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І. 

Рік 1647 був се дивний рік, в якім ріжні знаки на небі і на зем¬ 
ля віщували якісь нещастя і надзвичайні події. 

Сучасні літописці оповідають, що весною на Диких Полях за- 
роїла ся саранча і знищила засїви і трави, а се ворожило татарські 
напади. В лїтї було велике затьмінз сонця а незадовго потім поя- 
вила ся на небі комета. 

В Варшаві виділи над містом гріб і огненний хрест на 
облаках. Отже люди постили і давали милостині бо говорили, що 
зараза спаде на край і вигубить людський рід. Аж прийшла 
зима і то така легка, що найстарші люди такої не запамятали. 
Сніг топив ся що раня і ріки розливались широко затоплюючи 
береги. Дощі ішли за дощами. Степ розмок і замінив ся в одну 
велику баюру, а в полуднє сонце пригрівало так сильно, що 
— диво над дивами —вже в половині грудня в возвідстві Брац- 
лавсікім і на Диких Полях степи і луги покрили ся зеленню. 
Пчоли по пасіках бурили ся і гуділи а по обійстях ревіла худоба. 
Отже зівсїм зрозуміло, що коли порядок в природі так перевер¬ 
нув ся, то всі на Україні ожидали надзвичайних подій і неспокій¬ 
но звертались думками на Дикі Поля, звідки найскорше можна 
було сподївати ся небезпеки. 

А тимчасом на сих полях не діяло ся нічого надзвичайного 
і не було там жадних иньших битв ані боїв крім тих, що там 
ніколи не переводили ся, а о котрих знали і відали тілько орли, 
яструби крукй і дика зьвір. 

Бо такі то вже були ті поля. Всякі сліди людських осель 
кінчили ся ідучи на полудень , вже не далеко за Чиги¬ 
рином, а від Дністра недалеко за Уманем. А там далі, ген 
аж до лиманів і моря тільки степ і степ безконечний обнятий 
двома ріками як великою рамою. Правда, на Дніпровім лузі, на 
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Низу, за порогами, буяли ще козаки вільним козацьким житзм, 
але на самих полях ніхто не мешкав, хиба тілько денеде понад бе¬ 
регами виринали козацькі полянки, як острови з посеред моря. 
Земля належала ”де номіне“ до Річи посполитої, але була безлюд¬ 
на і Річ посполита винаймала її Татарам на пашу; але що Козаки 
з часта гуляли, то се пасовиско було заразом і побозвигцем. 

Кілько там битв зведено, кілько людий наложило головами, ніхто 
того не зчислив, ніхто не затямив. Тілько орли, яструби і чорна 
воронь знали і відали, і хто зачув тут крик і краканз або поба¬ 
чив стада птаства кружляючі над одним місцем, той знав, що 
там лежать трупи... По травах польовано на людий, як би на дикого 
зьвіря. Полював хто хотів. Людина переслідувана законом шукаа 
на диких степах захисту, чабан з оружізм в руцї стеріг своїх черед, 
лицар шукав пригід, злодій добичі, Козак Татарина а Татарин 
Козака. Бувало що і цілі ватаги боронили черед перед гурмами на¬ 
пасників. Пустий був се степ, але заразом і повний житя, тихий 
і грізний, спокійний і повний засідок, дикий не тілько від диких піль 
але і від диких душ. 

А часами війна наповнювала сей безлюдний степ. Тоді плили 
по нім як филї по морю татарські загони, полки козацькі то хоругви 
польські або волоські; по ночах іржали коні а їм вторувало вита 
ВОВКІВ, ГОЛОС КОТЛІВ І МОСЯЖНИХ труб летів аж ДО 0ВІДИ9В0Г0 озе¬ 
ра і до моря, а на Чорнім шляху, на кучманськім — неначе людсь¬ 
ка повінь. Від Каменця аж до Дністра стерегли границь Річи поспо¬ 
литої станиці і полянки —• і коли шляхи мали зароїти ся, пізнавано по 
безчисленних стадах птаства, що сполошене загонами летіло на 
північ.. Але Татарин як лиш вспів вихилити ся з Чорного лїса або 
перебристи Дністер з волоського боку, то степом, степом і разом з 
птаством ставав в полуднеих возвідствах. 

Однаковож тої зими птаство не тягнуло ся з криком до Річи 
посполитої. На степу було тихше, ніж звичайно. В хвили, коли 
зачинав ся наша повість, як раз заходило сонце і зго червонаві лу- 
чі осьвічували цілком пусту околицю. На північнім скраю Диких 
Піль над Омельничком, аж до аго уйстя, найбистрійший зір не міг 
би відкрити одної живої душі, межи темними, посохлими і півяли- 
ми бурянами. На виднокрузі лишила ся вже тілько половина соніч- 



ного кружка. Небо було вже темне і на степі почало поволи смерка¬ 
ти ся. На лївім березі на невеликім вивисшеню, подібнім більше 
до могили чим до горба, біліли ся руїни мурованої станиці, котру 
колись побудував зще Теодорик Бучацький, а котру опісля напади 
знищили до тла. Від тих руїн падала довга тїнь. Недалеко блища¬ 
ли води широко розлитого Омельничка, що в тім місци робив 
закрут до Дніпра. Темніло щораз більше. В воздусі тілько розда¬ 
вали ся крики журавлів, що тягнули ся до моря, а впрочім жаден 
гомін не переривав тишини. 

Ніч запала над пустинею а за нею настала година духів. Ли¬ 
царі, що вартували в тих часах по станицях, оповідали собі вече- 
рами, що ночами встають на Диких полях тїни поляглих і відправ¬ 
ляють свої хороводи не боячи ся ані хреста ані церкви. Отже 
коли насїркованї шнури починали догарювати, що означало пів¬ 
ніч, відмовлювано по станицях молитви за померших. Говорено 
також що тїни їздців, що снували ся по пустпни, заступають 
дорогу подорожним і з зойком просять о знак хреста сьвятого. Бу¬ 
ли між ними і опирі, що виючи вганяли ся за людьми. Вправне ухо 
здалека могло відріжнити вита опира від вовчого витя. Показува¬ 
лись також цілі війска тїний, що часом приближали ся аж до ста¬ 
ниць, що аж варта трубіла на алярум. Се звичайно ворожило вели¬ 
ку війну. Стріча з поодинокими тінями рівнож не ворожила нічого 
доброго, але не завсїгди треба було собі на зле ворожити, бо нераз 
перед подорожними і живий чоловік зявляв ся і зникав як тїнь, 
так, що можна зго було і за духа взяти. 

Отже як скоро лиш запала ніч над Омельничком, то не було 
в тім нїчо дивного, що зараз коло опустілої станиці появив ся дух 
чи чоловік. Як раз тоді виплив місяць з за Дніпра і побілив пусти¬ 
ню, голови будаків і степову даль. Втім дальше на степу жоказали 
ся якісь иньші нічні постати. Перелітаючі хмарочки заслоню- 
валн що хвилинки місячне сязво, отже сі постати то виринали то 
знов ховали ся в тїни. Хвилями ховали ся зівсім і зда¬ 
вало ся, що вони розмивають ся в темряві. Посуваючи ся до горбка 
на котрім стояв перший їздець, скрадали ся по тихо, осторожно, 
звільна, задержуючи ся що хвилинки. 

В їх рухах було щось страшного, так як в цілім тім степу, 
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що видавав ся на позір так спокійним. Вітер що хвиля подував 
від Дніпра і шелестів посохлими будаками, які хиляли ся і тряс¬ 
ли ся немов перестрашені. При блідім сьвітлї місяця було видно 
тільки одного їздця, що стояв на горбі. 

Вкінци сей шелест звернув зго рагу. Зближивши ся до краю 
горба, почав уважно вдивляти ся в степ. В тій хвили вітер перестав 
віяти, устав всякий шелест, настала повна тишина. 

Нагло дав ся чути переразливий свист. Ріжні голоси почали ве¬ 
рещати переразливо: ”Алла! Алла! Ісусе Хрнсте! ратуй! бий!“ 
Червоні сьвітла продерли темряву, роздав ся гук самопалів. Кінсь¬ 
кий тріт змішав ся з брескотом желїза. На степу виросли нена¬ 
че з під землі якісь нові їздці. Сказати-б буря зірвалась нагло 
в тій тихій, зловіщій пустини. Потім людські зойки помішались 
зі страшними вересками, а вкінци все затихло, борба була скінчена. 

Очевидно розгравала ся одна зі звичайних сцен на Диких По¬ 
лях. 

їздці згуртували ся на горбі, декотрі позлазили з коний і посхи 
лювані приглядали ся чомусь пильно. 

Втім в темряві роздав ся сильний і росказуючий голос: 
— Гей там! Викресати вогню і запалити!. 

По хвили посипали ся іскри, а потому бухнула поломінь з сухих 
очеретів і смільних скалок, які подорожуючі через Дикі Поля везли 
завсїгди з собою. 

Скоро вбито в землю держак від смолоскипи, і яскраве 
падаюче з гори сьвітло осьвітило виразно кільканайцять людий 
похилених над якоюсь постатию, лежачою без руху на земли. 

Були то жовніри, поубирані в червону, двірську барву і в 
калузи з вовчої шкіри. Оден з їздців, що сидів на бистрім кони був 
очевидно проводиром решти. Зсівши з коня, зблизив ся він до 
лежачої на земли постати і запитав: 

— А що, вахміщу, жив, чи не жив? 
— Жиз, пане наміснику, але харчить: аркан го здавив. 

*— Що зач за один? 
— Не Татарин, якийсь значний чоловік. 
— Ну, то і Богу дякувати. — Ту намісник подивив ся уважно на 

лежачого мужа. 



— Щось якби гетьман — сказав. 
— І кінь під ним дорогий, татарський, певно ліпшого і у хана 

нема — відповів вахмістр. — А от там го тримають. 
Поручник подивив ся і зго лице прояснило ся. На боці двох 

жовнірів тримало знаменитого коня, що тулячи уха і роздуваючи 
ніздря, витягав шию і споглядав переляканими очима на свого 
пана: 

— Але кінь, пане наміснику, буде наш? — заговорив вахмістр 
питаючим тоном. 

— А ти, псявіро; хотївбись христіянинови коня в степу відібрати? 
— Бо здобутий... 
Дальшу розмову перервав сильнїйший хропіт здушеного мужа. 
— Влити му горівки в рот — сказав пан намісник —відійняти пояс. 
— Чи лишимо ся ту на нічліг? 
— Так. Розсідлати коні і запалити костпрі. Жовніри кинули ся 

як один. Одні почали ратувати і натирати лежачого, другі побігли 
за очеретами, а пньші стелили на земли верблюжі і медвежі шкіри на 
нічліг. 

Пан намісник, не журячи ся більше про здушеного мужа, ві¬ 
дійняв свій пояс і протягнув ся при огни на бурці. Був то зще ду¬ 
же молодий чоловік, сухий, чорняви, дуже огрядний, з орлиним 
носом на худощавім лици. З зго очий пробивала ся дуже велика 
відвага і завадияцтво, але на лици було видно чесність. Буйний вус 
і від давна неголена борода додавали зму поваги понад зго літа. 

Тимчасом двох підростків заняло ся приладжензм вечері. Поло¬ 
жили на огни готові четвертини баранячі; також здіймили з коня 
кілька дрохвів, яких ще за дня заполювали, кілька тетеревів і 
одного сугака, з котрого хлопець зараз почав здирати шкіру. 
Костир горів, кидаючи на степ величезні червоні сьвітляні смуги. 
Здушений чоловік почав звільна приходити до себе. 

Через якийсь час водив очима набіглими кровію по незнакомих, 
слідячи їх облича; відтак старав ся встати. Жовнір, що перше 
розмовляв з намісником, підійняв зго в гору по під пахи; другий 
встромив зму в руку топорець, на котрім незнакомий опер ся з цілої 
сили. Лице зго було зще червоне а жили напічнявілі. Вкінци 
придушеним захриплим голосом вимовив першо слово: 
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— Води! 
Зму подали горівки, якої він добре напив ся, що зму очевидно по¬ 

могло, бо вже чистим голосом запитав: 
В чиїх я а руках? 
Намісник встав і приблпжив ся до него:. 
—В руках тих, що васцї сальвували (уратували). 
— То се не вашмесьцьове взяли мене на аркан? 
— Моспане, наша річ шабля, а не аркан. Кривдиш васць 

добрих жовнїрів таким підозрінзм. Зловили тебе якісь лотри, по¬ 
перебирані за Татарів, котрих як зсь цікавий, можеш оглянути, бо 
онтам лежать порізані як барани. 

Говорячи се показав рукою на кілька темних тїл, що лежали під 
горбом. 

А незнакомий на се: 
— То позвольте менї спочати. 
Посадили аго на войлуковій кульбацї, на котрій сей сів і задумав ся. 
Був се муж в силї віку, середного росту, з широкими раменами, ве- 

ликанської будови тіла, з надзвичайно ударяючими рисами лиця. 
Голову мав величезну, лице смагляве і огоріле від вітру, очи чорні 
і довгий густий вус. Зго могуче лпце здраджувало відвагу і гордість. 
В аго лпци було щось, що притягало, відбивалась в нїм гетьманська 
повага, доброта і суворість. 

Посидівши трохи на кульбацї, встав і чого ніхто не сподївав ся, 
замість дякувати за ратунок, пішов оглядати трупи. 

— Простак! — промормотїв намісник. Незнакомий тимчасом при- 
дивляв ся уважно кождому труповії, покивуючи головою, як чоловік, 
що відганув все. Потім вертав поволи назад до намісника, шукаю¬ 
чи руками пояса, за котрий очевидно хотів заткнути руки. 

Не подобала ся молодому намісникови та повага в чоловіка від¬ 
різаного перед хвилею від посторонка; отже відізвав ся закусуючи 
губи: 

— Сказавби хто, що васць шука9ш знакомих межи тими 
опришками, або відмовляєш пацїр за їх душі. 

Ннзнакомий відповів з повагою: 
— Милиш ся і не милиш ся васць; не милишся бом шукав зна¬ 

комих, а милиш ся, бо то не опришки, але слуги одного шляхтича, мо- 
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го сусіда. 
— Як так то очевидно не пзте в тим сусідом з одної студнї. 
Якийсь дивний усьміх перелетів по лици незнакомого. 
— І тому ся васць милиш — сказав кріз зуби. 
По хвилі додав голоснїйше: 
— Але вибач вашмосьць пане, що я наперед не зложив належ¬ 

ної подяки за авксілїюм (поміч) і щасливий поратунок, що мене 
вратував від так наглої смерти- Хоробрість васцї заступила мою 
неосторожність, але і моя вдячність дорівнуз вашій охоті. 

То кажучи, протягнув до намісника руку. 
Але гордий молодик не рушив ся з місця і не подав свозї руки; 

замість сего сказав: 
— Хотївбим вперед знати, чи маю до діла зі шляхтичем, бо хоч 

про се не сумнїваю ся, то всеж таки не годить ся мені приймати без¬ 
іменних подяк. 

— Виджу що у вашмосцї з дійсно кавалзрська фантазия — і мазш 
слушність. Я повинен був від назвиска розпочати свій дискурс і по¬ 
дяку. Зсьм Зиновій Абданк, гербу Абданк з хрестиком, з Київського 
возвідства, осілий і полковник козацької хоругви князя Домініка 
Заславського. 

— А я Ян Скшетуский, намісник панцирної хоругви. Я. 0. Князя Я- 
реми Вишневецького. 

— Служиш васць під славним войомником. Приймиж тепер 
мою подяку і руку. 

Намісник вже не ватував ся довше. Панцирні товариші вправ- 
дї з гори дивили ся на жовнірів з під иньших хоругвів, але пан 
Скшетуский був на степу, на Диких Полях, де на такі річп звертано 
меньше уваги. До того мав до діла з полковником, о чім зараз міг 
ся наочно переконати, бо коли зго жовніри принесли пану Абдан- 
кови пояс і шаблю,подали зму заразом коротку булаву з кістяною 
рукоятию і з головкою зі слиноватого рога, яких звичайно уживали 
козацькі полковники. При тім убір Зиновія Абданка був богатий, 
а зго добірна мова вказувала на бистрий ум і отерта в сьвітї. 

Отже пан Скшетуский запросив зго до компанії. Запах пече¬ 
ного мяса зачав власне заносити від костиря і дразнити ніздря і 
иіднебінз. Слуга добув мясо з жару і подав на циновій миецї. За- 
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чали їсти, а коли принесено їм добрий буклаг молдавського ви¬ 
на, вшитий з кізлячої скіри, завязала ся між ними жива розмова. 

— От кобисьмо щасливо до дому вернули! — сказав пан Скше- 
туский. 

— То васць вертазш? а звідкиж прошу? — запитав Абданк. 
— Здалека, бо з Криму. 
— А щож вашмосць там робив? чи не їздив з викупом? 
— Нї, мосцї полковнику: Я їздив до самого хана. 
Абданк наставив цікаво уха. 
— Ану то прошу, в гарне вашмосць попав дїло. А з чим- 

же вашмосць до хана їздив? 
— З листом Я. 0. Князя Яреми. 
— То вашмосць послував. Про щож згомость князь пи¬ 

сав до хана? 

Намісник подивив ся бистро на свого товариша. 

Мосцї полковнику — сказав — заглядавзсь в очи опришкам, 
що тебе взяли на аркан, то твоя справа, але що князь до хана пи¬ 
сав, то анї твоя, анї моя, але їх обох справа. 

— Дивував ся я перед хвилею, що агомость князь так молодого 
чоловіка до хана послом вислав, але по відповіди васцї вже ся не 
дивую, бо виджу, щось молодий літами, але старий експерізнцизю 
(досьвідом) і розумом. 
Намісник ликнув легонько схлїбляюче слово, тілько вуса 

підкрутив і питав: 
— А скажиж мені вашмосць, що тп робиш над Омельничком, 

і як ти ся тут сам взяв? 
Не а я ту сам оден, лиш я своїх людий лишив по дорозі а їду до 

Кодака, до пана Ґродзїцкого, котрий там з начальником над 
президиюм (залогою) і до котрого згомость гетьман великий вислав 
мене з листами. 

— А чому васць не байдаком, не водою? 
— Такий був ординанс (росказ), від котрого мені відступити 

не годить ся. 

— То дивно, що згомость гетьман видав такий ординанс, 
бож власне на степу попав ся васць в таку біду, котрої пев¬ 
но бувбись не зазнав, як-бись їхав водою. 



Моспано, степи тепер спокійні; знаю ся я з ними не від нинї, 
а то, що мене сегодня стрінуло, се людська злоба і інвідия (завиств). 

— А хто на згомостя так завзявся? 
— Довгоби говорити. Сусїд то лихий мостивий наміснику, що 

субстанцию (майно) менї знищив, з посїлости мене виганяз, си¬ 
на мені побив, — і от! — як васць видиш ще і на житз моз настає. 

— А бож то васць не носиш шаблі при боці? 
В могутнім обличу Абданка блиснула ненависть, очи заго¬ 

ріли понуро і він сказав повільно і твердо: 
— Ношу, і так менї Боже допоможи, иньших рекурсів 

(средств) проти своїх ворогів шукати не буду. 
Поручник хотів щось говорити, коли нагло від степу роз¬ 

дав ся тупіт коний, а радше поспішний хлюпіт кінських копит 
по розмоклій траві. Сейчас надбіг намісників челядник, що 
тримав варту, і оповістив, що наближають ся якісь люди. 

— То певно мої — сказав Абданк, — котрі лишились за Тась- 
мином. Я, не сподіваючись зради, обіцяв ту на них ждати. 

По якійсь хвили громада їздців окружпла колесом горб. До 
блеску огню видно було кінські голови з отвореними ніздрями, 
порскаючі від умученя, а над ними похилені облича їздців, 
що прислонюючи долонями очи, дивилися бистро до сьвітла. 

— Гей люди! Хто ви?запитав Абданк, 
— Раби божі! — відповіли голоси з темряви. 
— Так, то мої молодці — повторив Абданк, звертаючи ся до на¬ 

місника. — Бувайте! Бувайте! 
Декотрі позлазили з коний і зближили ся до огню. 

— А ми спішили, спішили батьку. Що з тобою? 
— Засідка була. Федько зрадник знав про місце і чекав вже ту 

з другими. Мусів виїхати завчасу передімною. На аркан мене іми- 
ли. 

— Спаси Господи і сохрани! А що то за Ляшок коло тебе. 
— То добрі други — відповів Абданк, -— Слава Богу, я цілий 

і живий. Сейчас їдемо дальше. 
Новоприбулий почали розгрівати долоні над огнем, бо ніч була 

холодна, хоч погідна. Вони зівсім не виглядали на реєстрових 
Козаків, що не мало здивувало пана Скшетуского, тимбільше, що 
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було їх так богато. Все те видало ся намісникови дуже підозрілим. 
Коли би гетьман великий вислав Абданка до Кодака дав би зму 
прецї сторожу з резстрових, а подруге, з якої причини казав би зму 
іти від Чигирина степом, а не водою? Потреба переправлюваня ся 
через всі ріки, ідучі Дикими Полями до Дніпра, могла тільки 
похід припізнити. Виглядало оно радше, що пан Абданк хотів влас¬ 
не поминути Кодак. 

А таксамо і особа пана Абданка дуже застановила молодого на¬ 
місника. Він зараз завважав, що Козаки, котрі обходили ся зі свої¬ 
ми полковниками дуже поуфало, відносили ся до него з надзвичайною 
почестию, ядби до правдивого гетьмана. Мусів се бути якийсь вели¬ 
кий лицар, а се ще більше дивувало пана Скшетуського, бо знав 
Україну і по сім і по тім боці Дніпра, а прецї нічого не чув 
за такого преславного Абданка. При тім в обличу сего мужа було 
щось особливого — якась утазна сила, що била з лиця, як жар 
від полуміня, якась незломна воля, вказуюча, що сей чоловік 
перед ніким і нічим неуступить . Таку власне волю в обличу 
мав князь Ярема Вишневецький, але що у князя було природним 
даром, відповідним зго уродженю і власти, се могло застановляти у 
чоловіка з незнаним назвиском, що заблукав в глухому степу. 

Пан Скшетуский довго роздумував. Раз думав, що то може 
який могучий баніт, що гонений вироком шукав захисту на 
Диких Полях, то знов, що се ватажко розбійничої шайки, але се 
послїдне було зівсім неправдоподібним. І убір і мова сего чоловіка 
вказували на що иньшого. Отже намісник не знав зівсім чого ся 
тримати, однак мав ся на осторожности, а тимчасом Абданк казав 
собі подати коня. 

— Мосцї наміснику — сказав, — кому в дорогу тому час. Позволь 
собі зще раз подякувати за ратунок. Коби Бог позволив мені від¬ 
платити ся рівною прислугою. 

— Не знав я, кого ратую, проте і на вдячність я не заслужив. 
— Твоя се модестия (скромність) так говорить, що з рівна хо¬ 

робрості!. Прпймиж від мене сей перстень. 

Намісник нахмурив ся і подав ся крок назад, мірячи очима 
Абданка, а сей говорив дальше з батьківською повагою в голосі' і 
поставі: 
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— Глянь лишень. Не богацтво сего перстеня, але иньші цїн- 
нїйші прикмети тобі поручаю. За молодих зще лїт, дістав я 
сей перстень від паломника, що повертав зі Сьвятої Землі'. В з- 
го очку з замкнений порох з Христового Гробу. Не годить ся 
відмовляти такого дару, хоч-би навіть походив з осуджених 
рук. Васць з зще молодим чоловіком і жовніром, а коли навіть і 
старість стояча над гробом не зназ, що зі може стрінути хочби 
в послїдній годині, щож доперва адолзсценция (молодість) що ма¬ 
ючи перед собою літа, може наткнути ся на неодну пригоду! 
Сей перстень устереже тебе від пригоди і оборонить, коли надійде 
день суду, а се тобі кажу, що сей день іде вже через Дикі Поля. 

Настала хвиля тишини; чути було тільки сичінз полуміни і 
порсканз коний. 

З далеких очеретів доходило жалібне вита вовків. Нагло Аб- 
данк повторив зще раз, начеб до себе: 

—День суду іде вже через Дикі Поля, а коли надійде, зади- 
вуз ся весь сьвіт божий.... 

Намісник так здумів ся словами сего дивного чоловіка, що 
приняв перстень не могучи промовити слова. 

А той задивив ся в темну степову далечінь. 
Потім повернув ся звільна і сів на коня, зго молодці жда¬ 

ли вже під горбом . 
—В дорогу! в дорогу! Бувай здоров друже — сказаз до намі¬ 

сника — такі тепер часи, що брат братови не вірить, тому не 
зназш когось вратував, бо я тобі не сказав свого назвиска. 

Отже васць не Абданк? 
— То мій клейнот... 
— А назвиско? 
— Богдан Зиновій Хмельницький. 
Сказати се з’Т'хав зі взгіря, а за ним зго молодці. Не задовго схо¬ 

вали ся в нічнім тумані. Коли уїхали вже добрий кавалок дороги 
приніс від них вітер слова козацької пісні: 

”Ой визволи, Боже нас всіх бідних невільників, 
”3 тяжкої неволі, 
”3 віри бісурменської,— 
”На ясні зорі, 
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”На тихі води, 
”У край веселий, 
”У мир хрещений, 

"Вислухай Боже у просьбах наших, 
”У нещасних молитвах 
”Нас бідних невільників44. 

Голоси тихли поволи, відтак злили ся з леготом, що шумів 
по очеретах. 

II 

Пан Скшетуский прибув до Чигирина на другий день рано 
і станув в місті на попас в домі князя Яреми. Мусів ту постоя¬ 
ти який час, щоби люди і коні могли відітхнути по довгій по- 
дорожи з Криму, котру в наслідок зібраних від на Дніпрі тре¬ 
ба було відбувати сушею, бо жаден байдак не міг сеї зими 
плисти під воду. І відпочавши трохи сам пан Скшетуский пій- 
шов опісля до' пана Зацьвілїховського, бувшого комісара Річи посполи¬ 
тої, доброго жовніра, який хоч не служив у князя Яреми то однак 
був зг© повірником і приятелем. Намісник бажав довідати ся 
від него, чи нема часом з Лубнів яких нових росказів. Однак 
князь не прислав був жадних нових поручень: Казав лиш Скше- 
тускому, що як відповідь від хана буде прихильна, то нехай їде 
поволи , щоби не помучити дуже людий і коний. А з ханом мав 
князь таку справу. Розходило ся зму о покарана кількох татарських 
мурз, що самовільно розпустили були загони в зго задніпрянських по- 
сїлостях ,котрих впрочім був цілковито розбив. Хан дійсно дав прихиль¬ 
ну відповідь; обіцяв на цьвітень прислати специяльного посла, ука- 
рати непослушнпх мурз, а щоби собі позискатп прихильність так 
славного войовника, яким був князь, післав зму через Скшетуского 
чистокровного коня і шашлик соболів. 

Пан Скшетуский впвязавши ся з великою зручностпю зі свого 
посольства, яке вже само було доказом великої князівської ласки, був 
дуже радий, що зму позволено забавити ся в Чигирині і не наставано 
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на скорий поворот. Натомість старий Зацьвілїховський дуже був 
зажурений тим, що від якогось часу діяло ся в Чигирині. Пішли от¬ 
же разом до Волоха Допули, що мав в місті гостннницю і тримав 
винярню. Там, хоч се аіце була вчасна година, застали вже силу шля¬ 
хти, бо був се ярмарковий день, а крім сего на сей день випав 
постій худоби, яку гнали до обозу коронних військ. Отже притім людий 
назбирало ся повно. Були там отже і державці Конзцпольских, і чи¬ 
гиринські урядники, і властителі поблизьких земель, що дістали 
на підставі привілеїв, осіла шляхта, від нікого незалежна, дальше 
урядники економій, трохи козацької старшини і повно шляхоцької 
дрібноти, що була на службі або жила на своїх хуторах. 

Одні і другі позасідали лави, що стояли вздовж довгих столів 
і розмовляли голосно, а всі про утечу Хмельницького, яка була най¬ 
більшою подїзю в цілім місті. Скшетуский і Зацьвілїховський сіли собі 
в купі на осібности, і намісник почав допитувати ся, щоби то 
за фенікс був той Хмельницький, про котрого всі говорили. 

—То васць не зназш ?— відповів старий жовнір. — То з 
писар запорожського війска, дідич Суботова і — додав тихше 
— мій кум. Знаамо ся від давна. Бувалнсьмо разом в ріжних приго¬ 
дах, в котрих не мало відзначив ся, особливо під Цецорою. Жовніра 
з таким досьвідом в в-ійскових справах нема може в цілій Річи посполи¬ 
тій. Хоч сего ся голосно не говорить, але се гетьманська голова. 
Чоловік з великим розумом і впливом; зго ціле козацтво слухаа біль¬ 
ше ніж кошових отаманів; чоловік не позбавлений добрих прикмет, але 
гордий, неспокійний і коли ненависть возьме в нїм верх — може бу¬ 
ти страшним. 

— Що зму ся стало, що втік з Чигирина? 
— Жерли ся зі старостою Чаплїньским, але то дурниця! звичай¬ 

но шляхтич шляхтичеви заливав сала за шкіру. Не оден він, і не з- 
му одному таке лучило ся. Говорять, що баламутив старості жін¬ 
ку ;староста відобрав зму коханку і оженпв ся з нею, а він зму зї 
за се пізнїйше баламутив. Се дуже правдоподібне, бо звичайно...баба 
вітром підшита. Але се лишень позір, під котрим криз ся щось глубо- 
кого. Бачиш васць, справа з така: в Черкасах мешказ старий Бара¬ 
бані, козацький полковник, мій приятель. Мав він у себе привілзї 
і якісь королівські письма, про які говорено, що заохочували козаків 
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до опору проти шляхти. Але що то добрий, людяний чоловік, то тримав 
їх у себе і не оголошував. Отже Хмельницький запросивши Бараба- 
ша до себе в гостину до Чигирина, післав тодї своїх людпй до зго 
хутору, котрі письма і привівілзї в жінки„ видурили — і з ними 
втїк. Страх, щоби з того не вибухла яка ребелїя (повстане), як було 
Остряницї, бо як кажу, се страшний чоловік, а утік не знати куди. 

На се пан Скшетуский: 
— А то лпс! в поле мене вивів. Казав мені, що з козацьким пол¬ 

ковником князя Д. Заславського. Таж я зго сеї ночи на степу стрі¬ 
нув і увільнив від аркана. 

— Господе Боже, що васць, говориш? Се не може бути! 
— Може бути, коли було. Казав, що з полковником у князя Засла¬ 

вського і що зго післав гетьман великий з листами ^ до Кодака до 
пана Ґродзїцкого. Але я в се вже не вірив, бо не їхав водою а пере- 
крадав ся степом. 

— То чоловік хитрий, як Одисей! І деж зго васць стрінув? 
— Над Омельничком по правім боці Дніпра. Видко на Сїч 

їхав. 
— Хотів Кодак обминути. Тепер розумію. Людпй з ним було богато? 
— Було з яких сорок. Але приїхали запізно. Колибн не мої, 

булиб зго старостинські слуги задушили. 
— Кажеш вашмосць старостинські слугп. Се важна річ! 
— Так сам мені сказав. 
— Звідкиж староста міг знати, де за ним шукатп, коли ту в 

місті всі голови тратять, не знаючи, де він ся подїв? 
— Сего і я не розумію. Може Хмельницький брехав, і звичайних 

опришків назвав старостиньскими слугами, щоби тим яркійше зазна¬ 
чити свою кривду? 

— Се не може бути. Але то дивна річ. Чи вашмосць зназ, що 
з гетьманські листи наказуючі Хмельницького ловити і арештувати? 

Намісник не вспів відповісти, бо в тій хвилі війшов до гостиннпцї 
якийсь шляхтич з великим галасом. Тріснув дверима раз і другий 
а розглянувшись гордо по кімнаті, закликав: 

— Чолем вашмосцям! — Був то сороклїтний чоловік, низький з 
загонистим облпчем, до якої то загонистості! причиняли ся особливо 
вибалушені очн, що як баньки сиділи на верху голови, вічно рухливі 
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— чоловік мусів бути дуже живий і скорий до гніву. 
— Чолем вашмосцям! —повторив голоснїйше і острійше, коли 

ніхто не відповідав. 
— Чолем, чолем! — відізвало ся кілька голосів. 

Був то Чаплїньский, підстароста чигиринський, повірений слуга 
молодого хорунжого, пана Конацпольского. 

В Чигирині не люблено аго, бо був великим завадиякою, тягав ся 
по еудах, але що мав за собою плечі, то не один мусів з ним 
полїтикувати. 

Одного Зацьвілїховського поважав, як всі иньші, задля аго пова¬ 
ги, чесноти і хоробрости. Тож побачивши аго, приближнв ся до 
него, і склонивши ся досить гордо Скшетускому, сів коло них зі 
своаю лямпкою меду. / 

— Мосцї старосто — спитав Зацьвілїховський, — чи зназш, 
що ся діа з Хмельницьким? 

— Висить мосцї хорунжий, як я Чаплїньский, так він висить, 
а як зще дотепер не висить, то буде висіти. Тепер коли а геть 
манські листи, нехай я аго лиш дістану в свої руки! 

То кажучи, вдарив кулаком в стіл, що аж напій порозливав ся 
зі шклянок. 

— Нерозлнвай вацьпан вина! — Сказав пан Скшетуский. 
Зацьвілїховський перервав: 
—А чи аго вашмосць дістанеш? Прецінь утік, і ніхто не знав, 

де він а? 
— Ніхто не знав? Я знаю. — Як зм Чаплїньский. Пане хорунжий, 

знааш Федька. Отжеж той Федько аму служить але і мені. Буде він Ю- 
дою для Хмеля... Богато говорити. Вдав ся Федько в приязнь з молод¬ 
цями Хмельницького. Спритний хлоп. Знаа о кождім кроці. Обовязав 
ся мені доставити зго живого чи мертвого і виїхав в степ якраз 
перед Хмельницьким, знаючи, де аго маа чекати. А чортів син 
проклятий. 

То говорячи, знов вдарив в стіл. 

— Не розливай вацьпан вина ! — повторив з притиском пан Скше- 
туский, що від першого погляду почув якусь нехіть до сего підстарости. 
Шляхтич почервонів як бурак; блиснув своїми вибалушеними 

очима, думаючи, що се зачіпка, і глянув визиваючо на Скшетус- 
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кого. Але побачивши на нїм барву Вишневецьких, погамував ся, 
бо хоч хорунжий Конзцпольский жив під той час в незгодї з князем, 
то Чигирпн був занадто близько Лубнїв і небезпечно було не 
пошанувати княжої барви. 

А князь знов і ліодий таких добирав, що кождпй два рази по¬ 
думав, нїм з котрим зачепив ся. 

— Отже то Федько підіймив ся доставати васцї Хмельницького? 
— питав дальше пан Зацьвілїховский. 

— Федько. І доставить, як-зм Чаплїньскі. 
— А я васцї скажу, що не доставить. Хмельницький з засідки 

видістав ся і поїхав на Сїч, о чім треба краківського пана зще се- 
годня завідомптн. З Хмельницьким нема жартів. Коротко кажучи, 
ліпший він мав розум, твердшу руку і більше щастя, як васць, 
що дуже скоро горячпш ся. Повторяю васцї, що Хмельницький 
від'їхав беспечно, а коли не віриш, то тобі сей ось кавалер потвердить 
що зго вчера на степі здоровим бачив і здоровим лишив. 

— Не.може бути, не може бути! — верещав Чаплїньский рвучи 
волося на голові. 

— І що більше — додав Зацьвілїховський —то сей сам ту присутний 
кавалер зго виратував і вибив васцї слуг, в чім він розумів ся 
нічого не винен, бо вертаа з Криму, з посольства і про листи геть¬ 
манські нічого не знав, а видячн чоловіка мордованого опришками, 
прийшов зму в поміч. І власне про се виратованз ся Хмельницького 
завчасу васцї повідомляю, бо готов тебе відвідати з Запорожцями 
в твоїй економії, а думаю, що не був бись сему дуже радий. За- 
бога.то оба дерлисьте ся. Тьфу до лиха! 

Зацьвілїховськип також не любив Чаплїнського. 
Чаплїньский зірвав ся з місця і аж му мову відняло зі злости. 

Твар побагровіла му дочиста, а очи вилазили на верх. Так сто¬ 
ячи перед Скшетуским, добував з себе тілько уривані слова: 

— Як то! васць мимо листів гетьманських...я васцї...я васцї... 
А пан Скшетускнй навіть не вставав з лавки, тільки сперши ся 

на ліктеви, дивив ся на підскакуючого Чаплїньского, як яструб на 
прпвязаного воробця. 

— Чого васць до мене чіпазш ся, як ріпа до песього хвоста? 
— спитав. 



— 21 — 

Я в£сцї до суду з собою... Васць мимо листів гетьманських ... Я 
васцї козаками... 

Кричав так*що в гостинници притихло трохи. Присутні почали 
звертати голови в сторону Чаплїньского. 

Він завсігди шукав зачіпки, бо така вже була зго вдача, робив 
галабурди кождому, кого спіткав, але тепер всіх се застановило 

, що зачав прп Зацьвілїховськім, котрого одного побоював ся, і що за 
чав з жовніром- носячим барву Вишневецьких. 

—Тихо бо васць — сказав старий хорунжий. — Той кавалзр 
з зі мною. 

Я ва...ва...васцї до суду... в диби! — верещав дальше Чаплїнь- 
ский, не зважаючи вже на ніщо і на нікого. 

Тепер пан Скшетуский підніс ся також як був високий, але 
не виймав шаблі з похви, тілько як була опущена низько на ре¬ 
менях, зловив її по середині і підсунув в гору, так, що держак 
разом з хрестиком знайшли ся Чаплїнському під самим носом. 

— Понюхаймо васць се — сказав холодно. 
— Бий, хто в Бога... Служба! — крикнув Чаплїнський хватаючи 

за шаблю. 

Але не вспів виняти шаблі. Молодий намісник обернув ним в паль¬ 
цях, вхопив одною рукою за карк, другою за штани понизше пояса, 
підніс в гору і несучи так дригаючого до дверий поміж лавками, кликав: 

— Панове браця, місця для бичка, бо поколе! 
Так говорячи дійшов до дверий, ударив в них Чаплїньским, 

що аж ся отворили і викинув підстаросту на улицю. 
Потім спокійно усів на давнім місци коло Зацьвілїховського. 
В кімнаті через короткий час запанувала тишина. Сила якої 

довід зложив пан Скшетуский, заімпонувала зібраній шляхті. Однак 
по хвили ціла гостинниця затрясла ся від сміху. 

— Най жиють Вишневиччики! — кликали одні. 
— Зімлів, зімлів і кров зго обляла — кричали другі, що загля¬ 

дали через двері, цікаві,що зробить Чаплїньский. — Слуги зго 
підносять! 

Мале тільки число сторонників підстарости мовчало і не маючи 
відваги за ним обстати, гляділо понуро на намісника. 

— Сказавши правду, то сей бик сам собі шукав клопоту — 



відізвав ся старий Зацьвілїховський. 
—Телятко се, не бик! — сказав, зближуючи ся, хрубпй шляхтич, 

що мав більмо на однім оцї, а на чолї дїру величини таляра, через 
котру сьвітила ся, гола кість. — Телятко се, не бик! Позволь васць 
— говорив дальше, звертаючи ся до Скшетуского — щоби мені 
вільно було офірувати свою службу. Ян Заґлова, гербу Вчелз, що ко- 
ждиії легко може пізнати, хочбп по сій дірі в чолї, яку вибила 
мені розбійницька куля, колим ходив до Сьвятої Землі, щоби від¬ 
бути покуту за гріхи молодости. 

— Дайже васць спокій — сказав Здцьпілїховський, — а говорив 
ась иньшим разом, що се тобі зі вибили в Радомю куфлем. 

— Куля розбійницька, щобим так здоров був:В Радомю було 
що иньшого. 

— Ходив ась васць до Сьвятої Землї... може, алесь в ній не 
був, се певно. 

— Не був ам, бом вже в Галатї одержав мученичу пальму. 
Коли брешу, том 9 архинес, не шляхтич. 

— А таки брешеш і брешеш. 
— Шельмою бим був без вух. В ваші руки, пане наміснику! 

Тимчасом приходили і другі і познакомлювали ся з паном Скшетус- 
ким і осьвідчалп зму свою прихильність, бо не любили Чаплїньского і 
були раді тому, що зго спіткало. Дивна річ і трудно се сегодня 
зрозуміти, що так вся шляхта в околпци Чигирина, як і поменьші 
властителі' слобід, чиншівники, що більше! навіть служба Конзц- 
польских, хоч всі вони, як сусіди, знали про звади Чаплїньского 
з Хмельницьким, всі стояли по стороні Хмельницького. Бо Хмель¬ 
ницький мав славу знаменитого жовніра, що положив не малі заслу¬ 
ги в ріжних війнах. Також знали всі, що сам король зносив ся зним 
і високо цінив зго думку, а на цілу сю зваду дивили ся тільки, 
як на звичайну бурду шляхтича зі шляхтичем, а таких бурд було ти¬ 
сячі, особливо в українських землях. Отже ставали по стороні то¬ 
го, що умів собі ззднати більше прихильности не предвиджуючи, 
щоби з сого мали повстати такі страшні наслідки. Пізнїйше до- 
перва загоріли серця шляхти ненавистию до Хмельницького. 

Приходили отже до пана Скшетуского з повними квартами, го¬ 
ворячи: ”Пий, панз брацз! — Випий і зі мною! -—Нехай жпють 
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Вишневеччпки! Такий молодий, а вже поручником у князя! Віват 
князь Ярема, гетьман над гетьманами! — 3 князем Яре¬ 

мою підемо накрай сьвіта! — На Турків і Татар! — До- Стамбулу! 

— Най жиз нам милостиво пануючий Владислав IV! А найго- 

лоснїйше кричав пан Заґлоба, що сам оден готов був перепити 
і перекричати цілий реґімент. « 

— Мосцї панове! — верещав, що аж шиби в вікнах дзвонили — 

вже я запізвав до суду згомостя султана за насильство, яко¬ 

го допустив ся надійною в Галатї. 

• — Не говори бо вацьпан дурниць, щоби ся тобі язик не вистрепив. 

— Як то, мосцї пане? А чотири артикули воанного права? На¬ 

сильство, підпал, рабунок, напад на дім! А чиж се власне не бу¬ 

ло насильство? 

— Криклива з васцї птиця. 

— Перестаньже ваше... 

— І вирок дістану, і оголошу аго безчесним, а потім війна, 

але вже з інфамісом (знеславленим). 
— За здоровлз вашмосцїв! 

Декотрі однак сьміяли ся, а зними пан Скшетуский,^' бо 
вже ся аму трохи з чуприни курило, а шляхтич говорив і говорив, 

як нанятий. На щаста перервав аго теревені якийсь другий шлях¬ 

тич, що зближивши ся, сіпнув аго за рукав і промовив сьпівучим 
литовським говором: 

Познакоми вацьпан, мосцї Заґлобо, і мене з паном намісни¬ 

ком Скшетуским — познакоми, будь ласка! 

— Дуже радо, дуже радо. Мосцї наміснику, отеє пан Повсїноґа. 

— Подбіпанта — поправив шляхтич. 

— Все одно! Гербу Зервіплюдри... 

— Зервікаптур — поправив шляхтич. 

— Все одно! З Псїхкішек. 

— З Мпсїкішек — поправив шляхтич. 

— Все одно. Не знаю, щобим волів, чи миші чи песї киш¬ 

ки Але то певне, що ані в одних ані в других не хотївбим 
мешкати, бо і осидїти ся там не легко і виходити не політично. Мосцї 
пане — говорив дальше до Скшетуского, показуючи на Литов¬ 

ця: — От вже тиждень пю вино за гроші сего шляхтича, що маа 
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за поясом меч рівно тяжкий як черес, а черес рівно тяжкий як 
дотеп. Але зсли я коли пив вино за гроші більшого дивака, то 
позволю себе назвати таким кпом, як той, що мені вино купуз. 

— А то зго обїхав! — кричала сьміючи ся, шляхта. 
Але Литовець не гнівав ся, махав тілько рукою, усьміхав ся 

лагідно і повторяв. 
— От давбись вацьпан спокій — слухати гадко. 
Пан Скшетуский приглядав ся цікаво тій новій особі, що 

дійсно заслуграла на назву дивака. Передівсїм був се чоловік 
так високого росту, що головою майже досягав до стелі, а що 
був надзвичайно худий, то видавав ся зще висшим. Широкі ра¬ 
мена і жилавий карк вказували на надзвичайну силу, хоч бу¬ 
ла на нїм тільки шкіра і кости. Живіт так зму запав ся під грудь¬ 
ми, що виглядало мовби рік не їв, хоч вбраний був богато в сі¬ 
ру курту зі сьвіґодзінського сукна, з вузкпми рукавами. Чобо¬ 
ти мав високі, шведські, що вже тоді зачинали входити в моду на 
Литві. Широкий, лосевий пояс, добре вппакований червінцями, 
не маючи ся на чім тримати, опадав аж на бедра, а до пояса 
був привязанпй крижацький меч і то так довгий, що сягав аж 
під пахи сего великана. 

Та хтоби настрашив ся меча, скороби успокоїв ся, глянувши 
на зго властителя. Зго обличе було худе, так само як ціла 9го 
особа. Брови звисали в долину так само як пара вусів коноплян- 
ної барви. А лице було так уцтиве і щире, як в малої дитини. 
Сі звисаючі брови і вуса надавали зму смутного і зажуреного а 
заразом і сьмішного вигляду. Виглядав на чоловіка, що ним лю¬ 
ди попихають, але пану Скшетсукому подобав ся від першого 
погляду за тую щирість, що била з зго облича і за знаменитий жов¬ 
нірський убір. 

— Пане наміснику — сказав — то вашмосць від князя Вшп- 
невецького? 

— Так 9. 

Литовець зложив руки якби до молитви і підніс очи в гору. 
— Ах, що се за великий войовник, що се за лицар, що се за вожд. 
— Дай Боже Річи посполитій таких як найбільше. 
— Певно, певно. А чиби не можна до нього під прапор? 
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— Буде радий васцї. 
Ту пан Заґлоба вмішав ся до розмови: 
— Буде князь мати два рожни до кухні, оден з вацьпана, 

а другий з твого меча, або найме васцї за ката, або буде на то¬ 
бі опришків вішати, а може схоче вацьпаном сукно на барву мі¬ 
ряти! Тьфу, як ся вацьпан не встидазш, будучи чоловіком і като¬ 
ликом, бути так довгим як серпенс (вуж), або як поганське 
ратище. 

— Слухати гадко — сказав терпеливо Литовець. 
— Якаж гідність вашецї ? — поспитав пан Скшетуський — бо 

коли васць говорив, то пан Заґлоба так васцї переривав, що я 
нічого не міг зрозуміти. 

— Подбіпзнта. 
— Повсїноґа. 

— Зервікаптур з Мисїкішек. 
— Мазш бабо радість! Пю зго вино, але нехай буду кпом, як 

се не поганські назви. 
— Давно васць з Литви? — питав дальше намісник. 
— От вже дві недїли сиджу в Чигирині. Довідавши ся від пана 

Зацьвїлїховського, що васць туди будеш їхати, чекаю, щоби під 
твозю опікою представити свої просьби князеви. 

— Скажиж мені вашмосць, прошу, бо я цікавий, чому такий 
катовський меч носиш під пахою? 

— Не катовський се, мосцї наміснику, а крижацький, а но¬ 
шу зго, бо здобутий в бою і від давна в роді. Вже під Хой- 
ницями був в литовських руках — тому і ношу. 

— Алеж він мусить бути добре тяжкий! хиба до обох рук? 
— Можна до обох, можна до одної. 
— Покажиж но васць! 

Литовець добув і подав меч, але пану Скшетуському від¬ 
разу рука повисла. Анї ся зложити, анї виміряти удару сво- 
бідно. Обома руками дав вже собі раду, але зще було тяжко. От¬ 
же пан Скшетуский завстидав ся трохи і звернувс я до присутнцх: 

— Ану, мосцї панове, хто зробить хрест? 
— Ми вже пробували — відповіло кілька голосів. — Оден пан 

комісар Зацьвілїховський піднесе, але хреста і він не зробить. 
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-— Ну, а вацьпан? — питав пан Скшетуский, звертаючи ся 
до Литовця. 
Шляхтич підніс меч, як тростину, і махнув ним кільканай- 

цять разів, що аж в воздусї засвистало і вітер повіяв по присутних. 
— А нехайже васцї Бог секундуз (помагав)! — закликав 

Скшетуский. — Дістанеш напевно службу у князя. 
— Бог бачить, що зї бажаю, бо мені в ній певно меч не 

заржавів. 
— Але дотеп до решти, — сказав пан Заґлоба — бо не вмівш 

ним васць так добре обертати. 
Зацьвілїховський встав, і оба з намісником збирали ся вихо¬ 

дити, коли нараз війшов до гостинницї чоловік білий як го¬ 
луб і побачивши Зацьвілїховського, сказав: 

— Мосцї хорунжий, пане комісару, я до вас умисно! 
Був се полковник черкаський Барабані. 
— То ходи вашмосць до мене на кватиру —- відповів Зацьві¬ 

лїховський. :— Ту вже так ся з чуприн курить, що і сьвіта не видко. 
Вийшли разом, а з ними Скшетуский. Зараз за порогом Ба¬ 

рабані спитав: 
— Чи нема вістий про Хмельницького? 
— 9. Утік на Січ. Отсей офіцир стрічав зго вчера на степу. 
— То не водою поїхав? Я вислав післанця до Кодака, щоби 

зго ловили, але коли так, то дарма. 
Се сказавши, Барабаш закрив рутками очи і почав повторяти: 
— Ісусе Христе! Ісусе Христе! 
— Чого васць так непокоїш ся? 
— А чи вашмосць зназш, що він мені зрадою видер? Чи 

зназш, що то значить опублікувати такі документи на Сїчи? 
Ісусе Христе! 9слй король не зачне війни з бісурменами, то 
се іскра на порох... 

— Вашмосць заповідазш ребелїю (повстанз)? 
— Не заповідаю, бо зї бачу, а Хмельницький ліпший від На¬ 

ливайка і від Лободи. 
-—А хто за ним піде? 
— Хто? Запороже, резстрові, міщани, хуторники, чернь — і 

такі от! 



Ту- пан Барабані показав на ринок і на людий, що ся по 
нім увивали. Цілий ринок був запакований великими сивими во¬ 
лами, яких гнано до Корсуня для війска, а при волах ішло 
много пастухів, так званих чабанів, що ціле жшга жили по сте¬ 
пах і пустинях — люди напів дикі, не визнаючі жадної релїґії 
— релїґіонїс нуллїюс, як говорив возвода Кисіль- Були між ни¬ 
ми люди подібнїйші до опришків, як до пастухів, страшні покри¬ 
ті лахманами з ріжних убрань . Більша часть була повбирана 
в баранячі толуби, або не виправлені шкіри з вовною на верх. 
Були порозхрістувані, і хоч була се зима, сьвітили голими грудь¬ 
ми, опаленими від степових вітрів. Кождий був узброзний, але 
носили ріжну збрую: одні мали на плечах луки і сагайдаки, 
другі самопали, або так звані піщелї, ще иньші татарські шаб¬ 
лі і коси або лишень дручки з попривязуваними до кінця кін¬ 
ськими щеками. Межи ними крутили ся вже ліпше узброзні Ни- 
зовцї, що везли на продаж до обозу сушену рибу, зьвірину і ба¬ 
ранячий лій, дальше чумаки з сілю, степові і лісні пасічники 
з воском і медом і лісні осадники зі смолою і дігтем. Були 
там і хлопи з підводами, реєстрові Козаки, Татари з Білгороду 
і Бог зна хто — волоцюги, сіромахи з цілого сьвіта- В цілім 
місті було повно пяних, бо нічліг випав в Чигирині, отже гу¬ 
ляли перед ночию. На ринку розкладано огні, а подекуди го¬ 
ріли бочки зі смолою. Зі всіх сторін доходив гамір і крики. 
Переразливий голос татарських свистївок і бубнів мішав ся з ревом 
худоби і з лагідними голосами лір, при котрих сліпці співали улюблену 
пісню: 

”Соколе ясний, 
Брате мій рідний, 
Ти високо лїтазш, 
Ти далеко видазш“. 

По при се роздягали ся крики: ”гу! га! — гу! га!“ Се пяні 
Козаки, пообмазувані дігтем, танцювали на ринку тропака. Все 
те разом було дике і розшалїле. Старому Зацьвілїховському 
досить було кинути оком, щоби ся переконати, що Барабаш 
мав слушність, і що найменьший подув міг підпалити сі яеокре- 
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сані маси, яких було повно по цілій Украінї. А поза 
сими масами, стояла зще Січ, стояло Запороже, що хоч по Масло- 
вім Ставі зістало уняте в карби, але все нетерпеливо -гризло 
наложений з му нашильник, памятаючи польських комісарів. А се 
була зорганізована сила. Сила ся мала за собою симпатиї 
хлопських мас, що були меньше терпеливі, як в других сторо¬ 
нах Річи посполитої, бо мали під боком Чортомлик, а за ним 
вже панів не було. Отже пан хорунжий, хоч сам Українець і 
завзятий сторонник східної церкви, задумав ся глубоко. 

Як старий чоловік, він добре памятав часи Наливайка і Ло¬ 
боди, знав украінську душу ліпше ніж хтонебудь иньший на 
Украінї, а знаючи рівночасно Хмельницького, знав, що він вар¬ 
та дві сотні Лободів і Наливайків. Отже зрозумів, яка вели¬ 
ка небезпека грозить з причини зго утечі на Сїч, до того з ко¬ 
ролівськими листами, про котрі Барабаш говорив, що в них бу¬ 
ло повно обітниць для Козаків. 

— Мосцї полковнику черкаський, — сказав до Барабаша — 
вашмосць повинен поїхати на Сїч і підкопати впливи Хмельниць¬ 
кого- 

— Мосцї хорунжий, — відповів Барабаш, — скажу вашмосцї 
лишень стільки, що на саму вість про утечу Хмельницького, по¬ 
ловина черкаської залоги сеї ночи також утїкла за ним на 
Сїч. Мої часи вже минули — мені могила, не булава. 

І справді, Барабаш був добрим жовніром але чоловіком 
старим і без впливу. 

Так дійшли до кватири Зацьвілїховского. Старий хорунжий 
вже трохи повеселів, бо така вже була зго вдача, і як засщи ко¬ 
ло півґарця меду, сказав: 

— То все фурда, 9сли, як говорять, розпічне ся війна з бі- 
сурменами. Бо хоч Річ посполита не хоче війни і сойми вже 
напсували королеви не мало крови, то все таки король може на 
своїм поставити. Цілий сей огонь можна буде звернути проти 
Турка, а на всякий случай маємо перед, собою ча'с. Я сам пої¬ 
ду до краківського пана, представлю зму цілу справу і буду про¬ 
сити, щоби присунув ся близше до нас з війском.Чи що скориста- 
ю, не знаю, бо хоч се пан хоробрий і досьвідчений войовник, то 
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про те дуже зарозумілий на сбоз війско і власну думку. Васць, 
мосцї полковнику черкаський, тримай Козаків в карбах а васць, 
мосцї наміснику, як прибудеш до Лубнїв, перестережи князя, 
щоби звернув увагу на Січ. Хочби і думали що розпочинати, 
то ще раз повторяю, мазмо час. На Січи тепер людий не бо- 
гато: порозходили ся за рибою і за зьвіром і сидять по цілій Украї¬ 
ні по селах. Нїм позбирають ся, то богато вще води в Дніпрі пе- 
реплине. А до того може будуть ся бояти князя, коли дові- 
дають ся, що він слідить за сим, що ся дїз на Січи- Може 
будуть сидіти тихо. 

— Я можу виїхати з Чигирина хоч і за два дні — сказав на¬ 
місник. 

— Се гаразд. „ Два або і три дні не значить нічого. Ваш- 
мосць, пане полковнику черкаський, вишли післанцїв з повідомле- 
Н9м до пана хорунжого коронного і до князя Домініка. Але ваш- 
мосць вже спиш, як бачу? 

І справді Барабаш зложив руки на череві і задрімав глубо- 
ко; по хвили навіть почав хропіти. Старий полковник, коли 
не їв або не пив, а любив сі два занятя понад все, то звичайно 
спав. 

— Диви ся вашець — сказав Зацьвілїховський тихо до наміс¬ 
ника — варшавські статисти хотїлиби тримати Козаків в кар¬ 
бах за помочию такого старця! Бог з ними! Вірили і самому 
Хмельницькому, з котрим канцлер мав навіть в якісь договори 
входити. 

Намісник зітхнув на знак співчутя. А Барабаш хропів що¬ 
раз голоснїйше і муркотів через сон: 

— Ісусе Христе! Ісусе Христе! 
— Колиж васць думаєш виїздити з Чигирина? запитав хо¬ 

рунжий. 
— Випадав мені почекати зо два дни через Чаплїнського, 

бо він певно схоче шукати сатисфакциї, за се, що вго стрінуло. 
— Не думаю, що він се зробить. Скорше би наслав своїх 

слуг на васцї, вслибись не носив княжої барвп; але задирати 
ся з князем страшна річ — навіть для слуги Кон9цпольеьких. 

— Повідомлю зго, що чекаю, а за два або три дні пої- 
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ду. Засїдки не дуже бою ся, маючи шаблю при боці і купку 
людий. 

Сказавши се, попрощав намісник старого хорунжого і вийшов. 
Над містом сьвітила така ясна луна від костпрів пороз¬ 

кладаних на ринку, що виглядало, начеб цілий Чигирин сто¬ 
яв в огни. Гамір і крики взмогли ся зще з настанзм ночи. 
Жиди зівсїм не показували ся зі своїх домів. В однім місци 

' громада чабанів сьпівала сумну степову пісню. Веселі Запо¬ 
рожці танцювали коло огнищ, кидали в гору шапкамп, стріляли 
з пістолів і пили горівку квартами. Денеде счиняла ся бійка, 
яку мусїли усмиряти люди підстарости. Намісник мусів собі 
робити дорогу держаком від шаблі і, слухаючи сего гамору і 
вереску, хвилями думав, що то вже зачиназ ся повстанз. Також 
здавало ся ому, що товпа дивить ся на него грізними очима і 
від часу до часу прочував ся 9му тихий прокллін. В ухах дзве¬ 
ніли зму зще слова Барабаша: ”Ісусе Христе! Ісусе Христе!“ 
— і серце почало зму бити сильнійше. 

Тимчасом чабани сьпівали щораз голоснїйше, а Запорожці 
палили з самопалів і гуляли при горівцї. 

Стрілянина і оклики у—га! у—га! доходили до ух намісника 
навіть тоді, коли вже ляг спати в свої й кватирі. 

III 

Кілька днів опісля відділ нашого намісника посував ся жва¬ 
во в сторону Лубнїв. Переправивши ся через Дніпро, ішли ши¬ 
рокою степовою дорогою, що лучила Чигирин з Лубнями, іду¬ 
чи через Жулки, Сім Могил і Хороль. Другий такий гостинець 
ішов зі столиці князя до Київа. В давнїйших часах, до битви 
під Солиницею, сих доріг зівсїм зще не було. До Київа треба 
було їхати 8 Лубнїв степом і пустинею; до Чигирина була водна 
дорога, з поворотом треба було їхати на Хороль. А взагалі 
сі задніпрянські добра були пустинею, мало що більше засе¬ 
леною, як Дикі Поля, і туди часто навідували ся татарські за¬ 
гони і Запорожці. 
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Над берегами Сули шуміли величезні лїси, майже недоти- 
кані людською рукою; місцями по позападаннх берегах Сули, 
Рудої, Слїпороду, Коровая, Пчоли і пньших більших і мень- 
шпх рік і допливів, творили ся мокляки, порослі густими кор¬ 
чами і лісами, а в части луками. Ті лїси і багнища були 
безпечним прпбіжищем для всілякого рода зьвірн; по найтемнїй- 
шнх лісових закутинах жили безчисленні стада бородатих ту¬ 
рів, медведїв і диких свинпй, а коло них сірі громади вовків, 
рисїв, кун, серен і сугаків; по багнах і річних ковбанях буду¬ 
вали бобри свої домівки, а про сих бобрів ходили вісти на За- 
порожу, що межи ними з столітні старці, білі як сніг зі ста¬ 
рости. 

На високих сухих степах буяли стада . диких коний. По 
ріках було повно риби і водного птацтва. Дивна се була земля, 
напів сонна, але носяча сліди колишнього людського житя. 
Всюди було повно попелищ з якихсь прастарих городів; всюди 
було повно могил новійших і старших, порослих вже діброва¬ 
ми. І ту, так як на Диких Полях, вставали по ночах духи і 
опирі, а старі Запорожці оповідали собі при ватрах дива про 
се, що ся часами діяло в сих лісних нетрях, з котрих доходи¬ 
ли витя якихсь незнаних зьвірів, напів людські а напів зьвіря- 
чі крики, страшні гамори, неначеб там відбували ся битви або 
лови. Під водами відзивали ся дзвони позатоплюваних міст. Зе¬ 
мля не була гостинна і мало доступна, місцями розмякла, місця- 

і ми без води, спалена і суха, а до мешканя небезпечна, бо по¬ 
селенців, які лиш сяк так осіли ся і загосподарували ся, ни¬ 
щили татарські напади. Відвідували зі тілько Запорожці за бо¬ 
брами, зьвіром і рибою, бо в часі мира більша часть Ннзовцїв 
розходила ся з Січи на лови, або як говорено: на ”промисл“, 
по всіх ріках, ярах, лісах, і комишах, бобруючи по місцях, про 
котрі навіть мало хто знав. 

Однак осіле житз старало ся загнїздити ся на сих землях, 
так як ростина, що стараз ся, де може, причепити ся до ґрунту 
корінцями і раз враз зривана, де може, відростав. 

Ставали по пустках городища, сади, кольонїї, слободи і ху¬ 
тори. Земля була місцями родюча, а манила свобода. Але на 
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добре зацвило там жита аж тодї, коли сї землї перейшли в ру¬ 
ки князїв Вишневецьких- Князь Михаїл, оженивши ся з Могилян- 
кою, почав старанно упорядковувати свої задніпрянські посїлости, 
стягав людий, заселював пустки, запевнював свободи до трий- 
цять лїт, будував монастирі і впроваджував своа княже пра¬ 
во. Навіть і такий поселенець, що осїв на сих землях не знати 
як давно і думав, що сидить на своїм власнім ґрунті, радо ста¬ 
вав княжим чиншівником, бо за сей чинш ішов під могучу кня¬ 
жу опіку, котра зму давала захист і боронила перед Татарами. 
Але правдиве жита зацвило доперва під желїзною рукою моло¬ 
дого князя Яреми. 9го панована зачинало ся зараз за Чигири¬ 
ном, а кінчило ся аж ген під Конотопом і Ромнами. Хоч не 
був се аще весь княжий мазток, бо почавши від Сандомир- 
ського возвідства, мав він землї в Волинськім, Руськім і Київсь¬ 
кім возвідстві, але наддніпрянські посїлости були як-би аго 
власного державою. 

Татарин довго чигав над Орлом чи над Ворсклою і вітрив, 
як вовк, нїм відважив ся пустити коня на північ. Місцеві не¬ 
спокійні ватаги повступали на княжу службу. Желїзна рука кня¬ 
зя уняла в карби свавільників і вони тепер сторожили границь 
зго маатностий. 

Отже зацвило жита і зароїло ся всюди. На слідах давних 
шляхів побудовано дороги; ріки пообкопувано греблями, котрі 
мусїли сипати невільники або поволи закріпощувані хлопи. 

Там де колись шумів вітер по очеретах а по ночах вили вов¬ 
ки і топільнпкп, тепер гуркотіли млини. Поверх чотириста ко¬ 
ліс, не числячи густо розсіяних вітраків, мололо збіже на самім 
Заднїпровю. Сорок тисяч чиншівників платило чинш до княжих 
кас, ліси зароїли ся пасіками, на окраїнах поставали щораз 
нові села, хутори і слободи. На степах, побіч диких табунів, 
пасли ся цілі стада свійської худоби і конпй. Непроглядний одно¬ 
стайний виднокруг дібров і степів причепурив ся димами з хатів, 
золоченими копулами церков і костелів — пустиня переміняла ся в 
залюднену країну. 

Отже пан намісник Скшетуский їхав весело і не спішив ся, 
так якби через свої посїлости, маючи скрізь запевнені постої 4 
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і нічлїгп. Був се лиш початок січня 1648 року, але дивна, 
визмкова зима зівсїм недавала ся в знаки. В воздусї пахло 
весною; земля розмякла і сьвітила порозливаними водами, на 
полях була зелень, а сонце парило так сильно, що в полудни 
подорожним кожухи до плечий прилипали. 

Відділ намісника значно побільшив ря,бо в Чигирині прилучи¬ 
ло ся до него волоське посольство, котре вислав господар до Луб- 
нїв під проводом пана Розвана Урсу. При посольстві було 
кільканайцять жовнірів почетної сторожі і вози з челядию. Крім 
сего їхав з намісником наш знакомий пан Лонґінус Подбі- 
пзнта, гербу Зервікаптур, зі своїм довгим мечем під пахою і 
з кількома слугами. 

Сонце, чудова погода і запах надходячої весни упоювали сер¬ 
ця веселостию. Намісник тпмбільше був веселий, що вертав з 
довгої подорожи під княжпй дах, що був заразом 8го дахом, 
вертав, справивши ся добре, отже і певний доброго принятя. 

Але зго веселість мала і иньші причини. 
Крім ласки князя, котрого намісник любив з цілої душі, 

чекали на него в Лубнях і одні чорні очи солодкі як мід- 
Очи сї належали до Ганусі Божобогатої - Красїнської, двір¬ 

ської панни княгині Ґризельди, що була найгарнїйшою дівчиною 
< межп всіма двірськими панями, великої баламутки, за котрою 

пропадали всї мущини на княжім дворі в Лубнях, а она за 
ніким. На дворі княгині Гризельди панувала сувора обпчайність, 
однак се не перешкоджало молодїжи поглядати- на себе горію- 
чими очами і зітхати. Отже пан Скшетуский посилав свої зіт- 
ханя до чорних очий, так як і другі, а коли бувало лишав гя 
сам в своїй кватпрі, тб брав лютню в руки і сьпіваг.: 

”Тп з специял над специялами!“ — 

або знов: 
”Як татарська орда, 
Береш в ясир корда (серця)!“ 

Але що він був чоловіком веселим а притім жовніром дуже 
замилованим в своїм званю, отже не брав собі сего дуже до 
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серця, що Гануся усьміхала ся так само до него, як і до пана 
Бнховця з волоської хоругви, як до паца Вурдля з артилзриї і 
до пана Володийовского від драґонів, а навіть до пана Баранов- 
ского з гусариї, хоч сей послїдний був вже добре шпаковатий 
і шепелявив, бо зму куля з самопалу розбила піднебінз. Наш 
намісник бив ся вже навіть на шаблї за Ганусю з паном Володи- 
йовским, але коли довело ся задовго сидїти в Лубнях без якоїсь 
виправи на Татарів, то кучно зму було навіть коло Ганусї, і 
коли треба було іти в похід — то ішов з охотою, без жалю 
і без споминів. 

Та знов і повертав з радостию. Отже тепер, вертаючи з 
Криму полагодивши успішно поручені собі справи, підсьпівував 
весело і герцював конем їдучи побіч пана Лонґіна, котрий сидячи 
на великанській інфлянтській кобилї був, як завсігди,. сумний і 
зажурений. Вози посольства, жовнірська сторожа і челядь лишили 
ся значно по задї. < 

— Наш пан посол лежить на возї як колода і спить весь 
час — сказав намісник, — Чудасиї мені оповідав про свого Воло¬ 
щину, аж заснув. Нема що казати! Край богатий, клімат лагід¬ 
ний , золота, вина, бакалій і худоби маз подостатком. Прийшло 
мені отже на думку, що наш князь з сином Могилянки і маз 
таке саме право до господарського стілця, як хто иньший. 
А князь Михаїл прецїнь доходив сих прав. Не першина то 
нашим панятам Волощина. Побивали вже там нераз і Турків 
і Татарів і Волохів, і Семигородцїв... 

— Але нарід там мякшпй, чим у нас, як мені пан Заґло- 
ба росказував в Чигирині, — сказав пан Лонгін — а колибв 
і зму не вірити то в книжках до набоженьства з доказ що 
се правда. 

— А се як в книжках? 

— Я сам маю таку книжку і можу зї вашмосцї показати, бо 
зї завсігди з собою вожу. 

Сказавши се, відчепив тороки при сїдлї, і, добувши невелич¬ 
ку книжочку, оправлену старанно в телячу шкірку, насамперед 
поцілував зї побожно, а опісля, перевернувши кільканайцять кар¬ 
ток, сказав: 
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Читай васць! 
Пан Скшетуский почав читати: 
— ”Под твою мплость прибігаам, Богородице Дїво... 
— А деж ту а що про Волохів? що васць говориш? — се молитва! 
•— Читай васць дальше. 
— ”ІДобисьмо ся стали гідними Христових обітниць. Амінь.“ 
— Но, а тепер питана... 
Скшетуский читав: 
—• ”Питана: Чому волоська кінниця називаа ся легкою? — від¬ 

повідь: Бо легко втїкаа. Амінь.“ — Гм! правда! Алеж бо се 
дивна мішанина в сій книжцї. 

— Бо се жовнірська книжка, в котрій крім молитов находять 
ся ріжні війскові інструкциї, з котрих можна научити ся про 
ріжні народи, котрі з них ліпші а котрі підлїйші; що до 
Волохів, то показуа ся, що вони труси, а при тім великі зрадники- 
Що зрадники, то річ певна, бо се видно і по пригодах князя 

Мпхаіла. По правді, то і я чув, що се жовнір вже з природи нік¬ 
чемний. Правда, що князь ма9 одну знамениту волоську хоруг¬ 
ву, в котрій а пан Биховець поручником, але беручи стисло, 

то в сій хоругві, не знаю, чи а двайцять Волохів. 
— Як же вашмосць міркуаш, пане наміснику, чи богато людий 

маа князь під оружам? 
— Буде з вісім тисяч, не числячи Козаків, що стоять по палан- 

ках. Але говорив мені Зацьвілїховський, що тепер князь вер¬ 
буй нових людий. 

— То може дасть Бог, що підемо на яку нову виправу? 
— Говорять, що готовить ся велика війна з Турком, і що сам 

король маа вирушити з цілою силою Річи посполитої. Знаю також, 
що дарунки для Татарів зістали затримані, а прецінь они си¬ 
дять тихо і не сьміють розпустити своїх загонів. Про се чув я 
і на Кримі, де мене так ласкаво принято певно тому, що а 
поголоска, що як король рушить ся з гетьманами, то князь маа 
ударити на Крим і до чиста Татарів знищити. Бо і певна річ, що 
сеї роботи другому не дадуть. 

Пан Льонгін підніс в гору руки і очи. 
— Днй се Господи милосерний, дай таку сьвяту війну, на 
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славу христіяньства і нашого народу, а мені допоможи сповнити 
свої обіти, щобим міг знайти потіху в смутку, або славну смерть 
на полю битви. 

