 
змогла підвести руку на свого Бога, могла за
лізом .розбити цей коштовний келіх, виточений 
для втіхи, длЯ щастя, але відняти в мене його 
образ ти не могла і не зможеш: він тут вічно 
царює. і вмре хіба тіль~ з останнім ударом 
моїм!» 
• • 

«Так, я· ·люблю його, промр.йнуло у неї 
о u о ао о 

В ГОЛО,ВІ, ИОГО, зрадника МОЄ! ВІТЧИЗНИ, 'ЦЬОГО 

Каїна, що підніс .камінь на брата, я все 
таки люблю його! Мої лиця горять соромом 
за нього, а я все_ таки люблю ... Невжеж· це 
почуття дужче за мене? Невжеж і після емер-"' 
ти ... Та чи вбито ж його? Хто впав? ... Убито, 
вбито! ... » Вона провела холодною }Іуkою по 

• u • 

гарячому чол1 и. вІДкинула на,зад свою косу, 

«Ох, Антасю мій, любий, коханмй! Нащо 
все так С'Галося? Нащо твоя· злочинна рука 
тепер безвладно .лежить на холодній Зе~лі? 
Нащо твої чудові очі застигли мутними кри
жинками? І нащо ж поклала тебе на козачому 
степу сестра ж твоя й подруга? Чому не лягли 

• • • • 
М'И раЗОМ З ВІРОЮ одне В 0;1!\;НОГО І З уСМІШКОЮ 

' . V 

раювання?! .. , О, яка смертельна нудьга, якии 
)о. u б' " не~терпучии ІЛЬ ..... :> 

• 
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• 
Орися схопилась ру:ками за груди, буцім 
• • • 

ХОТІЛа СПИНИТИ В НИХ ТрІПОТІННЯ серця, пекель-

ну задавити муку. Непрахана сльоза повиснула . 
на довгих віях; блукаючий погляд~упав внИз 
о • • • 

1 потонув в чорюм проваллІ, а думка шепотІла 

щось непевне: «Нащо ж зосталася я- сиротою? 
Нащо мені ця зайва година життя? Та в ній , . .... .. ~· . . .. 
же, В ЦІИ НеДОВГІИ ГОДИНІ, СТІЛЬКИ МУК 1 нудБ-

ГИ, скільки й довге безрадісне Ж·іІТТН не в місти-
Л9 б! . . . · • 

Вона стуnила крок, другий і на мить СПИІ}:И
лася на самому краю ... Спинилася й задубіла 

• • ••• 
ВІД жаху; але не вид смерти 11 в:щахнув; а 

О І оо оо 

с;рІдомІсть своєІ хвилево1 легкодушности, свого 

себелюбного й злочинно:r:,о перед іншими заміру. 
«Як? . . мигнула у неї думка, ще один 

крок і я зробилася б такою ж, як і він, ~радни
цею вітчизни? Мені доручена доля моїх братів. 
а я думаю, як би са1'4ій швидше спекатися 
турботи, як би зб)DІ'ися тільки свого, "власного 

• • 
горя, юкчемного, мІзерного перед великим 

горем моєї бідної країни ... Ні! Геть від мене 
ця гидка легкодушність!! ... » · і вона твердою 

·~ . 
ходою зшшла з замкового муру, прямуючи. до 

церкви.· . 
. Ори ея .пі,фйШла в піввідчинені двері й стала 

біля лівого крилоса. 
У церкві було темно й сумно. Одна лише 

лямnадка миготіла перед образом Пречистої 
Матері, освітлюючи стиха її лагідн~й образ. і 
граю'jи · блищиками . на срібній ризі. Отець 
Василь стояв навколішках, упавши ниць перед 
Владич-ицею неба, розважницею. наших сл:і9 
і туги. Він молився.. мовч~. але Орися знала, 

•u "" • 
за кого з душІ иого лилася молитва и летІла 

• • 
поза 1 всесвІту . 

• 
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• 

• 

Орися затримала свої очі на Божественному 
Дитятку, що принесло на землю мир і дало 
людям ласку. . -

Отець Василь підвівся, приложився до 
образа і хотів_ був іти перед вівтар, аз;rе його 
спинила Орися. . 

Я до вас, пан-отченьку, 
рівним, спокійним голосом. 

- сказала вона 

Мій батько 
• 

прислав з пригороду двох козакІв для остан-

ньої оборони з нами замку; очевидячки, кінець 
наш--прийшов! . 

Все зважено на, відвічних терезах, 
відповів стиха отець ВасиЛь, без волі Творця 
ні єдиний волос не впаде з голови нашої. 

· Пан-отче! Я беЗ супереки скорюся його 
святій волі і донесу· до. кінця хрест 1у1ені даний. 

- Не треба, проте ж, тратити надії, казав 
Далі священик, закони Божі недосліджені . 

• 

Що для нашого грішного ока вбачається не-
можли~ШМ-і непоборним, те одним подихом уст 
-Бdжих знищується на порох: хто бо єсть 
більший від Господа і. де любови! 

-Отче святий! сказала тремтячим голо-
сом Орися. Я вірю, глибоко вірю ... 

. І віра твоя спасе тебе! . сказав пророчо 
священик. 

Орися поцілувала побожно його руку й 
спитала після невеличкого мовчання: 
-Чи ~дасте, пан-отченьку, яких нака,зів? 

Може ·треба що сховатй від вовчих зубів або 
переказати кому з наших яку тайну, бо часу 
ж лишилося одна' тільки ніч. . 

- Ні, дочко моя, від цих гієн не сховаєшся, 
- . . . -_ . ВІДПОВІВ З журЛИВОЮ УСМІШКОЮ СВЯЩеНИК, 

• • - вони все спалять І зриють дощенту, з могил 

повитягають покійників . . . А от що, хіба 'Юбі 
І 
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повідаю: під цією церквою вико:иано глибокий 
• • • • 

льох; І ВІД нього ведуть чотир~ ХІдники до 

І~о:ш:ної башти. Вхід у цей льох за лів·им 
притвором. Там . є камінь, а під -ним драбина, 
далі залізні двері, а за ними головна комора; .. .... ... . . .. . 

з неІ є потаияии вихІд до однІєІ печери, зов-

сім закритий терном, що понад ставом росте. 
Ось і ключі візьми, скінчив пан-отець, від
даючи два ·ключі Орисі. • · 

--- Що ж там, в 'fім льоху? - спитала вона 
• • -

З ЦІКаВІСТЮ. 

· Великі порохові складниці, припаси Бо-
• • • 

гуновІ ... 
- О? Та.к .я туди піду ... - скрикнула, здри

гнувшись, Орис.я. 

Піди, піди! Заховайс.я, голубице мо.я,•від 
.яструбів, . І сказав ласкаво пац-отець, МО
же й вр.ятуєш собі житт.я. Ти маєш пр.аво бе-

• • 

регти себе,-. бо ще ж і не жила на світі ... , 
Ні, пан-отче!· спалахнула Орис.я .. -

Хай впадуть прокльони і вічний сором }Іа ту 
голову, хто подумає р.ятувати собі ·коли 
всі призначені на смерть і муки! .Треба всім 

• • 
сто.яти за нашу св.ятиню д()останку І опІсл.я 

разом чесно всім пол.ягти ·в 'братерській могилі! 
Ні, отче св.ятий, додала вона, не про своє 
житт.я турбуюсь .я воно дл.я мене бур'.ян 
і терній ... Накри~те · мене епітрахілем, хай він 
укриє від бур мою душу й підкріпить мої сили! 

І отець Василь накрив епітрахі.тtем. схиле
ну rолову й, знявши до неба о'чі, жалісно ска-
Зав: . ' . 

• 

шу 
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ІХ 

• 

. У пригороді за північ #І{Ипіла хаплива робо
та, підсипали вали, плели нові тури, лаго
дИли ·вози, клали долі безнадійно піДбиті гар
мати, а до інших останки з-nід возів підстав
лялм. Перев'язали собі з вечора рани, випили, 

• • 
за дозволо~ отамана, горІлки з порохом І ляг-: 

ли віДпочити, маючи право на пільгу. На ща
стя, жертв було не багато: поки спинив Верни
дуб ·канонаду, покотом .nяг~о шість козаків та 
ще ломаччям з возів та турів rrять було по
ранено. Для вбитих викопали другу" моги-· 
лу і отець Василь пізно вночі сходив у -приго
род в другий раз, щоб над першими братерсь
кими· могилами відспівати відправу. При· тьмя-

• • • • • • 
ному свІТЛІ трьох лІхтарІв, пщ широко розгор- -
неною вгqрі над головами молельнИків ризою, 

u • 

осяяною зорями, тихо и журно велася вщправа. 

