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ПЕРЕДМОВА. 

Наш епос і його творець. 

Ва~~о анайти у~раїнця, щоб не чув нічого про 
li.Tapaca Бульбу>>, а іп~оли то й про те, що в mаБа 
1;,н,и:нска Миколи Гоголя. Нераа мо~е вас аапи"tати 
хтось на селі а аАtаторів рідної історії: чи не маєте 
як,оїсь книж:~tи. про ж:иття й діла Тараса Бульби? 
В Галичині одна а сільсьn,их читалень, на ба~анпя 
ttленів, паввана була .<<читальнею ім. Тараса Бульби>>! 
Це все в доказом, що піколи не існувавший Тарас 
Бульба в д .я я ut u р о n, u х .м а с б і .я ь ~ р е -
альною постаттю аа пocmamt .яю

д е й, щ о с nр а в д і ~ u л и. 
В чо.Аtу ~ таємниця такої популярности Тараса 

Бульбиі Відповідь, як,у .ми .мусимо дати,в проста.-
11 е.мав ана'Чінпя чи справді ~сив 1\олинебудь Тарас 
Бульба, чи їздив ві своїми синами на Січ, чи адобував 
аа.мо~ по.яьсь~ий у Дубні, чи довелося йому вбити 
врадника-сина, який хотів одруж:и.тисл а чу:нсиН'Іі,ОЮ 
- дочАОЮ ворож:ого народу, чи справді та~ аа-кату~ 
вали у Варшаві Остапа і чи дійспо та~ мсnlився 
стари,й Тарас Бульба аа к,ривду свого народу і свою 
власну! Ва~.яиве в щось інше, а са.ме те, u1o це все, 
згідно а найсвятішими пере~онання.м,и нашого народу, 
m а }і, б у m u .м о гл о, а noc"tamь cnzapoгo ~toaa~a .. 
амонтована а та~і,их типово-уJ&,раlнськ,их власти.во-

стей xapaxmepy, така повно~ровна, та" відповідав 
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нашому способу ду~ttанпя, що навіть <<с~ептикові'Ь 
хочеться спитати: а в яn,ому часі ~ІСuв Тарас Бульба? 
Чи повністю втілив автор усі паq,іопальпі при~.лtети, 
чи вичерпуюче змалював нaute минуле і наші ідеали? 
Безперечно ні! Але творив Гоголь чю річ тоді, ~оли 
саме maw, думаЛи, наші патріоти про свов минуле 
і свої аавдапня. · 

- Велиn,f,Lй Геть.м..ан Мазепа і йог.о однодумці -
або полягли в боротьбі а ~ttос~випами під руїнами cna· 
леного і сплюндрованого Батурина, або на по.атав
сь~их ланах, або на ШЛЯХ'J:J відступу ве.аи~ого ІWролЯr 
войовника, або нapeutmi пішли на еміграцію. Тих, що 
не зги:н,ули, ані підчас боротьби, ані в далеn,ій 'ЧУ-
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~unt, аа.мучи.п,и .москоuсьх;t ~ати, в наилtпшо.му ~ 

разі вони васлані були на Сибір. 
Ті патріоти, що лишились. ~ити па <<нашій не 

своїй ае.м.аі>> передали своїм· дітям і ону~а.м любов 
до рідного ~раю у -єполуці в .менш сміливими ідеала.t.tи. 
-Ті вну~и не сміли lr.Жe мріяти про незале:нсну дер• 
:жаву, їх приголо.мши-.~tа полтавська поразк,а і довгий 
~ас .м,оск,овського терору. lx любов виявля.л,ася в своє
рідному автрно.міз.мі, сполученому з любовю до свого 
сл,авного .минулого. Приблизно в тому часі ходять 
по рук,ах ~озацькі. літописи 3op~u, Величка, Гра~ 
бянки·, Рубана, ІWриставться ве.ttи~ою популярністю 
<<Історія Русів>>; в <<3апоро~сь~ій Старовипі>> почи~ 
нають вявлятися поруч аі cnpaв:нcнi.trtu - фальси
фі~ати ду.м. Нащадк,и козаq,ької' старшини вахо· 
плюю·ться геройством і му::нсністю своїх пред.,.,ів у 
боротьбі а ворогами Ух;раїнzL (відв~ніші агаду· 
10mь: про боротьбу з .мос~вина.м,и, .м,енш відва::нсніші 
а ляхами й татарами) і ідеалізують .минуле ~иття 
своїх пред~tів. Та~ий підхід є властивий і <<Історії 
Русів>> і· козаq,ь~tи.м, літописам. Ч u ::не .. дивни.м,. в, ·що 



та~ий підхід відбився в творі Гоголя «Тарас Бульба>>? 
Хто був. Ми~ола Гогольї Чи у~раїпецьї .PWfcny від'-· 
повідь даюто на це питання я~ хрити~и та~ і біо
tрафи. Мос~випо.м, себе Гоголь не почував, бо: 

1) Гого.аь захоплювався, ·я~ наши.м, .минулим, та~ 
і думами, а про Московщи.ну писав не ду~е то добре 
і це ~ Гоголь в одному 8 листів до Мах:.си.мовича пи
сав <<ненави~ цю товсту бабу-Москву, в Я}і,ій крім 
«кислих щвй>> та <<.Матерщини>> нічого більше не по
"lувш>>. 

2) Гоголь під впли.вом <<Історії Русів>> та дум но• 
сився 8 ду.мкою написати к,і.л,ь~rо·· то.мову історію 
України, а нарешті. написав свого <<Тараса Бульбу>>.; 

3) Гоголь в одному 8 листів написав, що· .мав намір 
npzlїxaтu до рідного R u в в а і працювати не для 
ч,у31еої йому Мос~овщипи, а для рідної Y~paїuzt. 
Але, Гоголь захоплювався не лиш·е середньовічними 
постаття.ми, я~rі бачив серед .козаків та~ я~ і па аа-
ході, не ,л,ише творами. Вальтер Ск,отта, Яli,llAtu 
тоді 8ахоп.л,ювалися всі- але його тако~ п.риваблю~ 
вали й .глибина, роз.мах духа, велиАі аспірації, с.мі~ 
дивість думки й а.мога впливати на- реальне :життя, 
а ц.ього всього в тодіutн,ьо.иу у-,а:ра
ї n с ь 1і, о .м у ~ u m m і н е б у ло й б у m u 
н е .м о г л о. Жи.ття попеволеної нації, я~а навіть 
свої аспірації (<<1 сторія Русів>>) висловлює в чу~ій 

..., . . . . .. 
ио.Аtу .мов~ ворога свого, ЯJШ нав~ть па npoв~nцtt не в 

рішаючим чипних:.о.м, не .могло вахопити Гоголя~ 
То.му М. Гоголь (яn, пізніше П. R?JЛіш), noчaвutzl аі 
своїх <<Вечорів>> на хуторі та ·<<Миргороду>>, в яхих 
опоетизував, прибравши роАtаnтични.ми ·барваАtи, 
власне українсь~~,е ·ж:иття, вгодо.м, все :не став .мосn,ов
сь~zl.м, ·.пuсь.мепни~о.м. Одначе під оглядом, худо:нсні.и 
най~ращим його mвopoAt, ·слід· уваж:ати «Старо~ 

5 



свіmсь~их помtщи~ів>>.· Його <<Мертві душі>>, в япих 
він . амальовув те~ ~иття дідичів, але .моск.випів 
дав лише ca.Ati неіативпі типи. У~раїнсь~е :нситтs, 
павіть 8 muAtu хибами, 8 як,их він по бать~івсь~и 
глуаував, усе :не було ·рідне, свов. Тому Опанас Йва
нович і Пульхерія Й ван, ів па вu]hІl,и~ають у нас симпа
тію, а читаю'Чи про всіх тих Аtос~випів, героїв <<Мерт
вих душ>> і інших творів, .м,и відчуваємо, що вони в лише 
обвктом для їд~rого глу.му авто ра- чу:нсин,ц,я й нашого. 
Мо~е автор вn,л,адати в уста Тарасові Бульбі 

CJtOвa: <<Чу1оть далепі і блиаьк,і народи: встане в русь
"ій ае.млі свій цар•, але ми дале~і від того, щоб бачити 
в moAty проповідь мос~овського .монархізму! 
Бо 8 одиого боку автор Тараса Бульби я.,., і автор 

~Історії Русів>>, (яка вробила па нього велик,zlй вплив) 
уваж::ав русь~ою аємлею не М ос"овщин,у, а ае.млю 
у~раїнсь~их к,няаів старого русь~ого роду, а а другого 
слово <<свій>> (цар) - дав багато до думання. 

От:нсе хоч під оглядом ідеологічним не .мо31Сна ува
:нсати Тараса Бульби ва твір ідеологі'Чна витри
.м,апий, та~ий я~ напри.мір <<Син У ~раїни>> Золото
поль ця, але всеж: він в к,орисний для пробуд31Сення 
національної свідом,ости, і тому в Польщі він був 
аабороиений. Автор ~е Тараса Бульби хоча сам 
писав: <<я не 8наю яха в мене душа: у~раїнсь~а, чи 
російсь~а>>, безперечно .мав у~раїнсь~у, але хвору, 
скалічену московськ,и.м, гнетом душу, якої вuлiJtUвamu .. ... . . .., 
в умовах чуж:о-" o~ynalftL не .м~г -" я"Аа авела иого в .мо-
гилу. 

Під оглядом форми Гоголь дав нам не повість у 
авичайному ровумінні цього слова, а невіршований епіч
ний твір, у я~о.му ми .мо:нсе.мо подивляти славне 
"оаац,тво, наших предків, творців .л,иц,арсь,.ої icmo-... .., .. .. 
р~~ u невАtирущоt 1WЗаЦЬ1WL слави. 
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Автор ви~ористав для чього msopy в першу чергу 
багаті .иистец,ь"і аасоби наших дум і пісень, образи 
нашої народньої поеаії іадобутк,и світової літератури, 
починаючи від Гомера і "інчаючи на творчости в:же 
вгадуганого тут Вальтер C100mma. 

Р-В. 

1 





·. 

І 

Ану, по вернись, синку, не
хай я подивлюся· який ти! 
Та й К)rмедний же ти, небо
же І Що це на вас аа попівські 
підряснІІRИ · такі? Чи в ака-· 
демії всі оттак ходять? 
Такими словами вустрів 

старий Бульба двох своіх 
СИНЇВ, ЩО ВЧІІЛИСЯ В КИЇВ
СЬКіЙ бурсі, а тепер приїхали 
на хутір до батька. 
Сини тількищо поаліаали 

в коней. Це були два адорові 
та румяні Іонаки, що аирRа
ли в-під лоба, як ті семина
ристи, що недавно вискочили 

ві m:кіЛьноі лавки. На Іх сві
жих вродлІt~ВІІХ обличч-ях про~ 
бивавс я перШий, ледве поміт .. 
ний пух, якого· ще не тор

калась брІітва. Хлопці не 
сподівались такої аустрічі й 

стояли абентежені, потупивmи очі в ·аемлю. 
~ Стійте, стійте! Дайте добре ровдивитись, -

rуннув старий, повертаючи си~ів на всі боки. ~ 
Які-ж ·бо довгі на вас ·свІІТRІІf·· Такі свитки, що аж 
чуДно дивитись·! Ще· sm світ світом, таких свито·к 



не було. Ану побіжи :котрий а вас! Я подивлюся, 
• 

чи не гепнеться ВІН на аемлю, ааплутавmІІСЬ в поли. 