— То васць зложив якісь обіти що до війни? 
— Так чесному товаришевії отворю всі тайни мові душі, і 

хоч богато говорити, то коли вацьпан радо слухазш, то зачну: 
Зназш вашмосць, що мій герб називав ся Зервікаптур, а 
се для того, що коли вще під Грунвальдом мій предок, Стовейко 
Подбіпзнта, зобачив трох лицарів в монаших каптурах, як їхали 
в однім ряді, заїхав їх з боку, і за одним замахом стяв всім 
тром голови, а про сей славний вчинок пишуть літописи, з вели¬ 
кими похвалами для мого предка ., . 

— Видно, що не лекшу руку мав сей предок від васцї, але 
і зівсїм справедливо назвали зго Зервікаптуром. 

— За се вму король і герб надав, а в гербі три козячі го¬ 
лови на срібнім поли, на памятку тих трох лицарів, бо они мали 
такі самі голови ,■ вироблені на своїх щитах. Сей герб, разом 
з сим ось мечем, переказав Мій предок Стовейко Подбіпзнта 
своїм потомкам, з заповітом, щоби старали ся підтримати славу 
роду і меча. 

— Нема що казати, походиш вашмосць зі славного роду! 
Ту пан Льонґін почав ревно вздихати, а коли зму стало трохи 

лекше, так говорив дальше: 
— Отже будучи послідним- з цілого роду, зложив я в Троках 

обіт перед Пресьвятою Дївою, що буду жити в чистоті і не 
оженю ся скорше, доки за славним приміром мого предка, Стовейки 
Подбінзнти, не зітну тим самим мечем трох голов разом від одного 
замаху. О Боже милосерний, бачиш, що я зробив все, що було 
в моїй силі. Чистоту зберіг до шінїшного дня, серцю сказав мовчати, 

шукав війни, але не мав щастя... 
Поручник усьміхав ся під .вусом. 
— І не стяв вацьпан трох Толов? 
— Ні! не удало ся! Щастя нема! Бувало нераз по дві, але 

трох ніколи- Не удало ся заїхати, а годї просити ворогів, щоби 
ся рівно поуставляли. Бог один бачить мій смуток. З сила в ко- 
стех, мазток з... але молодість миназ, добігаз мені вже сорок 
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пять лїт серце рве ся до любови, рід гине, а трох голов як нема, так 
нема!.. Такий то і Зервікаптур з мене. Посьміховисько для людий, як 
зівсїм слушно говорить пан Заґлоба, що я все терпеливо зношу 
і офіровою ласці Спасителя. 

Литовець почав так тяжко зітхати, що аж вго інфлянтська 
кобила, певно зі співчутя до свого пана, почала жалісно стогнати 
і хропіти. 

Тілько лишень можу сказати вашмосцї — сказав намісник, 
—*що коли під князем Яремою не знайдеш нагоди, то хиба не 
знайдеш ніколи. 

— Дай Боже! — відповів пан Льонґін — длятого і їду проси¬ 
ти князя о ласку. 

Дальшу розмову перебив їм надзвичайний лопіт крил- Як вже 
сказано, тої зими птаство не повідлітало до вирею, ріки не поза¬ 
мерзали, і длятого було скрізь повно всякого птаства, особливо 
понад багнами. Власне в сій хвили поручник з паном Льонгіном 
доїздили до берега Кагамлика, як над їх головами зашуміло ціле 
стадо журавлів, що летіли так низько, що можна було до них 
дручком докинути. Стадо летіло з страшенним вереском і замість 
запасти в очеретах, піднесло ся несподівано в гору. 

— Летять, якби що за ними гонило — сказав пан Скшетуский. 
— А он! бачиш васць — сказав пан Льонгін, нокаючи на 

білого птаха, що перетинаючи воздух скісним летом, старав ся 
підлетіти під стадо. 

— Сокіл, сокіл! не дав їм запасти! — кликав намісник. — 
Посол мав соколи, мусів їх пустити. 

В тій хвилі пан Розван Урсу надїхав чвалом на чорнім ана- 
толськім кони, а за ним кількох слуг. 

— Пане поручнику, прошу на забаву — сказав. 
— Чи се сокіл вашої чести ? 
— Так, знаменитий ловець, побачиш вашмосць . . . 
Пігнали в трійню наперед, а за ними з обручем сокільник 

Волох, що з очима зверненими на стадо кричав зі всеї сили 
заохочуючи сокола до борби. 

Відважний сокіл вже тимчасом примусив стадо підняти ся 
в гору, а потім сам підлетів як блискавиця в гору зще висіле і 
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завис над ним. Журавлї збили ся в одну величезну купу і шу¬ 
міли крилами, як буря. Птахи повитягали шиї, понаставляли в гору 
клювп, неначе списи, і ждали на атак. 

Сокіл тимчасом кружляв над ними- То опускав ся, то знов 
підносив ся, неначеби вагував ся кинути ся на діл, де на аго грудь 
ждало сто острих клювів. Зго білі пера, осьвічені сонцем, сьві- 
тили на погідній синяві неба, як само сонце. 

Нагло, замість кинути ся на стадо, полетів як стріла в дале- 
чійь і незабаром зник за купами дерев і очеретів. * • 

Перший Скшетускпй пустив ся за ним конем- Посол, сокільник 
і пан Льонґін пішли за зго приміром. 

Втім на скруті дороги намісник стримав коня, бо новий і 
дивний вид представив ся зго очам. На середині гостинця лежала 
боком карита зі зломаною вісю. Двох козачків тримало випря¬ 
жені коні. Погонича не було зівсїм; очевидно поїхав наперед 
шукати ратунку. При каритї стояло дві женщини, одна вбрана 
в лисячий толуб і такуж шапку з округлим дном, з суворим, 
мужеським обличем; друга, була се молода панянка, пишного 
росту, з гарними панськими рисами. На рамени сеї молодої пані 
сидів сокіл і роздувши піря на груди, гласкав їх своїм клювом. 

Намісник спинив коня, що аж копита зарили ся в пісок го¬ 
стинця, і підніс руку до шапки, змішаний і не зна¬ 

ючи, що маа говорити, чи витати, чи допоминати ся 
о сокола. Змішаний був зще і тому, що з під шапочки 
минати ся о сокола. Змішаний був още і тому, що з під шапочки 
глянули на него такі очи, яких зще в жптю своїм не бачив: чорні, 
оксамітні і мягкі і огнисті, при котрих очи Ганусі Божобогатеї, 
згаслибп, як сьвічка при похіднії. Над тими очима рисували ся 
ніжними луками шовкові чорні брови, румяні лиця цвили, як 
найгарнїйша цьвітка, через малинові губи, трохи відхилені, ви¬ 
глядали ,не зуби а перли, з під шапочки спливали буйні звої 
чорного волося. ”Чи се Юнапа у власній особі, чи якась дру¬ 
га богиня ?“ — подумав намісник, видячи сей стрілистий зір, 
випуклу грудь і сего білого сокола на рамени. Стояв отже наш 
поручник без шапки і задивив ся, як в чудотворний образ, і 
очи зму ся сьвітили, а за серце хапало аго щось, якби рукою. 
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І вже мав розпочати свою мову словами: ”9сли ти 9 смертним 
зством, а не богинею ..коли як раз в тій хвилї надїхав посол 
і пан Льонґін, а з ніфш сокільник з обручем. Видячи се, богиня 
наставила соколовії руку на котру сей сейчас перейшов з рамени, 
переступаючи з ноги на, ногу- Намісник випереджуючи сокільни- 
ка,, хотів сам зняти птаха, коли несподівано спинила ся дивна 
ворожба. Отеє сокіл, поставивши одну ногу на руці панни, 
вхопив ся другою намісникової долоні і замість пересісти ся, 
став радісно квилїти і притягати сі руки до себе так сильно, 
що мусіли ся зіткнути. Намісником аж стрясло, а сокіл аж то¬ 
ді дав ся перенести на обруч, як сокільник заложив зму 
каптур на голову. Тоді старша пані почала промовляти: 

— Лицарі — говорила — хтоби ви не були, не відмовте по¬ 
мочи женщпнам, котрі лишивши ся на дорозі без помочи, са¬ 
мі не знають, що почати. До дому вже нам не далеко, всего 
три милі, але в каритї оси попукали, і прийде ся нам хиба в 
поли ночувати; погонича післали до Синів, щоби нам бодай 
вози вислали, але нїм він доїде і назад верне, буде вже темно, а 
ту страшно самим лишати ся, бо могили не далеко. 

Стара шляхтянка говорила скоро і таким грубим голосом, 
що наміснпк аж здивував ся, але відповів чемно: 

Не думайтеж імосць, щоби ми вас і вашу доньку мали ли¬ 
шити без помочи. їдемо до Лубнїв, бо всьмо жовнірами на службі 
у князя Яреми, і мабуть наша дорога іде в ту саму сторону, 
а хочби і ні, то радо і зїдемо з дороги, колиби лишень на¬ 
ша поміч не прикрила ся. Що до возів то їх не маю, бо з товариша¬ 
ми їду по жовнїрськи, верхом, але пан посол мав вози, і думаю, 
що як чемний кавалзр, він пані і панянці радо послужить. 

Посол уклонив ся соболевою шапкою, бо знаючи полську 
мову, зрозумів, о що ся розходить і сказавши паням гарний 
комплімент, дав росказ сокільникови, щоби сейчас вернув ся за 
возами, що були лишились значно по заді. Через цілий сей 
час намісник вдивляв ся в панну, котра не могучи знести зго 
пожираючого погляду, спустила очп в долину, а дама з козачим 
обличем так говорила далі: 

— Нехай Господь заплатить вашмосцям за поміч. А що до 



Лубнїв далека зще дорога, то не погордите моїм і моїх синів 
дахом, під котрим вам будемо раді. Ми з Розлогів Сїромахів, 
я вдова по по князевп Курцевичеви-Булизї, а се не моя дочка, 
але дочка по старшім Курцевичеви, по братови мого мужа, що 
віддав нам сироту під опіку. Сини мої тепер в дома, а я вертаю 
з Черкасів, кудим їздила, щоби помолпти ся перед образом сьвя- 
тої Пречистої. Аж ось се підчас повороту стрінула нас ся приго¬ 
да і колиби не услужність вашмосцїв, то хибаби нам довело ся 
на дорозї ночувати- 

Княгиня говорилаби була зще довше, але от показали ся на 
скруті скоро надїзджаючі вози окружені службою посла і жовні¬ 

рами пана Скшетуского. 
— То їмосць пані вдова по князевп Василевп Курцевпче- 

ви? — спитав намісник. 
— Нї! — заперечила скоро і якби з гнівом княгиня. — Я вдова » | 

по Константиновп, а се з дочка Василя, Злена, — сказала, по¬ 
казуючи на панянку. 

— Про князя Василя богато в Лубнях оповідають. Вув се 
жовнір великий і повірник небіщика князя Михаїла. 

— В Лубнях я не була — сказала гордо Курцевичева — і 
про зго жовнірські заслуги не знаю, а про аго пізнїйші по¬ 
ступки нема що згадувати, бо і так всі про них знають. 

Чуючи се, князівна Злена склонила голову на груди, 
квітка підтята косою, а намісник відповів скоро: 

— Сего вацьпанї не говори. Князь Василь, засуджений че¬ 
рез страшну ошибку людської справедливості! на утрату майна 
і житя, мусів утікати, але пізнїйше викрила ся зго невинність, 
що в своїм часі оголошено і привернено 9го назад до слави і 
чести; а слава повинна бути тим більша, чим більша була кривда. 

Княгиня подпвила ся бистро на намісника, і в зі ненризмнім, 
острім облпчу виразно відбив ся гнїв. Але пан Скшетуский, хоч 
молодий, мав в собі тілько якоїсь лицарської поваги і так ясне 
лице, що не сьміла зму нічого відповісти, натомість звернула ся 
до князівни Зленп: 

— Вацьпаннї того не треба слухати. Іди і доглянь, щоби па¬ 
кунки переложено з каритп до возів, на котрих за цозволензм їхмосцїв 
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будемо їхати. 
— Позволите панї, що вам поможу — сказав намісник. 
Пішли обоз до карити, але коли тілько станули напротпв 

себе по обох сторонах її дверцят, шовкові вії очий князївнп 
піднесли ся і її зір упав на лице намісника, як ясний сонячний 
промінь- 

— Якже маю дякувати вашмосцї — сказала голосом, що 
видавав ся намісникові! солодкою музикою —- якже маю дякувати, 
щось обстав за славою мого батька і за тою кривдою, що зго 
стрічаз від найблизших кревних. 

— Мосця панно! — відповів намісник, а чув що 9го серце таз, 
як той снїг на весну.. — Так менї Боже допоможи, що я за сю 
подяку готов в огонь скочити, або і кров свою проляти, а що 
охота так велика, то і заслуга меньша, і тому не годить ся менї 
приймати подяки. 

— Золи вашмосць пан нею погорджузш, то як убога сирота не 
маю як оказати свозї вдячности. 

— Не погорджую я нею — говорив щораз жпвійше намісник, 
— але бажаю заробити собі на так велику ласку довгою і вірною 
службою, і о се тільки прошу, щоби мене пані на сю службу 
ласкаво зводила приняти. 

Князівна, чуючи сї слова спаленіла і змішала ся, потім по¬ 
блідла нагло і підносячи руки до лиця, відповіла смутним голосом: 

— Така служба могла-би вацьпану принести хиба одно неіцастз. 
А намісник нахилив ся через дверці карити і так говорив тихо 

а сердечно: , * 
Принесе, що Бог дасть, а хочби навіть і біль, то я прецінь 

готов упасти вацьпаннї до ніг і о ню просити. 
— Не може се бути, лицарю, щоби вацьпан доперва мене по¬ 

бачивши, мав таку велику охоту до сеї служби. 
— Як лиш я тебе побачив, том відразу забув про себе, і бачу, 

що вільному жовнїрови доведе ся хиба перемінити ся в невільника, 
але така мабуть вже Божа воля.. Любов, се так як стріла, що 
несподівано прошнваз грудь, і от вже чую зі вістрз, хоч вчера 
самбим сему не вірив, якби мені був хто сказав се. 

— Коли вашмосць вчера не вірив, якжеж я маю повірити нині? 

V 
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— Час о тім вацьпанну найліпше переконав, а щирість мон> 
можеш бачити хочби й тепер, не тілько в очах, але і в обличу. 

І знов шовкові вії очий князівни піднесли ся і зі зір стрі¬ 
нув ся з мужеським і щирим обличем молодого жовніра і з таким 
замилованим поглядом, що темні румянцї покрили зі лице. А- 
ле вже не спускала очий в долину і він через хвилю пив солодість 
зі чудових очий. І так гляділи на себе як два зства, що стрі¬ 
нувши ся чи то на гостинци чи на степі, чують, що себе вибра 
ли відразу, і котрих душі зачинають зараз до себе взаїмно горну¬ 
ти ся, як два голуби. 

Але ту хвилю запалу перервав їм острий голос княгині Кон- 
стантинової, що кликали князівни. Надійшли вози. Слуги ста¬ 
ли переносити на них пакунки і за хвилю все було готове. 

Пан Розван Урсу, чемний бояр, відступив обом женщинам 
власну колясу, намісник сів на коня. Рушено в дорогу. 

День вже хилив ся до вечера. Розлиті води Кагамлика сьвіти- 
ли золотом заходячого сонця і багряного зарева. Високо на не¬ 
бі посували ся стада легоньких хмарок, що червонїючись края¬ 
ми, линули поболи до границь овиду, неначе ішли спати десь 
до незнаного пристановиска. Пан Скшетуекий їхав з боку коло кня¬ 
зівни, але не бавив зі розмовою, бо говорити з нею так, як перед 
хвилею, при других не міг, а пусті слова не хотіли зму якось че¬ 
рез горло пролізти. В серцю тілько чув радість, а в голові шуміло 
зму щось, як вино. 

Ціла каравана посувала ся жваво наперед, а тшнину переривало 
тільки порсканз конпй і дзвенькіт стремен. Волоські жовніри, ї- 
цучі на задних возах, розпочали сьпівати сумну волоську пісню, 
а коли скінчили, роздав ся носовий голос пана Льонґіна, що 
сьпівав набожну пісню. Тимчасом смеркло ся. На небі замиготї- 
іи зьвізди, а з вогких лугів вставали білі тумани як безкраз 
море. 

Вїхалп в ліс, але ледви уїхали парусот кроків, як дав ся чу¬ 
ти кінський тупіт, і перед караваною показало ся пять їздців. 
Були се молоді князі, котрих погонич повідомив о пригоді, що 
стрінула їх матір, отже спішили їй на зустріч, везучи з собою 
віз запряжений в чотири коні. 



— Чи то ви, синіш? — закликала стара княгиня. 
—-Ми, мамо! 
— А ходїть близше!... Завдяки отеим іхмосцям, не потрі- 

бую вже помочи... То мої синки, котрих поручаю ласцї І. М. 
панів: Спмеон, Юр, Андрей і Микол ай — а то хто пятий? — 
сказала, придивляючи ся пильнійше. — Гей, зсли старі очи 9ще 
видять напотемкп, то Богун — що? 

Князївна подала ся н-азад в середину коляси. 
— Чолом вам, княгине, і вам князївно Злено! — сказав пя- 

тпй їздець. г 
— Богун! — говорила стара. —Від полку приїхав-зсь, соколе? 

А з теорбаном? Вптайже, витай! Гей, сини! Просила я вже 
[. М. панів на нічліг до Розлогів, а тепер і ви їм поклоніть ся! 
Гість в дім, Бог в дім! Будьтеж іхмосцьове на наш дім ласкаві. 

Булпги поклонили ся шапками. 
— Просимо покірно вашмосцїв в низькі пороги. 
— Вже мені пообіцяли, і аго високість пан посол і пан намісник. 

Будемо гостити знаменитих каваларів, тілько що онп привик¬ 
ли до ріжних специялін на дворах, тож не знаю, чи їм буде сма¬ 
кувати наша убога паша. 

— На жовнірськім, не на двірськім хлїбі, ми виросли —- ска¬ 
зав пан Скшетуский. 

А пан Розван Урсу додав: 
— Пробував я вже хлїба по шляхотськпх домах і знаю, що і 

щірський ому не дорівнао. 

Вози рушили наперед, а стара княгиня говорила дальше: 
— Давно се вже, давно минули для нас лїпші часи. На Во- 

лини і на Литві о още Курцевпчі, що жпють по великопанськи, 
тле они убожілих кревних не хочуть знати, за що нехай їх 
Бог скарав. У нас майже козача біда, що нам вашмосцьове 
мусите вибачити і щирим серцем приняти се,на що щиро про- 
шмо. Я і пять * синів сидимо на однім селї і кідьканайцять 
злободах, а з нами і още ся їмосцянка на опіці. 

Намісника дивували сї слова, бо чув в Лубнях, що Розлоги 
були великою маотностию, а по друге, що належали колись до 
князя Василя, вітця Злени. Однак не випадало зму питати ся, 
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в який спосіб перейшли в руки Константина і зго вдови. 
—То їмосць пані мавпі пять синів? — запитав пан Розван 

Урсу. 
— Малам пятьох, як львів — відповіла княгиня, але най¬ 

старшому Василеви поганці очи викапали смолоскипами в 
Вілгородї, і від сего "'зму і розум надпсував ся. Коли молоді 
зідуть на виправу, то я сама лишаю ся дома з ним тільки і 
З сею їмосцякою, з котрою більше біди як потіхи. 

Згірдний тон, з яким стара княгиня говорила про князїв- 
іу, був так очевидний, що се звернуло увагу намісника. За¬ 
кипів гнівом і мало не сказав поганого проклону, але слова 
застигли аму на устах, коли глянувшп на князівну, побачив 
при місячнім сьвітлї, що зі очи заляли сльози. 

— Що з з вацьпанною? чого плачеш?— запитав з тиха. 
Князівна мовчала. 
— Я не можу знести сліз вацьпанни — говорив пан Скше- 

гуский, а вндячи, що стара княгиня заговорила ся з паном 
Розваном Урсу і не дивить ся в зго сторону, налягав дальше: — 
йа Бога, промов хоч слово, бо Бог видить, що кров і здпров¬ 
із віддавбим, щоби тебе потішити. 

Нагло почув, що оден з їздців наппраз на него так силь¬ 
но, що аж коні отирають ся боками. 

Розмова з князівною була перервана, отже пан Скшетус- 
кий здивований, і розгніваний, звернув ся до сьмільчака. 

До сьвітла місяця побачив пару очий, що днвили ся на него 
зухвало, визиваючо а заразом глумливо. 

Очи сі сьвитили страшно, як очи вовка, серед лїса. 
— Що до біса, — подумав намісник — чорт, чп що? —І загля¬ 

нувши з близька в ті горіючі очи спитав: 
— А чого то васць так напиразш конем і вдивлязш ся в мене 

очима? 
їздець не відповів нічого, лиш все вперто і зухвало вдивляв ся 

в намісника. 
— 9сли тобі темно, то могу викресати огню, а зсли гости¬ 

нець за тісний, то гайда в степ! —- сказав намісник сердитим го¬ 

лосом. 
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— А ти, Ляшку, відлітай від коляси коли степ бачиш — 
відповів їздець. 

Намісник замість відповіді! ударив ногою коня напасника так 
сильно, що сей аж застогнав і в однім моменті опинив ся аж 
на краю гостинця. 

їздець осадив коня на місци і через хвилю здавало ся, що 
кине ся на намісника, коли заговорила стара княгиня: 

— Богун, що з тобою? 
На сї слова їздець обернув конем і переїхав на другий 

бік коляси до княгпнї, що говорила дальше: 
— Що з тобою? Вважай, що ти не в Переяславі, анї на 

Кримі, але в Розлогах. От лїпше поїдь наперед і провадь вози, 
бо зараз буде яр, а в ярі темно. 

Пан Скшетуский був тілько 'здивований, що і розгніваний. Сей 
Богун очевидно шукав зачіпки; але чому шукав? звідки ся 
несподівана напасть? 

Через голову намісника перелетіла думка, що ту певно вхо¬ 
дить в гру княжна, тим більше, що глянувши на ню, побачив 
мимо темряви, що була блїда і немов перестрашена. 

Тимчасом Богун поїхав наперед, так як аму сказала княгиня, 
котра спозираючи за ним, сказала напів до себе, напів до намісника: 

— То шалена голова, 
— Видно несповна розуму — відповів з погордою пан Скше 

туский. — Чи сей козак на службі у пані? 
Стара княгиня кинула ся в зад коляси: 
— Що вацьпан говориш, се Богун підполковник, преслав¬ 

ний юнак, друг моїх синів, а мені якби шестий прибраний 
син. Не можеж се бути, щоби вашмосць про» него не чув, бож про 
него всі знають. 

І дїйсно пану -Скшетускому було добре знане се імя. Оно 
виплинуло на верха з поміж імен ріжних козацьких полковників і 
отаманів і було на устах всіх по обох боках Дніпра. По ярмар¬ 
ках і коршмах сьпівали слїпцї пісні про Богуна, а по вечерни- 
цях росказувано чуда про молодого ватажка. Хто він був, звід¬ 
ки ся взяв, ніхто не знав. 9го колискою були степи, Дніпро, 
Пороги і Чортомлик зі своїм лябіринтом проливів, заливів, ков- 
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бань, островів, скал, ярів і очеретів ... Від маленькости зжив ся 
і заприязнив ся з сим напів диким сьвітом. 

В мирних часах ходив з другими ”за рибою і за зьвіром“, 
товк ся по дніпрових закрутах, бродив по багнах і очеретах — а- 
бо знов перебував цілими місяцями серед глухих лісів. Зго 
школою були виправи на Дикі Поля за татарськими чередами і 
табунами, засідки, битви, напади на татарські улуси, на Біл- 
город, на Волощину, виправи чайками Дніпром аж ген на Чор¬ 
не море. Днював на кони а ночував на степу при ватрі. Скоро 
став любимцем цілого Низу, став проводити другим, і перевис- 
шив всіх відвагою. Готовий був іти зі стома людьми хочби на 
Бахчисарай і засьвітити луною в очи самому ханови; палив та¬ 
тарські улуси і міста, витинав мешканців в пень, роздирав кінь¬ 
ми полонених татарських мурзів, спадав як буря, переходив як 
смерть. На морю кидав ся як вихор на турецькі ґалзри. Пускав 
ся аж в середину Будяку, влазив, як говорено в пащу льва. Де¬ 
які з зго виправ були впрост шалені. Меньше відважні і очай- 
душні конали на палях в Стамбулі або гнили на турецьких ґалз- 
рах приковані до весел — він завсїгди виходив цілий і здоровий, 
а до того з великою добичею. Говорено, що зібрав величезні 
скарби і що тримав їх поховані по дніпрових комишах. Нераз 
бачено як доптав заболоченими ногами по золотом тканих матери- 
ях, стелив коням під ноги дорогоцінні коври, або як убраний 
в оксаміти купав ся в дігти, показуючи тим козацьку погорду для 
пишних тканин і вборів. Місця ніде довго не загрів. Часами, 
прибувши до Чигирина, Черкасів або Переяславя, гуляв на смерть 
з Запорожцями, часами жив як чернець, не говорив до людий, 
утікав в степи. Нераз окружав ся сліпцями і по цілих днях слу¬ 
хав їх пісень, за що по просту обсипав їх золотом. Межи шлях¬ 
тою вмів ся знайти як сьвітовий, огладжений кавалзр, межи ко¬ 
заками був козаком, межи лицарями лицарем. По що на 
сьвітї жив, чого хотів, до чого стремів, кому служив, над сим 

не думав. Служив степам, вихрам, війні, любови і власній фан¬ 
тазій. Ся власне фантазия відріжняла зго від других ватаж¬ 
ків, для котрих було все одно, кого бити, своїх чи Татарів. 
Богун брав добичу, але волів війну від добичі, любив небезпеку 
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з погорди для тоїж небезпеки; платив золотом за пісні, шукав 
слави, а про решту не дбав. 

Зі всіх ватажків він найліпше уособляв Козака-лицаря і то¬ 
му і пісня вибрала ого за свого любимця а аго імя прославило ся 
по цілій Україні. 

Послїдними часами зістав переяславським підполковником, 
але на ділі мав вдасть полковника, бо старий Лобода вже сла¬ 
бо держав булаву в старечій долони. 

Пан Скшетуский проте добре знав, хто був Богун, а коли 
питав княгині, чи то не козак в зі службі, робив се навмисне, 
з погорди, бо прочував в нїм ворога. 

Додумував ся також, що скоро ся зачало, то оно на чімбудь 
не скінчить ся. Але пан Скшетуский був також завзятий і не 
любив ховати ся перед небезпекою.. Готов був хочби 1 зараз 
пустити коня за Богуном, але їхав при боці княжни. Впрочім 
вози минули вже яр і з далека показали ся сьвітла в Розлогах. 

Курцевичі—Булиги, був то старий княжий рід, що виводив 
свій родовід від Корията, і мабуть дійсно походив від Рури- 

ка. Було дві головні лінії в родині, з котрих одна жила па 
Литві, а друга на Волини, а на Заднїпрз переніс ся доперва 
князь Василий, оден з численних потомків волинської ЛІНІЇ, 

котрий, будучи убогим, не хотів жити межи богатими кревними 
і вступив на службу до князя Мпхаіла Вишневецького, батька 
”Яреми“. 

На сій службі окрив ся славою і віддав князеви значні при¬ 
слуги, за що одержав на вічність маєтність Розлоги, які опісля 
задля великого числа вовків названо Вовчими Розлогами, і в 
них осів на стало. В 1629. році перейшов на латинський обряд 
і оженив ся з Рагозянкою, панною зі значного шляхотського роду, 

що походив з Волощини. З того подружа по році прийшла на 
сьвіт донька Злена; мати умерла при аї уродженю, а князь 
Василий не думаючи вже другий раз женити ся, посьвятив ся 
цілковито господарці і вихованю одиначки. Був се чоловік ви¬ 

соко характерний і надзвичайно чесний. Доробивши ся досить 
скоро значного майна, подумав зараз про старшого брата Кон- 
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стантина, що відтручений богатою родиною жив на Волине в 
біді. Зго разом з жінкою і пятьма синами спровадив до Розло¬ 

гів і ділив ся з ним кождим кусником хліба. В сей спосіб оба 
Курцевичі жили спокійно аж до 1634. року, в котрім князь 
Василь пішов з королем Володиславом під Смоленьск. Там то 
лучила ся та нещаслива пригода, що спричинила зго згубу. 

В королівськім обозі перелапано лист писаний до Шегина, 

підписаний назвиском князя і запечатаний аго гербом. Так яв¬ 

ний доказ зради зі сторони лицаря, що до того часу не мав 
на собі жадної змази, всіх здивував і поразив. Надармо князь 

'Василий сьвідчив ся Богом, що ані рука, ані підпис на листі 
не аго — герб Курч на печати усував всякі сумніви, бо в те, 

що він згубив свій перстень, чим князь ся оправдував, ніхто 
не хотів вірити. Кінець кінців нещасливий князь, засуджений 
за сей злочин на утрату житя і чести, мусів ся рятувати уте¬ 

чею. Приїхавши ночию до Розлогів, казав братовп Константи- 

нови присягнути, що буде опікувати ся зго дочкою, як батько, 

— від'їхав на все. Говорено, що раз зще писав до князя лист 
з Бару з просьбою, щоби не відбирав Злені кусника хліба і 
лишив зі в спокою в Розлогах під опікою Константина, а опісля 
по нїм слух загинув. Булп вісти, що зараз помер, то знов, що 
пристав до цісаря і згинув в Німеччині на війні, але хтож міг 
що знати на певно? Мусів згинути, коли більше не довідував 
ся про доньку. В короткім часі перестали про него говорити, 

а пригадали собі зго аж тоді, як зго невинність вийшла на 
верха. Якийсь Купцевич з Витебська, признав ся умираючи, 

що то він писав під Смоленьском лист до ІІІегіна і запеча¬ 
тав зго перстенем, який знайшов в обозі. По тім відкритю 
огорнув всіх великий жаль. Несправедливпй вирок знесено і імя 
князя Василя привернено до слави, але для него самого ся 
нагорода прийшла за пізно. Що до Розлогів, то Ярема і не 
думав їх відбирати, бо Вишневецькі, знаючи ліпше князя Ва¬ 

силя, не хотіли віритп в зго провину. Міг він був навіть і 
лишпти ся і кпити собі з вироку під їх опікою, а утік длято- 
го, що не міг знести нечести. 
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Отже Злена росла спокійно в Розлогах під ніжною опікою 
стрийка, і доперва по аго смерти зачали ся для неї тяжкі 
часи. Жінка Константина, з родини сумнївого походженя, була 
сувора, загониста і енерґічна, котру оден муж міг утримати в 
руках. По аго смерти забрала она в свої желїзні руки про¬ 
ваджена справ в Розлогах. Служба дрожала перед нею, двір¬ 
ники бояли ся аї як огню, а і сусідам дала ся небавом в 
знаки. В третім році своаї управи два рази нападала збройно 
Сївінських в Броварках і сама в мужеськім перебраню, на кони, 
доводила челядию і нанятими Козаками. Коли раз полки князя 
Яреми розбили ватагу Татарів коло Семи Могил, княгиня на 
чолі своїх людий знищила до тла купу недобитків, що була 
загнала ся аж під Розлоги. В Розлогах розсїла ся на добре і 
уважала їх за свою і своїх синів власність. Синів любила, як 
вовчиця молодих, але що сама була простачкою, то не поста¬ 

рила ся для них о відповідне вихована. Чернець грецького 
обряду, спроваджений з Кіава, научив їх читати і писати, і на 
тім скінчила ся їх школа. А прецї недалеко були Лубнї, а 
в них княжий двір, на котрім молоді князї могли набрати ся 
оглади, обзнакомпти ся в княжій канцеляриї з публичними спра¬ 
вами, або вступити під хоругов і перейти лицарську школу. 

Але княгиня мала свої причини, задля яких не віддавала їх до 
Лубнїв. 

А нужби князь Ярема приганув собі, до кого належать 
Розлоги і вглянув в справу опіки над Зленою, або зі взгляду 
на память князя Василя перебрав сю опіку на себе? Довелось 
би ся тоді хиба вибирати ся з Розлогів; отже княгиня воліла 
щоби в Лубнях забули, що на сьвітї в якісь Курцевичі. Але за 
се молоді князі виховували ся більше по козацькії як по шля- 

хотськи. Ще хлопцями брали участь в сварах старої княгині, 
в наїздах на Сївінських і в виправах на татарські ватаги. 
Маючи вроджену відразу до книжок і письма, цілими днями стрі¬ 

ляли з луків або вправляли ся в робленю шаблями і в киданю 
арканів. Не займали ся навіть господарством, бо мати нічого 
не випускала з рук. Жаль було дивити ся на тих потомків 

\ 
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знаменитого роду, в котрих жилах плила княжа кров, але котрих 
обичаї були суворі і грубі, а умовпй розвій і затверділі серця 
нагадували дикий, неуправнпй степ. Але про те повиростали, як 
дуби; однак, будучи самі сьвідомі сего, що о простаками, всти- 
далп ся жити зі шляхтою і волїли товариство козацьких ватажків. 
Завчасу вже війіпли в зносини з Низом, де їх уважано за то¬ 
варишів. Часами по півроку сиділи на Січи; ходили на промисл 
з Козаками, брали участь в походах на Турків і Татар, що стало 
вкіньци їх головним і улюбленим занятам. Мати не противила 
ся тому, бо часто привозили з собою богату добичу. Та підчас 
одного з таких походів найстарший Василь попав ся в руки 
поганців. Братя при помочи Вогуна і зго Запорожців вправдї 
зго відбили, але з викапаними очима. Від тої пори він му¬ 
сів сидіти в дома, І хоч перед тим був найзавзятїйшпм зі 
всіх, то опісля злагіднів і жив на побожних роздумуванях. Бра¬ 
ти провадили дальше воанне ремесло, і здобули собі призвиско 
князїв-козаків. Тай досить було оком глянути на Розлоги Сі¬ 
ромахи, щоби пізнати, які там люди мешкають. Коли посол 
і пан Скшетуский заїхали перед браму зі своїми возами, поба¬ 
чили не двір, а радше великанську шопу, побудовану з гру¬ 
безних дубових колод, з вузкими вікнами, подібними до стрільниць. 
Мешканя для челяди і козаків, стайнї, і шпіхлїрї притикали без- 
посередно до сего двора, і творили одну велику безфоремну 
будівлю, складаючу ся з множества висших то нпзшпх частий, 
що все з надвору виглядало так убого і простачо, що колиби 
не сьвітла в вікнах, то годї би було припустити, що там мешка¬ 
ють люди. На майдані перед домом видно було два журавлі 
при колодязях; коло брами стояв стовп а на нїм на верху 
колесо, на котрім перебував освоаний медвідь. Сильна брама з 
дубових бальків провадила на майдан, що був оточений ровом і 
частоколом. 

Очевидно було се оборонне місце, забезпечене проти напа¬ 
дів і наїздів. Ві всім нагадувало погранпчну козацьку ладан¬ 
ку, а хоч більшість шляхетських осель на пограничу була та¬ 
кого самого стилю, то прецї ся, зще більше як другі, вигля¬ 
дала на якесь розбійниче гніздо. Челядь, що вийшла напротив 
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гостий з похіднями, була подібнїйша до опришків, як до служби. 
Великі пси на- майдані шарпали ланцухами, якби хотіли ся 
повривати і кинути на прибувших, а по стайнях іржали коні; 
молоді Булиги разом з материю почали кликати на службу, 
видавати прикази і клясти. Серед такого гармідру війшли гості 
до середини дому. Але ту доперва пан Розван Урсу, котрий, 
видячп з надвору убожество оселі, почав вже був жалувати, 
що дав ся запросити на нічліг, здумів ся до чиста на вид сего, 
що побачили зго очи. Середина дому зівсїм не відповідала зго 
зверхному виглядови. Гості війшли насамперед до просторих 
сїний, котрих стіни були майже цілковито покриті збрузю, ору- 
жзм і скірами диких зьвірят. 

В двох величезних грубах горіли деревлянні колоди і при 
їх яснім сьвітлї було видно богаті сідла на коні, блискучі 
панцирі, нагрудники, польські і турецькі шоломи і місюрки зі 
срібними верхами. На противлежній стіні висіли щити, яких 
вже не уживано в тих часах, коло них ратища і списи і січна збруя, 
почавши від шабель а скінчивши на кинжалах і ятаганах, 
котрих рукояти миготіли при блеску огню ріжниМ'И барвами, 
як маленькі зірки. По кутах звисали цілі вязанки шкір з ли¬ 
сів, вовків, медведїв, кун і горностаїв — доказ мисливського 
хисту молодих князів. Нпзше, вздовж стін, дрімали на обручах 
яструби, соколи і великі беркути, спроваджені з далеких схід¬ 
них степів, а уживані до погоні за вовками. 

З тих сїний перейшли гості до великої гостинної кімнати. 
І ту на комині з припічком горів яркий огонь. Ся кімната бу¬ 
ла аще богатше прибрана як сіни. Гибльовані стіни були покриті 
килимами, а підлога була вистелена пишними східними ковра- 
ми. На середині стояв довгий стіл на перехресних ногах, зби¬ 
тий з простих дошок а на нїм кришталева посуда, золочена, 
або різана з венецького шкла. По під стінами стояли меньші сто- 
лп, шафи, і полиці, а на них сепети, скринки викладані бронзом, 
мосяжні ліхтарі і годинники зрабовані свого часу Турками від 
Венециян а відтак Козаками від Турків. Ціла кімната була за- 
ложена множеством дорогоцінних предметів, яких ужиток був 
самим ґаздам дуже часто незнаний. Скрізь було богацтво пере- 
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мішане з степовою простотою. Цінні турецькі комоди, викладані 
бронзом, гебаном або перловиною, стояли побіч негибльованих 
поличок, прості деревляні крісла побіч мягких соф, повкрива¬ 
них коврами.-* Подушки, що лежали після східної моди на со¬ 
фах, були повипихані сїном або гороховинвм. Дорогі тканини 
і богаті предмети — було се так зване ”добро“ турецьке, або 
татарське, куплене за півдармо від Козаків, або здобуте на війні 
в части вще старим князем, в части молодими Булигами, що 
воліли пускати ся чайками на Чорне Море, ніж женити ся і 
пильнувати ґаздівства. Все те зівсїм не дивувало пана Скшетуско- 
го, що знав пограничні доми, але волоський боярин з дива 
не міг зійти видячи серед сего богацтва Курцевпчів повбира¬ 
них в ялові чоботи і кожухи не дуже ліпші від тих, що носила 
служба; дивував ся також і пан Льонґін Подбіпвнта, що привик 
на Литві до иньших порядків. 

Тимчасом молоді князі прпймали гостий щиро і з великою 
охотою, але що не мали оглади в сьвитї, то робили се так незграбно, 
що намісник ледви міг стримати ся від сьміху. 

Старший Симеон говорив: 
— Радісьмо вашмосцям і вдячні за ласку. Дім наш — дім 

ваш, отже будьте як у себе в дома. Кланязмо ся панам добродіям 
в низьких порогах. 

І хоч не знати було в вго голосі ніякої покори, або розу- 
міня, щоби приймав висших від себе, прецінь кланяв ся їм ко¬ 
зацьким звичаям по пояс, а за ним кланяли ся молодші брати, 
думаючи, що сего вимагав гостинність, говорячи: 

— Чолом вашмосцям, чолом! 

Тимчасом княгиня, потягнувши Богуна за рукав, випрова¬ 
дила зго до иньшої кімнати. 

— Слухай, Богун — сказала скоро — не маю часу богато 
говорити. Я завважила, що ти сего молодого шляхтича взяв на 
зуб і шукавш з ним зачіпки? 

— Мати — відповів Козак, цілуючи стару в руку. — Сьвіт ши¬ 
рокий, вму иньша дорога, а мені иньша. Ані я зго знав, ані 
за него чував, але нехай ся він мені не нахиляв до кня¬ 
зівни, бо як жию, шаблею в очи засьвічу. 
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— Гей, здурів, ошалів! А де голова, Козаче? Що ся з то¬ 
бою дїз? Чити хочеш погубити і нас і себе? Се з жовнір Вишне- 
вецького і намісник, визначний «чоловік, бо від князя їздив до 
хана в посольстві. Нехай зму під нашим дахом волосок з го¬ 
лови спаде, зназш, що буде? Зараз возвода очи зверне на 
Розлоги, зго пімстить, нас нажене на чотири вітри, а Злену 
забере до Лубнїв — і що тоді'? Чи нападеш на Лубни? Спро¬ 
буй, то побачиш. Хилить ся шляхтич до дівчини, нехай ся 
хилить, як приїхав, так і поїде, і буде спокій. Отже гамуй ся, а 
як не хочеш, то їдь, звідкись приїхав, бо нам зще ту спро¬ 
вадиш нещастз! 

Козак гриз вус і сопів, але зрозумів, що княгиня маз слуш¬ 
ність. 

— Они завтра від’їдуть, — сказав — і я ся погамую, але не¬ 
хай лишень чорнобрива до них не виходить. 

— А тобі що? Щоби думали, що зї замикаю? Отже вийде, 
бо я сего хочу. Ти ся мені в хатї не розпоряджай, бось не господар. 

— Не гнівайте ся княгине. Як не можна инакше, то буду для 
них солодкий, як турецькі бакалії. Зуба на зуб не поставлю, 
шаблї анї діткну ся, хочби мене гнів мав пожерти, хочби душа 
мала плакати. Нехайже буде ваша воля! 

— Атак то і говори, соколе, возьми теорбан, заграй, засьпівай, 
то і на душі стане тобі лекше. А тепер ходи до гостий. 

Вернули назад до гостинної кімнати, в котрій князі, не 
знаючи як бавити гостий, все їх запрошували, щоби були собі 
раді і все кланяли ся по пояс. Пан Скшетуский глянув остро і 
гордо Богунови в очи, але не знайшов в них зачіпки анї визову. 
Облнче молодого підполковника було ясне і веселе. Намісник при¬ 
глядав ся зму уважно, бо перше в темряві не міг бачити зго ри- 
сів. Тепер побачив юнака, стрункого як тополя, зі смаглявим 
лицем, прикрашеним чорним буйним вусом. Веселість зго обли- 
ча продирала ся через украінську задумчивість, як сонце через 
хмару. Чоло мав високе, на котре спадала чорна чуприна, об¬ 
тята рівно над рясними чорними бровами. Орлиний ніс, розду¬ 
ті ніздря і білі зуби, що полискували при кождій усьмішцї, 
додавали зще принади сему буйному типови української кра- 
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си, що аж за очи брала. Надзвичайно богатий убір виріжняв 
також молодого підполковника від князів повбираних в кожу¬ 
хи. Богун мав на собі жупан зі срібної лями, і червоний кон- 
туш, яку то барву носили всі переяславські Козаки. На бедрах 
носив креповий пояс, з котрого звисала дорогоцінна шабля 
на шовкових опонах; але і шабля і убір гасли при богацтві ту¬ 
рецького кинжала, затканого за пояс, котрого рукоять так бу¬ 
ла висаджена дорогими камінями, що аж сипало від неї іскрами. 
Так прибраного кождийби радше уважав зго за якесь панятко 
високого роду, ніж за Козака, тим більше, що і зго свобода 
рухів і великопанські манзри не зраджували низького походженя. 
Прибли.зивши ся до пана Льонґіна, вислухав істориї про предка 
Стовейка і про зітненз голов трох Хрестоносців, а потім звер¬ 
нув ся до намісника і, так якби межи ними нічого не зайшло, 
спитав з повного свободою: 

— Ваша мосць, чую, повертаєш з Криму? 
— З Криму — відповів сухо намісник. 
— Був і я там, і хоч не заганяв ся аж до Бахчисараю, то 

думаю, що зще і там буду, вели ся справдить се, про що говорять» 
— Про що васць думазш? 
— Говорять, що зсли милостивий король розпічне війну з 

Турками, то князь возвода навістить Крим огнем і мечем, і 
через сі вісти з велика радість на Украінї і на Низу, бо 
зсли під таким вождом не погулязмо в Бахчисараю, то хпба 
під жадним. 

— Погулязмо, як Бог на небі, — відізвали ся Курцевичі. 
Поручникови подобало ся се поважана, з яким підполконик го¬ 

ворив про князя і він усьміхнуши ся, сказав вже лагіднїйшим 
тоном: 

— Васцї, як виджу, не досить походів з Низовцями, які 
тебе прецї окрили славою. 

— Мала війна, мала слава. Велика, війна, велика слава. 
Конашевич Сагайдачний здобув зі не тілько на чайках але і 
під Хотином. 

В тій хвилі відчинили ся дцері, і до кімнати рійшов Василь, 
найстарший з Курцевичів, проваджений за руку княжною Зленого. 
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Був се чоловік середних літ, блідий і худий, б обличем аскета, 
що нагадувало византийські образи сьвятих. Довге волосз, що 
нередвчасно посивіло від нещасть і болю, спадало вму аж на рамена, 
а замість очпй мав дві червоні ями; в руках тримав мосяжний 
хрест, котрим почав благословити кімнату і всіх присутних. 

— В імя Бога і Отщя, в імя Спаса і Сьвятої Пречистої —го¬ 
ворив — зсли ви в апостолами і приносите добрі новини, витай¬ 
те в христіянських порогах. Амінь! 

— Вибачте вашмосцьове, — сказала тихо княгиня, — він маз 
розум помішаний. 

Василь все благословив всїх хрестом і говорив дальше: 
— Так як написано в апостольських книгах: ”Ті, що про- 

лиють кров за віру, будуть спасенні; котріж поляжуть для 
земських дібр, для зиску або добичі, — будуть осуджені.. .“Мо¬ 
лім ся! Горе вам, братя! горе мені, бо ми воювали задля до¬ 
бичі! Боже, будь милостив нам грішним! Боже, будь милостив... 
А ви, мужі, що прибулисьте з далека, які новини приносите? 
чи всьте апостолами? 

Замовк, і здавало ся, що чекав на відповідь, отже намісник 
відповів по хвили: 

— Далеко нам до такої високої ранги. Ми в тілько жовнірами, 
що готові полягти за віру. 

— То будете спасенні — сказав слїпий — але для нас не 
надійшла година визволеня. .. Горе вам, братя! горе мені! 

Дослідні слова вимовпви майже з зойком, а на зго лици 
малювала ся така безмірна розпука, що гості не знали, що 
робити. Тимчасом Злена посадила зго на кріслі, а сама побігла 
до сїний і вернула за хвилю з лютнею. 

Тихі звуки лютні полетіли по кімнаті, а їм до втуру почала 
княжна сьпівати набожну пісню: 

Вкажи дорогу, о Всемогучпй, 

Бо як паломник на роздорожу, 

Як той човен на синім морю, 

Блуджу, блукаю. 



Слїпець перехилив в зад голову, і слухав слів піснї, що 
мабуть дїлали на него як гоючий бальзам, бо з лиця поволи 
зникали біль і розпука; в кінци голова впала зму на груди, і 
так сидів неповорушно неначеби засипляв. 

— Аби лиш не переривати сьпіву, то він цілковито успо- 
коїть ся — сказала тихо княгиня. — Бачите вашмосцьове, зго 
поминано полягаз на * тім, < що цілий час очікуз апостолів, і 
хтоби не прийшов до дому, сейчас питаз, чи не апостоли... 

Тимчасом княжна Злена сьпівала дальше: 
\ 

В ночи і в день до Тебе кличу, 
Прости провини, успокій душу. 
Будь мені батьком, добрим, ласкавим, 

Вислухай, прошу! 
■ 

' 

Зі дзвінкий голос щораз кріпшав, і з сею лютнею в руці, 
з очима зверненими в гору, виглядала так чудово, що на¬ 
місник не міг від неї очий відірвати. Задивив ся в ню і забув 
о сьвіт-ї. 

З подиву розбудули зго доперва слова старої княгині: 
—Досить сего! вже він тепер не скоро розбудить ся. А 

тимчасом прошу іхмосцїв до вечері. 
— Просимо на хлїб і сіль! — відізвали ся за материю мо¬ 

лоді Булиги. 

Пан Розван, як кавалзр зі сьвітовими манзрамн, подав 
рамя княгинп, а видячи се пан Скшетуский посунув ся зараз 
до княжни Злени. Серце зму змякло на віск, коли почув зї 
руку на своїй, в очах стали іскри — і заговорив: 

— Знать вже і ангели з небі не сьпівають гарнїйше від 
вацьпанни. 

— Грішиш, лицарю, прирівнуючи мій сьпів до ангелського 
— відповіла Злена. 

— Не знаю, чи грішу, але се певне, що радо давбим собі 
і очп викапати, щоби тілько міг слухати твого сьпіву до 
смерти. Але що я говорю! Будучи сліпим, не мігбим тебе 
бачити, а се знов булоби страшною мукою. 
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— Не говори сего вашмосць, бо виїхавши звідси завтра, 
завтра забудеш. 

— О, не буде сего, бо так-зм ся в вацьпанні розлюбив, що 
доки мого житя, не хочу знати другої любови, а сеї не забуду! 

Темні румянцї виступили на лице князївни, і зі грудь по¬ 
чала сильнїйши филюватись. Хотіла відповісти, але тілько губи 
зї дрожали, отже пан Скшетуский говорив дальше: 

ГУ 

— Вацьпанна радше забудеш про мене при сім гарнім ва- 
тажкови. 

— Ніколи, ніколи! — шепнула дівчина. — Але вацьпан бережи 
ся зго, се страшний чоловік. 

— Що мені там значить оден козак, а хочби з ним і 
ціла Сїч тримала, я для тебе готов на все відважити ся. Ти 
для мене дорожша, як цілий сьвіт, — лишень не знаю, чи можу 
числити на взаімність. 

Тихе ”так“ забренїло в ухах пана Сшетуского, як райська музи¬ 
ка і зараз видало ся зму, що в нїм що найменьше бз ся десять сердець; 
все зму в очах поясніло,неначеби соняшні лучі осьвітили сьвіт; по¬ 
чув у собі якусь незнану силу, немовби зму виросли крила. При 
вечери мигнула перед ним кілька разів Богунова голова, котрий 
дуже Змінив ся і поблід, але намісник, маючи взаімність Зле¬ 
нії, не дбав про сего суперника. Впрочім зго думки були заня- 
ті чим иньшим. 

Отеє він чув, що Злена сидить коло него так близько, що 
майже раменем дотикав зі рамени, бачив румянцї, які не схо¬ 
дили з зї лиця, і від котрих било жаром, бачив зї филюючу грудь, 
і очи, то спущені в долину, і прикриті віями, то знов блискаю¬ 
чі як дві зірки. Бож Злена, хоч була загулюкана Курцеви- 
чевою, і хоч жила в сиріцтві, смутку і боязни, то она прецінь бу¬ 
ла Українкою з огнистою кровію. Коли тілько впали на нго теплі 
проміні любови, зараз зацвила як рожа і розбудила ся до но- 
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вого, незнаного житя. В вї обличу заблисло щаств і відвага, а 
сї пориви, борючи ся з дївочим встидом, помалювали вї лиця 
чудовою краскаою рожі. Отже пан Скшетускпй мало не вискочив зі ? 
шкіри. Пив без тями, але мід не дїлав на него, бо вже був пя- ; 
ний від любови. Не бачив нікого більше при столї, тілько свою 
дівчину. Не бачив, що Богуй бліднув щораз більше і стискав ру¬ 
коять свого кинжала; не чув, як пан Льонґін оповідав по раз . 
третий про предка Стовейка, а Курцевичі про свої виправи 
по ”турецьке добро“. Пили всі крім Богуна, а найліпший при- 
мір давала сама стара княгиня, пючи, то за здоровлз гостий, то 
за здоровлз ласкавого князя, або господара Лупула. Була також ' 
мова про сліпого Василя, про зго давнїйші лицарські подвиги, . 
про зго нещасливу виправу і зго теперішнє помішанз, котре ] 
найстарший Симеон так пояснював: 

— Подумайте лишень вашмосцьове, що коли найменьше сте¬ 
бельце в оці перешкаджаз дивити ся, якже тоді великі кавал- • 
ки смоли, діставши ся до розуму, не малиби зго помішати? 

— Дуже се делікатний інструмент — завважав пан Льонґін. 
Втім стара княгиня .спостерегла змінене лице Богуна. 
— Що тобі, соколе? 
— Душа болить, мати — сказав сумно, — але козацьке слово 

не дим, отже здержу ся. 
—- Терпи, синку, могорич буде! 

Вечера була скінчена, але меду все доливано до чарок. Ввій¬ 
шли козачки, яких закликано, щоби танцювали на потіху гостий.^ 
Забренїли цимбали і бубон, при котрих музиці заспані хлопці 
мусїли танцювати. За хвилю і молоді Булигп пустили ся в присю- 
ди. Стара княгиня, взявши ся під боки почала тупати ногами 
на однім місци і присьпівуватп, а видячи се пан Скшетускпй попро¬ 
сив Злену в танець. Коли зі обняв руками, здавало ся зму, що 
притисказ до грудий кавалок неба. Від скорого танцю зі довгі коси 
обмотали зго шию, так якби дівчина хотіла зго прпвязати до 
себе раз на завсїгди. Отже не витримав, а доглянувши, коли ніхто 
не дивив ся, нахилив ся і поцілував з цілої сили зі солодкі губи 

Пізно в ночи, коли знайшов ся сам лишень з паном Льонґіном 
в кімнаті де їм постелено спати, замість іти спати, сів на тапчані 
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і сказав: 
— З иньшим чоловіком поїдеш вацьпан завтра до Лубнїв. 
Подбіп,нта що власне скінчив пацїр, отворив широко очи і 

епитав: 
— А то як? чи вашмосць ту лишиш ся? 
— Не я, але серце лишить ся, бо зі мною поїде солодкий 

спомин. Бачиш, вацьпан, який я зворушений, а се тому, що від 
любови ледво могу віддихати. 

— То вацьпан залюбив ся в княжній? 
— Не инакше, так як мене вашмосць бачиш. Сон втїказ від 

мене, і лишень маю охоту до зітхань, так що мало не розплину ся 
як пара, — а говорю се вацьпанови тому, що мазш чутливе 
серце виголодніле без любови, тож легко зрозумієш мою муку. 

Пан Льонгін почав сам зітхати, на знак що розуміє, що 
то є любов, і по хвили запитав жалісно: 

— А може вацьпан також слюбував чистоту? 
— Питана васцї не з до річи, бо колиби всї зачали так слю- 

бувати, то ґенус гуманум (рід людський) мусївби згинути. 
На се війшов слуга і перервав дальшу розмову. Був то 

старий Татарин з бистрими чорними очима, і з висохлим, поморще¬ 
ним лицем. Війшовши, моргнув на Скшетуского і запитав: 

—А чи не треба чого вашмосцям? може по чарцї меду до 
подушки. 

— Не треба. 
— Татарин наблизивши ся до Скшетуского, проморкотїв: 
— Маю для В. пана слівце від панни. 
— Будьже для мене Пандаром! — закликав утішений на¬ 

місник. — Можеш говорити при сїм кавалзрови, бо він вже зпає 
мій секрет. 

Татарин добув з рукава кавалок стяжки. 
Панна присилає В. панови отсю ленту і наказала сказати 

що вас любить з цілої душі. 
Поручник вхопив ленту і почав зї цілувати і до груди при¬ 

тискати, і доперва успокоївши ся трохи, запитав: 
— Що тобі сказала повісти? 
— Що любить вашмосць пана з цілої душі. 
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— Наж тобі таляра на пиво. Сказала отже, що мене любить? 
— Так. 
— Наж тобі зще таляра. Нехайже аї Бог благословить,' бо 

она мені' наймилїйша. Скажиж зі... або зачекай, сам до неї 
напишу: принеси мені лишень чорнила, пер і паперу. 

— Чого? — запитав Татарин. 
— Чорнила, пер і паперу. 
— Сего у нас в дома нема. За князя Василя було — і опісля, 

як молоді князі вчили ся у черця писати, але се вже давно. 
Пан Скшетуский заломив руки. 
— Мосцї Подбіпзнто, не мавш часом чорнила і пер? 
Литовець тілько розложив руки і звернув очи до гори. 
— Тьфу до лиха — сказав поручник — ото клопіт. Тимчасом 

Татарин усів кучма коло огню. 
— Пощо писати — сказав поправляючи недогарки. — Панна 

пішла спати. А се, що ваша милість хоче писати, можна 
завтра буде сказати. 

— Коли так, то що иьншого. Як бачу, то ти вірний слуга 
княжни. Наж тобі зще третого таляра. Давно служиш? 

— Го! го! вже минуло чотирнайпять літ, як мене князь Ва¬ 
силь взяв в ясир, і від сеї пори служив я вму вірно, а коли 
сеї памятної ночи від'їздив на завсїгди, то лишив дитину Кон- 
стантинови, а мені сказав: ”Чегли, і ти не відступи від дівчини 
і будеш вї стеречи, як ока в голові. Лаха іл Алла!“ (Бог з оден). 

— І ти так робиш? 
— І так роблю, і дивлю ся. 
— Говори, що видиш? як ту княжні? 
— Зле ту про ню задумують, бо зі хочуть віддати Богунови. 
— 0! не буде з сего нічого! буде кому за нею упімнути ся! 
— Так! — сказав старий перевертаючи обгорілі поліна. — Они 

хочуть зі дати Богунови, щоби зі взяв і поніс, як вовк ягня, 
а їх лишив в Розлогах, бо Розлоги належать по князеві! 
Василеви до неї, не до них. А він, Богун, готов се зробити, бо 
маз по комишах поховано більше золота і срібла як з піску 
в Розлогах, але она зго не навидить від тоді, як при ній розру¬ 
бав чеканом чоловіка. Ся кров станула межи ними і з неї ви- 
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росла ненависть. Бог в оден! 
Намісник не міг сеї ночи заснути. Ходив по кімнаті, ди- 

вив ся на місяць, і через голову пересували ся зму ріжні дум¬ 
ки що до будучности. Зрозумів тепер гру Булигів. Колиби 
княжну взяв який сусїдний шляхтич, тоби упімнув ся за Роз¬ 
логи і мавби слушність, бо Розлоги належали до неї; а може- 
би зще зажадав рахунків з опіки. З тої причини постановили 
Булпги віддати дівчину за Богуна. На саму думку про се, пан 
Скшетуский затискав кулаки і руками шукав шаблї. Отже 
рішив ся не допустити до сего, і чув ся досить сильним, щоби 
се зробити. Прецї опіка над Зленою належала і до князя 
Вишневецького, раз тому, що Розлоги були дані старому Ва- 
силевп князями Вишневецькими, а по друге, що сам Василь 
писав з Бару лист до князя і просив о опіку над Зленою. І 
тілько в наслідок навали публичних справ, вовн і ріжних під¬ 
приємств, склало ся, що возвода не міг до тепер вглянути в 
справу опіки. Але внстарчить сказати вму одно слово, а вп- 
мірить справедливість. Вже розвиднювало ся, як пан Скшетуский 
кинув ся на постіль. Спав твердо, і як пробудив ся, мав вже 
готову постанову. Повбирали ся отже скоро з паном Льонґі- 
ном, тимбільше, що вози вже чекали готові, а жовніри пана 
Скшетуского сиділи вже на конях готові до від'їзду. В гостинній 
кімнаті посол покріпляв сили поливкою в товаристві Курце- 
вичів і старої княгині; лишень Богуна не було; не знати: чи 
зще спав, чи від'їхав? 

Покріпивши ся, пан Скшетуский сказав: 
— Мосця пані! Час утїказ, за хвилю треба нам сідати на 

коні, отже нїм подякузмо вдячним серцем за гостинність, маю 
я ту важну справу, про котру хотївбим кілька слів поговорити 
на осібности. 

На лици княгині відмалювало ся здивованз; глянула на синів 
на посла і пана Льонґіна, якби хотіла відгадати з їх облич, о що 
ся розходить, і сказала з очевидним занепокознзм: 

— Служу вашмосцї. 
Посол хтїв вставати, але не позволила зму, і перейшли до сїний, 

покритих оружзм і зброзю. Молоді князі станули в ряді за ма- 
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терию, котра станувши перед Скшетуским спитала: 
— Про яку справу хочеш вацьпан говорити? 
Намісник впялив в ню свої бистрі, майже суворі очи, і сказав: 
— Вибачте їмосць, і ви, молоді князі', що поступаю против 

звичаю, і замість говорити через послів, сам говорю про таку справу 
Але що инакше не може бути, проте без довшого проволїканя 
представляю їмосцн панї і іхмосцям, яко опікунам, мою по¬ 
кірну просьбу, щобисьте зводили віддати мені княжну Злену за 
жінку. 

Колиби в тій хвили, в часі зими, грім вдарив на майдані 
в Розлогах, то меньшеби зробив вражінз на княгиню і аї синів, 
як сї слова намісника. Через хвилю дивили ся здумілі на го¬ 
ворячого, що стояв перед ними випростований спокійний 
і гордий, неначеби не думав просити, але росказувати, і не вмі¬ 
ли знайти слова відповіди, аж княгиня почала питати: 

— Якто? васць? о Злену? 
— Я, мосця панї — і се з мій Невідкличний намір. 
Наступила хвиля мовчаня. 
— Чекаю на відповідь їмосць панї. 
— Вибач вацьпан — відповіла, прийшовши до себе, княгиня, 

а зі голос став сухий і острий, -— хоч се велика честь для 
нас, просьба такого кавалзра, але з того не може нічого 
бути, бо Злену я вже прпобіцяла кому другому. 

— Подумай лишень вацьпанї, як дбайлива опікунка, чи се 
не було проти волї княжни, і чи я не ліпший від сего, котрому 
зї вацьпанї приобіцяла. 

— Мосцї пане! Хто ліпший, то моя річ. Можеш бути і най¬ 
ліпший, нам се не робить жадної ріжницї, бо тебе не зназмо. 

На се намісник випростував ся зще більше, а зго зимний 
погляд став острий як ніж: 

— Але я вас знаю, зрадники! — гукнув. — Хочете кревнячку 
віддати хлопови, щоби вас лишень лишив в посїданю не 
правно забраного мазтку . . . 

— Ти сам зрадник! крикнула княгиня. —Так то платиш за 
гостину, таку то мазш вдячність в серцю? О гадино! Щось 
за один? звідки ся взяв? 
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Молоді Курцевичі почали тріскати палцями і розглядати ся по 
стінах за збруаю, а намісник говорив: 

— Погани! загарбалисьте посілість сироти, але нічого з того. 
За день вже князь буде про се знати! 

Почувши се, княгиня кинула ся в зад кімнати і вхопивши 
рогатину, йшла з нею до намісника. Князі також, вхопивши, що 
котрий міг, сей шаблю, той кинжал або ніж, оточили аго пів- 
колесом, віддихаючн тяжко, як стадо розшалїлих вовків. 

— До князя підеш? — кликали княгиня — а зназш ти, чи 
живий звідси вийдеш? чи се не твоя послїдна година? 

Скшетуский зложив руки на грудях і ані оком не моргнув. 
— Вертаю з Криму, як княжий посол, — сказав, — нехай 

мені ту хоч волосок з голови впаде, то за три дні з сего 
місця і попелу не лишить ся, а ви погнизте в лубнянських льохах. 
Чи а на сьвітї сила, щоби вас могла охоронити? Не грозіть, 
бо вас ся не бою! 

— Згинемо, але ти згинеш перше. 
— Як так, то бий, ось моя грудь. 
Князі з материю тримали все вістря справлені проти гру- 

дий намісника, але сказавбись, якась невидима сила повздержу- 
вала їх руки, якби ланцухами. Сопіючи і скрегочучи зубами, 
рвали ся в безсильній злости, але жаден не вдарив. Бояли ся 
Вишневецького. 

Намісник став паном ситуациї. 
Безсильний гнів княгині виляв ся лишень потоком зневаг. 

— Лапцярдюго! голодранче! забагло ся тобі княжої крови 
— але нїчо з того! Кождому віддамо, аби лиш не тобі, а сего 
нам і сам князь не може розказати. 

На се пан Скшетуский: 
— Не пора мені виводити ся з мого шляхотсва, але так ду¬ 

маю, що ваше князівство моглоби за ним носити мечик і щит. 
Впрочім, коли хлоп був для вас добрий, то я ліпший. Що 
до мого мазтку, то і сей може піти з вашим на взаводи, а що 
говорите, що мені не дасьте Злени, то послухайте, що вам 
скажу: і я лишу вас в Розлогах і не буду жадати рахунку з 
опіки, 



— Не даруй сего, що не твоз. 
— Не дарую, але даю обітницю на будуче і ручу за ню ли¬ 

царським словом. Отже вибирайте: або зложити князеві! рахун¬ 
ки з опіки і забрати ся з Розлогів, або мені віддати дівку, 
і затримати посілість . . . 

Рогатина висувала ся поволи з рук княгині. По хвили упала 
з бренькотом на підлогу. 

— Вибирайте — повторив Скшетуский — авт пацем, авт беллюм! 
(або мир, або війну). 

— Щастз се — сказала вже лагіднійте Курцевичева, — що 
Богун поїхав з соколами, не хотячи дивитн ся на вашмосця, бо 
він вже вчера підозрівав. Инакше не обійшло би ся ту без 
розливу крови. 

— Мосця пані, і я ношу шаблю не на тоз, щоби мені лиш 
пояс обтягала. 

— Подумай однак вашмосць, чи се політично зі сторони 
такого кавалзра, щоби, війшовши по доброму до дому, так на 
людпй наставати і брати дівку силоміць, так якби з турецької 
неволі? 

— Так годить ся, коли мала бути проти волі запродана 
хлопови. 

— Того васць про Богуна не говори, бо він хоч не маз ро¬ 
дичів, то прецї се великий войовник і славний лицар, а нам зна¬ 
ний від дитини і в дома так якби кревний. Для него се однаково, 
чи відібрати зму сю дівку, чи зго ножем пхнути. 

— Мосця пані, мені час в дорогу, отже вибачайте, що зще 
раз повторю: вибирайте! 

— А що, ви сини, скажете на таку покірну просьбу сего кавалзра. 
Булиги споглядали по собі, тручали ся ліктями і мовчали. 
Вкінцп Симеон промуркотів: 
— Кажеш бити, мати, то будемо, — кажеш дати дівку, то дамо. 
— Бити зле і дати зле. Опісля звертаючи ся до Скшетуского: 
— Припер-зсь нас васць до стіни, хоч тріснути треба. Богун ша¬ 

лений чоловік, готов поважити ся на все. Хто нас охоронить перед зго 
местию? (Там згине, але нас перше погубить. Що нам робити? 

— Ваша в тім голова. 
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Княгиня мовчала через хвилю: 
— Слухайже, вашмосць. Се все мусить лишити ся в тайні. Богуна 

виправимо до Переяслава, самп з Зленою виїдемо до Лубнів, а васць 
попросиш князя, щоби нам прислав до Розлогів залогу. Богун мав око- 
ло півтора сотки Семенів, з котрих часть з ту. Не можеш Злени зараз 
взяти, бо зі відібз. Инакше се не може бути. Отже їдь, не говорячи 
про се нікому і жди на нас. 

— Щобисьте мене зрадили? 
— Колибисьмо лише могли! але сам бачиш, що не можемо. Дай 

слово, що через той час не впдаш секрету! 
— Даю — а ви дазте дівку? 
— Бо не можемо не дати, хоч нам Богуна жаль.. . . 
— Тьфу! тьфу! мосцї панове — сказав нагло намісник, звертаю¬ 

чи ся до князів — чотирох вас як дубів, і боячи ся одного Козака, хо¬ 
чете зго зрадою взяти. Хоч я повинен вам дякувати, то однак скажу: 
не пристоїть се чесній шляхті. 

— Васць ся до сего не мішай! — закричала княгиня. Се не 
твоя річ. Що нам робити? кілько васць мазш жовнірів на зго 
півтора сотки Семенів? Оборониш нас? оборониш Злену, котру 
він готов силоміць пірвати? Ідиж собі до Лубнів, а що ми 
зробимо, то вже наша річ, кобисьмо привезли тобі Злену. 

— Робіть що хочете; одно вам тільки зще скажу. Колиби 
княжній стала ся яка кривда, — то горе вам! 

— Не починайже собі так з нами, щобись нас не допро¬ 
вадив до десперациї! 

— Босьте хотіли зробити над нею насильство, а і тепер, про¬ 
даючи зі за Розлоги, не прийшло вам до голови спитати: чи 
буде зі по мисли моя перзона? (особа). 

— Отже спитазмо зі в твоїй присутности — сказала княгиня, 
дусячи в собі гнів, що наново починав нуртувати в з груди, 
бо добре порозуміла погорду в словах намісника. 

Спмеон пійшов по Злену і за хвилю вернув з нею до сїний. 
Серед сих гнівів і грозьб, що зще немов висіли в воздусї, як 

відгомін переминаючої тучі, серед сих суворих поглядів, суво¬ 
рих облич, зі чудове лице засьвітило, як сонце по бурі. 

— Мосця панно! — сказала понуро княгиня, показуючи на 



Скшетуекого, — зсли мазш до сего волю, то се твій будучий муж. 
Злена зблідла як стіна, і крикнувши, закрила очи руками, а 

потім нагло простягла їх до Скшетуекого. 
— Чи се правда? — шепотіла радісно. 
Годину пізнїйше відділ посла і намісника посував ся поволи 

лісним гостинцем в напрямі Лубнїв. Скшетуский з паном Льонгіном 
Подбіпзнтоіо їхали на передї; за ними тягнули ся посолські вози 
довгою зміаю. Намісник їхав в задумі і тузі, коли нагло з сеї за¬ 
думи збудули зго уривані слова пісні: 

”Тужу, тужу, серце болить . . .“ 
В глубинї лїса, на вузкій лісній доріжці, показав ся Богун. 

Зго кінь був дочиста покритий піною і болотом. 
Очевидно Козак, після свого звичаю, пустив ся на степ і ліси, 

щоби ся упити вітром, і переболіти се, що душу боліло. 
Тепер власне вертав до Розлогів. 
Дивлячись на сю дійсно пишну постать, що лишень мигнула і 

зникла, пан Скшетуский мимоволі подумав собі, а навіть мрукнув 
під. носом: 

— Але прецінь се щастз, що він при ній розтяв чоловіка. 
Нагло якийсь жаль стиснув зго за серце. Жаль зму було 

і Богуна, а зще більше сего, що звязавши ся словом, не міг тепер 
пігнати за ним конем і сказати: 

— Любимо одну, отже одному з нас не жити. Добудь, Козаче, 
шаблі. 

V 

Прибувши до Лубнів, не застав пан Скшетуский князя в дома, бо 
сей поїхав до Сїнчі на хрестини до свого давнїйшого дворянина пана 
Суфчиньского. З ним поїхала княгиня, дві панни Збараскі і богато 
пньшпх осіб з княжого двора- Отже дано знати до Сїнчі о повороті на¬ 
місника з Криму і о прибутю посла; тимчасом знакомі і товариші вита¬ 
ли радісно Скшетуекого по довгій подорожи, а особливо пан Во- 
лодпйовекпй, що по послїднім поздпнку зробив ся найблпзшим при- 
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ятедем нашого намісника. Він відзначав ся тим, що завсїгди був за- 
любленпй. Переконавши ся про нещирість Ганусї Божобогатої, звер¬ 
нув був своз чутливе серце до Анзлї Лзньскої, що була рівнож на жіно¬ 
чім дворі, а коли она, місяць тому назад, віддала ся за пана Станїшевс- 
кого, тоді Володийовский, щоби ся потішити, почав зітхати до стар¬ 
шої княжни Збараскої Анни, кревнячки князя Вишневецького. 