Схиливши понуро підголені та чубаті голови, 
стояли- довговусі козаки й побожно клали хре-. 
сти на свої могутні груди. Тихо -прорікав пан-

• • 
отець, що душІ тих, ЯКІ життя· свое положили 

в боротьбі за віру, «В селецj.ях . горніх упоко-
• 

ЮТЬСЯ»; ТИХО, треМТЯЧИМ ГОЛОСОМ СПІВаВ ДЯК 
u • 

«Житеискос море· воздвизасмос»; тих.о шепоТІ-

ли козаки «вічна пам'ять» ... 
У грудях їх, мов криця загартованих, мимо-

• 



• • . ' ~ 

вол1 ветавало передчуття, що завтра и вони 

· ·також поляжуть на січовій ниві, і нікому буде 
їх поховати. І хоч як вони байдуже не диви
лися на життя, але обличчя смерти викликало 

• • 
в них неприязне навІВало якусь-

тяжку задуму й смуток. Коли в пригороді за-
• • • 

тихло 1 потомленІ нІчною, хапливою працею 

всі оборонці, крім вартових, положились, щоб 
· хоча трохи перед останнім рахунком з бурхл~
вим )І{Иттям відпочити, тоді і старий сотник, 
пан Завісний, примостився був на своему возі, 
вкрившися від морозу кожухом. Але сон' не 

• ..... 8 І 

злІтав иому на очІ, лише думи чорною хма-

рою о(>сідал~ йому голову, не даючи ні на хви-
• 

лину спокою .• 
Орися, його єдина дочка, 'Єдина .во:rіха й . . ~ 

радІсть, невІдступно стояла иому перед очима 

й дивилася таким м'яким, замисленим, таким 
гл-ибоко-люблSІчим поглядоІ'!І в душу, що ·сер
це старого сотнЩ<а стискалеея незнайомою 

~ . 
нудьгою и щемІло незвиклим жале)\1. 

Він заспокоював с~бе тільки тим, що не на 
довго ж, мовляв, вони розстаються,. за кіль
ка хвuлин і побачаться, але поруч з цією 
глибоко19 вірою виринало десь з тіні не то не-

• 

прохана непевність чогось, не то 
• 

страх неsідомости... · 
- Ет, що буде, то буде, сказав сотник,-

а буде :ге, що Бог дасть! і, заспокое~ий тро-
хи цим афоризмом, він набив люльку й почав 
смоктати міцний, задурливий тютюн. Ane жор
стока махорка не втишила йоl\\у нервів, 
турбота за Орисею все ж таки _точила йому 
серце. . 

«Не віддасться вона в руки живою, о, не 
віддасться! запевняв він себе. · Не та-

• 
• 
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ківська вона, батькова дочка! От · тіJJьки, що 
• •• 

молода, не всшла ще при~вичютись до смерти ... 
Боронь Боже, якщо вона прогаїть хвилину і її, 
rолубоньку, схоплять ці бузувіри, ці пси-кро
вожери... Ховай Боже! АдЖеж не . по шанують• 
вони ні молодости її, ні вроди: назнуЩаютьс~ 
над її тілом чистим, насміються над її душею 
непорочною, натіша~ься її муками... О, захи
сти ж її, Царице Небесна, від цієї гань()и, від 
цього катування!» . · 
· Збентежений J:Отник навіть випустив люль-

• • 
ку З рук 1 на ВОЗІ. 

«Краще піти зараз і ёамому її вбити, одним 
махом визволити від мук, що мають їй. ста
тися ... Так,·так, це ліпше, та й мені легше буде 
на той світ прямувати, принаймні в останню 

• 
хвилину -життя не здригне'І'ься серце ЕНД жа-

ху з~ долю дорогої дитини!» 
_ Сотник рішуче встав, але новий приплив 

думок знов зупинив ЙОГО, І 

«Ні, міркував він, у неї самої не здри-
гнеться рука відібрати собі життя, коЛи той 
час прийде, я в ць?МУ певний. Так навіщо 
·завчасу вкорочувати їй це життя? воно 
ще й потрібне, може ще в пригоді стане своїй 
Україні? ... Аджеж там; в оселях Творця, у кни-. . . ... .. 
Зl CBlTOBlИ запиСана ДОЛЯ· КОЖНОl .ЛЮДИНИ. 

і ніхто, ніхто не посміє вИкреслити · в ній 
' жадного слова ... » 

• 

Сотник ·сперся J:Іа _ воза й обвів очима по . ... . . 
темрявш да.JjІию, там теж ледве пром1тно 

• u 

мигт.ши вогники, . знати и ворог не спав, 

дбаючи про свої нові смертодайні сили. В мо
розянім, тихім повітрі далеко чути було дзюр
чання води; це дзюрчання . зверну ло на себе 
СОТНИКОБУ увагу: 
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• 

. «От іродrи! яку ~атанинську штуку nриду
малИ! Певно с~уска10ть воду з ста\3у, щоб 
і звідти вдарити·!... Проте ж, хіба не все одно, . 
яку б штуку не вигадали оті бузувіри, мір-

-кував собі сотник, все одно нам не встояти 
проти їх непомірної сили, і треба всім полягти, 
до единого. Богунові ж не ви.падає йти нас ви
зволяти, бо ·мусить зачекати на головні СІИЛИ, 
щоб з,ними злучитись. Добру послугу зробили 

• • 
ми для них, що дурних ляшюв на три днІ за-

тримали. Закортіло їм Бушу взяти ну й здо
рово ж заплатят:., вони за своє &~ ш у в а н н f1! » 

Сотник відкинув ч~рину назад і· замислив
ся. я~ийсь сум охопив його душу, викликав
ши тим часом у голові елеrійні думи . 

• 

«І коли минеться ·ця невпинна різня, гра
біж та розбій на Україйі?! От хоЧ би одним 1 

• • 
оком зазирнути в золоту книгу І прочитати там 

долю нашого рідного краю, нашої любої нень
ки-України! Гєй ти, рідна, . дорога храїно! 
ШирОІ:tо, неосяжно розкинулася, мальовничо 
обгорну лас я гаями, причепурилася ряСJІИМИ 
ланами, оперізала:ся річками· блакитними, при
красилрея селами біленькими... Всім ·наділив 
'l'ебе Бог, красуне наша, тільки чомусь іцастя-

• • •• 
ДОЛІ не дає ПОКИ, ЧИ за ГрІХИ ТВОІ, ЧИ За ДО""! 

стоти!! Жити б JІаМ ·на тобі приязно, багатіТІИ 
• • •• 

та радІти, так НІ ж, кожне заздрить на тво1 . . . .. \ 

розкошІ І з мечем та вогнем геть жене твоІ 

діти, віднімаючи у них все· ·і добро, і родину, 
і життя, і навіть кохання до теФе, до нашої 
неньки! Скільки ти того горя зазнала, не 
злічити, не зміряти! Палили, грабували тебе' 
всякі варвари, топтали різні пройдисвіти, шма-

. .. . .. . 
тували своІ хатіп уд1лью чвари, плюндрувала 

'l'ебе, зі сходу насунувши, татарва, а тепер об'-
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.. u . •• 

Jіивають кров·ю степи и лани християни сво1 ж 

в спілці з невірою . . . А все ж таки не доко-
. . ~· .. 

наю'І'!ь д1теи тво1х кревних стоять вони не-
• • 

пс·хитно І стqятимуть до загину за свою змуче-
• • • • 

НУ неньку - 1, ДОКИ СВІТ СОНЦЯ, НІ За ЯКІ ІОКар- . 
tY11, ні защо в світі не продадуть своєї любови 
до тебе наша люба вітчизно! .. » · . 