- Слухай, батьку, не смійся, кажу тобі не смійся! 
- Дивись на нього, ЯКІІЙ гордий та пишний! 

Чому-ж то не ~1ожна сміятись? 
- Та таR, бо хоч ти й батько мені, але як будеш 

глузувати, то, Бог мені свідком, побю! 
- Ах ти ж, вражий сину! .. Як? Рідного батька 

битимеш? .. - здивувався Тарас Бульба, відсту-. . 
·пивши КІлька крок1в назад. 

- Та хоч ти й батько мені, але ва вневагу не 
• • 

~в верну я нІкому 1 не подарую. 

- Як же ти хочеш во мною битись? Хі ба на ну лаки? 
- Та вже, як там треба буде. 
-Ну, нехай буде на кулаки!- промовив Бульба, 

засукавши рукави.- Побачу я, який в тебе кулан! 
І батько а сином, вамїсть привітання після довгої 

-розлуки, почали один одному об:кJtадати ООRІІ, груди, 
потилицю, то відступаючи, то оглядаючись ва всі 
бони, то внов наступаючи. 

- Ось гляньте, людоньки добрі: адурів старий! 
На старість геть до решти в глувду всунувся! -
лебеділа на порові стара мати, не встигши обняти 
та пригорнути своіх любих діток. - Діти приїхали 
додому, вже більше ян рік не бачила їх, а він вига
дав не знать що: навкулачки битись! 

- Але-ж бо він добре бєтьсяІ - промовив 
Бульба, зупинивши бійку. - Бігме, добре, - ви
гукував радісно Бульба, поправляючи ва собі 
одежу- так, що краще не берись до нього. Добрий 
{)уде коаакІ Ну, тепер вдоров був, сину! Почоломна
вмся! -І батько в сином обнялися й стали цілува· 
тись.- Добре СІІну! Оrтак бий кожного, як оце мені 
завдав чосу; нікому не ввертай. Але як там не нажи, 
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а одежа на тобі дуже кумедна; а що воно за мотузок· 
висить? 

- А ти, понуро, чого стоїш, опустивши рукіІ? -
ввернувся він до молодшого. -А ти чому, бісів сину, 
не хочеш битись зо мною? 

- Ще що вигадай!- еварила мати, пригортаючи 
молодшого сина. - І приплине старому до голови 
таке, що сором та гріх і людям казати; деж таке 
видано, щоб рідна дитина била свого батька! Тай 
не до того тепер дитІtні: дитина молода, проіхала. 
стільки світа, здорожилась, змучилась ... {тій ди
тині було більше як двадцять літ і якраз сажень 
росту), їй тепер треба спочити, підкріпитись, а він 
примушує битись. 

- Е,. як я бачу, то ти, мазунчик, мамин син! -
глузував старий Бульба. -Не слухай, сину, матері: 
вона баба і не розумів в світі пуття. Хіба вам потрібні 
пестощі? Ваші пестощі- чисте поле та добрий кінь: 
ось ваші пестощіІ А бачите ви цю шаблю? Це, сини, 
ваша мати. 

Все це дурниця та ваша наука, що вам нею стільки 
літ морочили голову- дурниця, і академія- дур
ниця і всі ці книжки, букварці, філософія, все те 
ка-ана-що, яке навіть пучки слини не варте! .. -
В тім місці Бульба загнув таке слово, що в книж
ках ніде не вживається воно. - Але я краще вао 
ва тиждень виряжу на Січ. Ось де наука,- то вже 
так наука! Rращої школи вам не треба; тільки там 
наберетесь розуму. 

- Так вони тільки один тиждень і дома по будуть? 
- промовила жалібно, пускаючи сльозу, старенька 
мати.- То вони навіть не спочинуть як слід, навіть 
не роздивляться по рідній оселі, а я навіть не встигну 
й надивитись на них. 



. - Годі, стара, годі тобі голосити! Не на те· новак 
на світі, щоб вовитись в бабами. Я внаю, ти вахова
ла-6 іх обидвох під спідницю, тай сиділа-б на них, 
.и~ нвоЧRа на курячих яйцах. Рухайся, стара, та став 
нам на стіл, що там у нас в. Не треба нам пампуmок, . . . . . . 
МЄДІВНИКlВ, МаКІВНИКІВ та ІНШИХ муmтеRЄЛИRІВ: 

ти нам давай цілого печеного барана, серпу давай, 
сор~клітні меди. Та горілип давай більше, не тієї 
в викрутасами, в родвинками та всякими там витре

беньками, .ти нам дай чистоІ запіканки, щоб грала, 
шуміла, :казилася, як степовий кінь на аркані. 
Бульба ·повів своїх синів у світлицю, де дві мо

торні наймички в червоним намиетом на шиї пора
лися. Дівчата, побачивши паничів, як дві ластівки 
П3-оrрхнули в .хати. Мабуть, дуже налякалися паничів, 
що не звикли нікQму звертати· в дороги; а може не 

о • • • 

ХОТІЛИ ОДСТУПИТИ ВІД ДІВОЧОГО ЗВИЧаЮ, ЩО ВеЛИТЬ, 

побачивши чужого хлопця: снрикнути, спалепіти й, 
вакривши очі рунавом, .метнутис.ь nрожагам в хати. 
Світлиця була прибрана, як це було в авичаю в 

о о •• о • • • 

цих стародавнІх .. часах, про як1 т1льни спомини 

остали·ся в піснях .та народніх··думах, що вже більше 
не співають їх народні співці, старі невидющі кобва.рі 
серед :добрих людей, що, обступивmи старого му
вину, слухали, ян виводи·в ·він, вигравав - під лад 
тих страшних, нривавих· роні в, коли то почалися 
на-УкраІні великі війни за уніІо. Ціла світлиця була 
вимавана барвистою гливою. На стінах висіли шаблі, 
нагайки, сельця на птицю, неводи, волоки й інше 
рибальське знаряддя, ріжноманітна зброя, штучно 
оброблений ріг на порох, золота вувдечк~ і кінськ·е 
путо ві ср-ібними бляшками .. Вікна в світлиці були 
ма.Jіеньні в круглими, темними шибками, ян.і ще ·й 
тепер можна побачити по старих церквах на Україніj 



!(різь які не побачиш нічого, не відсунувшІІ наперед 
~tватирки. Довкола вікон і. дверей були пороблен.і 
червоні обводи. На полицях стоЯли абанки, глечики, . - . . 
сулІІ, пляшки· в веленого та синього mк.na, р1заш 

срібні кубки, поволочені чарки. усякої. роботи: ве.~ 
нецької, турецької, черкеської,. які ріжними шля
хами вайшли у світлицю· Бульби черев тре~ і або 
четверті руки, що було авичайною річчю у бурхливі 
часи.- Берестові лави попід .стінню; велІІ-кйй·дубовий 
стіл ·на покутті під обрц,вами; широка кафльова піч . . . 
в вап1чками та прип1чками, розr.tальована. рІжними 

кольоровими зразками,- все це в-давна було знайо
ме нашим бурсакам,_ бо кожного poi-ty приходили 
вони додому на вакації, а приходили череа те, бо 
не мали ще своїх коней, зрештою у·.ті давні часи 
суворо бу ло ва боронено бурсакам івдити верхом на 
коні, зате довволено було носити .довгий чуб, як~tІй 
міг сіпати кожний встрічНий-поперечний ковак, що 
ходив збройно. Аж тоді,.як вони-скінчили академію-, 
післав ім Тарас БулЬба двох верховціц ві своrо табуна. 
·Щоб ввеличати поворот своїх синів додому, велів 

Бульба скликати усіх сотюmів та .i~my полнову 
старшину, .яка тільки була на той ·час дома; як 
тільки прийшло двоЄ а нп~ та осавул Дмитро Товкач·, 
старий його побратим,- він· вкавав ім на своіх синів . 
1 сказав: . . 

- Ось .r.ляньте, панове, лкі молодці. Ще.- трохи 
тай вирлжу я їх на Січ. Гості побажали усякого 
добра Бульбі та його СІІнам, як це ВВІічайно при 
таки~ окавіпх :Qодитьс.я і додали, що добре діло 
роблять хлопці, бажаючи йти на Січ - бо кращої 
школи ніде ІІа cJJiтi неl\Іа. · 
, -· А т~пер, панове браття, сіДа~те. ва стіл,. де 
ко~у. любо,~ а л насамперед .а. синами_ випю rорілни. 
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Ну, сини, випємоl- говорив Бульба.- Боже вас 
бз1агослови І На вдоровля вам сини: тобі Остапе і 
тобі Андрію! Дай Боже, mоб на війні вам завжди 
щастило та щоб ви бусурменів у пень рубали, і турка 
щоб били, і татарву щоб бІіЛИ, а як трапиться, що 
ляхи адіймуть руну на нашу святу віру, то щоб і 
Ім спуску не давали 1 Ану підставляй лишень свою 
чарку; щ~ добра горілка! А як по латині горілка 
вветься? То-то бо і в, синну, дурні були латинці; не 
знали, що в таке добро на світі. От забув, чекай ли
шень, як це звали того, що латинські вірші писав? 
Я не високо вчений, простий собі чоловік, то й не 
внаю, як він звався: Горацій, чи що? 

<<Бач, який він, хоч-би й батько, - подумав 
старший син Остап,- все старий собака анав, тільки 
дурнем прикидається 1>> 

- Здається мені, що архимандрит не давав вам 
навіть понюхати горілки, -не міг змовчати Тарас. 
-Ану скажіть по правді, синІІ, чи дуже боліло, як 
черці гладили вас молоденьким вишняком та году
вали березовою нашою по спині та по всіх тих місцях, 
якими обдарував Господь новака? А може ви стали 
такі розумні голови, що й канчуками вас пряжІІли. 
Либонь не тільни в суботу, але і в будні: в середу і 
в четвер доводилося вам коштувати київ? 

- Нема що, батьку, агадувати про те, що було, 
-промовив спокійно Остап:- те, що було- про-
гуло! 