Однак знав дрбре, що піднісши так високо очи, не міг мати най- 
меньшої надії, тимбільше, що і по княжну вже зголосили ся свати: 
пан Бодзїньскип і пан Лясота, в імени ленчицького возво- 
довича пана Пшизмского. Отже оповідав нещасливий Володи¬ 
йовский нашому намісниковп про свої нові гризоти, познакомлю- 
ючи зго з двірськими новинами і тазмницями, однак сей 
слухав одним ухом, бо мав голову і серце заняті чим иньшим. 
Колибп не сей неспокій, що звичайно ходить в парі з любовію, хочби 
і взаімною, бувби пан Скшетуский чув ся щасливим, вернувши по 
довгій неприсутності до Лубнів, де зго окружили жичливі товари¬ 
ші і гамір жовнірського житя, з яким вій був так зжив ся. Бо Лубні, 
хоч були укріпленою панською резиденцію, проте під зглядом велича¬ 
вості! могли ся рівнати зі всіма осідками корол-бнят, а ріжнили ся від 
них лиш сим, що житз в них було суворе, війскове. Хто не знав та- 
мошних звичаїв і порядків, той, хочби приїхав в найспокійнїй- 
шім часі, міг думати, що там готовить ся якийсь вознний похід. 
Було там більше жовніра як дворян, желїзо впадало в очи 
більше як золото, гомін труб давав ся чути частїйше, як 
гамір забав і бенкетів. Всюди панував взірцевий лад, і незнана де- 
инде карність; всюди роїло ся від лицарства з під ріжних хоругвів: пан¬ 
цирних, драґонськпх, козацьких, татарських і волоських, під котрими 
служило не лише ціле Заднїпровз, але також охоча шляхта зі всіх сто¬ 
рін Річи посполитої- Хто хотів вишколити ся в лицарськім ремеслі, 
той ішов до Лубнів, отже були там і Українці, і Мазури, Литовці, Мало- 

поляне, навіть і Прусаки. Піші полки і артилзрпя, або так званий ”огни- 
стий“ люд, складали ся переважно з вибраних Німців, ианятих за висо¬ 
кий жолд. При драґонах служили головно місцеві, при татарських хо¬ 

ругвах Литовці. Малополяне горнули ся найрадше під панцирні стяги. 

Князь не позволяв лицарству киснути, тому в обозі панував безнастан¬ 
ний рух. Одні полки виходили на зміну до станиць і паланок, другі 
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вертали до столиці, а муштра і вправи відбували ся по цілих днях. Ча¬ 

сами також, хоч і спокійно було від Татаріє, робив князь далекі по¬ 

ходи в глухі степи і пустині, щоби жовнірів привчити до зношеня возн- 
них трудів, і дійти там, де зще ніхто не ходив, і рознести славу свого 
імени. Так приміром міінувшої осени запустив ся був лівим берегом 
Дніпра аж до Кодака, де аго пан Ґродзїцкий приймав як удільного мо¬ 

нарха. Опісля пішов попри пороги аж до Хортиці і казав висипати 
на уроичску Кучкаси велику могилу з каміня, на памятку і знак, що 
жаден пан не був зще так далеко в сих сторонах. (1.) 

Пан Богуслав Машкевич, що, хоч молодий, був добрим жовніром, 
а до того чоловіком ученим, і що описав сей похід, як рівнож і иньші 
подібні виправи князя, оповідав панови Скшетускому чуда про сю ви¬ 
праву, а пан Володийовский, що також брав в ній участь, зараз всьо 
потверджував. Отже бачили пороги і подивляли їх, а особливо страш¬ 
ного Ненаситця, що рікрічно, як колись Сцилля і Харибда, пожирав 
кількадесять людських жертв. Опісля ішли на схід випаленим степом, 
де кінниця не могла іти задля недогарків, так, що аж треба було коням 
ноги обвивати шкірами. Знайшли там множество гадюк, і величезних 
вужів довгих по десять ліктів, а таких грубих, як мужеське рамя. По 
дорозі вирубували на самотнпх дубах княжі герби на памятку, а вкін- 
ци знайшли такі глухі степи, де вже не було і сліду чоловіка. — Я вже 
думав — говорив учений пан Машкевич, — що доведе ся нам на взір 
Одисея зійти вкінци до Аду (пекла). 

На се пан Володийовский: 
— А люди з під хоругви пана стражника Замойского, що йшли 

по передї, присягали, що вже бачили сі стовпи, коло котрих кінчить ся 
земля. 

Намісник взаімно оповідав товаришам про Крим, де перебув майже 
півроку, чекаючи на відповідь хана; оповідав про тамошні міста, що 
полишали ся з давних часів, про Татаріє і про їх вознну силу, а в кінци 
про перестрах, в якім жили, відколи почули про велику виправу на 
Крим, в якій мали взяти участь всі війска Річи посполитої. Так бала- 

(1.) 9 се слова Машкевпча, котрий міг не знати про побут на Січи 
Самуіла Зборовського. 
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кали що вечера і ждали на поворот князя. Тимчасом намісник представ¬ 
ляв що найблизшим товаришам пана Льонґіна Подбіпанту, котрий, ма¬ 
ючи солодку вдачу, відразу ззднав серця всіх, а показавши до того 
при пробах з мечем свою надлюдську силу, здобув собі рівночасно за¬ 
гальне поважана. Оповідав він вже кільком про свого предка Стовейка 
і про три голови, не оповідав лишень про свій обіт, щоби не наразити 
ся на жарти. Особливо припали собі до вподоби оба з паном Володи- 
йовским, мабуть тому, що оба мали дуже чутливі серця’ і вже по кіль¬ 
кох днях ходили разом на мійські вали, щоби разом зітхати, оден до 
зірки, що була трохи за високо, щоб її дістати, себто до княжни Анни, 
— другий до незнаної, від котрої ділили зго три нестяті голови. 

Володийовский навіть намовляв пана Льонґіна до драгонів, але Ли¬ 
товець постановив собі конечно записати ся під панцирний стяг, щоби 
служутп під Скшетуским, тимбільше, що довідав ся в Лубнах на велику 
втіху, що всї зго мають за знаменитого лицаря і за одного з найліпших 
княжих офіцирів. А власне в хоругві, котрої поручником був Скшетус- 
кий, отворпв ся ваканс по пану Закшевскім, з прізвиском ”Мізерере 
меі“, (змилуй ся надійною) що вже від двох тижнів лежав безнадійно 
хорий, бо від вогкости поотвиралн ся зму всї рани. До любовної жури 
намісника прилучив ся зще отже і смуток з причини грозячої страти 
старого товариша і досьвідченого друга; пересиджував що дня довгими 
годинами коло зго ложа і потішав, як умів, покріпляючи зго надїзю, що 
зще не оден похід разом відбудуть. 

Але старець, не потрібував потіхи. Конав собі весело на твердім 
жовнірськім ложу, обтягненім кінською шкірою, і глядів з усьмішкою 
на Розпятз, завішене над ліжком. А Скшетускому відповідав: 

— Мізерере меі, мосцї поручнику, вже я собі іду по свою небесну 
заплату.. Моз тіло таке дїраве від ран, що побоюю ся, щоби сьвятий 
Петро, що з Божим маршалком і наглядаз за порядком в небі, не відіг¬ 
нав мене від брами через таку подїравлену сукману. Але зму скажу: 
”Сьвятий Петрусю! заклинаю тебе на Мальхусове ухо, впусти мене, бо 
сеж прецї погани так мені попсували тілесні шати... мізерере меі! а як 
сьвятий Михаіл буде робити яку виправу на пекольні сили, то старий 
Закшевскпй зще придасть ся-“ 

Отже поручник, що як жовнїр тілько разів оглядав смерть, не міг 
стримати слїз, слухаючи сего старця, котрого скін був подібний до по- 
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гідного заходу сонця. 
Аж одного рана задзвонили усі дзвони по всіх лубнянських церквах 

і костелах, сповіщаючи смерть панй, Закшевського. Того самого дня 
приїхав князь з Сїнчі, а з ним панове Бодзїньский і Лясота, як також 
цілий двір і множество шляхти в кількадесяти колясах, бо у пана Суф- 
чиньского був великий зйізд. Князь справив величавий похорон, хотячи 
почтити заслуги помершого і показати, як він любуз ся в лицарських 
людях. Отже в похороннім поході взяли участь всі полки, що стояли 
в Лубнах, а на валах палено з рушниць і гаківниць. Кавалзрпя ішла 
від замку аж до костела воєнним строзм, але з позвиваними бандерпямп, 
за нею ішли піші полки з кольбами до гори. Сам княь, прибраний в жа¬ 
лобу, їхав за трумною в позолоченій каритї, запряженій осьмома кіньми, 
білими як сніг, що мали гриви і хвости помальовані на червоно, а на го¬ 
ловах пуки чорних струсиних пер. Перед коляоою поступав відділ яни¬ 
чарів, що становили прибічну княжу сторожу, а за колясою їхали на 
бистрих конях пажі, повбирані по ішпанському, дальше високі двірські 
урядники, гайдуки і вся двірська служба. Похід затримав ся насам¬ 
перед перед дверми костела, де ксьондз Яскульский повитав труну про¬ 
мовою, що зачинала ся від слів: ”Куди так спішиш мосцї Закшевс- 
кий?“ Потім промовляло зще кількох товаришів, а межи ними і пан 
Скшетуский, яко зверхнпк і приятель помершого. Відтак внесено тіло | 
до костела і ту доперва забрав голос золотоустий бесідник, Ззуіт, і 
ксьондз Муховзцкий, що говорив так гарно і зворушаючо, що сам князь 
заплакав. 

Пан Льонґін Подбінзнта, що перший раз побачив князя на похо¬ 
роні, не міг сам своїм очам вірити. Бо наслухавши ся так богато про 
него, думав, що мусить се бути якийсь великан, висшпй о цілу голову 
від решти людий, а ту побачив чоловіка малого і досить мізерного. 
Князь був зще молодий, бо мав щоіно трийцять шість літ, але на зго 
лицп було знати вознні труди. Бо хоч в Лубнах жив як король, то під¬ 
час численних виправ і походів ділив невигоди з простими товаришами, 
їв чорний хліб і спав на земли на шкірах, а що більшу часть житя про¬ 
вів в обозі, то се і відбило'ся на зго лици. Однак се лице зраджувало 
вже на перший погляд незвичайного чоловіка. Видно в нїм було нез¬ 
ломну волю і повагу, перед котрою кождий мимоволі мусів схилити го¬ 
лову. Видно було, що сей чоловік зназ свою могучість і силу, і колиби 
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вму хочби завтра вложено корону на голову, не почувби ся анї здиво¬ 
ваним анї придавленим зї тягаром. Очи мав великі, спокійні і ласкаві, 
однак видно було, що в них дрімають блискавиці' і горе і тому, хтоби їх 
розбудив. І ніхто не міг витримати зго спокійного погляду, і бачено 
нераз послів і досьвідчених двораків, що, станувши перед Яремою, мі¬ 
шали ся і не могли слова промовити. Був він впрочім на своїм Заднї- 
провю правдивим королем; з аго канцеляриї виходили прпвілзї і нада- 
ня, що починали ся словами: ”Ми по Божій милости князь і госпо- 
дин“... і т. д. А з великих панів рідко котрого уважав собі рівним. Кня¬ 
зі, в котрих жилах плинула кров давних володарів, бували у него за 
маршалків. Таким був свого часу і батько Влени, Василь Булига Кур- 
вич, котрого рід виводив ся прецї від Корията, а в дійсності! як вже зга¬ 
дано, походив від Рурика. 

Було щось в князеви Яремі, що мимо зго вродженої ласкавосте, три¬ 
мало від него людий з далека. Люблячи жовнірів, він сам з ними жив 
поуфало, але з ним ніхто не сьмів ся поуфалити. А однак лицарство, 
колиби їм був росказав кинути ся з кіньми стрімголов в дніпрові про¬ 
пасти, виконалобп сей розказ без найменьшої проволоки. 

По матери Волошці одїдичив білу церу, від котрої бив жар неначе 
від розпеченого на біло желїза, а також чорний кручпй волос, підголе¬ 
ний на цілій голові, що лишень на передї спадав рівно на чоло, яке при¬ 
кривав до половини. Носив ся по полськи і не дуже зважав на убір, і 
лишень підчас великих урочистостей вбирав ся в дорогоцінні шати, але 
тоді вже цілий сьвітив від золота і дорогих каменів. Пан Льонґін був 
кілька днів пізнїйше присутним на одній з таких урочистостей, коли 
князь приймав пана Розвана Урсу на авдизнциї. Такі посолські авдп- 
знциї відбували ся завсїгдп в так званій голубій сали, бо на зі стели 
був змальований пензлем Гельмана з Ґданська цілий небесний звід ра¬ 
зом зі зьвіздами. Тоді засідав князь під бальдахпмом з оксаміту і гор¬ 
ностаїв, на високім кріслі, подібнім до трону, котрого підніжок був об¬ 
битий золотою бляхою, а за князем стояв зго секретар, ксьондз Мухо- 
взцкий, маршалок князь Воронпч, пан Богуслав Машкевич, дальше 
пажі і двайцятьох трабантів з галябардами, повбираних в ішпанські 
строї; глиб салі був переповнений лицарством в блискучих зброях і до¬ 
рогих вборах. Пан Розван просив в іменп господара, щоби князь сво¬ 
їм виливом визднав у хана заказ будяцким Татарам, щоби не нападали 
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на Волощину, де они рікрічно робили страшенні шкоди і спустошена. 
На се відповів князь гарною латиною, що будяцькі Татари не дуже то 
слухали і самого хана, але обіцяв, що коли до него приїде в цьвітни 
ханський посол, Мурза Чавс, то він через него упімне ся у хана за во¬ 
лоськими кривдами. 

Пан Скшетуский був вже попередно здав князеви справоздана 
зі свого посольства і подорожи, як також з сего що чув про Хмельниць¬ 
кого і аго утечу на Січ. Князь постановив посунути кілька полків 
близше до Кодака, але не привязував до сеї справи великої ваги. Так 
отже, коли здавало ся, що нічого не грозить могучій задніпрянській 
державі, розпочали ся в Лубнах ріжні урочистосте і забави, раз з при¬ 
чини побуту посла Розвана, а по друге і для того, що панове Бодзінь- 
ский і Лясота осьвідчили ся остаточно урочисто, в іменп воаводича 
ТІшиамского, о руку старшої княжни Анни і одержали на свою прось¬ 
бу прихильну відповідь від князя і від княгинї Ґрпзельди. 

Лишень малий Володийовскпй оден на сім терпів, а коли аго 
Скшетуский старав ся потішити відповів: 

— Добре тобі, бо коли схочеш, то Гануся Божобогата тебе не мине. 
Вже то она через цілий час про тебе мило згадувала; я думав з першу 
що тому, щоби викликати заздрість в Биховця, але бачу, що хотіла 
аго лишень на гак вхопити, і хиба до тебе одного щось в серци чуа. 

— Що там Гануся! Вертай ся назад до неї — не бороню. Але 
про княжну Анну забудь навіть думати, бо то все одно, щобись хотів 
фенікса на гнізді прикрити шапкою. 

:— Знаю я добре, що она для мене феніксом, і для того з жалю прий- 
десь мені певно вмерти. 

—- Будеш жити і знов ся залюбиш, колиб тілько не в княжній 
Варварі, бо тобі аї другий воаводич з під носа спрятаа. 

— А чиж серце слуга, котрому мож розказувати? Чиж можна забо¬ 
ронити очам дивити ся на таку чудову істоту, як княжна Варвара, якої 
вид навіть дикі бестиї міг би порушити? 

— Мааш бабо радість! — закликав пан Скшетуский. — Бачу, що 
знайдеш потіху без моаї помочи, але се тобі скажу: вертай ся до Ганусі 
бо з моаї сторони не будеш мати жадної перешкоди. 

Але Гануся навіть не думала про Володпйовского. Натомість драж- 
цила зі, цікавила і гнівала обоятпість пана Скшетуского, котрий вер- 



нувши по такій довгій подорожи, майже не глянув на неї. Отже вече- 

рами, коли князь проходив з визначнїйшими офідирами і дворянами до 
забавової кімнати княгині, щоби побавити ся розмовою, Гануся заг¬ 

лядала з поза плечий свозї пані (княгиня була висока, а Гануся низь¬ 

ка) і вертіла своїми чорними оченятами в лици намісника, хотячи 
розвязати сю загадку. Але очи Скшетуского, так само як ого мисли, 

блукали деинде, а коли ого погляд упав случайно на дівчину, то такий 
задуманий і щкляний, неначеб се не була ся, про котру колись сьпі- 

вав. 

”Як татарська орда, 

Береш в ясир корда 

— Що ому ся стало? — питала сама себе розпещена дівчина і ту¬ 

паючи дрібного ніжкою, постановила сю річ розслїдитп. Не любила 
ся она вправдї в Скшетускім, але привикши до сего, що в ній всі ся 
любили, не могла сего знести, щоби на ню не звертано уваги і готова 
була сама залюбити ся в Скшетускім. 

— Отже одного разу, коли бігла з мітками для княгинї, стрінула 
пана Скшетуского, як виходив з сусідної кімнати від князя. Налетіла 
на него як вихор, майже діткнула грудню, і подавши ся нагло в зад, 

заговорила: 

— Ах! як я ся перелякала. Добрийдень вацьпану! 

— Добрий день панні Аннї- Чиж то з мене така потвора, що панна 
Анна аж перелякала ся? ~ 

Дівчина стояла зі спущенми оченятами, щіпаючи пальці незаня- 

тої руки кінчик кіс, і переступаючи з ноги на ногу. Ніби змішана від¬ 

повіла з усьміхом: 

— Е нї! се нї... зівсїм нї... як маму люблю! 

Нагло глянула на поручника, і сейчас спустила очи. 

— Чи вацьпан гнївазш ся на мене? 

— Я? Абож панна Анна дбав про мій гнїв? 

— Що правда, то нї. Не мала бим также про що дбати. Може ваць¬ 

пан думазш, що зараз стану плакати? Пан Биховець чемнїйший... 

— Коли так, то не лишаа ся менї нїчого більше, як уступити перед 
паном Биховцем і зійти з очий панни Анни. 



— А чи я тримаю? 
Сказавши се, Гануся заступили зму дорогу. 
— То вацьпан вертазш з Криму? — запитала. 
— З Криму. 
— А що вацьпан привіз з Криму? 
— Привіз пана Подбіпзнту. Прецї панна Анна зго бачила. Дуже 

се милий і статочнпй кавалзр. 
— Певно що милїйший від вацьпана. А пощо він сюди приїхав? 
— Щоби панна Анна мала на кім спробувати свозї сили. Але 

раджу брати ся остро, бо знаю про сего кавалзра оден секрег, 
через котрий він з непобідимий... І навіть панна Анна з ним собі 
не порадить. 

— А чомуж то він з непобідимим? 
— Бо не може женити ся. 
— А щож мене се обходить. Чомуж то він не може женити ся? 
Скшетуский нахилив ся до уха дівчини, але сказав дуже 

голосно і виразно: 
— Бо слюбував чистоту. 
— Немудрий вацьпан! закликала скоро Гануся і в тій хвилі 

полетіла, як сполошена птаха. 
Однак сего вечера подивила ся перший раз уважнїйше на 

пана Льонгіна. Гостий того дня було досить, бо князь справляв 
иращальний ппр для пана Бодзїньского. Наш Литовець був вбра¬ 
ний в білий шовковий контуш і темно голубий жупан, і виглядав ду¬ 
же оказало, тимбільше, що при боці, замість катівського зерві- 
каптура, висіла легка крива шабля в золоченій похві. 

Оченята Ганусі стріляли на пана Льонґіна потрохи навмисно 
на злість пану Скшетускому. Однак намісник бувби сего не зав- 
важав, колиби не Володпйовскпй, що трунувшп зго ліктем сказав: 

— Нехай попаду ся в ясир, коли Гануся не залицяз ся до 
сеї литовської хмилевої тички. 

— Скажиж се зму самому. 
— Певно, що скажу. Буде з них дібрана пара. 

Така межи ними пропорцпя, що буде міг зі носити замість за¬ 
пинки коло жупана. 

— Або замість кутасика на шапці. 
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Володийовский підійшов до Литовця- 
— Моспане — сказав, — недавнось сюда прибув, але бачу, що 

з тебе не який небудь баламут. 
— А то чому, братеньку добродію, а то чому ? 
— Бо вжесь нам ту збаламутив найгарнїйшу дівчину. 
— Добродію! — сказав Подбіпзнта, складаючи руки, — що 

вацьпан найліпшого говориш? 
— Глянь вацьпан на панну Анну Божобогату, в котрій ся ми 

ту всі позалюблювали, як она на вацьпана завертаз оченятами. Сте¬ 
режи ся лишень, щоби васцї не пошила в дурні, так як нас пошила. 

Сказавши се, Володийовській обернув ся на пятї і відійшов, 
лишаючи пана Льонґіна в остовпіню. Не сьмів він навіть зразу 
глянути в сторону Ганусі і доперва за якийсь час кинув незначно 
оком — та аж задрожав. З поза рамени княгині Ґризельди гляділо 
на него Дійсно двоз горіючих оченят, уперто і з цїкавостию. 
— ”Апаґе сатанас“ (відійди сатано) — подумав Литовець, і по¬ 
червонівши як бурак, утік в другий кут салі. 

Однак покуса була тяжка. Сей чортик, що виглядав з за 
плечпй княгині, був такий принадний, ті оченята сьвітили так 
ясно, що пана Льонґіна аж тягнуло щось, щоби зще хоч раз 
в них подивити ся. 

Але зараз пригадав собі на свій обіт, перед очима станув 
зму Зервікаптур і предок Стовейко Подбіпзнта, три стяті голови, 
і страх зго зібрав. Перехрестив ся отже і сего вечера вже більше 
в сей бік не дивив ся. 

Але зараз на другий день раненько прийшов на кватиру до 
пана Скшетуского. 

—. Пане наміснику, а скоро вирушимо? Щож там вашмосць 
чув провійну? 

— Видно дуже пильно васцї. Будьже терпеливий, доки не 
затягнеш ся під стяг. 

Бо пан Подбіпзнта не був зще записаний на місце помершого 
Закшевского. Мусів чекати аж вийде квартал, а се мало наступити 
аж першого цьвітня. 

Але було зму очевидно пильно, тому питав дальше намісника: 

— А не говорив Я. 0. князь нічого в тій справі? 
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—Не говорив нічого. Король правдоподібно до смерти не пе¬ 
рестане думати про війну, але Річ посполита війни не хоче. 

— А говорили в Чигирині, що грозить козацька ребелїя? 
— Видно, що васцї дуже обіти допікають. Що до ребелїї, то 

треба знати, що 9Ї перед весною не буде, бо хоч ся зима легка, 
але зима зимою. Маамо доперва 15 лютого, кождого дня можуть 
зще прийти морози, а Козак не рушить ся доти, доки не може ся о- 
копати, бо вони з за окопів бють ся страшенно, але в отвертім поли 
не вміють собі дати ради. 

—- Як так то треба навіть на Козаків чекати? 
— Подумай також вацьпан, що хочбись підчас ребелїї знай¬ 

шов своїх три голови, то еще не знати, чи будеш звільнений від 
обітів, бо що иньшого Хрестовцї або Турки, а що иньшого свої, 
так би сказати, діти аюсдем матріс (тої самої матери). 

— Ах Господи! Отеє мені вацьпан забив сука в голову. От 
десперация! Нехайже мені ксьондз Муховацкий розвяже сї сум¬ 
ніви, бо инакше не буду мати і хвилини спокою. 

— Певно, що розвяже, бо се учений і побожний чоловік, але 
певно, що він не скаже нічого иньшого. Беллюм цівіла (війна до- 
машна), се війна між братами. 

— А колиби бунтівникам прийшла чужа поміч? 
— Тоді що иньшого. Але тепер могу одно васцї порадити: че¬ 

кай і будь терпеливий. 

Але пан Скшетуский сам не міг пійти за тою радою. Щораз 
то більше збирала аго туга, двірські урочистости аго нудили, не міг 
знайти розради межи милими приятелями. Вкінци панове Бо- 
дзїньский, Лясота і Розван Урсу виїхали, а по їх виїзді настав 
спокій. Жит9 почало плинути звичайним ходом. Князь був занятий 
оглядинами величезних дібр, і що раня замикав ся з комісарями, 
що приїздили з цілої Украіни і з Сандомирщини, — так, що навіть і 
військові вправи рідко коли відбували ся. Веселі офіцирські бенкети, 
на, котрих говорено о будучих війнах, нудили пана Скшетуского; 
отже з рушницею на рамени утікав над Солоницю, де колись Жул 
кевский побив Наливайка і Лободу. Сліди сеї битви вже за¬ 
терли ся давно, так в людській памяти, як і на побозвищу. Лишень 
від часу до часу викидала земля з свого нутра побілілі кости. 
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а за водою видко зще було козацький насип, з поза котрого бо¬ 
ронили ся так розпучливо Запорожці Лободи і Наливайкова Він¬ 
ниця. Але насип поріс вже густо цілим газм корчів і молоднику. 
Сюда то ховав ся Скшетуский перед двірським гамором і замість 
стріляти до птаства, роздумував; ту ставав перед очима зго душі 
образ коханої дівчини, викликуваний памятию і серцем ту, се¬ 
ред мраки, шуму очеретів і мелянхолїї місцевосте, шукав потіхи 
в своїй тузі. Але пізнїйше почали падати часто дощі, що за¬ 
повідали прихід весни. Солониця перемінила ся в розтопіль, що 
годі було з під даху вихилити ся, отже намісник зістав позбавле¬ 
ний і сеї одинокої потіхи, яку знаходив в сих самітних проходах. 
А тимчасом зростав аго несупокій — і зівсїм слушно. Мав він 
спершу надію, що Курцевичева приїде з Зленою до Лубнів, як 
лиш княгини удасть ся позбути ся Богуна. Але тепер і ся надія 
пропала. Слота попсувала дороги, а степ на кілька миль по обох 
боках Сули перемінив ся в величезне багнпще. Щоби через него 
переїхати, треба було чекати, доки горяче сонце не виссе над¬ 
міру води і вогкосте. Через сей цілий час мала Злена позіста- 
вати під опікою людий, котрим Скшетуский не довіряв, бо знав, 
що аму не раді. Вправдї, для свого власного добра, повинни були 
дотримати аму слова, і майже що не мали иньшого виходу, але хтож 
міг знати, що придумають, на що ся відважуть, особливо, коли 
мали над головою страшного ватажка, котрого очевидно заразом 
і любили і боялп ся. Легко би аму було і присилувати їх, щоби 
віддали дівчину, бо і такі случаї нераз лучали ся. Таж прецінь 
свого часу товариш нещасного Наливайка, Лобода, присилував 
паню Поплїнську, щоби зму віддала за жінку свою вихованицю, 
хоч дівчина була шляхтянкою з доброго роду. А коли було прав¬ 
дою, що говорено про величезні Богунові богацтва, то міг їм за¬ 
платити і за дівчину і за втрату Розлогів. А опісля — що? Опісля 
— думав пан Скшетуский — повідомлять зго глумливо, що вже 
”по гарапі“, а самі утечуть десь в литовські або мазовецькі пущі, 
де їх навіть могуча княжа рука не досягне. На саму гадку про се 
тряс ся пан Скшетуский як в пропасниця, термосив ся як вовк 
на ланцуху і жалував свого лицарського слова, даного княгини — 
і не знав, що маз робити. А був се чоловік, що не любив давати 



ся порпвати обставинам. Вже з природи був незвичайно підпри- 
змчивим і енергічним. Не ждав він на се, що ому судьба наднесе; 
любив він борпкати ся з судьбою і кувати свою долю на перекір об¬ 
ставинам, тому і було зму тяжко сидіти в Лубнах з заложеними 
руками. 

Отже постановив щось робити. Мав він служку Ржендзяна, 
ходачкового шляхтича з Полїся, що хоч мав лиш шіснайцять, лїт, 
але був _ франтом, кутим на чотири ноги, що міг і старого лиса 
вивести в поле. Зго то порішив тепер Скшетуский вислати до Злени 
на розвіди. Лютий вже був скінчив ся; дощі переставали падати 
і на марець заповідала ся погода. Дороги мусїли також пооправля¬ 
ти ся. Отже Ржендзян вибрав ся в дорогу. Пан Скшетуский дав зму 
лист, паперу, пер і фляшку чорнила, і наказав зму щоби пильну¬ 
вав сего добра, як ока в голові, бо памятав добре, що сих річий 
нема в Розлогах. Поручив також • хлопцеви,, щоби не говорив від 
кого їде, щоби удавав, що їде до Чигирина і щоби звертав на все 
пильну увагу, а особливо, щоби розвідав ся добре, про Богуна, де 
він знаходить ся і що поробляв. Ржендзян не дав собі повтаряти 
поручень два рази, насунув шапку на бакир, свиснув нагайкою і 
поїхав. 

Для пана Скшетуского настали тепер тяжкі дні очікуваня. 
Для скороченя часу стинав ся в пальцатп з паном Володийовс- 
ким, що був великим майстром в сїй штуцї, або кидав списою до 
перстеня. Стала ся також в Лубнах пригода, котрої намісник мало 
житвм не заплатив. Одного дня зірвав ся з ланцуха медвідь на зам¬ 
ковім подвірю, і покалїчившп двох машталзрів, сполошив коні" 
пана комісара Хлїбовського і вкінци кинув ся на намісника, що 
ішов власне з цекгавзу від князя, без шаблї, маючи лишень в 
руках легонький патик з мосяжною головкою. Намісник бувби 
без сумніву згинув, коли би не пан Льонґін, котрий, побачивши з 
цекгавзу, що ся дїз, вхопив за свій Зервікаптур і прибіг на ратунок. 
Пан Льонгін оказав ся гіднпм потомком Стовейка, бо на очах 
цілого двора відвалив за одним замахом медвежу голову разом 
з лапою. Сей доказ надзвичайної сили бачив з вікна сам князь, ко¬ 
трий впровадив опісля пана Льонґіна до покоїв княгинї, де 
Гануся Божобогата так надила зго оченятами, що на другий день 



мусів іти до сповіди, а опісля через три дни не показував ся в 
замку, докп горячими молитвами не повідганяв лихих покус. 

Тимчасом минуло десять днів, а Ржендзяна не було з пово¬ 
ротом. Наш пан Ян похудів з очікуваня і так помізернів, що 
аж Гануся Божобогата почала випитувати ся через послів, що 
з ним з — а княжпй лікар, Карбоні, записав зму якусь дриякву 
від мелянхолїї- Але зму бракувало иньшої дриякви, бо днем і 
ночпю думав про свою княжну, і почував щораз сильнїйше, що 
се не жадне хвилеве бажанз загнїздило ся в зго серци, але що се 
любов, могуча і велика, котра мусить бути заспокоєна, бо инакше 
розсадить людську грудь, як павутину. 

Отже легко уявити собі радість пана Яна, коли досьвіта одного 
дня війшов до зго кватпри Ржендзян, заболочений, змучений і 
змізерований, але веселий, очевидно вертав з добрими вістями. 
Намісник побачивши зго зірвав ся з ліжка і прибігши до него, хва¬ 
тив за рамена і крикнув: 

— Лист; мазш ? 
— Маю, пане. Ось він тут. 
Намісник вирвав і почав читати. Довго сумнївав ся, чи зму 

Ржендзян привезе лист, бо не був певним, чи Злена вміз писати. 
Женщини на пограничах не бували учені, а до того Злена вихову¬ 
вала ся межи простаками. Але впдно зще батько научив зі писати, 
бо написала довгий лист на чотири сторони паперу. Не уміла она 
вправдї висловлювати ся реторично, але писала впрост з серця, як 
слїдуз: 

”Вже я вацьпана ніколи не забуду, вацьпан мене скорше, 
бо чую, що з і нестаточні межи вами. Але коли прислав зсь 
умисно післанця тілько миль дороги, то видно, щом тобі мила, 
як і ти мені, за що дякую з цілого серця. Не думай також 
вацьпан, щоби се не було проти мозї скромності!, писати тобі 
про сю мою любов, але знать вже ліпше правду сказати, як збре¬ 
хати, або зі укривати, коли в серцю дїз ся що иньшого. Ви¬ 
питувала ся я також імц. Ржендзяна, що поробляєш в Лубнах 
і які з обичаї на великім дворі, а коли мені почав оповідати 
про уроду і красу тамошнпх панянок, том мало не заплакала 
з великого жалю . . .“ 



Ту намісник перервав читана і запитав Ржендзяна: 
— Що ти там кпе наговорив? 
— Все добре, — пане! — відповів Ржендзян. 
Намісник читав дальше: 

. . Бо якже мені простачці рівняти ся з ними. Але сказав 
мені хлопець, що вацьпан на жадну і дивити ся не хочеш . . . “ 

— Тось добре говорив! — сказав намісник. 
Ржендзян не розумів вправдї, о що ся розходить, бо намісник чи¬ 

тав лист потихо, але зробив мудру міну і кашельнув значучо, а 
Скшетуский читав дальше: 

”... І я зараз потішила ся, просячи Бога, щоби тебе і 
надальше заховав таким жичливим до мене і благословив нам 
обом — амінь. Вже я ся так зтужила за вацьпаном, якби за 
матерню, бо смутно мені сироті на сьвітї, але не смутно при 
вацьпанови . . . Бог бачить моз серце, що воно чисте, а 
що иньшого з простацтво, котре мусиш мені вибачити . . 
Дальше доносила гарна княжна, що виїдуть з стрийною до 

Лубнів, як лиш дороги пооправляють ся, і що сама княгиня хоче 
виїзд приспішпти, бо з Чигирина доходять вісти о якихсь не- 
супокоях межи Козаками, отже лишень чеказ на поворот молодих 
каязїв, що поїхали на кінський ярмарок до Богуславя. 

"Правдивий з вацьпана чарівник — писала дальше Зле¬ 
на, — що умів-зсь собі навіть стрийну з’ зднати.“ 

Ту намісник усьміхнув ся, прпганувши собі, яким то спосо¬ 
бом мусів з’ аднувати стрийну. Лист кінчив ся запевнензм ста¬ 
лої і уцтивої любови, яку винна будуча жінка мужови. Взагалі з 
цілого листа видно було дійсно щире серце, і тому намісник пе¬ 
речитував сей сердечний лист по кільканайцять разів від початку 
до кінця, повторяючи собі в душі: ”Моя мила дівчино! нехайже 
мене Бог покине, коли я тебе понехаю“. 

А опісля почав випитувати ся про все Ржендзяна. 
Спритний хлопець здав зму докладне справозданз з цілої по- 

дорожи. Прігаялп зго добре. Стара княгиня випитувала зго про 
намісника, а довідавшп ся що був знаменитим лицарем і пові¬ 
реним князя, а притім богатим чоловіком, .була рада. 

—- Питала мене також — говорив Ржендзян, — чи згомосць, 
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як що обіцяв, завсїгди дотримуз слова, а я їй на се: ”Моя мосця 
панї І Колиби сей коник, на котрім я приїхав, був мені приобіцяний, 
знав бим, що він вже мій . . 
ч -— Хитрун з тебе — сказав намісник, — але колись вже так 
за мене поручив ся, то зго затримай. Отже не удавав зсь нічого, 
сказав-9сь, що се я тебе прислав? 

— Сказав ум, бом побачив, що можна, і зараз уще ліпше мене 
приняли, а особливо панна, яка а так чудова, що певно на сьвітї 
нема такої другої. А дізнавши ся, що се я приїхав від зґомосця, 
то вже не знали де мене посадити, і колиби не піст, то було би 
мені' ліпше як в небі. А читаючи лист зґомосця, з радости заля- 
ла ся слезами. 

Намісник замовк рівнож з радости і доперва по хвилині знов 
спитав: — 

— А про сего Богуна нїчогось ся не довідав? 
— Не випадало мені питати ся про него панни або панї, але я 

зайшов собі зі старим Татарином Чеглим, котрий, хоч поганин, 
9 вірним слугою панянки. Сей мені роеказував, що всі вони 
спершу дуже відказували на зґомосця, але опісля перестали, а то 
тоді, як довідали ся, що се, що говорять про скарби сего Богуна, 
то байка. 

— Якимже способом они про се довідали ся? 
— А то, бачите зґомосць, було так: мали они непорозумінз з Сї- 

вінськими, і мали їм щось сплачувати. Як прийшов речпнець, 
вони до Богуна: Пожич! — А він на се: Добра турецького, каже, 
трохи маю, але скарбів нема, бо щом мав, том все пороскидав. Як 
они се почули, то зараз він їм потанїв, — і звернули свої очп на зґо¬ 
мосця. 

— Нема що казати, добре ти про все порозвідував ся. 
— Мій зґомосць, колиби я довідав ся про одно, а про друге нї, 

тодїби зґомосць міг мені сказати: Коня-сь мені дарував, а сїдла 
не дав. Щоби зґомосць робив з конем без сїдла? 

— Коли так, то возьми вже і сїдло. 
— Дякую покірно зґомосцеви. Вонпж зараз виправили Богуна 

до Переяслава, отже я почувши про се, думаю: чомуж би і я не мав 
поїхати до Переяслава? Буде з мене мій пан радий, і скорше 



діжду ся барви . . . 
— Дістанеш барву на другий квартал. Тось був і в Переяславі? 
— А був. Але-м Богуна там не застав. Старий полковник Лобо¬ 

да хорий. Говорять, що незадовго Богун зістане полковником на 
зго місце. Але там дїз ся щось дивного. Семенів лишило ся при хо¬ 
ругві лишень мала горстка, а решта, говорять, пішли за Богуном, 
чи повтікали на Січ, і се з, мій зґомосць, важна річ, бо там мабуть 
приготовляв ся якась ребелїя. Хотів я конче довідати ся щось 
про Богуна, але все, що я довідав ся, то се, що він переправив ся 
на правий беріг Дніпра; як так, подумав я собі, то наша панянка 
від него безпечна, і взяв тай вернув ся назйд. 

— Добресь ся справив. А не зазнав-зсь в дорозі якої пригоди? 
— Ні, мій зґомосць, лишень дуже хоче ся мені їсти. 
Ржендзян вийшов, а намісник, лишивши ся самий, почав на ново 

читати лист від 8ленп і цілувати літери, що не були такі гарні, як 
та ручка, що їх писала. Надія вернула до зго серця, і думав собі 
так: ”Незадовго дороги пообсихають, коби лиш Бог дав погоду. 
А Курцевичі, довідавши ся, що Богун голий, певно вже мене не 
зрадять. Винайму їм Розлоги, і ще свого доложу, коби лиш дістати 
сю зірку . , 

І зібравши ся, з ясним лицем, і з грудню переповненою 
щастзм, пішов до каплиці, щоби насамперед подякувати Боговп за 
добру новину. 

VI 

ґ \ 
По цілій Украінї і на Заднїпрю почало шуміти неначе пе¬ 

ред бурею; від села до села, від хутору до хутору, перелітали якісь 
дивні вісти, так як ті перекотиполя, що їх в осенп жене вітер сте¬ 
пом. По містах шептали собі про якусь велику війну, хоч ніхто 
не знав, хто і против кого маз воювати. Але всеж таки на щось 
заповідало ся. Людські облича стали якісь неспокійні. Рільник 
неохотно ішов з плугом в поле, хоч весна прийшла рана, тепла 
і тиха, і над степами давно сьпівали жайворонки. Вечерами 
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громадили ся люди по селах і стоячи по дорогах говорили про стра¬ 
шні річи. Сліпців, що ходили з лірами і піснею, випитувано пильно 
про новини. Декотрим здавало ся, що по ночах бачили якісь від- 
блески на небі, і що з поза лісів вставав місяць червонїйшпй 
як звичайно. Ворожено нещастя або королівську смерть — а все те 
було тим дпвнїйше, що на сих землях, що привикли до несупокоїв, 
битв і нападів, страх не мав легкого приступу; мусїли отже висі¬ 
ти в воздусї якісь виїмкові страховища, коли несупокій став ся 
загальним. 

Було тим тяжше і душнїйше, що ніхто не міг сказати, звідки 
грозить небезпека. Однаковож дві признаки вказували, що дійсно 
щось загрожуа. По перше безліч дідів лірників появило ся по 
всіх селах і містах, а були межи ними і якісь дивні постати, 
незнані нікому, про котрих говорено, що се фальшиві діди. Они, 
переходячи ся з місця на місце, скрізь заповідали в тазмничпй 
спосіб, що зближав ся день суду і Божого гніву. А по друге, Ни- 
зовцї почали на смерть пити. 

Друга признака була зще небезпечнїйша. Січ, обнята в за¬ 
надто тісних границях, . не могла вижпвити всіх своїх людий, по¬ 
ходи не завсїгдп лучалп ся, проте степи не давали Козакам хліба, 
отже богато Низовцїв розходило ся рік річно підчас супокою по 
заселених околицях. Повно їх було скрізь по цілій Украінї. Одні 
вступали на службу до старостів, другі шпнкувалп горівкою по до¬ 
рогах, а ще иньші займали ся по селах і місточках ріжнимп ре¬ 
меслами і торговлею. Майже в кождім селі стояла оподалїк хата, 
в котрій мешкав Запорожець. Декотрі мали по таких хатах жін¬ 
ки і газдівство. А такий Запорожець, яко бувалий 5 досьвідченпй 
чоловік, був до певної міри добродійством для цілого села в котрім 
мешкав. Не було від них ліпших ковалів, колодїїв, гарбарів, па¬ 
січників, рибаків і мисливих. Козак все умів, все зробив; хату 
поставив і сідло ушив. Звичайно однак не були они спокійними 
поселенцями, бо жили лпш тимчасовим житам. Хто хотів зброй¬ 
ною рукою виконати вирок, напасти на сусіда, або оборонити ся 
від нападу, той потрібував лишень крикнути, а молодці злітали 
ся зі всіх сторін. Уживала їх отже шляхта, уживали панове, що 
вели межи собою безнастанні спори, коли однак не було таких ви- 
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прав, то сиділи тихо по селах працюючи як в ярмі і здобуваючи в 
поті чола кавалок насущного хліба. 

І тревало так нераз і рік і два, аж нагло приходила вістка 
про якусь велику виправу, чи то на Татарів, чи на Ляхів, чи 
разом з полськими панами на Волощину; — і зараз сї колодїї, 
ковалі, гарбарі і пасічники покидали свої спокійні занятя і пе- 
редівсїм починали пити по всіх українських шинках. 

Пропивши все, пили дальше на борг, не на то, що з, але на 
то, що ще буде. Сподівана добича мала заплатити за гулятику. 

Се явище повторяло ся так стало, що опісля досьвідчені лю¬ 
ди на Украінї привикли говорити: "Трясуть ся шинки від За¬ 
порожців, щось буде нового на Украінї.41 

І зараз старости скріпляли залоги по замках, і звертали 
пильну увагу на все, панове стягали віпско, а шляхта висилала 
жінок і дїтпй до міст. 

Отже сеї весни Козаки почали пити, як зще ніколи перед 
тим, тратити на сліпо запрацьоване добро, і то не в однім повіті, 
або возвідстві, але по цілій довгій і широкій Украінї. 
Щось ся варило напевно, хоч самі Низовцї не знали зівсїм, 

що такого. Почали говорити про Хмельницького і про зго утечу 
на Січ, про городових з Черкасів, Богуславя і Корсуня і иньших 
міст, що за ними повтікали, але говорено також і що иньшого. 
Вже від довших літ, ходили вісти про велику війну з поганцями, 
котрої хотів король, щоби добрим молодцям приспорпти добичі, 
лиш Ляхи сего не хотіли — отже тепер сї вісти помішали ся з 
собою і зродили в людських головах несупокій і очікувана чо¬ 
гось надзвичайного. 

Сей несупокій передер ся і поза лубенські мури. Годі було 
замикати очи на ті всі признаки, а крім сего князь Ярема 
немав сего звичаю. В зго посїлостях сей неспокій не перейшов 
вправді в заколот, але в короткім часі зачали доходити вісти, 
що ту і там хлопи зачинають ставити опір шляхті, то мордують 
жидів, що хочуть насильно записувати ся до резстру на війну з по¬ 
ганами, і що число утікачів на Сїч щораз зростав- 

Отже князь порозсилав післанцїв; до пана краківського, до пана 
Калиновського, до Лободи в Переяславі, а сам стягав стада зі сте- 
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пів і війска з паланок. Тимчасом прийшли успокоюючі вісти- Пан 
гетьман великий доносив все, що знав про Хмельницького, 
однак не думав, щоби з сего мала вибухнути яка заверуха; знов 
пан гетьман польний писав, що ”гільтайство звичайно як пчоли, 
бурить ся на весну. “ Оден старий хорунжий Зещьвілїховський 
прислав лист, в котрім заклинав князя, щоби нічого не легко¬ 
важити, бо з Диких Піль іде велика буря. Про Хмельннцького 
писав, що поїхав з Січи на Крим, щоби просити хана о поміч. 
”А як мені доносять приятелі' з Січи — писав, — то там кошовий 
стягав зі всіх лугів і рік піше і кінне війско, і не говорить нікому, 
пощо се чинить, думаю проте, що ся буря звалить ся на нас, а коли 
се стане ся при татарській помочи, то дай Боже, шоіи се не 
принесло згуби нам всїм“. 

Князь, вірив Зацьвілїховському більше як самим гетьманам, 
бо знав, що на цілій Україні, ніхто так добре не знав Козаків і 
їх способів, отже постановив стягнути як найбільше війска, а 
рівночасно довідати ся, як ся дійсно річ маз. 

Отже одного раня казав прикликати до себе пана Бихов- 
ця, поручника волоської хоругви, і сказав зму: 

— Поїдеш васць на Січ в посольстві від мене, до пана ота¬ 
мана кошового, і віддаш аму сей лист з мозю господинською пе- 
чатию. Але щобись знав, чого ся тримати, то скажу тобі так: 
лист з позором, а ціла вага посольства лежить в васцїним розумі, 
щобись на все дивив ся, що ся там дїз, кілько війска скликали, і 
чи аще більше скликають. А особливо се тобі наказую, щобись 
собі там ззднав яких людий і довідав ся добре всего про Хмельниць¬ 
кого, де він з, і чи се правда, що поїхав на Крим просити 
Татаріє н-поміч. Розуміаш васць? 

— Так якби мені хто виложив на долони. 
— Поїдеш на Чигирин, а по дорозі не будеш більше по¬ 

пасати як одну ніч. Прибувши там, удаш ся до хорунжого Зацьві- 
лїховського, щоби тобі- дав листи до своїх приятелів на Сїчи, 
і ті їм тайком передаш- Они тобі все оповідять. З Чигирина 
поїдеш байдаком до Кодака, поклониш ся від мене пану Ґродзіц- 
кому і віддаш зму се письмо. Він постарав ся перепровадити тебе 
через пороги і достарчить перевізників. На Сїчи також не бав ся; 
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диви ся, слухай і вертай, коли лишиш ся живим, бо се не легка подорож. 
— Ваша княжа милість з шафаром мозї крови. Кілько 

маю з собою людий взяти? 
— Возьмеш з собою сорок почтових. Виїдеш сегодня над вечо¬ 

ром, а нїм поїдеш прийдеш 9іце по інструкциї. Се поручаю ваш- 
мосцї важну місию. 

Пан Биховець вийшов утішений; в передпокою стрінув Скше- 
туского з кількома офіцирами від артилзриї. 

.— А що там? — запитали зго. 
— Сегодня вибираю ся в дорогу. 
— А куди, куди? 
— До Чигирина; а звідтам зще дальше. 
— То ходи зі мною — сказав Скшетуский- 
І запровадивши зго на кватпру, давай просити, щоби зму від¬ 

ступив сю місию. 
— Так як приятель — каже — жадай, чого хочеш, коня турець¬ 

кого, дам, нічого не пожалую, колибим лишень міг їхати, бо душа 
рве ся в тамті сторони. Хочеш гроший, дам, тілько відступи мені 
сю службу. Слави се не принесе, бо коли мав бути війна, то зачне 
ся ту скорше, — а згинути можеш. Знаю також, що Гануся тобі мила, 
так як і другим; поїдеш, то зї тобі збаламутять. 

Сей послїдний аргумент поцілив пана Бпховця ліпше як 
другі, але все таки опирав ся. Щоби на се сказав князь, колибп 
уступив? чи не взявби зму сего за зле? Таж се прецїнь доказ 
княжої ласки таке порученз. 

Почувши се, Скшетуский полетів просто до князя, і казав себе 
сейчас замельдувати. 

По хвили вернув паж з повідомлензм, що князь позволяз війти. 
Намісниковп било ся серце як молот, бо ануж почуз коротке: 

”нї!“, по котрім не лишить ся нічого більше, як всего понехати. 
— А що скажеш? — спитав князь, побачивши намісника- 
— Мостивий князю, я прийшов просити найпокірнїйше, щоби 

мені повірено виправу на Сїч. Биховець може би і уступив, бо з 
мені приятелем, а мені на сім залежить більше, як на житю, — 
лишень Биховець боїть ся, що ваша княжа милість буде ся на 
него кривити. 
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—- На Бога! — сказав князь — таж ябим нікого більше не 
посилав, як тебе, але я думав, що не радо поїдеш, відбувши 
недавно таку ,довгу подорож. 

— Милостивий князю, хотяйби мене щодня посилано, зав- 
сїгди поїду радо в тамту сторону. 

Князь подивив ся на него довго своїми чорними очима і по хвили 
спитав: 

— Що ти там мазш? 
Намісник стояв заклопотаний не могучи знести княжого погляду. 
— Вже я бачу, що мушу сказати всю правду — відповів — бо 

перед розумом вашої княжої милости нічого ся не скриа, лишень 
не знаю, чи найду ласкавий послух у вашої княжої милости. 

І ту почав оповідати, як пізнав доньку князя Василя, як 
в ній залюбив ся, і бажав би тепер зї відвідати, а вертаючи 
з Січи спровадити зі до Лубнів, щоби охоронити зї перед ко¬ 
зацькою заверухою і перед Богуном. Не сказав лишень про ма- 
хінациї старої княгині, бо ту був звязаний словом. І так почав 
благати князя, щоби зму повірив роботу Биховця, що князь сказав: 

— Я би тобі і так позволив їхати і людий дав, але колись 
вже так мудро все уложив, щоби власну справу погодити з сим по¬ 
сольством, то вже мушу се для тебе зробити. 

Сказавши се князь закляскав в долоні і сказав пажови покли¬ 
кати пана Биховця- 

Намісник поцілував з радости княжу руку, а сей стиснув 
зго за голову і наказав бути спокійним. Любив він дуже Скше- 
туского, як хороброго жовніра і офіцира, ьа котрого можна 
було ві всім спустити ся. Крім того була межи ними ся звязь, 
яка витворюз ся межи підвладним, що любить з цілої душі свого 
зверхника, а зверхником, котрий се добре відчував. Коло князя 
крутило ся немало двораків, що служили і підхлїбляли ся для вла¬ 
сної користи, але бистрий ум Яреми, знав добре, що про кого 
думати. Знав, що Скшетуский був чоловіком чистим як слеза — 
отже цінив зго і був зму вдячний за привязанз. 

З радостию почув також, що зго любимець полюбив доньку 
Василя Курцевича, старого слуги Вишневецьких, котрого память 
була для князя дорогою. 
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— Не з невдячності! се против князя — сказав — не довідував ся 
я про дївчину, але коли опікуни не заглядали до Лубнів і 
не було на них жадних скарг, то я думав, що суть уцтиві. Однак 
скоро ти мені тепер про ню натанув, то буду про ню памятати, як 
про рідну. 

Чуючи се, Скшетуский, не міг надивувати ся доброті свого 
пана, котрий, здавало ся, сам собі тепер робив закиди, що при 
надмірі розличних справ не заняв ся долею дивного жовніра і 
дворянина. 

Тимчасом надійшов пан Биховедь. 

— Моспане — сказав до него князь — слово сказало ся і зсли 
схочеш, поїдеш, але тебе прошу зроби се для мене і відступи сю 
функцию Скшетускому. Маз він свої добрі причини, щоби зі до- 
магати ся, а я придумаю для васцї щось иньшого- 

— Мостивий князю — відповів Биховець, — висока ласка ва¬ 
шої княжої милости, що могучи росказати, здазш се на мою волю, 
і я не бувби варта сеї ласки, колибпм зї не приняв з вдячним 
серцем. 

— Подякуйже прпятелевп — сказав князь звертаючи ся до 
Скшетуского, — і іди лагодити „я до дороги. 

Скшетуский дійсно дякував горячо Биховцеви, і за кілька 
годин був готовий до дороги. В Лубнях вже від давна годі зму 
було висидіти, а ся виправа відповідала всім зго бажаням. На¬ 
самперед мав побачити Злену, а опісля — правда, що треба було 
ся з нею на довший час розлучити, але власне такого часу було 
потрібно, щоби дороги могли пообсихати, щоби можна їхати во¬ 
зами. Скорше княгиня не моглаби приїхати до Лубнів, мусївби 
отже Скшетуский або заждати в Лубнах, або сидіти в Розлогах, 
що знов противило ся угоді' з княгинею, а що більше, моглоби 
збудити в Богуна підозрінз. Злена могла бути безпечною проти 
зго замірів доперва в Лубнах, отже коли мусїла з конечности 
лишити ся зще через довший час в Розлогах, то найліпше бу¬ 
ло Скшетускому від’їхати, а за се з поворотом, забрати зї вже 
під ослоною княжих жовнірів. Обдумавши се, спішив ся намісник 
з виїздом і полагодивши все, взявши листи і інструкциї від князя, 

а гроші на виправу від скарбника, виїхав зще кавалок до ве- 
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чера, маючи з собою Ржендзяна і сорок Семенів з козацької кня¬ 
жої хоругви. 

VII 

Було се вже в другій половині марта. Трави пустили ся 
буйно; перекотиполя зацвпли, степ віджив новим житам. Наміс¬ 

ник, їдучи ранком на чолі своїх людий, їхав неначе морем, 

котрого рухливою филею, була вітром колисана трава. А всюди 
повно веселости і весняних голосів, криків і щебету, свистів, лопоту 
крил, радісного гудїня комах: степ гомонів, як лїра, на котрій 
граз Божа рука. Над головами їздцїв яструби, висячі нерухомо 
в небесній синяві неначе позавішувані хрестики, трикутники 
диких гусий, ключі журавлів; на земли хороводи здичілих табунів. 
Он летить гурма степових коний, видно, як порють трави грудь¬ 
ми, ідуть як буря і стають як вкопані, окруживши їздцїв півколесом; 
їх гриви порозвіювані, ніздря роздимані, очи здивовані. Ска- 
завбись, хочуть розтратувати непрошених гостпй. Але зще хвиля 
і нагло втікають і зникають рівно скоро, як прибігли — лишень 
трави шумлять, лишень пьвіти мигочуть. Тупіт затих, знов чути 
лишень гранз птацтва. Нїби весело, а якийсь сум серед сеї ра- 
лостп, нїби гамірно а пусто! — о! а широко, а просторо! 
Конем не здігнати, думкою не здогонити . . . хиба ті смутки, ту 
пустість, сї степи полюбити і кружляти над ними душею, спочи¬ 
вати на їх могилах, слухати їх голосу і відповідати. 

Було рано. Великі каплі роси блищали на билинах і буряних, часті 
подуви вітру сушили землю, на котрій по дощах стояли типо¬ 
ві баюри, неначе порозливані озера, сьвітячі до сонця. Віддїл 
намісника посував ся звільна, бо трудно було поспішати, бо конї 
западали ся часом по колїна в мягкій землп. Але намісник не 
давав їм віддиху по горбовинах, бо спігапв заразом і витати і пра- 
тпати. Отже вже другого дня по полуднп, переїхавшп кавалок 
лїса, добачив вітряки в Розлогах, що були порозгадувані по 
взгірях і поблизьких могилах. Серце бпло ся пму як молотом. 
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Ніхто вго там не сподївав ся, ніхто не знав, що приїде, щож она 
скаже, коли зго побачить? От уже і хати підсусїдків, поховані по 
молодих вишневих садах — дальше село, а зще дальше видно 
і журавель на двірськім майдані. Намісник стягнув коня і пу¬ 
стив ся чвалом, а за ним зго Семени; летіли так через село з дзвень¬ 
котом і гамором. Денеде вибігав хлоп з хати, дивив ся і хрестив 
ся: ”Чорти, не чорти? Татари не Татари?“ Болото так бризґало 
з під копит, що і годі було розріжнпти хто їде. А онп тим- 
часом долетіли до майдану і станули перед запертою брамою. 

— Гей там! Отвирай! 
Гамір, стукіт і гавканз собак викликали людий з двора. По¬ 

прибігали отже до брами поперестрашувані, думаючи, що се 
хиба напад. 

— Хто їде? 
— Отвирай! 
— Князів нема дома. 
— Отвирайже поганська дитино, ми від князя з Лубнів, 
Челядь пізнала вкінци Скшетуского. 
— А то ваша милість! Зараз! зараз! 
Отворено браму, а втім і сама княгиня вийшла перед сіни і 

прикривши рукою очи, гляділа на прибувших. 
Скшетуский зіскочив з коня і зближивши ся до неї, сказав: 
— Імосць не пізназте мене? 
— Ах, се вашмосць, пане наміснику! Я думала, що се напад 

татарський. Кланяю ся і прошу до кімнат. 
— Вацьпанї певно дивузш ся •— сказав Скшетуский, коли 

війшли до середини, — видячи мене в Розлогах, а прецї я слова не 
зломав, бо се сам князь посилав мене до Чигирина і дальше. 
Казав мені притім затримати ся в Розлогах і спитати о ваше 
здоровл9. і . 

— Вдячна я зго княжій милости, як ласкавому пановп і добро- 
дїзви. Чиж скоро думав нас виганяти з Розлогів? 

— Не думав він про се зівсїм, бо не зназ, що вас треба ви¬ 
ганяти, а я що сказав, то і буде. Лишити ся в Розлогах; маю свого 
хліба досить. 

Почувши се княгиня, зараз повеселіла і сказала: 
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— Сїдайже вашмосць і будь собі радий, так як я тобі рада. 
— А княжна здорова? де она? 
— Знаю я, що ти не до мене приїхав, мій кавалз^е. Здорова 

она, здорова; зще дівка від тих любощів потовстіла. Але 
зараз зі закличу і сама ся трохи огорну, бо аж встид так гостий 
приймати. 

І справді княгиня мала на собі вже добре споловілу сукню, 
на верха кожух і ялові чоботи на ногах. 

Однак в тій хвили вбігла до кімнати Злена, що хоч не кликана дові- 
дала ся від Татарина Чегли, хто приїхав. Вбігла задихана і червона як 
вишня, не могучи майже віддихати, лишень зі очи сьміяли ся від щастя 
і веселости. Скшетуский кинув ся цілувати зі руки, а коли княгиня ди¬ 

скретно вийшла, став цілувати губи, бо був загонистим чоловіком. А во¬ 

на і не боронила ся дуже, бо чула, що сили зі покидають, від надміру 
щастя і радости. 

— А я не сподївала ся вацьпана, — шепотіла, прижмуруючи свої 
гарні очи, — але вже не цілуй так, бо не годить ся. 

— Як не маю цілувати — відповів лицар, — коли мені мід 
не такий солодкий, як твої уста? Я вже думав, що прийде ся 
мені всохнути без тебе, аж мене сам князь сюди вислав. 

— То князь зназ? 
— Я зму все сказав. А він зще і був радий , прпганувши 

собі князя Василя. Ей, хиба ти мені чогось завдала, дівчино, що 
вже і сьвіта поза тобою не бачу. 

— Ласка се Божа таке твоз заслїпленз. 
— А тямиш сю ворожбу, яку вчинив сокіл, коли стягнув 

іаші руки до купи? Знать так вже було судило ся. 

— Тямлю . . . 
— А я з туги ходив в Лубнах на Солоницю і ти мені там 

привиджувала ся, як жива, а коли-м лиш простягнув руки, 
тось все зникала. Але вже мені більше не втечеш, бо думаю, що 
вже нам більше нічого не стане на перешкоді. 

— Зсли що стане, то не мо^воля. 
— Скажи мені зще раз, що мене любиш! 
Злена спустила очи, але відповіла з повагою і виразно: 

— Як нікого на сьвітї. 
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— Хочби мене хто обсипав золотом і достоїнствами то я 
волївби сї твої слова, бо чую, що говориш правду, хоч сам 
не знаю, чим я собі заслужив у тебе на таке добродїйство.' 

— Бо ти мене пожалував, бось мене пригорнув і уняв ся за 
мною, і говорив до мене такими словами, яких я перед тим не 
чула. 

Злена замовкла від зворушеня, а поручник почав на ново 
цілувати зі руки. 

— Будеш мені панею, не жінкою — сказав. 
І через хвилю мовчали, лишень він не спускав з неї очий, 

хотячи собі винагородити довгі хвилї розлуки. Видала ся зму 
зще гарнїйшою, як давнїйше. І справді- в еїй отіненій сьві- 
тлици, при грі соняшних лучів, що ломали ся в шклянних вікон¬ 
них кружках, виглядала як ті образи сьвятих в мрачних цер¬ 
ковних каплицях. А рівночасно било від неї таке тепло і житз, 
на зі лици і в цілій стати малювало ся тілько розкішних жіночих 
принад, що можна було голову стратити, залюбпти ся на смерть 
і любити на віки. 

— Від твозї краси прийде ся мені хиба осліпнути, — ска¬ 
зав намісник. 

Білі зубенята княжни блиснули весело від усьміху. 
—• Певно панна Анна Божобогата сто разів гарнїшпа від мене. 
— Так 9Ї до тебе, як приміром циновій мисцї до місяця. 
— А імц Ржендзян говорив що иньшого. 
— Імц Ржендзян варта дістати в лице. Що мені там по тій 

паннї. Нехай пньші пчолп збирають мід з сего цьвіту, а з їх 
там немало. 

Дальшу розмову перервав прихід старого Чегли, що прийшов вита¬ 

ти намісника. Уважав він вже зго за свого будучого пана, отже 
кланяв ся зму ще від порога, віддаючи поклони після східного обичаю. 

— Но, старий Чеглпй, возьму я і тебе з панною. А ти зї вже 
служи до смерти. 

— Не довго вже на ню ждати, ваша милість, але доки житя, 
доти й служби. Бог оден! 

— За який місяць, наколи поверну з Сїчп, їдемо до Лубнів — 
сказав намісник, звертаючи ся до Злени, — там ксьондз Му- 
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Х0В8ЦКИЙ чекав зі стулою. 
Злена перестрашила ся: 
—- То ти на Сїч їдеш? 
— Князь посилаз з листами. Але не бій ся. Особа посла 

сьвята і у поган. А тебе з княгинею відіславбим хочби і зараз до 
Лубнів, але дороги страшні. Сам бачив-вм, навіть верхом не легко 
переїхати. 

— А довгож лишиш ся в Розлогах? 
— Зще сегодня на вечер виїзджаю до Чигирина. Скорше пої¬ 

ду, скорше приїду. Впрочім княжа служба; не мій час, не моя воля. 
— Прошу на перекуску, зсли вже аморів досить, — сказала, 

входячи, княгиня. — Го! го! лиця у дівчини червоні, видно щось 
не дармував пане кавалзре! Но, але я вам ся не дивую . . . 

Сказавши се, поклепала ласкаво Злену по плечи, і пішла на 
обід. Княгиня була в знаменитім гуморі. Богуна вже давно віджа- 
лувала, а тепер складало ся так, що завдяки щедрости намісника, 
Розлоги ”кум боріс, лясіс, граніцебус ет кольонїіс,“ могли вже бути 
уважані за аї і зї синів власність. 

А були се прецї немалі добра. 
Намісник випитував ся про князів, чи скоро повернуть. 
— Сподїваю ся їх кождого дня. Маркотно їм було спершу на 

вацьпана, але опісля, роздумавши про твої поступки, дуже тебе 
полюбили, як будучого кревного, бо говорять, що кавалара 
з такою фантазизю трудно вже знайти в нинїшних мягких часах. 

По обідї вийшли намісник з Зленою до вишневого саду, що при¬ 
пирав до окопу за майданом. Сад був обсипаний вчасним цьвітом 
неначе снігом, за садом чорніла ся діброва, а в ній ковала зазуля. 

— Се нам на щасливу ворожбу — сказав пан Скшетуский, — але 
треба ся поспитати. 

І звернувши ся к діброві, питав: 
— Зазуле небого, а кілько літ будемо жити в парі з отсею 

панянкою? 
Зазуля почала ковати і коватп. Начислили пядесять і більше. 

— Дай Боже. 
— Зазулї завсїгди правду говорять — сказала Злена. 
— А коли так, то зще буду питати! — сказав розохочений на- 



місник. 
І питав: 
— Зазуле небого, а кілько будемо мати хлопчиків? 
Зазуля, якби замовлена, зараз почала відповідати і викувала 

їм ні більше нї меньше лиш дванайцять. 
Пан Скшетуский не знав, що робити зі втіхи. 
— От, зістану старостою, як мені Бог милий! Чулась ваць- 

панна, га? , С ГфІІІіІ 
— Нїчогом не чула — відповіла червона як вишня Злена, — 

навіть не знаю про щось питав. 
— То може повторити? 
— І того не треба. 
На таких розмовах і забавах зійшов їм день як сон. Вечером 

надійшла хвиля довгого иращаня, і намісник поїхав до Чигирина. 

VIII 

В Чигирині застав пан Скшетуский старого Зацьвілїховського в 
великім зворушеню і горячцї; виглядав він нетерпеливо княжого 
післанця, бо з Січи доходили щораз грізнїйші вісти. Не улягало вже 
жадному сумнівовії, що Хмельницький готовив ся доходити зброй¬ 
ною рукою своїх кривд і давних козацьких привілзїв. Зацьвілї- 
ховський мав про него відомості!, що находив ся в Крпмі у хана і 
просив о поміч, з котрою сподївали ся 9го на Сї'чи кождого дня. 

Отже на Низу готовила ся проти Річп посполитої велика війна, що 
при татарській помочи, могла оказати ся погубною. Буря зарисову¬ 
вала ся щораз близше, виразнїйше і страшнїйше. Се вже не глухі, 
або неознаечні трівоги перебігали через Україну, але певність вій¬ 
ни. Гетьман великий, що з початку не богато собі робив з сеї справи, 
присунув ся тепер з війском аж до Черкас, а висунені наперед від¬ 
діли коронних війск доходили аж до Чигирина,а то головно, щоби 
стримувати утікачів, бо городові Козаки і чернь почали утікати 
на Сїч цілими масами. Шляхта громадила ся по містах. Говорено, 
що в полудневих возвідствах мав бути проголошене загальне опол- 
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ченз. Декотрі отже навіть не чекали на вітиї і відсилали жінки і 
діти до замків, а самі тягнули під Черкаси. Нещаслива Украіна 
поділила ся на дві половини; одна спішила на Січ, друга до коронного 
обозу; одна, передовсім шляхта, стояла за старим порядком, 
друга, нарід і Козацтво ставало по стороні оборонців козацьких віль- 
ностий. Страшна війна, нїм в ній набрали ваги релігійні кличі, 
була передовсім суспільною війною, війною клясп поневолених мас 
проти горстки пануючого паньства і шляхти. 

Але хоч які чорні хмари зібрали ся над Украіною, хоч від 
них падала зловіща тінь, хоч в їх нутрі клекотіло і гуділо, а з 
кінця в конець перелітали громи, люди зіце собі не здавали справи, 
до якої степени розшалїла ся та буря. Може і сам Хмельниць¬ 
кий не здавав собі з сего справи, але він тимчасом слав листи до 
пана краківського, до комісара козацького і до корон¬ 
ного хорунжого, повні жалів і нарікань, з заявами вірності! для 
короля і Річи посполитої. Чи хотів він лиш зискати на часі, чи 
може думав, що дасть ся зщє зробити загоду, ріжні ріжно думали, — 
двох лишень людий, Зацьвілїховський і Барабаш, не дурили ся 
ані одної хвилі. 

Старий полковник дістав рівнож лист від Хмельницького. 

Лист був глумливий і повний зневаг. "Зачнемо з цілим запорожсь- 
ким війском — писав Хмельницький — горячо просити і апелювати, 
щоби сповнено сі привілзї, котрі ваша милість таїв-зсь у себе. 
А щось таїв їх для власної користе і пожитків, проте ціле війско 
запорожське вважав тебе гідним нолковникувати над вівцями або 
свиньми, але не над людьми. А я від себе прошу о вибачена, осли 
я в чім не догодив вашій милости в своїй убогій хаті в Чигирині, на 
иразнпку сьв. Миколая — і щом від'їхав на Запороже без відо¬ 
мосте і позволеня.“ 

— Дпвіть ся, вашмосцьове — говорив до Зацьвілїховського і до 
Скшетуского Барабаш, — зще і насьміваз ся з мене. 

— Заповідаз отже, що з цілим запорожським * війском, буде 
допоминати ся о привілзї — сказав Зацьвілїховський. — Отже се 
попросту домашна війна, найстрашнїйша зі всіх возн. 

На се Скшетуский: 
— Виджу, що мені треба спішити ся; дайте мені вашмосцьове 
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— До отамана кошового васць мазні? 
— Маю від самого князя. 
-— Дам тобі отже до одного курінного отамана, а імц Барабаш 

маз там також свого кревняка Барабаша: від них дізназш ся 
всего. Але хто знаа, чи се вже не запізно на таку виправу. Хоче 
князь знати, що там направду чувати? — коротка відповідь: зле 
чувати! А хоче знати, чого ся тримати? — коротка рада: зібра¬ 
ти як найбільше війска і получити ся з гетьманами. 

— То вишліть до князя післанця з відповідию і радою, — ска¬ 

зав пан Скшетускнй. — Я мушу їхати, куди мене післано, і не 
можу зміняти княжих рішень. 

— А чи зназш васць, що се страшно небезпечна виправа? — ска¬ 
зав Зацьвілїховський. — Ту вже нарід так збурений, що годі виси¬ 
діти. Колпби не близкість коронного війска, то чернь кинула би ся 
на нас. А щож доперва там! Лізеш так як смоковп в пащу. 

— Мосцї хорунжий, йона був вже в череві, не в пащі кита, а 
за божою помочию вийшов здоровий. 

— Отже їдь. Хвалю твою рішучість. До Кодака можеш васць 
доїхати безпечно, а там ся розглянеш, що буде можна дальше 
зробити. Ґродзїцкий старий жовнір, він тобі дасть найліпші ін¬ 
струкції. А до князя я певно сам поїду; зслп ся маю бити на свої 
старі літа, то волю під ним, як під ким иньшим. Тпмчасом приго¬ 
товлю для васцї байдак і перевізників, що тебе завезуть до Кодака. 