На сході вже починав ясніти. край неба. 
· коли сотник, обійшовши пригород, запримітив 
на ближчому майданчику, сажнів за триста 
не· більше, якийсь вал, на середині якого ви-

• 

дно бу ло ясні крашш. Не встИг сотник ·гар-
ненько розглядіти ці будови, як ці крапки ра
зом сяйн)tJІи блискавками і за хвилю розляг
лися· страшенним грюкотом, що приніс у табір .. 
спустошення. -

Гей, лицарі, хлопці! Вставайте! Лях вже 
до заутрені дзвонить! і його грімкий голос, 

• • 
вкуПІ з грюкотнею, ПІдняв на ноги заспаних 

козаків+. вони флеrматично підводились, пот я
гались, ліниво протирали очі й лаялись: 

• 
От нехриёти, їй-бо, нехристи! Доброму 

козакові й виспатись не дадуть! .. 
· А ти не чухайся, сказав UПрам, бо 
тепер швидко розчешуть, ач як1 гребінці 
nонаставляли! · 

- Хай чешуть, відповів кудла'-1, аби 
• 

не самому морочитись ... 
- Зійшло ясне сонЦе, забарвило в рожевий 
колір клубки "білого диму, що стелився з площі 
вниз понад ЯRОМ, освітило став, і замість бли
скучох:о дзеркала перед здивованими очима 

• • • 
вІДкрилася лише сама чорна влоговина з тванІ 

та багнюки, що вилискувала де-не-де калю-
жами.. · 

Ба! Та й не іроди! Ач, яку ,ll.Ітукенцію 
• • • 
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nідвели, - увесь став попсували! сказав 
безрукий запорожець. · 

Тепер уже сподівайтеер тата})ської· со-, 
бачні. .·зауважив ·шрам, це вr>ри для цієї 

• V • 

погаю и шлях спорудили. 

А що мені той татарин? Ото дивовижа! 
навітБ образився з Я йому~ 

собачому синові, таку дулю скручу; і самою 
правою, що зачхає~ та -коли до печінок дійме, 
то й лівою половиною в зуби ткну, та ще 
Й Я!-':!.. . 

-Он вони вже, мов комашня, повилазили! .. 
Пильнуй· праворуч! крикнув сотник. 

Але татари, кинувшись у став, пройшЛИ 
не більше як п'ятдесять кроків і мусіли повер-

• •• • 

нутися· назад; очевидячки, конІ ІХ грузли в 

болотяній твані до самого дна. 
Го-го-го! весело рег.отались козаюи, 

що дивилися на ·цю метушню. По пузо! От 
спасибі тобі, дядьку ставе, що не пускаєш по 
своїй спині погані топтатмся! .. 

- Тепер не uустив, мовив Шрам, а от як 
морозцем візьметься болото, то й полізуть. 

А серед козачої гармашиї було саме пекло, 
· ворожі ядра · на такій близькій простороні _ 
лягали влучно й смертодайно, земля на валах 
розкИдалась, · злітала -вгору й засипала рови; 
на тріски розбивались ТУQИ, з дзвяком розпа-

• 
дались вози; «товстопузиха» встигла. ТІльки 

• • 
двічі плюнути й шерепнулась, підбита, в землю; 
«бабі» влуч•ило ядро в саму пащу, вона підня- · 
лась і зараз же простяглась навзнак, ,«плю
щихи» теж були nідбиті, і вся. козача гармаш-

• • • 
ня замовкла навІки. · 

Тепер, панове товариші й хлопці, стере-
жіться галушок! скомандував сотник. -.-

• 
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Ставай лавами під ваЛ~! Вартові, пильнуй! 
Не збігло й хвИлини, як гряд картечі обси

пав -увесь при город; більшість її врізалась в - • • 
о:шrшща, деяю ж картечини з. вереском 1 дзи-

ком пролетіли понад голови у придолинок до 
Дністра, а деякі вріЗалися в тіло козаче, валячи 
на ,лоно зємлі матері неПохитних оборонців 
Правди. Гримнув ще й другий смертельний 
вибух, ї з-за густої хм~jtри диму посунуJ!а 
струнка батаЗа біГцем до пригоро_,цу. Перший 
апостеріг ворога Шрам і гучно крикнув сртни-
кояі з товаришами: . 

- Гей, пане -сотнику, німста насувається! За 
рушниці, хлопці!-

Всі на вали! підхопив сотник. -
Вис1;1пало козацтво з заиорожцями на вали. 

і, наче "-!ак той; в~рило їх своею різнобарвною 
' 

одежею. · · 
Затріщали рушниці й гаківниЦі на ворога~ 

збиваючи перші ряди,_ але наступні ряди пере
скакували Через трупи й неслися вперед, під
бадьорені тим, що замовкла в пригороді гар
машня. Ще раз ударив стріл, змішав рЯди. 
однак, не спинив напасників: вони вже під
бігали до . ровів і по розвалених та підбитих 
ядрами й картечами укосах легко здирались. 

нагору. 
' 

-Гей, пане хорунжий! Ану, візьми з собою 
завзятців з пів сотки та спробуй їм у потилицю . ' 

зайти з болота; може таки став нам ще раЗ: 

в Пригоді _стане! # 

Вибрав хорунЖ!ий з своеї сотні п'ятдесят 
завзятих і поспішився праворуч, біля містечка, 
вийти на став; край берега оголене дно на
стільки вже було скуте морозом, що могл<>' 

• • • 
смІЛИЕ!О здержати, козакІв. 

• 
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А в.1мці, наче коти, дралися на вали. 
Козак'и приймали їх списами, шаблями, пацу-

~ . -
гами и знятими з гар.\іат та :зоз1в колесами, а 

Шрам, ухопивши голоблище, мотлошив ни:м 
ворога, широко розмахуюч~::~ та приказуючи: 

А І р І Q .. І В ~І ну.... а-азом. так 1х. аляи .... 
І ва.лилися німці, як снопи. Сповнялись 

рови трупом. Повітря двигтіл:о й тряслося від 
брязкоту, хруnоту, стогону, лементу, від зві. 
ря'-:их вигуків та прокльон~,· Купи трупів 
у ро!Аах полегшували напасникам приступ. 

Частина піхоти, ставши над берегом ставу, 
почала стріляти з рушниць, і кулі, пробива
ючи козацькі ряди, скидали чубатих з валів 
униз, до німо11и. 'А тим часом· нові німецькі 
сили, бачачи, як зменшується чмсло оборонців, 
ще з більшим озвірjнням лізли на вали, захо
плюючи найnридобніші місця. Вже Мастигуба, 
п~обитий двома кулями, крикнув своїм: «Про
щавайте, хлопці!» і впав навзнак; відки;_ 
нувши далеко свій закурений порохом чуб; 
вже Рубайголова, піднятий на чотири списи, 
впустив ятаtан, і тільки вспів показати воро
гам дулю; вже Горілкодуй, з розрубанИм по 
саме перепело плечем, повалився, і, коли його 

• • • • 

ХОТІЛИ ПІДНЯТИ, . ПрОСИВ ТІЛЬКИ, СКреГОЧУЧИ 

зубами: «Покиньте мене, братця... Шви;цко 
дійду, а от поверніть мене тільки спиною до 
собак, щоб очі мої перед с~ертю не ·бачили . 

• •• • • 
ц1е1 погаю»; ·вже почала шдупадати козача 

сил,. . . Коли· зненацька праворуЧ розля:гся 
постріл, Іза'· ним услід страшенний виг)1t, і 
хорунжий, мов яструб, ударив із своїми за
взятцями. з боку. Батави, що стояли для під
могц осТоронь, згуGинши відразу · чоловіка , 
тридцять, шелеснулись на цих же й зібгали ,· 

• . ' 
• 

• 
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• 
• .. . .. . 

ІХ; ТІ, ЩО ЗЛІЗЛИ На ВаЛИ,ОСТОВПlЛИ В . нерозу-
МіННЮ, а хорунжий, як бурун, нрокладаючи 
направо й наліво цілі ву лиці,· відсував ворожі 

• • 
ряди ВІД валІв до провалля. 

- Спасибі, ! Добре! кр.ичав не-
самовито Шрам. · Так їх; каторжних! Бий, 
кришк дияволів на шматки! 

Ану-М<'\ За мною, діти! Бий їх на всю 
.руку! гукнув сотник і з перначем кинувся 
вниз на ворога. · 

І 

Гей, цогуляtіІмо, хлопці! скрикнув 
Шрам, і все, що зосталося живог.о, роз'ятрене 
сказ<;-м одЧайдушної оборони, кинулось потуж
ною хвилею на ворога, що збився в купу. 