- Хай тепер хто нас вачепІ'іть,- сказав Андрій, 
- нехай тільки попробув підняти на нас руну. Не-
хай тільки попадеться нам під руну татарва, чи який 
інший ворог, то внатиме, що таке козацька шабля. 
-Добре, сину! Ій Богу, добре І Та, коли вже пішло 

на те, то і я їду а вами на Січ. Якого дідька буду я 
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тут сидіти? Щоб я був гречносієм, сидуном; чи 
личить мені доглядати овець, свиней та бабитиск 
з жінкою? Нехай пропаде вона: - я кован - не хо
чу! Та що в того, що нема війни. Ятанпоїду в вами 
на Запоріжжя - погулятІІ. Далебі по їду! -І старий 
Бульба хвилювався та запалювався щорав більше· 
й більше; вкінці таки направду розсердився, встав
а-ва столу і, набундючивтись гордо, тупнув ногою. 
- Завтра рано ідемо І Нащо довго відкладати?· 
Якого біса ви сидимо ми тут, склавши руни? Нащо 
нам оця хата? Нащо ті горшки? снавав він і, не 
думаючи довго, почав шпурляти горшками, миснам~ 

та бити все · на гамуз. 
Старенька полковниця вже давно привикла до .. . .. . . . 

Т&КОІ <<Ч)1ДаСІІ>> СВОГО ЧОЛОВІК&, СИДІЛа МОВЧКИ Н& ЛRBl 

й дивилася на все своїми смутними очима. Вона не 
сміла навіть словом овватись, але, почувши страшну 
батькову постанову, ·не могла вдержатись од слів,.. 
повела оком по своІх синах, в янимІІ доведеться ій 

знов швидко розлучитись, - і .нема слів, щоб опи
сати . усі ті страждання материнського серця, той· 
невимовний біль, що немов тремтів в Ії очах і в ціпко 
атиевених устах. 

Бульба був страшенно впертий. Це був один в тих 
'УкраІнців, яких тверда та вперта вдача :могла вро
д~ітися тільки- серед воєнно І хуртовини XV. сто
лІття, на степових просторах, ааселених хижими 

ночовимІІ ордами, тоді, ян стара Русь-УнраІна втра
тила своїх князів, була зруйнована та спалена до 
тла монгольськими хижаками: і чоловік, втративши 
дах над головою, майно і все, що потрібне до життя, 
мимоволі ставав сміливим та войовничим; або посе
лившись на пожар11Щах під боком хиЖІіХ сусідів, 
приавичаївся дивитись небезпеці просто в очj та ва-
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бува~, що в_ якийсь стр~х на світі. G~ме тоді, спо7 
нонвіку М:~рний українськ~й цух запалав огненним 
аа~зяттям і зродилася коваччина-пишний та буй .. 
НІ-Ій ц_віт. української вдачі, - і всі надріччя, п~
ревози,, .байраки, гори_ й долІІНІІ та всі пригоЖі . . . . 
МІСЦЯ За<?ІЯЛИСЬ_ КОЗаками, ЯКИМ ЛІКУ НІХТО ІІе анав., 

а відва-жні їх побратими мали повце право ~кават~ 
турецькому султанові, що _бажав _дізнатись, чи ~
гато на Україні козаків: <<Хто їх внаєІ У нас вони по
розк:идані по степах: що байрак, то й ~о~ак>>. Це 
.був прояв неввичаі,іної сили українського народу. 
3аl\tість .давнІ-ІХ княжих уділів, ІІевеличких столІІЦЬ і 
дворів 'з гурмою псарн1tків та ловців, вамїсть дріб~ 
них князів,- що вапекло ворогували між собою, 
торгуючи селами та містами, витворилися_ грі~ні . . . . . . .. . 
козацькІ оселІ, курІнІ т_а провІнЦІІ, вєднан1 _одною 

думкою, одною небезпекою та страшною ненавистю 
до воррга. Кожному добре ~ідомо в історії, що тільки 
велика посвята та безнастанна боротьба унраінс~когq 
народу спасла Европу перед туч~ми мо~голів, що 
11али її зніве~ти та за.дити нров~. · 

Польqь~і норолі,_ яким припала роля. удільних 
киявів та володарів над українськими землями, 
правда -дуже слабими та про~ізоричними, добре 
зро~уl\rіли вагу та вначі~ня козаччини,· цієї погра
ничноі ~торожі, що муром ст~яла на п~грани~ю 
Европи. Вони, як. ·могли, піддержувал~ козаків т~ 
підлещувалися ім. Під поверховн~ю .владою королів, 
гетьмани вибрані а-поміж козаків, п~ремінили <?Селі 
й куріні в полк_и та- провінці_і. Це не було військо 
в повнім вначінІІЮ цього слова, яке опріч воєнного 
ремесла нічого не знає. За. спокою його ніхто не ба· 
чив. Але на випадок _війни,· ЧІІ якої іншої потреби, 
найдовше ~а. вісім днів такий ~ояка озбр<;>бн_ий з. r_o-
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лови до ніг на власному ноні прибував на привІІачене 
• • • • 

мІсце 1 одержував ва те вІд :короля т1льки одного 

червінця, і ва два ТІіЖні вбиралася така сила війська, 
якого ніяка бранка не могла-б ві гнати. Скінчився 
похід і воїн в нов вертався до свого лугу, поля або 
Дніпрових перевовів, ловив рибу, торгував нрамом, 
вари в пиво j був собі вільний козак. Тому не див
ниця, що сторонні чужі люди дуже дивувались, 
бачивши певвичайву дотепність 'Українця до всякої 
роботи. Не було ремесла чи промислу, якого не впав
би новак: чи гнати горілну, чи вробити віа, чи на
молоти пороху, чи трапилась новальсьна або слю
сарсьна робота, все це новак потрапив вробити; але 
вже як вапив та вагуляв, то теж не було йому ні 
нінця, ні міри. Опріч лейстрових, що мусіли ставати 
під військові анамена підчас воєнної небевпени, 
можна було набрати ножноі години, як заходила 
потреба, бевліч охочекомонників, треба тільни було 
осавулам вявитися на баварі, на майдані ЧІІ іншому 
людному місці якого села або містечка і, ставши 
на вові, гукнути: <<Гей, ви, пивники, броварники( 
Годі вже вам пиво варити, вилежуватись у вапічку, 
та своїм салом мух годувати. Йдjть лицарської 
слави та новацької чести добувати! Гей, ви, хлібо
роби, гречносії, чабани, бабії! Годі вже вам ва плу
гом ходити, жовтІіМИ чобітьми болото місити, під
лабувнюватися до жінок та. даремне витрачати ли
царську силу. Пора добувати ЛІІЦарської славиІ>> І 
падали слова, як іскра на суху губку. Хлібороб 
ломхt~в свій плуг, рало, броварникІІ, пивовари поки
дали свої надки й розбивали бочки, ремісІІИК та нра
мар кидав до нечистої матери і ремесло і нрамницю, 
бив горшки в хаті. - і все, що жило, сідлало 
коні. Одним словом, тут найкраще виявилася укра-
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їнська вдача, що, як розхиталася, то вже не було 
її впину. 

Тарас походr1в ів корінних, старІ'ІХ полковників; 
його сувора, смілІіВа та 11ескладна вдача І-Іемов со
творена була для тих неспокійних, воєнних часів. 
Вплив Польщі вже тоді значно поширювався на ~'кра
їні поміж значними україІІськими паІІами. Деякі 
із них п~рейнял11 польські авичаї і на вравок поль
ських панів вавел11 й собі безліч всілякої челяді, 
соколів, МІІсливців, псарІ-Іиків, видавали обіди, справ
ляли гучні бенкети та будувал11 розкішІІі палаци. 
КривІІМ оком дивився Бульба на всі ці панські ви
гадки. Він люб11В і придержувався простих козаць
ких вnичаїв і посварІівся із ТІІМІі своїмІІ сусідами, 
котрі СХІtІЛЯЛИСЯ на ПОЛЬСЬКІІЙ бік, прОВИВаІОЧИ ЇХ 
ляць:кими наймитамІІ, підпанками та недоляшнами. 
Непогамований у своїх вчинках та непосидющий, 

він вважав своїм обовнаком все і всюди ставати в 
обороні православної віри. На власну руку вступав . . . . 
ВІН в села, як ТІЛЬКІІ почув нарІкання, що арендар1 

ГІІоблять лІодей, накладають нові податки, та збіль
шують 1\Іито від диму. Сам він ві сво і ми козаками 
роб11В над н:им суд і розправу, та постановив собі 
в трьох випадках вавжди хапатися ва шаблю, а cal\te: 
колІІ кorvticapи не шанували старшин і стояли перед 

• 
НИМИ В шапках; КОЛІІ ХТО ГЛУМІІВСЯ ІІад ХрИС.ТlЯНСЬ-

КОЮ вірою, та не шанував ЗВІf·чаів своїх предків 
і вкінці, :nолІІ ворогами були бусурмани і турки, 

• • • 
ТО на НІІХ, на ЙОГО думку, ВаВЖДИ ВІЛЬНО ПІДНЯТИ 

меч для слави христіянсь:nоі віри. 
Тепер він вже ваадалегїдь тішІ-Івся і забігав дум

кою наперед, як то він аявІІться 1-1а Січ а обидвома 
синами та й скаже: <<Ось ДІІвіться лишень, панове 
товарІІство, яких я вам бравих молодців привів>>. Як 
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то ві11 на радощах покаже іх своїм старим побрати
мам, вагартованим в кривавих січах, старим руба
кам; як вони на його очах будуть привчатись до . 
козацького ввичаю, як питимуть, гулятимуть скІльки 

душі вавгодно, бо гульню вважав він теж дуже по
важною прикметою справжнього лицаря. 3 початку 
думав він іх самих вирядити на Січ, але, глянувши - . . . -
на ІХ жвавІ молодецькІ постатІ, па ІХ козацьку пишну 

вроду та силу, душа його вапалала невимовним, 

войовничим ваввяттям і він постановив варав тани 
на другий день їхати в ними, хоч ані конечности, ані 
великоІ потреби не було, а тільки одна його вперта 
воля. Він вже вештався всюди і давав ровпорядни, 
вибирав коней і вбру1о для молодих синів, ваглянув 
до стайні і до шпихлірів, призначив кованів, що 
мали в ними їхати в дорогу. Свою власть передав 
осавулові Товначеві врав в суворим нанавом, вяви
тися негайно до нього, як тільки він подасть внак 
ві Сі чи. Хоч підпитий був він трохи і хміль ще шумів 
в голові, не вабув він найменшої дрібниці; навіть 
накавав напоїти коні та всипат11 до жолоба доброї 
нраплистоі пшениці і вернувся до хати утомлений 
ріжними клопотами. 

- Ну, діти, пора на спочинок, а вавтра будемо 
робити те, що Бог дасть. Для нас не стели постелі! 
Нам непотрібна постіль: ми на дворі будемо спати. 
На дворі тільки стеl\Ініло і піч темна тільнищо 

своїми нрилами обгорнула небо й вемлю; але Бульба 
мав ввичку завчасу йти на спочинок. Він розвернувся 
на вереті, накривтись кожухом, бо ніч була доволі 
холодна, а Бульба, як ночував вдома, то любив 
тепленько внритися. Він швидко васнув і вахропів, 

• • • • 
а ва ним уся челядь вахроп1ла, васоп1ла на plЖHl 

лади, що поровлягалася по всіх нутнах на подвірю. 
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Але найшвидше васнув сторож, бо найбільше від 
усіх смикнув пяного зілля, в нагоди приїзду пани-

• 
ЧІВ ДОДОМу. 