Скшетускнй вийшов і удав ся просто до сво9Ї кватири в княжім 
домі на ринку, щоби поробити послїдні приготованя. Мимо небез- 
печеньств сеї подорожи, про які аму говорив Зацьвілїховський, на¬ 
місник думав про ню не без певного рода задоволена. Мав побачити 
Дніпро майже в цілій довготі аж до Низу, і пороги, а була се для 
тодїшного лицарства неначе зачарована земля, повна тазмниць, 
до котрої тягнув, кождпй охочий на пригоди. Не од єн прожив ціле 
жита на Україні, а не міг ся похвалити, що бачив Січ — хиба ко- 
либп хотів вступити до брацтва, а до сего вже не було богато охот- 
ників межи шляхтою. Часи Самуіла Зборовського вже минули і не 
мали більше вернути. Пролом межи Січню а Річи посполитою, що 
вже зазначив ся на добре за часів Наливайка і Павлюка, не лишень 
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не зменьшував ся, але противно більшав щораз більше, і наплив 
шляхтп на Січ, не тілько полської але і української, що не ріжнпла 
ся від Низовцїв анї мовою анї вірою, був значно меньший. Такі 
Булиги Курцевнчі не мали богато наслідувачів; взагалі’ на Низ, 
до бращва гнало тепер шляхту хиба нещаста, банїция, одним сло¬ 
вом провини, неможливі до відпокутованя. 

Тож якась непроглядна таамниця оповила сю низову републику, 
як дніпрові мраки. Оповідано про ню чуда, котрі пан Скшетуский 
хотів оглянути власними очима. 

Не сподївав ся він також, що правда, щоби не мав звідтам 
вернути ся. Що посол, то посол, особливо від князя Яреми. 

Так роздумуючи, дивив ся через вікно свозї кватпри на ринок. 
Тимчасом минула година і друга, коли нагло Скшетускому видало ся, 
що побачив якісь дві знакомі постати, що прямували на Дзво- 
нецький кут, де був склеп Волоха Допули. 

Придивив ся уважнїйше; був се пан Заґлоба з Богуном. 
Ішли, тримаючи ся попід руки, і незабаром ввійшли в темні 

сіни, над котрими сторчала віха, що означала шинок і винарню. 
Намісника заднвував побут Богуна в Чпгирині і аго приязнь з 

паном Заґлобою. 
— Ржендзян! сам ту! — закликав на хлопця. 
Хлопець вказав ся в дверех примежної кімнати. 
— Слухайно, Ржендзян, пійдеш до впнарнї, онтам під віхою і 

знайдеш там грубого шляхтича з дірою на чолі і скажеш аму, 
що хтось, що маз до него пильну справу, хоче аго бачити. А 

' колиби питав хто, не говори. 
Ржендзян вибіг і за якийсь час побачив аго намісник, як вертав 

разом з паном Заґлобою. 
— Витай вашмосць — сказав пан Скшетуский, коли шляхтич 

указав ся у дверех кімнати, — чи собі мене пригадузш? 
— Чи собі пригадую? Нехайже мене Татари на лій перето¬ 

плять і пороблять з мене сьвічки до мечетів, асли я забув. Се васць 
тому кілька місяців отворив Чаплїнським двері у Допула, що мені 
дуже припало до смаку, бо і я свого часу увільнив ся таким самим 
способом з вязницї в Стамбулі. А що поробляа пан Повсіноґа 
гербу Зервідлюдри, разом зі своєю невинностию і мечем. Чи завсїгди 
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зму воробцї сідають на голову, беручи аго за сухе дерево? 

— Пан Подбіпанта здоров і казав кланяти ся вашмосцї. 
— Дуже се богатий шляхтич, але сильно дурний. Зсли зітне 

такі три голови як зго власна, то се зробить лиш півтора голови, 

бо зітне трох півголовків. Тьфу! яке горячо, хоч доперва марець. 

Язик в горлі засихав. 

— Маю я ту знаменитий трійняк, може вашмосць позво¬ 

лиш шкляночку? 

— Кеп відмавляа, коли не кеп просить. Власне мені цирулик 
поручив пити мід, щоби відтягнуло мелянхолїю від голови. Тяжкі 
бо се часи приходять на шляхту: дівс іре ет калямітатіс (день 
гніву і нещастя). Чаплїнський здох зі страху, не ходить до До- 

. пула, бо там пв козацька старшина. Я оден наставляю хоробро 
чоло небезпекам і дотримую компанії сим полковникам, хоч їх 
полковництво смердить дігтем! Добрий мід! дійсно знаменитий! 

Звідки зго васць мазш? 

— З Лубнів. То богато ту з старшини? 

— Кого ту нема? Федор Якубовпч з, старий Фелон Дзздзяла 
з, Данило Ничай з, а з ними їх очко в голові, Богун, котрий 
став мені приятелем, відколи-м зго перепив, і обіцяв адоптувати. 

Всі они смердять тепер в Чигирині, і виглядають, в котру сторону 
повернути ся, бо не сьміють зще оповісти ся отверто при Хмель¬ 

ницькім. Але зсли ся не оповідять, то се буде моя заслуга. 

— А то яким ЧИНОМ? 

— Бо пючи з ними, приздную їх для Річи посполитої і на¬ 

мовляю до вірности. Зсли король не дасть мені за се староства, 

то вір мені вацьпан, нема вже справедливости в сїй Річи посполитій, 

анї нагороди для заслуг, і ліпше в такім разі садити кури, чим 
наражувати голову для публичного добра. 

— Лїпшебись вацьпан зї наражував, бючи ся з ними, а так 
думаю, що лишень надармо витрачузш гроші на трактаменти, бо 
в сей спосіб їх не приздназш. 

— Я витрачую гроші? За кого мене вашмосць мазш? То не 
досить, що я заходжу собі з хамами, щобим зще мав за них платити? 

За ласку се уважаю, що їм позволяю за себе платити! 

— А сей Богун, що він ту робить? 
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— Вія? наставляв уха, як і другі, що з Січи чувати. По се 
ту приїхав. Се любимець всіх' Козаків. Залицяють ся они до него, 
як малпи, бо се певно, що переяславський полк піде за ним, а не 
за Лободою. А хто знав, за ким і резстрові Кречковського пійдуть. 
Богун Низовцям брат, як треба іти на Турка або Татарів, але 
тепер дуже роздумуз, бо мені признав ся по пяному, що любить ся 
в шляхтянці і хоче ся з нею женити, проте не випадаз зму саме пе¬ 

ред шлюбом братати ся з хлопством. Таж він хоче, щоби я зго 
адоптував і приняв до гербу . . . Дуже знаменитий сей трійняк ваш- 
мосцї! 

-— Випий васць зще. 
— Випю, випю. Не під віхами се продають такий трійняк. 
— А не питав-зсь ся васць, як називав ся та шляхтянка, 

з котрою Богун хоче женити ся? 
— Моспане, а що мене обходить зі назвиско? Знаю лишень, 

що як Богунови приправлю роги, то буде ся називати пані рога- 
чева. 

Намісник почув нагло велику охоту тріпнути в ухо пана За- 
ґлобу, а сей не спостерігши ся на нічім, говорив дальше: 

— За молодих літ був з мене не аби який красавець. Якбпм ли¬ 
шень оповів васцї, за що дістав-зм мученичу пальму в Галатї. 
Бачиш сю діру, на моїм чолі? Досить, коли скажу, що се мені 
зі вибили євнухи в гаремі тамошного баші. 

— А говорив-зсь, що се розбійнича куля? 
— Говоривзм? Том добре говорив! Кождий Турок розбійник 

— нехай мені так Бог помагаз! 
Дальшу розмову перервав прихід Зацьвілїховського. 
— Но, мостивий наміснику — сказав старий хорунжий, — бай¬ 

дак готовий, перевізники люди певні, їдь в імя Боже, хочби й 
зараз. А отеє листи. 
' — То скажу людям зараз іти на берег. 

— А куди васць вибиразш ся? — спитав пан Заґлоба. 

— До Кодака. 
. — Горячо тобі там буде. 
Але намісник не чув вже ворожби, бо вийшов з кімнати на 

подвірз, де при конях стояли семени, вже майже готові до дороги. 
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— На конї і на берег! — закомандував пан Скшетуский. — 
Впровадити конї на байдаки і чекати на мене! • 

Тимчасом в кімнаті старий хорунжий сказав до Заґлоби: 
— Чув я, що васць собі заходиш з козацькими полковниками і 

паш з ними. 
— Про публіко боно, (для загального добра), мосцї хорунжий. 
— Мааш васць острий дотеп, і мабуть більший від встиду. Хочеш 

собі з'зднатп Козаків при келишках, щоби опісля в разі побідп, 
були тобі приятелями. 

— Хочбим навіть, будучи турецьким мучеником, не хотів зістати 
і козацьким, не булоби в тім нічого дивного, бо два гриби могуть і 
найліпший борщ зіпсувати. А що до встиду, нікого не прошу, щоби 
зі мною пив — сам аго випю, і дасть Бог, що мені не буде гірше 
смакувати від сего меду. Заслуга, як олива, мусить виплинути 
на верха. 

В тій хвили вернув Скшетуский. 
— Люди вже їдуть — сказав. 
Зацьвілїховський налив мірку: 
— За щасливу подорож! 
— І здоровий поворот! — додав пан Заґлоба. 
— Буде ся вам добре їхати, бо води страшенні. 
— Сідайте, вашмосцьове, випамо решту. Не великий се анталок. 
Сіли і пили. 
— Цікавий край побачиш васць — говорив Зацьвілїховський. 

•— А кланяй ся панови Ґродзїцкому в Кодаку! Ей, жовнір се, 
жовнір! Сидить на кінци сьвіта, далеко від гетьманських очнй, а 
порядок у него такий, що дай Боже такого в цілій Річи посполитій. 
Знаю я добре Кодак і пороги. За давних лїт, нераз туди їздив, 
коли подумаю, що все те перейшло, минуло, а тепер . . . 

Ту хорунжий спер сиву голову на руці і задумав ся глубоко. Наста¬ 
ла хвиля тишини; чути було лишень тупіт коний при брамі. Се 
послїдні з людий пана Скшетуского впїзджали на берег до байдаків. 

— Мій Боже — говорив, збудивши ся з задуми Зацьвілїховський 
— а однак давнїйше, хоч і були непорозуміня, таки були ліпші часи. 
Ось памятаю так як нині, під Хотином, двайцять сім лїт тому назад. 
Коли гусария ішла під Любомірським до атаку на яничарів, то Козаки в 



— 101 — 

своїх окопах кидали шапки в гору і кричали, аж земля дрожала, до Са¬ 
гайдачного; "Пускай батьку з Ляхами умирати!“ А сегодня що? Се- 
годня Низ і Хмельницький лучать ся з Татарами, щоби своїх кривд до¬ 
ходити . . . 

— Випиймо на сей смуток! — перервав Заґлоба. — Що се за трій¬ 
ник! 

— От кобн Бог позволив як найскорше вмерти, щоби не дпвнти ся 
на домашну війну — говорив дальше старий хорунжий. Спільні про¬ 
вини мають ся обмивати в крови, але буде се кров братня. Бо хтож на 
Низу? Украінцї. А хто в війску князя Яреми? хто по панських зало¬ 
гах? Украінцї. А чи мало їх в короннім обозї? А я сам хто такий? 
Ох, нещасна Украіно! 

.— Не горюйтеж вже так мосцї хорунжий! — сказав пан Скшету- 
ский — бо сльози нам стають в очах. А може вще і погідне сонце нам 
засьвітить! 

Але сонце власне заходило, і вго нослїдні проміні падали червоним 
блеском на білий волос хорунжого.' 

В місті дзвонено на "Ангел Господен“. 
Вийшли. Пан Скшетуский пішов до костела, пан Зацьвілїховсь- 

кий до церкви, а пан Заґлоба до Допули в Дзвонецький Кут- 
Темно вже було, як знов зійшли ся над берегом Тасьмпнової прис¬ 

тани. Люди пана Скшетуского сиділи вже на байдаках. Перевізники 
зносили вще вюки. Зимний вітер тягнув від поблизького Тасьминового 
уйстя до Дніпра, і не показувало на-ногоду. До сьвітла огню, що горів 
на березі, вода в ріці полискувала кровавою барвою і утікала в темну 
далечінь. 

— Но, щаслива дорога •— говорив хорунжий, стискаючи сердечно 
руку молодця. — А пильнуй ся васць. 

— Нічого не занедбаю. Дасть Бог, що ся незадовго побачимо. 
— Хиба в Лубнах, айо в княжім обозі. 
— То вашмосць таки на певно до князя? 
Зацьвілїховський підніс в гору рамена. 
— А що мені, коли війна, то війна. 
—- Бувайже здоров, мосцї хорунжий. 
— Нехай тебе Бог провадить. 
— Віве валзкве (жий і будь здоров) — кликав пан Заґлоба. — А 
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коли вода занесе васцї аж до Стамбулу, то кланяй ся Султанови. Або 
нехай там! Чудесний се був трійняк! Брр! як ту зимно. 

— До побаченя! 
— До побаченя! 
Заскрипіли весла і вдарили об воду. Байдаки поплинули. Огонь, 

що горів на березі, почав ся скоро віддалювати. Через довгий час 
видів зще Скшетускпй старечу стать хорунжого, осьвічену поломінею 
костира, і якийсь смуток стиснув зго нагло за серце. Несе зго ся вода, 
несе, але віддалюз від жичливих сердець і від коханої дівчини, від зна¬ 
них місць; несе зго невмолимо як судьба, але в дикі сторони, в 
темряву ... 

Виплинули з уйстя Тасьмину на Дніпро. 
Вітер свистав, а весла плюскотали рівномірно і якось смутно. Пе¬ 

ревізники почали сьпівати: 

”0й, то не пили пилили, 
Не тумани уставали . . .“ 

Скшетуский завинув ся в бурку і ляг на постели, зробленій для него 
жовнірами. Почав думати про Злену, про се, що она зще не в Лубнах, 
що Богун лишив ся, а він відїзджаз. Лихі прочутя і журби насіли на 
него як стадо ворон. Почав їх відганяти, аж ся змучив, думки зму ся 
мішали якось дивно зі свистом вітру, плюскотом весел і з піснями ри¬ 
баків — аж заснув. 

IX 

На другий день рано збудив ся здоровий, відсьвіжений і веселїй- 
ший. Була чудова погода. Широко розлиті води Дніпра морщили ся 
легонькпми морщпнами від теплого і легкого подуву вітру. 

Береги були в тумані і зливали ся з поверхнею води в одну безкраю 
рівнину. Ржендзян пробудивши ся і протерши очп, аж ся перестрашив. 
Глянув здивованими очима довкола, а не побачивши ніде берегів, 
сказав: 
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■— Господи Боже! мій аґомосць, то ми вже на морю . . . 
— Ріка се така могуча, не море — відповів Скшетуский, — а бе¬ 

реги побачиш, як мрака опаде. 

— Думаю, що нам вже незадовго доведе ся і на Туреччину ман¬ 
друвати. ; 1 X ■ І 

— Помандруамо, асли нам скажуть; впрочім бачиш, що не самі ми 
плинемо. 

І справді' можна було доглянути, що разом з ними плило кільканай- 
цять байдаків і вузких чорних козацьких чайок, пообшиваних 
очеретом. Одні з сих суден плинули з бистрою струаю води в долину, 
другі змагали ся поволи в гору ріки при помочи весел і вітрил. Везли 
они рибу, віск, сіль і сушені вишні до надбережних міст, або знов вер¬ 
тали з замешкалих околиць наладовані припасами поживи для Кодака 
і з товаром, що находив охочих купців на Січовім Базарі. Дніпрові 
береги були вже починаючи від впливу Псьоли чистою пустинею, на 
котрій лише денеде біліли ся козацькі зимівки, але ріка становила 
шлях, що лучнв Січ з прочим сьвітом, отже і рух на ній був досить 
значний, особливо коли зібрані води улекшували плавбу, і коли навіть 
пороги, крім Ненаситця, були можливими до перебутя для суден, що 
ішли долі рікою. 

Намісник приглядав ся цікаво тому річному жптю, а тимчасом 
зго байдаки плиди стрілою до Кодака, Мрака опала, і береги зарису¬ 
вали ся зівсїм виразно. Над головами пливучих перелітали мілїони 
водяного птаства, пеліканів, диких гусий, журавлів, качок і чайок, 
куликів і риболовів; в прибережних очеретах чути було такий гамір, 
таке булькотанз води і бита крил, що сказавбись, що там відбувають 
ся сойми або війни пташі. 

За Кременьчуком стали береги нпзші і відкриті. 
— Гляньтено аґомосць! — закликав нагло Ржендзян, — та воно 

ніби то сонце пече, а на полях сніг! 
Скшетуский подивив ся: дійсно, як засягнув оком, блищала в со- 

нїшних лучах по обох боках якась біла поволока. 
— Гей, старший! а що се там білїа ся? — спитав керманича, 
— Вишні, пане! — відповів старший. 
Були се дійсно вишневі ліси, зложені з карликоватих дерев, котри¬ 

ми були порослі оба береги ріки за уйстями Псьоли. їх солодкі, великі 
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ягоди були поживою для птаства, зьвірят і людпй, що заблукали в пус¬ 
тиня, а заразом були предметом торговлї, бо їх вожено байдаками аж 
до Київа і дальше. Тепер ліси були покриті цьвітом. Коли зближили ся 
до берега, щоби дати відпочати веслярам, намісник з Ржендзяном ви¬ 
сіли, щоби лїнше приглянути ся сим гаям. Окружив їх такий упою¬ 
ючий запах, що ледво могли віддихати. Множество пластинок цьвіту 
лежало вже на земля. Місцями деревця становили непроходиму гуща¬ 
вину. Межи вишнями росли також густо дикі карликоваті міґдали, 
вкриті рожевим цьвітом, що видавали зще сильнійший запах. Мілїони 
чмелїв, пчіл і ріжнобарвнпх мотилів уносили ся над сим пестрим морем. 

— Чуда се, пане, чуда, — говорив Ржендзян. — І чому ту люди не 
мешкають? Так ту богато зьвіри. 

І справді межи вишневими корчами переганяли ся сїрі і білі заяцї, 
і безчпсленні стада синоногпх перепилиць, з яких кілька Ржендзян за¬ 
стрілив, але довідав ся опісля від старшого на своз велике здивована, 
що їх мясо в трутиною. 

На мягкій земли видно було сліди оленів і сугаків, а здалека до¬ 
ходили відголоси, подібні до хрюканя диких свиний. 

Подорожні, надививши ся і відпочавши, пустили ся в дальшу до¬ 
рогу. Береги то підносили ся, то опадали, відкриваючи вид на діброви, 
лїса, врочиска, могили і розлогі степи. Околиця була так чудова, що 
Скшетуский мимоволі повторяв собі слова Ржендзяна: чому ту люди 
не мешкають? Але до сего бракувало, щоби який другий Вншневець- 
кий заяяв сї пустині, упорядкував їх і боронив від татарських напа¬ 
дів. Місцями ріка творила закрути, ковбані, заливала яри, била пі¬ 
нистою филею о скалисті береги і заливала водою темні скальні яски- 
нї. В таких то яскинях і закрутах находили ся сховки і криївки ко¬ 
зацькі. Уйстя рік, покриті лісом сїтнику, очеретів і шуварів, аж чор¬ 
ніли ся від множества птаства, словом: сьвіт дикий, пустий і тазмнпчий 
отворив ся перед очима наших мандрівників. 

Плавба стала ся докучливою, бо з причини теплого дня появили 
ся цілі рої їдких комарів, з котрих деякі були грубі на палець, і від 
їх укушеня плила кров цюрком. 

Вечером прибули до острова Романівки, на котрім було здалека 
видко огні, і ту затримали ся на нічліг. Рибаки, що прибігли подиви- 
ти ся на відділ намісника, мали сорочки, лиця і руки дочиста цообцгь- 
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зувані дігтем, для оборони перед комарями. Були се люди прості і 
напівдикі; На весну зйізджали ся цілими гурмами для ловленя і ву- 
дженя риби, яку опісля розвозили до Чигирина, Черкасів, Переяслава 
і Київа. їх ремесло було тяжке, але поплатне з причини величезної 
скількости риби, котра в літі ставала нераз нещастзм для сих околиць, 
бо здихаючи по ковбанях і так званих тихих кутах, заражувала воздух 
гнилию. 

Від сих рибаків довідав ся намісник, що всї Низовцї, що рівнож 
занимали ся ловлею риби, вже від кількох днів опустили остров і у- 
дали ся на Низ, куди їх візвав кошовий отаман. А що ночи видно бу¬ 
ло з острова огні, котрі палили на степу збігцї, що спішили на Сїч. 
Рибаки знали, що готовить ся виправа на Ляхів, і зівсїм з сим перед 
намісником не укривали ся. Отже пан Скшетуский знав, що аго по- 

^ сОльтво може бути дійсно спізненим, що може нїм він доїде на Сїч, то 
козацькі полки рушать за той час на північ; але аму сказано їхати, 
отже як добрий жовнір не роздумував і постановив іти дальше, хочби 
в саму середину козацького табору. 

На другий день рано пустили ся в дальшу дорогу. Поминули чу¬ 
довий Таренський Ріг, Суху Гору і Кінський Остріг, славний зі своїх ба 
гон і множества гадюк, з причини яких не можливо там було мешкати. 
Се все, і дикість околиці', і прискорений біг води, вказувало на близкість 
порогів. Аж в кінци на овидї показала ся кодацька вежа. — Перша часть 
подорожи була скінчена. 

Намісник однак не дістав ся сего вечера до замку, бо пан Ґродзїц- 
кий запровадив такий порядок, що коли перед заходом сонця відтрубле¬ 
но гасло, не пускано нікого нї з замку ні до замку, і колиби навіть сам 
король приїхав, мусів би ночувати в Слобідці, що стояла під валами 
твердині. 

Так зробив і намісник. Не був се дуже вигідний нічліг, бо слобідські 
хати, яких там було около шісдесять, були повплїплювані з глини і такі 
малі, що до декотрих треба було згинати ся впів, щоби війти до середи¬ 
ни. А иньших не оплачувало ся будувати, бо підчас кождого татарсько¬ 
го нападу гармати з твердині заміняли їх в румовища, щоби не давала 
напасникам захисту і безпечного приступу до окопів. Мешкали в сій 
Слобідці люди ”західніи, то з приблуди з Польщі, України, Криму і Во¬ 
лощини. Майжо кождий з них був иньшої віри, але ніхто про се не пи- 
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тав. Ґрунтів не обробляли задля небезпеки від Ордп, живили ся рибою 
і збіжем достарчуваним з України, пили горівку палену з проса, а зай¬ 
мали ся ріжними ремеслами, задля котрих їх в замку цінили. 

Намісник майже не міг ока зажмурити через невиносимий задах 
кінських шкір, з яких в Слобідці виправлювано ремінь. На другий 
день досьвіта, як лишень видзвонено і відіграно на трубах ”встава- 
ти“, дав знати до замку, що прибув княжий посол і просить о принятз. 
Ґродзїцкий, в котрого памяти була зще сьвіжою недавна візита самого 
князя, вийшов особисто зму на стрічу. Був се пядесятьлїтний чоловік, 
одноокий, як Цикльоп, понурий, бо сидячи в пустини на кінци сьвіта і 
не стикаючи ся з людьми, здичів, а маючи в руках неограничену власть, 
набрав поваги і суворости. Крім того вго лице було опоганене віспою, 
а прикрашене лишень шрамами від шабель і татарських стріл, неначе 
білими плямами на темній скірі. Був се однак щирий жовнір, чуйний 
як журавель, що безнастанно мав звернені очи в сторону Татар і Коза¬ 
ків. Пив лишень воду, спав тільки сім годин на добу, часто зривав ся 
в ночи, щоби побачити, чи сторожа добре пильнуз окопів і за наймень- 
ше недбальство карав жовнірів смертию. Хоч сам був Украіньцем, 
проте дусив Козаків кілько міг і служив Річи-посполитій душею і тілом. 

— Так отже вашмосць на Січ ідеш? — питав Скшетуского, впро¬ 
ваджуючи вго насамперед до замку і принявши гостинно. 

— На Січ. Які новини мавпі звідтам вашмосць, мосцї команданте? 
— Війна! Отаман кошовий стягав Козаків зі всіх лугів, річок і 

островів. Б Украіни ідуть збігцї, котрим я перешкаджаю, скільки можу. 
Війска в там вже на трийцять тисяч, або і більше. Коли рушать на У- 
краіну, коли ся з ними получать городові Козаки і чернь, буде їх сто 
тисяч. - 

— А Хмельницький? 
— Сподївають ся вго з Криму кождого дня з Татарами. Може вже 

і з; сказавши правду, то вашмосць непотрібно їдеш на Січ, бо неза¬ 
довго ту їх ся дочеказш, а що не минуть Кодака ані вго не лишать за 
собою, то певна річ. 

— А оборониш ся вашмосць? 
Ґродзїцкий подивив ся сумно на намісника і відповів твердо, спо¬ 

кійним голосом: 
— А я ся не обороню . . . 
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— Якто? 
— Бо не маю пороху. Післав-ам двайцять човнів, щоби менї хоч 

трохи прислали — і нічого. Не знаю: чи перелапано післанцїв, чи са¬ 
мі не мають — знаю, що доси не прислали. Маю на два тижні — не 
на довше. Колибим мав досить, першебим Кодак і себе висадив в воз- 
дух, нїжби ту стала козача нога. Казали менї ту лежати — лежу, ка¬ 
зали показувати зуби — показую, а коли доведе ся згинути — раз ма¬ 
ти родила — і се потраплю. 

— А самже вашмосць не можеш робити пороху? 
— Вже від двох місяців Запорожці не допускають мені салїтри, 

яку треба привозити аж від Чорного Моря. Все одно! Згину! 
— Учити ся нам від вас старих жовнірів. А колибись сам ваш¬ 

мосць поїхав по норох? 
— Моспане, я Кодака не лишу і лишити не можу; ту було моз житз, 

ту нехай і смерть буде. Васць не думай також, що їдеш на бенкети і 
торжественні принятя, якими деинде послів витають, або що там тебе 
охоронить посолська гідність. Таж они власних атаманів мордують і від 
часу, як ту сиджу, не памятаю, щоби котрий згинув свозю смертию. 
Згинеш і ти. 

Скшетуский мовчав. 
— Виджу, дух в вацьпана гасне. То ліпше не їдь. 
— Мій мосцї команданте — сказав на. се з гнівом намісник — ви- 

думайже щось ліпшого, щоби мене перестрашити, бо се, що менї гово¬ 
риш, я вже чув в десять разів, а коли мені радиш не їхати, то виджу, що 
самбись на моїм місци не їхав — подумай проте, чи тобі не лишень 
пороху, але і відваги до оборони Кодака не бракне! 

Ґродзїцкий, замість розгнівати ся, глянув яснїйше на намісника. 
— Зубатая щука! — промуркотів по українській — Прости мені 

вашмосць. Бачу з твозї відповіди, що зумізш підтримати гідність кня¬ 
зя і шляхетського стану. Дам тобі отже кілька чайок, бо байдаками не 
переїдеш через пороги. 

— 0 се я і прийшов просити вашмосцї. 
— Коло Ненаситця скажеш їх перетягнути сушею, бо хоч вода ве¬ 

лика, то там ніколи не можна переїхати. Ледво часом яке мале човен¬ 
це переплине. А коли вже будеш на низьких водах, тоді пильнуй ся, 
щоби тебе не заокочено, і памятай, що желїзо і олово більше переко- 



108 

нуючі, як слова. Там цїнять лишень сьміливих людий. Чайки будуть 
на завтра готові, скажу лишень поприправляти по другій кермі, бо 
одної на порогах мало. 

Сказавши се, Ґродзїцкий випровадив намісника з кімнати, щоби 
зму показати замок і зго порядки. Всюди панував взірцевий лад і кар¬ 
ність. Сторожа стояла день і ніч на окопах, котрі татарські бранці му- 
еїли без пере<?танку скріпляти і поправляти. 

— Що року досипаю окопу на локоть висше — сказав пан Ґродзїц¬ 
кий, — отже вже такий високий, що колибим мав подостатком пороху, 
то і сто тисяч нїчогоби мені не зробило, але без пороху не обороню ся 
проти переваги. 

Твердиня була дійсно не до здобутя, бо крім гармат боронили зї 
дніпрові пропасти і недоступні скали, що прямовісно зіскакували в во¬ 
ду. Не треба було навіть великої залоги. Отже в замку не було біль¬ 
ше як шістьсот людий, але за се були то дібрані жовніри, узброзні в 
мушкети і самопали. Дніпро плинучи в сім місци звуженим руслом, 
був так вузкий, що викинена з окопів стріла перелітала далеко на дру¬ 
гий берег. Гармати з твердині опановували оба береги і цілу околицю. 
Крім сего пів милі від замку стояла висока вежа, з котрої було видно 
на вісім миль довкола, а в ній стояло сто жовнірів, до котрих пан Ґро¬ 
дзїцкий заходив кождого дня. Сї, спостерігши в околици яких людий, 
давали сейчас знати до замку, а тоді бито в дзвони і ціла залога става¬ 
ла сейчас під збрузю. 

— Майже нема тижня — говорив пан Ґродзїцкий, — щоби не бу¬ 
ло якогось алярму, бо Татари волочать ся ту кількатисячними стадами, 
так як вовки. Стрілязмо на них з гармат, як можна, але часто страж¬ 
ники беруть табуни диких коний за Татар. 

— І не прикрить ся вашмосцї сидіти на такім безлюдю? — спи¬ 
тав Скшетуский. 

— Хочби мені навіть дали місце на королівських покоях, то я во- 
лівби ту бути. Більше я звідси виджу сьвіта, як король зі свого вікна 
в Варшаві. 

І дійсно з валів було видно незмірпму просторонь степів, котрі те¬ 
пер були одним зеленим морем. На північ уйстя Самари, а на полудень 
цілий дніпровий берег, скали, пропасти, ліси, аж до другого пінистого 
Сурського порога. 
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Над вечером відвідали зще вежу, бо Скшетуский, бачучи перший 
раз ту далеку степову твердиню, був на все цікавий. Тимчасом при- 
готовлювано для него в Слобідці чайки, що заосмотрені в керми з обох 
кінців, були більше поворотними. Завтра рано мав виїхати. Але че¬ 
рез ніч майже не лягав спати, роздумуючи, що мав робити, зі взгляду 
на небезпеку, яка зму грозила через се послованз на Січ. Житз усьмі- 
хало ся зму вправдї, бо був молодий, любив і мав жити коло улюбленої; 
але честь і славу ставив висше над житз. Однак прийшло зму на думку, 
що війна близька, що Злена, чекаючи на него в Розлогах, може бути за¬ 
хоплена найстрашнїйшим пожаром, виставлена не лишень на напад 
Богуна, але також дикої збожеволілої черни, отже брала зго трівога і 
біль за нею. Степи мусїли вже підсохнути, можна би вже напевно їха¬ 
ти з Розлогів до Лубнів, а ту він сам сказав Злені і княгини чекати на 
свій поворот, бо не сподївав ся, щоби буря могла зірвати ся так борзо, 
не знав, чим грозить їзда на Сїч. Ходив тепер отже скорими кроками 
по замковій кімнаті, скубав бороду і ломив руки. Що мав робити? як 
собі поступити? В уяві вже видів Розлоги в огни, окружені воюючою 
чернию, подібнїйшою більше до чортів ніж до людий. Зго власні кроки 
відбивали ся зловіщим відгомоном по замкових склепінях, а зму здава¬ 
ло ся, що то вже лихі сили ідуть за Зленою. На валах витрублено гасити 
сьвітло, а зму здавало ся, що се відголос Богунового рога, і скреготав 
зубами і хапав за шаблю. Ах, чомуж се він впер ся іти на сю виправу 
і перебрав зї від Биховця. 

Завважив се зго зворушена Ржендзян, що спав коло порога, отже 
встав, протер очи, пообчищував похідні, що горіли в желїзних обру¬ 
чах, і почав крутити ся по кімнаті, хотячи звернути увагу пана. 

Але намісник потонув зівсїм в своїх болючих думках і ходив даль¬ 
ше, викликуючи кроками приспані відгомони. 

— Зґомосць! гей зґомосць!.... — сказав Ржендзян. 
Скшетуский подивив ся на него шкляним зором. Нагло збудив ся 

з задуми. 
— Ржендзян, боїш ся ти смерти? — спитав. 
— Кого? смерти? що зґомосць говорить? 
— Бо хто на Сїч їде, той не вертаз. 
— А то чому зґомосць їде? 
— Моя воля; ти ся до того не мішай, але тебе мені жаль, бось 
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дїтвак, а хоч з тебе хитрун, там ся хитруньством не викрутиш. Вертай 
до Чигирина а потім до Лубнів. 

Ржендзян почав ся чіхати в голову. 
- Мій 9Ґ0М0СЦБ, авжеж я бою ся смерти, бо хтоби СЯ 91 не бояв, 

тоби ся Бога не бояв, бо се 9го воля тримати при житю, або умертвити’ 
але скоро зґомосць лїзе добровільно на смерть, то се буде гріх зґомосця, 
як пана, а не мій, бо я слуга; проте 9ґомосця не покину, бо я не з жа- 
ден хлоп, але шляхтич, хоч убогий, але знов не без амбіциї. 

— Знав я, що з тебе добре хлопя, скажу тобі однак: не хочеш їха¬ 
ти з доброї волї, поїдеш на розказ, бо инакше не може бути. 

— Хочби мене навіть зґомосць забив, то не поїду! Що то собі зґо¬ 
мосць дума9, що я який Юда, чи що, щобим мав зґомосця на смерть 
видавати? 

Ту Ржендзян підніс руки до очий і почав голосно ревіти, отже пан 
Скшетуский бачив, що сею дорогою з ним собі не порадить, а не хотів 
зго грозьбою силувати, бо 9му було жаль хлопця. 

•— Слухай — сказав до него, — помочп мені не можеш, бо я прецї 
добровільно голови під меч не буду класти, а до Розлогів завезеш листи, 
на котрих мені більше як на житю залежить. Скажеш там їмосци і кня¬ 
зям, щоби панянку безпроволочно завезли до Лубнів, бо їх инакше за¬ 
скочить повстанз — і сам будеш пильнувати, щоби се як наДскорше 
виконано. Поручаю тобі важну функцию, гідну приятеля, не слуги. 

— То нехай зґомосць пішле когось иньшого; з листом кождий поїде. 
— А кого я ту маю, щоби можна ся звірити? Чись здурів! Се тобі 

повторяю, що хочбись мені два рази вратував житз, то зще менї не зро¬ 
биш такої прислуги, бо жию в терпінях, думаючи, що ся може стати, і 
від болю аж піт на мене виступаз. 

— Ах, Боже! виджу, що мушу їхати, але мені так жаль 9ґомосця, що 
хочби менї зґомосць подарував сей кропчастий пояс, то зшебим ся не 
потішив. 

— Дістанеш пояс, лишень справ ся добре. 
— Не хочу і пояса, колиби менї лиш зґомосць позволив з собою 

їхати. 
— Вернеш завтра чайкою, кмру пан Ґродзїцкий посилаз до Чиги¬ 

рина, а опісля без проволоки і відпочинку поїдеш просто до Розлогів. 
Там княгини нічого не говори, чи менї що грозить, анї паннї, проси ли- 
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шень, щоби сейчас їхали до Лубнів, хочби верхом, без жадних вюків. 
Се мазш гроші на дорогу; листи зараз напишу. 

Ржендзян упав до ніг намісника, 
— Пане мій, чи вже не маю тебе більше побачити? 
— Як Бог дасть, як Бог дасть! — сказав підносячи зго намісник, 

але в Розлогах показуй веселе лице. Тепер іди спати. 
Решта ночи зійшла Скшетускому на писаню листів і горячій мо¬ 

литві, по котрій зараз прилетів до него ангел спокою. Тимчасом ніч 
поблідла, і досьвіт побілив вузькі віконця від сходу. Свитало — і по¬ 

боли рожеві відблески закрали ся до кімнати. На вежи і на замку по¬ 
чали грати щоранне ”вставай“. Незадовго потім пан Ґродзїцкий зя- 
вив ся в кімнаті. 

— Мосцї наміснику, чайки готові. 
— І я також готов — сказав спокійно Скшетуский. 

X 

Легкі чайки минули з водою як ластівки і несли молодого лицаря 
і 9го долю. З причини зібраних від, пороги не представляли великого 
небезпеченьства. Минули Бурський поріг, минули Лоханний, щаслива 
филя перекинула їх через Воронову Запору, човна заскрипіли трохи 
на Княжім і Стрілецькім, але ся лишень поотирали, не розбили, аж вкін¬ 
ці! здалека побачили піну і вири страшного Ненаситця. Ту вже треба 
було висїдати і тягнути човни сушею. Праця довга і тяжка, звичайно 
забирала цілий день. На щастз, очевидно по давнїйших переправах, 
лежало на березї множество колод, котрі підкладано під човни, щоби їх 
лекше було по земли котити. В цілій околици і на степах не було видно 
живого духа, на ріці ані одної чайки, бо вже пньші не могли плинути 
до Сї’чи, крім тих, що їх пан Ґродзїцкий перепустив через Кодак, а пан 
Ґродзїцкий умисно відтяв Запороже від решти сьвіта. Тишину пере¬ 
ривав отже лишень гук филь, розбиваних о скали Ненаситця. Через 
той час, коли люди котили човни, приглядав ся пан Скшетуский сему 
дивови природи. Страшний вид ударив зго очи. Через цілу широкість 
ріки бігло впоперек сїм скалистих гребель, що сторчіли над водою, чор- 



ні, порозривані филями, що повиломлювали в них ніби брами і перехо¬ 
ди. Ріка товкла цілим тягаром від об сї греблі і відбиваючи ся о них, 
неначе розшалїла, встекла, збита на білу спінену масу, старала ся через 
них перескочити як розгуканий кінь. Але відперта зще раз, нїм могла 
ринути через отвори, сказавбись, гризла зубами скалу, скручувала ся 
в безсильнім гніві в великанські вири, бухала стовпами в гору, кипіла 
як окріп, стогнала від умученя як дикий зьвір. А потому знов рев, якби 
сто гармат, якби вито цілих стад вовків, хропіт умученя — і при кождій 
гребли та сама борба, той самий заворот. Над пропастию вереск птас¬ 
тва, якби переляканого тим видом, межи греблями понурі тїни скал, 
дрожачі як лихі привиди. 

Люди перетягаючі човни, хоч були призвичазні, хрестили ся побож¬ 
но, перестерігаючи намісника, щоби ся надто не зближав до берега. 
Бо були перекази, що хто занадто довго дивив ся на Ненаситця, той 
вкінци побачив щось такого, від чого зму розум мішав ся; оповідали 
також, що часом виринали з вирів чорні, довгі руки і хапали неосторож- 
них, що занадто зближали ся, і що сейчас в пропастях роздавали ся 
страшні реготи. Ночами то навіть і Запорожці не сьміли човнів пере¬ 
тягати. 

Ніхто не міг бути принятим за товариша до братства на Низу, хто 
сам човном не переїхав порогів, однак що до Ненаситця роблено ви- 
імок, бо зго скали ніколи не були залиті. Про одного Богуна сьпівали 
сліпці, що він і через Ненаситець перекрав ся, але в се мало хто хотів 
вірити. 

Перетягане човнів заняло майже цілий день, і сонце вже почало за¬ 
ходити, коли намісник всів до лодки. Але за се через слідуючі пороги 
переплили без трудностей, бо були цілковито залиті, і вкінци випли¬ 
нули на низові ”тихі води.“ 

По дорозі бачив пан Скшетуский на урочиску Кучкаси, величезну 
могилу з білого каменя, котру князь казав висипати на памятку свого 
побуту, а про котру оповідав зму в Лубнах пан Машкевич. До Січи 
не було вже звідси далеко, але що намісник не хотів ночию в’їздити 
в чортомлицький лябіринт, то постановив переночувати на Хортици. 

Хотів також стрінути яку живу запорожську душу і дати наперед про 
себе знати, щоби знали, що їде посол, а не хто иньший. Хортиця 
однак виглядала пустою, що немало здивувало намісника, бо 
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знав від Ґродзїцкого, що там завсїгди стояла козацька залога про слу- 
чай татарського нападу. Запустив ся навіть з кількома людьми досить 
далеко від берега на звіди, але не міг перейти цілого острова, бо був 
більше як на милю довгий, а ніч була темна і не дуже погідна, отже 
вернув ся до чайок, які тимчасом повитягано на пісок і порозпалювано 
вогні від комарів. 

Більша часть ночи зійшла спокійно. Семени і провідники позаси¬ 
пляли при огнях — не спала лишень варта, а з нею і намісник, котро¬ 
го від виїзду з Кодака мучила страшна безсонниця. Чув також, що 
маз горячку. Хвилями здавало ся зму, що чуз з глубини острова збли¬ 
жаючі ся кроки, то знов якісь дивні відголоси, подібні до далекого бле- 
яня кіз. Але думав, що зго слух милить. 

Нагло, коли вже мало свитати, станула перед ним якась темна по¬ 
стать. 

Був се челядник від варти. 
— Пане, ідуть! — сказав спішно. 
— Хто такий? 
— Певно Низовцї; іде їх зі сорок. 
— Добре. Се небогато. Побуди людий. Попідпалювати огні! 
Семени сейчас позривали ся на ногщ Попідкидані огні бухнули в 

гору ясною поломінию, що осьвітила чайки і горстку жовнірів намісни¬ 
ка. Другі вартівники позбігали ся рівнож зі всїх сторін. 

Тимчасом можна вже було виразно розріжнити неправильні кроки 
громади людий; кроки сї задержали ся в певній віддали; натомість я- 

кийсь голос запитав грізно: 
— А хто там на берегу? 
— А ви хто? — спитав вахмістр. 
— Відповідай, вражий сину, а нї, то з самопалу запитаю! 
— Зго високість пан посол від Ясно Вельможного Князя Яреми 

Вишневецького до пана отамана кошового — виголосив го¬ 

лосно вахмістр. 
Голоси в громаді помовкли, очевидно тревала там коротка нарада. 
— А ходи лиш сам сюди! — закликав вахмістр — не бій ся. Послів 

не бють, але і посли не бють! 
Знов відозвали ся кроки і по хвили кількадесять постатий виринуло 

з тїни. По їх цері, по низькім зрості і кожухах повивертаних вовною 
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до гори, пізнав намісник від першого погляду, що се були по більшій 
части Татари. Козаків було лишень кільканайцять. Через голову пана 
Скшетуского перелетіла як блискавка думка, що коли вже Татари з 
на Хортици, то Хмельницький мусів вже вернути з Криму. 

На чолі сеї громади стояв старий Запорожець великанського росту 
з завзятим, суворим обличем. Він зближивши ся до огню спитав: 

А котрий ту посол? 
— Я — відповів гордо пан Скшетускпй. 
— Ти? 
— А чиж я тобі брат, що мені ”ти“ говориш? 
— Знай, грубіянине, політику — підхопив вахмістр: — говорить 

ся: Ясно вельможний пан посол! 
— На погпбельже вам, чортові сини! щоб вас серпягова смерть! 

ясно вельможні пани! А пощо ви до отамана? 
— Не твоя річ! знай тілько, що твоя шия в тім, щоби я як найскор- 

ше дістав ся до отамана. 
В тій хвили висунув ся другий Запорожець з громади. 
— Ми ту з волі отамана — сказав, — ппльнузмо, щоби ся ніхто 

від Ляхів не зближав, а хто ся зближав, маймо вязяти і доставляти, що 
і зробимо. 

— Хто добровільно їде того не будеш вязати. 

— Буду, бо такий наказ. 
Втім старий великая перервав: 
-— Заведем посла, але за бороду — ось так! 
Сказавши се, сягнув рукою до бороди намісника. 
Але в тій хвилі зойкнув і, якби ражений громом, звалив ся на землю. 

■ Намісник розтріскав зму чеканом голову. 
— Бий! ріж! — роздали ся обурені голоси в громаді. 
Княжі семени кинули ся на ратунок свого вожда, гукнули самопали, 

крики: ріж! бий! злили ся з брескотом желїза. Счинила ся безладна 
битва. Подоптані в замішаню огні погасли і темрява покрила борю¬ 
чих ся. Незабаром одні і другі збили ся так, що бракувало місця до 
розмаху, і ножі, кулаки і зуби заступили шаблі. 

Нагло з глубинп острова відізвали ся численні нові накликуваня і 
крики; напасникам надходила поміч. 

Зще хвиля, і булаби прийшла за пізно, бо карні семени брали вже 
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гору над товпою. 
— До човнів! — крикнув гремучнм голосом намісник. 
Жовніри виконали розказ в однім моменті. 
На нещастз чайки були занадто сильно повтягувані на пісок, і не 

давали ся тепер поспихати на воду. 
Тимчасом ворог кинув ся з завзятостию до берега. 
— Стріляй! — скомандував пан Скшетуский. 
Сальва з мушкетів сейчас здержала атакуючих, що змішали ся в 

неладі зіставляючи кільканайцять тіл розтязгнених на піску; декотрі 
з тих тіл кидали ся конвульсийно, так як риби витягнені з води і поки¬ 
дані на берегу. 

Рівночасно перевізники, при помочи кілька.найцяти Семенів, поза¬ 
пирали весла об землю і добували останків сил, щоби поспихати судна 
на воду, — однак даремно. 

Неприятель розпочав атак з далека. Плюскіт куль по воді змішав 
ся зі свистом стріл і зойками ранених. 

Татари, аллахуючи щораз завзятїйше, заохочували ся взаімно: від¬ 
повідали їм оклики Козаків: ”бий! ріж!“ і спокійний голос пана Скше- 
туского, повторяючий щораз частїйше команду: 

— Стріляй! 
Перші ранішні відблески осьвітили блідим сьвітлом битву. Від сто¬ 

рони суші було видно козацьку і татарську товпу, одних з лицями коло 
кольб піщелїв, других поперегинаних в зад і натягаючих тятиви лу¬ 
ків -— від сторони води димлючі ся чайки блискаючі безнастанно саль¬ 
вами вистрілів. В середині лежали тіла, вже споійні, попротягані на 
піску. 

В однім з човнів стояв пан Скшетуский, висший над других, гор¬ 
дий, спокійний, з поручниківським буздиґаном в руках і з відкритою 
головою, бо зму татарска стріла зірвала шапку. 

Вахмістр зближив ся до него і шепнув: 
— Пане, не витримаємо — завелика купа! 
Але намісниковп розходило ся вже лишень о се, щоби своз посоль¬ 

ство припечатувати кровію, не допустити до зганьбленя гідности, і зги¬ 
нути зі славою. Длятого отже, підчас коли Семени поробили собі з міш¬ 
ків з поживою щось в роді заслон з за котрих стріляли на ворога, віж 
стояв видний і виставлений на пальбу. 
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— Добре! — сказав, — вигинемо до остатного. 
— Вигинемо, батьку, — закричали семени. 

Чайки знов задимили ся. З глубини острова почали напливати 
нові гурми, узброзні в списи і коси. Атакуючі розділили ся на два від¬ 
діли. Оден підтримував пальбу, другий, зложений 8 більше як дванай- 
цяти Козаків і Татарів, ждав лишень відповідної хвилі до ручного ата¬ 
ку. Рівночасно з шуварів острова висунуло ся чотири човна, іцо мали 
ударити на намісника з заду і з обох боків. 

Розвидїло ся вже до чиста. Лишень дими порозтягали ся довгими 
смугами в тихім воздусі і пересланяли побозвище. 

Намісник сказав звернути ся двайцяти Семенам до атакуючих чов¬ 
нів, що гнані веслами, летіли зі' скоростию птахів по тихій річній воді. 
Через се пальба, направлена проти Татарів і Козаків ідучих з острова, 
значно ослабла. 

На тоз они здаз ся чекали. 
Вахмістр знов зближив ся до намісника. 
— Пане! Татари беруть ножі в зуби; зараз кинуть ся на нас. 
І справді близко триста ординців з ножами в зубах, готовило ся до 

атаку. З ними було кільканайцять Запорожців узброзних в коси. 
Атак мав ся розпочати зі всіх сторін, бо атакуючі човни приплили 

вже на віддаль стрілу. їх боки задимили ся. Кулі почали сипати ся 
градом на людий намісника. Обі чайки нановнили ся зойками. По 
кільканайцяти мінутах половина Семенів полягла, решта боронили ся 
зще з розпукою. їх лиця почорніли від диму, руки опадали, зір мутив 
ся, кров заливала очи, рури мушкетів почали парити долоні. Більша 
часть була ранених. 

В тій хвилі страшний вереск роздав ся в воздусі. Се ординці руши¬ 
ли до атаку. 

Дими, розігнані рухом маси тіл, розійшли ся нагло і відслонили 
очам дві чайки намісника, покриті чорною товпою Татарів, неначе два 
кінські трупи роздирані стадом вовків. Товпа перла, мішала ся, ве¬ 
рещала, здавало ся, що бз ся сама з собою і гине. Кільканайцять Се¬ 

менів боронило ся зще, а під щоглою стояв пан Скшетуский, з закро- 
вавленим лицем, зі стрілою вбитою в ліве рамя аж по конець і боронив 
ся зі стеклостию. Зго стать видавала ся велитенською серед окружа- 
ючої зго товпи, шабля мигала як блискавка. Ударам відповідали зой- 
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ки і вита. Вахмістр з другим Семеном пильнували ому обох боків і 
товпа хвилями цофала ся перед сею трійкою, але перта з заду, ішла 
знов вперед і гинула під ударами шабель. 

— Живих брати до отамана — верещали голоси, з товпи. — Під¬ 
дай ся! 

Але пан Скшетуский піддавав ся вже лишень одному Боговп, бо отеє 
поблід нагло, захитав ся і звалив ся на дно чайки. 

— Пращай, батьку! — заревів з розпуки вахмістр. 
Але по хвили упав також. Рухлива маса напасників дочиста по¬ 

крила чайки. 

зх 

В хаті війскового кантарія (1), на передмістю Гассан Баша, на 
Січи, сиділо при столі двох Запорожців, покріпляючи ся варінкою з 
проса, котру черпали раз враз з деревляної діжки, шо стояла на столі. 
Оден старий, вже майже згрпбоватїлий, був се сам кантарій, Пилип 
Захар, другий Антін Татарчук, отаман чигиринського куріня, сорок- 
лїтний чоловік, високий, сильний, з завзятим виразом лиця, і косими 
татарськими очима. Оба говорили з собою зтиха, якби зі страху, щоби 
їх хто не підслухав. 

— Отже се сегодня? — спитав кантарій. 
— От може і зараз — відповів Татарчук. — Ждуть лишень на ко¬ 

шового і Тугай-бея, що з самим Хмелем поїхав на Базавлук, де стоїть 
орда. Товариство зібрало ся вже на майдані, а курінні отамани зще 
перед вечером зберуть ся на раду. Нїм ніч настане, буде все відомо. 

— Гм! може бути зле — муркнув старий Пилип Захар. 
— Слухай, кантарію, а ти видів, що було письмо і до мене? 
— А вжеж, щом видів, бом сам відносив листи до кошового, а яж 

письменний чоловік. Знайшли коло Ляха три письма; одно до самого 
кошового, друге- до тебе, трете до молодого Барабаша. Вже всі на 

(1). війсковий урядник на Запорожу, що мав надзір над мірами і 
вагами в крамнигщх, що находили ся на Січовім Базари. 
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Сїчи про се знають. 
— А хто писав? не зна9Ш? 

— До кошового писав князь, бо на листі' була печать, а хто до вас, 
не знати. 

— Сохрани Господи! 
— Зсли тебе там явно не називають приятелем Ляхів, то нічого 

не буде. 
— Сохрани Господи! 
— Видно, що ся почувааш. 
— Тьфу! До нічого ся не почуваю. 
— А може Кошовий всі листи скрутить, бо зму і о власний лист 

ходить. Було до него письмо так добре, як і до вас. 
— А може. 
— Але зсли ся почувазш, то . . . 
Ту старий кантарій зще більше знизив голос: 
— Утікай! 
— Але як? і куди? — питав неспокійно Татарчук, — кошовий 

поставив на всіх островах сторожу, щоби ся ніхто до Ляхів не передіс- 
тав і не дав знати, що ся дїз. На Базавлуцї пильнують Татари. Риба 
ся не перетисне, птах не перелетить. 

—- То сховай ся в самій Січи, де можеш. 
— Знайдуть. Хиба ти мене сховаєш межи бочками в базарі? ти мій 

кревняк! 
— І брата рідного не сховавбим. Боїш ся смерти, то ся впий; пя- 

ний ані почузш. 
— А може в листах нічого нема? 
— А може . . . 
— От, біда! от, біда! — сказав Татарчук. — Не почуваю ся де ні¬ 

чого. Я добрий молодець, Ляхам ворог. Але хочби і нічого в листі 
не було, чорт зназ, що Лях наговорить перед радою? Може мене погу¬ 
бити. 

— То сердитий Лях; він нічого не скаже! 
— Бувзсь нині у него? 
— Був. Намастивзм зму рани дігтем; наляв горівки з попелом 

в горло. Буде здоровий. То сердитий Лях. Кажуть, що на Хортици 
нарізав Татарів як свиний, нїм зго взяли. Ти за Ляха будь спокійний. 
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Понурий відголос кітлів, в кдлрі ударено на кошовім майдані, пе¬ 
рервав дальшу розмову. Татарчук, почувши сей голос, задрожав і зір¬ 
вав ся на рівні ноги. В зго лици і рухах малював ся надзвичайний 
НеСПОКІЙ. ' 

Відголос кітлів гудів щораз голоснїйше. 
—• Кличуть на раду — сказав, хапаючи устами віддих. — Сохра- 

ни Господи! Ти, Пилипе, не говори, про що я ту з тобою балакав. Сохра- 
ни Господи! 

Сказавши се Татарчук вхопив діжку з варінкою, перехилив зі о- 
бома руками до уст і пив, неначе хотів па смерть заппти ся. 

— Ходім! — сказав кантарій. 

Відголос кітлів гудів щораз дужче. 

Вийшли. Передміста Гассан Баша було відділене від майдану ли¬ 
шень валом, що оперізував властивий кіш і браму з високою баштою, 
на котрій було видно пащі поуставлюваних гармат. В середині перед¬ 
містя стояв дім кантарія і хати крамничних отаманів, а доокола досить 
широкої площі, стояли шопи, в котрих містив ся крам. Були се будівлі 
поскладувані з дубових колод, яких подостатком достарчала Хортиця, 
•а пошиті ріщем і очеретом. Самі хати, не виключаючи і хати кантарія, 
були подібнїйші до салашів, бо лишень їх дахи зводили ся над землею. 
Дахи сі були чорні і пообкіпчувані, бо як в хаті палено огонь, то дим 
добував ся не лишень горішним отвором в дасї, але і через ціле пошита, 
а тоді можна було думати, що се не хата, але купа ріща і очеретів, в 
котрій виробляють смолу. В хатах панувала вічна темрява, тому під¬ 
тримувано в них завсїгдп огонь зі смільних скалок і дубової кори. Бу¬ 
ло кількадесять крамничних шіп, і вони ділили ся на курінні, то а 
становили власність поодиноких курінів, а також гостинні, в котрих в 
часі мира торгували деколи Татари і Волохи, одні шкірами, східними 
тканями, оружам і всякого рода добичею, другі переважно вином. 

В сій хвили було на передмістю Гассан Баша більше людий як зви¬ 
чайно; замикано крами і шинки, і всі спішили на Січовий майдан, на 
котрім мала відбувати ся рада. Пилип Захар і Андрій Татарчук ішли 
разом з другими, але сей послїдний отягав ся, ішов ліниво і позволив 
товпі себе випереджувати. На аго лици малював ся що раз більший 
несупокій. Тимчасом перейшли через міст на окопі, відтак через браму 
і знайшли ся на просторім обороннім майдані, окруженім сорок вісьмома 
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великими деревляними будинками. Були се курінї, а радше курінні 
доми, щось в роді війскових касарень, в котрих мешкали Козаки. Сї 
курінї були однакової величини і міри і не ріжнили ся від себе нічим, 
хиба назвами, прибраними від ріжних українських міст, від котрих 
також і полки брали свої назви. Б однім куті майдану находив ся рад¬ 
ний дім. В нїм засідали отамани під проводом кошового, а ”товарист- 
во“ нараджувало ся під голим небом,висилаючи лишень депутациї до 
старшини, а часами вдираючи ся насильно до радного дому і тероризу¬ 
ючи старшину. 

На майдані була велика тіснота, бо кошовий отаман постягав на 
Сїч всї війска розпорошені по островах, ріках і лугах, отже товариство 
було численнїйше, як звичайно. Сонце хилило ся вже до заходу, отже 
завчасу запалено кільканайцять бочок зі смолою; ту і там стояли також 
бочки з горівкою, котрі кождий курінь мав для себе, а що додавало не¬ 
мало енергії нарадам. Порядку менш курінями пильнували осавули, 
що мали в руках грубі дубові палиці а за поясом пістолі. 

Пилип Захар і Татарчук війшли просто до дому нарад, бо оден як 
кантарій, а другий як курінний отаман, мали право засідати межи стар¬ 
шиною. В раднім домі був оден стіл, перед котрим сидів війсковий 
писар. Отамани і кошовий мали свої місця під стінами на шкірах. 
Але в сїй хвилі місця зще не були позанимані. Кошовий ходив велики¬ 
ми кроками по кімнаті, а курінні, позбирані малими купками, розмовля¬ 
ли з тиха, перериваючи собі від часу до часу голоснїйшпми проклонами. 
Татарчук завважав, що знакомі а навіть і приятелі удають, що зго не 
видять, зближив ся отже зараз до молодого Варабаша, що був меньше 
більше в такім самім положеню. Иньші гляділи на них з під лоба, але 
молодий Барабаш не богато собі з того робив, не розуміючи добре о що 
ся розходить. Був се дуже гарний мущпна, і відзначав ся надзвичай¬ 
ною силою, і сїй силі* завдячував свою рангу курінного отамана, бо впро- 
чім був на Січи славний зі свозї дурнотп. Ззднало се зму призвиско 
Дурного Отамана і привілзй побуджувати старшину до сьміху за кож- 
дим словом. 

— Почекавши трохи, тай може підемо під воду, з каменем на шиї! 
— шепнув зму Татарчук. 

— А по що? — спитав Барабаш. 
— А то не зназш про листи? 
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— Трястя зго матерн! Чп то я писав які листи? 

— Глянь лишень, як на нас з під лоба дивлять ся. 
— Колиб я котрого в лоб, тоби не дивив ся, бо сліпаки би зму по¬ 

вилазили. 
Тпмчасом крики з надвору дали знати, що щось зайшло. І справді 

отворили ся широко двері радного дому і до середини війшов Хмель¬ 
ницький з Тугай-безм. Се їх так радісно витали. 

Хмельницький війшов з булавою в руці, яко гетьман запорожських 
війск. Він мав сю гідність від часу як вернув з Криму з татарською 
помочию. Тоді товпп вхопили зго на руки і відбивши війскову скарб¬ 
ницю, принесли зму булаву, хоругву і печать, які звичайно ношено пе¬ 
ред гетьманом. Отже він немало змінив ся. Видно було, що носить в со¬ 
бі страшну силу цілого Запорожа. Не був се вже Хмельницький по¬ 
кривджений, утікаючий на Січ через Дикі Поля, але Хмельницький- 
гетьман, велит, месник кривд цілих мілїонів. 

Велику часть впливу, який він мав на козаків, завдячував тепер 
Хмельницькій татарській помочи. Було се перший раз від початку ко¬ 

заччини, що на Січи знайшов ся Татарин в роли союзника, але такі часи 
настали. 

Розпочали ся наради. В кімнаті стало тихо, лиш з надвору доходив 
гамір кількатисячної товпи. Перший почав говорити Хмельницький: 

— Мостиві панове! З ласки, прихильності! і ”дискрециї“ най- 
яснїйшого кримського царя, пана многих народів, за позволензм ми¬ 
лостивого полського короля Володислава і при добрій охоті відважних 
запорожських війск, ми покладаючи ся на нашу невинність, ідемо, щоби 
пімстити наші страшні і жорстокі кривди, котрі, докисьмо могли, зноси- 
лисьмо по христіянськи, від нещирихЛяхів, комісарів старостів і еко¬ 
номів, цілої шляхти і Жидів. І над сими кривдами, мостиві панове, ви 
і ціле війско запорожське, проляли богато сліз і томусьте мені віддали 
булаву, щоби я тим лекше міг упімнути ся за нашою і наших війск не- 
винностию. І я, уважаючи се за велику ласку мостивих панів, моїх 
добродїїв, поїхав просити о поміч, котру нам приобіцяно. Але поробив¬ 
ши сі прпготваня, я немало засмутив ся, колим почув, що можуть межи 
нами бути зрадники, що входять в переговори з нещирими Ляхами і до¬ 
носять їм про наші приготованя — що зслиби так було, то повинні бути 
укарані після волі і дискрециї мостивих панів. А ми просимо, щобисьте 
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послухали листів, котрі ту привіз посол від нашого недруга, князя Виш- 
невецького, який то посол приїхав радше як шпіон, щоби підглянути 
наші приготованя і донести про все Ляхам. Що також мазте осудити, 
чи аго також належить укарати, так як і тих, до котрих прпвіз листи, 
про котрі кошовий, як мій і цілого війска вірний приятель, сейчас нас 
повідомив. 

Хмельницький замовк; гамір з надвору зростав щораз більше, отже 
війсковий писар встав і почав читати насамперед княжий лист до ко¬ 
шового отамана, що починав ся словамп: ”Ми з Божої милости князь 
і господин на Лубнах, Хоролю, Прилуках, Гадячи і пр.“ Лист був чисто 
урядовий. Князь, почувши, що стягав ся війска з лугів, иптав отамана, 
чи се правда, і просив, щоби сего занехав, зі згляду на мир в христіян- 
ських краях. А Хмельницького, колнбп бунтував Сїч, то щоби видав 
комісарам, котрі самі про се допімнуть ся. Другий лист був від пана 
Ґродзїцкого рівнож до кошового отамана, третий і четвертий від Зацьві- 
лїховського і старого черкаського полковника до Татарчука і Барабаша. 
В них не було нічого такого, щоби могло кидати підозріна на особи, до 
котрих були писані. Зацьвілїховський просив лишень Татарчуца, щоби 
заопікував ся віддавцем листа, і улекшив аму все, чогоби посол зажадав. 

Татарчук відітхнув. 
— Що думаате, мостиві панове, про ті листи?—запитав Хмель¬ 

ницький. 
Козаки мовчали. Отже Хмельницький по хвили знов забрав голсс: 
— Кошовий отаман наш брат і щирий приятель. Я отамановії так 

вірю, як власній душі, а хтоби говорив що пньшого, тоіі хибаби сам за¬ 
думував зраду. Отаман старий друг і жовнїр. 

Сказавши се, приступив до кошового і з ним поцілував ся. 
— Мостиві панове! — сказав на се кошовий — я стягаю війска, 

а гетьман нехай провадить; що до посла, коли аго до мене прислали, то 
він мій, а коли так, то я вам аго дарую. 

— Ви, мостиві панове депутати, поклонїть ся отамаиог.и — сказав 
Хмельницький, — бо він справедливий чоловік, і ідіть сказати това¬ 
риству, що вели хто зрадник, то не він; він перший поставив сюрозку, 
він сам казав ловити зрадників, котріби ішли до Ляхів. Ви, панове де- 
путация, скажіть, що він не зрадник, що він найліпший з пас всіх. 

Панове депутация поклонили ся наперед Хмельницькому, відтак ко- 
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шовому, Тугай-безви і старшині — і вийшли з кімнати. 

По хвилї радісні крики на дворі дали знати, що депутация сповнила 
доручена. 

— Нехай жиз наш кошовий! нехай жи9 кошовий! — кликали ти¬ 

сячні голоси з такою силою, що здавало ся, що стіни радного дому тря¬ 

суть ся в своїх основах. 

Рівночасно гукнули впстріли з самопалів і піщелїв. 

Депутация вернула і знов забрала своз місце в кімнаті. 
— Мостиві панове! — сказав Хмельницький, коли па дворі трохи 

притихло. — Ви мудро осудили, що кошовий отаман справедливий чо¬ 

ловік. Але коли отаман не зрадник, то хто зрадник? Хто маз прияте¬ 

лів межи Ляхами, з ким вони входять в зносини, до кого пишуть листи? 

кому доручають особу посла? хто зрадник? 

Говорячи се, Хмельницький підносив щораз висіле свій голос, і ки¬ 

дав грізно очима в сторону Татарчука і молодого Варабаша, неначеби 
хотів на них показати. В кімнотї почав ся шепіт і кілька голосів закли¬ 

кало: ”Барабаш і Татарчук!“ Декотрі курінні отамани почали між 
собою скоро нараджуватися, а межи депутацизю дали ся чути оклики: 

”На погибель!“ 

Татарчук зблід, а молодий Барабаш почав глядіти по присутнпх 
здумілими очима. Зго лінива думка силувала ся через якийсь час від¬ 

танути, о що аго оскаржують, аж вкіяци сказав: 

— Не буде собака мяса їсти! 

Сказавши се, зареготав ся сьміхом ідіоти, а за ним і иньші. І нагло 
більша часть курінних отаманів почала реготати ся, сама не знаючи чо¬ 

му. 
З за вікна доходили щораз голоснійші крики. Шум людської филї 

кріпшав з кождою хвилею. 

Але Антон Татарчук встав і звернувши ся до Хмеьпицького почав 

говорити: 

— Що я вам зробив, мостивий гетьмане запорожський, що наста¬ 

вте на мою смерть? В чім я ту винен? Писав до мене лист комісар 
Зацьвілїховський, тай що? Таж і князь писав до кошового. А чи я ві¬ 

добрав лист? Ні! А якби відобрав, то щоби зробив? От пішовби до 
писаря і казавби собі прочитати, бо ні писати, ні читати не вмію. І ви 
би все знали, що з в листі. А Ляха я на очи не видів. Отже чи я зрад- 
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ник? Гей, братя Запорожці, Татарчук ходив з вами до Криму, а як ходи¬ 
ли на Волощину, ходив на Волощину, як ходили під Смоленьск, то ходив 
під Смоленьск; бив ся з вами добрими товаришами, жив з вами добрими 
товаришами, і кров проливав з вами, добрими молодцями, і голодом мо¬ 
рив ся з вами, добрими молодцями, — так я не Лях, не зрадник, але Ко¬ 
зак, ваш брат, а зсли пан гетьман настаа на мою смерть, то нехай ска¬ 
же, чому! Що я зму завинив? в чім показав нещирість? — А ви братя, 
помилуйте і судіть справедливо. 

— Татарчук добрий молодець! Татарчук добрий чоловік! — відіз¬ 
вало ся кілька голосів. 

—■ Ти Татарчук добрий молодець — сказав Хмельницький — і я 
на тебе не настаю за се, що ти мій друг і не Лях, але Козак, наш брат. 
Бо колиби Лях був зрадником, то яби не смутив ся і не плакав, але коли 
добрий молодець зрадник, коли мій друг зрадник, то мені тяжко на сер¬ 
цю і жаль доброго молодця. А коли ти бував і в Кримі, і на Волощині 
і під Смоленьском, то зще більший твій гріх, що ти тепер хотів зрадити 
перед Ляхом силу і приготованя запорожських війск. Тобі писали, що¬ 
би ти зму улекшив, чогоби він зажадав, а скажіть же мостиві панове ота¬ 
мани, чогоби міг Лях жадати? Чи не мозї смерти і моїх приятелів? Чи 
не згуби запорожських війск? Отже ти Татарчук винен і инакше нічо¬ 
го не докажеш. А до Барабаша писав аго стрий, черкаський полковник, 
друг Чаплїньского, друг Ляхам, що ховав у себе привілаї, щоби їх запо- 
рожське війско не дістало, і коли ся так річ маа,то ви оба винні і про¬ 
сіть отаманів о помилувана, і я з вами буду просити, хоч ваша вина 
тяжка і зрада явна. 

Тимчасом з надвору доходив вже не шум і гамір, але неначе лоскіт 
якоїсь бурі. Товариство хотіло знати, що дїа ся в раднім домі і вислало 
нову депутацию. 

Татарчук почув, що пропав. Зрозумів, що Хмельницький беручи 
ся за велике діло, хоче на початку дати відстрашаючий примір для дру¬ 
гих, щоби здусити в зародї всяку думку про зраду. Тому, мимо того, що 
проти него і Барабаша було лише підозріна, побачив, що нема ратунку. 
Зимний піт виступив аму на чоло, знав, що аго чеказ страшна смерть 
зрадника, а він не хотів аще умирати. Не зблід би він перед шаблею, 
ані кулею, навіть перед палем — але така смерть, яка аго чекала, мо¬ 
розила аго кров, отже користаючи з хвилі тпшпни, яка запанувала по 
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словах Хмельницького, закричав иереразливо: 
— Во імя Христа! братя отамани, другії сердечні, не губіть! Не 

знаю, чогоби Лях від мене хотів, спитайте зго самі. Я клену ся Хрис- 
ТОМ, СЬВЯТОЮ ПреЧИСТОЮ, СЬВЯТИМИ МиКОЛаЗМ ЧуДОТВОрцем, СЬВД'ИМ 

Архистратигом Михаілом, що згубите невинну душу! 

— Припровадити Ляха — закликав старий кантарій. 
— Ляха сюда, Ляха! — кликали куріні отамани. 
Почало ся замішана; одні кинули ся до примежної кімнати, в котрій 

був замкнений вязень, щоби привести зго перед раду, другі зближали 
ся грізно до Татарчука і Барабаша. Перший Гладкий, отаман мир¬ 
городського куріня, крикнув: ”На погибель!“ Депутация повторила 
оклик, а Чарнота скочив до дверий і отворивши їх наостїж, закликав до 
згромадженої товпи: 

— Панове товариство, Татарчук і Барабаш зрадник — па погибель 
їм! 

Товпа відповіла страшним криком. В кімнаті спинило ся заміша¬ 
на. Курінні отамани повставали зі своїх місць. Одні кричали: "Ля¬ 
ха! Ляха!“, другі старали ся утихомирити розрух. Втім під натиском 
товпи отворили ся двері, товпа впала до середини і сотки рук витяг¬ 
нуло ся по нещасливого Татарчука і Барабаша. "Смерть Татарчукови 
і Барабашови. На погибель! Давайте зрадників! на майдан з ннми!“ 
— кричали сотки голосів. 

Татарчука і Барабаша вивели на майдан, на місце стратп. 

По випровадженю Татарчука і Барабаша в радній кімнаті знов при¬ 
тихло і отамани позаймали свої місця, бо з сусїдного ванкира впрова¬ 
джено вязня. 

Тінь падала на зго лице, огонь на комині пригас — і в пів-сьвітлї 
було видно лишень високу постать, тримаючу ся просто і гордо, хоч зї 
руки -були звяза.ні ликами. Але Гладкий докинув скалок, і по хвили 
стрілила в гору ясна полумінь і осьвітила обличе вязня, що був зв> >не- 
ний до Хмельницького. 

Побачивши зго, Хмельницький дрогнув. 
Вязень — був се пан Скшетуский. 
Тугай-бей виплював лупини сонячника і сказав по украінськп: 
— Я того Ляха знаю — він був в Кримі. 
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— На погибель аму! — закликав Гладкий. 
— На погибель! — повторив Чарнота. 

Хмельницький опанував вже вражінв. Повів лишень очима по Глад¬ 
кім і Чарнотї, котрі під впливом сего зору замовкли, опісля, звернувши 
ся до кошового, сказав: 

— І я вго знаю. 
— Ти звідки? — спитав кошовий Скшетуского. 
— Я їхав до тебе в посольстві, кошовий отамане, коли мене напали 

на Хортицп розбишаки і протп звичаїв, яких перестерігають навіть най- 
дикші народи, вибпли мені людий, а мене самого, не дивлячи ся на мою 
посолську гідність і уроджена, поранили, зневажили і привезли як бран¬ 
ця, о що мій пан Я. В. князь Ярема Вшпневецькпй буде ся вмів у тебе, 
кошовий отамане, допімнути. 