• • 

Здригнулись німці й подалися назад, не ма-
ючи сили витримати з двох боків такого шале
ного натиску; натовпом посунулись вони про; 

сто до ярів та бесКtидів . . . Ще хвилина, і ряди 
•• • • 
Іх, стисненІ козаками, почали стрІмголов nада-

ти з сторчови~ скель . униз на гостре каміння . 
та ребра граніту, а козаки до того оскаженіли 
в своїй -лютості, що й самі почали зриватися 
з скель услід за німцями. Хорунжий схопив 

• • • • • • • • • 
двох НІМЦІВ за горла, зшхнув ІХ ЗІ скелІ І сам 

• • 
полетІв за ними навздогІн. 

• 

• 

Куди ти, к бісу!? спинив був йшо за-
порожець, а потім поЧухав потилицю й додав: 

Ех, шкода чоловіка, добрий був козар-
•• 

люга! 

-'Стривайте, дурноголові! закри-чав сот-
ник, піднісши догори скривавлену руку. · Що 
то ви стрибасте в прірву? Вже й жадного во-
рог.а не лиШилося! · 

Коли юрба трох,и опам'яталась, спинилась і 
вже почала була вимещувати на поранених 
• 
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• 
• • • 

СВОЮ, ще не ВТИХЛУ, ЛЮТІСТЬ, СОТНИК ПІДНЯВ над 
• • 

головою пернач 1 гр13но крик~ув: 
-Годі! Ані кроку! Слухати мого наказу! 
Всі оточилИ сотника й, знявши шапки, 

тільки обтирали піт і кров з розчервонілих 
облич. · 

Дяка Богові, ми з цими ворогами пора-
, хувались. Але й нас, братця, значно зменши
лось, люті ж. вороги оточують нас необорним . -
коJІом. Підбито · наші з~хисниці-гармати, роз-
ваJІено окопища, випущено в ·Дністер наш став . ... . ... . . 
рІДнии, 1 не мине и.. rодин;и, як ЦІЛІ хмари са-

рани цієї налетять на нас ... Так от Еам яка 
моя рада: хоча й все одно пропадати нам тре

ба, а проте хочеться подовше помахати руками 
і· якнайбільше вирядити в пекло ціеї тварюки. 
Тож для'цього треба нам цей пригород nокину-

v • • 

'ІІИ, а переити у мІстечко, за мури замковІ: там 

і вали суть і чотири «баби»~ все таки трохи 
продержимось. 

. -
Розумне твоє слово, пане сотнику! · з 

• • 
ухвалою ВІДКЛИКНУ ЛИСЯ ВСІ. 

- Ну, то не га(Іте ж часу: братця, бо ляшки 
з татарвою ле дадуть відпочити. Та от ще що: 

• • 

мертвих, тих, що зовс1м сконали вже, ми з со-

бою не візьмемо, бо. нема часу з- ними вовтузи-
• 

тись, а поранених не можна кидати катам на · 
• 

_знущання ... 
Не можна, не можна, пане отамане! 

о5ізвnлись Шрам і старий запорожець. 

-.А як-і з собою брати їх теж -
но, бо й нам лишилося- ити на світі годин 
зо три, не більше, то моя рада така: поскидаm . .. . .. . - . 
1х он з TlCI кручІ в провалля; поки долетять, 

то й кістки їм розсипляться, стало буть і смерть 
буде пр-лємніша! 
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-Ще й·· казати! згодився сИвий запоро-
жець. Що nриємніше, то nриємніше ... Бер
кицьнутися разів зо два, зd 'І'РИ в повітрі, мов 

• • • 
на релях, а потІм І на перинІ лягти. 

-Вірно! підтримав Шрам.· А от тільки 
мені здається, що треба б про це поранених 

• 

спитати ся. 
' Ну· й Шрам! загомоніли навкруги. -

Скаже слово, так МО8 тобі дратвою приточає! 
І козаки кинулися лічити трупи та зносити 

поранених на край провалля . 
• 

А. що, панове товариші й друзі, звер-
нувся до тяжко поранених Шрам, · чи во-

лите тут лишатися німотою, бо. нам бра- · 
ти вас з собою незручно, чи хочете, може, про-

• 'U • •• • • 

гулятися в останюи раз от з ЦІЄІ скелІ І спо-

чити козацьким сном ua долині? 
• 

- Не кидайте, братця, нас тут на муки! 
• • 

застогнали однІ. 

· Ки~айте з скелі! прохали друг~. -
Від братньої руки і смерть красна! 

• • · рнпил•и третІ. 

Ну, так, славні лицарі й дорогі друзі, ми 
вволимо вашу останню волю, сказав сот-

• 
н~-tк, І . перед вашою отвертою могилою за-

• О V 

nрисягнемосн ще ось в чІм: коли надшде наш 

останній час і ми не спромо11tні будемо боро-
• • 

нитися проти звІря, то ми також не дамо НІ-

кого живим ворогові в руки і вб'ємо один од
. ного!. Чи згода,панове? 

• 

Згода, пане . отамане! Присяrаємось! . .. . ... -
ІІІІІарко вІДгукнулися всІ. 

- Ну, то ж попрощаємось з ними, _ сказав 
• • 

сотник І поцшував першого пораненого в по-

білілt губи, витерши рукою очі й nромовивши: 
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• 

...,..... Прощавай, дорогий товаришу, не згадуй 
нас лихом! 

І поранений прошепотів: 
Пошли й вам, Господи, чесну смерть та 

швидше зобачитися! ... І 

• 

• 

Найближчі козаки поцілували ще раз під-
• • 

хопленого на руки товариша, 1 за хвилину 

він уже з шумом летів униз, наближаючись;.. 
• 

до смертного ложа ... І і 
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Орися вийшла з церкви, прямуючи до за

кутньої вартової башти; там вона поміж бойо
:оим припасом знайшла цілий жм:уток tноту й 
поклала його в фартух; потім з цією нщпею 
вона зійшла з муру до покою . На 
порозі сиділа, наче статуя, Катря, склавши на 
підібрани~ колінах руки й схиливши безна
дійно голову, у від надсиЛьних -
дань. Орися окликнула подругу, але вона на
віть не поворухнулась, так далеко була в 
той час від цього місця. 

-Катре! доторкнулась Орися до її пле-
ча. Ти заснула й. заQмерла зовс:м? 

Чого .треба? Хто прийшов? спитала 
стурбовано Катря й скочила нервово на ноги .. 
. Тебе мені треба, заспокоїла її Орися, 
- ходімо, поробимо вдвох, то може й на душі 
полегшас 

Куди піду? До нього? 
Я поведу. Візьм~ мерщій два ліхтарі з 

собою, ндувала_ Орися. 
Катря шла покірно в сіни й зараз 

• • 
вернулась з двома ~асв1тленими шхтарями. 

На, один держи, а другий дай сюди. За 
мною! · 

Проходячи ПQВЗ складшщі зброї під повіт-
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кою, Орися взяла два .заступи й один дала 
Катрі. · 

- На, несJА! . 
- Куди ми йдемо? Яму копати? Для кого? 
сполохалась Катря й затремтіла. 
- .. Ось зараз поqачиш! 
Орися підійшла до церковної огорожі, вий-

• 
шла на цвинтар 1 почала в 

кутку шукаm ~сь межи кущами. 

-..,.Шукай ось тут камінь! запросила во.на 
й nодругу, 4 . ·. 

Незабаром Катря під купою наваленого, 
пожов:Клого листя знайшла йоrо. 

Після двох-трьох зусиль камінь зруши:а з 
.місця і одним боком піднявся; трохи землі упа
ло десь глибоко у відтулений під каменем 

• • • 
колодязь 1 вщгукнулось в порожнечІ довгою 

• 

луною. . - . 
Обидві подруги, обережнО ступаючи на щаб

лі старої драбини, пристав.пеної до краю коло
дязя, спустилися не саме дно. В ~руглих, ви
довбаних у глині боках, в однім місці чорніли, 
вроблені в . кам'яну оправу, низенькі залізні 
двері. Орися піднесла до них ліхтар і почала 
вставлЯ'ІІИ ключ, а Катря тремтіла вся в. д 

u • 

БОГКОГО ХОЛОД.J. И ЦІКаВОСТИ. 

• 

Дзенькнув замок, і після сильного натиску _ 
Орисі й Катрі важкі двері трохи відчинились. 
У відкриту чорну пащу вдарила зверху течія· 

• u • 

холодного повІтря и мало не загасила лІхтар. 