Тільки стара мати не спала. Вона, припавши в 
головах своїх любих синів, що лежали побіч себе, 
розчісувала гребенем буйні покудавчені :кучері, 
поливаючи іх рясними сльозами. Вона дивилась на 
своїх діток й опріч них нічого не бачила на світі, 
немов всі інші почування завмерли, дивилася й не
могла надивитися. Вона годувала іх своїми грудьми, 
носила на руках, пестила й доглядала і тепер бачить 
їх тільни на часок. <<Сини мої, сини соколята мої 
милі! Що буде в вами? Яка доля вас ченає?>>- голо
сила вона кріаь сльози, і сльози завмерли наморщи
стім обличчю, що було нолись Принадним та врод
ливим. І справді, нещаслива була вона, ян кожна 
жінка в тих бурхливих часах. Вона на одну мить 
ааапала щастя, ва днів кохання молодости й жаги, 
а вже її суворий баламут nокидав її, промінявmи 
на шаблю, побратимів та гульню. Вона бачила 
його два або три рази в рік, а потімічутни про нього 
не було. Та й тоді як бачились і жили вони рааом, 
алиденне було її ЖІІття. Нераз мусі ла вона вносити 
вневагу, а навіть побої; а як і приголубив він і і, 
то ніби тим робив велику ласку; вона вважалась 
ва якесь непотрібне сотваріння в тім вборищі бев
женних лицарів, на яких Запоріжжя витискало 
сво в особливе тавро. Без радости минула її моло
дість, а вродливе, румяне обличчя, та білі груди 
одцвіЛи, вівяли, як цвіти побиті морозом, і перед
часно вкрились вморщками. Всю свою любов, всі 
свої почування, і все, що в найкраще в жіночій 
душі, вона повернула на материнську любов. Вона 
всім серцем, всією своєю душею, як степова чайка, 
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вилася над своїми діточнами. І ось тепер її синів, 
іі любих діток одривають силою від іі серця, щоб 
вже ніколи не могла вона іх побачити. Хто внав, 
може татарин у першій кривавій січі врубав ім го
лови j вона навіть не знатиме, де лежить їх біле тіло, 

• 
покльоване мандрІвними, степовими птахами та по-. 
шарпане хижими вовками-сІроманцями; а ва одну 

:каплю крови своіх синів вона вjддала б своє життя. 
Ридаючи, заглядала вона ім в очі, і, як непереможна 
сонність вморила її, вона сиділа й думала: Ану-ж 
Бульба, прокинувшись вранці, відложить ще на 
день, або два свою мандрjвку; може він в гаряча, 
випивши через край, ва.думав так швидко одїхати. 

Місяць в високого неба освітив хутір, людей, 
що спали на подвіррю, густий, вербавий гайок і 
високий як ліс бур ян, який стіною стояв, ва:крива.ючи 
собою частокіл, що стояв довкола хутора. Вона все . - . . . 
СИДІЛа В ГОЛОВаХ СВОІХ СИНІВ, Hl на ХВИЛИНУ не ВІД-

риваЮЧИ від них очей і не думала йти на спочинок. 
Коні, відчувши світанок, перестали жувати па.шу 
й полягали на траві. Листочки на вершках дерев 

• • • 
ватремтІли, немов влякались чогось, 1 тремтІння те 

опускалось щораз нивче, аж нарешті дійшло до 
самого долу. Вона просиділа а.ж до досвітку, навіть 
не чула втоми, цілим серцем бажаючи, щоб ніч тяг
нулась якнайдовше. Червоні смуги ярким вогнем 
блиснули на небі; починало на світ благословитись. 
Бульба раптом розплющив очі й схопився на 

ноги. Він добре памятав свої вчорашні розпорядки. 
- Ну, хлопці, годі вже вилежуватись І Пора 

вставати! Пора! Напувайте коні! А де стара? (так 
він звичайно навивав дружину). Швидче стара 
лагодь нам попоісти; дорога не бливьна. Сердешна 
:мати втратила останню надію й ледве жива поплен• 
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талась в хату .Тимчасоl\І,ЯR вона, ВІ\ІиваюЧІІсь слізьми, 
готовила все, що треба на сніданок, Бульба давав 
розпорядни, товнея у стайні та вибирав щонайнращу 
одежу для своіх синів. 
Бурсаки, мов не тіі стали: вамїсть втоптаних бур

сацькІІХ чобіт, в них на ногах вявилися червоні 
сапянці, підбиті срібними підковами; шаравари в 
матнею широкою як чорне море в безліччю складок 
та вборів, переселені в поясі волотим очнуром; до 
очкура були причеплені довгі ремівчини в китич
ками та всякими брязкальцями, потрібними для 
люльки. Жупан в червоного, доброго сукна, підпере
ваний мережаним поясом, аж вбірав очі; штучно 
карбовані пістолі турецької роботи стирчали в-за 
пояса; довга шабля брявчала, мотаючись при боці. 
Іхні обличчя, ще не дуже вагорілі від сонця, ВІІда
вались тепер ще білішими та кращими; маленькі 
чорні вусики надавали ім ще біль шо і краси та при-

• 
нади; але всю ковацьну вроду вавершили чорн1, 

баранкові шапни в волотим шликом. Сердешна 
мати! Вона, як побачила іх, так і завмерла; ані 
слова не могла промовити, і не плакала більше, 
бо вже і і серцю слів не стало. 

- Ну, сини, вже все готове! Нема чого гацтися! 
- промовив Бульба. Тепер, як велить христіянсь-
кий ввичай, нам треба на дорогу помолитися. 

Всі клякнули, навіть двоє пахолят, що боявко 
стояли біля дверей. 

- Тепер, мати, благослови своіх синів!- скавав 
Бульба. - Молись Богу, щоб допоміг він ім добути 
.лицарської слави, щоб воювали вони добре, боро
вили до вагину ковацьку честь, та щоб твердо стояли 
ва святу,. христіянську віру, а ·як .ні, то хай пропа
дуть вони, та щоб іх духом навіть не пахло на вемлі. 
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Підходьте, діти, до матери: бо материнсьна молитва 
на морі й на суші спасав. 
Мати, ослаблена як мати, обняла їх, вийняла два 

образочки, ридаючи важно, повісила ім на шию. 
- Нехай вас вастvпить. . . Божа Мати. . . Не .., 

забувайте, сини, своєї матери. . . Подайте інколи 
вістку про себе. . . 

І не договорила стара мати. 
- Нумо, діти, ходім! - гупнув Бульба. 
Біля rанку стояли готові, осідлані коні. Бульба 

вискочив на свого Чорта, який, почувши на собі 
неабияку вагу, нивувся ян скажений, бо дуже важ
кий та важилий був собі Б~тльба. 
Як побачила мати, що сини вже сидять на конях, 

підбігла до молодшого, помітивши аворушення та 
більшу ніжність на його обличчю; вона вхопила 
його ва стремено й, припавши до його сідла, в роз
пуною в очах не випускала його ві своіх рук. Двоє 
кремезних ноаа.ків ввяли її обережно й понесли в 
хату. Але ян виїхали вони яа ворота, вона як швидка 
лань, що аж дивно було в її літах, вибігла ва ворота 

• 
та якоюсь нелюдською силою спинила коня 1 внов 

обняла одного в синів в якимсь несамовитим запа
лом. Ії внов одірвали. 
Молоді новаки їхали мовчки, якісь похмурі та 

смутні; вони на силу вдержували сльози в остраху 
перед батьком, але він теж був трохи неспокі~ний, 
хоч старався того не покавувати по собі. День був 
янийсь сірий; зелень полискувала якимсь ярким 
коліром; птиці щебетали якось недоладу. Вони 
одіхавши трохи, оглянулись поа~д себе; Іх хутір 
немов під вемлю вапався; тільки два димарі їх не
великої хати ще бовваніли над землею, та верховіття 

• • 
дерев, що по них вони нераз JІІаали ще малими дІтьми; 
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ще тільки зелений луг килимом слався перед ними 
і як розчинена книжка цілого їхнього життя, почавши . . 
в тих часІв, як вон11 маленькими дІтьми качалися 

по росистій траві, аж до літ, коли вони чекали в нім 
на чорнобриву козачку, що боязливо міряла його 
своїми білими, швидк:ими ІІіженьками, поспіmа1очи 
до них на любу розмову. Ось тільки журавель стоїть 
біля криниці, в привяваним вгорі колесом від воза 
й одиноко стирчить до неба вже долина, яку вони 
проїхали, вдалену, горою простяглася і все собою 
вакрила. - Прощайте навіки, діточі роки, діточі 
вабави і все, все, що нерозривно ввязане в вами. 

п. 

Всі три мандрівники їхали мовчни, немов води 
в рот набрали. Старий Бульба думав про давно 
минуле: як на долоні стала перед ним молодість, 
його літа, - його молоді літа, ва якимІІ все так 
побива~ться і плаче козак, бажаючИ, щоб цілий йоrо 
вік була одна тільни молодість. Він агадав своіх 
старих друзів, гадаючи в котрими то в них йому 
доведеться зустрінутись. Він перебрав в памяті 

• • • 
всІх цих, що вже загинули 1 тих, що жив1 ще; сльова 

• • 
вавол1кла козацьке око 1 сумно пахилилась стара 

сива голова.· 

Сини внов про своє думали. Але нам треба трохи 
спинитись, щоб де-що більше розказати про них. 
Як тільки хлопцям пішов дванадцятий рік, їх від
дали в киівсьну академію в науну. Всі значніші 
люди в тих часах вважали потрібним дати своїм 
дітям вищу освіту, хоч користь в неі була така, що 
все чого вони навчились, агодом в абували. Вони так 
само, як і іх однолітни, що вступали до бурси, ви-

25 



ховані на волі й диRі, як вовченята, в бурсі наби
рали трохи оглади і ще чогось такого, що робило 
іх подібними до себе, ян хліб в одної печі. Старший, 
Остап, почав свою освіту в того, що першого таки 
року утік в бурси додому. Иого відправили внов 
до бурси, добре облатавmи боRи і внов посадили 
над нниж:кою. Чотири рави закопував він свій бунва
рець в вемлю і чотири рави, випаривши його неми
лосердно киями, купували йому новий. Певна річ, 
він і пятий раа був-би вструrнув цю саму mтуну, 
як-би батьно був не зложив врочисто приречен11Я, 
що віддасть його на цілих двадцять років до мона
стиря ва служ:ку чи то пан слимака і не присягнув 
наперед, що пони світ сонця не побачить він Запо
різьної Січи, ян не с:кінчить академії. Цікаво, що 
це говорив той самий Бульба, що ЯR ми вже бачили, 
вважав науну ва щось вайве й не варте доброго 
слова і радив с1,уна~ во всім нею не вайматися. Від 
тоі пори Остап дуже пильно присів до нудної ннижни 
і швидно порівинвся в науці в найкращими бурса
нами. Тодішній спосіб навчання і саманауна дуже 
розходилися в життям: всі ті схолястичні, грама-. . . - . . 
ТИЧНІ, реторИЧНІ та ЛОГІЧJІ] мудрОЩІ не МRЛИ НІЧОГО . . -
спІльного в духом часу 1 прІ-tкласти ІХ та покористу-

ватись ними в практичиїм життю бу ло неможливо. 
Ті, що вивчилися їх, ніде не могли притулити свого 

• 
внання, нав1ть того, що не дуже пахло схолястиною. 