— А чому ти показав свою нещирість? чому розщепив обухом добро¬ 
го молодця? чому нарізав стілько людий? А ту їхав до мене з листом, що¬ 
би підглянути наші приготована і донести про них Ляхам? Зназмо та¬ 
кож, що ти мав листи до зрадників запорожського війска, щоби разом 
з ними кнувати на згубу цілого запорожського війска, отже ти не мавш 
права жадати, щоби тебе принимано як посла, а до того вще заслугузш 
на справедливу кару. 

— Милиш ся, кошовий отамане — сказав намісник, звертаючи ся 
до кошового. — Зсли я мав листи, то так робить кождий посол, що їде 
в чужі сторони, і бере листи від знакомих до знакомпх, щоби і сам собі 
в той спосіб виробив знакомість. А я ту їхав з письмом від князя, не 
щоби кнувати на вашу згубу, але щоби вас стримати від таких поступ- 
ків, що стягнуть на вас і на ціле запорожське війско цілковиту загладу. 
На когож се ви підносите безбожну руку? Проти кому се ви, що назива- 
вте ся оборонцями христіяньства, робите союз з поганами? Против ко¬ 
роля, проти шляхотського стану і цілої Річи посполитої. Проте не я, 
а ви всьте зрадниками, і се вам кажу, що вели покорою і послушень- 
ством не змажете своїх провин, то горе вам! Чи вже забулисьте часи 
ІІавлюка і Наливайка? Чи вже вам вийшла з памяти кара, яка їх стрі¬ 
нула? Памятайте, що пацивнцпя (терпеливіст) Річи посполитої вже 
вичерпана і що меч висить над вашими головами. 

— Лавш, вражий сину, щоби ся викрутити і врятувати від смерти! 
— закликав кошовий — але тобі не поможе нї грозьба, анї ваша ляць- 
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ка латина. 
Також і иньші отамани почали побрязкувати шаблями* а пан Скше- 

туский підніс голову още впсше і так говорив: 
— Не думай, кошовпй отамане, щобп я бояв ся смерти, або боронив 

житя, або хотів доказувати свою невинність. Будучи шляхтичом, можу 
бути судженим тілько через рівних собі, і я не стою ту перед судиями, 
але перед розбійниками, не перед шляхтою, але перед варварами, і зна- 
ю добре, що не випрошую ся від смерти, котрою ви доповните міру свого 
безправства. Передімною з мука і смерть, але за мною сила і пімста 
цілої Річи посполитої, перед котрою дрожіть! 

Скшетуский скінчив і вго мова викликала на присутних свого рода 
вражіна. Отамани споглядали на себе мовчки і через хвилю здмал) 
ся їм, що перед ними не стоїть бранець, але посол могучого народу; а 
Тугай-бей промуркотів: 

— Сердитий Лях! 
Хмельницький мовчав. 
Сильне калатанв до дверий перервало мовчанку. На майдані власне 

покінчено з Татарчуком і Барабашом; товариство посилало нову де- 
нутацию. 

До кімнати війшло кільканайцять Козаків і станувшп коло дверий 
почали говорити: 

— Товариство кланяз ся панам старшині — ту иоклоиили ся всі 
по пояс — і просить, щоби їм видати сего Ляха, щоби з ним покінчити 
так як з Татарчуком і Барабашем. 

— Видати їм Ляха! — крикнув Чарнота. 
— Не видавати — кликав другий. — Нехай чекають! він посол. 
— На погибель! — відізвали ся ріжні голоси. 
Відтак притихли всї, чекаючи, що скаже кошовий і Хмельницький. 
— Товариство просить; а нї, то само візьме — повторили депутати. 
Здавало ся, що пан Скшетиский згублений без ратунку, коли нагло 

Хмельницький заговорив до Тугай-бея: 
— Се твій бранець, — зго взяли Татари, отже бери зго собі. 
Тугай-бей витягнув ся ліниво, повів очима по кімнаті і повторив за 

Хмельницьким, але ніби з погрозою в голосі: 
— Се мій бранець! Зго взяли Татари, він до вас не належить. 
Депутати пороззявляли роти з дива, на такий аргумент не було від- 
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ювіди. Дехто почухрав ся в голову, дехто сплюнув і ціла депутация 
вийшла мовчки з кімнати. 

Скшетуский був вратований. 
Вийшовши на майдан депутация заявила очікуючій товиі, що Ляха 

не будуть карати, бо се бранець Тугай-бея, а Тугай-бей, каже ся, розсер¬ 
див ся. На майдані зараз почали повторяти: ”Тугай-бей розсердив ся!“ 
розсердив ся! розсердив ся! — а за кілька хвиль якийсь переразливий 
голос почав сьпівати коло розложеного огню: 

”Гей! Гей! Тугай-бей, 
”Розсердив ся дуже. 
”Гей! Гей! Тугай-бей, 
”Не сердь же ся дуже' 

Скоро тисячі голосів повторяло: ’Тей! Гей! Тугай-бей!:‘ — і так 
повстала одна з тих пісень, котрі опісля, неначе-вихром розносили ся 
по цілій Украінї і гомоніли при струнах лір і теорбанів. 

Але нагло і пісня зістала перервана, бо через браму зі сторони Гас¬ 
ай Баші влетіло кільканайцять людий і перепихаючи ся через товпу з 

криком: ”з дороги! з дороги!“, зі всіх сил спішило до радного дому. 0- 
амани збирали ся вже до виходу, коли сі нові гості впали до кімнати. 

— Письмо до гетьмана — закликав старий Козак, 
— Звідки ви? 
— Ми з Чигирина. День і ніч ідемо з письмом. Отеє воно. 
Хмельницький взяв лист з рук Козака і почав чптатп. Нагло зго 

лице змінило ся, перервав читана і сказав грімким голосом: 
— Панове отамани! Гетьман великий висилаа на нас сппа Стефа- 

па з вінском. Війна! 
В кімнаті счинив ся дпвний гамір, не знати, чи гамір радости, чи пе¬ 

рестраху. Хмельницький виступив на середину, взяв ся під боки, з зго 
очий сипали ся блискавиці а голос гремів розказуючо: 

— Курінні отамани до курінїв! Ударити з гармат на вежи! Пороз¬ 
бивати бочки з горівкою! Завтра досьвіта похід! 

$ 
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Від тої хвилі кінчили ся на Січи всякі збірні наради, правлїнз ота¬ 

манів, збори і значінз цілого товариства. Хмельницький брав в руки 
необмежену вдасть. От вще перед хвилею, не хотячи ся наражувати пе¬ 

ред розбурханим товариством, мусів ратувати бранця підступом і до- 

магати ся покараня зрадників; тепер був паном житя і смерти всіх. 

Так бувало завсїгди на Залорожу. Перед і по виправі, хочби вже і геть¬ 

ман був вибраний, тсвпа накидала вще отаманам і кошовому свою волю, 

котрій небезпечно було ся опирати. Але скоро лишень відтрублено по¬ 

хід, ціле товариство ставало ся рівночасно війском підлягаючим вій- 
сковій дисципліні, курінні отамани офіцирами, а гетьман вождом дик¬ 

татором. 

Для того отже, почувши розкази Хмельницького, отамани кинулись 
сейчас до своїх курінів. Нарада була скінчена. 

За хвилю гук гармат з над брами, що провадила з Гассан Баша до 
Січового майдану, затряс стінами кімнат і покотив ся зловіщим відго¬ 

моном по цілім Чортомлику, сповіщаючи війну. 

Розпочинав він також нову епоху в історії двох народів, але про се 
не знали ані Січовики ані сам гетьман запгрожський. 

XII. 

Хмельницький зі Скшетуским пійшли на нічліг до кошового, а 
з ними Туга-бей, котрому запізно було вертати на Базавлук. Дикий 
бей трактував намісника як бранця, що мав бути викуплений за ви¬ 
соку ціну, а не як невільника, тимбільше що бачив зго свого часу 
на княжім дворі як княжого посла. Видячи се, кошовий запросив зго 
до свозї хати і рівнож змінив з ним своз поступованз. Старий отаман 
був се чоловік душею і тілом відданий Хмельницькому, що ним заво¬ 
лодів до чиста — отжеж зауважав, що Хмельницькому підчас нарад 
очевидно розходило ся о вратованз Скшетуского. Але здивував ся зще 
більше, коли, ледви посідали в хаті, Хмельницький звернув ся до 
Тугай-бея: 

— Туган-бею! — сказав — кілько думазш взяти викупу за сего 
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бранця? 
Тугай-бей подивив ся на Скшетуского і сказав: 
— Ти говорив, що се значний чоловік, а я знаю, що се посол 

Вишневецького, а Вишневецький любить своїх людий. Бесмілагг! 
оден заплатить і другий заплатить — разом. .. 

Ту Тугай-бей задумав ся: 
— Два тисячі талярів. 
Хмельницький на се: 
— Дам тобі два тисячі талярів- 
Татарин мовчав через хвилю. Вго косі очи неначе ' старали ся 

наскрізь проникнути Хмельницького. 
— Ти дані три — сказав. 
— Для чого маю дати три , коли ти сам жадав два;? 

— Бо коли хочеш зго мати, то тобі на тім залежить, а коли тобі 
залежить, то даш три. 

— Він менї вратував житз. 
— Алла! се варта тисячу більше. 
Ту Скшетускпй вмішав ся до торгу. 
— Тугай-бею — скапав з гнівом, — не можу тобі нічого обіцяти 

в княжого скарбу, але хочбпм мав зруйнувати свій мазток, то сам 
дам три. І маю майже якраз тілько у князя на провізні а також 
добре село, то се вистарчить. А сему гетьмановії не хочу завдячувати 
ані волі ані житя. 

— А звідки ти зназш, що я з тобою зроблю? — сказав Хмель¬ 
ницький. 

А опісля звернувши ся до Тугай-бея, говорив: 
— Війна почала ся. Пішлеш до князя, але нїм посол верне ся. 

богато води в Дніпрі уплине, а я тобі завтра сам гроші відвезу на Ба- 
завлук- 

— Дай чотири, то і не буду з Ляхом говорити — відповів Тугай- 
бей. 

— Дам чотири, на твоз слово. 
— Мостивий гетьмане, — сказав кошовий, — хочеш, то тобі за¬ 

раз відчислю. Маю ту під стіною, може і більше. 
— Повезеш завтра на Базавлук— сказав Хмельницький. 
Тугай-бей витягнув ся і позіхнув. / 
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— Спати ся менї хоче — сказав. — А завтра досьвіта маю їхати 
на Базавлук. Де маю лягати? 

Кошовий показав зму купу овечих шкір під стіною. 
Татарпн кинув ся на постіль. По якімсь часі почав хропіти як кінь. 
Хмельницький перейшов ся кілька разів по вузкій кімнаті і сказав. 
— Сон мене не бере ся. Не засну- Дай ся чого напити, пане 

кошовий. 
. Горівки чи вина? 
— Давай вина. Не засну ... 
— На небі вже косарі — сказав кошовий. 
— Пізно. Іди і ти спати, старий друже. Напий ся і іди. 
— На славу і щастз! 
— На славу! 
Кошовий обтер уста рукавом, опісля подав руку Хмельницькому 

відійшовши в другий кут кімнати закопав ся цілий в овечих шкірах, 
бо мав вже кров охолоджену віком. 

Незадовго хропів і він разом з Тугай-безм. 
Хмельницький сидів за столом, затоплений в думках- 
Нагло прокинув ся, глянув на Скшетуского і сказав: 
— Пане наміснику, вільний зси. 
— Дякую тобі, мостивий гетьмане, хоч не укриваю, що волїв- 

бим кому иньшому завдячувати волю. 
— Отже і не дякуй. Уратував-зсь менї жнтз, я також тобі добром 

відплатив ся, отже тепер квіта. А і се зще мушу тобі сказати, що тебе 
зараз не пущу, хиба що даш менї лицарське слово, що вернувши, не ска¬ 
жеш ані слова про нашу готовість, ані про сили, ані про ніщо, 
щось ту на Січи бачив. 

— Бачу се одно, щось без потреби взбудив в менї лишень роз- 
смак волі, бо такого слова тобі не дам, бо даючи зго, зробивбим 
так, як сі, що переходять до ворога. 

— Моз житз і безпечність цілого запорожського війска залежить 
від того, щоби гетьман великий не рушив ся на нас зі всїми війска- 
ми а певно би се зробив, колибись зго повідомив про нашу силу, отже 
не дивуй ся, що коли не хочеш дати слова, то тебе не пущу, доки 
сам не буду безпечний. Знаю, до чого я ся взяв; знаю, яка страш¬ 
на сила з проти мене; оба гетьмани, твій князь, а Заславські, 

/ 
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а Конєцпольскі, а ті ті всі короленята, що тримають ногу на козаць¬ 
кій шиї! Немало мусів ся я напрацювати і нарозписувати листів, 
яїм уснів приспати їх чуйність — тож не можу позволити, щоби 
тп зі тепер розбудив. Коли і чернь, і Дородові Козаки і всі, що 
терплять утиск релігійний і неволю, стануть по моїй стороні так 
як запорожське війско і кримський хан, то маю надію, що розібю 
моїх ворогів, бо і моя сила буде значна; але найбільше надію ся на 
Бога, що бачив мої шивди і дивив ся на мою невинність. 

Ту Хмельницький вихилив чарку вина і почав ходити по кімнаті, а 
Скшетуский змірив зго очима і сказав: 

— Не хули, запорожський гетьмане, покликавши ся на Бога і 
Зго найвисшу опіку, бо дійсно стягнеш на себе лишень гнів і кару 
Божу. Тобіж то годить ся взивати Найвпсшого на свою оборону, 
глбі, що задля власних криві і приватних непорозумінь підіймаєш 
таку страшну бурю і розпалкюш поломінь домашної війни, і лучиш 
ся з поганами против христіян? Бо щож ся стане? Чи побідиш, 
чи будеш побіджений, а все розіллєш море людських сліз і крови, 
знищиш край гірш саранчі, віддаш власну кров поганцям в ясир, 
— а все длятого, що Чаплїньский забрав тобі хутір і по пяному тобі 
ся відгрожував. Бога на поміч взивавш? — а я, хоч є в твоїх ру¬ 
ках, хоч можеш мене позбавити волі і житя — кажу тобі: чорта, а 
не Бога взивай на поміч, бо лишень пекло може тобі помагати! 

Хмельницький спалахнув гнівом і глянув на намісника, як лев, 
що за хвилю маз заревіти і кинути ся на свою жертву — але пога¬ 
мував ся. Натомість відізвав ся до намісника такими словами: 

— Від пньшого я би не стерпів такої мови, але і ти гляди, що¬ 
би твов зухвальство пе вичерпало мові терпеливості!. Пеклом мене 
ляказш, посуджунн мене о приватну пімсту і зраду, а звідкпж знавш, 
що іду мстити лишень свої власні кривди? А дежби я найшов по¬ 
мічників, ті тисячі, що ся за мною заявили і заявлятимуть, колпби 
я хотів лишень власних кривд доходити? Глянь, що ся дїз на 
Україні! Гей! буйна земля, земля мати, рідна земля, а хто в ній 
певний свого завтра? Хто в ній щасливий? Кому не відібрано віри, 
хто не обдертий з волі? хто в ній не плаче і не стогне? Самі ли¬ 
шень гшшневецькі, і іістоцкі і Заславскі, Конзцпольскі і горстка 
шляхти! Для них староства, достоїнства, земля і люди, для них 
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гцастз і золота воля, а решта народу руки до неба витягав зі слезами, 
ждучи Божого змилуваня, бо і королівське не поможе! Кількож то 
навіть шляхти, не могучи витримати їх невиносимого утиску, уті¬ 
кав на Сїч, так як я мусїв утікати? Не хочу я війни з королем, не 
хочу війни з Річию посполитою! Король, королем, але короленята! 
З ними нам не жити; їх то здирства, їх то оренди, ставщпни, позм- 
щини, сухомельщини, очкове і рогове, їх се тиранія і утиски, до- 
конувані при помочи Жидів, кличуть до неба о пімсту. Якоїж то 
вдяки зазнало запорожське війско за так великі услуги віддані в чи¬ 
сленних війнах? Де козацькі привілзї? Король дав, короленята 
відняли. Наливайко розчетвертований, Павлюк спалений в мідянім 
бику! Кров не обсохла зще по ранах, котрі нам задали Жулкевс- 
кий і Конзцпольский! Слези не позасихали по замордованих, пости¬ 
ланих, на палі повсаджуваних — а тепер, гляди! що сьвітить на 
небі? — Ту Хмельницький показав через віконце на ясніючу комету. 
-— Гнів Божий! бич Божий! Отже вели я ним маю бути на земли — то 
нехай ся дїз Божа воля! возьму сей тягар на плечі. 

Настало мовчанз перериване лишень хропінзм Тугай-бея і кошо¬ 
вого — а в однім куті хати сверщок цьвіркав жалісно. 

Намісник сидїв зі спущеною головою. Сказавбись, шукав відпо- 
віди на слова Хмельницького, що упали як тяжкі брили граніту. 

Та відповідь не приходила, і пан Скшетуский ослаблений недавно 
отриманими ранами і зворушений розмовою поблід і зіслаб, отже 
подумав, що се може смерть надходить, і почав з тиха молити ся. 

А Хмельницький все ходив по кімнаті і думав тай думав. 

XIII. 

На другий день рано кінні і піші козацькі війска вийшли з Січи. 

Війна розпочала ся, хоч кров не зросила зще степів. Полки ішли за 
полками: сказавбись, саранча, пригріта весняним сонцем, вироїла 
ся з очеретів Чортомлика і летить на укпаіпські ниви. В лісі са Ба- 

зав.туком, чекала вже готова до походу Орда. Шість тисяч вибраних 
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войовників, узбровних ліпше як звичайні розбишацькі загони, ста¬ 

новило поміч, котру хан прислав Запорожцям і Хмельницькому. Ко¬ 
заки на їх вид кидали шапками в гору. Загреміли рушниці і само¬ 

пали. Оклики козацькі, помішані з татарським аллахованвм, вдарили 
о небесні склепіня. Хмельницькій і Тугай-бей, оба під бунчуками, ско¬ 

чили до себе кіньми і повитали ся церемонїяльно. Упорядковано ряди 
до походу зі звичайною Татарам і Козакам скоростию і війска руши¬ 
ли ся вперед. Ординці заняли оба козацькі крила, середину заняв 
Хмельницький з кіннотою, за котрою ішла страшна запорожська пі¬ 

хота (1), дальше пушкарі з армата.ми, дальше табор, вози, на них 
обозна служба, запаси поживи, а за ними чабани з запасовими 
кіньми і худобою. 

Перейшовши базавлуцький лїс, полки виплинули на степи. День 
був погідний. На небі не було найменьшої хмарочки- Легонький 
вітрець повівав з півночи до моря, а козацькі списи полискували 
до сонця, як цьвітн пустині'. Перед війском розстелили ся Дикі По¬ 
ля, як море без краю, а на сей вид радість обняла козачі серця. 
Велика малинова хоругов з Архангелом Михаілом похилила ся кілька 
разів, витаючи рідний степ а за зї приміром похилили ся усї бун¬ 
чуки і полкові прапори. Оден радісний оклик вирвав ся зі всіх грудий. 

Полки розвинули ся свобідно. Довбуші і музики виїхали на 
перед війска; загуділи кітли, задзвеніли лїтаври і теорбани, а їм 
до втуру пісня сьпівана тисячами голосів затрясла степом і воздухом: 

’Тей ви степи, ви ріднії, 
Красним цьвітом писанії, 
Яко море широкії!“ 

Музики пустили поводи і поперехилювавшпсь в зад на сїдлах, з 
очами зверненими на небо, ударяли о струни теорбанів; лїтавристи, 

(1). Всупереч нинїшному загальному поглядови, твердить Бо- 

плян, що запорожська піхота геть перевисшала кінноту. Після Бо- 

пляна, 200 Поляків (гусарпя) легко розбивало 2,000 запорожськоі 
кінноти, натомість 100 піших - Козаків могло боронити ся проти 
1,000 Поляків! 
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повитягавши руки понад головами, били в свої мідяні кружки, дов 
буші греміли в кітли, а всї ті відголоси разом з монотонними словами 
пісні, при свисті татарських сопілок, злили ся в якусь могучу ме- 
льодию, сумну як сама пустиня. Упознз огорнуло всї полки; го¬ 
лови хиляли ся до такту пісні, і здавало ся, що цілий степ роз- 
сьиіваний колише ся разом з людьми, і кіньми, і хоругвами. 

Сполошені стада птаства зривали ся зі степу і летіли перед вій- 
ском неначе друге воздушне війско. 

Хвилями пісня і музика мовкли, а тоді було чути лопіт хоругвів, 
тупіт і порсканз коний, і скрипінз таборних возів, подібне до кри¬ 
ку лебедів або журавлів- 

На чолі, під великою малйновою хоругвою і під бунчуком, їхав 
Хмельницький, прибраний в чфвоні шати, на білім кони з золотою 
булавою в руці. 

Цілий табор посував ся з вільна і ішов на північ, покриваючи 
як грізна филя ріки, діброви і могили, наповняючи шумом і гамором 
степову пустиню. 

А від Чигирина, з північного краю пустині, плила проти сеї фи- 
лї друга филя — филя коронних війск під проводом молодого По- 
тоцкого. Ту Запорожці і Татари ішли неначе на весїлз, з радісною 
піснею на устах; там поважна гусария поступала в понурім мовчаню 
ідучи нерадо на сю борбу без слави- Ту під малиновою хоругвою ста¬ 
рий, досьвідчений вожд потрясав булавою, неначе певний побіди; 
там на чолі їхав молодик з задуманим обличем, неначеб прочував 
свою сумну а близьку судьбу. 

Ділив їх зще великий степовий простір. 
Хмельницький не спішив ся. Він числив, що чим дальше моло¬ 

дий Потоцкий зажене ся в пустиню, чим дальше відійде від геть¬ 
манів, тим лекше можна аго буде побити. А тимчасом щораз нові 
збігцї з Чигирина, Паволочи і всіх пограничних украінських міст 
скріпляли щоденно запорожські сили, приносячі заразом вісти з воро¬ 
жого обозу. Від них довідав ся Хмельницький, що старий гетьман 
вислав сина з двадцятьма тисячами вибраного війська (1). я 
-:_ \ 

(1) Украінські жеідела, пр. Самійло Величко подають силу корон¬ 

них війск на 22.000. Сїнкевич уважав сю цифру за фальшиву і по- 
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кого часть ішла степом а часть плпнула Дніпром, байдаками. 0- 
ба сї відділи мали наказ отримувати з собою лучність однак сей на¬ 
каз зломано вже першого дня, бо байдаки, вхоплені бистрою Дніп¬ 
ровою струзю, випередили значно гусарию, що ішла берегом, а кот¬ 
рої похід дуже опізняли переправи через множество дніпрових допли¬ 
вів. 

Отже Хмельницький, бажаючи, щоби сей розділ аще збільшив ся, 
не спішив ся і третого дня походу розложив ся табором коло 
Комишої Води і відпочивав. 

Тимчасом підїзди Тугай-бея справили ”язика“ (1). Було ср 
двох драґонів, що зараз за Чигирином утїкли з табору Потоцкого 
Женучи день і ніч, успіли значно випередити свій обоз. Приведено 
їх сейчас перед Хмельницького. 

їх зізнаня потвердили се, що висе було Хмельницькому звісно про 
сили молодого Стефана Потоцкого; натомість привезли зму нову 
вістку, що вождами Семенів, плинучих разом з німецькою піхотою 
на байдаках, в старий Барабаш і Кречовський. 

Почувши се друге назвиско Хмельницький зірвав ся на рівні ноги. 
— Кречовський, полковник переяславських ревстроьих? 
— Він сам, ясновельможний гетьмане 1 — відповіли драґони. 
Хмельницький звернув ся до окружаючих вгб полковників: 
— В похід! — закомандував гремучим голосом. 
Несповна годину пізнїйше табор виступив в похід, хоч сонце вже 

заходило і не заносило ся на погідну ніч. Якісь страшні, руді хмари 
позалягали на західній стороні неба, подібні до великанських смоків, 
і зближали ся до себе, неначе хотіли звести з собою битву. 

Табор посував ся в ліво до берега Дніпра. Ішли тепер тпхо, без 
пісні, без битя в кітли і лїтаври, ішли скоро, о скілько на се позволили 
трави, що були такі буйні в тих сторонах, що ідучі ними полки хви¬ 
лями цілковито в них ховали ся, так що здавало ся, неначеби ріжно- 
барвні хоругви самі плинули по степу. Кіннота видоптувала дорогу 
возам і піхоті, котрі поступаючп з трудностию, незадовго лишили ся 

(1). Дранці, від яких чи то добровільно, чи за помочию тортур 
видобувано потрібні інформації що до ворога, 
даз польські сили на 2.000кінноти і 7.000 піхоти. 
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вначно по заді. Тим часом ніч покрила степи. Величезний червоний 
місяць викотив ся на небо, але прислонюваний що хвилі хмарами то 
сьвітив, то гас, неначе велика лямпа придушувана подувами вітру. 

Було вже добре по опівночі!, коли- перед очима козаків і Татарів 
замаячіли великанські маси, відріжняючі ся виразно на темнім тлі 
неба. 

Були се мури Кодака. 
Під’їзди, закриті темрявою, зближали ся під замок так осторожно 

і тихо, як вовки і нічне птаство. А нуж удалоб ся заскочити несподі¬ 
вано сонну твердиню. 

Але нагло блискавиця з валів роздерла темряву, страшний гук по¬ 
тряс скалами Дніпра, і огниста куля зачеркнувши огняний лук на небі, 
упала в степові трави. 

Понурий цикльоп Ґродзїцкий давав знати, що не спить. 
— Собака одноока — промовив Хмельницький до Тугай-бея, — і 

в ночи видить. 
Козаки поминули замок — бо про зго здобутз в хвили, цоли про¬ 

ти них ішли коронні війска, не могли думати — і ішли дальше впе¬ 
ред. Але Ґродзїцкий валив за ними з гармат, що аж замкові мури 
трясли ся, не так, щоби їм спричинити шкоди, бо переходили в знач¬ 
нім віддаленю, як щоби остеречи війска, що надпливали Дніпром, 
котрі вже могли находити ся недалеко. 

Передовсім однак гук кодацьких армат відбив ся в серцю і ухах па¬ 

на Скшетуского. Молодий лицар, проваджений з розказу Хмель¬ 
ницького з козацьким табором, другого дня захорував тяжко. В борбі 
на Хортици не отримав він вправдї жадної смертельної рани, але 
утратив тілько крови, що не богато в нїм житя лишило ся- Зго рани, 
пообвязувані через старого кантарія, поотвирали ся, взяла аго го- 
рячка, і лежав тої ночи на шв притомний на козацькій телїзї, не 
памятаючи о сьвітї Божім- Збудили зго доперна п.дацькі гармани. 0- 
творив очи, підніс ся на возї і почав розглядати ся довкола. Ко¬ 
зацькі полки посували ся в те;мряві як нічні хмари, а замок гремів 
і сьвітив рожевими димами; огнисті кулї підскакували по степу, хар¬ 

каючи і виючи як роздрочені пси, отже на сей вид такий жаль, 
така туга обняли пана Скшетуского, що готов був і зараз умерти, 
щоби хоч душею злетіти до своїх. Війна! війна! а отеє він в обозі 



ворогів, безборонний, хорий, не маючий сили піднести ся з воза 
Річ посполита, в небезпеченьстві, а він не летить вї на ратунок. А 
там в Лубнах, війска вже певно вибирають ся. Князь лїтаз перед 
рядами з блискавицею в очах, а в котру сторону махне булавою, там 
сейчас ударить триста копій як триста громів. Ту почали ставати наміс* 
никови перед очима ріжні знакомі облича- Малий Володийовский летить 
на' чолї драґонів зі свозю тонкою шаблею в руці, але се майстер над 
майстрами, з ким ся зложить, той так як би вже лежав в могилї; там 
знов пан Подбіпзнта взносить свій катівський Зервікаптур! Зітне 
три голови, чи не зітне? Ксьондз Яскульский їздить межи хоруг¬ 
вами і молить ся з руками взнесеними в гору, але се старий жовнір, 
отже не могучи стримати ся, часами гукне: ”Бий, забий!“ А отеє 
панцирні кладуть вже копії в пів кінського уха, полки виступа¬ 
ють наперед, розганяють ся, женуть . . . битва, заверуха! 

Нагло привид зміняв ся- Перед намісником стаз Злена, бліда, 
з розпущеним волосам, і кличе: ”Ратуй, бо за мною Богун гонить!“ 
Пан Скшетуский зриваз ся з воза, але якийсь вже дійсний голос 
говорить до него: 

— Лежиж, дитино, бо звяжу. 
Се таборний осаул, Захар, котрому Хмельницький казав пильну- 

тп намісника як ока в голові, укладаз зго наново на возі, вкриває 
кінськими шкірами і питаз: 

— ІДо з тобою? 
Отже пан Скшетуский зівеїм притомнїз. Мари зникають. Вози 

тягнуть ся понад самим берегом Дніпра, Від ріки доходить холод¬ 
ний подув і ніч блїднїз. Водне птаство розпочинав ранїшний клекіт. 

— Слухай, Захар! то ми вме минули Кодак? — питав пан Скше¬ 
туский 

— Минули! — відповідав Запорожець. 
— ,4 куди йдемо-? 
— Не знаю. Битва, каже ся, буде, але не знаю. 
На сі слова забило ся радісно серце в грудях пана Скшетуского. 

Думав він, що Хмельницький буде облягати Кодак і що від того 
розпічне війну. Тимчасом поспіх, з яким Козаки ішли вперед, ка¬ 
зав догадувати ся, що коронні війска були вже близько, і що власне 
Хмельницький тому поминув твердиню, щоби не бути змушеним до 
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битви в обсягу зї гармат. ”Може зще нині буду вільним“ — подумав 
намісник і звернув вдячні очи до неба. 

XIV 

Гук кодацьких армат чули також війска, що плинули байдаками 
під проводом старого Барабаша і Кречовського. 

Складали ся они з шести тисяч резстрових козаків і одного ре- 
ґименту добірної німецької піхоти, котрої полковником був Ганс 
Флік. 

Гетьман Миколай Потоцкий довго вагував ся, нїм вислав козаків 
против Хмельницького, але що Кречовський мав на них величезний 
вплив, а Кречовському гетьман вірив безгранично, отже казав ли¬ 
шень Семенам зложити присягу вірности — і випровадив їх на Божу 
волю. 

Кречовсцкий, досвідчений жовнїр, що вславив ся в поперед- 

них війнах, був клїантом дому Потоцьких, котрим завдячував і пол¬ 
ковництво і шляхоцтво, що зку виробили на соймі, а вкінци і прос¬ 
торі посілости, положені коло устя Ладави до Дніпра, які зму відда¬ 
ли в доживотз. 

Отже тілько звязий^лучило ЗГО з РІЧи посполитою і з Потоць- 
кими, що в душі полського гетьмана не могла зродити ся навіть тїеь 

підозріня. Був се до того чоловік в силі віку, бо мав щойно пятьде- _ 
сять лїт — і отворяла ся перед ним велика будучність за услуги Поль¬ 
щі. Дехто бачив вже в нїм наслїдника Стефана Хмелецького, що 
розпочав свою каризру як простий степовий лицар а скінчив як 
київський возвода і сенатор Річи посполитої. Від самого Кречов¬ 
ського залежало, щоби пійти тою самою дорогою, на котру попихала 
зго хоробрість, невсипуща енергія і амбіція. Недавно ставав ся він 
був о староство Лїтинське, а коли зго дістав пан Корбут, Кречов¬ 
ський глубоко заховав в серцю образу. Тепер щастз усьміхало ся 
зму наново. Діставши від гетьмана таку важну військову функцію, 
міг сьміло числити, що зго імя донесе ся до королівських ух. 
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А було се важною річию, бо опісля треба було лишень поклонити ся 
королеви, щоби дістати привілзй з милими для шляхоцької душі сло¬ 
вами: ”Бив нам чолом і просив, щоби зго подарити, а ми, памята- 
ючи зго услуги, дазм“ і т. д. Сею дорогою здобувало ся на Украінї 
богатства і достоїньства: Сею дорогою величезні простори українських 
степів переходили в приватні руки; сею дорогою польська шляхта 
опанувала украінські землі' і поневолювала український люд- 

Кречовського гризло се одно, що в сій повіреній собі функцій, му¬ 

сів ділити ся властию з Барабашем . Але був се лишень номіналь¬ 
ний поділ. В дійсності! старий черкаський полковник, особливо в пос- 

лїдних часах, так ся постарів і знеміг, що вже лишень тілом належав 
до сеї землі, а зго душа і думки звертали ся на другий сьвіт. На початку 
походу розбудив ся і заходив ся досить жваво; неначе на відголос во¬ 
єнних сурм почала в нїм спльнїйше кружнти стара жовнірська 
кров, бо був се свого часу славний лицар і степовий вожд; але 
скоро приколисав зго плюскіт весел, приспали пісні Семенів і лагідне 
колисанз байдаків, отже забув о Божім сьвітї. Кречовський рядив і за¬ 
відував всім, а Барабаш будив ся лишень до їди; наївши ся питав ся 
з привички про се і те — збувано зго якою небудь відповідию і він вкін- 
ци зітхав і говорив: ”От, рад би я з пньшою війною класти ся до 
могили, але Божа воля!“ 

Тимчасом лучність з коронним військом, що ішло під проводом Сте- 
фана Потоцкого, була відразу перервана. Кречовський нарікав, що 
гусарія і драгони ідуть поволи, що тратять забогато часу при перепра¬ 
вах, що молодий гетьманський син не маз військового досьвіду, — 
але мимо того казав веслувати наперед. 

Отже байдаки плинули попри дніпровий берег до Кодака, віддалю- 
ючи ся щораз більше від коронних війск. 

Вкінци одної ночи почули гук армат. 
Барабаш спав і не пробудив ся — натомість Флік, що плпнув на пе1 

редї, всів в човен і удав ся до Кречовського. 
— Мосцї полковнику — сказав — се кодацькі арматп! Що маю 

робити? 
— Стримай васць байдаки- Лишимо ся через ніч в очеретах! 

— Хмельницький очевидно облягав замок- На мою думку, належа- 
лоби поспішити з помочию. 
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— Я про васцї думку не питаю, але даю розказ. Команда в мо¬ 
їх руках. 

— Мосцї полковнику!!... 
— Стати і чекати! — сказав Кречовський. 
Алеж видячи, що енерґічний Німець шарпаз свою жовту бороду і 

не думав без причини уступити, додав лагіднійте: 
— Каштелян може до завтра надійде з кіннотою, а твердині 

за одну ніч не возьмуть. 
— А зсли не надійде? 
— Будемо ждати хочби два дни. Васць не зиазш Кодака! По¬ 

ломлять они собі зуби до зго мурів, а я без каштеляна не буду іти 
на відсіч, бо і права до сегоіне маю. Се зго річ. 

Виглядало що слушність з по стороні * Кречовського, отже Флік 
не наставав довше і удав ся до своїх Німців. По хвилі байдаки по¬ 
чали прибивати до правого берега і ховати ся в очеретах, що в 
тім місцп широким пасмом вкривали цілий бік розлитої ріки. Вкін¬ 
ці! плюскіт весел затих, байдаки поховали ся цілковито в шуварах, 
і здавало ся, що ріка зівсїм пуста. Кречовський заказав розпалю 
вати огні, сьпіватп пісні або розмовляти, отже довкола панувала ціл¬ 
ковита тишина, переривана лишень далеким відгомоном кодацьких 
армат. 

Однак на байдаках ніхто не зажмурив ока, крім старого 
Барабаша. Флік, жадний бою, хотївби був птахом злетіти до 
Кодака. Семени питали себе з тиха: що може стати ся з твердинею? 
витримав, чи не витримав? А тимчасом гук взмагав ся щораз більше* 
Всі були переконані, що там замок відбиваз завзятий штурм. ”Хміль не 
жартув, але і Ґродзїцкий не жартув! — шептали козаки — А що то 
буде завтра?41 

Таке саме питанз завдавав собі правдоподібно і Кречовський, 
що сівши на передї свого байдака, задумав ся глубоко. Хмельниць¬ 
кого знав він добре і від давна, уважав зго через цілий час аж до 
тепер за чоловіка з надзвичайними здібностями, котрому лишень 
бракувало поля щоби вилетів як орел в гору, а тепер Кречовський 
тратив в него віру. Армати греміли без перерви,отже хиба Хмель¬ 
ницький таки на правду облягав замок- 

— Коли так — думав Кречовський — то се пропавший чоло- 
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ВІК. } ' 
Якже се? підійнявши Запороже, запевнивши собі ханську по¬ 

міч, зібравши сили, якими дотепер не розпоряджав ані один з о- 

таманів, замість іти як найскорше на Украіну, замість розрухати 
чернь, перетягнути городових Козаків, побити чимскорше геть¬ 
манів і опанувати край, нїм нові війска прийдуть на поміч, він, 

старий жовнір, штурмуз до нездобутої твердині, котра його навіть 
цілий рік може тримати? І позволить на се, щоби зго найліпші 
сили розбили ся о мури Кодака, так як дніпрова филя розбиваз ся 
о скалистї пороги? І буде чекати під Кодаком, аж гетьмани 
скріплять ся і обложуть зго, як Наливайка над Солоницею?... 

— Се пропавший чоловік! — повторив зще раз Кречовський. 
•— Самі Козаки зго видадуть. Невдалий штурм викличе знеохоту і 
переполох. Іскра повстаня згасне в самім зародї. і Хмельницький 
не буде грізнїйший ніж меч, що зломав ся при руш,іти. 

— Отеє дурак! 
— Отже — подумав пан Кречовський — отже завтра висаджу на 

берег моїх Семенів і Німців, а на слідуючу ніч ударю на ослабле¬ 
ного штурмами, Запорожців в пень витну, а Хмельницького кину' 
звязаного перед гетьманські ноги. Зго се власна вина, бо могло 
бути инакше. 

Ту розбурхала амбіция пана Кречовського почала взнссити ся 
в гору, якби на крилах- Знав він добре, що молодий Потоцкий ні¬ 
як не може надійти до завтра до вечера, отже хто урве голову гид- 
рі? Кречовський! Хто згасить бунт, що мігби страшним пожаром 
обняти цілу Украіну? Кречовський! Може старий гетьман буде тро¬ 
хи кривити ся, що се стало ся без участи зго сина, але він ско¬ 
ро удобрухаз ся, а тим часом проміня слави і королівська ласка осві¬ 
тять чоло витязя. 

Ні! Треба ся буде прецінь поділити славою зі старим Барабашем 
і Ґродзїцким! Пан Кречовський нахмурив ся сильно, але скоро поті¬ 
шив ся. Таж ту стару колоду, Барабаша, леда день закопають в землю, 
а Ґродзїцкий, коби лишень міг в Кодаку сидіти і час від часу наполоха¬ 
ти Татарів з гармат, нічого більше собі не бажаз; лишаз ся він оден, 
Кречовський- 

Коби лишень міг дістати українське гетьманьствс! 
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Зьвізди миготіли на небі, а полковникови здавало ся, що се клейно- 
ти в булаві; вітер шумів очеретами, а зму здавало ся, що се шумить 
гетьманський бунчук. 

Кодацькі гармати все греміли. 
— Хмельницький віддасть голову під меч — думав дальше полков- 

ник, — але се зго власна вина! Могло бути инакше! Колиби він 
пішов відразу на Украіну!... Могло бути инакше! Там все варить ся 
і кипить, там лежить порох, що лиш чеказ іскри. Польща могуча, 
але на Украінї не маз богато війска, а король немолодий і схорований. 

Одна битва виграна Запорожцями, моглаби принести необчислимі 
наслідки. 

Кречоаський сховав лице в долоні і сидів без руху, а тимчасом 
зьвізди спускали ся щораз низше і низше, і заходили звільна за степ. 
Поховані в травах перепилпцї, почали перекликати ся. Незадовго ма¬ 
ло свитати. 

Вкінци роздумуваня полковника скристалізували ся в незломний 
замір. Завтра вдарить на Хмельницького і зітре зго на порох- По зго 
трупі дійде до богатства і достоїнств, стане ся знарядом кари в руках 
Річи посполитої, зі оборонцем, а в будучности зі достойником і се¬ 
натором. По побідї над Запорожем і Татарами нічого зму не відмовлять. 

А однак не дали зму староства Лїтинського! 
На сей спомин Кречовський затиснув кулаки. Не дано зму ста¬ 

роства мимо могучого впливу зго протекторів, Потоцких, мимо зго за¬ 
слуг, — лишень длятого, що був ”гомо новус“ (1), а зго противник 
виводив свій рід від князів. В сій Річи посполитій не досить було 
дістати шляхоцтво, треба було зще чекати, щоби се шляхоцтво 
покрило ся плїснию як вино, щоби заржавіло як желїзо. 

Оден Хмельницький міг запровадити новий лад — але нещасний 
волить отеє розбивати голову о кодацькі мури! 

, Полковник успокоював ся поволи. Відмовили зму раз староства 
— щож з того? Тимбільше будуть тепер старати ся, щоби зго винаго¬ 
родити, особливо по побідї, по здавленю повстаня. Тоді нічого зму 
не відмовлять, тоді не буде навіть потребувати помочи Потоцких. 

Сонна голова склонила ся на груди — і заснув, мріючи про старост¬ 

ві) "чоловік новий“, що недавно отримав шляхоцтво. 
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ва, про каштеляни, о королівських і соймових наділах- 

Коли пробудив ся, вже свитало. На байдаках всі зще спали. Зда¬ 

лека блищали при блідім сьвітлї дніпрові води. Довкола панувала 
цілковита тишина. Ся власне тишина аго збудила. 

Кодацькі гармати перестали греміти. 

— Що се? — подумав Кречовський! — Перший штурм відпертий, 

чи може Кодак здобутий? 

Але се неможливе! \ 

Ні! правдоподібно побиті Козаки стоять здалека від замку і вилизу¬ 

ють ся з ран, а одноокий Ґродзїцкпй споглядав на них через стрільни¬ 

цю і вимірюз наново гармати. 

Завтра повторять штурм і знов поломлять зуби. 

Тимчасом розвидніло ся. Кречовський побудив людий на своїм 
байдацї і післав човно по Фліка, 

Флік прибув незадовго- * 

— Мосцї полковнику! — сказав зму Кречовський — вели до вече- 

ра не надтягне каштелян з війском, а в ночи штурм повторить ся, підемо 
твердини на поміч. Роздайже людям порох і кулі. 

— Роздані. 
— В ночи висядемо на берег і підемо степом як найтпхше. Зай¬ 

демо їх несподівано. 

— Ґут! зер тут! (1). Але чп не можна би присунута ся трохи 
байдаками? До твердині буде зще з чотири мили. Трохи далеко для 
піхоти. 

— Піхота всяде на коні Семенів. 

— Зер ґут! 

— Люди нехай лишать ся тихо в еїтнпку, на берег виходити не 
вільно, не робити галасу: огнів не розкладати, бо дим мігби нас зра¬ 

дити. Не повин'ні про нас знати., 

— Мрака така, що і диму не побачуть. 

І справді ріка і поросла очеретом мілина, в котрій стояли байдаки, 

і степи, кудиби не поглянути оком, все було покрите густою мракою. 

Але що се було вще дуже рано, то мрака могла зще опасти і відслонити 
степові простори. 

(1). Добре! дуже добре! 
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Флік відїхав. Люди на байдаках будили ся звільна; сейчас ого¬ 
лошено розказ Кречовського, щоби заховувати ся тихо — отже спожи¬ 
вали снїдана без звичайного жовнірського гамору. Хтоби переходив 
берегом або плинув серединою ріки, то анїби ся додумав, що там в 
очеретах укривав ся кілька тисяч людий- Коні годовано з рук, щоби 
не іржали. Байдаки, закриті мракою, лежали причазні в лісі шуварів. 
Денеде лишень перемикало ся мале човно з двома веслами, розвозяче 
сухарі і розкази, впрочім всюди панувала гробова мовчанка. 

Нагло в травах, в тростині, шуварах і надбережних корчах, дов¬ 
кола цілого заливу, роздали ся дивні, а дуже численні голоси, що кли¬ 
кали : 

— Пугу! пугу! 
Тишина... 
— Пугу! пугу! 
І знов настала мовчанка, неначеби голоси, що кликали з берега, 

ждали на відповідь. 
Але відповіди не було. Накликуваня відізвали ся по раз третий, 

але були частїйші і нетерпеливий- 
— Пугу! пугу! 
Тоді від байдаків роздав ся серед мраки голос Кречовського: 
— А хто такий ? . 
— Козак з лугу! 
Семенам, укритим на байдаках забили ся неспокійно серця- Сі та¬ 

ємничі кличі були їм добре знані. В сей спосіб порозумівали ся межи 
собою Запорожці, в сей спосіб в часі війни запрошували на розмову 
братів Козаків реєстрових і городових, межи котрими бувало богато, 
що тайком належали до брацтва. 

Голос Кречовського роздав ся знова: 
— Чого хочете? 
— Богдан Хмельницький, гетьман запорожський, просить на роз¬ 

мову свого приятеля пана полковника Кречовського. 
— Нехай лишень дасть закладників. 
— Десять курінних отаманів.. 
— Згода! 
В тій хвилі береги заливу зацвили неначе цьвітом Запорожцями, 

що повставали з серед трав, в котрих лежали укриті. Здалека від сте- 
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пів надходила їх кіннота і артилзрия, показали ся десятки і сотки хо- 
ругвів, прапорів і буньчуків. Ішли зі сьпівом бючи в кітли. Все те ра¬ 
зом було радше подібне до радісного витаня, як до стрічі двох воро¬ 
жих сил. 

Семени з байдаків відповіли окликами- Тимчасом прибули човни, 
що везли курінних отаманів. Кречовський усів в одно з них і поїхав 
до берега. Там подали ому коня і запровадили сейчас до Хмельницько¬ 
го. 

Хмельницький, побачивши зго, відклонив ся шапкою а опісля по¬ 
питав сердечно. 

— Мостивий полковнику — сказав, — мій старий друже і куме. 
Коли коронний гетьман казав тобі мене лапати і відставити до обозу, 
ти сего не хотів учинити, алесь мене остеріг, щоби я міг рятувати ся 
уіечию, і для того я винен тобі вдячність, і братську любов. 

Говорячи се, подав ему руку, але чорняве обличе Кречовського 
лишило ся зимне як лід. 

— А тепер, мостивий гетьмане, колись ся вирятував — сказав, 
— підняв-зсь повстанз. 

— О свої се, твої і цілої України кривди іду допоминати ся, з 
королівськими привілеями в руках і в надії, що король сего за зле не 
возьме. 

Кречовський почав бистро дивити ся Хмельницькому в очи і ска¬ 
зав з натиском: 

Облягав-зсь Кодак? 
— Я? Хибабим з розуму зійшов- Я Кодак поминув і анїм не 

вистрілив, хоч старий сліпець валпв за нами з армат. Мені на Украї¬ 

ну було пильно, не до Кодака, і до тебе було пильно, до старого друга 
і добродія. 

— Чого ти від мене хочеш? 

— їдь зі мною в степ, то ся розмовимо. 

Рушили кіньми і поїхали. Бавили ся з годину. По повороті лице 
Кречовського було бліде і страшне. І сейчас почав пращати ся з 
Хмельницьким, котрий сказав зму на дорогу: 

— Двох нас буде на Украінї, а над нами лишень король і нікого 
більше. 

Кречовський вернув ся до байдаків. Старий Барабані, Флїк і 
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— Що там? що там? — питали зі всіх сторін- 

— Висідати на берег! — відповів розказуючим голосом Кречовсь- 
кий. 

Барабаш підніс сонні повіки, якась дивна полумінь заблисла в з- 
го очах. 

— Якто? — спитав. 

-— Висівати на берег, піддазмо ся! 

Филя крови бухнула на бліде обличе Барабаша. Встав з кітла на 
котрім сидів, випростував ся, і нагло сей похилий, немічний старець 
змінив ся в велита, повного сили і житя. 

— Зрада!— закричав. 

— Зрада! — повторив Флік, хапаючи за рукоять шаблі. 

Але нїм вспів зі добути, пан Кречовсьйий свиснув свозю шаблею 
і за одним замахом розтягнув зго на помості. 

Відтак скочив з байдака в стоячий близько човен, в котрім сиділо 
чотирох Запорожців з веслами в руках, і крикнув: 

— Межи байдаки! 

Човен пустив ся стрілою, а пан Кречовський, стоячи на середині, 
з шапкою на окровавленій шабли, з очима як жар, кричав могучим 
голосом: 

— Діти! не будемо своїх мордувати! Нехай жиз Богдан Хмель¬ 

ницький, гетьман запорожський! 

— Нехай жиз! — повторили сотки і тисячі голосів. 

— На погибель Ляхам! 

— На погибель! 
Окликам з байдаків відповідали оклики Запорожців з берега. Але 

богато людий на байдаках, що стояли оподаль, не знали зще о що хо¬ 
дить, і доперва коли скрізь рознесла ся вість, що пан Кречовський 
переходить до Запорожців, огорнув Семенів правдивий шал радости. 

Шість тисяч шапок вилетіло в гору, шість тисяч рушниць за- 

греміло вистрілами. Байдаки затрясли ся під ногами молодців. Спи¬ 

нив ся свого рода заколот і замішано- Однак ся радість мусїла бути 
полита кровію, бо старий Барабаш не думав піддавати ся. При 
нїм оповіло ся кількадесяти черкаських людий, отже вивязала ся 
коротка та завзята битва, в котрій всі опірні разом зі старим Ба- 
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рабашем наложили головами. 

Лишали ся зще Німці, з котрими була труднїйша справа, бо реґи- 

мент складав ся з тисячки старих жовнірів, що бачили не одну війну. 

Відважний Флїк вправдї поляг з руки Кречовського, але на 
чолі реґименту лишив ся підполковник йоган Вернер, ветеран з 
трийцятьлїтної війни. 

Кречовськпй був майже певним побіди, бо німецькі байдаки 
були зі всіх сторін окружені козацькими, однак хотів заховати для 
Хмельницького так значне число знаменитої і добре узброзної пі¬ 
хоти, длятого волів розпочати з ними переговори. 

Удавало ся через якийсь, що Вернер годить ся, бо розмовляв з 
Кречовським і слухав уважно всяких обітниць, які зму робив 
полковник. Жолд котрий їм була винна Річ посполита, мав бути 
сейчас виплачений за весь мпнувший час і за рік наперед. По році 
кнехти могли удати ся, куда схочуть, хочби навіть до коронного 
обозу. 

Вернер ніби надумував ся, але тимчасом видав тихо розказ, щоби 
байдаки збили ся до купи, так, щоби утворили одно замкнене колесо. На 
обводі сего колеса станів мур рослих і сильних німецьких жовні¬ 
рів, повбпранпх в жовті колзти і такіж капелюхи, готові до бою, з лі¬ 
вою ногою висуненою наперед до стрілу, і з мушкетом при правім 
боці. 

Вернер стояв в першім ряді з голою шпадого і довго надумував ся. 
Вкінци підніс голову: 
— Герр Гавптман! годимо ся. 
— Не стратите на новій службі! — закликав утішений Кречовсь¬ 

кпй. 
— Але під услівзм. .. 
— З гори годжу ся. 
—- Зсли так, то добре. Наша служба кінчить ся в червни. Від 

червня підемо до вас. 
Проклін вихопив ся з уст Кречовського; однак погамував ся. 
— Чи кпиш, мосцї лзйтнант? — спитав. 
— Ні! — відповів з флзґмою Вернер. — Наша жовнірська честь 

вимагав, щоби дотримати умови. Служба кінчить ся в червни. Слу¬ 
жимо за гроші, але не зсьмо зрадниками- Инакше нїхтоби нас не 
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наймав, а і ви самі не вірилибисьте нам, бо хто вам заручить, що 
зараз в першій битві не перейдемо знов до гетьманів? 

— Чого отже хочете? 
— Чого? Щобисьте нам дали відійти. 
— Не буде з сего нічого, божевільний чоловіче! Скажу вас в пень 

ВИТЯТИ. 

— А кілько своїх стратиш? 
— Ані одна нога з вас не уйде! 
— Половина з вас не лишить ся. 
Оба говорили правду, длятого Кречовський, хоч німецька флвґ- 

ма збурила в нїм всю кров, не хотів вще починати битви. 
— Нїм сонце зійде з води — сказав — надумайте ся, бо опісля 

скажу рухати за курки! 
І від'їхав спішно в своїм човні, щоби нарадити ся з Хмельницьким. 

. Настала хвиля очікуваня. Козацькі байдаки окружили тїснїйшим 
перстенем Німців, котрі заховували холодну поставу, яку лишень 
старий і добре вправлений жовнір може в виду небезпеки заховати. 
На грозьби і зневаги долітаючі з козацьких байдаків, відповідали 
мовчанкою. 

Тимчасом сонце, звертаючи з полудня до заходу, стягало свої зо¬ 
лоті відблески з заливу, що поводи лишав ся в тїни. . 

Вкінци цілий опинив ся в тїни. 
Тоді відізвала ся трубка, а зараз опісля дав ся з далека чути голос 

Кречовського: 
— Сонце зайшло! чи вжесьте ся надумали? 
— Вже! — відповів Вернер, і звернувши ся до своїх жовнірів, 

махнув голою шпадою. 
— Фаер! — закомандував спокійним, флегматичним голосом. 
Роздав ся гук. Плюскіт впадаюзчих до води тіл, встекдї оклики 

і горячкова стрілянина відповіли на голос німецьких мушкетів- 3 берега 
відізвали ся басом армати і почали сіяти огнем на німецькі байдаки. 
Залив вкрив ся цілковито димом — і серед крику, гуку, свисту та та¬ 
тарських стріл, грохоту піщель і самопалів, лишень правильні саль¬ 
ви мушкетів вказували, що Німці вще боронять ся. 

О заході сонця битва вще тревала, але очевидно ослабала. 
Хмельницький, в товаристві Кречовського і Тугай-бея, окружений о- 
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таманамп, приїхав над сам берег, щоби надглядати над битвою. 
Битва кінчила ся. Стрілянина замовкла, натомість роздавали ся 

щораз голосшйші оклики триюмфуючих Козаків. 
— Тугай-бею! — сказав Хмельницький — се день першої побіди. 
— Ясиру нема, — відповів мурза, — а я радо бувби забрав сих 

Фравків. 
Тимчасом битва скінчила ся цілковито. Хмельницький завернув 

коня до обозу, а за ним і иньші. 
— Тепер на Жовті Води! — роздав ся сильний голос Хмельниць¬ 

кого. 

Намісник, чуючи відголос битви, очікував в лихоралцї зї кінця, 
думаючи спершу, що Хмельницький бз ся зі всіма силами полських 
гетьманів. 

Але над вечером старий Захар вивів зго з блуду. Вістка, що 
семени з Кречовським перейшли на сторону Хмельницького і що 
Нїмцї зістали вибиті, збурчла душу молодого лпцара, бо се сьвідчило, 
шо не можна числити на «озацькі полки, а намісник знав, що війска 
полських гетьманів, складають ся в великій части з Козаків. 

Журбз намісника зростала. Тяжко зму було дивити ся на триюмф 
в запорожсгкім обозі, ^іц князя не було вістий — а гетьмани очевид¬ 
но зробили стр^шций блуд, бо замість рушити зі всіма силами до 
Кодака, або чекати в укріплених обозах на Украінї, розділили ся, 
ослабили себе добровільно і лишили широке поле воєнному генїзви 
Хмельницького. В запорожськім обозі говорено вправдї вже перед 
тим про пана Кречовського і о висланю війск під проводом Стефана 
Потоцкого, але намісник сим вістям не вірив. Думав, що се сильні 
передні сторожі, котрі завчасу вицофають ся. Тимчасом стало ся 
инакше. Хмельницький скріпив ся відділом Кречовського, а над 
молодим Потоцким нависла страшна небезпека. Бо відтятого від 
всякої можливої помочи легко зго буде міг Хмельницький окружи- 



ти і цілковито знищити. 
Терплячи від непогозних ран, жиючп в несупокою, не могучи 

спати по ночах, потішав ся Скшетуский лишень думкою про князя. 
Зьвізда Хмельницького мусить пригаснути, як князь піднесе ся в 
своїх Лубнах. А хтож може знати, чи він вже не злучив ся з гетьмана- 
намп? Хоч сили Хмельницького були значні, хоч ому з початку 
щастило ся, хоч з ним ішов Тугай-(/ей, то Скшетускому ані не прий¬ 
шло на думку, щоби ся заверуха могла довго потривати, щоби оден 
Козак міі 'потряси цілою Річи посполитою і зломати 9Ї грізну силу. 
Незадовго <К"ч розюг ся — думав намісник. — Бо і якже кінчили ся 
всі козацькі ішзстаня? Вибухали як полумінь і гасли по першій 
стрічи з гетьманами. Так було аж дотепер. Коли з одної сторони ста¬ 
вало до бою мале козацьке гніздо, Січ, а з другої сторони могу- 

ча держава, котрої границі сягали від моря до моря — можна було 
легко предвидїти, який буде конець. Буря не може довго тревати, 

скоро скінчить ся — і настане погода. Ся думка кріпила пана Скше- 
туского і, можна сказати, тримала зго на ногах, бо зрештою був так 
пригноблений, як ніколи в жило. Буря хоч перейде, може знищити 
поля, повалити доми і наробити необчислимої шкоди. От з причини 
сеї бурі він сам вже мало не стратив житя, стратив сили і дістав ся 
в гірку неволю і то саме тоді, коли для него воля була варта тілько, іЦо 
саме жита. Якже проте могли від заверухи потерпіти слабші істоти 
що не вміють ся боронити. Що там дїа ся в Розлогах з Оленою? 

Але Злена мусїла вже бути в Лубнах. Намісник бачив аї в снах, 
окружену жичливими людьми, під опікою самого князя і княгииї Гри- 
зельди, взбуджуючу подив лицарства — а лпшень сумуючу за своїм 
милим, шо десь пропав на Січи. Але колись прийде хвиля, що милий 
верне ся. Таж сам Хмельницький обіцяв аму волю — а впрочім филя 
козацька плине і плине до порогів Річи посполитої: коли розіба ся, 

скінчать аго муки, грязоти і несупокої. 
А филї плили дійсно. Хмельницький, не теряючи часу, виступив в 

похід і йшов на стрічу гетьманського сина. Зго сила була справді гріз¬ 
ною,. бо разом з Семенами Кречовського і Татарами мав близько 25000 
вправлених жадних бою войовників. Про сили Потоцкого не було 
певних вістий- Збігцї говорплп, що він іде з кількома тисячами тяжкої 
кінноти і з кільканайцяти арматами. При такім відношеню сил вислїд 
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битви міг бути сумнївий, бо оден атак закутої в желїзо гусариї часто 
вистарчав, щоби розбити десять раз більші сили. Так приміром ли¬ 
товський гетьман, Ходкевич, розбив свого часу під Кірхгольмом 
з *рОм*л, тисячами гусариї вісїмнайцять тисяч шведської піхоти і кінно¬ 

ти, *%ов під Крушином одна панцирна хоругов в шаленім атаку роз¬ 
несла копитами кілька тисяч англійських і шкоцьких. назмників. 
Хмельницький иамятав про се, отже ішов, після слів украінського лі¬ 
тописця, звільна і осторожно: "Многими ума свойого очима 
яно хитрий ловець, на всі сторони поглядаючи і сторожі на милю і даль- 
и~' «аїт-^а.' (1). Так наблизив ся до Жовтих Від. Знов зловлено двох 
"язиків’'. Сі оповіли, що каштелян переправив ся вже через Жовті 
Води. Почувши се, Хмельницький в тій хвилі видав розказ стати і 
сипати окопи. 

Серце забило ся вму з радостп. 8сли Потоцкий відважить ся на 
штурми, то мусить бути, побитий. Козакам трудно оперти ся в отвер- 

тім полї проти панцирних, але з за окопів бють ся знаменито і маючи 
перевагу напевно відібють полські штурми. Хмельницький числив 
на молодість і недосьвідченв Потоцкого. Але при каштеляні був до- 

сьвідченпй жовнїр, жпвецькпй староста, пан Стефан Чарнецкий, 

гусарський полковник. Він спостеріг небезпеку і наклонив каштеляна, 
щоби назад цофнути ся за Жовті Води- 

Хмельницькому не лишало ся нічого більше, як іти за ними. На 
другий день переправив ся через жовтовідську розтопіль, і оба війска 
станули проти себе око в око. 

Але жаден з вождів не хотів перший вдарити. Обі сторони почали 
ся з пс~ чіхом окопувати. Було се в суботу 5-го мая. Через цілий день 
падад Небо вкрило ся густими хмарами, так що від полудня було 
на дворі темно, неначе зимового дня. Над вечером злива вще збільши¬ 
ла ся. Хмельницький затирав руки з радостп. 

— Нехай лиш степ рсзмякне — говорив до Кречовського — не 
буду я ватувати ся вийти против гусариї вступним бозм, бо вони в 
своїх тяжких збруях потонуть в болоті. 

А дощ падав і падав, неначеби само небо хотіло прийти Запорож¬ 
цям на поміч. 

(1). Самійло Величко, 62. 



Війска окопували ся лїнпво, бо всюди було повно води. Навіть 
огнів не мож було розпалити. Хмельницький вислав кілька тисяч Та- 
тарів, щоби відтяли Полякам відворот і пильнували, щоби полсь- 
кий обоз користаючи з мраки і ночи не пробував висмикнути ся. По 
сім запанувала глубока тишина. Чути лишень було плюскіт дощу і 
шум вітру. Певно також, що в обох обозах ніхто не спав. 

Над раном заграли труби в полськім обозі, довго і жалісно, мовби 
на тревогу, опісля денеде почали гудіти кітли. 

День був похмурий і вогкий, туча перестала, але падав зще дріб¬ 
ний дощик, неначе сіяв ся через сито. / 

Хмельницький сказав ударити з гармати. 
За нею відізвала с!я друга, трета і десята, і коли межи обома обо¬ 

зами розпочала ся звичайна гарматна ”розмова“, сказав 
пан Скшетуский до свого козацького ангела сторожа: 

— Захар, випровадь мене на шанець, щобим міг бачити, що ся 
Дів- 

Захар сам був цікавий, отже не спирав ся. Вийшли на високий 
нарожнпк, звідки було видно як на долони степову долину, жовтовід- 
ську розтопіль і оба війска. 

Під арматним огнем розпочали ся вже герці. З нарожника було вид¬ 
но поодиноких їздців, або і цілі громадки, як били ся з собою. Се 
Татари герцювали з Семенами Потоцкого повбираними в сину і жовту 
барву. їздці гнали до себе і скоро розскакували ся, заїзджали себе з 
боків, стріляли до себе з пістолів і луків, кидали списами, і старали ся 
ловити одні других на аркани. Сі дрібні бої виглядали з далека 
радше на забаву, і лишень коні, що бігали по оболоню без їздців, сьвід- 
чплй, що там прецї розходить ся о смерть або житз. 

Татарів висувало ся що раз більше. Незадовго обслонз з ач о» Мло ся 
від них; тоді також і з полського обозу почали висувати ся щораз 
то нові хоругви і уставляти ся перед окопами в бозвім строю. Було 
так близько, що пан Скшетуский міг відріжнігш виразно своїм бис¬ 
трим зором прапори, бунчуки, а навіть ротмістрів і намісників, що 
ставалп кіньми при своїх хоругвах трохи боком. 

Серце почало в нїм бити ся, на бліді лиця виступили румянцї, і не¬ 

мовби сподїваючи ся, що знайде охочих слухачів межи Козаками, 
що стояли на нарожнику при гарматах, почав голосно кликати в мМ 



того, як полські хоругви висували ся з за окопу. 
— То драґони пана Балабана, я їх бачив в Черкасах. 
— Се волоська хоругов; мають хрест на прапорі. 
— 0! там піхота виходить з окопів. 

А опісля о ще з більшим унесензм і розложивши {дуки; 
— Гусария! гусария пана Чарнецкого. 

Дійсно показала ся і гусария, над нею хмара крил і стремлячий 
в гору лїс копій, вбраних в золотисті китайки і довгі чорно-зелені пра*-, 
норді. Внїхалп з окопу шістками і уставили ся під насипом, а на вид 
їх спокою, поваги і справности, аж слези станули в очах пану Скше- 
тускому і на хвилю затьмили зму зір. 

Пан Скшетуский вже вірив в побіду полських війск. Лице зму сьмі- 
яло ся, сили вернули, очп звернені на оболонз стріляли огнем, ли¬ 

шень не міг на місди вистояти. 
— Гей, дитино! — мрукнув старий Захар — хотїлаби душа до раю! 
Тимчасом кілька відірваних татарських відділів кинуло ся з кри¬ 

ком і аллахованзм наперед. З полського обозу відповіли їм стрілами. 
Татари не добігли навіть до полських хоругвів, нагло завернули на обі 
сторони до своїх і зникли в товпі. 

В тім відізвав ся великий січовий бубон, а на зго відголос рушив 
сейчас великий козацько татарський півмісяць вперед. З полського 
обозу відповіджено пальбою. Хмельницький пробував очевидно, чи 
не вдасть ся за одним замахом зломити полських рядів і заняти обоз. 
В разі переполоху було би се можливим. Але межи полськими хоруг¬ 
вами не було видно нічого подібного. Стояли они спокійно, розвинені 
в досить довгу лінію, котрої зад був боронений окопом, а боки 
були боронені арматами, так що можна було на ню вдарити лишень з 
фронту. Через хвилю здавало ся, що будуть стояти і приймуть битву 
на місци, на котрім стояли, але нагло, коли півмісяць перебіг вже 
половину оболоня, відізвали ся з окопу трубки до атаку і в тій хвилі 
пліт копій, що дотепер сторчав до гори, знизив ся відразу до кінсь¬ 
ких голбв. 

Похилили ся в сїдлах і рушили наперед, а зараз за ними драґонські 
хоругви і ціла бовва лінія. 

Удар гусариї був страшний. В першім розгоні трапили на три 
куріні: два Стеблівські і Миргородський — і рознесли їх в однім момен- 



155 

тї. Крики дїйшлй аж до пана Скшетуского. Коні і люди, повалені 
страшним тягаром желїзних їздців, впали як лан під подувом бурі. 
Опір тревав так коротко, що панови Скшетускому здавало ся, що се 
який великанський смок проковтнув за одним ликой ті всі три 
полки. А були се прецї найбільше завзяті січові жовніри. В козаць¬ 
ких рядах повстало хвилеве замішанз. Полки Ірклезвський, Каль- 
ниболоцький, Мінський, Шкуринський і Титарівський помішали ся, 
і напирані утікачами, почали і самі подавати ся в зад. А тимчасом 
полська драґонїя прийшла на поміч гусариї і розпочала разом з нею 
кроваве жниво. Васюринський курінь подав ся також. Центр 60і- 
звої лінії Хмельницького почав хитати ся, бо по страшнім атакови 
гусариї Козаки не мали часу упорядкувати ся на ново. 

— Чорти, не Ляхи! — крикнув старий Захар. 
Скшетуский неначе збожеволів. Будучи хорим, не міг над со¬ 

бою запанувати, отже сьміяв ся і плакав рівночасно, а хвилями кри¬ 
чав слова команди, неначеби сам провадив хоругов. 

Захар тримав зго за поли і зще мусів других кликати до помочи. 
Битва так зблизила ся до козацького табору, що майже можна 

вже було розріжнити облича. 
Тепер гусария наткнула ся на Пушковський курінь, що стано¬ 

вив гетьманську ґвардию і в середині котрого був сам Хмельницький. 
Нагло страшний крик роздав ся в запорожських рядах; велика мали¬ 
нова хоругов захитала ся і впала. 

Але в тій хвилі Кречовський на чолі своїх пяти тисяч Семенів 
рушив до бою. Сидячи на величезнім буланім кони, летів в першім 
ряді, без шапки, з шаблею над головою, згортаючи перед собою роз¬ 
порошених Запорожців, котрі побачивши надходячу поміч, верта¬ 
ли знов атаку. Битва почала ся в середині лінії на ново. 

На обох крилах також не прийшло до рішучих результатів. Та¬ 
тари, відперті два рази волоськими хоругвами і Семенами Потоцких, 
зівсїм стратили охоту до борби. Під Тугай-безм забито два коні. 
Побіда не перехиляла ся ані на одну ані на другу сторону. 

Битва не тревала вже довго. Злмва, що від якогось часу почи¬ 
нала знов зростати, незадовго збільшила ся до тої степени, що 
через дощеві филї сьвіта не було видно. Лило як з цебра і на землю 
падали з небесних спустів цілі потоки дощу. Степ замінив ся в озе- 
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ро. Стало так темно, що на кілька кроків чоловік чоловіка не міг 
відріжнити. Шум дощу приглушував команду. Замоклі мушкети і 
самопали замовкли. Саме небо" положило кінець різни. 

На другий день була неділя. Цілий день перейшов спокій¬ 
но без вистрілу. Оба обози лежали напроти себе, якби обози 
союзних війск. 

В понеділок розпочала ся бптва още досьвіта. Скшетуский ди- 
вив ся на ню, як і перше, з веселим, усьміхненим лицем. І ЗНОЕ 

нолські полки виступили перед окіп, однак вже сего разу не пуска¬ 
ли ся до атаку і ставили опір на місци. Степ розмок не лишень з 
верха, як першого дня битви, але і зі споду. Тяжка кіннота не могла 
ся свобідно порушувати, і се від разу дало перевагу легким запорож- 
ським і татарським хоругвам. Усьміх поболи згинув з лиця Скше- 
туского. Під полськпм окопом атакуючі покрили зівсїм ланцух 
полських хоругвів*. Здавало ся, що сей ланцух перерве ся кождоІ 
хвилі і що атак перенесе ся до самих окопів. Пан Скшетуский не 
бачив анї половини сеї відваги і бозвої охоти, з якою папські 
хоругви бороли ся першого дня. І тепер зще боронили ся завзято, 
але не вдаряли перші, не розбивали курінїв на порох, не заміта¬ 
ли перед собою поля як вихор. Розмоклий степ унеможливив 
розгін і припинив тяжку їзду під окопами. 

Тпмчасом Хмельницький випроваджував щораз нові полки до 
бою. Сам був всюди. Особисто провадив до атаку кождий курінь і ви- 
цофував ся доперва майже перед рядом ворожих шабель. Зго ^а- 
пал і відвага удїлялп ся постепенно запорожцям, отже хоч густо 
падали трупом, біглп на перегони під окіп. Ударяли о мур гру- 
дий закованих в желїзо, о вістря копій, і хоч розбиті і зде- 
сятковані, знов вертали до атаку. Під тим напором полські хоругви 
почали хитати ся, впгпнатп, місцями подавати ся назад, так як 
борець, зловлений в желїзні рамена противника, то слабне, то знов 
силуз ся і кріщпаз. 

Перед полуднем були в битві майже всі запорожські сили. Борба 
була така завзята, що межи двома ворожими лініями утворив ся не¬ 
наче новий вал — вал людських і кінських трупів. 
Що хвилі вертали з битви до козацького обозу громади ранених 

войовників, покровавлених, покритих болотом позасапуваних і 
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падаючих від умученя. Але вертали зі співами на устах. З їх 
облич так і бив жар битви і певність побіди. Млїючи кликали зще: 
”На погибель!“ Залога полишена в обозї аж рвала ся до бою. 