Пройшовши, або ліпше сказати пролізши, через 
вузький і низькИй прохід, подру~ спустилися 

u • • 

в осередковии льох, що J\!ІС'ІІився шд самою 

церквою. ·це -було приміщення середньої вели
чини: Баня його підтримувалася в двох мІс-

• • 
цях товстими палями, що шдпирали протЯJ1ІУТ1 

• 
• 
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вгорі дубові банти~и. Праворуч, у стіні, чорні-. 
ли ще менші залізні двері. Орися відчинила 
їх і освіmла ліхтарем вихід. За дверима йшли 
вирублені в каменю східці й завертали ву- · 
зеньким печеро1;3им хідником наліво, вниз, По . ~ . . 
кутках головного льоху 'ишли вузеньКІ нори, 

• • • 
нерІвно вигинаючись І КІнчаючись трохи мен-

Іпими льохами, очевидячк•и, розміщеними пІд 
наріжними вартоними баштами. В КОЖJ!ЇМ льо- · 
ху навалено було стільки бочок і барил, що 
тру дно бу ло й повернутися, а в головнім, 
опріч цілої гори бочок, стояв· посередині ще 

~ ~ . 
величезнии шаплик, с_повнении доверху мущ-

кетним порохом і вкритий рядном. В льоху пах-
• 

ло важким духом салітри й сірки. Завдяки 
• • • 

вогкости порохняв~ не лІтала в повІтрІ, а ле-

а на сирій долівці, бо інакше С!"Jіливість 
двох віднідачок з ліхтарями не минулася б 

• 

безкарно. 
- Ну, постав, Катре, ліхтарі он туди далі, до 

стінк~, і бери заступа, ·сказала Орися, . ро
боти ·багато, а часу мало. 

- Що треба робити? . спитала, не з ро~-
мівши приказу, Катря, 

- Ось від цього шаплика треба до кожного 
~ . 

краинього льоху копати. по рІвчаку. 

- Я-думала скарби будемо копати, зако-
пилила ·губу Катря, і в її голосі почулося жур
не невдоволення. 

Скінчимо мерщій цю роботу, тоді й за 
С}\арби візьмемось, ·заспокоїла її з усміхом 
Орися. · · 

І подруги з подвійною пильністю взялися де 
роботи .. 

Докопавши рівчак до бочок в ·першім рого
вім льоху, Орися збила заступом обручі з бо-

. - -. 
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• • 

чок І висипала пригорщами з них порох, за-

клавши всередину rніт; потім протягла цей 
rніт по рівчаку до самого шаплика. 
А Катря сиділа,. відпочиваючи, в осередко

вім льоху й нетерпляче ждала Орисю. 
Те ж саме зробила Орися й в другім poro-

• V 

ВІМ льоху и. не спочиваючи, стала копати тре-

,.ій. рівчак. Від надмірної напруги пекучий сер
. дечний біль їі непомітно німів і мозок визво-

• 
лявся від бурі хвилюючих дум, Одна. лишень 
думка панувала над ним повновладно: 

• • • 
всшти довести задумане дІло докраю J. оша-

рашити вороrа. Якесь нове. шпорке почуття 
охоnило її істоту: це було солодке .почуття 
близької помсти ... 

Катря не довела таки роботи докраю 
присівши відцочити, похилилась вона на скла-

. -
дене в головнім льоху 'луб'я і кріпко заснула. 

Орися сама скінчиЛа останній рівчак, роз
била в крайнім льо~у дві бочки з ·· порохом 
і провела rц\т. до шаплика. Але їй тепер спало 

' на ·думку: що коли порох спалахне в осеред-

ковім льоху і вибухом завалить отвір ранішеs 
·ніЖ вогонь встигне по rнотах. добігти до край
ніх льохів? Адже. вони тоді лишаться непо
рушені. Ні, треба зробити так, щоб не було й 
найменUІого сумніву, що весь замок зле~ть 
,Yropy в одну мить. Не зважаючи на те .. що 
від· ·тяжкої роботи руки й ноги в Орисі були 
мов оливом налиті, вона зібррла останні смли 
й почала черпаком носи~ порох і засипати 

r- • .... • - • 

ним рІВчаки вщ краиюх льохІв аж до шаn-

лика. Потім, не задовольнившись і цим, вона 
ще попробивала сокирою, що валялася тут ж~, 

• • • 
в нижчих клепках шаплика чо~ри дІрки над 

кожним з f>івчаків і, коли з цих дірок у рів-

• 
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• • 
чаки посипався порох, тодІ лише вона заспо-

коїлась. А про·rе ж, таки ще раз _nішла воаа 
подивитися з ліхтарем в руках, ЧJ'І н~ма де 
проміжка в зрорлених· порохових стеЖках, 
і для більшої певности повкривала їх лубками. 
Скінчивши всю роботу, Орися так була захо
плена своїми думами, що й не поміт-ила, як 
свіЧки в ліхтарях догоріли й згасли. Темрява 

• • • 

ночІ, що так несподшано укри.Jtа все навкруги, 

злякала дівчину. Вона, не знаючи, куди сту
nити, навмання обвела руками круг себе, нама-

• цала холодну й мокру стіну і ... присіла. Спер
шу вона хотіла була йтИ кудись вздов}J{ стіни • 

• 

шукати виходу, але зараз же її потягло спер-

тися спиною на стіну й відпочити. Вона не здо
лала встоят:І проти свого бажання, мимохіть 

4 • •• • "' 

простягла ВІЛЬНІше своІ натруджеНІ руки и но-

ги і замислилась ... За· кілька хвиЛин Орися 
• 

вже мщно спала. . 
Час іде. Там_ угорі давно вже настав день 

і приніс з ~обою нове пекло, нові смерті й звір
ства, а тут, глибоко під землею, панує ні:ч: і мер-... . .... . . 
твии споюи; ТІльки далеко, в темрявІ ледве 

примітно світиться біла пляма... · 
І сниться Орисі; що вона стоїть у березі Дні-

стра, але що вона не вона, а калина, вся 
• напрочуд убрана квітками й червоними кетя
гами; на тім боці проти неї росте явір, та та
кий стрункий і гарний, що так їй і кортить 

•• 
прилинути до нього, пригорнути сво1м ли-

• • •• 
СТЯМ, а лаГІДНИМ ШеПОТІННЯМ СВО~М ЗЛ<ИТИСЯ 

• 

з шелестом дерева. Але бистра вода буркоче 
u І • о оо . 

~ и крутиться І роздІляє ІХ щирокими хвилями. 

Даремно хилиться калина, даремно простягає 
вона до я~ора свої кетяги їм не дістати його_ 
розмаїтого. віття ... Але що це? Ясне, пекуче 

• 
• • 
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сонце вкрила чорна, густа хмара. Зі сходу не- / 
стримно несеться бурхливий, рвучкий вітер, 
вивертає в своїм хижім леті ІСаміння й ліси, з 
свистом і грюкотом налітає на калину, виртлває 
її з керінням і несе понад сердитим, . клекочу
чим: Дністром ... Але й явір крутиться у повіт
рі ... Ось він злетів угору, - вони сплелися. 
сплелися навіки, нерозлучна ... Вкwпі несу'r.Ься 
вони понад Дністром, хв.илі його ростуть, здій
маються вИсоко, червоніють від крови·, абер-· 
таються в. страшне, палаюче полум'я і лов
лять у свої обійми калину й явора ... 

Орися схопилася, мов несамовита, і довго 
від жаху не могла зрозуміти, де вона й ЩQ 
з нею робиться. Вона -тільки почувала, що під
упалі сили її знов почали зростати і що треба 
їй насамперед поспішити, бо час,. либонь, минув. 
Зрештою • згадала вона все й стурбувалась. 

-Катре! Ка.1ре! Де ти?- закричала у піть-. 
мі, повертаючи ·голову туди .Й сюди. 

Але . Катря спала собі безтурботним сном, 
і довго Прийшлось Орисі кричати без відповіді, 
поки, гіом::щки посуваючись край стlни, ВИtШД
ком не знайшла її на лубках. 

- Вставай, Катре! Ми з -гобою розіспались, 
- емикала Орися її за плече, - вже ніч ми-
нула, а, моЖе, й друга почалась. Нам 'іреба 
мерщій вийти на світ і довідатись, що там 
з нашими сталось. · 

- А! Ходім! - скочила Катря і впала, 
спіткнувшисі. на лубки. 