Самі-ж тогочасні вчені були дуже великі неуни, 
бо стояли далеІ\О поза життям і досвідом. 1\рjм того 
республіканський устрій бурси та великий гурт 

• • 
молодих, жвавих хлопцІв прtімушували учителІв 

вайматися справами, яні в науною не мали нічого 
спільного. Іноді поганий харч, часте наранн я ·голо
дом та здоровий, бездонний, бурсацький·.шлувон, -~ 
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все це разом взяте, витворювало І-Іезвичайну бур
сацьку вбагливість, яка агодом до решти роЗВ}ІВа
лася на Запоріжжі. 
Голодна бурса нишпорила по вулицях Киева і 

ваставлила всіх бути обереЖНІ-ІМИ. Перенупни, буб
лейниці та сидухи вавжди мусіли вакривати руками 
пироги, бублики, диньки, як орлиці св~їх писклят, 
як тільки побачили, що бурсак суне вулицею. Кон
суль, якого обовнаком було доглядати ва доруче
ними йому під опіку товаришами, мав такі бездонні 
кишені у своїх шараварах, що СІ\Ііливо міг сховати 
в них цілу крамницю врав в крамом, як-би тільки 
перекупка відвернулась. Ті самі бурсаки творили 
ві себе осібнІJІЙ гурт; до вищих кругів, які склада
лися ві вначних українських та польських панів, 
іх не допускали. Навіть сам воєвода Адам Кисіль, 
що був гарячим приклонником та покровителем 
академії, не допускав іх у вищі кола та ще нанаву
вав, якомога твердіше держати іх в руках. Зрештою, 
нагадувати про те не було найменшої потреби, бо 
сам ректор та вчителі-черці не жалували бурсакам 
лови та нагаів і дуже часто лєктори в іх наказу так 
лютоперіщили киями своіх нонсулів, що вони кілька 
тижнів чухали шаравари. Дея:кі в них не нада
вали велиного значіння букам і відмірена порція 
видавалась Їl\І не більшою, ян добра чарка горілки 
в перцем; іншим внов, більше вравливим, так допі
кали прокляті буt~и, що вони тікали на Запорjжжя, 
коли тільки впали дорогу, та якщо іх не переймали 
по дорові. Остап Бульба, хоч дуже пильно довбав 
льоІ'іку, а навіть богословів, ніяк не міг обминути 
невблаганих буків. Зрозуміла річ, що це тільки 
розярувало його, та вироблювало в нім вапенлість, 
непохитві<;)ть та впертість, якою вивначалнея коваки. 
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В бурсі уважали Остапа ва найкращого товариша. 
Він рідко коли ставав на чолі небезпечної бурсаць
кої виправи, щоб обчесати чужІІЙ сад, або сплюн
друвати горбд, але вате перший ставав під анамена 
підприємливого бурсака, і ніколи, щоб там не було, .. . . .. -
не видавав своІх товаришІв; жаднІ нага1 та ни1 не 

могли його до цього примусити. Інші справи, опріч 
бійки, бурсацьких гулянон та виправ, його не ці
навили. Других вимог життя він не мав, тай не ду
мав про них ніколи. Зі своїми однолітками він був 
отвертий та щирий. Він був добрий парубок, а 
добрість його була така, яка була можлива в тих 
часах, та при його суворій вдачі. Він дуже був авору
шений сльозами матері й тільки це надавало йому 
спокою й примушувало в журбі схилити голову. 

Зате його менший брат Андрій був далеко більше 
розвинений від свого брата і мав далеко жвавіші 
почуття. Він учився в більшою охотою та бев тих 
великих труднощів, в якими доводиться амагатись 
тяжкій, нескладній натурі. Підприємливий, на всякі 
вигадки вдатний, він частенько ставав ватажком 
доволі небезпечної бурсацької виправи в чужий 
сад або город і тільки вигаДRами та штуками викру
чувався від нагаів, тоді як брат його Остап, не 

• 
довго цумаючи, скидав евитку 1 клався на вемлю, не 

стараючись навіть випроmуватись від нари. Иому 
теж бажалося доконати лицарських вчинків, але 
врав в тим в його душі анайшовся куточок і на 
інші палні почування. Потреба кохання спалахнула 
в нім ярким вогнем; ян тільки йому снінчилося: 
вісімнадцять років, жінка чимрав більше почала 
ваймати місце в його мріях та думках. Нерав на лвк
ціях в анадемії, підчас філософічних диспут, ста
вала перед його очі вимріяна любка, вродлива і 
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принадна. І привиджувались йому безперестанно, 
її білі як сніг груди, ніжна, біла рука; навіть одежа, 
що обіймала її дівочий гнучний стан, все це в його 
уяві набирало незвичайного чару та принади і роз
палІовало жагу. Він пильно ховав перед товаришами 
свої любовні почування, бо в ті давні часи не годи
лося думати про любов та жінку, не побувавши ва
перед на війні. Взагалі, він останніми роками рідко 
коли ставав на чолі бурсацько і ватаги і найрадше 
блукав самотою, по пустих вуличках Києва, що . 
потопалІt в морю вишневІІХ садкІв, в яRих принадно 

визирали маленькі доми:кІІ. Іноді заходив він на ву
лиці в теперішнім старім Києві, де жил11 багаті укра
Інські та польські пани і доми були далеко більші 
і чепурніші. Раз якось йдучи вулицею, він вади
вився, як кажуть, де сороки, ворони літають і на 
нього несподівано наїхав ридван якогось польського 
маІ'ната, а погонич ві страшними вусищами, що си
дів напереді, доволі справно цвігонув його батогом 
через плечі. Це страшенно розлютило бурсан а; 
він кинувся як навіжений й схопивши руками ва 
ваднв колесо, спинив ридван. Але погонич змірку
вавши, що а ним 1\Іожуть ровквітуватись по щирости, 
вдарив коні батогом, коні сіпнули а місця, - і 
Андрій на своє щастє, ВІІхопивши руку в-поміж 
шпиць, впав головою в Rалюжу. В ту-ж мить почув 
він над собою голосний, принадний дівочий сміх. 
Він підвів голову і побачив у вікні Rрасуню, ЯRОі 
ще в-роду не бачив: біляву як сніг, чорнооку, осяяну 
поранRовим промінням сонця.· Вона сміялась в ці
лого серця і той сміх надавав ій ще більшої прина.ди. 
Бурсак завмер. Він стояв як непритошІий, встро
мивши очі в дівчину та обтираючи рукавом грязюку, 
чим ще більше ровмавував її по обл~tІЧ1lЮ. Чия-ж це 
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красуня? І хто вона така? Він хотів розпитати в челя
ди, що пишно вбрана гурмою стояла перед брамою та 
слухала, як на бандурі вигравав молодий бандурист. 
Але панська челядь, побачивши вамавану бурсацьку 
пику, вняла регіт та, поглувувавши 8 нього, навіть 
балакати 8 ним не хотіла. Врешті він таки довідався, 
що це була дочка новенського воєводи, що на якийсь 
час приїхав до Києва. На другу ніч, він, як пристало 
на справжнього бурсака, вскочив в панський сад, 
і винарабкався на дерево, що розкинуло віття по
над сам будинок; 8 дерева спустився на дах і коми
ном вліз у спальню красуні, що саме тоді сиділа при 
свічці й виймала дорогі нульчини 8 вух. Вродлива 
полька, вгледівши перед собою чужого чоловіка, 
немогла й слова промовити, але помітивши, що не
сподіваний поводиться смирно, стоіть як вкопаний, 
понурІІвmи очі в землю і 8 остраху навіть пальцем 
не ворухне, тоді вже вона добре роздивилась і пізнала 
того самого, що вчора перед її очима беркицьнув 
в болото, - вона не могла вдержатись і 8нов, як 
вчора, 8ал11:лася сміхом. Тим більше, що страшного 
в Андрієві не було нічого, тай вродливий був він 
собі. Вона від серця сміялася в його і тішилася 
як дитина цяцькою. Панянка була велика пустійка, 
як взагалі кожна полька; але очі її, чарівні та про
никливі, сяли якимсь дивним вогнем й кидали по
гляд довгий як безконечність. Бурсак поводився 
тан, немов його в мішок зашили, не знаючи, що 
8 собою вробити і краля, не вагаючись довго, підійшла 
до нього й наділа йому на голову свою величаву 
діядему, вчепила йому на губи нульчини і накинула 
на шию свій серпанковий, гаптований волотом нов
нірчик 8 френзликами. Вона при б і рала його на ріжні 
способи, вигадуючи при тім багато всіляких дур-
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ниць та іграшок в питомою тільки польнам нероз
важністю й до решти вбила в пантелику бідного 
бурсака. І вмерлого розсмішила б його нумедва по
става, що стояла серед хати в роваявленим ротом 

та виряченими очима, що не:&ІОВ хотіли вісти пан
ночку. 

Стук, що почувся ва дверима, перелякав її. Вона 
велїла йому сховатися під ліжко і як небезпека 
минула, покликала свою покоівку, молоду татарку

полоняику й велїла ій тихцем вивести бурсака до 
саду і звідтіля випровадити черев огорожу. На цей 
рав <<фортуна>> відвернулася від бурсака, бо сторож, 
прокинувшись ві сну, таки добре потягнув його 
палицею по ногах, а панська челядь, зібравшись 
на галас сторожа, ще довго обкладала йому боки, 
аж поки швидкі, бурсацькі но_ги не винесли його 
в цієї смертельної прІІrоди. Після цього, вештатись 
біля будинку, де ж~Ів воєвода, було дуже небезпечно, 
тимбільше, що челяди у воєводи було до біса. Рав 

• u • 

якось в костелІ довелось иому а не1о вустр1нутись: 

вона, побачивmІІ його, любенько усміхнулася, як до 
старого анакомого. Ще тільки один рав бачив він її 
мигцем на вулиці, незадовго після цього ковенський 
воєвода виїхав в Києва і вамїсть вродливої польки 
в чорними очима, як на сміх, вивирала з вікна товста, 
погана мацапура. Ось про що думав Андрій, вві
СІІВШІІ ГОЛОВУ та ПОТУПИВШИ ОЧі КОІІеВЇ на гриву. 
Тим часом степ вже давно прийняв іх в сво і велен і 

обійми і висока трава, як рідна мати їх, пр11горнула 
і під іі захистом, тільки ковацькі шапки, як чорні 
цятоЧRи маячіли. 