Пан Скшетуский посумнів. Полські хоругви почали втікати з 
поля до окопів. Не могли витримати і в їх відвороті було видно 
поспіх. На сей вид козацькі полки видали радісний оклик. Си¬ 
ла атаку подвоїла ся. Запорожці всіли на карк Семенів Потоц- 
ких, що ослонювали відворот полських війск. 

Але полські гармати і град мушкетних куль відкинули їх назад. 
В полськім обозї роздав ся голос труби, звіщаючий, що Поляки хо¬ 
чуть переговорювати. 

Але Хмельницький не хотів уже переговорювати. Дванайцять 
курінїв позсїдало з коний, щоби разом з піхотою і з Татарами роз¬ 

почати штурм до валів. 
Кречбвський з трома тисячами піхоти мав їм прийти на поміч 

в рішучій хвили. Всі кітли, бубни, лїтаври і труби відізвали ся 
нараз, заглушуючи оклики і сальви мушкетів. 

Пан Скшетуский зі страхом дивив ся на глубокі ряди чудової за- 
порожської піхоти, що бігла до валів і окружала їх щораз тїснїйшим 
обручем. Довгі смуги білого диму бухали на ню з за валів, неначеби 
якась велитенська грудь хотіла віддмухнутп сю громаду, що перла нев¬ 
молимо зі всіх сторін. Арматні кулі виривали в ній борозни, пальба з 
самопалів ставала чимраз скорша. Гук не переставав ані на хвилю 
— козацькі ряди рідшали, скручувалп ся місцями, як величезний 
зранений вуж, але все йшлп вперед. Вже! вже добігають! вже з під 
окопом! — полські армати не можуть їм вже шкодити! Пан Скше¬ 
туский примкнув повіки. 

І тепер питаня скорі як блискавиці перелітали зму через голову: 
колп отворить очи, чп побачить зще полські прапори на валах? 
Побачить — чи не побачить? Там крики щораз більші, там якісь не¬ 
звичайні верески. Мусїло ся щось стати? Крики доходять від се¬ 
редини обозу. Що се з? що ся стало? 

— Боже всемогучпй! 
Сей оклик вирвав ся з уст пана Скшетуского, коли, отворивши 

очи, побачив на валах, замість великої золотої полської хоруг¬ 
ви, малинову козацьку з Архангелом Михаілом. 
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Хмельницький здобув полський обоз. 
Вечером бачив намісник бранців і був при смерти молодого По- 

тоцкого, котрий, маючи горло пробите стрілою, жив лишень кіль¬ 
ка годин по битві і умер на руках пана Стефанз Чарнецкого- — 
■'Скажіть батькови — шептав в послїдній хвилі молодий каштелян — 
скажіть батькови — щом... як лицар.— і не міг нічого більше до¬ 
дати. Зго душа опустила тіло і улетіла до неба. Скшетуский дсівго 
потім памятав се бліде обличе і сі голубі очи, взнесені в хвилі смер¬ 
ти. Пан Чарнецкий зробив обіт над застигаючим тілом, що коли 
зму Бог поможе відзискати волю, змив смерть приятеля і ганьбу 
пораженя потоками крови. І ані одна сльоза не покотила ся по су¬ 
ворім обличу, бо був се желїзнпй лицар і чоловік, якого не могло жад¬ 
не нещаств зігнути. Тепер, замість віддавати ся розпуці, сам по¬ 
тішав Скшетуского, котрий страшно терців з причини пораженя і 
ганьби Річи посполитої. — ”Річ посполита понесла неодно поражена, 
— говорив пан Чарнецкий, — але вона мав в собі невмирущу силу. 
Не зломала зі до тепер жадна держава, не зломлять зі і бунти хлопів, кот 
рих сам Бог покарав, бо виступаючи проти зверхності!, тим самим 
противлять ся Зго воли. А що до пораженя, то правда, що се прик¬ 
ра річ — алеж хтсж поніс се поражена? гетьмани? чи війска корон¬ 
ні? — ні! Бунт безперечно розширить ся по цілій Україні, бо там 
хлопство горде і заправлене до війни, але їх бунти то прецінь не пер¬ 
шина. Здавлять зго гетьмани з князем Яремою, яких сили дотепер 
нєнаоушені — а чим сильнїйше вибухне, то і ліпше, бо раз здавлений, 
на довше, а може і на завсігди, притихне. Тілько малодушний 
чоловік мігби думати, що якийсь козацький ватажко, на спілку 
з одним татарським мурзою, може на правду загрозитп могучому на¬ 
родові!. Лихо би було з Річию посполитою, колцби проста 
хлопська заверуха мала становити про зі долю і про зі іст- 
нованз. Справді, ми ішли з погордою на сю виправу — кінчив Чар- 
нецький — і хоч наш відділ знищено, то думаю, що гетьмани не ме-^ 
чем, не оружізм, але батогами стлумлять сей бунт“. 

І коли він так говорив, здавало ся, що се не бранець говорить, 
не жовнір по програній битві, але гордий гетьман, певний завтріш- 
ної гіобіди. Ся мова Чарнецкого, сплинула неначе бальзам на рани 

^намісника. Він дивив ся зблизька на могучість Хмельніщького, тож 



она вго трохи осліпила, тим більше, що аж дотепер Хмельниць¬ 
кому поводило ся. Але пан Чарнецкий мусів мати слушність. Сили 
гетьманів зще ненарушені, а за нами стоїть уся могучість Річи 
посполитої, право, вдасть і Божа воля. Отже намісник відходив 
дуже скріплений на дусі і веселїйший, а відходячи, спитав зще пана 
Чарнецкого, чиби не хотів зараз розпочати з Хмельницьким перего¬ 
ворів в справі випущеня на волю. 

— Яз бранцем Тугай-бея, — сказав Чарнепкий — і зму заплачу 
окуп, а з тим ватажком не хочу мати до діла. 

Захар, котрий улекшив Скшетускому можність баченя ся з 
бранцями, відпроваджуючи зго до телїги, рівнож зго по дорозі 
потішав: ”3 молодим Потоцким пішло легко, — але з гетьманами 
буде трудно. Діло доперва почате, а який буде конець — Бог зназ! 
Гей, набрали Козаки і Татари польського добра, але взяти а задер¬ 
жати — друга річ. А ти, дитино, не жури ся, не сумуй,- бо і так 
вийдеш на волю — ти підеш до своїх, а старий буде вже тужити по тобі. 
На старість найгірше самому на сьвітї. З гетьманами буде трудно!“ 

Дійсно, ся побіда, хоч яка сьвітла, не рішала зще справи на ко¬ 
ристь Хмельницького. Могла зму навіть вийти на некористь, бо 
легко було предвидїти, що тепбр гетьман великий буде мстити ся 
за смерть сина і буде з тим більшим завзятзм наставати на Запорож¬ 
ців і не занедбаз нічого, щоби їх від разу здавити. А до того геть¬ 
ман великий дотепер чув якусь нехіть до князя, котра, хоч була 
покривана позірною ввічливостию, то все таки давала ся пераз зав- 
важати . Хмельницький, знаючи про се добре, думав, що тепер ся не¬ 
хіть устане, і що тепер краківський пан перший витягне руку до згоди, 
котра зму запевнить поміч славного войовника і зго війска. Отже 
постановив спішити ся, щоби станути на Украінї разом з вістию про 
жовтовідське поражена і вдарити на гетьманів, німби князь міг прий¬ 

ти на поміч. 
Проте не дав війску спочинку і досьвіта зараз на другий день 

по битві виступив в похід. А сей похід був так скорий, неначеби геть¬ 
ман утікав. Сказатиб, що се повінь заливаз степ, і жене наперед, 
і забираз за собою по дорозі всі води. Минали ліси, діброви, могили, 
переправляли ся через ріки без найменьшого віддиху. Козацькі сили 

• зростали по дорозі, бо щораз то нові громади утікачів з України лу- 
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чили ся з ними- Утікаючі хлопи приносили заразом і вісти про геть¬ 
манів — але суперечні, одні говорили, що князь сидить зще за Дніпром, 
другі, що вже злучив ся з коронними війсками. Але всі потверджуваі- 
ли, що Україна вже в огни. Хлопи не лишень утікали на Дикі Поля 
на стрічу Хмельницькому, але палили села і міста, нападали на сво¬ 
їх панів і всюди узброювали ся. Коронні війска били ся вже від 
двох неділь. Вирізано Стеблів, а під Деренівцями прийшло до 
кровавої битви. Городові Козаки вже денеде переходили на сторону 
чернп, а впрочім всі чекали лишень на гасло. Хмельницький на се 
все числив і тому тим більше спішив ся. 

■ В кінци станув у цїли. Чигприн створив ому наостіж свої ворота 
Козацька залога сейчас перейшла на зго сторону. Радісні оклики, 
битв в дзвони і процесії не переставали ані на хвилю. Пожар обняв 
сейчас цілу околицю. Що жило хапало за коси і піки і лучило ся з 
Запорожцями. Утікачі напливали до обозу зі всіх сторін. Прийшли та¬ 
кож певні вісти, що князь Ярема вправдї жертвував гетьманам 
поміч, але зще ся з ними не злучив. 

Почувши се, Хмельницький виступив безпроволочно в похід, щоби 
дігнати і вдарити на польських гетьманів. 

В Черкасах задержав ся з головними силами а вислав на перед 
Татарів з Тугай-бе-зм і завзятого Кривоноса, котрі здогонили геть¬ 
манів під Корсунем і вдарили на них безпроволочно, щоби їх затри¬ 
мати, нїм надійде Хмельницький. 

Хмельницький зірвав ся і йшов їм на поміч. По дорозі дістав 
вісти, що пан Сїнявский получив ся з гетьманами разом з кілько¬ 
ма хоругвами, що гетьмани покинули Корсунь і цофають ся до Бо- 
гуслава. Так воно і було. Хмельницький заняв Корсунь без опору 
і лишивши в місті вози, запаси поживи, одним словом цілий табор, піг- 
нав кінно за ними. 

Не потребував довго гонити, бо не зайшли зще далеко. Під Кру¬ 
тою Балкою зго передні сторожі наткнули ся на польський табор. 

Пан Скшетуский не міг бачити битви, бо разом з табором ли¬ 
шив ся в Корсуни. Захар помістив його в ринку, в домі пана Забокшпц- 
з недобитків миргородського куріня, бо товпа все зще рабувала доми, 
кого, котрого чернь попередно повісила, — і поставив сторожу 
і мордувала кождого, хто видавав ся Ляхом- Нападано і на доми окру- 
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жені сторожею, в котрих були замкнені знамениті вязнї, по кот¬ 
рих сподівано ся окупу. Тоді Запорожці або Татари, що (стояли 
на сторожі, відганяли товпу, валячи напасників по голові чим попа¬ 
ло. Так було при домі пана Скшетуского. Захар розказав бити 
чернь без милосердя, а Миргородцї радо сповняли розказ, бо 
Козаки радо приймали поміч черни в часі повстань, але погорджали 
нею з цілої душі. 

Товпа шаліла дальше на ринку і приходило до таких диких 
вибриків, іцо почала себе взаімно мордувати. День кінчив ся- Запа¬ 
лено цілу одну сторону ринку. На щастз вітер здував полумінь на 
поля і перешкаджав розширюваню ся пожежі. Але величезна луна 
осьвітила цілий ринок так ясно, як сонїчнї лучі. Стало страшенно 
горячо. Здалека доходив страшний гук а^мат — очевидно битва над 
Крутою Балкою ставала щораз завзятїйша. 

— Горячо там мусить бути нашим! — муркотів старий За¬ 
хар. — Гетьмани не жартують. Гей! пан Потоцкпй щирий жовнір. 

Потім показав через вікно на чернь. 
— Но! — сказав — они тепер гуляють, але як Хміль буде по¬ 

битий, то і над ними погуляють! 
В тій хвилі роздав ся тупіт кінських копит, і на ринок влетіло кіль- 

кадесять їздців. їх облича були почорнілі від пороху, одіж порозри¬ 
вана, а пообвязувані шматами голови декотрих сьвідчили, що же¬ 
нуть просто з битви. 

— Люди! хто в Бога віруз, спасайтесь! Ляхи бють наших! — 
кричали під небеса. 

Спинив ся вереск і замішана. Товпа розколисала ся як ф»иля, ро¬ 
зірвана вихром. Нагло опанував всіх дикий переполох. Кинули ся 
утікати, але що улицї були позаставлювані возами, а одна часть 
ринку була в огни, отже не було куди утікати. 

Чернь почала товпити ся, верещати, бити, дусити і вити о мило¬ 
серда,хоч ворог був зще далеко. 

Намісник, почувши що дїз ся, мало не одурів з радости; почав бі¬ 
гати по кімнаті як божевільний, бити ся в груди і кричати на 
ціле горло: і . 

— Я знав, що так буде! я знав! Се з гетьманами справа! се з 
з цілою Річию посполитою справа! надійшла година кари! Що се? 
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Знов роздав ся кінський тупіт, і тим разом кількасот їздців, самих 
Татарів, зявило ся на ринку. Утікали очевидно на осліп. Товпа зас¬ 
тупали їм дорогу, они кинули ся в товпу, тратувалн, били розганяли 
сїкли, напираючи кіньми до гостинця, що вів до Черкасів- 

— Утікають як вихор! — закликав Захар. 
Ледвр се вимовив, пролетів другий відділ, за ним третин. Сторожі 

при домах почали рівнож колотити ся і оказувати охоту до утечі- За¬ 
хар вилетів на ґанок. 

— Стояти! — крикнув на своїх Миргородцїв. 
Дим, горячо, замішана, кінський тупіт, голоси тревоги, вита тое- 

пи осьвічецої пожежию, все те зілляло ся в оден пекельний образ, 

на котрий намісник поглядав з вікна. 
— Що там за погром мусить бути! — що там за погром! — 

кликав до Захара, не зважаючи, що сей не міг поділяти аго 
радости. 

Тимчасом знов перелетів як блискавка новий відділ утікаючих. 
Гук армат потряс основами корсунських домів. 
Нагло якийсь переразливий голос почав кричати перед самимі 

домом: 
— Ратуйте ся! Хміль забитий! Кречовський забитий! Тугай-бей 

забижй! 
На ринку настав правдивий конець сьвіта. 
Люди з божевіля кидали ся в полумінь. Намісник упав на 

коліна і взнїс до гори руки: 
— Боже всемогучий! Боже великий і справедливий! слава 

Тобі во вишних. 
Захар перервав зму молитву, влетівши з сїний до кімнати. 
— А ходино, дитино!—- кликав задиханий — вийди і обіцяй 

-Даску Миргсродцям, бо хочуть відходити, а як відийдуть, то ту 
чернь впаде! 

Скшетуский вийшов на ґанок. Миргородцї крутили ся неспо¬ 
кійно перед домом, показуючи очевидну охоту опустити становис- 
ко і утікати до Черкасів. Страх опанував всіх у місті. Раз ураз 
нові відділи недобитків надлітали неначе на крилах від Крутої 
Баліш. Утікали хлопи, Татари і Козаки в найбільшім замішаню.* 
А однак головні сили Хмельницького мусїли вще ставити опір, 
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битва з ще цілковито не скінчила ся, бо гармати ревіли з подво¬ 
єною силою. 

Скшетуский звернув ся до Миргородцїв: 
— За се, щосьте вірно стерегли мою особу, — сказав гордо 

— не потребузте утікати, бо обіцяю вам ласку і вставлю ся за 
вамп у гетьманів. 

Миргородцї що до одного повідкривали голови, а він глядів 
з думою на них і на ринок, що пустів щораз більше. Що за 
зміна судьби! Отеє пан Скшетуский, недавно бранець провадже¬ 
ний за козацьким табором, стояв тепер межи зухвалим козацтвом 
як пан межи підданими, як шляхтич межи голотою, як гусар з 
панцирної хоругви межи обозовпми чурами. Він бранець, обіцював їм 
тепер ласку—і голови відкривали ся на зго вид, а покірні голоси 
взивали тим понурим, протяглим, перестрашеним і підданьчим 
тоном: 

— Помнлуйіе пане! 
— Як я сказав так і буде! — відповів намісник. 
І справді був певний свого вставленя ся у гетьмана Потоцкого, 

котрий його знав, бо нераз возив до него листи від князя Яреми. 
Тому отже, радість била з зго облича, як так стояв осьвічений лу¬ 
ною пожару, тримаючи ся під боки. 

— Ось, війна скінчена! ось, филя розбита коло самих порогів! 
— думав. — Пан Чарнецкий мав слушність: сила Річи посполитої 
з невмируща, зі могучість непоколибима. 

А коли так думав, гордість розсаджувала зго груди; не ся 
низька гордість, випливаюча з почутя заспокозної мести, з упо- 
кореня ворога, ані з відзисканя волі, котрої сподївав ся вже за 
хвилю, ані з того, що перед ним тепер шапковано, — але чув ся 
гордим, що з сином тої побідноі Річи посполитої, могучої, о кот¬ 
рої брами всяка людська злоба, всякі замахи так ся розбива¬ 
ють і ломлять, як пекольні сили перед брамами неба. Чув ся 
гордим, як шляхтич патриот, що визбув ся сумнівів, котрого віра 
не завела. Мести вже не бажав. 

— Побила як королева, вибачить як мати — думав. 
Тимчасом гук армат перемінив ся в неустаючий гриміт. 
Знов задудніли кінські копита по пустих улицях. На ринок 
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влетів як грім, на неосідланім кони, Козак без шапки, ^ одній 
сорочці, з лицем розтятим шаблею, з котрого бухала кров- Вле¬ 
тів, осадив коня, розложив руки і, хапаючи отвореними устами 
воздух, почав кричати: 

— Хміль бз Ляхів! Побиті ясновельможні пани і полковішки, 
лицарі і кавалзри! 

Сказавши се, захитав ся і звалив ся на землю. Миргородцї 
скочили зму на поміч. 

Полумінь і блідість перелетіли по обличу пана Сшетуского 
— Що він говорить? — сказав горячково до Захара, — що ся 

стало? Не може се бути! На Бога! не може се бути! 
. Тихо... Лишень полумінь сичить на протилежній стороні ринку, 

тріскають снопи іскор, а часами перепалена будівля завалить ся 
з лоскотом. 

Аж ось знов летять якісь гонці: 
— Побиті Ляхи! побиті! 
За ними іде відділ Козаків, ідуть звільна, бо окружають яки¬ 

хось піших, очевидно бранців. 
Пан Скшетуский своім очам не вірить. Пізназ докладно на 

полонниках барву гетьманської гусариї — отже < ялеще в 
долоні і повторяв уперто якимсь дивним, не своїм голосом: 

— Не може бути! не може бути! 
Чути зще гук армат. Битва не скінчена. Однак всіма непо- 

яаленими улицями напливають Запорожці і Татари. їх облича 
чорні, груди тяжко, дихають, але вертають веселі, сьпівають пісні, 

Так вертають жовніри по побідї. 
Намісник поблід як труп- 

— Не може бути! — повторяв що раз більше хрипливим го¬ 
лосом — не може бути-.. Річ посполита... 

Новий предмет звертаз зго увагу. 
Надходять семени . Кречовського, несуть цілі оберемки здобу¬ 

тих хоругвів. Приїзджають на середину ринку і кидають їх 
на землю. 

Скшетуский захитав ся — се полські прапори! 
Гук армат слабне, з далека чути гуркіт надїзджаючих возів. 

На сам перед їде одна висока козацька телїга, а за нею цілий 
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ряд других, всї окружені козаками Пашковського куріня, в жов¬ 
тих шапках; переходять як ра-з попри дім, при котрім затримали 
ся Мпргородцї Пан Сшпетуский нрислонив рукою чоло, бо аго 
сліпив блеск пожару, і вдишв ся в постать бранців, що сидїди 
на першім возі. 

Нагло подав ся взад, почав руками бити воздух, як чоловік 
поцілений стрілою в груди, а з уст вирвав ся вму страшний, над 
людський голос- , 

— Ззус, Мария! се гетьмани! 

І впав на рукп Захара, очп зайшли зму туманом, а обличе 
стягнуло ся і скріпло так як у мерця. 

Кілька хвиль пізнїйше трох їздців вїзджало на ксрсунський 
рпнок на чолі безчисленних полків. Середний, убраний в пур¬ 
пуру, сидів на білім кони і спираючи ся боком на золоту булаву, 
споглядав гордо як король. 

Був се Хмельницький. По вго обох боках їхали Тугай-беп і Кре- 
човський. 

Польща лежала в поросі і крови у ніг Козака. 

У 
/ 

XVI. 

Минуло кілька днів- Людям здавало ей що небозвід звалив 
:я нагло на Річ посполиту. Жовті Води, Корсунь, знищена корон¬ 
них війск, що до тепер завсїгди побивали Козаків, полонена геть- 

іанів, страшний пожар на цілій Україні, різня і морди, все 
хв прийшло так нагло, .що люди майже не хотіли вірити, щоби 
тілько нещасть могло впасти від разу на оден край. І богато та¬ 
ки не вірило, одїі постовпіли з пеіеетраху, другі побожеволїли, 
иньші преповідали прихід Анцпхриста і близькість Страшного Су¬ 
ду. Пірвали ся всякі суспільні, людські і родинні звязи. Скін¬ 
чила ся всяка власть, зникли ріжницї межи людьми. Пекло по¬ 
спускало з ланцухів всї злочини і пустило на сьвіт, щоби собі 
погуляли; отже морд, рабунок, віроломство, насильство, розбої і 
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божевілв заступили працю, уцтивість, віру і совість. Здавало ся, 
що відтепер людство вже не добром, а лишень злом буде жити; 
що серця і уми попереіначували ся і вважають за сьвяте се, що 
давно було нечесним, а за нечесне се, що перше було сьвятим. 
Сонце не сьвітило вже над землею, бо було заслонене димамиї 
пожеж, а ночами замість зьвізд і місяця сьвїтили луни пожарів. 
Горіли міста, села, костели, двори, лїси. Жита стратило вар¬ 
тість. Тисячі людий гинули без слуху, без спомину. А з посеред 
сеї страшної заверухи підносив ся щораз висіле і висше оден 
чоловік, ріс щораз більше в силу, тьмив вже сьвітло денне, 
кидав тїнь від моря до моря. 

Був се Богдан Хмельницький. 
Двіста тисяч людий, узбровнжх і уловних побідами, стояло 

готових на зго розкази. Чернь вставала всюди; городові Козаки 
приставали до него по всїх містах. Від Прилети аж до границь 
степової пустинї був цілий край в огни. ’ Повстала шприло ся 
в воввідстві Руськім, Поділськім, Волинськім, Браплавськім, Київ¬ 
ськім і Чернигівськім. Могучість гетьмана росла кождого дня. По¬ 
лі ща ніколи' не була в стані поставити проти найстрашнїйшого 
в рога і половини тих війск, якими він тепер розпоряджував. І 
німецький цїсар не мав таких сил на поготівлю. Успіх повстаня 
перейшов всякі сподіванки. Сам гетьман з початку не знав свовї 
сили і не розумів, як високо виріс. Все зше заслонював ся 
справедливостию, правом і вірностию для Річи посполитої, бо 
не знав, що міг їх вже доплати. Зго могучість лякала не лишень 
других але і вго самого. Великанська струя повстаня несла вго 
зі скоростию блискавиці', але куди? Як те все мало скінчити сяг 
Розпочинаючи повстанв за козацькі і свої кривди, міг числити, 
що по перших поводженях, або хочби і невдачах, буде міг розпо¬ 
чати переговори і добити ся затвердженя козацьких привлвїв, о 
що на початку повстаня головно роходило ся. Але тепер по по- 
бідї над Жовтими Водами, по розбитю гетьманів, по піднесеню пов¬ 
станя у всіх полудневих воввідствах, справи зайшли занадто 
далеко, події переросли всякі сподїваня -— тепер борба мусїла 
вести ся дальше на житв і смерть. 

А на котру сторону мала остаточно припасти побіда? 
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Хмельницький питав ворожбитів і зьвізд ся радив і сам з 
напружензм вдивляв ся в будучність — але бачив перед собою 
лишень темряву. Зоря самостійности рідної Украіни не зійшла 
зще на виднокрузі стремлїнь великого гетьмана. Отже часами 
огортав зго страшний несупокій, а в груди вихром шалїла роз¬ 
пука, Що буде? що буде? Бо Хмельницький, дивлячи ся своїм 
бистрим умом, бачив се, чого другі не бачили. Бачив він, іцо 
Польща лишень не уміз ужити своїх сил і сама про се не зназ, 

але що зще з величезною силою. Колиби знайшов ся чоловік, 
що мігби сю силу взяти в свої руки, хтоби ся міг тодї сій 
силї оперти? А хтож може вгадати, чи страшна небезпека, 
чи ся пропасть, над котрою опинпла ся Річ посполита, не поло¬ 
жить кінця внутрішній незгоді', самолюбству і зависти панів, 
завадияцтву, пустим соймовим балаканинам, шляхетській сваволи 
і безсильности короля? А тодї лишень пів мілїона самої шлях¬ 
ти моглоби станути в поли проти него, а чи тодї Хмельницький 
при всім своїм ґенїзви міг би ся мірити з ними зі свозю армізю,' 
якої девятьдесятих становила неокресана чернь? 

Про ту приспану могучість Річи посполитої знав крім Хмель¬ 
ницького лишень полський король Володислав, який ціле житз 
працював над тим, щоби розпочати війну з найбільшою держа¬ 
вою в сьвітї, Туреччиною, бо сподївав ся, що в сей спосіб роз¬ 
будить заспану Польщу. І тому він не вагав ся навіть кинути1 
іскри на козацький порох. 

Хмельницький розумів також і се, що мимо цілої позірної 
слабосте, полська Річ посполита могла довго опирати ся. В 
сю безладну, люзну, свавільну і неупорядковану державу, били 
прецї нераз грізні турецькі филї — і розбивали ся. Так було під 
Хотином, на що Хмельницький дивив ся власними очима. Отже 
годї було предвидїти, яку силу може зібрати Польща, приве¬ 
дена до розпуки. 

В виду того кожда нова нобіда Хмельницького, могла для 
него бути і новою небезпекою, бо могла зближити хвилю про- 
будженя ся дрімаючого льва і унеможливити всякі переговори. 

Великопольща, Пруси, Мазовше, Малоиольща і Литва могли 
поставити сотки тисяч войовників — бракувало їм лишень вож- 



да. 
Хмельницький справді' взяв до неволі полських гетьманів, 

але тим самим отворів дорогу для якого иньшого вожда, що 
міг ся на війні розуміти ліпше як они. Бо хоч оба полські 
гетьмани були досьвідченими войовниками, то жаден з них не 
був чоловіком, якого вимагала хвиля небезпеки і упадку- 

Вождом міг бути тепер лиш оден чоловік, князь Ярема Ви- 
невецький. 

Власне через се, що, гетьмани дістали ся до неволі, ви¬ 
бір мав правдоподібно упасти на князя. Хмельницький не сум- 
нївав ся про се, бо так всі думали. 

А тимчасом до Корсуня, де гетьман запорожський затримав 
ся по битві для відпочинку, доходили з Заднїпровя вісти, що 

.князь вже рушив ся з Лубнів, що по дорозі здавлюз повстанз 
без милосердя, що палять села, слободи, хутори і місточка, а 
намість них лишаз кроваві палі і шибениці- Говорено також, 
що провадить з собою пятнайцягь тисяч найліпшого полського 
війска. 

В козацькім обозі сподївали ся аго кождої хвилі. Коли я,- 
кось по битві над прутою Балкою хтось крикнув межи черниго 
“Ярема іде!”, счирив ся межи нею переполох і чернь почала бу¬ 

ла утікати- Сей переполох глубоко застановив Хмельницького. 
Мав тепер до вибору дві дороги: або рушити з цілою си¬ 

лою на князя і гонити за ним по Заднїпровю, або лишити 
часть сил на здобувана українських замків а самому рушити 
в глуб Річи посполитої. 

Виправа на князя віддалилаби зго від головного терену війни, а- 
дотого князь певно не зважив би ся приняти рішучої битви, 
але правдоподібно ограничпв би ся лишень на оборону замків і 
підйіздову війну, яка в такім разі мсглаби затягнути ся на ці¬ 
лі місяці . А за той час Річ посполита зібралабя безусЛовно 
нові сили і прийшлаби князеві! на поміч- 

Отже Хмельницький постановив полишити Вишневецького на 
Заднїпровю, а самому зміцнити ся на Україні, зфґанїзувати но¬ 
ві сили, а опісля рушити на Польщу і примусити зі до пере¬ 
говорів. А тимчасом і так можна буде споматати повстанз на 



Заднїпровю посилаючи там поодинокі полки /на поміч чорни. 

Вкінци думав, що можна буде зводити князя переговорами 
і зволікаючи ждати, доки він не витратить своїх сил. Думаю¬ 

чи про се, прпганув собі на Скшетуского і казав зго іірикли- 

кати перед себе. 

Приняв зго в старостинськім домі лишень в присутносте 
Кречовського, що був знакомий з Скшетуским і повитавши іао- 

каво, сказав: 

- Мосцї поручнику Скшетуский, за услугу, яку ти мені вись- 

відчив, я викупив тебе від Тугай-бея і обіцяв волю. Тепер на¬ 

дійшла хвиля. Дам тобі пірнач (1), щобись міг свобідно пере¬ 

їхати, колиби тебе стрінули які війска, а також сторожу для 
оборони від черни. 

Скшетуский мовчав. На зго лици не було видно жадної ра¬ 

досте. 

— А чи можеш ти пустити ся в дфопу? бо бачу, Що 
слабість сьвітить ся в твоїх очах. / 

І справді паїн Скшетуский виглядав як тінь. Рани і пос-; 

лїдні події звалили з ніг сего здорового молодця котрий виг¬ 

лядав так, якби не мав дожити до завтра. Обличе з му почор¬ 

ніло, а чорна борода, віддавна нестрижена, вще більше при¬ 

чиняла ся до вго нужденного вигляду. Було се з причини, 

внутрінших зворушень і журби . Лицар мало не згриз ся на 
смерть. Проваджений з козацьким обозом, був преці сьвідком: 

всего, що зайшло від часу походу з Січи. Бачив ганьбу і 
поражена Річи 'посполитої, бачив гетьманів в неволи, бачив ко¬ 

зацькі триюмфи, бачив все, перетерпів все і біль зго не мав 

границь. 
А коли подумав, що ся дїз з Зленою, коли подумав, що 

ся могло стати, коли судьба задержала зї в Розлогах, то прос¬ 

тягав руки до неба і кликав голосом, в котрім дрожала бездон¬ 

на розпука і майже грізьба: ”Боже! возьмиж і мою душу, бо 
я вже ту маю більше, ніж на се заслужив!“ Потім опамятував 

-ч____ 

1). Козацька полковницька булава, що заступала желїзний 

лист межи Козаками. 
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ся, що хулить, отже падав лицем на землю і просив о рату- 
нок, о прощене, о змилованз ся над вітчиною і над сею нє- 
винною голубкою, що може там десь на дармо кликала Божої 
і зго помочи. Коротко кажучи, так вже переболів, що тепер 
сей гетьман запорожський, сей триюмфатор, що великодушно о- 
казував зму свою ласку, зівсїм зму не імпонував; спостеріг¬ 
шії се, Хмельницький зморщив ся і сказав: 

— Спішиж ся користати з ласки, щоби я ся не роздум;: в, 
бо се лиш моя доброта і віра в добро справи чинить мене 
таким неоглядним, що собі преспорюго нового ворога, бо знаю 
добре, що будеш проти мене бороти ся . 

На се пан Скшетуский: 
— Зсли лишень Бог дасть сил. 
— Меньше з тим. — відповів Хмельницький. — Занадто я мо- 

гучий, щоби 'там для мене оден хирляк щось значив. Розпо- 
віж там свому князевії, щось ту бачив і перестережи зго, 
щоби собі не поступав так зухвало, бо коли менї не стане 
терпцю, то я зго відвідаю на Заднїпровю, а не знаю, чи зму 
буде мила моя візита, 

Скшетуский мовчав. 
—- Я говорив і ще раз повтаряю, — говорив дальше Хмель1- 

ницький, — що не з Річию посполитою, але з панятами прова 
джу війну, а князь стоїть межи ними в першім ряді'- Ворог 
се мій і цілого українського народу, перекінчик, зрадник нашої 
церкви і жорстокий чоловік. Чую, що гасить повстане в крови; 
нехай уважаз, щоби і свозї не пролив! А ти знай, що тепер 
квіта- Полюбив я тебе, мимо твого зухвальства, а коли раз з- 
ще дістанеш ся в мої руки, то вже більше не вивенеш ся! 

Опісля звертаючи ся до Кречовського, додав: 
— Дати му пірнач і сорок Татарів, щоби го відпровадилд 

аж до полського обозу. Нехай іде і зназ, що Хмельницький за 
добро добром платить. 

Скшетуский і Кречовський вийшли. 
— Коли тебе гетьман пусказ з цілою шизю — сказав Кре¬ 

човський — і можеш їхати куди хочеш, то раджу тобі по ста¬ 
рій знакомосни: утікай хочби до Варшави, а не на Заднїпро^ 
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вз, бо звідтам жива душа не втече. Ваші часи минули. Коли- 
бись мав розум, то приставбись до нас, але знаю, що про 
се шкода говорити. Пішовбись високо як ми підемо. 

— На шибеницю! — промуркотів Скшетуский. 
— Не хотіли мені дати староства Лїтинського, а тепер сам 

собі возьму і то не одно, але десять. Виженемо проч панів» 
Конзцпольских, Калиновских, Потоцких, Любомирских, Вишневець- 
ких, Заславских, всю шляхту і самі поділимо ся їх мазтностя- 

мп, а сего видно сам Бот хоче, коли нам зіслав такі дві ве-* 
лйкі псбіди. / 

Скшетуский не слухав балаканини полковника, бо задумав ся 
г над чимось иньшим, а сей говорив дальше: 

— Коли я по битві побачив в кватмрі Тугай-бея мого був¬ 
шого пана, гетьмана коронного, в ликах, зараз він мене наз¬ 
вав невдячним і Юдою. А я зму на се відповів: ”Ясновель- 
можний возводо! не з я невдячним, бо коли вже засяду в 
твоїх замках і добрах, то як мені лиш приречеш, що ся небу- 
деш накивати, то зроблю тебе старостою!'* Го! го! обловить1 
ся Тугай-бей на сих пташках, котрих полапав — і для того їх 
щадять. Але ось! віз для тебе готовий і Татари вже чекають. 
Куди оже поїдеш? 

— До» Чигирина. 
— Як собі пг стелиш, так ся і виспиш. Татари відведуть 

тебе хочби до самих Лубнів, бо мають такий розказ. Гляди 
лишень, щоби > їх твій князь не казав на паль повсаджувати, 
бо з Козаками зробивби се напевно. Тому тобі даз ся Тата- 
рів. Гетьман і коня твого казав тоОі віддати. Бувайже 
здоров, і не забувай на нас; кланяйся князеви від нашого геть¬ 
мана, і зсли будеш міг, то зго намов, щоби приїхав поклонити 
ся Хмельницькому. Може знайде ласку. Бувай здоров! 

Скшетуский веїв на віз, котрий сейчас Татари окружили на- 
окола і рушили в дорогу. Через ринок трудно було переїхати, 
бо цілий був запакований Запорожцями і чернию. Одні і другі ва-‘ 
рили собі кашу, сьпіваючи пісні про жовтовідську і корсунську1 
побіду, уложені слїпцями-кобзарями, яких безліч настягало ся 
до обозу. На місті було видно сліди дикої сваволі і спусто- 

і. 
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шень; вікна і двері були повиривані, хатні предмети помішані 
з вапном і соломою застелювали ринок. 

В одній стороні ринку чорніли вще згарища погорілих до¬ 
мів; від згарищ било зще горячо і поле встелювали дими. 

Воздух був насичений запахом спаленищі. За згарищами стояв., 
кіш, коло котрого пан Скшетуский мусів переїздити, і цілі грома¬ 
ди ясиру, пильновані татарськими сторожами. Хто з околиць Чи¬ 
гирина, Черкасів і Корсуня не вспів ся схоронити або не загинув 
від черни, той ішов в татарські лика, отже були межи бранцями 
і жовніри взяті в полон в обох битвах і дооколичні мешканці 
підстарости, офіциялїсти, хуторникп дрібна шляхта обох полів і 
діти. Старців не було, бо їх, як нездалих на продаж Татари 
забивали. Межи бранцями було повно жінок і дівчат, повязаних 
по три і чотири на однім стричку, а межи ними було досить 
панянок зі шляхетських домів. 1 Неволя і недоля всіх порівнач^а 
Вид сих нещасливих істот потрясав до глубини дупгі. Пообдира¬ 
ні, напів голі, наражені на безстидні жарти поганців, що з цїкаво- 
сти волочили ся громадами по майдані, поштуркувані або ціло¬ 
вані гидкими устами, тратили память і волю- Декотрі плакали, 
голосно, иньші з остовпілими счима, напів збожеволілі, піддавали 
ся терпеливо всему, що їх стрічало. Тут і там роздавав ся крик мо¬ 
рдованого без милосердя за вибух хвилевого оперу. Межи мущи- 

нами роздавав ся свист батогів з волової шкіри і зливав ся з 
окликами болю, плачем дїтпй , ревом худоби і іржанзм коний. 
Ясир вще не був поділений і не уставлений в походовім порядку, 
отже панувало велике замішанв. Вези, коні, рогата худоба, вер-1 
блюди, вівці, жінки, мущини, копиці зрабованих уборів, начинь, 
макат, збруї, — все те накопичене в оден великий табор, чекало 
на поділ і упорядкована. Раз враз загони приганяли нові громаді^ 
людий і худоби, а з головного коша прибували щораз нові го¬ 
сті, щоби наситити очи видом зібраних богацтв. Декотрі, пяні від 
кумису або горівки, поперебирані в дивоглядні строї, в орна-ти, 
комжі і ряси, а навіть в жіночі убраня, починали вже сварити 
ся о се що кому мав припасти. Татарські чабани, сидячи на 
земли межи стадами, забавляли ся — одні гранвм переразжвих 
мельодий на сопілках, другі грою в кости, иньші обкладали себе 
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взаімно буками. Громади псів, що прийшли аж сюда за своіми 
панами, гавкали і вили жалісно. 

Пан Скшетуский минув вкінци сю людську Гезцну, перепов¬ 

нену зойками, слезами недолї і пекольним вереском, отже думав, 
що тепер вже відітхне свобіднїйше. Але зараз за табором ноеіий 

страшний вид представив ся зго очам. Далеко сїрів ся властивий 
кіш, від котрого доходило безнастанне іржанз коний, і де чор¬ 
ніли ся тисячі татарської мурашні, а близше, на поли, саме коло 
гостинця, що йшов до Черкасів, молоді татарські войовники ба¬ 
вили ся для вправи стрілянзм з лу^ів до слабших або хорих бра¬ 
нців, котрі не могли витримати довгої подорожи до Криму. Кіль¬ 

кадесяти тіл лежало вже викинених на дорогу і подїравлених як 
решета; декотрі кидали ся зще конвульсийно. Сі до котрих стрі¬ 

ляли, висіли попривязувані за руки до придорожних дерев. Були 
меже ними і старі жінки- Сьміхови задоволеня по цільних стрі¬ 
лах товаришили оклики: 

— Якше, зґіт! — Добре хлопці! 
— Ук яшек кол! — Лук в добрих руках І 
Коло головного коша оправлювано тисячі худоби і коний на 

поживу для войовників. Земля була злита кровію. Млаві виз'іви 
сировицї душили віддих в грудях, а межи копицями мяса вертіли 
ся червоні ординці з ножами в руках. День був Лірний, сонце 
пекло. Ледви по годинній їзді видістав ся пан Скшетуский зі 
свозю сторожею на чисте поле, але здалека доходив зще довго 
з головного коша гамір і рев худоби. По дорозі скрізь було зна¬ 
ти сліди перейшовшої заверухи. На гостинци раз враз лежали 
трупи, то кінські, то людські, страшно покалічені, посинілі, на- 
пічнявіли, а на них і над ними стада всроїн і круків, що зби¬ 

вали ся з шумом і вереском перед людьми. 
ь Мляві стрінули татарські загони, що гнали нові громади 

бранців. Городище було спалене до тла- Стояла лишень муро¬ 
вана дзвіниця і старий дуб, то ріс на ринку, покритий стра¬ 
шними овочами, бо висіло на нїм кількадесяти Жиденят, повіше¬ 
них перед трома днями. Вимордовано ту також много шляхти 
з Конопанки, Старосїва, Вязова, Баларея і Водачева. Само міс¬ 
течко було пусте, бо мущини пішли до Хмельницького, а жінки, 
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старці і діти поутїкали до лісів перед сподіваним приходом війск 
князя Яреми. З Городища їхав пан Скшетуский на Сьмілу, 
Жаботин і Новоселцї до Чигирина, задержуючи ся по дорозі ли¬ 
шень остільки, що було потрібно для відпочинку для коний. 
Вїхалй до міста на другий день з полудня. Війна ощадила Чиги¬ 
рин, лишень декотрі доми були зруйновані, а межи ними дім 
Чаплїнського зрівнаний з землею. В городі стояв підполковник 
Наоколопалець, а з ним тисячка молодців, але і він, і Козаки, 
і ціла людність жили в найбільшім страсї, бо всі були певні, 
що князь надійде кождої хвилі і доконаз страшної мести, про 
яку сьвіт не чув. Було незвісно, хто пусказ сі поголоски, і звідки 
вони походять; досить, що повторювано їх безнастанно. Говоре¬ 
но, що вже князь плине Сулою, то що вже з над Дніпром, що 
спалив Васютпнцї, що вирізав людність в Борисах, і кожде збли¬ 
жене ся яких їздців або і піших викликувало в місті безграни- 
чний переполох. Пан Скшетуский радо слухав спх вістий, бо 
знав, що хочби вони і не були правдиві, то однак тамували 
розширена ся постаня на Заднїпровю, над котрим безпосередно 
висіла княжа рука. 

Скшетуский хотів довідатп ся чогось певнїйшого від Наоко- 
лопалця, але показало ся, що підполковник, так як і другі, нічого 
не знав про князя і сам бувби рад довідати ся щось від Скше- 
туского. А що на сей бік поперетягано всі байдаки і човна, 
отже і збігцї з другого берега не приходили до Чигирина, 

Отже ипетуский, не забавляючи ся довше в Чигирині , ка¬ 
зав ся перевезти на другий бік і пустив ся до Розлогів. Пев¬ 
ність, що незадовго сам переконає ся, що ся стало з Зленою, 
і надія, що она може безпечна і укрпваз ся разом зі стрий- 
ною в Лубнах, вернула зму спли і здоровля. Пересів ся з воза 
на коня і гонив без милосердя своїх Татарів, котрі, уважаючи 
його за посла а себе за почетну сторожу, віддану під зго ко¬ 
манду, не сьміли ставити зму опору. Летіли отже, як би їх хто 
гонив, а за ними вставали тумани куряви, підбиваної кінськими 
копитами. Минали оселі, хутори і села. Край був пустпй, люд¬ 
ські оселі опущені, отже довго не могли стрінути ані живої 
душі. Правдоподібно також всі ховали ся перед ними. Денеде 
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казав пан Скшетуский шукати по садах, пасіках, по стодолах 
і засіках, але не могли нікого знайти. 

Доперва за Погребами од єн з Татарів спостеріг якусь люд¬ 
ську постать, що старала ся сховати ся межи шуварами, що рос¬ 
ли над берегом Кагамлпка. 

Татари скочили до ріки і за кілька хвиль привели перед па¬ 
на Скшетуского двох цілком голих людий. 

Оден з них був се старець, а другий високий, може пятнай- 
цять або шіснайцять - літний хлопець. Оба дзвонили зі страху 
зубами і через довгий час не могли промовити ані слова- 

— Звідки ви? — запитав пан Скшетуский. 
— Ми нізвідки, пане! — відповів старець. — Ходимо за про¬ 

шеним хлібом з лірою, а отсей німий мене провадить. 
— Звідки тепер ідете, з якого села? Говори сьміло, нічого 

тобі не буде. 
— Ми, пане, ходили по всіх селах, аж нас ту якийсь чорт 

обдер. Мали добрі чоботи, взяв, — мали добрі шапки, взяв, — мали 
добрі сукмани, взяв, — і ліри не лишив. 

— Питаю ся, йолупе, з якого села ідеш? 
— Не знаю, пане, — я дід. От ми голі, мерзнемо в ночи, 

а в день шуказмо ласкавих людий, щоби нас окрили і нагоду¬ 
вали. .. ми голодні! 

— Слухай, хлопе, відповідай, о що питаю, бо скажу повісити. 
— Я нічого не знаю, пане, Колиб я що, або мені хто що, 

то нехай мені буде от що! 
Було очевидним, що дід, не могучи собі здати справи, що се 

за один, що зго питав, постановив не давати жадних відпові- 
дий. 

— А в Розлогах буввсь? там, де князі Курцевичі мешка¬ 

ють? 
— Не знаю, пане! 
—. Повісити вго! — крикнув пан Скшетуский. 
— Був, пане! — закликав дід, видячи, що се не жфти. 
— Щось там бачив? 
— Ми там були пять днів тому, а опісля чули в Брсвар- 

ках„ що там лицарі прийшли. 
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— Які лицарі? 
— Не знаю, пане! од єн каже, Ляхи; другий каже, Козаки. 
— На коні! — крикнув пан Скшетуский на Татарів. 
Відділ пігнав. Сонце вже зівсїм заходило як тоді, коли на¬ 

місник по стрічі на дорозі з Зленсю і княгинею їхав побіч них 
при Розвановій карнтї. Кагамлик так само сьвітив пурпурою, 
день лягав до сну зще тихійший, погіднїйший, теплїйший. Тіль¬ 
ко тоді їхав пан Скшетуский з грудню повного щастя, а тепер 
гнав як осуджений, гонений вихром несупокою і злого прочутя. 
Голос розпуки говорив зму в душі: “Се Богун зі пірвав! вже з'і 
більше не побачиш!“ — а голос надії: ”Се князь! она безпечна!“ 
і сі голоси зго так рвали межи собою, що мало зму не розір¬ 
вали серця. Гнали останками кінських сил. Минула одна годи¬ 

на і друга. Зійшов місяць, і викочуючи ся щораз висше, щораз 
більше блід. ДСонї покрили ся піною і тяжко хропіли. Впали в 
ліс, майнув як блискавиця; впали в яр, за яром вже Розлоги. 
Зще хвиля, а доля лицаря буде порішена. Тим часом вітер 
свистів зму в ухах від шаленої їзда, шапка злетіла з голови, кінь під 
ним стогне, якби зараз мав упасти. Зще хвиля, зще оден скок 
і яр отворить ся. Вже, вже! 

Нагло страшний, нелюдський крик вирвав ся з грудий пана 
Скшетуского. 

Двір, шопщ стайні, стодоли, частокіл і вишневий сад — все 
зникло. 

Блідий місяць осьвічуз згірз, а на нїм купи чорних зга¬ 
рищ, що вже навіть перестали курити ся. 
Мовчаня не переривав жаден відголос. 
Пан Скшетуський став перед фосою німий, лишень підніс 

руки до гори, дивпв ся, дивив ся, і крутив якось дивно голо¬ 
вою. Татари стримали коні. Він зсів- відшукав останки спале¬ 
ного мосту, перейшов (рів по поперечній латі і сів на камени, що 
лежав на середині майдану. Усівши почався оглядати довкола, 
як чоловік, що будучи перший раз на якімсь місци, старая ся 
з ним запізнати. Опустила зго притомність. Не видав ані зой¬ 
ку. По хвилі, сперши руки на колінах, спустив голову і йозіс-- 

тав в нерухомій поставі, так, що могло ся здавати, що уснув. 
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І дійсно, зслп не уснув, то засторопів — і через голову замість 
думок перелітали зму лишень неясні образи. Отже бачив на¬ 

самперед Злену, так як зї був попращав перед послїдною по¬ 

дорожню, лишень обличе мала неначе прислонеш1 туманом, так, 

що не можна було розпізнати зї рисів. Він хотів зї з того ту¬ 
ману видістати, але не міг. Отже від'їхав з тяжким серцем. По¬ 

тім через голову майнув зму чигиринський ринок, старий За- 

цьвілїховський і безличне лице Заґлоби; лице се ставало зму пе¬ 

ред очи з особлившою впертостию' аж в кінци заступило зго 
понуре облпче Ґродзїцкого. Потім бачив зще Кодак, пороги, 

борбу на Хортици, Січ, цілу подорож і всї події, аж до пос- 

лїдної години. Але вже дальше — темрява! Що ся з ним тепер 
діяло, не здавав собі справи. Мив лишень якесь невиразне прочутз, 
що їде до Злени, до Розлогів, але забракло му сил, отже відпо¬ 

чивав на згарищах. Хотівби вже встати і їхати дальше, але якесь 
безмірне ослаблену приковуз зго до місця, неначеби зму попрн- 

вязувано до ніг стофунтові кулї. 
Отже сидів та й сидів. Ніч минала. Татари розложпли ся на 

нічліг і наклавши огню, почали при нім припікати кавалки кін¬ 
ського стерва; відтак, ситі, полягали на земли. 

Але не минуло і години, як посхапували ся на рівні ноги. 
З далека доходив гамір, подібний до відголосів, які видав 

велике число кінноти, що іде скорим маршом. 
Татари завісили чимскорше на жердку білу плахту і докинули 

до огню, щоби можна їх здалека розпізнати як мирних впслан- 
ників. 

Тупіт коний, порсканз і бряскіт шабель наближали ся щО- 
]іав більше, ' незадовго вказав ся на дорозі відділ їзди, що сей- 
час окружив Татаріє. 

Розпочала ся коротка розмова. Татфи показували на постать, 
сидячу на згірю, котру впрочім було добре видно, бо на ню па¬ 

дало сьвітло місяця, і заявили, що провадять посла а від кого, 

то він сам найліпше скаже. 

Тоді проводир відділу удав ся разом з кількома товаришами 
на згірз, але ледви зближив ся і глянув сидячому в лице, як роз- 
ложив руки і ,закликав: 

V , > і 

і 
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-— Скшетуский! Ей. Богу, се Скшетуский! 

Намісник ані порушив ся. 

— Мосцї наміснику, не пізназш мене? се я, Биховець. Що 
тобі з ?. 

Намісник мовчав. 

— Збудиж ся, на Бога! Гей! товариші, а ходїтьно! 

Дійсно був се пан Биховець, що ішов з передною сторожию 
перед всіма вісками князя Яреми. 

Тимчасоїм надходили і иньші полки. Вість про віднайдена 
Скшетуского рознесла ся блискавицею по хоругвах, отже всі спі¬ 
шили витати милого товариша. Малий Володийовский, двох Сич- 
шиньских, Дзїк, Орпішевский, Міґурский, Якубович, Лзнц, пан 
Льонґінус Подбіпзнта і множество иньших офіцпрів бігло на 
перегони на згірз. Але надармо говорили до него, кликали по 
імени, шарпали за рамена, старали ся піднести -— пан Скшету¬ 

ский дивив ся на них широко отворешіми очима і не пізнавав 
нікого- А радше противно, здавало ся, що їх пізназ, але вони 
для него зівсїм обіняті. Тоді сі, що знали про' зго любов до Злени, 
а майже всі вже знали, прпганувшп собі, в якім тепер місци на¬ 
ходять ся і глянувші но чорні згарища і сіре попелище, зрозу¬ 
міли все. 

— Від болю запамятав ся — шепнув оден. 
— Десперация помішала зму розум. 
— Запровадьте зго до ксьондза. Може як зго зобачить, то ся 

опамятаз. 
Пан Льонґінус ломав руш. Всі обступили намісника колесом 

і гляділи на него зі спІвчутзм. Декотрі стикали рукавами сльо¬ 
зи, иньші жалісно зітхали. Аж нагло з колеса висунула, ся я- 

кась стать і зближивши ся звільна до намісника, положила зму 
обі руки на голову. 

Був се ксьондз Муховзцкий. 
Всі замовкли і повклякали, якби в вижиданю чуда, але ксьондз 

не зробив чуда, лишень, все тримаючи руки на голові Скшетус¬ 
кого, підніс очп до неба, осьвіченого місячним сязвом, і 
почав голосно говорити: 

-— Патер постер, кві ес ін целїс! санктифіцетур номен Ту- 
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ум, адвенїят реґнум Туум, фіят волюнтас Туа! (Отченаш іже 
9СИ. . . І Т. Д.) 

Ту перервав і по хвилї повторив голоснїйше і урочистїйше: 
— ... Фіят волюнтас Туа! . . • (Да будет воля твоя.) 
Запанувала глубока Тушина. 

— . . • Фіят волюнтас Туа! . . . повторив ксьондз цретий раз. 
Тодї з уст Скшетуского вийшов голос безмірного 

болю, але і резиґнациї: 
— Сікут ін цельо, ет ін терра! (Яко на небесїх, так і на земли.) 
І лицар кинув ся з плачем на землю. 

* 
XVII 

» 

Щоби вияснити, що зайшло в Розлогах, рреба нам трохи 
вернути ся в минувшість, аж до сеї ночи, коли пан Скшетус- 

кий вислав з Кодака Ржендзяна з листом до старої княгині. В 
листі містила ся усильна просьба, щоби княгиня, забравши 9- 
лену, їхала як найскорше до Лубнів під опіку князя Яреми, 
бо війна розпічне ся леда хвиля. , Ржецдзян, сівши на чайку, 

котру пан Гродзїцкий посилав з Кодака по порох, пустив ся в 
дорогу і плинув вільно бо їхав в гору ріки. Під Кременчуком 
стрінули війска, що плили під проводом Кречовського і Барабаша, 
вислані гетьманами против Хмельницького. Ржендзян бачив ся з 
Барабашем і оповів зму, яка небезпека грозить Скшетускому 
через їзду на Січ. Отже просив старого полковника, щоби по 
стрічп з Хмельницьким не забув упімнути ся о посла. Потім 
поїхав дальше. 

До Чигирина прибули досьвіта. Ту зараз окружила їх сто¬ 
рожа Семенів, питаючи, що вони за одні? Відповіли, що їдуть 
з Кодака від пана Ґродзїцкого з листом до гетьманів. Мимо 
того однак покликано старшого і Ржендзяца, щоби пішли 
опововісти ся полковникови. 

— Якому полковникови? — питав старший- 
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— Панави Лободі — відповів осаул зі стфожі, — котрому 
гетьман великий розказав, щоби затримувати і допитувати всіх, 

що приїздять з Сїдп до Чигирина. 

Шшли. Ржендзяд ішов сьміло, бо не сподївав ся нічого зло¬ 

го,* знаючи, що ту ростягаз ся гетьманська власть. Запрова 
джено їх близько Дзвснецького кута до дову пана Желїнського, 

в котрім була кватира полковника Лободи. Але ту сказано їм 
що полковник виїхав зще досьвіта до Черкасів і що зго зас¬ 

тупить підполковник. Отже чекали досить довго. Аж вкінци от- 

ворили ся двері і ожиданий підполковник війшов до кімнати. 

На зго вид задрожалн під Ржендзяном коліна- 

Був се Богун. 

Власть гетьманів простягала ся зщ е до Чигирина,% бо Ло¬ 

бода і Богун не перейшли зще до Хмельницького, противно, ось- 

відчали ся голосно за Річию посполитою. Проте гетьман великий 
визначив їм постій в Чигирині і розказав держати сторожу. 

Богун усїв за столом і почав випитувати прибувгаих. 

Старший, що віз лести пана Ґродзїцкого, відповідав за себе 
і за Ржендзяна. По огляненю листів молодий підполковник почав 
пильно випитувати, Що чувати в Кодацї, і було очевидним, 

що мав велику охоту довідати ся, з, чим пан Ґродзїцкий вис¬ 

лав до гетьмана людий з чайкою. Але старший не вмів на 
се відповісти, а лист був припечатаний печатею пана Ґродзїцкого. 

Отже випитавши хотів їх вже Богун відправити і сягнув гукою 
до калити, щоби їм дати на пиво, коли в тім отворили ся 
двері, і до кімнати влетів як грім пан Заґлоба. 

— Слухай Богун! — закликав — зрадник Допул затаїв най¬ 

ліпший трійняк. Пішов я з ним до пивниці — дивлю ся: сіно 
не еїно, як раз коло угла. Питаю ся. що се? —»ухе еїно! 
— каже. Коли я не шяну блНзше. аж ту головка від буклага 
визираз як Татарин з трави! 0! сякий такий сину* кажу, по¬ 
ділимо ся роботою, ти: зїш еїно, бось віл, а я випю мід, бом 
чоловік. І от приношу буклаг, щобись спробував; дай лишень 
чарок- 

Сказавши се пан Заґлсба взяв ся одною рукою під бік, а 
другою підніс буклаг верх голови і почав стлівати: 
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’Тей Яґусь, гей Кундусь, дай зно шкляйц, 

”Дай також і пися, на зважай на нїц! 
Ту пан Заґлоба урвав нагло, побачивши Ржендзяна, поста¬ 

вив буклаг на столї і сказав: 
— О! як менї Бог милий сеж хлопець пана Скшетуского. 
— Чий ? — спитав скоро Богун. 4 
— Пана Скшетуского, намісника, що поїхав до Кодака, а 

мене ту перед виїздом почастував таким лубенським медом, що 
нехай ся всякий нньпгий з під віхи сховаз! Щож там коло 
твого пана чувати? що? здоров. 

Здоров і казав ся вашмосцї кланяти — сказав змішаний 
Ржендзян. 

— Великий се кавалїр. А якже ти знайшов ся в Чигири- 
нї? Чому тебе пан з Кодака відіслав? 

— Пан звичайно як пан — каже хлопець, — маз свої справи 
в Лубнях, за котрими менї казав вернути, бом не мав в Ко- 
даку що робити. 

Через цілий сей час Богун вдивляв ся бистро в Ржецдзяна 
і нагло сказав: 

— Знаю і я твого пана, бачив зго в Розлогах. 

Ржендзян перекривив голову і наставивши ухо, ніби то не до¬ 
чув, спитав: 

— Де? 
— В Розлогах. ; 
— Се Курцевичів — сказав Заґлоба. 
— Чиї? — питав знов Ржендзян. 

— Виджу, що ти щось оглухч— сказав Богун сухо. 
— Бо я ся не виспав. 

— То ся зще виспиш. Кажеш отже, що тебе твій пан вислав 
до Лубнів. , 

— А якже. 

— Певно там маз якусь любку — сказав пан Заґлоба, — до 
котрої посилав через тебе поздоровленя. 

Чи я знаю,- мій зґомосць, може і маз, а може і немаз — 
каже Ржендзян. 

Опісля вклонпв ся Богуновн і пану Заґлобі. 
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І 
— Нах бендза похвальони! — сказав, збираючи ся до від¬ 

ходу. 
— На віки! — відповів Богуй. — Заждино, пташку, не спіши 

ся. А чому ти передімною таїв, що ти слуга пана Скшетус- 
кого? 

— Або мене ся зґомосць і не питав, а я собі думаю: що 
маю о будь чім говорити? Нзх бендзз похвальо. . . 

—- Зажди кажу. Везеш які листи від пана? 

— Панська річ писати, а моя, як слуги, віддати, але ли¬ 
шень тому, до кого писані; проте най мені вільно буде попра- 
щати вашмосцїв. 

— Богун зморщив свої соболині брови і заплескав в долоні. Сей- 
час впало до кімнати двох Семенів. 

— Обшукати зго! — закликав, глядячи на Ржендзяна. 

— Як жию, то ту робить ся надійною насильство! — вере¬ 
щав Г’жендзян. — Я також шляхтич, хоч слуга, а вашмосць пано¬ 
ве за сей і-'ступок будєти відповідати перед сутом. 

— Богун! занехай зго! — вмішав ся пан Заґлоба. 

Але тимчасом оден з Семенів знайшов в Ржендзяна за пазу¬ 
хою два листи і віддав їх полковникови. Богун сказав Семенам 
вийти і звернувши ся до пава Заґлоби, сказав: X 

— Читай, а я буду уважати на хлопця. 

Заґлоба прижмурив ліве око, на котрім мав скалку, і читав 
адрес: 

”До милостивої пані' і добродійки Я. В. Княгинї Курцевичевої 
в Розлогах.“ 

— Тось ти, пташку, їхав до Лубнів і не зназш де Розлоги? 
— сказав Богун, поглядаючи страшним зором на Ржендзяна. 

— Де мені кавади, там я їхав! — відповів хлопець. 

— Чи маю отворити? Сіґіллюм (печатка) шляхсцьке сьвята 
річ — запримітив пан Заґлоба. 

— Мені ту гетьман великий дав право переглядати всї лис¬ 
ти. Отвгфай і читай. 

Заґлоба отворив і читав: 
— ”Менї вельми милостива пані і т. д. Доношу В- М. Пані, що 

я вже станув в Кодаку, звідки, дай Боже, щоби щасливо, виїду 
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сегодня рано на Січ, а тепер пишу се в ночи, не могучи спа¬ 
ти від журби, щоби там вас не стрінула яка пригода від сего 
розбишаки Богуна і зго гільтаїв. Кшиштоф Ґродзіцкий оповідав, 
що незадовго вибухне велика війна і що чернь також повстане, 
проте заклинаю благаю В. М- Паню, щобись в тій хвилі, хочби 
зще і степи не висохли, хочби верхом зараз з княжною зво¬ 

дила виїхати до Лубнів і сего не понехала, бо я не зможу на 
час вернути ся. Котру то просьбу зволь В. М. Пані зараз спов¬ 

нити, щоби я міг бути забезпечиний що до приреченої ме¬ 

ні щасливости і по повороті ірозрадувати ся. А замість мазш 
В. М. Пані з Богуном зволікати і обіцяти мені дівку, кидати зму 
піском в очи, то ліпше схоронити ся суб тутелям (під опіку) 
князя, мого пана, котрий певно вишле до Розлогів презідіюм 
(залогу), і так охороните мазтність. При тім маю честь і т. д. 
і т. д.“ 

—Гм! мосцї Богуне! — сказав Заґлоба, — гусар щось тобі 
хоче приправити роги. То ви до одної дівки залицяли ся? 

Чомусь мені не сказав? Але потіш ся, бо і мені пригодило ся... 
Нагло розпочатий жарт застиг на устах пана Заґлоби. Бо- 

гун сидів непорушно при столі, але аго обличе було неначе 
стягнене конвульсиями, бліде, очи замкнені, брови поморщені. 
Діяло ся з ним щось страшного. 

— Що тобі? — запитав пан Заґлоба- 

Козак почав горячково махати рукою а з зго уст вийшов 
придавлений, захриплий голос: 

— Читай, читай другий лист. 

— Другий з до княжни Злени. 

— Читай читай, читай! 
Заґлоба зачав: 
”Найсолодша .улюблена Гальшко, серця мого пані і королево 

Тему що з причини княжої служби мушу зще довший час ли¬ 

шити ся в сих сторонах, пишу іуо те до стрийни, щобисьте зараз 
їхали до Лубнів, в котрих жадна для твозї невинности шко¬ 

да не може від Богуна повстати, і наша взаімна любов на не¬ 
безпеку не буде нгражена. . . .“ 

— Досить! — крикнув нагло Богун. і зірвавши ся в шалі 



— 184 — 

від стола, скочив до Ржендзяна. Обух засвистів в зго руці і 
нещасний служка, вдарений в груди, лишень зойкнув і повалив 
ся на підлогу. Бегун неначе безпритомний кинув ся до пана 
Заґлоби і вирвав зму листи. 

Заґлоба вхопив буклагв медом, і скочивши до печи, кричав: 

— Бо імя Отца і Сина і Сьвятсго Духа! Чоловіче, чи ти ся 
сказив, чи ошалів? успокійже ся, спамятай ся! Всади лоб в 
ведро, до сто чортів — чузш? 

— К^ови, крови! — кричав Богун. 

— Чи тобі розум помішав ся? всадиж лоб в ведро, кажу 
тобі! Маєш вже кров, розливзсь зі, і то не винно. Вже сей 
нещасливий хлопчисько не дихаз- Чорт тебе омотав, або 
може ти сам як чорт! опамятай ся, а ні ,' то чорт тебе бере 
поганський сину! 

Так вередуючи, присунув ся пан Заґлоба з другого боку сто¬ 
ла до Ржендзяна і схиливши ся над ним, почав зго мацати по 
грудях і прикладати руку до уст, з котрих пустила ся кров - 

обильно. 
Богун вхопив ся руками за голову, кинув ся до дверий, 

вивалив їх ногою і вилетів до сїний. 

— Лети на зломану голову! — сказав до себе пан ЗаґлОг 
ба- — Лети і розбий голову об стайню або стодолу. 

А то фурия! Зщем нічого подібного в жило не бачив. Зубами 
так клапаз, як пес на зальотах! Але сей неборачиско жпз зще. 

Далебіг, зсли зму сей мід не поможе, то хиба брехав, що 
жляхтич. 

Так муркотячи, спер пан Заґлоба голову Ржендзяна на сво 
їх колінах і почав зму поволи вливати трійняк в посинілі уста. 

— Побачимо чи мазш добру кров в собі — говфив дальше до 
омлілого, — бо жидівська, підляна медом або вином, варить ся 
хлопська, яко лінива і тяжка, іде на спід, а лишень шляхоцька 
анїмуз (оживляз ся) і творить знаменитий лїквор, котрий даз 
тілу хоробрости і фантазиї. Иньшим нациям дав пан Ззус ріжні 
иньші напитки, щоби кожда мала1 свою потіху. . . 

Ржендзян зойкнув глухо. 

—’ Ага хочеш більше! Ні пане брате, позвольже і мені. . . 

» 
- \ ч 
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ось так. А тепф, коли вжесь дав знак житя, то хиба пе¬ 
ренесу тебе до стайні і положу де в куті, щоби тебе сей 
козацький смок до решти не роздер, як поверне. Небезпечний 
сей приятель, нехай го чорти заберуть, бо бачу, що маз 
руку швидшу від розуму. 

Сказавши се, пан Заґлоба підніс Ржендзяна з землі з легкос- 
тию, що вказувала на незвичайну силу, і вийшов до сїний, а 
відтак на подвіїрз,* на котрім кільканайцять Семенів грало в кос¬ 
ти на розстеленім на земли килимі. Побачивши зго семени 
повставали, а він сказав: 

— Хлопці, а возьміть мені сего хлопчиека і положіть на сіні. 
І нехай кофий побігне по цирулика. 

Розказ виконано сейчас, бо пан Заґлоба, як приятель Бо- 
гуна, мав велику повагу у Козаків. 

— А де то полковник? — запитав. 
— Кадав собі дати коня і поїхав до полкової кватири, а 

нам також казав бути на поготівлю і мати коні посідлані. 
— То і мій готовий? 
— Готовий. ^ 
— То давай. Знайду полковника при полку. 
— А от се він над'їздить. 
Дійсно перед темною камінною брамою обістя було видно 

Богуна) що надїзджав з рпнйу, а за ним показали ся з дале¬ 

ка списи сто кількадесяти молодців, очевидно готових до 
походу. 

— На коні! — крикнув через сіни Богун на позіетавших 
на одвірю Семенів. 

Всі кинули єя до коний Заґлоба вийшов перед браму і гля¬ 
нув уважно на молодого підполковника. 

— Ідеш в похід? — запитав. 
— Так. 
А куди чсірт провадить? 
— На весїлз. 
Заґлоба приступив ся близше. 
— Бій ся Бога, синку! Гетьман казав тобі стеречн міста, 

а ти і сам ідеш, і Семенів береш з собою. Зломиш розказ. Ту 
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товпи черни чекають догідної хвилї лишень іцсбя кинутись 
на шляхту — погубиш місто і наразиш ся на гнїв гетьмана. 

— На погибель містови і гетьманови! 
— Розходить ся о твою голову! 
— На погибель і моїй голові. • ' 
Заґлоба побачив, що шкода говорити з Козаком. Затяв ся, 

і хочби себе і других мав погубити, мусїв свого доказати. Заґлоба 
додумав ся, куди мав похід рушити, але сам не внав, що з собою 
почати: їхати з Богуном, чи лишити ся>? їхати було небезпечно, бо 
значило те саме, що вмішати ся в грізнім, воаннім часї в аван- 
турничу кримінальну сгіраву. А лишити ся? Чернь дїйсно лишень 
чекала вісти з Січи, хвилї гасла до різні, а можеби навіть і не 
чекала, колиби не тисяча Семенів Бетуна і аго велика повага на 
Украінї. Міг вправдї пан Заґлоба схоронити ся і до обозу гетьма¬ 
нів, але мав свої причини, що не хотів сего робити. Чи був се 
який вирок за убийство, чи якийсь манкамент в книжках, знав 
тіьки він сам, досить, що не хотів в очи лїзти. Жаль зму було 
покидати Чигирин. Так зму було добре, так ту ніхто про ніщо не 
питав, так вжіе пан Заґлоба зжив ся зі всіма, і зі шляхтою, і зі 
старостинськими економами, і з козацькою старшиною. Правда, 
що старшина тепер розїхала ся, а шляхта сиділа тихо по кутах, 
боячи ся бурі, але прецї Богун був компаном над компанамп. 
Пізнавши ся при шклянцї, збратали ся з Заґлобою відразу. Від 
тоді не бачено одного без другого. Козак сипав золотом за двох, 
шляхтич брехав за трах, і обом однаково неспокійним духам 
суло добре з собою. 

Коли отже тепер прийшло, або- лишити ся в Чигирині і іти під 
ніж черни, або їхати з Богуном, пан Заґлоба рішив ся на се 
друге. 

— Колись такий десперат, — сказав — то поїду і я з тобою. 
Може ся придам, або погамую, як буде треба. Вже ми ся так 
допасували! з собою як ґудз з петелькою, але я ся того всего не 
сподївав. 

Богун не відповів нічого. За пів години двіста Семенів ста¬ 
нуло в походовім порядку, Богун виїхав на чоло а з ним і пан 
Заґлоба. Руншлп. Хлопи, стоячі купами на ринку, гляділи на 
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них з підлоба і шептали, вгадуючи де їдуть, і чи скоро вернуть. 
Богун їхав мовчки, замкнений в собі, таємничий, і понурий як 

ніч. Семени не питали де їх веде. За ним готові були іти хочби 
на край сьвіта. 

Переправивши ся через Дніпро, виїхали на лубенський гос¬ 
тинець. Конї йшли чвалом, підбиваючи тумани куряви, але що 
день був душний, сухий, то незадовго покрили ся піною. Звіль¬ 
нили отже в бігу і розтягнули ся на гостинци довгим, попере^ 
риваним пасмом. Богун висунув ся наперед, пан Заґлоба порів- 
нав ся з ним хотячп зачати розмову. 

Обличе молодого ватажка було спокійне, лишень малював ся на нїм 
смертельний смуток. Неначе далечінь, в котрій топив зір там на півночи 
за Кагамликом, біг коня і степовий воздух утихомирили в нїм вну- 
трішну бурю, котра зірвала ся по прочитаню листів, що віз 
Ржендзян. 

— Жар іде з неба — сказав пан Заґлоба — аж солома в чо¬ 
ботах парить. І в полотняній кітли загорячо, бо зівсїм нема, віт¬ 
ру. Богун, слухайно Богун! 