-Обережно бо!- скрикнула Орися.- Ти 
/ спро'соння собі ще й голову розсадиш. Ходи 
за мною! - і вона помg.ц'ки, майже поповзла, 
прямуючи до блідої,· кулястої плями світла. · 

104 



• 

Як тільки Орися з Катрею вилізли з льоху 
на світ Божий і підбігли до замкового муру, 
саме в той 'jaC хорунжІИй довершував свою 
славну засідку. Катря очі пасла на стягу., що 
мальовничо маяв у повітрі й ніби гнав пере-

-ляканого вооога. _ · - -
-Це він! Це моя дру~ина! велебно.про-. 

• • 

шепотІЛа вона. . · 
- Так! Це. наші знов ворога, і нема 

смертп їх славі! обняла її Орися. 
-Але цієї ж миті. дорогий стяг урвався з кру-. .... . . 

ч1 и щез у провалЛl. 

A vl К и. скрикнула несамовито атря. 

Він пропав! і кинулась ЩІ. край муру, ви-
тягш•и вперед руки. 

• 

Але О_.рися спинила її. 
На що ж мені теnер жити? спитала 

ледве чутно Катря, стараючись виnручатись 
з Орисиних ·обіймів і дивлячись диким, блука
ючим поглядом перед себе. 

Для того, щоб помститись.! відnовіла 
- Орися, мirwo стискаючи її похололу руку . 

• 

Помститись над катами нашої· країНІИ й над 
убивцями наших батьків ·і чоловіків! 

У своrй світлиці, в наріжній башті, з якої 
мусіли пантрувати за вузьким шляхом межи 
бесюидою й ставом і куди вже· раз був направ
лений вибух, сиділи Орися й Катря. 

З божевільним, палким поглядом в очах си
діла Катря нерухомо й навряд чи розуміла . .. 
що казала до не1 подруга, але раз-по-раз вона 

.... . . . 
nроималася внутрlШНJМ вогнем 1, насуплю-

юч~сь, шепотіла тіл~ки одне слово: «помсти
тись!»· 

Коли ж Орися, ставши перед образом, освіт-
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• 

.rіеним лямпадою, з якимсь фанатичним запа-
• • 

лом промовила: «Заприсягнімося ж перед Ца-
• 

рицею Небесною, що й на одну хв~лину не по-
жалуємо ані· свого· життя, ані життя близьких_ 
• u u 

І дорогих нам людеи, але продамо иоrо за ти-

сячі -смертей Ворогів!» то й Катря піднесла 
свої руки до образц. й вимоРила твердо й ви
разно : «Заприсягаюся помститись!» 

Тоді саме увійшла до світлиці бабуся й опо
вістила, іцо До бзшти піД'ї.хав якийсь Шляхтич, 
а з ним ще два вершники з білим-и хустками 

о на cru1cax, і засурмили. Орися о хапливо вий

. шла з світлиці, доручивши про всяк случай 

• 

бабусі. доглядати за Катрею. . 
Піднявшися на горіщню площу баІfІТИ, вона 

0 І І І І І 

при ЯСНІМ СОНЯЧНІМ СВІТЛІ зараз }f:S:e ВПІЗНала 
в тім шляхтичі свого друга й коханця Корець
кого, про якого думала, що він убитий її ж РУ-
кою, пізнала й остовпіла. І почуття радости, 

• u • 

що ВІН живии, І приплив кол~шнього щастя, 

і гострий біль, заПодіяний його зрадою, все 
' ··~ . . 
це вдарило ІИ у_гол~ву, с'вилювало кров, зво · 
рушило оживленим стуком серце. Зворушення 

• 
ії було таке велике, що вона, втративши сили, 
трохи була не урвалась з муру, коли б .завчасу 
не вхопилась руками за високий рубець башти. 
Але за хвильку вона вже передужала себе, -
повними ,грудьми вдихнула свіжоі'о, морозя
не-го повітря й закликал~ на підмогу собі хо- · 

u 

лоднии розум. , 
-Стріляй з плющихи! скомаtІдувала во-

. на двом козакам, що ст.ояли коло Гармати. 
Ніяких перемов! · 

Гримнув вибух але вершник·~ бу ли занадто 
•• 

близько, і весь набій пролетів п~над їх голови, 
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не зачепивши нікого. Тільки коні під татарами 
шелеснулись вбік, злякавшись вереску, а огир 
шляхтИча, мов від корчів, Лише переставив 
ноги й повів ушима. Сам шляхтич склавши 

. ' • • 
навхрест руки, непорушно сидІв на кою не 

. ' 
зводячи очей з високої башти, буцім чекав 
своїми грудьми на більш влучний постріл. 

· Молодці хаплоиво заправили новий наб:й і 
навели плющиху на непорушну мету, Але 

. Орися спинила їх порухом руки й, знесилена, 
опустилась на камінь, відкинувши голову 
назад, на холодну стіну, 

Мину ло чверть години. Не зважаючи на під
несені вгору два списи з білими хустками. 
такої ж самої ознаки згоди на С>ашті не вй
ставляли: залізна брама лишилась зачиненою 
..... u - • • 

И ВИСЯЧИИ МІСТ ВИСІВ на ГЗКаХ. • 

•• 

To.j;i вершІІИки з'їхались, поговорили про 
о • u .. 

вІщось І один з них, виинявши лука, .натяr- 1 

• 

спустив тятиву. Стріла злетіла вгору, спини
лась на мить і потім, зробивши півкола, з 
силою вдарилася край п'яти башти і задри- , 
жала, загнавЦІись глибоко в землю. Козаки 
кинулись до стріли і знайшли прив'язаний до 

• 

неї папірець. Орися звеліла принести його їй 
і З· пожадл,ивістю ~почала читати. Вершники 
тим часом від'їхали поза · межу пострілу 1 

• • • 
спинилися, ·очевидячки, чекаючи на вщповtдь. 

Лист був написаний до оборонниць замку, го
ловне ж до ·орисі, а писав його до неї її коха-: 
нець Корецький, на якого вона вже двічі 
підіймала смертодай~ руку. Писав він ось що: 

• 
«Польний гетьман, ясний пан Лянцкоронсь-

ки(І., дивуючись мужності й одчайдушній обо
роні жмені ваших борців і бажаючи дарувати 

• 
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життя решткам завзятців і tx родинам, радить 
' • • • 

вам вІддати замок на каштуляЦlю, лишити в 

ньому всю зброю, а неозброєним вільно вий·ги . . . '"' . 
з сестрами, жшками и дІтьми, куди завгодно. 

на що для забезпеки вашого жи'І'тя й волі. 
вида.-;у·rь вам nрохі.цні Речі Посполитої листи. 
Коли ж ви зречетеся цієї ласки і вперто змага-
тиметесь у своїм божевіллі, тЬ він не ує . . . . ... . . 
тодІ нІ аншого, анІ дІтеи наших життя І вІд 

«Орлиного Гнізда» й каменя на камені не 
липmть. Реч:енеЦь для розсуду й в.иконання 

' . 
цього ласкавого призnолепня скшчиться уве-

ч_ері. Осавул Антін Корецький». 
' 

Далі, внизу, був ще п~пис, звернений осо-
би сто до Орисі: . 

• • • u 

«Сестро моя, життя моє й весь свІте мІи, 
Орисю! Чому доля не дала 13ід руки · твоЄї 
вмерти? І щонайлютіша смерть була б ~ені в . . ... . . 
сто разІв легша и милІша,~ НІЖ та ненависть, 

яку ти до мене маєш . . . і маєш несправедливо. 
- Ради моєї й твоєї матері, що передчасно заги-

• • • 
нула ВІД руки катІв, ради всього святого в свІ-. ... . . 
ТІ- даи мею можливІсть виправ;цатися перед , 
тобою. Я не смерти боюся, а лишень боюся не
виправданим полягти ·в домовину. Я стоятиму 
нерухомо доти, поки ти не виставиш білої ко
рогви на башті й не впустиш мене, хоч на го
дину повідат~ тобі моІЬ щиросердну й перед-

• 
смертну СПОВІДЬ». , 

Лист затріпотів в руках Орисі, щось гаряче 
ворухнулося в серці, сповнило відрцдою груди 
і теплими самоцвітами очі зросило. Вона в'і-т 
дірвала той кЛаптик листа, де був припис до 
неї, і сховала його на своїм стурбованім лоні. · 

Потім вона встала й звеліла скликати гро-
' -
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. u 

маду на цвинтар, запросивши· туди ц_ отця 

Василя; на мурах же й баштах наказала по-. ... . . 
ставити д1теи. · 

Коли всі зібралися, Орися прочитала гро
маді листа Лянцкоронського і попросила всіх 
висловити свої Думки про це на польовій раді. 