- E-t·e-гel Чого це ви хлопці так втишились? -
гуннув нарешті Бульба, прокинувшись в важкої 
вадуми,- як черці які! Одкиньте геть нечистому 
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всі невеселі думни І Беріть лишень люльки в ву би, 
закуримо та потиснемо коней, щоб j птиця нас не аді
гнала. 

Rоваки понагиналися на шию коням й сховалися 
в траві. Вже й чорних шапок не можна було догля-. 
нутІІ, тІльки трава, що розхиляласп, то внов схо-

дилася докупи, показувала слід, куди мчали вони. 
Сонце вже давно підвелося й сяяло на погідли

вому небі, валиваючи своїм теплим животворним 
світлом степи. Всі СІ\Іут:ки, журба, сонність і все 
погане, що було на серці в коваків, тепер немов 
рукою вняло. 

Чим далі вони їхали, степ ставав чимраз при
надніший. Тоді південна частина V країни, усі ці 
простори, де нині Таврія та Херсонщина, була ко
лись незайманою, степовою пустинею. Ще ніраву 
не вачепив плуг того веленого моря трави; хіба тільки 
дикі коні, що виводилися тут табунами, як в дикому 
пралісі, топтали траву своїми копитами. Тай чи 
могло бути щось краще по-над той веленозолотий 
океан, цяцькований та мережаний бевліччю всіляких 
квіток. Крівь тоненькі стебельця трави ви вирали 

• • • 
яскравІ та темно -синІ волошки, жовта ВІновать 

стріляла вгору своїм острокіпчастим верхом; біла 
кашка пестріла поверх трави своїми шапочками; 
а в холодку поміж травою, як рідкий гість, ване
сений богзна ким, наливалася колосом пшениця- бі
локолоска. А поміж її тонкими корінцями чимчи
кували куріпки, витягнувши шийки. Повітря аж 
тремтіло від щебетання, нрику та свисту всіля
кого птацтва. А високо-виQоко на небі нружляли 
орли-сизоперці, то стояли хижі шуліки в розпро
стертими крилами, вліпивши очі в траву. Десь 
в далекого озера, що заховалося не внати де в степу, 
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долітав голосний крик диних гусей. 3 трави адій
малася мірним махом крил чайка й нупалася в си
ніх хвилях степового повітря. Ось вона ровплив-. . . 
лася В ПОВІТрІО 1 ТІЛЬКИ чорною ЦЯТИНКОЮ МИГТИТЬ 

в повітрі; а ось внов вявилася перекинувшись 
нрильцями і ясною смугою блиснула проти сонця ... 
Хай же вам всячина, які-ж бо ви принадні україн
ські степи І. . . 
Наші подорожні тільки на кільна хвилин ставали 

на попас і тоді десятеро новаків, що їхали в ними, 
злівали 8 коней, відвяаували від сідел деревляні 
боклаги 8 горілкою і тикви, яких тоді вщивали в 
дорові замість посуди. Споживали вони тільки хліб 
в салом або коржики та пили по одній чарці горілки, 
єдине ва-для підсилку, бо в дорові Бульба не давав 
пити над міруіанов їхали так аж до вечора. Ввечері 
степ цілком відмінювався: цілий ріжноманітний 
простір ваймався вечірним, рожевим відблеском 
сонця і поволі темнішав щорав -більше, так що 
видко було, як тінь перебігала по нім й ставала 
темно-зеленою; туман ліниво підводився й ровсте
лювався що-рав густіше; дивними пахощами дихала 
кожна травинна, ножна квітка, так що степ вида-

• • 
.вався велиним вонним кадилом,- на темно-син1м тл1 

неба, що переходило в чорний оксамит. 
На синьому тлі небес, немов наложені могутньою 

рукою мавки ві щирого золота, горіли червоні смуги; 
де-не-де білими, прозорими клаптиками розкину
лись хмарки, а свіжий оживлюючий, ян морські 
хвилі, вітер ходив собі тихенько по вершках трав, 
ледве торкаючись своїм нрилом людських облич. 
Рябень:кі ховра.шки, повилівавmи ві своїх нор, спина
лись на задні лапни й своїм свистом, як вартові, 
перекликались на цілий степ. Цвірінькання коників 

з 33 



-ставало що-р·ав.голосніши~. Іноді на одлюднімовері 
-розлягався лебединий крик, що як срібло бренів 
--в повітрі. На спочиноR подорожні зупинялися се-
ред степу, вибирали пригоже місце й розкладали . . 
вогонь; над вогнем, на тринІжку в тичин, повІсивши 

.ка.аан, варили куліш; кулішпарував і пара Rлубами 
крутилася в повітрю. Повечерявши, :козаки лягали 
на спочинок, пустивши спутані коні на пашу. Вони 
спали, пороалягавшись догори черевом на свитках. 

На них в висот споглядали ясні вор і. І чули вони сво-
- . 1М ухом весь рух 1 життя комашиного царства, _що . . . . . 
КИШІЛО у травІ: ВеСЬ галас, СВИСТ, трІСКОТІННЯ, ЦВІ-

рінЬRаННЯ, - все це голосними струпами бреніло 
серед ночі, очищалося у свіжому повітрю й заколи
сувало на сон. Коли-ж хто часом вночі прокидався 
і вставав на часоR, то цілий степ видавався йому не
мов засіяний безліччю свято-іванівських червачнів. 
Нераз, несподівано на. небі, десь далеко в кількох 
місцях бралася ваграва, це горіли в лугах або над 
берегами річок сухі очерети, а в срібно-рожевім сяйві 
огнів, чорні стаі лебедів, що летіли на північ, вдава
лися хустками, що іх підх·опила буря й несе світами. 

:М:аІІдрівнини увесь час їхали бе в пригоди. Нігде 
ні деревини, що можна б спинІіТИ око: тільки степ, 
безмежний, вільний, принадний унраїнський степ. 
Час від часу десь в бо:ку чорнів нраєчок ліса понад 
берегом Дніпра. Рав тільни понавав Бульба своїм 

• • 
с~нам цяточку, що чорн1ла дале:ко в трав1, про-

мовивши: 

- Гляньте діти, мчить татаринІ 
Маленька головка в ріденькими вусами, ЯR у щура . - . 

ВЛ1пила в них сво1 вузенькІ оченята, понюхала вов-

дух, як гонча собака, і ЯR серна щеала, помітивши 
аж тринадцятеро верmниRів. 
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-Ану, дітИ, спробуйте дігнати татариНа! ... І не 
беріться навіть, шКода в ах оду, - в роду йог.о не 
с·піймаєте: у нього кінь ще швидніший як мій Чорт. 
· Але БульІба був обачний ко вак і· зміркувавши, що 
десь недалеко може бути засідна, поробив заходи, 
щоб її обминуrи. Тим то ВОІІИ пригналися до неве
личкої річки, що звалася Татарка і була· допливом 
Дніпра, сночили у воду враз з ніньми і довго плили 
ва водою, щоб замести слід ва собою, і аж тоді, ви
скочивши 11а беріг, поїхали далі у свою дорогу. 
Минуло три дні після цього і вони наближалІ.JСЯ до 
того місця, іцо було метою їх подорожі. Повіяло 
холодом; це було привнаною, що старий козацький 
дід, Дніпро, вже недалеко. Ось і він вилискується 
в далині, відділившись темною смугою від обрію. 
Холодом повіяло від його могутніх ХВІіЛЬ і він ров
ливався щораз ближче і ближче і нарешті розвер
нувся таною широкою сагою, що неначе половину 

вемлі обхопила, аж ·ген до обрію. Це ·було те місце, 
де він, стиснутий порогами, перемагав іх та, вихопив
тись 8 іх смертельних обіймів, шумjв на радощах, 
морем розлившись на волі, де ааRІІнуті на середІІВУ 
острови ще дужче розпихали його 8 берегів, і хвилі 
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mироно котилися, не стрІчаючи по доровІ н1 скель, 

ні- горбків. Козаки повлівали в нон ей, стали на по
ром і ва три години опинилися біля берегів острова 
ХортИці, де була тоді 3апорівьна Січ, що так часто 
переходила в місця на місце. 
Навала людей еварилася на береві s перевів~инами. 

Коаани поправили попруги на конях. Тарас прибрав 
на себе поважну й горду постать, стягнув тугіше· 
пояс на собі і розправив· довгі козацькі вуса. :Молоді 
його сини теж оглянули себе в ніг до голови і в якимсь . . . .. 
острахом та дивним аворушенням вс1 разом в1хали 
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на передсіччя, що ровложилося на пів верстви від 
Січи. Привїзді оглушив їх гук півсотні ковальських . . . . . 
МІХІВ, що дол1тав в двадцяти пяти кувень, янІ помІ-

щалиси в землянках, накритих дерном. Дужі кожу
мяки сиділи на піддатах і мняли своїми кріпкими, 
як валівві кліщі, руками волові шкури. В будках 
над купами кремінців і нресол вірменин розвісив 
дорогі хустки; татарин на рожнах обертав шматки 
баранини в тістом; жид, як гусак витягнувши шию, 
цідив горілку в бочки. Але перший, кого вони поба
чили в козаків, це був запорожець, що спав собі 
серед дороги, ровкинувmІІ руки і ноги. Тарас Бульба 
мимохіть спинився, щоб наровкоmуватись ним. 

- Бач, як пишається серед дороги 1 Агі 1 Хай же 
йому біс! Славна постава! - промовив Бульба, 
спипивши ноня. І дійсно це була картина, що аж . 
ва очІ хапала: вапорожець, як лев розвернувся на 

дорові; гордо вакинувши, вахопив вемлі на пів арши
на; штани в доброго, червоного сукна були валяпані 
дьогтем, щоб понавати свою новацьку байдужність 
до них. Полюбувавшись новаком, Бульба поїхав 
далі, протискуючись вузенькою вуличкою, що була 
набита ріжними майстрами, які тутечки ваймалися 
своїм ремеслом, та аж нишіла людьми усіх явиків, 
що вібралися на тім січовім передмістю, що похоще 
було на ярмарок і яке годувало та водягало Січ, 
що вміла тільки бенькетувати та в пищалів стріляти. 
Врешті вони минули передсіччя і перед ними 

ровкинулося чимало курінів, вкритих дерном, або 
на татарський· лад повстю. Де-які в них були обста
влені гарматами. Тут вже не було ані тину, ані тих 
хаток в tанками на нивеньних, деревлн.них стовпцях, 

які були на передсіччю·. Невисо~ий вал та деревля
ний васік, що стояв бев жадної сторожі, все вказу-
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вало на страшну козацьку безпечність та недбалість. 
Де-кілька коваків, що лежали собі посеред дороги 
в люльками в зубах, подІІвилися на них байдуже, 
як на щось таке, що не варте великої уваги і навіть 
не рушились в місця. Тарас обережно проїхав між 
нимІr, промовивши: 

- Здорові були, панове! 
- Здорові будьте й ви! від~авали гуртом вапо-

• 
роЖЦІ. 