Богун глянув своїми глубокими, чорними очима, якби збуд¬ 
жений зі сну. 

— Вважай синку — говорив пан Заґлоба — щоби тебе не 
заїла мелянколїя, котра як лиш вийде з печінки, до з зї вла¬ 
стиве пристановиско, і ударить до голови, то легко може і ро¬ 
зум помішати. Не знав я, що з тебе такий романсовий -кавалїр. 
Мусївзсь ся в маю уродити, а се з місяць Венерн, в котрім з 
такий дивний воздух, що навіть тріска до тріски зачинав зали- 
цяти ся, а люди уроджені в тім місяци мають в костях більшу 
цікавість до жінок як другі, Однаксж той виграв, хто ся уміз 
погамувати. Длятого раджу тобі, щоби ти ліпше занехав пімсти. 
До К’ірцевичів можеш мати слушну уразу, але чи се лиш одна 
дівка на сьвітї? 
Богун, як колиби відповідаючи не Заґлобі, але власному жале- 

ви, відпові сумно: , 
— Одна она зазуля, одна на сьвітї! 
— А хочби і так було, то'скорб она до другого куказ, то тобі 

нічого з того. Справедливо говорять, що серце се охОтник, кОт- 
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рий служить під яким хоче прапором. Потім подумай, що се дївка вели¬ 
кого роду, бо Курцевичі, як чую, виводять свій рід від князів... 
Високі се пороги. 

— До чорта менї ваші пороги, ваші пергаміни! — Ту під¬ 
полковник ударив з цілої сили в рукоять шаблі. — От менї рід, 
ось менї право і пергамін, ось менї сьвіт і дружба! О зрадники! 
о вража кров проклята! Добрий вам був Козак, Другом був і 
братом, до Криму з ними ходити, добро турецьке брати і діли¬ 
ти ся добичею. 9й голубили, і синком звали, і дївку прирекли, 
а тепер що? Прийшов шляхтич, вицацаний Ляшок, і от,Козака, 
синка і друга відступили — душу видерли, серце видерли, дру¬ 
гому доня, а ти хоч землю гризи, ти Козаче, терпи, терпи!... 

Голос ватажка дрожав; затиснув зуби і почав, пястуками 
бити ся в широкі груди, що аж ішов відгомін якби з під землі. 

Настала хвиля мовчаня. Богун віддихав тяжко. На переміну 
біль і гнів рвали зболілу душу Козака. Заґлоба чекав доки 
не успокоїть ся. 

— Що ти отже думаєш робити, нещасний юнаку? як собі 
поступиш ? 

— Як Козак по козацькії. 
— Гм, вже виджу, що то буде. Але менньше з там. Одно 

тобі лишень скажу, що се добра Вишневицьких і до Лубнів неда¬ 
леко. Пан Скшетуский писав до сеї княгині, щоби ся там з 
дівкою схоронила, се значить, що онп з під княжою опікою, 
а князь з грізним львом... 

— І хан лев, а я ому в горло влазив і огнем сьвітив в 
сліпаки! 

— Що ти, шалена голово, хочеш князевп війну виповідати? 
— Хмель і на гетьманів пірвав^ся. Що менї ваш князь! 
Пан Заглоба став ся зще неспскійнїйшим. 
—• Тьфу! до дідька. Та се попросту пахне бунтом. Віс арма- 

та, раптус пуеллз і ребелїя (оружна сила, порвана дівчини і 
бунт), се ніби кат, шибениця і стричок. Добра шістка, можеш 
нею заїхати, як недалеко то високо. А Курцевичі будуть борони¬ 
ти ся. 

— Тай що? Або менї погибель, або їм. От я душу би згубив 
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за них, за Курцевичів, они менї були брати, а стара княгиня 
мати, котрій я димів ся в очи як пес! А як Василя зловили 
Татами, хто до -Криму пішоів? хто зго відбив? — я! Любив їх 
і служив їм як раб, бо думав, що тим собі дівчину вислужу. А 
они за се продали, продали мене, як раба, на злую долю і на* 
нещастз... Вигнали проч — так і піду, лишень вперед поклоню 
ся за хлїб і сіль, щом у них їв, по козацьки заплачу і. піду, бо 
свою дорогу знаю. 

— І де підеш, коли з князем зачепити ся, до Хмеля до обоз$? 
Богун не відповів нічого, вдарив коня нагайкою і полетів 

наперед, а пан Заґлоба почав роздумувати, в які то тарапати 
попав ся. Не улягало сумнївови, що Богун задумав напасти 
на Курцевичів, пімстити свою кривду і забрати дівчину силоміць. 
І в тій справі бувби зму пан Заґлоба дотримав компанії. На 
Україні лучали ся такі справи часто, а часом навіть уходили 
плавом. Вправдї, що коли напасник не був шляхтичем, то справа * 
була більше замотана і небезпечна, але знов вимір справедливос- 

ти проти Козака був дуже трудний, бо де зго було шукати і ловити? 
По провині' утікав в дикі степи, де не сягала людська рука — і 
тілько зго бачили; а коли вибухла війна, коли Татаїри напали 
на край, тоді впнсвник знов випливав, бо тоді право спало. 
Так міг і Богун охоронити ся від одвічальности, а пан Заґлоба, 
не потребував прецї чинно зму помагати і брати на себе поло¬ 
вину вини. Не бувби остаточно сего ніяк не зробив, бо хоч 
Богун був зго приятелем, то прецї не випадало панови Заґлобі, 
шляхтичеви, входити в спілку з Козаком проти шляхти, тим більше, 
що знав пана Скшетуского і з ним пив. 

Пан Заґлоба був не яким будь завадиякбю, але зго зава- 
дияцгво мало певні границі'. Гуляти по чигиринських корчмах 
з Богуном і иньшою козацькою старшиною, особливо за їх 
гроші — овшім, бо в виду козацької фози добре було таких лю- 
дий мати приятелями. Пан Заґлоба дуже дбав о свою шкіру, що 

вже впрочім була не в однім місци вищерблбна, — аж нараз 
спостеріг, що через сю приязнь залїз в велике болото. Бо було 
ясним, що зслп Богун пірве дівчину, наречену княжого поруч¬ 
ника і любимця, то задере ся з князем, а тоді не лишить ся 



зму їчого иньшого, як хиба утікати до Хмельницького і прилучити 
ся до бунту. На то клав пан Заґлоба що до свозї особи Ьішуче 
”вето“ (не позволяю), бо зівсїм не мав заміру прилучати ся до 
бунту для гарних Богунових очий, а до того бояв ся князя 
як огню. 

— Тьфу! тьфу! — муркотів тепер до себе — крутив чортом за 
хвіст, а він тепер мною буде крутити і то за голову і певно вкру¬ 
тить Нехай ясний грім вдарить в того підполковника з зго жіно¬ 
чим лицем а татарською рукою. Отом ся вйбфав на весїлз, чисте 
песз весілз, як мені Бог милий! Нехай Перун вибз всіх Курце- 

вичів і все бабство накупу! Що мені до них вони вже мені не 
потрібні. На кім ся змололо, а На мпнї ся скропить. І за що? 

чи то я хочу женити ся? Нехай дідько женить ся, мені все одно. 
Що я маю до діла з сею справою? Піду з Богуном, то мене 
Випгневецький зі шкіри обідре; піду від Богуна, то мене хлопи 
затовчуть, або і він сам, не чекаючи на других. Найгірше се 
братати ся з грубіянами. Добре мені так. Волївбим бути конем 
на котрім сиджу, ніж Заґлобою. Вийшовзм на козацького блаз- 
на. Вішавзм ся коло гультіпаки, той зівсїм слушно виправлять 
мені шкіру на два боки. 

Так роздумуючи, пан Заґлоба аж зіпрів, і попав в зще гірший 
гумор. Спека була велика, кінь ішов тяжко, бо довго застояв ся 
на стайни, а пан Заґлоба був грубим чоловіком. Мій Боже, щоби 

тепер дав щоби сидіти в холодку, в господі, при шклянці 
зимного пива, щ не товчи ся по спеці і рнатп спаленим степом. 

Хоч Богун наглив, то однак звільнив в бігу, бо жара була 
страшенна. Попасли трохи коні, а за той час Богун розмовляв 
з осаулами, очевидно давав їм розказд, що мають робити, бо 
дотепер не знали навіть, куди їдуть. До ух пана Заґлоби дійшли 
послїдні слова ' розказу: 

— Чекати вистрілу! 
—-Добре, батьку! 
Богун звернув ся нагло до него: 
— Ти їдеш зі мною наперед? 
— Я? — сказав Заґлоба з очевидно злим гумором — я тебе 

так люблю, щом вже одну половину душі для тебе випотив, чому- 
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бям не мав і другої випотити? Ми як шнтуш і підшивка; маю 
надїю, що нас чорти разом заберуть, що мені впрочім все одно, 
бо думаю, що і в пеклї на з горячійше. 

— їдьмо. 
—• На зломану голову. 
Рушили вперед, а за ними незабаром і Козаки, але сї пос- 

лїдні їхали звільна, так, що незадовго лишили ся по задї, а в 
кінци зівсїм стратили ся з очий. 
Бсгун з Заґлобою їхали мовчки побіч себе, оба задумані 

Клубоко. Заґлоба шарпав вуси і було видно, що тяжко працюз 
головою; може собі укладав, якимби способом вивинути ся з 
тих тарапатів. Хвилями муркотів щось до себе то спозиоав на Бо- 
гуна, на котрого обличу малював ся на переміну то нестриманий 
гнїв, то смуток. 

— Дивно, — думав собі Заглоба — що такий красавець, а 
дївкп не міг собі приєднати. Козак се правда, але знаменитий 
лицар і підполковник, що чи скорше, чи пізнїйше, зсли .лишень 
не прилучить ся до бунту, буде нобілїтований (дістане шляхоцтво), 
що в прочім лишень від него самого залежить. А хоч і пан Скіпе- 
туский знаменитий лицар і вродливий, але з тим мальованим 
ватажком що до вроди не може рівнати ся. Гей возьмуть ся они за лоби 
як ся стрінуть, бо оба добрі забияки. 

— Богун. а чи зназш добре пана Скшетуского? — запитав 
нагло Заглоба. 

—• Нї — відповів коротко ватажко. 
— Тяжку будеш мати з ним росправу. Видів я його також, 

як собі двері отвирав Чаплінським. Се силач, вміє пити 
І ВМІ9 бити. 

Ватажко не відповідав — і знов оба віддали ся власняім думкам і 
журбам, а лишень пан Заґлоба роздумуючи повтаряв від часу 
до часу: ”Так, так, нема ради!“ Минуло кілька годин. Сонце 
помандрувало десь ген на захід, до Чигирина; від сходу повівав 
холодний вітрець. Пан Заґлоба скинув рисїй ковпак, потягнув 
долонею по мокрій голові і повторив зще раз: 

— Так, так, нема ради. 
Богун пробудив ся неначе зі сну. 
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— Що ти сказав? — запитав. 

— Кажу, що незадовго буде темно. Чи далеко зшц? 
— Недалеко. 

За годину дійсно стало темно. Але вже вїхали в лісистий яр; 
аж на кінци яру заблимало сьвітло. 

— Се Розлоги — сказав нагло Богун. 
— Так, брр! щось холодно в сім ярі. 
Богун затримав коня. 
— Чекай! — сказав. 

п * 

Заґлоба глянув на очл ватажка, що мали сю прикмету, 
що сьвітили в ночи, горіли тепер як похідні. 

Оба стояли довгий час непорушно на краю яру. ВкініДі 
з далека дало ся чути порсканз коний. Се Богунові Козіки 
над'їздили звільна з глубини лїса, 

Осаул над'їхав по розкази, які вму Богун сказав шепотом до 
уха, по чім Козаки знов затримали ся. 

— їдьмо! —• сказав Богун до Заґдоби. 
За хвилю зарисували (ся перед їх очима темні маси двір¬ 

ських будівель, шопи і коЛодязьні журавлі'. В дворі було тихо. 
Пси не гавкали. Великий золотий місяць сьвітив над будинка¬ 
ми. З саду доходив запах вишневого і яблоневого цьвіту, всюди 
було спокійно, ніч була так чудова, і дійсно лишень браку 
вало, щоби десь відізвав ся теорбан під вікнами гарної княжни. 

В декотрих вікнах було вще світло. 
Два їздц'і зблизило ся до брами. 
— Хто там? — відозвав ся голос нічного сторожа. 
— Не пізназш мене, Максиме? 
— Се ваша милість, Слава Богу! 
И» віки віков. Отвирай. А що там у вас? 
— Все добре. Ваша милість давно вже не були в Розлогах. 
Завіси брами заскрипіли переразливо, міст спустив ся на фосу, 

і оба їздцї в'їхали на майдан. 

— А слухай Максиме, не замикай брами і не підноси мосту, 
бо зараз виїзджаю. 

— То ваша милість так як по огонь? 
— Так. Прявяжи конї до палика. 
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Курцевичі вще не спали. Якраз вечеряли в тих сїнях, вило¬ 
жених збровю, що тягнули ся через цілу широкість дому, від 
майдану аж до саду з другої сторони. На вид Богуна і пана 
Заґлоби позривали ся на рівні ноги. На лици княгині відбило ся 
не лишень здивовано, але і незадоволенз а заразом перестрах. 
Молодих князів було лишень двох: Симеон і Миколай. 

— Богун — сказала княгиня. — А ти ту що робиш? 
— Приїхав поклонити ся вам, мати. А що не радісьте ме¬ 

ні? 

Радам тобі, рада, лишень дивую ся щось приїхав, бом чу¬ 
ла, що в Чигирині стоїш на сторожі. А кого нам Бог з то¬ 
бою зіслав? 

Се з пан Заґлоба, шляхтич, мій приятель. 
— Радісьмо вашмосцї — сказала княгиня 
— Мосдя пані — відповів' шляхтич. — Правда, що гість не 

в пору гірш Татарина, але і се правда, що хто хоче дістати 
ся до неба, той мусить подорожного в дім приняти, 
голодного накормити, прагнущого напоїти. 

— Сідайте отже, їджте і пийте — говорила стара княгиня. 
— Дякуамо, щосте загостили. Но, но, Богун, але я ся тебе не 
сподївала, хиба мавпі до нас яку справу. 

— Може і маю — сказав звільна ватажко. 
— Яку? — запитала неспокійно княгиня. 
— Прийде пора, поговоримо. Позвольте відпочати. їду 

просто з Чигирина. 
— То видно було тобі до нас пильно. 
— А куди би мені мало бути пильно, як не до вас. А кня- 

зївна-доня здорова? 
— Здорова — сказала сухо княгиня. у 
— Хотївбим нею очи потішити. 
— Злена спить. 



— То шкода. Бо я довго не забавлю. 

— А куди їдені? 

— Війна, мати! нема часу. Леда хвиля гетьмани в поле ви¬ 

рядять, а жаль буде Запорожців бити. Мало то ми разів з 
ними їздили по добро турецьке — правда, князї? — по морю пла 
вали, сіль і хліб разом їли, пили, гуляли, а тепер ми їм во¬ 

роги. .—* 

Княгиня глянула бистро на Богура. Через голову перейшла 
зі думка, що може Богуй маз замір прилучити ся до повста- 

ия і приїхав зї синів вибадати. 

— А ти що думазш робити? — запитала. 

—- Я, мати? а щояк? тяжко своїх бити, але треба. 

— Так і ми зробимо — відповів Симеон. 

— Хмельницький зрадник! — додав молодий Миколай. 

— На погибель зрадникам!— сказав Богуй. 

— Нехай їм кат сьвітить! — закінчив Заґлоба. 

Богун знов почав говорити: 

— Так то на сьвітї. Хто тобі нині приятелем, завтра Юдо- 

ю. Нікому не можна вірити на сьвітї. 
— .Лишень добрим людем -— скапала княгиня. 

— Певно, що добрим людям можна вірити. Для того то я 
вам вірю, і люблю вас, бо ви добрі люди, не зрадники. . . 

Було щось так дивного в голосї ватажка, що через хвилю 
запакувало глубоке мовчанз. Пай Заґлоба дивив ся на княги¬ 

ню і моргав своїм здоровим оком, а княгиня встромила свій 
зір на Богуна. 

Сей говорив дальше: 

—• Війна не живить людий, але морить, длятого я хотів 
вас вще вйдїти, нїм вирушу. Хто знав, чи вербну, а ви би 
мене жалували, бо ви мої друзї сердечні, не правда? 

— Так нам Боже допоможи! зназмо тебе від малого. 

•— Ти наш брат — додав Симеон. 

— Ви князї, ви шляхта, а ви Козаком не гордили, в дім 
приняли і кревну доню обіцяли, бо вй знали, що для Козака без 
неї Ні житя, нї бутя, так і змилували ся над Козаком. 

—• Нема про що говорити — сказала спішно княгиня. 
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— Нї мати, з про що говорити, бо ви мої добродії. Я про 
сігв сего ось ту шляхтича, мого приятеля, щоби мене взяв за 
сина і црнняв до гербу, щоби вам не було встиду, що віддазте 
кревнячку за Козака. На се пан Заґлоба згодив ся, і мио- 
ба будемо старати ся о позволенє сейму, а по війнї поклонго 
ся пану гетьманови великому, котрий з ласкавий для мене, що 
би се попер, він же прецї і Кречовському виробив нобілїтацию. 

— Боже тобі допоможи! — сказала княгиня. 
— Ви щирі люди і я вам дякую. Але перед війною хотїв- 

бпм зще раз почутп з ваших уст, що ви мені дайте доню і що 
дотримаєте слова. Слово шляхотське не дим — а ви прецїнь 
шляхта, ви шнязї. 

Бстун говорив повільним, урочистим голосом, але в йо¬ 
го мові дрожала неначе грізьба, заповідаюча, що треба згодити 
ся на все, чого жадав. - 

Стара княгиня глянула на синів, они на ню, і через хвилю 
тревала мовчанка. Нагло сокіл, що сидів на берлї під стіною, закви¬ 
лив, хоч було 9ще далеко до рана, а за ним відізвали ся другі; великий 
беркут збудив ся, стріпав крилами і почав кракати. 

Смоляки, що палили ся в грубах пригасли. В кімнаті потемні¬ 

ло і стало якось понуро. 
— Мпколаю, поправ огонь! — сказала княгиня. 
Молодий князь докинув скалок. 
— Щож, приріказте? — запитав Богун. 
— Мусимо спитати Злени. 
— Нехай она говорить за себе. Приріказте? 

— Прирікаємо — сказала княгиня. 
— Прирікаємо — повторили князі. 
Богун встав нагло і звернувши ся до Заґлоби, сказав сильним 

голосом: 
— Мосцї Заґлобо! Поклони ся і ти о дівку, може і тобі прире¬ 

чуть. 
— Що ти, Козаче, впив ся? — закликала княгиня. 
Богун замість відповіди, витягнув лист Скшетуского і звернувши оя 

до Заґлоби, сказав: 
— Читай! 
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Заґлоба взяв лист і почав читати серед глухої мовчанка. 

Коли скінчив, Богун схрестив руки на грудях. 
— Кому отже дазте дївку? , 
— Богун! - - 
Голос підполковника був подібний до сичіня вужа. 
— Зрадники, очайдухи, псявіри, Юди! . . . 
— Гей, синки, до шабель! — крикнули княгиня. 
Куріцевичі скочили блискавкою до стін і вхопили за збрую. 
— Мосцї панове, спокійно! — закликав Заґлоба. 
Алч нїм договорив, Богун вирвав пістолзт з за поясі» / вистрі¬ 

лив. 
— Ззус! — крикнув князь Семеон, поступив крок наперед, по¬ 

чав рухами бити воздух і впав тяжко на землю. 
— Служба, на поміч! — закликала розпучливо йнягиня 
Але майже в тій хвили на подвірю зі сторони саду 

загреміли нові вистріли, двері і вікна вилетіли з лоско¬ 
том і кількадесяти Семенів влетіло до сїний. 

— На погибель! — роздало ся з ріжних сторін. 
На майдані відозвав ся дзвін на тревогу. Птаство в 

сїнях почало верещати; галас, стрілянина і крики заступи¬ 
ли недавну тищину сонного двора. 

Стара княгиня, виючи як вовчиця, кинула ся на тіло 
Симеона, що кидало ся в послїдних конвульсиях, але за¬ 
раз двох Семенів вхопило єї за волосс і відтягнуло на 
бік, а тимчасом молодий Миколай припертий в куті сї- 

' ний боронив ся зі встеклостию і львиною відвагою 
— Проч! — крикнув нагло Богун на окружаючих єго 

Козаків. — Проч! — повторив громовим голосом. 
Козаки відступили ся. Думали, що підполковник хоче 

спасти житє молодця. Але Богун з шаблею в руцї сам 
кинув ся на князя. 

Розпочала ся страшна поєдинча борба, на котру кня¬ 
гиня, тримана за волосе чотирома желїзними руками 
дивила ся горіючими очима, з отвертими устами. Моло 
дий князь звалив ся як буря на Козака, котрий, пода^ 
ючи ся звільна назад, вивів єго на середину сїний. Наг» 
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ло присїв, відбив сильний удар і з оборони перейшов 
до атаку. 

Козаки , затримавши віддих в грудях, поспускали шаб- 
лї в долину і стояли як повкопувані, слідячи очима хід 
борби. 

Серед тишини було чути лишень тяжкий віддих бо¬ 
рючих ся і свист або острий звук ударяючих о себе ме¬ 
чів. 

Через хвилю здавало ся, що Богун улягне під напо¬ 
ром страшної сили і завзятости молодого князя, бо 
знов почав подавати ся і заслоняти . . Єго лице витягнуло¬ 
ся, неначе від умученя. Миколай подвоїв удари, з підло- 
логи підняла ся курява і прислонила борючих ся мовби 
мракою, але мимо того добачили Семени, що кров спли¬ 
ває по лици підполковника. 

Нагло Богун подав ся в бік, вістрє князя потрафи¬ 
ло в порожнечу, Миколай захитав ся від розмаху і по¬ 
хилив ся наперед, а в тій самій хвилї Богун рубнув 
єго в карк так страшно, що князь звалив ся неначе 
ражений громом. 
Радісні оклики Козаків помішали ся з нелюдським 

вереском княгині. Здавало ся що від вересків завалить 
ся стеля. Борба була скінчена. Семени кинули ся на 
збрую, порозвішувану по стінах і почали єї здирати. 
Богун позволяв на все. Стояв він у дверях, що провадили 
до кімнат Єлени, заступаючи собою дорогу, і тяж- 
йо дихав від умученя. Єго лице було блїде і ок- 
ровавлене, бо два рази вістрє князя діткнуло єго 
голови. Дивив ся блудним зором на трупи Мико- 
лая і Симеона, то знов на посиніле обличе княгині, 
котру семени, тримаючи за волосе, притискали колінами 
до землі', бо рвала ся з їх рук до трупів дїтий. 

Верески і замішане змагали ся в сінях щораз більше 
Семени «тягнули на посторонках челядь Курцевичів і мор¬ 
дували єї без милосердя. Підлога була злита кровію і 
завалена трупами, сїни заповнені димом від вистрілів; стіни 
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були обдерті, навіть птаство побите. 
Нагло двері, під котрими стояв Богун, отворили ся 

наостіж. Підполковник обернув ся і станув нагло. 
В дверех вказав ся слїпий Василь, а коло него Єлена, 

вбрана в білу нагортку, сама блїда як нагортка, з розши¬ 
реними від перестраху очима, з отвертими устами. 

Василь ніс хрест, котрий тримав перед головою обома 
долонями. Серед замішаня, що панувало в сїнях, серед тру¬ 
пів, калуж крови, блиску табель і розгорілих очий, дивно, 
як урочисто виглядала ся висока, вимарнїла стать з си¬ 
віючим вже волосом і чорними ямами замість очий. Ска- 
завбись: дух, або труп, що скинув смертне покривало і 
приходить карати злочин. 

Крики замовкли. Перестрашені семени подали ся в 
зад; тишину перервав спокійний але зболілий голос князя; 

— Во імя Отца, і Спаса, і Духа, і Сьвятої Пречистої! 
Мужі, що приходите з далеких сторін, що приходите в 
імя Боже? 

— Бо сказано: Блажен муж в дорозї, що ідучи, голосить 
слово Боже. 

— А ви, чи добру новину несете? Чи єсьте апостолами? 

Смертельна тишина запанувала по словах Василя, а він 
звернув ся звільна з хрестом* в одну сторону, відтак в дру¬ 

гу, і говорив дальше: 
— Горе вам, братя, бо котрі для зиску або мести 

війну чинять, будуть осуджені на віки... Молїм сз щоби- 

сьмо зазнали милосердия. Горе вам, братя, горе мені! 
О! о! о! 

Зойк вирвав ся з грудий князя. 
— Господи помилуй! — відізвали ся глухі голоси Семе¬ 

нів, котрі під впливом неописаного страху почали хрес¬ 

тити ся побожно. 

Нагло дав ся чути дикий, переразливий голос княгині': 
— Василю! Василю!... 

Було в єї голосі щось так роздираючого, неначеби се 
був послїдний голос перерваного житя. І дійсно давлячі 
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еї колінами семени почули, що вже не силує ся вирвати 
з їх рук. 

Князь дрогнув, але сейчас заставив ся хрестом від сто¬ 
рони, звідки доходив голос, і відповів. 

— Душе осуджена, що кличеш з глубини, горе тобі! 
— Господи помилуй! —- повторили семени. 
— До мене, семени! — закликав в тій хвилі Богун і 

захитав ся на ногах. . 
..— Батьку! ти ранений? 

— Так! Але се нічого! Кров мені' зійшла. Гей, хлопцї! 
стережіть мені сеї доні, як ока в голові. Окружити дім, 
нікого не випускати... Князівно..- 

Не міг більше говорити, губи ему побіліли, а очи зай¬ 
шли туманом. 

— Занести отамана до кімнат! — закликав Заґлоба, що 
вилізши з якогось кута, зявив ся нагло при Богунови. 
-— Се нічого, се нічого, — говорив, обмацавши палцями 
рани. — Завтра буде здоровий. Вже я ся ним займу. Зла¬ 
годьте хліба з павутинєм. Ви, хлопцї, ідіть до чорта 
погуляти з дівками в челядній хаті, бо ту вас не треба, а 
двох нехай перенесе отамана. Беріть єго. Ось так 
Забирайтеж ся до лиха, чого стоїте? Дому пильнувати 
— я сам буду доглядати отамана. 

Двох Семенів понесло Богуна до примежної кімнати, а 
решта вийшла з сїний. 

Заґлоба зблизив ся до Єлени, і сильно моргаючи оком, 
сказав скоро та тихо: 

— Я приятель пана Скшетуского, не бій ся. Відпровадь 
лишень спати свого пророка і чекай на мене. 

Сказавши се, відійшов до кімнати, де двох осаудів по¬ 
клало Богуна на турецькій софі. Сейчас вислав їх по хліб 
і павутинє, а коли єму се принесено, заняв ся перевязу- 
ванєм ран молодого отамана з великою умілостию, яку 
тоді посідав кождий шляхтич, набираючи хоч не хоч 
вправи від склиюваня лобів порозбиваних в поєдинках, 

або на соймиках. 



— 200 — 

— А скажіть там Семенам, — відізвав ся до осаулів — 
що отаман буде здоровий як риба, нехай там ним не 
журять ся. Обірвав то обірвав, але добре списав ся 
і завтра єго весїлє, .хоч і без попа. Єсли в дворі є 
пивничка, то можете собі позволити. От, вже і рани попе- 
ревязувані. Ідїть же тепер, щоби отаман мав спокій. 

Осаули пустили ся до дверий. 
— А не випийте там цілої пивниці! — сказав єще пан 

Заґлоба. 
І усівши у головах підполковника, вдивляв ся в не- 

го уважно. 
— Но, чорт тебе не возьме від тих ран, хоч дістав- 

єсь добре. Зо два дни не рушиш ані „рукою ані ногою 
— муркотів сам до себе, дивлячи ся на бліде лице і 
замкнені очи Козака. — Шабля не хотіла видно зробити 
кривди катови, бо ти до него належиш і від него не 
вивинеш ся. Коли тебе повісять, то дідько зробить со¬ 
бі з тебе ляльку для своїх дїтий, бось красавець. Ні, 
братчику, пєш ти добре, але зі мною довше не будеш 
пити. Шукай собі компанії межи гицлями, бо бачу, що 
любиш дусити, але я не буду з тобою шляхотських до¬ 
мів по ночах нападати. Нехай тобі кат сьвітить, нехай 
тобі сьвітить! 

Богун зойкнув з тиха. 
— О, стогни! о, вздихай! Завтра будеш єще ліпше 

зітхати. Зажди лишень, татарська душе, княжни тобі ся 
захотіло? Ба! не дивую ся тобі: дівка - специял; але ко¬ 
ли ти єго скоштуєш, то нехай мій дотеп пси з’їдять. 
Перше мені волосе на долони виросте... 

Гамір помішаних голосів дійшов від майдану до ух 
пана Заґлоби. 

— Ага, певно вже ся дібрали до пивниці — промурко¬ 
тів. — Піпєте ся як барани, щоби ся вам добре спало; 
вже я буду чувати за вас всіх, хоч не знаю, чи буде¬ 
те завтра тому раді. 

Сказавши се, встав, щоби подивити ся, чи дійсно 

V 
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молодцї познакомили ся вже з княжою пивницею, і всту¬ 
пив на сам перед до сїний. Сїни виглядали страшно. На 
середині лежали скріплі вже тіла Симеона і Миколая, а в 
куті труп княгині, в сидячій, скуленій поставі, так як єї 
придавили коліна Семенів. Очи єї були отворені, зуби 
вишкірені. Огонь, що горів в грубах, наповняв цілі сїни 
млавим світлом, що дрожало по калужах крови; впрочім 
панувала темрява. Пан Заґлоба зблизив ся до княгині, 
щоби подивити ся, чи єще не дихає, і положив руку 
на єї лици, але лице було вже холодне — отже вийшов 
скоро на майдан, бо єго в тій кімнаті страх збирав. На 
майдані семени розпочали вже гулятику. 

Огні були вже порозпалювані, а при їх блиску поба- 
пан Заґлоба стоячі бочки меду, вина і горівки, з повід¬ 
биваними днами. Семени черпали з них як зі студнї, і 
і лили на смерть. Иньші, загріті вже напитком, вганяли 
ся за молодицями з челядної, з котрих одні, перестраше¬ 
ні, виривали ся або утікали на осліп скачучи через огонь, 
другі серед вибухів сьміху і вересків позволили хапати ся 
і тягнути до бочок або до огнищ, при котрих таньцьо- 
вано козака. Молодцї йшли присюди, перед ними кру¬ 
тили ся дівчата, то посуваючр ся на перед, то знов 
подаючи ся в зад перед скорими рухами танцюристів. 

Приглядаючі ся били в бляшані півкватирки, або сьпіва- 

ли. Крики “уга”! роздавали ся щораз голоснїйше при вту- 

рі песього гавкоту, іржаня коний і реву волів, які різа 
но на вечеру. Подальше доокола огнища було видно хло¬ 

пів з Розлогів, “підсусїдків”, що на відголос стрілів і кри¬ 

ків позбігали ся гуртами з села, щоби подивити ся, що 
ся діє. Не думали они боронити князів бо Курцевичів в 
селі ненавиджено, дивили ся лишень отже на розбавле¬ 

них Семенів, поштурхуючи себе ліктями, шепчучи межи 
собою і зближаючи ся що раз більше до бочок з горівко- 

ю і медом. Гулятика ставала щораз крикливійша; молод¬ 
цї не черпали вже з бочок бляшанками, але саджали 
голові в бочки і пили; танцюючі- дівчата обливано го- 
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рівкою і медом; лиця були порозпалювані, з чуприн ку¬ 
рило ся декотрі заточували ся вже на ногах. Пан За- 
ґлоба вийшов на ґанок, кинув оком на пючих, відтак у- 

важно вдивив ся в небо. 
— Погода, але темно! — промуркотів. — Як місяць зай¬ 

де, то Аоч очи вибери. . . 
Сказавши се, зійшов звільна до бочок і до наппвагс- 

чих ся молодців. 
— А дальше хлопці! — закликав — а дальше, не жа¬ 

луйте собі! Гайда! Зуби вам не будуть терпнути. Ду¬ 
рень той, що ся сегодня не впе за здоровлє отамана. 

Дальше до бочок! у-га! 

— У-га! — закричали радісно Семени. 
Заґлоба розглянув ся на всі сторони. 
— О сякі такі сини, нездари, очайдухи! - крикнув наг¬ 

ло — то самі пєте як здорожені коні, а там ^ім, що три¬ 
вають варту коло дому, ніщо? Гей там зараз мені їх 
змінні д! 

Розказ сповнено безпроволочно, і в одній хвилі кіль- 
канайцять пяних молодців кинуло ся, щоби заступити вар¬ 
тівників, що до тепер не брали участи в гулятицї. Сі 
надбігли сейчас, з легкою до зрозуміня скоростию. 

— Гайда, гайда! — закликав Заґлоба, показуючи на боч¬ 
ки з напитками. 

— Дякуємо, пане! — відповіли, наповняючи бляшанки. 
— За годину і там тих змінити! 
— Слухаю! — відповів осаул. 
Семенам виглядало зівсїм на природну річ, що в зас- 

тупстві Богуна обняв команду пан Заґлоба. Таке вже не 
раз лучало ся і молодці бували тому раді, бо шляхтич 
позволяв їм завсїгди на все. 

Вартівники почали отже пити разом з другими, а 
пан Заґлоба зайшов собі знов у бесіду з хлопами з Роз¬ 

логів. 
—Хлопе! — питав старого “підсусїдка” — а далеко з 

відси до Лубнів? 
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— Ой далеко, пане! — відповів хлоп. 
— На рано можнаби станути? 
— Ой, не стане, пане! 
— А на полуднє? 
— На полуднє скорше. 

— А куди треба їхати? 
— Просто до гостинця. 
— То є гостинець? ^ 
— Князь Ярема казав, щоби був то і є. 
Пан Заґлоба говорив умисно дуже голосно, щоби серед 

криків і галасу також і дехто з Семенів міг єго почу¬ 
ти. 

— Дайте і їм горівки, — сказав до молодців, показу¬ 
ючи на хлопів, — але перше дайте мені м^ду, бо холодно. 
Оден з Семенів набрав з бочки ґарцову бляшанку 

грійняку і подав єго на шапці панови Заґлобі. 
Шляхтич взяв осторожно в обі руки, щоби плин не 

розлив ся, приложив ґарцівку до вусів і перехиливши 
голову в зад, почав пити поволи але без віддиху. 
Пив, пив, — аж молодці почали дивувати ся. 

— Бачив ти? — шептали оден до другого — трястя 
єго мордувало! 

Тимчасом голова пана Заґлоби перехиляла ся звільна 
в зад, аж вкінци перехилила ся дочиста, і він відняв¬ 

ши ґарцівку від почервонілого лиця, надув губи, підніс 
брови і говорив немовби сам до себе: 

— Ой! зівсїм не злий, вистоялий. Зараз видно, що не 
злий. Шкода такого меду на ваші хамські горла. Добра- 

би для вас була і брага. Моцний мід, моцний; чую, 
що мені полекшало і щом ся трохи потішив. 

І справді полекшало пану Заґлобі, в голові єму поя¬ 
сніло, набрав відваги, і Суло очевидним, що єго кров, 

підлита медом, утворила знаменитий плин, про котрий 
він сам говорив, що від него по цілім тілі розходить ся 
хоробрість і відвага. 

Кивнув Козакам рукою, що можуть дальше пити і від 
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вернувши ся, перейшов повільним кроком ціле ІІОДЬІрЄ, 
оглянув уважно всі закутки, перейшов міст на фосї і 
завернув ся коло частоколу, щоби подивити ся, чи вар¬ 
та добре стереже дому. 

Перший вартівник спав; так само другий, третий і 
четвертий. Були потомлені дорогою, а до того прийшли 
вже пяні на варту і відразу позасипляли. 

Мігбим єще і котрого з них викрасти, щоби мати 
опісля послугача — промуркотів пан Заґлоба. 

Сказавши се, вернув просто до двора, війшов знов 
до зловіщих сїний, заглянув до Богуна, а видячи, що 
ватажко не дає знаку житя, цофнув ся до дверий Єле- 

ни і отворивши їх з тиха війшов до кімнати, з котрої 
доходив гамір немов молитви. 

Властиво була се кімната князя Василя, однак Єлена 
оула коло князя, бо чула ся при нїм безпечнїйшою. Слі¬ 

пий Василь клячав перед образом Сьвятої Пречистої, 
перед котрим горіла лямпка, а Єлена коло него; обоє 
голосно молили ся. Побачивши пана Заглобу звернула 
на него перелякані очи. Заґлоба положив палець на 
устах. * 

•—Мосця панно, — сказав — я є приятелем пана Скше- 
туского. 

—Ратуй! — відповіла Єлена. 
— Тому я і сюди прийшов^ здай ся на мене. 
— Що маю робити" 

— Треба утікати, поки сей чорт лежить без притлм- 
ности. 

— Що маю робити? 
— Перебери ся в мужеський убір і як запукаю до 

дверий, вийди. 

Єлена вагувала ся. Недовірє заблиснуло в єї очех. 

— Маюж вацьпанови вірити? 

— А що маєш ліпша о? 

— Правда, правда. —Але присягни мені, що не зрадиш. 

— Розум вацьпаннї помішав ся. Але коли хочеш, лри- 
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сягну: Так нехай мені допоможе Бог і сьвятий Бресті 
Ту твоя згуба, ратунок в утечи. 

— Так є, так є. ч 
— Вдягни чим скорше мужеський убір і чекай. 
— А Василь? 
— Який Василь? 
— Мій обожеволїлий брат — сказала Єлена. 
-— Тобі грозить згуба, не ему — відповів Заґлоба.— Є- 

сли він обожеволїлий то він для Козаків СЬВЯТИЙ. Яж 
сам видів, що мають єго за пророка. 

— Так є, Богунови він нічого не завинив. 
— Мусимо єго лишити, инакше згинемо — і пан Скше- 

туский з нами. Спіши ся вацьпанна. 
З тими словами пан Заґлоба опустив кімнату і удав 

ся просто до Богуна. 
Підполковник був блідий і ослаблений, але очи мав 

отворені. 
— Ліпше тобі? — запитав Заґлоба. 

Богун хотів відповісти але не міг. 

— Не можеш говорити? 

Богун порушив головою на знак, що не може, але в 
тій самій хвилі біль проявив ся на єго лици. Очевидно, 

що від порушеня заболіли єго рани. 

— То і кричатибись не міг? 

Богун лишень дав знати очима, що ні . 
— Ані ся рушити? 
Такий самий знак. 

— То єще ліпше, бо гіє будеш ані говорити, ані кри¬ 
чати, ані ся рухати, а я тим часом доїду до Лубнів. 
Єсли я тобі єї не здмухну, то позволю ся старій бабі 
змолоти на жорнах на осипку. Якто, лайдаку? думаєш, 

що мені не досить твоєї компанії, що я буду довше за¬ 

ходити собі з хамом? О небоже, ти думав, що про 
твоє вино, твої кости, і твої хлопські залицянки я буду 
розбивати і піду з тобою до бунту? Ні, нїчо з 
того, мій коханий. 
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В міру як пан Заґлоба говорив, чорні очи ватажка 
отвирали ся все ширше і ширше. Чи се ему снить ся, 
чи се було на яві, чи може жарти пана Заґлоби? 
А пан Заґлоба говорив дальше: 
— Чого слїпаки витріщуєш як кіт на солонину? Чи 

думаєш, що сего не зроблю? Може скажеш кому кланя- 
ти ся в Лубнах? Може тобі цирулика звідтам прислати, 

а може ката у князя замовити. 
Блїде обличе ватажка стало страшне. Зрозумів, що 

Заґлоба не жартує; з очий стріляли єму блискавиці ро¬ 

зпуки і встеклости, на лице вдарила полумінь. Одно над 
людське зЧ’силє — підніс ся і з уст вирвав ся єму оклик. 

— Гей, семен... 
Не докінчив, бо пан Заґлоба швидко як блискавка 

закинув єму на голову єго власний жупан, і в одній 
хвилі окрутив єї цілковито; потім звалив єго навзнак. 

Не кричи, бо се тобі зашкодить — говорив зтиха, са¬ 
паючи сильно. — Моглаби тебе завтра голова розболїти, 
тому як добрий приятель, мушу тебе доглянути. Так, 

так, буде тобі тепло і смачно заснеш, тай горла не пе¬ 

рекричиш. А щобись не позривав собі перевязок, то 
руки тобі звяжу, а все те з приязни, щобись мене з 
вдячностию згадував. 

Сказавши се, звязав ременем руки Козака, затягнув до¬ 
бре ґудз, а другим, своїм власним, звязав єму ноги. Бо- 

гун нічого вже не чув, бо зімлів. 
— Хорому належить лежати спокійно, — говорив — що¬ 

би горячка не била до голови, бо від сего приходить 
помішанє. Но, бувай здоров; мігбим тебе ножем пхнути, 
що може ліпше вийшло би мені на користь, але мені 
встид по хлопськи мордувати. Що иншого, як ся до 
рана затхнеш, бо то вже не одній свини лучило ся. 

Бувай здоров і не забувай на мене. Може ся коли зу¬ 
стрінемо, але єсли я буду о се старати ся, то нехай 
з мене скіру здеруть і пороблять з неї підхвостя. 

Сказавши се, вийшов пан Заґлоба до сїний, пригасив 
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огонь в грубах і запукав до Василевої кімнати. 

Струнка стать висунула ся сейчас з неї. 
— Чи се вацьпанна? — спитав Заґлоба. 

— Се я. 

— Ходиж, щобисьмо ся лишень до коний дібрали. Але 
вони там всі пяні, ніч темна. Нїм ся побудять, будемо 
далеко! Осторожно, ту князі лежать! 

— В імя Отца і Сина — шептала Єлена. 

XIX 
і 

Двох їздців їхало тихо і поволи через лісистий яр, 
що притикав до двора в Розлогах. Ніч зробила ся дуже 
темна, бо місяць зайшов давно, а до того овид закрили 
хмари. В ярі не було видно на три кроки наперед ко¬ 
ний, котрі спотикали ся що кілька кроків о коріня дерев, 
що йшли в поперик дороги. їхали довгий час з найбіль¬ 

шою осторожностию, і доперва коли завидїли вже ко- 

нець яру і відкритий степ, осьвічений трохи сірим відблес- 
ком хмар, оден з їздців шепнув: 

— Гонім! 

Пігнали як дві стріли, випущені з татарських луків, 
і лишень кінський тупіт біг за ними. Здавало ся, що 
темний степ утікав з під кінських копит. Поодинокі ду¬ 
би, що стояли денеде при гостинци, мигали як приви¬ 

ди, і летіли так довго, без відпочинку і віддиху аж доки 
коні не постулювали ух і не почали хропіти від умученя; 
їх біг став ся тяжкий і повілнїйший. 

— Нема ради, треба звільнити коні — сказав грубший 
їздець. 

А саме вже і досьвіт почав зганяти ніч зі степу. Що¬ 
раз більші простори виринали з тїни, маячіли ся блідо 
степові будаки, далекі дерева, могили; воздух насякав 
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щораз більше сьвітлом. Сиваві проблиски розсьвітили і 
лиця ЇЗДЦІВ. 

Були се пан Заґлоба і Єлена. 
—- Нема ради, треба звільнити коні — повторив пан 

Заґлоба. — Вчера прийшли з Чигирина до Розлогів без 
віддиху. Довго так не витримають, а бою ся, щоби не 
попадали. Якже вацьпанна чуєш ся? 

Ту пан Заґлоба глянув на свою товаришку і не чека¬ 
ючи на відповідь, закликав: 

— Позвольже мені вацьпанна при дни обдивити ся. 
Го, го! чи сей убір з братів? нема що сказати: дуже 
гарний козачок з вацьпанни. Єщем такого служки не 
мав, відколи жию — але думаю, що пан Скшетуский мені 
єго відбере. А се що? О на Бога, сховай вацьпанна се 
волосе, бо кождий відразу пізнає, що се не хлопець. 

Дійсно по плечах Єлени спливало струею буйне, чор¬ 
не волосе, розвязане через скору їзду і нічну вогкість. 

— Куди їдемо? — питала, завязуючи єго обома руками 
і намагаючи ся поховати під ковпачок. 

— Куди очи несуть. 
— То не до Лубнів? 
На обличу Єлени відбив ся несупокій, а в бистрім пог¬ 

ляді, яким глянула на пана Заґлобу, заблисло на нової 
розбуджене недовірє. 

— Бачиш вацьпанна, маю я свій розум, і вір мені, 
що я все добре обдумав. А мій рахунок опирає ся 
на слідуючій мудрій засаді: не втікай в той бік, куди 
за тобою будуть шукати. Отже, єсли за нами гонять 
в тій хвилі, то гонять в сторону Лубнів, бо я вчера 
голосно розпитував ся о дорогу а до того заповів Богу- 

нови на відїзднім, що будемо тамтуди втікати. Тому вті¬ 
каємо до Черкасів. . Єсли за нами зачнуть гонити, то не 
скоро, бо аж тоді, коли ся переконають, що нас нема 
на лубенській дорозі, а се забере їм зо два дни часу. 
Тимчасом ми будемо в Черкасах, де тепер стоїть дві 
полські хоругви пана Лївнїцкого і Рудоміни, а в Корсуни 
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цїла гетьманська сила. Розумієш вацьпанна? 
— Розумію, і доки буду жити, буду вдячна для ваць- 

пана. Не знаю хто ти є, звідки взяв ся в Розлогах, а 
ле думаю, що се тебе Бог зіслав на мою оборону і ра- 
тунок, бо булабим скорше ножем пробила ся, нїжбим 
мала, іти в руки сего розбишаки. 

•— Смок се, і сильно завзятий на вацьпанни невин¬ 
ність. 

— Що я єму нещаслива завинила, що мене переслі¬ 
дує? Зналам єго від давна і від давна єго зненавиділа; 
віддавна збуджував в мені лишень страх. Чи се я одна 
на сьвітї, що мене полюбив, що через мене проляв стіль- 

ко крови, що помордував мені братів? Боже, коли собі 
нагадаю, то кров в мені стигне. Що я пічну? де я ся 
перед ним сховаю? Вацьпан не дивуй ся моїм наріка- 
ням, бом нещаслива, бо мені і встид сеї любови, бо сто 
разіц волїлабим смерть. 

Лиця Єлени запалїли ся полумінию, і по них поко¬ 
тили сї дві слези, витиснені гнівом, погордою і болем. 

— Не буду перечити, — сказав Заґлоба, — що велика 
нещастє стрінуло ваш дім, «але мушу вацьпаннї сказати, 
що твої кревняки по" части самі собі винні. Не треба 
було обіцяти Козакови твоєї руки, а 'опісля єго зра¬ 

джувати, бо як се виявило ся, то він так розсердив ся, 

що не помогла навіть моя персвазия. Жаль мені також 
твоїх побитих братів, особливо сего наймолодшого, бож 
се був майже дїтвак, але зараз було знати, що виросте 
на великого кавалера. 

Єлена почала плакати. 
— Не добре, щоб** вацьпанна плакала в тім уборі, 

котрий тепер носиш, повтирай отже слези і скажи собі, 
що се була Божа воля. А Бог вже покарає убійника, 
який і так вже є покараний, бо надармо проляв кров, 
і стратив вацьпанну, щось прецї була головною цїлию 
єго шалу. 

іут пан Заґлоба заімовк, а по хвили сказав знов: 
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— Ей давжеби він мені, дав, милий Боже! Колиби 
лишень дістав мене в свої руки. Виправив би мені шкі¬ 
ру на капуз. Вацьпанна не знаєш, що я вже в Галатї від 
іурків отримав мученичу пальму, але вже маю досить 1 
другої не бажаю і для того втікаю не до Лубнів, а до 
Черкасів. Добреби було схоронити ся у князя, але нуж- 
ои здогонили? Чулась вацьпанна, що колим відвязував 
коні від палика, то оогунів служка пробудив ся. А нуж 
счинив алярм? юдїби сейчас були готові до погоні і 
зловилиби нас за годину — вони там мають князівські не- 

помучені коні, а я не мав часу вибирати. Бестия се ди¬ 
ка той Богун, кажу вацьпаннї. Такєм єго собі збридив, 
що волївбим чорта зобачити, чим єго. 

— лехай нас Бог боронить від єго рук! 
— Сам він себе згубив. Против розказу гетьмана о- 

пустив Чигирин, і задер ся з князем. Не лишає ся єму 
нічого иньшого, хиба утікати до Хмельницького. Але 
спустить він ніс, як Хмельницький буде побитий, що 
вже могло ся стати Ржендзян стрінув за Кременчуком 
війска, що плили під проводом Барабаша і Кречовського 
на Хмеля, а крім сего пан Стефан Потоцький рушив 
сушею з гусариєю; але Ржендзян пересидів в Кременчуку 
через десять днів, чекаючи на направу чайки, отже нїм 
доїхав до Чигирина, то вже мусїла бути битва. Кождої 
хвилі сподївалисьмо ся вістий. 

— То Ржендзян привіз листи з Кодака? — питала Є- 
лена. 

— Так: були листи від пана Скшетуського до княги¬ 
ні і до вацьпанни, але Богун їх переняв і з них при 
все довідав ся, отже зараз розтяв Ржендзяна 1 пустив ся 
мстити ся на Курцевичах. 

— Нещасний хлопчина! Через мене се пролив він сво- 
ю кров. 

— Не жури ся вацьпанна. Будеш жити. 

— Коли се стало ся? 

— очера рано. Богунови забити чоловіка, то так як 
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иньшому випити чарку. А так ревів по прочитаню лис¬ 
тів, що цілий Чигирин тряс ся. ! 

Розмова перервала ся на хвилю. Розвидніло ся вже 
дочиста, г-ожева зоря, вбрана ясним золотом, опалюй і 
пурпурою , горіла на східні^ скраю неба. Воздух був 
частий і сьвіжий; коні почали весело порскати. 

— Но їдьмо з Богом, тай скоро. Шкапи відпочалщ 
а ми не маємо часу до страченя — сказав пан Заґлоба. 

пустили ся знов чвалом і летіли з пів милі без від¬ 
починку; нагло на против них показав ся якийсь тем¬ 
ний пункт, котрий наближав ся з надзвичайною скорос- 
тию. 

— Що се може бути? — сказав пан Заґлоба. — Звіль¬ 
нім трохи. Се чоловік на кони. 

Д ійсно якийсь їздець зближав ся в повнім розгоні і 
похилений на кони, з головою схованою в кінській гриві, 
смагав єще нагайкою свого коня, що летів майже не до- 
тикаючи землі. 

—■ Що се за чорт може бути і чого він так летить? 
ллежбо і летить! — сказав пан Заґлоба, добуваючи пісто¬ 
лет, щоби бути готовим на всякий случай. 

Тим часом їздець зблизив ся вже на трийцять кроків. 

— Стій! — гукнув пан Заґлоба вимірюючи пістолет. — 
Хто їде? 

їздець зіпняв коня і підніс ся на сідлі, але ледви 
глянув, як закликав: 

— Пан Заґлоба? 
— илєснєвский старостинський слуга з Чигирина! 

А ти ту що робиш? Куди летиш? 
— Мосцї пане! навертай і ти за мною. Нещастє! Гнїз 

Божий! Суд Божий! 
— Що ся стало? Говори! 
— Чигирин вже занятий Запорожцями. Хлопи ріжутв 

шляхту, конець сьвіта! 
— Во імя Отца і Сина! Що говориш... Хмельницький... 

— Пан Потоцкий побитий, пан Чарнецкий в неволи. 
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Татари ідуть з Козаками. Тугай-бей! 
— А Барабаш і Кречовський? 
— Барабаш згинув, ічречовський получив ся з Хмель¬ 

ницьким. гфивонос єще вчера в ночи пішов на гетьман 
нів, Хмельницький сегодня рано. Страшенна сила. Край 
в огни, хлопство всюди встає, кров ллє ся. Утікай ваць- 

пан! 
Пан Заґлоба вибалушив очи, отворив рот і так ся 

здумів, що не міг слова промовити. 
— Утікай вацьпан! — повторив Плєснєвский. 
— Єзус Мария! — зойкнув пан Заґлоба. 

— с.зус Мария! — повторила Єлена і розплакала <.т. 
— Утікайте, бо нема часу. 
— Де? Куда? 
— До Лубнів. 
— То ти там їдеш? 
— іак є. До князя воєводи. 
— А нехайже се лихо возьме! — закликав пан Заґло¬ 

ба. — А гетьмани де? 

— Під Корсунем. Але Кривонос вже певно бє ся з ними. 

— гфивонос, чи Простонос, нехай єго зараза укусить! 
ю там нема по що їхати? 

— Лїзеш вацьпан львови в пащу, на певну згубу. 

— А тебе хто вислав до Лубнів? Твій пан? 
— Пан втїк з житєм, а мене вратував мій кум, що 

єго маю межи Запорожцями. Він мені і втечи поміг. До 
Лубнів їду сам на власну руку, бо і не знаю, куди схо¬ 
ронити ся. * 

— А оминай Розлоги, бо там Богун. Він також хоче 
пристати до по повстаня. 

— Ох Боже! В Чигирині говорили, що незадовго і 
на Заднїпровю хлопство повстане. 

— Може бути, може бути: їдь же в свою дорогу, ку¬ 

ди ся тобі подобає, бо я маю досить думати про свою 
скіру. 

— Так і зроблю! — сказав Плєснєвский і вдаривши ко- 
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\я нагайкою, поїхав. 
— А оминай Розлоги! — крикнув ему на на дорогу 

Заґлоба. — Єсли стрінеш Богуна, то не говори, щось ме¬ 

не бачив, чуєш? 

— Но! — сказав сказав Заґлоба — маєш бабо радість! 
Викручува^єм ся сїном з ріжних оказий, але в таких 
том єще не був. З переду Хмельницький з заду Богун, 
і коли так річ має ся, то недавбим і зломаного шелюга 
анї за свій перед, анї за свій зад, ані за скіру. Правдо¬ 

подібно зробивєм дурницю, щом не Етїкав з вацьпанною 
до Лубнів, але про се нема вже що говорити. Тьфу! 
тьфу! цілий мій дотеп не варт тепер сего, щоби ним 
чоботи висмарувати. Що зробити? куда ся вдати? В ці¬ 
лій Річи посполитій нема вже видно кута, деби чоловік 
міг зійти зі сьвіта своєю, а не дарованою смертию. Дя¬ 
кую за такі дарунки, нехай їх собі другі беруть. 

— Мосцї пане! — сказала Єлена — знаю се, що мої два 
братя, Юрко і Федір, находять ся в Золотоноші; може 
від них дістанемо який порятунок. 

— В Золотоноші? Заждино вацьпанна. Пізнав ся і я 
в Чигирині з паном Унєржицким, що має під Золотоно¬ 
шею маєтности Кропивну і Чорнобій. Але то далеко звід¬ 
си, дальше ніж до Черкасів. Щож робити? Коли нема 
кудаинде, то утікаймо і там. Але треба буде з’їхати з 
гостинця; безпечнїйше перебирати ся степом і лісами. 

Щоби так хоч на тиждень причаїти ся де, бодай би і 
в лісах, може за той час гетьмани покінчать з Хмель¬ 

ницьким і буде погіднїйше на Украінї. 
— Не на се нас Бог вибавив з Богунових рук, що- 

бисьмо мали згинути. Не трать вацьпан надїї. 
— Зажди вацьпанна. Якось дух знов в мене вступає. 

Бував я в ріжних оказиях. Колись вільним часом опо¬ 
вім вацьпаннї, що мені пригодило ся в Галатї — аз того 
вацьпанна зараз побачиш, що і тоді було зі мною кру¬ 
то, а прецї я своїм власним дотепом вирятував ся з біди, 
хоч, як бачиш, борода імені посивіла. Але мусимо з’їха- 

V 
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ти з гостинця. Скрути вацьпанна — так. Вацьпанна так по¬ 
водиш конем як найзручнїйший козачок. Трави високі, 
нічиє око нас не загляне. 

І дійсно трави, в міру того як вїздили в степ, ста¬ 
вали щораз висші, так, що в кінци зівсїм в них пото¬ 
нули. Але коням було тяжко іти в тій заплентанинї тон¬ 
ших і грубших стебел, часами острих і колючих. За ко¬ 

роткий час так помучили ся, що зівсїм поставали. 
— Єсли хочемо, щоби нам ті конята служили довше 

— говорив пан Заґлоба, — то мусимо позсїдати і їх роз¬ 
сідлати. Нехай трохи повикачують ся і під'їдять собі, бо 
инакше не підуть дальше. Міркую собі, що незадовго 
доїдемо до Кагамлика. Радби я там вже бути; нема то 
як очерет; як ся сховаєш, то й сам чорт не знайде. 
Кобисьмо лишень не заблудили. 

Сказавши се, зсів з коня і порозсідлував -конї і до- 
оув запаси поживи, в які ся не забув в Розлогах за- 
осмотрити. 

— Треба ся покріпити — сказав — бо дорога далека. 
Зробино вацьпанна який обіт до сьв. Рафаїла щобись- 
мо єї щасливо переїхали. Прецінь в Золотоноші є ма¬ 
ла твердиня, і може в ній стоїть яка залога. Плєснє- 
вский говорив, що і на Заднїпровю хлопи бунтують 
ся. Гм! може бути, ту всюди нарід дуже скорий до 
бунту, але на Заднїпровю спочиває рука князя воєводи, 
а се тяжка рука! Богун має сильний карк, але коли 
на него спаде ся рука, то уґне ся до самої землі, що 
дай Боже, амінь. їдж же вацьпанна. 

Пан Заґлоба добув з за холяви ніж і подав Єленї 
відтак положив перед нею на чапраку волову печеню 
і хлїб. 

—їдж же вацьпанна — сказав. — “Як в череві пусто, 
в голові горох з капустов...” А ми вже наварили го¬ 
роху з капустою, бо показує ся, що ліпше було вті¬ 
кати до Лубнів, але стало ся. Князь також певно ру¬ 
шить ся з війском до Дніпра, на поміч гетьманам. До- 
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жилисьмо страшних часів, бо домашна війна найгірше 
лихо зі всіх. Не буде кута для спокійних людий. Ліп¬ 
ше мені було зістати ксьондзом, до чогом мав покли¬ 
кане, бом спокійний і повздержний чоловік, але доля 
зарядила инакше. Боже, Боже, бувбим собі тепер кра¬ 
ківським каноніком і сьпівав бим ґодзїнки за вівтарем, 
бо маю красний голос. Але щож, ще з молоду подо- 
бав ся мені жіночий рід! Га! га! не повірилабись ва- 
цьпанна, що за красавець був з мене. А щом на кот¬ 
ру глянув, то якби в ню грім вдарив. Коби мені так 
двайцять літ меньше, но, но, мавби ся пан Скшетуский... 
Дуже гарний козачок з вацьпанни... Не дивую ся мо¬ 
лодим, що коло тебе забігають і беруть ся за чуби. 
Пан Скшетуский — також не абиякий забияка. Був я 
сьвідком, як Чаплїньский з ним зачепив ся, а він, пра¬ 
вда що вже мав в голові, як не вхопить єго за лоб і 
— перепрашаючи вацьпанну — за гайдавери, як не грим¬ 
не ним о двері, — то кажу вацьпаннї, що му всі кости 
повиходили зі ставів. Старий Зацьвілїховський оповідав 
мені також про нареченого вацьпанни, що з него ве¬ 
ликий лицар і що він є любимцем князя, але я і сам 
пізнав зараз, що се не аби який жовнір з досьвідом 
понад свій вік... Стає горячо. Хоч мені мила компанія 
вацьпанни, але давбим не знати що, щоби вже бути 
в Золотоноші. Виджу, що днями нам треба буде пере¬ 
сиджувати в травах, а їхати ночами. Не знаю лишень, 
чи вацьпанна витримаєш такі труди? 

— Я здорова і витрцмаю всі труди. Можемо їхати, 
хочби і зараз. 

— Зівсїм не жіноча вдача в вацьпанни. Коні викача¬ 
ли ся, отже їх зараз посідлаю, щоби були готові на 
вєякий випадок. Не буду ся чути безпечним, поки не 
побачу Кагамликових очеретів і корчів. Щобисьмо бу¬ 
ли не з’їздили з гостинця, тобисьмо були там близше 
до Чигирина наткнули ся на ріку, а в сім місци буде 
до неї яка миля дороги. Що найменше я так думаю. 

» 



Переправимо ся зараз на другий берег. Мушу сказати 
вацьпаннї, що дуже хоче ся менї спати. Вчерашної 
ночи несло мене лихо з Богуном до Розлогів, а нинї- 
шної назад з Розлогів відносить. Так мені хоче ся спа¬ 
ти, що навіть стратив єм охоту до розмови, а хоч не 
м<аю звичаю мовчати, бо фільозофи кажуть, що кіт по¬ 
винен ловити, а чоловік говорити, однак бачу, що ме¬ 
нї якось язик гет злїнивів. Перепрашаю вацьпанну, єс- 
ли ся здрімаю. 

— Нема защо — відповіла Єлена. 
Пан Заглоба вправдї без потреби обвиняв свій язик 

о лінивство, бо від самого досьвіта молов ним без пе- 
рестанку, але дійсно хотіло ся єму спати. І як ли¬ 
шень повсїдали на коні почав зараз дрімати і возити 
жидів на сідлі, доки вкінци не заснув на добре. При¬ 
спав єго труд і шум трав, розхилюваних кінськими гру¬ 
дьми. А Єлена віддала ся думкам, котрі як стада пта¬ 
хів перелітали через єї голову. Дотепер події ішли по 
собі так скоро, що дівчина не вміла собі здати спра¬ 
ви зі всего, що єї стрінуло. Напад, страшні сцени мо¬ 
рду, страх, несподіваний ратунок і утеча — все те пе¬ 
ревалило ся як буря одної ночи. А притім зайшло ті¬ 
лько незрозумілих річий! Хто був той, що єї ратував? 
Сказав єї, вправдї своє назвиско, але се назвиско ніяк 
не пояснювало причини єго поступку. Звідки взяв ся 
в Розлогах? Говорив що приїхав з Богуно<мі, отже оче¬ 
видно мусів з ним тримати компанію, був єго знайо¬ 
мим і приятелем. Але в такім разі, чому єї ратував, 
наражаючи ся на найбільшу небезпеку і страшну пім- 
сту Козака? Щоби се зрозуміти, треба було добре зна¬ 
ти пана Заґлобу і єго неспокійну голову разом з доб¬ 
рим серцем. А Єлена знала єго лишень всего шість го¬ 
дин. І той незнаний чоловік, з безличним лицем завади- 
яки і пиячини, є єї спасителем. Колиби єго стрінула 
три дні тому назад, то взбудив би в ній лишень 
відразу і недовірє, а тепер дивить ся на него, як на сво- 
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го доОрого ангела і утікає з ним куда? До Золотоно¬ 
ші — або і деинде, він сам єще добре не знає. Що за 
зміна судьби! Вче^а єще лягала до сну під спокійним, 
родинним дахом; сегодня находить ся серед степу, на 
кони, в мужеськім убраню, без дому і без притулку. За 
нею страшний ватажко, що чигає на єї честь і любов; 
перед нею пожежа хлопського бунту, домашна війна, всі 
єї засідки і небезпеки. А ціла надія на сего чоловіка. 
Ні! єще в кімсь, могучійшім від напасників, від воєн, 
мордів і пожеж. 

Ту дівчина піднесла очи до неба: 
-— Ратуй же Ти мене, Боже великий і милосердний, 

— ратуй сироту, ратуй заблукану! Нехай буде Твоя воля, 

але нехай г^ийде Твоє , милосерде! 
А прецінь вже прийшло милосерде, бо от вже зіста- 

ла вирвана з найстрашнїйших рук і вратована незро¬ 
зумілим Божим чудом. Небезпека не минула єще, але 
може і ратунок недалеко. Хто знає, де є сей котрого 
вибрала серцем? Мусів вже вернути з Січи, може є де 
на тім саміім степу? Буде єї шукати і віднайде, а тоді 
радість заступить слези і "смуток; грози і тревоги про¬ 
минуть ся — прийде спокій і втіха. Відважне чисте сер¬ 
це дівчини загоріло надією, і степ шумів' вже солодко 
навкруги, а подув вітру, що колисав травами, прино¬ 
сив заразом солодші думки до єї голови. Не така она 
прецінь сирота на сьвітї , коли при ній оден дивний, 
незнакомий опікун — а другий знакомий і коханий, за 
журить ся про ню, не покине, приголубить раз на все. 
А се желїзний чоловік, сильний і могучійший від тих, 
що тепер на ню настають. 

Степ шумів солодко, цьвіти пахнїли і упоювали, чер¬ 
воні головки будаків і білі перлини миколайків хиля¬ 
ли ся перед нею, неначеби в тім перебранім козачкови 
з довгими косами, білим личком і червоними губами, 
пізнавали посестру дівчину. Хиляли ся перед нею, нена¬ 
чеби хотіли сказати: “Не плач чорнобрива, ми також 



на Божій опіці!” І щораз більший спокій находив на 
ню від степу. В думках затирали ся образи морду і 
погоні, натомість огортала єї якась солодка неміч, сон 
почав склиювати єї повіки, коні йшли вільно — рух єї 
колисав. Заснула. 

XX. 

Збудило єї гавканє собак. Отворивши очи, побачила 
одалїк наперед себе великого тїнистог© дуба, загороду і 
колодязьний журавель. Зараз збудила свого товариша. 

— Мосцї пане, збуди ся вашмосць! 
Заґлоба отворив очи. 
— А се що? 
— Не знаю. 
— Заждино, вацьпанна. Се козацька зимівка. 
— Так і мені здає ся. 
—: Певно ту чабани мешкають. Не дуже се мила ком¬ 

панія. Чого ті пси так відають, щоби їх вовки з’їли! 
Видно конї і людий коло загороди. Нема ради, треба за¬ 
їхати, щоби за нами не гонили, як поминемо. Мусїла і 
вацьпанна здрімати ся. 

— Так є. 
— Раз, два, три, чотири осідлані конї і четверо лю¬ 

дий під загородою. Но не велика сила. Так є се ча¬ 
бани. Щось живо говорять. Гей там, люди! а ходїтьно 
сюди! 

Сейчас підійшло чотирох чабанів. Були се дійсно ко¬ 
нюхи, що літом пильнували коний на степах. Пан Заґло¬ 
ба завважав від разу, що оден з них мав лишень шаб¬ 
лю і піщелю, а три иньші були узброєнї в кінські що¬ 

ки, попривязувані до дручків, але знав добре, що такі 
конюхи бувають дикі і дуже часто небезпечні для по- 
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дорожних. 

І справді' всї чотири, зближивши ся, поглядали з під 
лоба на подорожних. На їх осмалених лицях не було 
найменшого слїду жичливости. 

— Чого хочете? — питали не здіймаючи шапок. 
— Слава Богу — сказав пан Заґлоба. 
— Слава на віки. Чого хочете? 
— А далеко до Сироватої? 
— Не знаємо ніякої Сироватої. 
— А ся зимівка як називає ся? 
— Гусля. 
— Дайте коням води. 
— Нема води, висохла. А ви звідки їдете? 
— З Кривої Руди. 
— А куди ? 
— До Чигирина. 
Чабани глянули одні на других. 
Оден з них, чорний як жук і косоокий, почав вдив- 

ляти ся в пана Заґлобу, нарешті' сказав: 
— А чого ви з’їхали з дороги? 

— Бо спека. 
Косоокий положив руку на поводи пана Заґлоби. 
— Злїзь но панку з коня. До Чигирина не маєш по- 

що їхати. 
— А то чому? — спитав спокійно пан Заґлоба. 
—. А видиш ти сего молодця? — сказав косоокий по¬ 

казуючи на одного з чабанів. — Він з Чигирина приїхав. 
Там Ляхів ріжуть. 

— А знаєш ти, хлопе, хто до Чигирина за нами їде? 
— Хто такий? 
— Князь Ярема! 
Зухвалі облича чабанів спркірнїли в одній хвилі. 

Всї, неначе на команду повідкривали голови. 
— А знаєте ви, хами, — говорив дальше Заґлоба, що 

Ляхи роблять з такими, що ріжуть? они таких віша¬ 
ють. А знаєте, кілько князь Ярема війска провадить? 



— 220 — 

А знаєте, що він звідси не дальше як пів милї? А що 
собачі душі? Теревені будете мені плести? Так то ви нас ту 
приняли? студня вам висохла? Води для коний не ма¬ 
єте? А бузувіри! кобилячі діти! я вам .покажу! я вам по¬ 
кажу! 

— Не сердьте ся, пане! студня висохла. Ми самі їзди¬ 
ли аж до Кагамлика поїти і воду для себе носимо. 

— А харцизяки! 
—! Простіть, пане. Студня висохла. Скажете, то вам 

води привеземо. 
— Обійде ся без вас, сам поїду з хлопцем. Де ту 

Кагамлик? — запитав грізно. 
—• Он тцмі, вже не далеко — сказав косоокий, показу¬ 

ючи смугу корчів. 
— А до гостинця, чи туди мушу вертати, чи можна 

доїхати берегом? 
— Можна доїхати берегом, пане. Милю звідти скру¬ 

чує ріка до гостинця. 
Хлопче, їдь на перед! — сказав пан Заґлоба зверта¬ 

ючись до Єлени. 
Мнимий хлопець обернув на місци конем і поїхав. 
— Слухати! — сказав пан Заґлоба, звертаючи ся до 

чабанів, — як ту приїде війско, то сказати, щом поїхав 
берегом до гостинця. 

— Добре, пане. 
Чверть години пізнїйше Заґлоба знов їхав побіч Єле¬ 

ни. 
— Якраз в пору вигадав я їм князя воєводу — сказав, 

прижмуривши покрите більмом око. Будуть тепер сидіти 
цілий день і, ждати на війско. Лихорадка на них на¬ 

пала на саме княже імя. 

— Бачу, що вацьпан мдеш такий поворотний дотеп, 

що можеш виратувати ся з кождої біди — сказала Єле- 

на — і дякую Богу, що мені зіслав такого опікуна. 

Шляхтичеви подобали ся сї слова, усьміхнув- ся, пог- 
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ладив рукою бороду і сказав: 
—- А що? має Заґлоба голову на карку? Хитрий я як 

Одисей, і се мушу вацьпаннї сказати, що колиби не ся 
хитрість, то вже давно н.нуки би мене дзюбали. Але 
щож робити? треба ратувати ся! Вони скоро повірили в 
близкість князя, бо що правда, то він, чи нині, чи 
завтра з’явить ся в сих сторонах, з огненним мечем як 
архангел. Щоби так і Богуна де по дорозі здусив, то 
офірував бим ся іти босо аж до Ченстохови. А хочби 
ті чабани були і не повірили, то саме спімнене князя 
вистарчило би, щоби їх повстримати від напасти на 
наше здоровлє. Однак скажу вацьпаннї, що їх зухвалість 
не ворожить для нас нічого доброго, бо се значить, що 
ту хлопство вже довідало ся про побіди Хмельницького 
і буде робити ся щораз більше зухвалим. Мусимо тепер 
тримати ся пусток, і не дуже до сїл заглядати, бо не¬ 
дуже безпечно. Дайже Боже як найскорше князя воєво¬ 
ду, бо дісталисьмо ся в таку матню, що гіршої трудно 
і придумати. 