• -



ХІ 

• На раді перше слово, певна рі~, було дане 

• 

• • 
nан-отцевІ. . 

Діти мої! почав він, розміркувавшись. 
гаразд нац змістом листа ЛянЦкоронського. 

Я вбачаю, що в цій маtнатській ласці об:-
• • 

ЦЯНО вам ТІЛЬКИ ЖИТТЯ, а ПрО . нашу СВЯТИНЮ,. 
за яку ви й nроливаєте кров, не згадано ані 
жадним словЬм: її nр·изначено на руїну й блю-

. . 
• 

зюрство. · . 
- · Не дродамо нашої церкви й за наше 

! вигукнув старий; сивий запорожець, 
що теж прийшов на раду. ' 

Не продамо! гукну.Ци навкруги й жі-
ночі голоси. 

ЖиТ.'rя, певне, коштовний дар БожІИй, 
• 

провадив пан-отець далІ, але суть ко-

штовніші дарунки, що надані нам Духом Свя
тим; це чиста віра в Творця всесвіту. Жит
тя це Часове благо, та навіть і не блаrо, а тя
гар душі. Душа ж безсмертна, і, якщо її поло
:н-~ено за друзі своя, за святу віру, вона до
сягне в світових житлах Божих осягнення . 

• 
дов1 чного раю. 

-То яка ж ваша рада, панове?. Що відпо-
вісти на цього листа 1 спиталась Орися. 
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• • 

А ось rло, сказав дисий дід. Зброї 
• • • • • 

козак нІ за що на СВІТІ не ВІДдасть в руки во-

Ми ж ні сврго життя, ні життя наших 
• • u • ' 

шок та дІтеи не цшимо, а шануємо лишень 

нашу віру святу, рідну Україну та свободу на
шого вільного люду! 

Всім стало ніяково і ніхто не знайшов, Що 
• 

ВІДказати на цю правдиву увагу. 

Але Орися виступила наперед і гордо під-
няла голову: · . · _ 

- Я за батька відповідатиму, і певна, що з 
моїм словом він згодиться завжди й всюди. Не 

• • • • 
здаватись НІ на якІ улесл11В1 слова ворогІв, а 

вмерти всім при зброї, боронячи доостанку на
ші святощі! Але й вмираючи, силкуватись 
залучити за ·собою в могилу якомога більше 
ворогів! 

ВискочИвши всередину кола, простоволоса, 
• 

-з блідим обличчям і шаленим поглядом Катря 
гукнула: · 

- Усім їм смерть! Усім їм загин! Вони від
няли у мене все, ·і тепер . тут пустка, пустка! 

• 

вона вдарила себе кулаком у груди. Не 
•rреба мені життя, ба~аю лишень їхньої, бузу
вірів, смерти! іть; хто в Бога вірує, пом
ститись на цих собаках! Помож.іть помститись! 

Вон.а, як божевільна, почала &лтися, і на
силу вже її заспокоїла та взяла бабуся. 

Рада розійшлася. Більша частина людей 
пішли на свої місця з непохитним завзяттям 
та відвагою, а якщо декого й брав острах, то 
й він мусів зникнути перед лицарською відва. 
ГОЮ біЛьШОС'ІІИ. • 

Орися вийшла на башту й, стоячи біля корог
ви, боролася з почут:оям громадського обов'язку . 
• • 
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- не допустити ворога вис.tІовИтись, і з nочуr
тям страшенної спокуси хоч ще раз· переД" 
смертю побачити свого коханого дРУ.Га. Яке 
виправдання він може принести? займався 
в Орисиному серці бурхливий осуд, Нема 
в світі таких причин, що б могли -виправдати 
зраду своєї країни, зраду супроти свого на-

.. І 

роду, нема ІХ . 
. Але він так щиро пише, так заприсягається, 

що не винен . . . Гріх же не вислухати його і 
примусити обвинуваченим лягти в домовину! 

Орися · піднесла білу корогву й наказала 
впустити до брами одного лишень шляхтича . 

. Сонце кривавим, вогневим колом уже сіда-
.~ 

ло, виграючи червоним золотом на церковнш 

бані, рожевою загравою квітЧаючи зубці му
рів, біЛі намітки молодиць, що стояли І-Із них, 
і ВІИсокі. -шпилі ва отових башт. -
· Орися чула, як завищало залізо на лзнцю-

• • • • 

гах мосту, як зарипІли окутІ залІзом ворота, 

і заніміла, дожидаючи. • 
Аж ось чутно .кроки, і lfcl баштовий мур 

зійшов стурбований Корецький і зуnинився, . ~ 

МОВ ОСТОВПІЛИИ •• ·, 
• • • • 

• • • 

Орися, вагаючись, перша урвала важ_ку ти-
шу і- здавленим голосом, ·бажаючи виявити 

~ ·~ 
певнии спокш, сказала: 

-ГромаЮі, вислухавЧJИ листа Лянцкорон
ського, ухвалила переказати через пана геть

манові, що жадна душа не згодилась на його 
умови, а всі ладні вмерти за Україну та за 
святу віру! · · ' · 

• • 

Вислухай мене, Ори~ю! благальним 
голосом, по довтім мовчанню, почав Антось. 
- У моїй долі є страшенне, безщасне непоро-

• • 
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• 

зуміння, яке обплутало мое ж.иття, зламало 
• • • u 

су менІ талан І зсушило МІИ мозок. 

Твоя родина пригріла мене й виховала за рід
ного сина, а ти стала мені ближчою від сестри. 
· Ох, не згадуй, пане, колишнього! пе-

рервала Орися. 
• • 

- Ближчою від сестри;- від неньки, підніс 
голос Корецький, ближtqою навіть від мого 
власного серця! Спочатку, інколи щ~ виплива-

• • • • • 
ЛИ МеНІ В ГОЛОВІ ЗОВСІМ ІНШІ карТИНИ ДИТЯЧИХ 

літ, але дедалі вони поволі пахмарніли й зни
кли зовсім . . . А· те бурхливе, і віл~не -та 
широке життя, яким жило наше козацтво, ста

ло мені рідним і цілком привабило до себе 
- ' 

моє серце. Я став_ козаком, я загартувався в 
їхньому безмежному завзятті, я не абияким 
став і запоwжцями.Вір мені, що я й 
тепер таким же лишився ... Півроку тому мене 
впізнав воєведа Чарнецький. · 

• 

- Цей хижий вовк, ця ненатла звірюка! -
з жахом скрикнула Орися, сплеснувши руками . 

• 

Так, він звір, .тепер і я це казатиму. 
А проте, він матчин брат . • . Орисю,· він 
разом з ключником упевнився, що я нащадок 

вельможного роду Корецьюих, .які стояли 
близько трону й володіли незліченними скар
бами. Панське кодло я вважав за найбільшу 

• • V 8 

кривду, що перешкоджає корошвсьюи влад1 

чинити добро й злагоду в своїй вітчизні. Чар
нецький, єзуїт душею, вкупі з іншими побра- · 
тимами, побачивши загартованість. моїх погля
дів, зумів, одначе, привабити мене. на cвitit: бік. 
Він визнав мої погляди зовсім правдивими, але 

• • • 
немов справ,ц1 -по ,щиростІ вимагав в1д мене, 

•• 
яко сина свого краю, державно1 мужнос't:и ... 

' 
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Антосеві плечі й гостро дивлячись йому в вічі, 
- задля тебе щастя? Так без мене 'l'Обі тяжко 
жити на світі? • 

- Страшенно! 
Ну, так слухай же! Коли тИ мене так 

щиро кохаєш, о, тоді ми з _тобою не розлучи
мось! ... 

Мій 11и раю! Щастя моє! перебив її, 
мов ошалілий з радощів, Корецьюий. 