Всюди, куди лиш не кинь оком, то сиділи, то ле
жалІІ вапорожці, принадними для ока нупками, ·як 
ті нвітки на леваді. На іх, загорілих від сонця, об
смалених од вітру, обличчях, немов написано було, 
що всі вони старі рубаки і нераз дивились смерти 
в очі. Аж ось і вона, Січ-Мати! Ось гнівдо, ~ якого 
вилітають усі ті, славні на ввесь світ орли. Ось 

• 
в якого джерела розливається коваччина 1 воля на 

всю Украіну! . 
Подорожні віхали на майдан, де звичайно вбирала

ся рада. На великій, перекинутій вверх дном бочці, 
сидів запорожець без сорочни; він тримав іі в руках 
і по маленьку, не хапаючись, клав на ній лат~и. 
Аж тут знов загородила ім дорогу ціла юрба мувик, 
а в середині аж курява вставала, танцював молодий 
запорожець, валомивши шапну набакир та вимаху
ючи р~rками. Він рав-у-рав гукав: 

- Жвавіше, музики, грайте І Не жалуй, Хомо, 
горівкп православним христіянам! 
Хома в підбитим оком, не жалував і наливав ко~к

ному, хто тільни павинувся під руну, велиний коряк 
горівни. Біля молодого запорожця вже четв~ро 
старих дідів дрібненько перебІІрали ногами, від
нидаючись ян вітер у бік, мало не на голову муви
нам, то внов дріботіли ногами по вемлі, йшли~на-
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вприсідки, та вибивали круто та дрібно, своїми 
срібними підновами, вже й бев того, втоптану вемлю. 
Земля аж дудніла на всю округу, і далеко нісся 
відголос гопаків та тропаків, вибиваних дзвінкими 
підковами чобіт. Але один найбільше в ycjx вигу
:кував і як вітер пуснався ва другими в танець. Чуб 
розвівався, маяв по вітру; широкі, міцні груди булИ 
ровхрістані; теплий, вимовий кожух був одягнений 
на рукави, і піт градом котився в нього, ЯR в відра. 

- Та скинь бо ти хоч кожух!- не втерпів Тарас: 
- бачІ'lШ яка спека! 

- Не можу І - гукав запорожець. 
-Чому? 
Не можу, бо такий ввпчай маю: що скину, то 

пропю. 

А шапки вже давно не було на чуприні, ні пояса 
• • м 

на каптанІ, НІ мережано1 хустки: все помандрувало, 

куди треба. Юрба все збільшувалася; до кола танцю
ристів прибували все нові, і не можна було дивитись 
бев глибокого аворушення, як все витивало той 
найвільніший та найскаженіший танець, який 
тільки був коли на світі і який іменем тих, що його 
вигадали, проввали -- новаком. 

- Ех, як-би мені не кінь, - гукнув Тарас, -
пішов би і я в танець І 
А тим часом поміж юрбами коваків почали попа

датися поважні, шановані всіми братчиками ва свої . . . . . . 
васлуги, розумнІ голови та старІ, сив1, СІЧОВІ дІди, 

що нераз були старшинами. Та.рас вустрів тут 
старих внакомих та друвяк. Остап і А11дрій тільки 
чули одні вигуки: <<Ах, це ти, Печериця!>>- <<Здоров 
був КоволупІ»- <<Звідки тебе Бог несе, Тарасе?>>
<<А тебе, Долото, яким вітром сюди занесло?>>
«Здоров будь, КирдягаІ>>- <<Здоров Густий!>> -·«Чи 
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думав я в тобою, Ременю, зустрінутися?>> І лицарі, 
що вібрались тут в усіх кінців соборної Унраїни, 
цілувалися та розпитували один одного про вся
чину: <<А що в Касяном? Де тепер Бородавка? Що 
чути про Колопера? Що робить Підсито:к?>> І у від
повідь почув Тарас Бульба, що Бородавку повісили 
в Толопані, що в Колопера живцем здерли шиуру 
під Rивикерменем, що голову Підситна посолили 
в бочці й післали до самого Царгорода. Схилив го
лову старий Бульба і, скинувши шапну, промовив 
в задумі: <<Добрі були ковакиІ>> 

ІІІ. 

Мало не цілий тиждень жив Тарас Бульба ві 
своїми синами в Запорізькій Січи. Остап і Андрій 
не дуже то nривчалися війсьнової справІІ. Запорізь
ка Січ не любила. мучити людей муштрою та да~ 
ремне час витрачати; новички набиралися досвіду 
та приавичаювалися до воєнного ·ремесла на війні, 
тимто війни й велися беа перестанку. Козаки вва
жали непотрібнІ,ІМ й нудним присвячувати вільний 
від війни час на науку війсьнового ремесла, хіба 
тільни Привчали новичнів стріляти в ціль, їздити 

• 
верхом та полювати на звІрину по степа.х та луках; 

увесь вільний Час проводІіЛИ в гульні та бенкетах, 
що були привнакою віЛьної козацької душі. Ціка.ве 
явище представляJІа 3апорjзьна Січ - це була 
безнастанна гульня, гучний беннет, якому ні кінця 
ні нраю не було. Як кому хотілося, брався ва якесь 
ремесло, або ванлада в крамницю та продавав уся
кий крам; але більшість пила та гуляла в ранну до 

• • 
вечора, доки в кишенях дввен1ла спроможнІсть та 

роздобуте на війні добро не поплило в руки крамарів 
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та шинкарів. Цей спільний для всіх бенкет мав 
в собі якусь дивну приваду. Це не був натовп гір
них пяниць, що брагою валивають своє лихо -
а гульня весел~tІХ, безжурних шибайголов, яких ще 
світ не бач11В. Кожний, хто приходив сюди, забував 
про все, що його колись мучило і турбувало. Він, ян 
кажуть, сміявся в цілого світа, пив та гуляв собі 
на волі, приставши до гурту таких самих, як він 
бездомних гу ляк, ні роду, ні плоду, ні даху над го
ловою, опріч синього неба та вічної радости своєї 
душі. Тому не було на цілім світі другого такого 
кутка, де·-б люди такими ясними та веселими очима 
дивилися на людське життя. Нераз оповідання, 
казки та всілякі теревені, що велІІСЯ вгурті ко вак ів, 
які сиділи, або лежали, розвернувшись на землі, 
були такі чудові і пробивалась а них така сила та 
гумор, що дійсно треба було мати ту поверховну 
холоднокровність запорожця, щоб не амінити виразу 
лиця, не засміятись, або, як то кажуть, ані вусом 
не моргнути, -це помітна риса украінської вдачі, 
якою українець ще й донині одріжняється від усіх 
інших людей. Веселились, пили, гуляли, вабавля:.. 
лись, як хто умів та хотів, між тим не був це гидкий 
шинок, в якім сидять гіркі пяниці в попурими облич
чями, що, стративши обрав Божий, стараються в 
чарці втопити своє горе; ні, це був радше тіснИй гур
ток шкільних товарІІmів. Хіба тіль:ки в тією ріж
ницею, що вам і сть сидіти над книжкою та слухати 
нудне базікання учІІтеля, вони зібрались в пятити
сячний вагін й робили наскок на ворога; вамїсть 
лугу, де грають в мяч, у них були нестережені та 
немежовані ніким границі, де висував свою хижу 
голову турок та грівно і вперто споглядав в зеленій 
чал1\ІЇ. Ще й та була рі жниця, що вамїсть примусу, 
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.. . . . .. . 
ЩО гуртував ІХ у ШКОЛІ, ВОНИ СаМІ 81 СВОЄ! ВОЛІ ПО-

КИНУЛИ батька, неньку і втекли в батьківської хати; 
були тут й такі, що якимсь чудом вихопилися впід 
шибениці і вамїсть страшної смерти, побачили життя 
в усіма його чарами й нескаваною красою; не браку
вало тут і таких, що ів-ва своєї щирої вдачі ніколи 
не могли вдержати еломаного шага в кишені; були 
тут і ті, яким червінець видавався недосяжним бо
гацтвом і їх сміливо можна було вивернути, не ля
каючись, що в них щось випаде й загубиться. Були 
тут бурсаки, що не могли внести академічних киів 
і не присвоїли собі у школі ані одної літери; але були 
тут і тані, котрі впали, що таке Горацій, Ціцерон 
та римська републіка. Було тут багато старшин, 
що потім відзначилися в королівськім війську; було . . . . 
тут чимало старих, досвІдчених воякІв, якІ, опрІч: 

воєнного ремесла, не вміли нічогісінько робити 
і були тієї думки, що все одно, де воювати, аби тільки 
воювати, бо не можна чесній людині жити бев війни. 
Було тут багато усякого сміття, що приходили на 
Січ тільни на те, щоб потім чванитися, що, мовляв, 
і я був в Запорізькій Січи, та що в мене старий, 
вже загартований вояка. Але, кого тут тільки не 
було. І видко, що така досконала републіка була 
конечно потрібна, для того давноминулого віку. 
Мандрівні ЛІІцарі, пройдисвіти, люди охочі до шаблі 
і ласі на волоті кубки, дорогі парчі, дукати та еспан
ські реалі, ва в жди могли тут в найти для себе роботу. 
Одні тільки прихильники жіночої нраси не могли 
внайти тут корму для своєї душі, бо навіть на перед
січчя не могла поназатися ні одна жінка. 