Єлена знов затревожила ся і бажаючи добути з уст 
пана Заґлоби яке слово надїї, сказала: 

— Вже я тепер вірю, що вашмосць виратуєш себе 
і мене. 

— Має ся розуміти — відповів старий хитрун, — від 
того голова, щоби думала про шкіру. А вацьпанну то я 
вже так полюбив, що буду так обставати, як за своєю 
дочкою. В тім лишень лихо, що правду сказати, самі 
не знаємо куди утікати, бо і та Золотоноша не дуже 
безпечна. 

— Знаю се на певно, що братя у Золотоноші. 
— В Золотоноші, або і деинде, бо могли виїхати, а 

до Розлогів певно не будуть вертати тою дорогою, 
котрою ми їдемо. Більше я числю на тамошну залогу. 
Коби так хоч з пів хоругви, або з пів реґименту в зам¬ 
ку! Але от і Кагамлик. Тимчасом маємо бодай очерет 
під боком. Переправимо ся на другий бік і замість їха- 

V 
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ти з бігом ріки до гостинця, поїдемо в гору, щоби 
змилити слід. Правда, що зблизимо ся до Розлогів, але 
не дуже. . . 

— Зблизимо ся до Броварів, — сказала Єлена — через 
котрі їде ся до Золотоноші. 

— То Іще ліпше. Станьно вацьпанна. 
Напоїли коні. Відтак пан Заґлоба лишивши Єлену доб¬ 

ре сховану в хащах, поїхав шукати броду, який неза¬ 
довго знайшов, бо находив ся лишень кількадесяти кроків 
від місця, до котрого приїхали. Туди власне чабани 
переганяли коні на другий бік ріки, що була досить 
мілка, лишень береги були мало доступні, бо були за¬ 
рослі і болотнисті. Переправивши ся на другий бік пусти¬ 

ли ся скоро в гору ріки і їхали без віддиху аж до но- 

чи. Дорога була тяжка, бо до Кагамлика вливало ся мно- 
жество потоків, котрі розливали ся при уйстю і творили поне- 
куди трясавицї і розтопели. Треба було що хвилї шукати 
бродів, або передирати ся через хащі. Конї помучили 
ся дуже і ледво волокли за собою ноги. Хвилями так за¬ 
падали ся, що Заґлобі здавало ся, що вже більше не ви¬ 
лізуть. В кінци виїхали на високий сухий берег, порос¬ 
лий дубиною. Але вже була пізна ніч, а до того дуже 
темна. Дальша подорож була неможливою, бо на потемки 
можна було наїхати ш трясавицю і згинути, отже пан 
Заґлоба постановив заждати до ^ана. 

Розсідлав конї, попутав і пустив на пасовиско, опіс¬ 
ля назбирав листя, зробив з него постіль, застелив чапра¬ 
ками і накривши буркою сказав до Єлени: 

— Лягай вацьпанна і спи, бо нема нічого ліпшого до 
роботи. Роса вимиє очи, а се добре, а я також при¬ 
тулю голову до сїдла, бо вже костий не чую в собі. 
Огню не будемо розкладати, бо сьвітло моглоби нам ту 
єще яких чабанів спровадити. Ніч коротка, досьвіта по¬ 
їдемо дальше. Спи вацьпанна спокійно. Наробилисьмо 
викрутасів як заяць, і хоч по простій дорозі не так ду¬ 
же далеко заїхалисьмо, то однак позатиралисьмо сліди 
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за собою, що чорта з’їсть, хто нас буде шукати. Добра¬ 
ніч вацьпаннї! 

— Добраніч вацьпанови! 
Стрункий козачок укляк і довго молив ся, підносячи 

очи до зьвізд, а пан Заґлоба взяв на плечі сїдло і від¬ 
ніс трохи одалїк, де собі був вибрав місце до спаня. 
Бфег був високий і сухий, проте вільний від комарів і 
добрий на нічліг. Густе листе дубів могло і від дощу за¬ 
хистити. 

Єлена довго не могла заснути. Події послїдної ночи 
ставали живим образом перед нею, з темряви виринали 
облича помордованих: стрийни і братів. Здавало ся єї, 
що є разом з їх трупами замкнена в сінях в Розлогах і 
що до ти сїний зараз війде Богун. Видїла єго бліде о- 

бличе і соболині чорні брови, стягнені болем, і очи 
звернені нанеї. Найшла на ню невисказана тревога... А 
нуж справді серед сеї темряви, що єї окружає, узрить 
нагло направду двоє сьвітячих очий. . . 
Місяць на хвилину виглянув з за хмар, побілив снопом 

сьвітла діброву і надав фантастичний вигляд пням і галу¬ 
зям. Диркачі відізвали ся по лугах, а перепелиці на сте 
пах; часом доходили якісь дивні, далекі голоси птахів, 
чи нічних зьвірять. Близше прихали коні, що гризучи 
траву і скачучи в путах і віддалювали ся від сплячих. Але 
всі ті голоси успокоювгли Єлену, бо розганяли фантас¬ 
тичні привиди і нагадували дійсність; говорили єї ,що ті 
сіни, що все ставали перед єї очима, і ті трупи крев¬ 
них, і той блідий Богун з пімстою в очех, — що се все 
злуда змислів, витвір страху і нічого більше. Перед кілько¬ 

ма днями думка про таку ніч, в пустини, переймилаби єї 
смертельним страхом. А сегодня, щоби ся успокоїти, му 
сіла собі нагадувати, що вона дійсно над Кагамликом, 
далеко від своєї дівочої кімнати. 

Грали єї до сну диркачі і перепелиці, миготіли зьвіз- 
ди, як вітер порушив галузєм, бренїли хрущі на дубо¬ 
вім листю — і вкінци заснула. Але ночи в пустині мають 
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також свої несподіванки. Вже свитало, коли до єї ух 
дійшли з далека якісь страшні голоси, якесь харкотанє, 
вите, хропінє, пізнїйше квичінє, таке жалібне і перераз- 
ливе, що кров стяла ся в єї жилах. Зірвала ся на рівні 
ноги, вкрита зимним потом, перестрашена і не знаючи, що 
робити. Нагло перед нею мигнув Заґлоба, що летїв без 
шапки в напрямі тих голосів, з пістолем в руці. По хви 
лї роздав ся єго голос: “У-га! у-га! сіромаха!” — гукнув 
вистріл і все затихло. Єленї здавало ся, що чекає цілі 
віки, в кінци однак, низше берега, почула знов Заґлобу: 

— А щоби вас пси поїли! щоби вас зі шкіри обдерли! 
Щоби вас Жиди на ковнїрах носили! 

В голосі Заґлоби пробивала ся правдива розпука 
— Мосцї пане, що ся стало? — питала дівчина. 
— Вовки поїли коні. 

— .Єзус, Мария, оба? 
— Одного з’їли, другого покалічили, так, що і сто 

кроків не піде. Відійшли в ночи не дальше як на триста 
кроків, і вже по них. 

— Щож тепер пічнемо? 
— Що пічнемо? Повистругуємо собі% патики і повсї- 

даємо на них. Чи я знаю, що пічнемо? От, чиста де- 

сперация. Кажу вацьпаннї, що чорт очевидно на нас 
завзяв ся — і нема в ' тім нічого дивного, бо мусить 
бути Богуновим приятелем', а може і кревним. Що пі¬ 
чнемо? Єсли я переміню ся в коня, тоаЇ бодай ваць- 
пання будеш мати на чім їхати. Шельмою буду, єсли 
я коли був в подібних тарапатах. 

— Підемо пішки... 
— Добре то вацьпаннї, при твоїх двайцяти літах, 

але не мені, при моїй товщи, подорожувати хлопською 
модою. Хоч і се недобре говорю, бо ту леда хлоп 
має шкапу, а лишень пси ходять пішки. Чиста деспе- 
рация, як мені Бог милий! А вжеж не будемо ту си¬ 
діти, тілько підемо, але коли зайдемо до тої Золото¬ 
ноші, то не знаю. Утікати навіть на кони недуже ми- 
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ла річ, а на піхоту, то вже остатна біда. Отже стало 
ся нам вже се, що найгіршого могло ся стати. Куль- 
баки мусимо лишити, а що до губи вложити, мусимо 
двигати на власних плечах. 

— Не позволю я на се, щоби вацьпан сам двигав; 
чого буде треба, то і я понесу. 
Заґлоба удобрухав ся, видячи таку завзятість дів¬ 

чини- 

— Моя мосця панно, — сказав — та я вже хибабим 
був Турком, або поганином, колибим на се позволив. 
Не до двиганя то ті біленькі ручки, не двиганя сї 
стрункі плечі. Як Бог позволить, то дам собі якось 
раду, тільки буду мусів часто відпочивати, бом був 
занадто повздержний в їді і напитках і то^їу маю ко¬ 
роткий Біддих. Візьмемо чажраки до сгіаня і трохи по¬ 
живи, а впрочім не богато єї ся лишить, бо от зараз 
треба буде добре покріпити ся. 

Отже стали покріпляти ся, при чім пан Заґлоба, 
покинувши свою захвалювану повздержність, старав ся 
о довгий віддих. Коло полудня прийшли над брід, ко¬ 
трим очевидно деколи переїзджали люди і вози, бо по 
о^ох берегах були сліди коліс і кінських копит. 

--Може то дорога до Золотоноші? — сказала Єлена. 
— Ба! нема кого поспитати. 
Ледво пан Заґлоба скінчив говорити, коли з далека 

дійшов до них якийсь людський голос. 
— Зажди но вацьпанна, ми ліпше схо-шймо ся — 

шепнув Заґлоба. 
Голос зближав ся щораз більше. 
— Видиш що вацьпан? — запитала Єлена 
— Виджу. 
— Хто іде? 

— Сліпий дід з лірою. Хлопець єго провадить. Ски¬ 
дають тепер чоботи. Перейдуть до нас через ріку. 

За хвилю хлюпіт води дав знати, що дійсно пере¬ 
ходять. 

Заґлоба і Єлена вийшли з криївки. 



— 226 — 

— Слава Богу! — сказав голосно шляхтич. 
Слава на віки! — відповів дїд. — А хто ту є? 

-- Христіяни. Не бій ся дїду, на тобі гріш. 
— Щоб вам сьвятий Миколай дав щастя і здоровля. 
— А звідки йдете, дїду? 

- З Броварів. 
— А та дорога куда провадить? ^ 

-— До хуторів, пане, до села... 
— А до Золотоноші нею зайде? 
•— Можна, пане. 
— Давно вийшлисьте з Броварів? 
— Вчера рано, пане. 
— А в Розлогах булисьте? 
— Були. Але говорили, що там лицарі прийшли, що 

б ^ ла битва. 
— Хто се говорив? 
— Оповідали в Броварах. Там поїхав оден з князів 

ської челяди, а що говорив, то страх. 
— А ви єго не видїли? 
— Я, пане, нїкого не виджу, я слїпий. 
— А сей хлопець? 
— Він видить, але він немова, я оден єго розумію. 
— А далеко звідси до Розлогів, бо ми туди власне 

йдемо. 
— Ой, далеко. 
— То ви кажете, що ви були в Розлогах? 
— Були, пане. 
— Так! — сказав пан Заґлоба і нагло вхопив хлоп- 

чиска за карк. 
•— Га, лотри, злодїї, лайдаки! Ходите на перевіди, 

намовляєте хлопів до бунту! Гей, Федор, Олекса, Мак¬ 
симе, беріть їх, обдеріть до гола і повісьте, або уто¬ 
піть! Бий їх, се бунтівники, доносчики, бий, забий.! 

Почав торгати хлопчиска і трясти ним з цїлої сили, 
при чім кричав щораз голоснїйше. Дїд кинув ся на 
коліна, просячи о милосерде, хлопчиско видавав пере- 
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здуміла на сю напасть. 

— Що вацьпан робиш? — питала, не довіряючи вла¬ 
сним оча,М'. 

Але пан Заґлоба верещав, проклинав, порушував ці¬ 
ле пекло, взивав всіх нещасть і хороб — грозив всіля¬ 
кими родами мук і смерти. 

Княжна думала, що він збожеволів. 
— Втікай! — кликнув на ню — не пристоїть тобі ди- 

вити ся на се, що ся ту стане! втікай, говорю. 
Нагло звернув ся до діда. 
— Скидай одіне, цапе, а ні то тебе ту на кусні 

порубаю! 
1, звернувши хлопчиска на землю, почав єго обди¬ 

рати власними руками. Перестрашений дід скинув чим- 
скорше ліру, торбу і свиту. 

— Скидай все! щобись пропав! — верещав Заґлоба. 
Дід почав скидати сорочку. 
Княжна, видячи на що ся заносить, віддалила ся 

скоро, щоби не наразити своєї дівочої скромности ви¬ 
дом голого тіла, а за утікаючою летіли еще прокло- 
ни Заґлоби. 

Віддаливши ся досить далеко, задержала ся, не зна¬ 
ючи сама, що робити. Побачила пень дерева, звалено¬ 
го вихром, отже сіла на нїм і чекала. До еї ух дохо¬ 
дили верески німого, зойки діда і крики пана Заґлоби. 

Вкінци все затихло. Чути було лишень щебет пти- 
чок і шум листя. ГІо хвилі дав ся чути сопіт і тя¬ 

жкий хід людський. 
Був се йан Заґлоба. 
На плечах ніс одіне, здерте з діда і з хлопця, а 

в руках дві пари чобіт і ліру. Зблизивши ся почав 
моргати своїм здоровим оком, усьміхати ся і сопіти. 

Очевидно був в знаменитім гуморі. 
— Ніякий возьний в трибуналі не накричить ся так, 

як я ся накричав — сказав. — Аж єм захрип! Але маю, 
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чогом хотів. Пустив єм їх голих, так як їх мати ро¬ 

дила. Коли мене султан не зробить башою, або во¬ 
лоським господарем, то є невдячним1, бом приспорив 
прецї двох турецьких сьвятих. О лайдаки! просили, що¬ 
би їм хоч сорочки лишити! Алем ї,м* сказав, що по- 
винни мені подякувати, що їх лишаю живими. А глянь 
ко вацьпанна. Все нове, і свити, і чоботи і сорочки. 
Маєж ту бути порядок в Річи посполитій, коли хамс¬ 
тво так богато вбирає ся? Але вони були в Броварах 
на відпусті, де зібрали чимало гроший і собі все нове 
покупили на ярмарку. Не оден шляхтич тілько не вио¬ 

ре в тім краю, що дїд нажебрає. Від нині покидаю 
лицарське ремесло; буду дїдів обдирати по гостинцях, 
бо бачу, що в той спосіб скорше можна дійти до ма¬ 
єтку. 

— Але на який хосен вацьпан се зробив? — питала 
Єлена. 

— На який хосен? Вацьпанна сего не розумієш? Як 
так, то зажди трохи, а зараз побачиш, який з сего 
хосен. 

Сказавши се, взяв половину здертого одїня і пі¬ 

шов в корчі, що росли над берегом. По якімсь часі 
в корчах відізвали ся , звуки лїри, а відтак показав 
ся., вже не пан Заґлоба, але правдивий український 
„дїд“, з більмом на однім оцї, з сивою бородою. Дїд 
зближив ся до Єлени, сьпіваючи захриплим голосом: 

„Соколе ясний, брате мій рідний 
Ти високо літаєш, 
Ти далеко видаєш”. * 

Княжна заплескала в долоні, і перший раз від у- 
течі з Розлогів розяснив усьміх єї гарне лице. 

— Колибим не знала, що се вацьпан, то рішучобим 
не пізнала. 

— А що? — сказав пан Заґлоба. — Певно, що і на 
запусти не бачила вацьпанна ліпшої машкари. Оглядав 
я себе в Кагамлику і єсли коли видів ліпшого дїда, то 
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нехай мене повісять. Пісень мені також не забракне. Що 
щьпанна волиш? Може про “Марусю Богуславку”, про 

“Бондарівну”, або про “Серпягову смерть?” Можу і се. 
Шельмою буду если не зароблю на кавалок хлїба ме¬ 
жи найбільшими гільтаями. 

—• Вже тепер розумію, чому вашмосць пообдирав сих 
бідаків, а се, щоби нам в перебранЮ було безпечнїйше 
утікати. 

— Розуміє ся — сказав пан Заґлоба. — Щож то ваць- 
панна думаєш? Ту на Заднїпровю нарід гірший як де- 
инде, і лишень залізна рука князя здержує гільтайство 
від сваволі, а тепер, коли довідають ся про війну з 
Запорожем і про побіди Хмельницького, то їх жадною 
силою не здержать від бунту. Бачилась вацьпанна тих 
чабанів, що то хотіли добирати ся до нашої шкіри?? 
Єсли гетьмани скоро не покіньчать з Хмельницьким, 
то за день, два, цілий край буде в огни — і якже я 
тоді перепроваджу вацьпанну через купи збунтованого 
хлопства? А малибисьмо впасти в їх руки, то ліпше 
було для вацьпанни лишити ся в Богунових. 

— О, не може се бути! Волю смерть! — перервала 
княжна. 

—А я волю житє, бо смерть то на раз штука, від 
котрої не викрутиш ся жадним хитруньством. Але ду¬ 

маю, що сам Бог зіслав нам тих дідів. Настрашив єм 
їх, так як і тамтих чабанів, що князь з війском не да¬ 

леко. Будуть зо три дні зі страху в очеретах сидіти. 

А ми тимчасом в перебрашо якось доберемо ся до Зо¬ 

лотоноші; а ні, то підемо дальше аж до гетьманів, або 
будемо на князя чекати, і то вже безпечно, бо дідам 
нема чого Козаків або хлопів бояти ся. Моглибисьмо 
спокійно перейти через обоз Хмельницького. Лишень од¬ 

них Татарів треба нам вітаре (оминати) , бо они би 
взяли вацьпанну, яко молодого хлопця, в ясир. 

— То і я мушу сч перебрати? 

— Так, скинь отже вацьпанна з себе сей убір ко- 
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зачка і передягни ся за хлопського підростка. Трохи ти, 

як на хамську дитину, за гладка, так як я на дїда, а- 
ле се нічого, вітер осмалить личко вацьпанни, а і мені 
від ходу черево спаде. Сипочу з себе всю товщ. Коли 
мені Волохи випекли око, том думав, що се вже ду¬ 

же страшна пригода прийшла на мене, а тепер бачу, 

що і се мені' пригодить ся, бо дід, а не сліпий, був 
би підозрілий. Будеш мене вацьпанна провадити за руку, 

а називай мене Онуфрий, бо таке буде моє дідівське 
імя. Тепер чим скорше перебери ся, нам час в дорогу, 

яка, як звичайно на піхоту, буде довга. 

Пан Заґлоба відійшов, а Єлена сейчас стала пере¬ 

бирати ся за дідівського хлопця. Виполоскавши ся в рі¬ 

ці, скинула козацький жупаник, а вдягнула хлопську сви¬ 

тину і соломяний капелюх і перевісила подорожні сакви. 

На щасте хлопчиско, обдертий через пана Заґлобу, був 
високий, отже все на ню добре пасувало. 

Заґлоба, вернувши ся, оглянув єї уважно .і сказав: 
— Мій Боже, неоден лицар вирік би ся свого стану, 

а знаю одного гузара, щоби се напевно зробив. Ли¬ 

шень з тим волосєм треба конечно щось порадити. Ба¬ 

чив я в Стамбулі гарних хлопців, але такого, том єще 
не бачив. 

— Дай Боже, щоби мені на зле не вийшла моя кра¬ 

са — сказала Єлена. 

Одйцк усьміхала ся, бо єї жіночим ухам мило було 
слухати слів пана Заґлоби. 

— Краса ніколи на зле не виходить, на що я можу 
бути добрим приміром', бо коли мені Турки в Балаті 
випалили одно око, то хотіли випалити і друге, але 
мене виратувала жінка тамошного баші задля моєї ве¬ 

ликої вроди, котрої остатки іможеш єще тепер вацьпан¬ 

на оглядати. 

— А вацьпан говорив, що се Волохи випалили тобі 
око. 

— Бо Волохи, але потурчені, що служили в Балаті 
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> баші. 
— Прецінь вацьпанови і того одного не випалили. 

— Нї, лишень від розпеченого желїза більмом зайш¬ 

ло. Але то все одно. Щож отже зробиш вацьпанна 
з своїм волосєм? 

— А щож? треба обтяти. 

— А треба. Але як? 
— Вацьпан своєю шаблею. 

Добре то шаблею голову відтяти, але волосе, то 
вже не знаю кво модо (в який спосіб)? 

— Знаєш вацьпан що? Я сяду при тім зваленім пни, 

а волосе через пень переложу, а вацьпан шаблею від¬ 

рубаєш. Тілько мені голови не відрубай. 

— О се вацьпанна не бій ся. Нераз я по пяному об¬ 

тинав ґноти від сьвічок, анї не задраснувши сьвічки. Не 
зроблю і вацьпаннї кривди, хоч така робота для мене 
першина. 

Єлена усіла коло пня і перекинувши вповперек своє 
буйне, чорне волосе, піднесла очи до пана Заґлоби... 

— Я готова, — сказала — рубай вацьпан. 

І усьміхнула ся до не. о трохи смутно, бо її жаль 
було сего волося, яке ледви двома долонями можна бу¬ 

ло при голові упяти. Але і панови Заґлобі було якось 
неспоро- Обійшов пень для лїпшого розмаху і муркотів: 

— Тьфу! тьфу! волївбим зістати цируликом і підго¬ 

лювати Козакам оселедці. Здає ся мені, що я є катом 
і беру ся до катівської роботи, бо відомо вацьпаннї, 
що они обтинають чарівницям волосе на голові, щоби 
часом чорт в нїм не притаїв ся і своєю силою не зі¬ 
псував дїланя тортур. Але Еацьпанна не чарівниця, отже 
і сей мій поступок видає ся мені дуже паскудним, і 
єсли мені за се пан Скшетуский не обітне ух, то му 
скажу до очий, що він не шляхтич. Далебіг, мурашки 
мені бігають попід скірзю. Зажмуриж бодай вацьпанна 
очи. - . : - '«к« 

— Вже! — сказала Єлена. 
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Пан Заґлоба підніс ся в гору, неначеби в стременах 
складав ся до удару. Остре желїзо свиснуло в воздусї, і 
сейчас довгі, чорні звої волося зсунули ся по гладкій 
корі пня на землю. 

— Вже! — сказав з черги Заґлоба. 

Єлена встала скоро і сейчас коротко обтяте волося 
розсипало ся чорним колесом коло єї лиця, на котре вис¬ 

тупили румянцї встиду, бо в тих часах обітненє дівчині 
волося уважано за велику ганьбу, отже була се з єї сторони 
тяжка жертва, котру лишень могла знести з конечности. 
Навіть і слези показали ся в єї очах, а пан Заґлоба не 
рад з себе, зівсїм єї не потішав. 

— Здає ся мені, іцом відважив ся на щось нечесного 
— сказав — і кажу вацьпаннї, що єсли пан Скшетуский є 
гідним кавалером, то повинен мені за се обтяти уха. 

Але не можна було инакше, бо би зараз пізнали, що 
вацьпанна дівчина. Тепер бодай підемо сьміло. Розвідав 
ся я в дїда і про дорогу, приложивши єму шаблю до 
горла. Після того, як він говорив, то зобачимо на сте¬ 

лі три дуби, коло котрих буде вовчий яр, а біля яру 
дорога на Демянівку, до Золотоноші. Чумаки їздять до¬ 

рогою, то можна ся буде присісти на возї. Тяжкі то 
ми хвилі переживаємо з вацьпанною, яких певно ніколи 
не забудемо. Тепер от треба буде і з шаблями розста- 

ти ся, бо не випадає дїдови, анї єго хлопцеви, мати 
при собі шляхотської відзнаки. Встромлю їх під сей пень, 
може Бог дасть, що колись віднайду. Богато походів 
видїла ся шабля і була причиною великих діл. Вір ме¬ 

ні вацьпанна, що дотепер бувбим вже реґиментарем, ко- 

либи не людська злість і зависть, що мене посуджувала 
о наклін до горячих напоїв. Так то буває на сьвітї. 
Ніде нема справедливости! Щом не лїз як дурень на 
згубу і з хоробростию умів, як другий Кунктатор, лу- 

чити второпність, то перший пан Зацьвілїховський го¬ 

ворив, що я трус. Добрий він чоловік, але має недо¬ 

брий язик. Єще недавно дотинав менї, що я братав ся 
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з Козаками, а колиби не се братанє, то певно, що ваць- 
панна не втїклаби з Богунових рук. 

Так розправляючи, повтикав пан Заґлоба шаблі під 
пень, понакривав зелом і травою, відтак перевісив через 
плечі сакви і теорбан, взяв в руки костур повисаджува¬ 

ний кременем, махнув раз і другий опісля сказав: 

— Но, і се не зле, можна буде якому псови або і 
вовкови сьвічки в сліпаках засьвітити і зуби порахувати. 
Найгірше є се, що треба іти піхотою, але нема ради! 

Ходім! 

Пішли. Чорноволосий хлопець передом, дід за ним. 

Дід муркотів і проклинав, бо було ему горячо іти на 
піхоту, хоч степом потягав вітер. Вітер сей осмалював 
лице гарного хлопчини. Незадовго найшли на яр, на ко¬ 

трого дні било жерело, відсилаючи свою хрустальну во¬ 

ду до Кагамлика. Коло того яру, недалеко від ріки, ро¬ 
сли на могилі три могучі дуби; наші подорожні зараз 
до них скрутили. І зараз натрапили на сліди дороги, 

котра жовтіла ся на степу від цьвітів, що виросли на 
худобячім навозї. Дорога була пуста, ані на ній чума¬ 
ка, ані мази, ані сивих волів круторогих вільно ідучих. 

Денеде лежали лишень худобячі кости. Подорожні в о- 

дно ішли, випочиваючи лишень по тінистих дібровах. 

Чорноволосий хлопчина заскпляв на мураві, а дід чував. 

Переходили також через ручаї, а де небуло броду, то 
мусїли шукати,ходячи довго берегом. Часами дід пере¬ 

носив хлопця на руках, з задивляючою силою, як на 
чоловіка, що ходив за жебраним хлібом. Але був се 
плечистий дід! Так волокли ся знов аж до вечера, аж 
вкінци хлопчина усів при дорозі в дубовім лісі і сказав: 

—- Вже мені духу не стає і вибилам1 ся з сили. Не 
піду дальше. Ляжу ту і буду вмирати. 

Дід дуже зажурив ся. 

— От раз проклята пустиня! — сказав — ані хутора, ні 
села при дорозі, ані живого чоловіка. Але не можемо 
тутки на ніч лишити ся. Вечер вже робить ся, за го- 
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дину буде темно... а послухай но вацьпанна! 

Ту дїд замовк і через хвилю панувала глубока ти- 

шина. Але нагло перервав її далекий понурий голос 
що здавало ся виходив з нутра землі', а дійсно вихо 
див з яру, що лежав недалеко дороги. 

— То вовки — сказав пан Ззґлоба. — Минувшої ночи 
малисьмо коні, то нам поїли коні, а тепер би до нас 
самих забрали ся. Маю я вправдї пістолет під свитою, 

але пороху не знаю чи на два рази стане, а не хотїв- 

бим бути марципаном на вовчім' весїлю. Чуєш вацьпан¬ 

на? — знов! 
Дійсно знов роздало ся вите і то мабуть вже бли- 

зше. 
— Вставай, дитино! — сказав дїд. — А не можеш іти, 

то тебе понесу. Щож робити? Виджу, щом занадто по¬ 

любив вацьпанну, але се певно тому, що жиючи в без- 

женности, не міг єм лишити власних правих наслїдників, 

а єсли є неправі, то є бісурманами, бом довго перебу¬ 

вав в Туреччині. І на мені кінчить ся , рід Заґлобів, гер¬ 

бу Вчелє. Вацьпанна заопікуеш ся моєю старостию, але 
тепер вставай, або сідай мені на плечі на барана. 

— Ноги так мені отяжіли, що вже не можу рушити 
ся. 

— А хвалилась ся вацьпанна своєю силою. Але тихо 
но! тихо! Бігме, чую гавканє псів. Так є, се пси, не 
вовки. Отже недалеко мусить бути Демянівка, про котру 
мені дїд говорив. Богу дякувати! А я вже думав, чи би 
не розкласти вогню від вовків, але ми би певно поза¬ 

сипляли, босьмо обоє помучені. Так є, се пси. Чуєш? 

— Ходім! — сказала Єлена, котрій нагло прибуло сил. 

І справді ледви вийшли з лїса, як показали ся огні 
численних хат. Побачили також три копули церковці, по¬ 

битої сьвіжими ґонтами, що сьвітили ся єще в сумерку 
від послїдних відблесків вечірного зарева. Гавканє псів 
доходило щораз виразнїйше. 

— Так, се Демянівка, не може бути нїчо иншого — 
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сказав пан Заґлоба. — Дідів скрізь радо приймають, мо¬ 

же знайде ся де нічліг і вечера, а може добрі люди 
дальше повезуть. Зажди но вацьпанна, се княже село 
отже може в нїм і підстароста мешкає. І спічнемо і віс- 

1ИЙ рОЗДОбуДЄ|МО. Князь вже мусить бути в дорозі. Мо¬ 

же ратунок надійде скорше, ніж вацьпанна сподієш ся. 

Але! памятай же, щось німа. Зачинаю вже і я блудити 
головою, бо казавєм тобі кликати себе Онуфриєм, а 
скоро ти німа, то не можеш мене ніяк кликати. Я сам 
буду говорити за тебе і за себе, а дякувати Богу, го¬ 

ворю по хлопськи так добре, як і по латині. Дальше, 

дальше,! От, вже і перші хати недалеко. Мій Боже! ко¬ 

ли то скінчить ся наше скитальство? Кобисьмо бодай 
могли дістати загрітого пива, і за се хвалив бим Бога. 

Пан Заґлоба замовк, і через якийсь час ішли мов¬ 

чки коло себе. Опісля став знов говорити: 

— Памятай же вацьпанна, щось німа. Коли тебе хто 
про щось спитає, то зараз покажи єму на мене і ска¬ 

жи: „гум, гум>, гум! нія, нія!” Як я завважав, то ваць¬ 

панна маєш богато второпности, а ту до того ходить 
о нашу скіру. Хибабисьмо припадково натрапили на геть¬ 

манські або княжі корогви, тоді зараз оголосимо, хто 
ми є, особливо єсли би ся знайшов чемний офіцир, 

знакомий пана Скшетуского- А впрочім вацьпанна на 
ходиш ся під княжою опікою, то і не маєш чого жов 
нїрів бояти ся. О! а се що за огні там в долині бу¬ 

хають? Ага, кують, се кузня! Але як виджу, то і лю 
дий при ній не мало! Ходім до них. 

Дійсно в роскалинї, що була неначе присінком до 
яру, стояла кузня, з котрої комина сипали ся снопи і 
клуби золотих іскор, через отворені двері і численні ді¬ 

ри, повиверчувані в стінах, бухало ясне сьвітло, присло 
нюване хвилями темними постатями, що крутили ся в 
середині. На дворі, перед кузьнею, видно було також в 
нічнім сумерку кількадесять постатий, що стояли купка¬ 

ми. Молоти в кузьни били до такту, відголос ішов до 
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окола і єго відгомін мішав ся з сьпівари перед кузь- 
нею, з галасом розмови і гавканєм псів. Видячи те все 
пан Заґлоба зараз скрутив в той яр, забрумкав на лі 
ру і почав сьпівати: 

„Гей, на горі 
Там женці жнуть, 

А попід горою, 

Попід зеленою, 

Козаки ідуть.” 

Так сьпіваючи зближив ся до громади людий, що 
стояли перед кузьнею. Роздивив ся: були се хлопи, і 
по більшій части пяні. Майже всі тримали в руках дру- 

чки. На декотрих з тих дручків були коси, понасаджу- 

ні шторцом, і вістря списів. Ковалі в кузни працювали 
власне над виробом тих вістрий і відгинанєм кіс. 

— Гей, дід, дід! — почали кликати в громаді. 
— Слава Богу! — сказав пан Заґлоба. 

— Слава на віки. 

— Скажіть монї, діти чи се, вже Демянівка? 

— Демянівка. Або що? 

— Бо мені по дорозі казали, — говорив дальше дід 
— що ту мешкають добрі люди, що дща пригорнуть, 

накормлять, напоютв, переночують і гропйй дадуть. Я 
старий, відбув далеку дорогу, а хлопець то вже т&ки 
зїмсїм не годен іти. Він бідний, німий, провадить м&іе 
старого, бо не виджу, слїп&дь я нещасний. Бог вас бу¬ 

де благосдовйЯ'и, добрі люди, 1 сьвятий Миколай чудотво- 

реі$ь поблагословить, і сівятий Онуфрий поблагословить 
В однім оці єще мені трохи Божого Рьвітла лишило ся, а 
друге сліпе на віки; так і ходжу з лірою, пісні бьпіваіЬ і 
йшю як птиця, тим, що з рук добрих людий впаде. 

— А звідки ви діду? 

— Ой, з далека, з далека! Але позвольте відпочити, бо 
вйдяф/ під кузьнею є лавка. Сідай і ти небоже — говорш 
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дальше, показуючи Єленї лавку. — Ми аж з над Ладави 
добрі люди. Але з дому давно, давно вийшли, а тепер іде 
мо з Броварів з відпусту. 

— А що там доброго чували? —питав старий хлоп з 
косою в руках. 

— Чувати чували, але чи що доброго, не знаємо. Людий 
там насходило ся тьма. О Хмельницькім говорили, що звою- 

Бав гетьманьського сина і єго лицарів. Чували також, що 
на руськім березі хлопи на панів підносять ся. 

Громада зараз окружила пана Заґлобу, котрий, сидячи 
коло княжни, від часу до часу ударяв в струни ліри. 

— То ви, батьку, чули що ся підносять? 

— А якже. Нещаслива бо наша хлопська доля. 

— Але говорять, що буде конець? 

— В Київі найшли на вівтари лист від Ісуса Христа, що 
буде війна страшна і люта і великий пролив крови по 
цілій Украінї. 

Півколесо коло лавки, на котрій сидів пан Заґлоба, 

затїснило ся єще більше. 

— Кажете, що письмо було? 

— Було, було! О війні, о проливі крови... Але не могу 
довше говорити, бо мені старому бідному вже в горлі 
засохло. 

— Маєте, діду, гйірку горівки, а говоріть, щосьде чули 
на сьвітї. Знаємо і ми що діди всюди бувають і все знають 
Бувада вже у нас, тай- казали, що на панів прийде від Хмеля 
чорна година. Отже ми казали собі робити сїїиси і коси, 

щоби не лишити ся по заді, ала тепер не знаємо, чи вже за¬ 

чинати, чи чекати на письмо від Хмеля. 

Заґлоба вихилив мірку, посмакував, опісля подумав 
хвилю і сказав: 

—- А хто вам говорить, що час зачинати? 
— Ми самі хочемо! 

— Зачинати! зачинали! — відозвали ся численні голоси. 
— Коли Запорожці панів побщги, то тре*ба зачинати. 

Кос*и і списи затрясли сй в мозолистих руках І видали 
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зловіщий бренькіт. 
Відтак настала хвиля мовчаня, лишень молоти в 

кузьни били без перестанку. Громада чекала, що скаже 
дід. А дїд думав, думав, аж вкінци спитав: 

— Чиї ви люди? 

— Ми князя Яреми. 

— А кого ви будете різати? 

Хлопи поглянули по собі. 
— Єго? — спитав дїд. 

— Не здержимо. 

— Ой не здержите, діти, не здержите. Бував і я в Луб¬ 

нах і видів князя на власні очи. Страшний він! Коли 
крикне, дерева в лїсї дрожать, а як тупне ногою, робить 
ся яр. Єго і король боїть ся, і гетьмани слухають і всї ся 
єго боять. Не здержите. Не ви єго будете шукати, але 
він вас пошукає. А ви сего не знаєте, що я знаю, що 
єму всї Ляхи прийдуть на поміч, а знаєте: що Лях, то шабля! 

Понура мовчанка запанувала в громадї; дїд вдарив знов 
по струнах лїри і говорив дальше, звернувши лице до 
місяця: 

— Іде князь, іде, а при нїм тілько червоних китайок і корог- 

вів, що зьвізд на небі, а будаків на степу. Летить перед 
ним вітер і плаче, а знаєте діти, чого він плаче? Над 
вашою долею він плаче. Летить перед ним смерть-мати 
з косою і дзвонить, а знаєте длячого дзвонить? На ваші 
голови дзвонить! 

— Господи помилуй! — відізвали ся тихі, перестрашені 
голоси. 

І знов було чути лишень бите молотів. 

— Хто ту княжий комісар? — запитав дїд. 

— Пан Гдешиньский. 

— А де він? 

— Утік. 

— А чому він утїк? 

— Бо чув, що для нас вже кують ся списи і коси, тож 
налякав ся і утїк. 
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— Тим гірше, бо він на вас князеви скаже. 

— Щось ти, діду, крачеш як крук — сказав старий хлоп 
— А ми таки думаємо, що на панів надходить послїдні: 

година. І не буде їх анї на руськім анї на татарськім берегу 
анї панів, анї чиншу, анї чопового, анї сухомельщини, анї 
перевозового — і не буде Жидів, бо так стоїть в листі від 
Христа, про котрий ти сам говорив. А Хмель такий модний 
як і князь... Нехай ся попрубують! 

— Дайже му Боже! — говорив дід. — Тяжка наша хлоп 
ська доля, а давнїйше було инакше. 

— Чия земля? князева; чий степ? княжий; чий лїс? 
княжий; чиї стада-? князеві; а давнїйше був Божий лїс, 
Божий степ; хто прийшов перший, той взяв і нікому не 
був нічого винен. А тепер все у панів і князів... 

— Ваша правда, діти! — сказав дїд — але я вам одну 
річ скажу: самі знаєте, що ту князеви не здержите, 
отже слухайте, що вам скажу: хто хоче панів різати, 

то нехай ту не чекає, доки ся Хмель з князем не 
спробує, але нехай утікає до Хмеля — і то зараз, за¬ 

втра, бо князь вже в дорозі. Єсли єго пан Ґдеши- 

ньский намовить до Демянівки, то князь вас ту і о- 

дного живим не лишить, всіх виріже — отже ви до 
Хмеля утікайте. Чим більше вас там буде, тим лекше 
собі Хмель порадить! О! бо тяжку він має перед собою 
роботу. Перше гетьмани, і без числа коронних війск, від¬ 

так князь, сильнїйший від гетьманів. Летіть ви діти, по¬ 

магати Хмелеви і Запорожцям, бо они небожата не видер¬ 

жать, а прецї се они за вашу свободу і за ваше добро з 
панами бють ся. Летіть, то ся і перед князем сховаєте 
і Хмелеви поможете. 

— Вже правду говорить! — відозвали ся голоси в 
громаді. . 

— Добре говорить! 

— Мудрий дїд! 

— То ти бачив князя в дорозі? 

— Бачити, не бачив, але в Броварах говорили що вже 
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рушив ся з Лубнів; палить і стинає, де лиш одну спису 
знайде: лишає лишень голу землю і небо! 

— Господи помилуй! 

— А де нам Хмеля шукати? 

— По тоє я, діти, і прийшов, щоби вам повісти, де 
Хмеля шукати. Підіть ви, дітоньки, до Золотоноші, а від¬ 

так до Трехтиммрова, а там вже Хмель буде на вас чекати, 

— там також зберуть ся люди зі всіх сїл і хуторів, там 
і Татари прийдуть, бо инакше би вам князь анї одному 
не позволив ходити по земли. 

— А ви, батьку, підете з нами ? 

— Піти не піду, бо старі ноги до себе вже земля тягне. 

Але мені запряжете телїгу, то поїду з вами. А перед Зо¬ 

лотоношею піду на перед зобачити, чи там нема панських 
жовнірів. Як будуть, то оминемо і підемо просто на Трех- 

тимирів. Там вже козацький край. А тепер імені дайте 
їсти і пити, бо я старий і голодний і хлопчина мій голод¬ 

ний. Поїдемо завтра рано, а по дорозі вам засьпіваю 
про пана Потоцкого і князя Ярему. Ой, грізні се льви! 

Буде великий пролив крови на Украінї, бо небо страшно 
червоніє ся а і місяць неначе плаває в крови. Просіть 
ви, діти, Божого змилуваня, бо неодному не ходити вже 
довше по сьвїтї Божім. Чув я також, що опирі з могил 
встають і виють. 

Якийсь перестрах огорнув згромаджене хлопство. Мимо¬ 

волі почали оглядати ся і хрестити ся і шептати межи 
собою. Вкінци оден крикнув: 

— До Золотоноші! 
-— До Золотоноші! — повторили всі, неначе би там якраз 

був ратунок. 

— До Трехтимирова! — На погибель Ляхдм і панам! 

Нагло якийсь молодий козачок виступив на перед, 

потряс списою і крикнув: 

— Батьки! а коли завтра ідемо до Золотоноші, то нині 
ходім на комісарський двір! 

— На комісарський двір! — крикнуло відразу кілька- 
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десять голосів. 

— Спалити, добро забрати! 

Але дїд, що мав голову спущену на груди, підніс єї 
в гору і сказав: 

— Ей, діди, не ходіть но ви на комісарський двір і не 
паліть єго, бо буде лихо. Князь ту може де близько з 
війском кружляє; побачить луну, то прийде і буде лихо. 

Ліпше ви мені їсти дайте і покажіть нічліг. Сидіти вам 
тихо, не гуляти по пасікам. 

— Правду каже! — відізвало сі кілька голосів. 

— Правду каже, а ти Максиме дурний! 

—• Ходіть, батьку, до мене на хліб і на сіль і на ме¬ 

ду кватирку, а підїсьте собі, то підете спати на сіно до 
засіка — сказав старий хлоп, звертаючи ся до діда. 

Заґлоба встав і потягнув Єлену за рукав від свитки. 
Княжна спала. 

— Зімюрдував ся бідний хлопчина, то і коло моло¬ 

тів заснув — сказав пан Заґлоба. 

А в душі подумав собі: 
— О сьвята невинности, що і серед списів і ножів 

можеш спати! Видно ангели небесні стережуть тебе, а 
по при тобі і мене. 

Збудир її і пішли до села, що лежало трохи ода- 
лїк. Ніч була погідна і тиха — гонив за ними відгоімін 

ударяючих молотів. Старий хлоп ішов на перед, щоби 
показувати у темряві дорогу, а пан Заґлоба удаючи, 

що відмовляє молитви, муркотів монотонним голосом: 

— О Господи Берке, помилуй нас грішних. . . ВиДиш 
вацьпанна! . . . Сьвятая Пречиста. . . Щожбисьмо роби 
ли, не маючи хлопського перебраня? Яко вже на землі 
ідоша ко небесем... їсти дістанемо, а завтра поїдемо до 
Золотоноші, замість іти пішки... Аімінь, амінь, амінь... Мож 
на сподївати ся, що Богун трапить ту нашим слідом, 
бо єго не змилить наше хитруньство... Амінь, амінь... 

Але вже буде за пізно, бо в Прохорівцї переправимо 
ся через Дніпро, а там вже гетьманська вдасть. Діяво * 
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благоугоднику не страшен... Амінь... Ту за кілька день 
цілий край буде в огни, нехай лишень князь рушить 
ся за Днїпер... Амінь... Щоби їх чорна смерть видуши¬ 

ла, нехай їм кат сьвітить..* Чуєш вацьпанна, як там ви¬ 
ють під кузнею? Амінь... Тяжкі на нас прийшли приго¬ 

ди, але буду ослом, єсли вацьпанни з них не видобуду, 
хочбисьмо мали утікати до самої Варшави. 
’ — А що ви там муркочете, дїду? — питав хлоп. 

— Нічого молю ся за ваше здоровлє. Амінь, амінь!.. 
— А ось і моя хата... 

— Слава Богу! 

—і На віки віків! 
— Прошу на хлїб і на сіль. 

— Нехай вам Бог надгородить! 
Кілька хвиль пізнїйше дїд добре покріпляв ся бара¬ 

ниною, підливаючи єї обильно медом, а на другий день 
рано поїхав разом з хлопцем вигідною телїгою до Зо¬ 

лотоноші, відпроваджуваний кількадесятьма кінних хло¬ 

пів, узброєних в списи і коси. 

їхали на Короваєц, Чорнобій і Кропицну. По дорозї 
бачили, що вже все кипіло. Хлопи скрізь узброювали 
ся, кузнї по ярах працювали від рана до ночи і лишень 
страшна могучість, страшне імя князя Яреми стримува¬ 

ло єще ; кровавий вибух. 
Тим часом за Дніпром буря розшалїла ся з цілою 

силою. Вістка про корсунський погром перелетіла як блис¬ 

кавка по цілій Украінї, отже зривав ся хто жив. 

XXI. 

Богуна знайшли семени слідуючого дня по утечи 
Заґлоби на пів удушеного жупаном, в котрий єго пан 
Заґлоба завинув, але що він не мав тяжких ран, то 
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скоро прийшов до притомности. Приганувши собі все, 

що ся стало, попав в лютість, кровавив руки на влас¬ 

ній покаліченій голові і так кричав, що перестрашені 
семени не сьміли до него приступити. Вкінци, не могу- 

чи ся єще утримати на сїдлї, казав привязати межи два 
коні жидівську колиску, і всівши в ню, пігнав вихром 
в сторону Лубнів, думаючи, що збігцї тамтуди утіка¬ 

ють. Лежачи так в жидівських перинах, в пуху і влас¬ 
ній крови гнав степом як опир, що перед досьвітом 
втікає до могили, а за ним летіли вірні семени, буду¬ 

чи певними, що ідуть на очевидну смерть. Так летіли 
аж до Василівни^ в котрій стояло на залозі сто людий 
князевої угорської піхоти. Розлючений підполковник, не- 

начеби єму житє обридло, вдарив на них без надуми, 

сам перший кинув ся в огонь і по кількагодинній бит¬ 
ві вирубав їх в пень, з винятком кількох жовнірів, кот¬ 

рих ощадив, щоби з них дістати зізнаня. Довідавши ся 
від них, що ніякий шляхтич не утікав в ту сторону з 
дівчиною, сам не знав, що робити, і рвав на собі бан¬ 

дажі з болю. Іти дальше було річию неможливою, бо 
всюди по дорозі до Лубнів стояли княжі полки, котрі 
мусїли бути вже заалярмовані мешканцями Василівни, 

що поутїкали підчас битви. Вхопили вірні, семени ослаб¬ 

леного отамана і провадили назад до Розлогів. Вернув¬ 

ши не застали вже і сліду з двора, який місцеві хло¬ 

пи1 зрабували і спалили разом з князем Василем, думаю¬ 

чи, що колиби князі Булиги або князь Ярема схотіли 
ся мстити, то легко звалять всю вину на Козаків і на 
Богуна. Спалили отже всі будинки, витяли вишневий сад, 

вирізали всю челядь, мстили ся без милосердия за у- 

тиски, яких зазналиі від Курцевичів. Зараз за Розлогами 
попав ся в руки Богуна Плєснєвский, що їхав з Чиги¬ 

рина з вістию про жовтовідський погром. Сей, запи¬ 
таний, куди і за чим їде, тому що не давав ясних відпо- 

відйй, попав в підозрінє і припечений огнем, висьпівав 
все, що знав, і о погромі, і о панови Заґлобі, котро- 
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го стрінув попередного дня. Утішений підполковник ві- 
дітхнув. Сказавши повісити Плєснєвского , пустив ся даль¬ 
ше, нже (майже певний, що єму Заґлоба не втече. Ча¬ 
бани достарчили нових вказівок, . але за те над бродом 
всі сліди неначе в воду впали. На діда, обдертого че¬ 
рез пана Зоґлобу, отаман не міг ся наткнути, . бо сей 
посунув ся вже дальше в низ з бігом Кагамлика, а дотого 
був так перестрашений, що крив ся як лис по очере¬ 
тах. 

Тим часом минув знов оден день і ніч, а що погоня 
в сторону Василівни заняла рівнож два дні, то Заґлоба 
мав богато часу за собою. Що отже було робити? 

В тім труднім положеню прийшов Богунови з радою і 
помочию осаул, старий вовк степовий, призвичаєний 
від молоду до тропленя Татарів на Диких Полях. 

— Батьку! — сказав — утікали вони до Чигирина і муд¬ 
ро утікали, бо зискали на часі — але коли довідали ся 
від Плєснєвского про Хмеля і про жовтовідський погром, 
то мусїли змінити дорогу. Ти, батьку, сам бачив, що 
з’їхали з гостинця і кинули ся в бік. 

—- В степ? 
— В степі я би їх, батьку, знайшов, але вони пішли 

до Дніпра, щоби ся дістати до гетьманів — отже пішли 
або на Черкаси або на Золотоношу і Прохорівку... а єс- 
либи і до Переяслава пішли, хоч не думаю, то і так 
їх найдемо! Нам би, батьку, треба одному до Черкасів, 
другому до Золотоноші, на чумацьку дорогу — і то ско¬ 
ро, бо як переправлять ся через Дніпро, то поспіють 
до гетьманів, або їх захоплять Татари Хмельницького 

— їдь до Золотоноші, а я їду до Черкасів. 
— Добре, батьку. 
— А пильнуй добре, бо то хитрий лис! 
— Ой, і я хитрий, батьку. 
Уложивши тайкий плян погоні сейчас роз’їхали ся, о- 

ден до Черкасів, другий до Золотоноші. Вечером того 
го самаго дня ооа^д доїхав до Демянівки. 
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Село було пусте, лишили ся самі баби, бо всі хло¬ 

пи пішли за Дніпро, до Хмельницького. Видячи війско, 

а не знаючи яке, баби поховали ся по стріхах і стодо¬ 

лах. Антін довго мусів шукати, нїм знайшов старушку, 

котра не бояла ся нікого, навіть Татарів. 

— А де хлопи, бабусю? — питав Антін. 

— А чи я знаю! — відповіла, показуючи жовті зуби. 

— Ми Козаки, бабусю, не бійте ся, |МИ не від Ля¬ 

хів.' 

— Ляхів? щоб їх лихо! 

— Ви нам жичите? правда? 

— Вам? — старуха застановила ся на хвилю. 

— А вас щоби болячка! 

Антін не знав, що має почати, коли нагло заскрипі¬ 

ли двері одної хати, і молодша гарна жінка вийшла 
на падвірє. 

— Гей, молодці, я чула, що ви не Ляхи. 
— А ні. 
— А ви від Хмеля? 

— Так. 

— Не від Ляхів? 

— Ні. 
— А чого ви питали за хлопами? 

— От так питали, чи вже пішли. 
— Пішли, пішли! 

— Слава Богу! А скажіть но, молодице, не утікав 
туди який шляхтич, Лях проклятий з дочкою. 

— Шляхтич? Лях? я не бачила. 

— Нікого ту не було? 

— Був дїд. Він хлопів намовив, щоби пішли до Хме¬ 

ля, до Золотоноші, бо говорив, що ту князь Ярема 
прийде. 

— Де? 
— А сюди. А потім має іти до Золотоноші, так дід 

говорив. 
— І дід намовляв хлопів до бунту. 
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— Дїд. 
— А сам був? 

— Нї, з нїмим. 
— А як виглядав? 

— Хто? 

— Дїд. 
— Ой, старий, старенький, на лїрі грав і на панів пла¬ 

кав. Але я єго не видїла. 

— І він хлопів намовляв до бунту? 

-—А він. 

— Гм! будьте здорові, молодице, 

їдьте з Богом. 

Антін застановив ся глубоко. Колиби той дїд був 
перебраним Заґлобою, якого би він лиха намовляв хло¬ 

пів до Хмельницького? Впрочім де би дістав переб- 

раня? Де би подів коні? Утікав прецї кінно. Але пере 
дівсїм чому намовляв хлопів до бунту і перестерігав пе¬ 

ред приходом князя? Шляхтич би сего не робив і пере- 

дівсїм сам би ся схоронив під княжу руку. А єсли князь 
іде до Золотоноші, що дуже можливе, то без сумніву 
відплатить ся за Василівну. Ту Антін здрїгнув ся, бо но¬ 

вий кіл в воротах видав му ся чисто до паля подіб¬ 

ним. 

— Нї! Сей дїд то був таки дїд і ніхто иньший. Не¬ 

ма що гонити до Золотоноші, хиба лиш тамтуди вті¬ 
кати. 

Але і втікши, що дальше робити? Ждати, то князь 
може надійти — іти до Прохорівки і переправити ся за 
Дніпро, то те саме, що попасти на гетьманів. 

Старому степовому вовкови зробило ся якось тїсно 
на широких степах. Почув також, що будучи вовком, 

попав в пану Заґлобі на лиса. 
Нагло ударив ся в чоло. 

А чому сей дїд повів хлопів до Золотоноші, за кот¬ 

рою була Прохорівка, а за нею, за Днїпро;м, польські 
гетьмани і цілий коронний обоз? 
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Антін рішив ся, буде що буде, їхати до Прохорівки. 
Єсли, прибувши над берег, почує, що на другім боці 

стоять полські війска, то не буде переправляти ся, лишень 
поїде долі понад рікою і коло Черкасів 'з Богуном стріне ся. 
Впрочім по дорозі засягне вістий про Хмельницького. Ан¬ 

тін знав вже з зізнань Плєснєвского, що Хмельницький за- 
няв Чигирин, що Кривоноса вислав вже на гетьманів, а 
сам з Тугайбеєм мав за ним рушити. Отже Антін, як до- 
сьвідчений жовнір, знаючи добре положене дотичних 
Щсцевостий, виміркував, що вже і битва мусїла бути зве¬ 

дена. В такім разі добре було знати, . чого ся тримати. Єсли 
Хмельницький зістав побитий, то війска полських геть¬ 
манів залили вже ціле Подніпрове, і в такім разі нема вже 
що шукати за Заґлобою. А єсли Хмельницький побив?... 
Що правда, то Антін не дуже в се вірив. Лекше побити 
гетьманського' сина, чим гетьмана; лекше справити ся з одним 
відділом чим з цілою армією. 

і — Ех, — думав старий Козак — наш отаман лїпшеби 
зробив, колиби думав про власну скіру, а не про дівчину. 
Під Чигирином можнаби ся переправити через Днїпер, 

а звідтам, доки час, утечи на Січ. Ту, межй князем Яре¬ 
мою а гетьманами, тяжко ему тепер буде висидіти. 
Так роздумуючи посував ся швидко зі своїми Семенами 

в напрямі Сули, через котру мусів переправляти ся за¬ 
раз за Демянівкою, щоби дістати ся до Прохорівки. Дої¬ 

хали до Могильної, що лежала над самою рікою. Ту щастє 
дописало Антонови, бо хоч Могильна так само як Дем- 

нівка була пуста, то однак застав готові пороми і пере¬ 
візників, що переправляли хлопів, утікаючих до Дніпра. 
Заднїпровє не сьміло само під княжою рукою повстати, 
але проте зі всіх сіл, садиб і слобід утікали хлопи, щоби 
ся получити з Хмельницьким. Вістка про побіду Запорож¬ 
ців ч над Жовтими Водами перелетіла як птаха через 
ціле Заднїпровє. Збурений нарід не міг усидіти спокійно 
і утікав туди, де заблисла надія свободи. З богатьох сіл 
утікали до Хмельницького навіть жінки. З Чабанівки і з 
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Високого вийшла вся людність і спалила за собою хати, 
щоби не було куди назад вертати. По тих селах, де єще 
полишало ся по трохи людий, узброювано ся зі всіх сил 
Антін почав зараз випитувати ся перевізників, чи нема 
вістий з Поднїпровя. Вісти були, але суперечні, помішані, 
неясні. Говорено, що Хмельницький бє ся з гетьманами, 
але одні говорили, що зістав побитий, другі, що побідив. 

Якийсь хлоп, що утікав до Демянївки, говорив, що пол- 
«гькі гетьмани/ дісталися до неволі. Перевізники підозріва¬ 

ли, що се перебраний шляхтич, але не сьміли єго затримати, 
бо чули також, що княжі війска недалеко. Якийсь страх 
помножував всюди число княжих війск і певно не було 
в тій хвилі одного села на цілім Задніпровю, деби не го¬ 

ворено, що князь от-от надійде. Антін спостеріг, що 
всюди ^ беруть єго відділ за передну сторожу князя Яреми. 

Отже передівсїм успокоїв перевізників, що до того, і 
почав їх випитувати про демянівських хлопів. 

— А якже. Були, ми їх переправили на другий бік — 

сказав перевізник. 
— А дід був з ними? 
— Був. 

— І німий хлопець був з дідом? 

— Був. 
— Як виглядав дід? 

— Нестарий, грубий, очи мав як у риби, на однім оці 
більмо. 

— То він! — проворкотів Антін і питав дальше: — А хло¬ 
пець? 

— Ох! батьку отамане! кажу вам просто херувим. Та¬ 

кого ми єще і не бачили. 
Тим часом- доплили до другого берега. 
Антін вже знав, чого ся має тримати. 

— Ей привеземо отаманови молодицю — воркотів 
сам до себе. 

Потім звернув ся до Семенів. 

— На коні! 
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Пігнали як стадо сполошених дрохвів, хоч дорога 
була тяжка, бо околиця була поломана ярами. Але в'їха¬ 
ли в оден великий, на котрого дні, при криници, був нена- 
чеби гостинець, зроблений самою природою. Яр ішов аж 
до Коровайця, отже летіли через довший час без відпочинку, 
коли нагло Антін осадив коня, що аж ему задні копита за¬ 
скреготали по каміню. 

— Що се? 
Вхід до яру заповнив ся нагло людьми і кіньми. 

Якась кіннота входила до окопу і уставляла ся шістками. 
Було їх зо триста коний. Антін глянув, і хоч був старим 
войовником, призвичаєним до всіляких небезпек, то пре¬ 
цінь забило ся єму у груди серце, а йице побіліло як по¬ 

лотно. 
Пізнав драґонів князя Яреми. 
Утікати було запізно, бо ледви двіста кроків ділило 

відділ Антона від драгонів, а помучені коні Семенів не 
зайшлиби далеко від погоні. А тамті також спостерігши їх 
пустили чвалом коні з місць. По хвилі окружили Семенів зі 
всіх сторін. 

— Що ви за люди? — запитав грізно поручник. 
— Богунові! — відповів Антін, видячи, що треба гово¬ 

рити правду, бо сама барва їх зрадить. Але пізнавши по¬ 
ручника, котрого видав в Переяславі, закликав зараз з у- 
даною радостию: — Пан поручник Кушель! слава Богу! 

— А, то ти Антон — сказав поручник, приглянувши ся 
ос^улови. — Що ви ту робите? Де ваш отаман? 

— Здає ся, пане, гетьман великий післав нашого о- 
тамана до князя воєводи, просити о поміч, отже отаман 
поїхав до Лубнів, а нам казав волочити ся ту по се¬ 

лах, щоби ловити збігцїв. 
Антін брехав як нанятий, але вірив в се що коли 

драґонська хоругва іде від сторони Дніпра, то не може 
єще знати про напад на Розлоги, ані про битву коло 
Василївки, ані про теперішні поступки Богуна. 

Однакож поручник замітив: 
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— Сказав би хто, що хочете перекрасти ся до бун¬ 

ту. 

— Ей пане поручнику, — відповів Антін — колиби ми 
ХОТІЛИ ДО Хмеля, ТО (МИ би не крутили ся по тім боці 
Дніпра. 

— Правда сказав Кушель, — очивиста правда, котрої 
тобі не могу заперечити. Але отаман не застане князя 
воєводи в Лубнах. 

— О! а де князь? 

— Був в Прилуках. Може допе^ва вчера вирушив до 
Лубнів. 

— То шкода. Отаман має письмо від гетьмана до 
князя. А перепрашаючи вашу мосць, чи се ваша ми¬ 
лість з Золотоноші війско провадить? 

— Ні. Ми стояли в Калинках, а тепер дістали роз- 
каз, як і ціле війско, щоби іти до Лубнів, звідки князь 
рушить цілою силою. А ви куди ідете? 

— До Прохорівки, бо там хлопство переправляє ся. 
— Богато вже утїкло? 
— Ой, богато, богато! 
— Ну, то їдьте з Богом. 
— Дякуємо покірно вашій милости. Нехай Бог про¬ 

вадить. 
Драгони розступили ся і відділ Антона виїхав з по¬ 

серед них до виходу з яру. 
Минувши вихід, Антін станув і наслухував пильно, а 

коли вже драгони шшкли єму з очий, і замовк кінський 
тупіт, звернув ся до своїх Семенів і сказав: 

— Знаєте дурні, що колиби не я, то ви би за три дні 
на палях в Лубнах поздихали? А тепер по конях, хочби 
з них послїдний дух ^ало виперти. 

І пустились як вихром. 
— Маємо щастє! — подумав Антін — і то подвійне щастє; 

раз, щосьмо повиносили голови, а друге, що сі драгони 
не йшли з Золотоноші, і що Заґлоба з ними минув ся, 
би колиби їх стрінув, то бувби вже безпечний перед всяь- 
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кою погонею. 

І справді' було се для пана Заґлоби дуже не на руку, 
що щастє ему не дописало, і він не наткнув ся на хо¬ 
ругву пана Кушля, бо бувби відразу виратував ся з бі¬ 
ди і дальших клопотів. 

Тим часом в Прохорівцї вдарила в него як грім 
вість про корсунський погром. Вже в дорозі до Золо¬ 
тоноші ходили по селах і хуторах слухи про велику 
битву, а навіть про велику побіду Хмельницького, але 
пан Заґлоба не давав їм віри, бо знав з досьвіду, що 
межи народом кожда вість розростає ся до небувалих 
розмірів, а як розходить ся о козацькі успіхи, то нарід 
чуда собі про них оповідає. Але в Прохорівцї вже годі 
було сумнївати ся. Страшна зловіща правда била обу¬ 
хом в голову. Хмельницький триюмфував, війско корон¬ 
не було знищене, гетьмани в неволи, а ціла Украіна в огни. 

Пан Заґлоба в першій хвили стратив голову- Бо дій¬ 

сно був в страшнім положеню. Щастє не дописало єму 
знов бо в Золотоноші не застав жадної залоги. В місті 
варило ся против Ляхів, а стара твердиня була опуще¬ 
на. Не сумнївав ся він анї хвилини, що Богун за ним шукає 
і що скорше чи пізнїйше попаде на єго слід. Колесу¬ 
вав вправдї шляхтич, як гонений заяць, але знав добре гон¬ 
чака, що за ним напирав, і знав, що сей гончак не 
дасть ся збити з тропу. Мав отже пан Заґлоба за собою 
Богуна, а перед собою море хлопського бунту, різні, по¬ 
жежі, татарські загони і розюшену чернь. 

Утікати в такім положеню було задачею майже не¬ 

можливою до виконана, особливо утікати з дівчиною, кот¬ 
ра, хоч перебрана за дідівського поводатора, звертала 
всюди увагу через свою надзвичайну красу. 

Дійсно, було від чого стратити голову. 
Але пан Заґлоба ніколи єї на довго не тратив. Се¬ 

ред найбільшого завороту голови видів дуже ясно се 
одно, а радше відчував, що боїть ся Богуна сто ра¬ 

зів більше ніж огню, води, бунту, різні і самого Хме- 
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льницького. На саму думку, що мігби дістати ся в ру¬ 
ки страшного отамана терпла на панови Заґлобі скі- 
ра-.. Той би імені вигарбував скіру! — повтаряв собі 
що хвиля. — А ту передімною рмюре бунту!” 

Лишав ся єще оден спосіб ратунку: покинути Єле- 
ну і лишити єї на Божу волю, але сего пан Заґлоба 
не хотів робити. 

— Не може бути, — говорив до неї — мусїлась мені ваць- 
панна чогось задати, що знов буде мати сей наслідок, 

що мені через вацьпанну виправлять шкіру на хомут. 
Але покинути єї не хотів і навіть до голови не до 

пускав сеї думки. Щож отже мав робити? 
Га! — думав — князя не час шукати! Передімною море, 

отже впірну в се море тай бодай ся сховаю, а як Бог 
дасть, то -може і на другий берег переплину. 

І постановив переправити ся на правий берег Дніп¬ 
ра. 

Але в Прохорівцї не було се легкою річию. Пан 
Микола Потоцкий позабирав для Кречовського і єго вій- 
ска всі пороми, чайки і човни, почавши від Переясла¬ 
ва аж до Чигирина. В Прохорівцї був лишень оден дї- 
равий пором. На сей пором ждали тисячі людий поутї- 
кавших з дооколичного Заднїпровя. В цілім селі були 
позанимані всі хати, обори, стодоли, хліви, а дорожня 
була надзвичайна. Пан Заґлоба мусів направду заробля¬ 
ти лїрою і піснею на кавалок хліба. Не могли ся пе¬ 
реправити через цілу добу, бо пором псував ся два 
рази, мусїли єго отже направляти. Перебули з Єлено- 
ю ніч сидячи над берегом ріки, коло огню з громада¬ 

ми пяного хлопства. Ніч була вітриста і холодна. Кня¬ 
жна упадала від умученя і болю, бо хлопські чоботи 
понагризали єї рани на ногах. Бояла ся, щоби облож¬ 
но не розхорувати ся. Лиця єї почорніли і поблідли, чу¬ 
дові очи пригасли, і що хвиля гризла єї думка, що 
може бути пізнаною, або що несподівано надійде Богу- 
нова погоня. 
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Була се пекольна ніч, а здавало ся, що нема єї кі¬ 
нця. Заґлоба вижебрав кварту горівки, сам пив і приси¬ 

лував княжну, щоби також напила ся, бо инакше би 
зімліла, або впала в горячку. Вкінци дніпрова филя по¬ 
чала біліти ся і полискувати. Заґлоба хотів ся як най- 

скорше переправити на другий бік. На щастє вже і по¬ 

ром направлено. Але при нїм счинив ся великий стиск. 

— Місце для діда, місце для діда — кричав Заґлоба, 

тримаючи перед собою межи витягненими руками Єле- 
ну і боронячи єї від стиску. — Місце для діда! До Хме 
льницького і до Кривоноса іду! Місце для діда добрі лю¬ 
ди, молодці любі, щоби вас чорна смерть виду сила, вас 
і ваші діти! Не виджу добре, впаду в воду, хлопця ме¬ 
ні втопите. Уступіть ся діти, щоби вас паралїж покру¬ 
тив, щобисьте на палях поздихали! 

—> Досить вас вже ту, чого ся так пхаєте, пором 
затопите, як вас ту тілько налізе. Досить! досить! прий¬ 

де і на вас черга, а як не прийде, то меньше з тим. 

— Досить, досить! — кликали сі, що вже дістали ся на 
пором. — На воду! на воду! 

Весла запороли воду, пором почав віддалювати ся 
від берега. Бистра филя зараз єго знесла трохи з бігом 
ріки, в напрямі Демонтова. 

Перебули вже половину дороги, коли на прохорів- 

ськім березі дали ся чути крики і накликуваня. Межи 
товпою, що лишила ся над водою счинило ся страшне 
замішане; одні утікали як шалені до Демонтова, другі 
скакали в воду, кричали, махали руками, або кидали ся 
на землю. 

— Що се? що ся стало? — питали на поромі. 
—Ярема! — крикнув оден голос. 

— Ярема, Ярема! утікаймо! — кликали другі. 
Весла почали горячково бити об воду, пором мчав ся 

як козацька чайка по филї. 
В сій же хвили якісь їздці показали ся на прохорівськім 

березі. 
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їздцї бігали по березі, крутили ся, випитували ся о 
щось людий, вкінци почали кричати на плинучих: 

— Стій! стій! 
Заґлоба глянув і зимний піт обляв єго від стіп до 

голови — пізнав Богунових Семенів. 

Дійсно був се Антін зі своїми людьми. 

Але як сказано, пан Заґлоба ніколи на довго голови 
не тратив; прикрив очи рукою ніби то як чоловік, що доб¬ 

ре' не довиджує, вдивляв ся в другий берег через якийсь 
час, вкінци почав кричати, як би хто єго зі скіри обдирав: 

— Діти’, се Козаки Вишневецького! Женіть скоро до бе¬ 
рега! Вже ми тих, що там лишили ся, мусимо віджалувати і 
порубати пором, бо инакше нам всім погибіль! 

— Скорше скорше порубати пором! — кликали иньші. 
Счинив ся крик, серед котрого не було чути наклику¬ 

вань зі сторони Прохорівки. В тійже хвили пором зашкреб- 
тав о прибережну рінь. Хлопи почали вискакувати, але 
одні не вспіли єще висісти, як другі вже рвали латви 
порому і гатили сокирами в дно. Нищено нещасливе судно 
зі встеклостию, рвано на кусні, а перестрах додавав їм 
сйл. 

А через сей час пан Заґлоба кричав: 
— Рубай, лоїми, рви, пали, ратуй ся! Ярема іде! Ярема 

іде! 
Так горлаючи, справив своє здорове око на Єлену і по 

чав ним значучо моргати. 
Тим часом на другім березі на вид нищеня судна 

змогли ся крики, але що се було задалеко, то не можна 
було зрозуміти, що там кричали. Вимахуванє руками бу¬ 

ло подібне до грізьби, і се лишень збільшувало поспіх 
з яким нищено пором. 

Судно зникло за хвилю, але нагло зі всіх грудий 
вирвав ся оклик грози І переполоху. 

— Скачуть у воду! плинуть до нас! — верещали хло¬ 

пи. 
І дійсно, на сам перед оден їздець, а за ним кількеде- 
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сять иньших скочило кіньми у воду і пустило ся вплав до 
другого берега. Був се шалено відважний вчинок, бо зіб¬ 
рані весною води плили могучійше як звичайно, тво¬ 
рячи подекуди численні вири і закрути. Коні, пірвані 
струєю ріки, не могли плинути просто, і филя почала 
їх зносити з надзвичайною скоростию. 

— Не доплинуть! — кричали хлопи. 
— Потоплять ся! 

— Слава Богу! О! о! вже оден кінь пішов на дно. 
— На погибель! / 

Коні переплили трету часть ріки, але вода зносила їх 
щораз більше в долину. Очевидно почали тратили сили 
і поволи поринали щораз глибше. За хвилю сидячі на 
них семени були вже по пояс в водї. Минув якийсь час. 

З Шелепухи надбігли хлопи дивити ся, що ся діє: вже ли¬ 
шень кінські голови виринали з води а Семенам доходй- 

ла вода аж до грудий. Алеж вже переплинули половину 
ріки. Нагло одна кінська голова і оден семен зникли 
під водою, за ним другий, третий четвертий, пятий... Чис¬ 

ло плинучих зменьшало ся щораз більше.По обох сторо¬ 
нах ріки запанувала в товпі глуха мовчанка, але всї ішли 
з бігом води, щоби бачити що ся стане. Вже дві треті 
части ріки перебуті, вже чути тяжкий хропіт коний і за¬ 
охочуючі голоси Семенів; вже видно, що декотрі допли¬ 

нуть. 
Нагло серед тишини роздав ся голос Заґлоби: 
— Гей дїти! до піщелїв, на погибель князевим! 
Бухнули дими, загреміли вистрілш 3 ріки долетіли роз- 

пучливі крики, і за хвилю коні, семени, все зникло. Рі¬ 

ка була пуста, лишень десь дальше, зачорнів часом кін¬ 

ський живіт, а часом майнула червона шапка семена. 
Заґлоба дивив ся на Єлену і моргав. 

Конець Першого Тому. 
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