Слухай-но, вгамуй себе: за на~ зорять, 
· тобі час іти . . . Тут є одне потайне місце, де 
можна переховатись. Приходь туди. Хоч би 
саме пекло t~алтувало, нас там не знайдуть. 
Перечекаємо трохи, і потім не розлучимось. Ось 

. ключ від потайних дверей, · до них треба 
йти через печеру, що починається он там, край 
бескиди, де терни. 

- І ти прийдеш?· захлинаючись від ра-
дощів, спитаn Антось. · · 

-· Прийду. Ось візьми ключа. Коли я дові
ряю тобі таку тайну, то діймай віри й мені! 

- Вірю, вірю! , · 
- Дожидай третього вибуху з цієї плющихи: 

це буде гасло, що 1\. йду в пі.дземне місце. А 
б V' тепер -. . . уваи. · 

' UПляхтича вивели за браму, і брама знов 
зачинилась за ним. Піднявся на ланцюгах міст. 
Але Антось тепер ішов безкраю щасливий, 

о V 

ЦІлуючи дорогии для нього ключ . 
• 

• 
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ХІІ 

Лянцкоронський, одержавши звістку, що 
~ . 

козаки зреклися иого умов, доручив закшчити 

облогу Чарнецькому. Вночі Чарнецький прису
нув до пригороду гармашию і поставив її на 

• • 

окоnах. Ун()чі , гаразд ::амерзлим . . "'" ... . . 
ставом, ПІДІишли и татари 1 оточили мІстечко. 

' . . .. 
А сотник, востаннє ЗІбравши решту своІх 

орлят, так почав казати: . . · 
Слухайт~. ·братчики! Хоча ми тут і по-

• 
ставили двІ гармати, а, правду кажучи, тепер 

нас відразу задавлять. 
· Проте, не відразу, відказав Шрам. -
Що ж, зв_ичайно, сила. й солому ламле ... 

L Так ось що: ти, Ба~уре, і ти, Живолупе, 
• 

засядьте з молодятами на праву та лІву руч по 

хатах, і, як вороги ринуть на майдан, ви 
щшаліть навкруги хати й вдарте ззаду. 

Чудовр! додав Хоч· 
видко буде на· той світ шляху Шукати! 

• 

Всі зареготал,ись. СотнИк звелів викотити 
два барила горілки і запросив козаків частува- . 
тись. • . 

- Ну, товариші :мої дорогі, щирі сини Ук:раї
ни, випиймо ж востаннє і на прощання за _цаш. ... .• . . . 
славнии народ І-за н.ашІ душІ, сказав щн. --_ 
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Та даймо, братове, один одному козацьке_ слово, 
коли будемо коло світлих східців Престолу 

Божого, то всім нам благати його, щоб послав 
щасливу долю ,нашим братам і 1 дав спокій 

. нашій окуреній димом і залитій кров'ю країні! 
- Даємо слово козацьке! відгукнулись усі 

ОДНОС'tЗЙНе. . 
· Не встигло зійти ясне сонце, як у містечку 
Щlд табором розгорнулося пекло. Задрижали 

• u 

стІни в хатах, посипалось з дзвяком скло и 

шарування на землю, застогнали, заревли 

ядра гарматні, пробиваючи дошки, ламаючи 
u • • 

вози, розкидаючи тури и кришачи. мщю зам-
• 

КОВІ мури. 

Сліпий кобзар з 
без шапки, стояв на 
думу: . . 

розхристаними грудьми, 
• u • 

мурІ и сшвзп натхнемну 

Ой, слапо, козачал сланоІ 
•Така твоя доля кривава ... 
Ти за щастя рідного краю 
Закликаєш нас запжди до раю!! ... 

• 

-

Замовкли вибухи і почалася нерівна рук:о
пашна різанина. Поранені стрілами, що стри
мїли у НИХ В ТЇЛЇ, ЛИЦарі-борці налягали ОСТёНІ
НіМИ силами, щоб якнайдорожче продати свое 
життя. Але на ко їх шаблю опускалося 
десять. Озвірілі козаки з нелюдською· силою 
рубали голови ворогів, сікли їм шиї, кришили 
кістки й самі падали під ударами шабель без 

• 

стогону й с~арги, а скрегочучи лишень зуба-
ми, що не встигли помститися. 

- Гей! гукнув слабнучим голосом увесь 
скалічений сотник. Боротися нам біль-

• 

ше не сила, так не ·давайтеся ЖtИвцем · у руки, 
а кращ~ рубайте, братця, один одного! 
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• 
' 

-Чуємо, nане сотнику! відnовіло навко-
ло не багато в голосів. · 

І сn'янілі, відва козаки, дивлячись на 
смерть, що буяла · навкруги, мов несамовиті, 
nочали рубати один одного. 

Усі товариші nоляrли навколо сотника, 
• • 

в1н востаннє зацщив своему щирому дру-
• • 

го вІ nерна чем по чуприНІ, коли .раnтом схо-

nили його за Плечі n'ять дужих татар і на
кинули на шию аркана. 

Гей, братця, не давай'Іе мене живцем на 
муки! nідвів до мурів nомутнілі · очі сотник. 

Дочко! Не давай батька! 
. 

- Не дам, тату! відnовіла твердим голо-
• 

сом Орися і стрельнула з мушкета йому саме 
' в голову. . .. 

Куля добре влучила і засnокоїла сотнико:ву 
турботу на віки вічні. 

Орися миттю сnустилася з муру, nрямуючи 
до ляди над льохом. Там уже стояла Катря 
з двома смолоскиnами. Розляглося тягуче nо
дзвіння «ПО мертвому» і nрокотилось сумною 

• • 

луною геть по долиНІ. 
• 

Всі, що були ще живі, святобливо увійшли . . . ""'" .. 
у вщчинеНІ дверІ церкви и засунули ІХ тяж-

ким засувом. Пан-отець Василь у чорній ризі. . . ... . . 
роздавши всІм по за,паленІи св1чцІ, nочав пра-. ~ ' 
вити заупоюину nанахиду по душах, що стоя-, 

лІ:1 вже nеред ворітьми іншого, ІjЄВідемого 
життя ... • 

А вороги, густими хмарами оточивши зам-
• • 

ковІ мури, не наважувались л1зти на них, жа-

хаючись шапеної. відваги -«схизматськоrо 01({-
ДЛ а». -
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• • 

Викликале-сь кілька завзятців. З острахом 
nолізли вони по драбинах на самі мури'й зди
вувались такій несnодіванці: на двоf>і замка 
було nорожньо. Ця r:::істка зразу облетіла все 
військо; воно а загуло від радости й у відім-
JtНУту брамуnосунуло цілими хмарами, -
ливе~ ки. · 
А з церкви буЛо чутно журливі сnіви; і 

• 
сумні акорди тИхо коливалися у сnокійному 

• 

повітрі. Покидаючи цей світ, осяяні тьмяним 
·блиманням свічок, всі сnокійно дожидали 
смерти й велебно співали: «Со святими уnокой, 
Христе, душі раб Твоїх ... » 
А глибоко в льоху nід це~квою блима.tЗ 

см0лоскиn, увіткнутий в· землю, де Орися, 
тріпочучи серцем, дожидала Антося. Ось в 
дверях дзенькнув замок, і він, її виправданий 
друг, з'явився nеред її очі, nовний щ~стя. · 

. Мій любий! кинулась до нього Орися. 
-Тепер я скажу, що кохаіо тебе, кохаю свя
тою любов'ю і життя свое безталанне зіллю 
з тобою чав!ки! 

• 

- Навіки! До· могили й за могилу! з nа-
лом вигукнув Антось, схоnлюючи її в обійми. 

-· Пора! здалека nочувся оклик в льоху. 
- Підпалюють церкву! 

Пора! Летім~ мій орле сизий, укупі! 
міцно обняла Орися, ошалілого від щастя, 

друга ·свого і лівою рукою кину ла смолоскиП 
в бочку з порохом ... 

Сяйну ла блискавка; саме пекло розвер
злося . . . «Орлине гніздо» разоlІІ з ляхами, що 

• 
• 
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святкували звитяrу, злинуло в nовітря. Але в 
чутно було вже ні rуркоту, ні тріскоту руїни 
цим· душам, що nокохались так щиро. Поли· 
нули вони в осяяну довічним сяйвом далини, 
де нема ні сліз, ні ридання, ні тяжкої журби, 
ні зпоби, де nанує лишень одна свята й 
безкрайня любов ... 

' 
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