Остапові й Андрієві вараs на початку впало в 
око, що вже при них приходила на Січ велика сила 
людей, але хоч-би їх на слИх· хто спитав, ввідкіля 
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вони приходять, хто вони такі та ЯR їх ·ввати. ВоІІИ 
приходили сюди, як до своєї власної господи, в якої 

вони тількищо вийшли ва якоюсь орудкою. Кож
ний в них, прийшовши на Січ, мусів вявитися до 
кошового, який ВВ11чайно озивався такимІІ словами: 

- Здоров був! Віруєш в Христа? 
- Вірую! - відказував вахожий. 
- І в святу Трійцю віруєш? 
-Вірую! 
-І до церкви ходиш? 
-Ходжу! 
~ АІ1у перехрестисяl 
Зайшлий хрестився. 
-Ну гаравд,- кавав кошовий,- тепер іди собі 

в котрий сам хочеш курінь. 
На тім нінчалася ціла церемонія. 
Ціла Січ мол~tІлася в одній церкві і в обороні її го

това була віддати остан~ю каплю крови, хоч ані 
слухати не хотіла про піст, або якусь повздержли
вість. Лишень жиди, вірмени й татари, яких при
ваблювала легка нажива, вважувал]!ІСЯ жити та тор
гувати усяким крамом на передсіччІо, бо козаки тор
гуватися не любили і скільки грошей руна захопила 
в кишені, стільки і платили. До речі сказавши, 
іноді доля тих христопродавців, крамарів була таки 
дуже тяженька; всі вони були схожі на тих мешкан
ців, іцо поселилися на підніжжю Веаувія, б<;> як 
тільки запорожцям не ставало грошей, то гільтаі 
розбивали їхні крамниці і брали все ва дурно. 
Січ складалася ів більше, як шестидесяти курінів, 
а кожний курінь схожІІЙ був на невеличку само
стійну ре публіку, на школу або бурсу для дітей, де 
вони Живуть на всім готовім. Ніхто в козаків не дбав 
про·статки, нічого не мав при собі і все було на рунах 
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у курінного отамана, якого ва те й звали батьком. 
У нього в руках були гроші, одежа, харчі, сала
маха, наша і навіть паливо; як хто мав, віддавав 
гроші на сховок. Частенько траплялося так, що . . . 
почнеться сварка МІЖ кур Ін ями, то тут вже НІЯК 

беа бійки не обійдеться. Rоааки обидвох курінів 
виходили на майдан й одні другим кулаками під
бивали очі та ломали ребра, аж поки одна сторона . . . 
не перемагала, але врештІ-решт ЦІЛа та справа кІн-

чилася гучним бен~tетом для переможених і перемож
ців. Така то була тая Січ, що притягала та немов 
якимись чарами приваблювала молодь до себе. 
Остап і Андрій в молодечим запалом потонули в 

головоЮ в тім морі гучних бенкетів та гульні й від
раву забули батьківську хату й бурсу і все, що 
досі аворушувало молоду душу, j почали нове життя. 
Іх геть усе цікавило: гуляще козацьке життя, їхні .. . . . . 
ввича1, нескладна сІчова управа, закони, ЯКІ ІНОДІ 

видавалися їм навіть надто суворими, в такій ева
вільній републіці. Як тільки козак украв. я:кусь 
дрібницю, то це вважалося соромом · для цілого 
січового брацтва: його, як соромітника, привявув~ли 
на позорище до стовпа й клали біля нього кия, 
яким ножний, що проходив біля нього, мусів рав 
вдарІtти, куди попало, аж поки, таким чином, не 

вабивали його на смерть. Довжника, що не виплатив 
довгу' привявували ланцюгом до гармати і він 
мусів стояти так довго, аж поки нотрий в товаришів 
не заплатить ва нього позички. Але найбільше вра
жіння вробила на АндрііІ кара присуджена ва душе
губство. Тут же, при нім, викопали глибоку яму, 
спустили туди живого душогуба, а вверху на нім 
поставили домовину, в якій лежав забитий і потім 
обидвох в асипали землею. Довгий час після цього 
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привиджувався Андрієві страшний авичай нари на 
смерть і все ставав перед очі живцем засипаний чо
ловік врав ві страшною домовиною. 
Сноро обидва молоді козаки адобули собі ласну 

в новаків. Нераз та й не два вони в братчиFами 
свого нуріня, а часом цілий нурінь в другими нурі
нями виступали в степ на полювання - в степ, де 

водилося бев ліну усяного степового птацтва та 
всяної звірини: ків, са.йганів, лисиць та вовків, або 
йшли на озера, ріпи, валиви, багна, яні розділені 
були жеребками поміж усіми :кур ін ями, ва.нидали 
неводи, сіті в глибокі тоні, де аж кишіло від риби, 
а потім віддавали на харчі свойому нуріневі. Хоч 
і не була це правдива. лицарська сnрава, 8 якої 
пізнають доброго новака, але вони вивначи~ися 
поміж іншими новичнами, як сміливі, меткі та про
ворні новаки. Вони бе в велиних труднощів добре 
стріляли в ціль, перепливали Дніnро nроти води
вчинок, ва який старі козаки приймали новика до 
свого гурту. 

Але старий Тарас підготовлнв ім іншу роботу. 
Не сподобалось йому таке лежансьне, гуляще життя 
- йому бажалося сnравжнього діла. Він приду
мував на всі боки, як-би то арушити Запорозьку 
Січ на нривавий танець, а молодому козакові було-б 
можна як слід погуляти. Аж одного дня він прийшов 
до кошового і сказав просто 8 моста: 

- Слухай, пане но.mовий, чи не пора добрим мо
лодцям погуляти? 
-Нема де tуляти,-відназа.в :кошовий і, винявmи 

спонійно люль:ку з рота, сплюнув на бік. 
- Як нема де? Можна в Туреччину заглянути, 

або татарина снубнутІІ. 
-Не можна ні .а Туреччиною, ні а Татарвою ва-

45 



чіпатись,-промовив кошовИй і, не хапаюЧІісь, встро
·мив люль ну в рот. 

- Як же це не можна? 
. - Та так, що не можна, бо ми обіцяли султанові 
мир. 

· - Так що в цього, що обіцяли, - але-ж бо він 
бусурмен, і Господь Бог і святе письмо велить 
бити бусурменів. 
~Не маємо права. Як-би ми не· сRладали при

сяги, як. велить наш .христіянсьний обряд, то воно 
можна-б щось придумати, але тепер нічого не вдієш. 

- · ЯR, нічого не вдієш? Як тобі рот ровкривається 
снавати: не маєш права? А в мене аж два сини і 
об11два вони молоді парубки. Обидва вони ще ні 
раву не бачили війни, а ти вервеш ка-вна-що: не маємо 
·права; не треба, не можна битись вапорожцям. 

- Так вже мусить бути. 
- Як мусить бути, щоб дурно пропадала козацьRа 

сила, щоб чоловік пропадав, як собана, не зробивши 
доброго діла на Божім світі та шоб вітчина і весь 
хрещений мИр не мали в нього жадного пожиТRу? 
Нащо-ж ми тоді живемо на світі, на якого біса ми 
живемо? - Скажи мені на ровум, нащо? Ти- чоло
вік ровуm~ий, не дурно-ж тебе вибрали кошовим: 
снажи мені толв:ом, нащо ми живемо? 
. Кошовий мовчав і не давав відповіді на питання. 
Це був дуже твердої та вперто і вдачі ковак. Він трохи 
помовчав і спокійно промовив: 

- Все-ж таки війни не буде . 
.;....._ Не буде війни?- щерав спитав Тарас. 
-Не буде. 
~ Навіть нема що про це думати? 
- Навіть нема що й думати. 

- ~ · ПідожДИ-Ж ти, бісів сину, -· подумав собі 
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Б_ульба, - н~вчу іІ тебе ровумуІ -І поставовив робі 
вІдплатити кошовому. 

~ Змовившись то в одним то в другим, піддав ім-. . . 
<<пяного БІЛЛЯ>> 1 гурт пяних кован1в метнувся на 

майдан, де стояли привязані до стовпа котлІі, якими 
звичайно скликали січове брацтво на раду. Не знай
шовши паличок, бо були на сховку у січового дов
биша, вони схопили адоровепні поліна в руни й 
почал11 щосили бити на раду. 
На грюкіт котлів, перш ва всіх прибіг довбиш, 

дуже високого росту, в одним тільки оком, яке, не 
дивлючись на сво в сирітство, було страшенно ва
с пане. 

- Хто тут посмів бев мене в котли бити?- гу
нав довбиш. 

- Мовчи! Бери свої палички тай скликуй· на 
раду, коли тобі велятьІ - відказали підпилі стар
шини. 

Довбиш, не довго думаючи, добув а кишені палични, 
Які захопив в собою, наперед знаючи, чим кінчиться 
така справа. Rотли вагули, - і в ту-ж мить-, як 
джмелі роями почало сходитися на майдан козацтво .. 
Всі стали в коло і як втретє вдарили літаври, аж 
тоді на майдані в.Явилася старшина в клейнодами: 
кошовий 8 булавою в руці, яка була овнакою його 
достоїнства, суддя в війсковою печаткою, писар в 
каламарем на rудвику і чаплиним- пером ва вухом і 
осавул 8 бунчуком. Кошовий і всі старшини зняли 
шапки і поклонились на всі боки козакам, що стояли, 
горДо ввявmись в боки. 

- Навіщо скликали раду? Чого ви бажаєте, па
нове? - оввався кошовий. Лайка, гамір, крин не 
дали йому докінчити. , · 

- Клади булаву! 3арав клади булаву, чортів 
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сину! Не потрібний ти нам більше!- гукали в гурту 
козаки. 

Здавалося, що деякі твереві куріні заступляться ва 
кошового; але тут вчинилося таке, що між пяними 
і тверезими курівями почалась бійка. Гамір і нрик . . 
ПІДНЯВСЯ на радІ. 

Кошовий хотів щось сказати, але, внаючи наперед, 
що ровярена, евавільна товпа може його на місці 
убити, як це нерав бувало в таких випадках, покло
нився нивько ковакам, положив булаву і сховався 
в юрбі. 

- Чи й нам панове зложити клейноди? -озвалися 
суддя, писар і осаул і вже хотіли положити наламар, 
військову печать і бунчук. 
-Не кладіть клейнодів,- ванричали в юрби,

нам треба було скинути кошового через те, що він 
-баба, а нам треба на кошового чоловіка в головою! 

- Ного-ж ви хочете на кошового? - спитала стар-
шина. 

- Кукубенна вибрати кошовим! - гукали одні. 
-Ми не хочемо RукубенкаІ- варевли другі.-

Ще ва рання йому, ще матірне молоко на губах не 
обсохло! 
-Нехай Шило буде кошовим!- кричали треті. 

-Шила вибрати кошовим! 
- В потилицю тобі шило! На явик тобі шилоІ-

лаялася юрба. - Який в його новак, ноли він, со
бачий син, прокрався як татарин? В мішок, к чортовій 
матері, пявицю Шила! 

- Бородатий, Бородатий хай буде кошовим! 
-Не хочемо Бородатого! Геть, до нечистої мами 

а Бородатим І 
- Кричіть RирдягуІ- підназував Тарас Бульба 

• 
де-кому ~ KOB~RlB. 
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- Rирдягу! Rирдягу!- гукала юрба.- Борода
'rогоІ Бородатого! RирдягуІ Rирдягу! Шила! До чорта 
в ауб11 з Шилом! 1\:ирдягу! 

Всі козаки, яких ймення вигукували на майдані, 
виходили.геть в ради, щоб не nодумав хто, що вони 
доnома.гали собі в в:ибсрі. 

- RирдягуІ RирдягуІ- найд)rжче гуділо на раді. 
- БсродатогоІ 
Нарешті одні других почали переконувати кула

ками і R11рдяга пєреваж~Ів. 
- Біжіть ва R11рдягою! - ванричали на раді. 

НевелІІЧRий гурток козаків, зложений може в десяти 
• u • 

козакІв, виишов а ради; де-котрІ а них ледве трима-

лись на ногах, -бо черкнули собі по саме <<нікуди>>, 
-і пішли просто до RІtрдяги, щоб оголосити йому 
вол1о усього за.порозьного пивового війська. 
Rирдяга, старий, але дуже розумний козак, вже 

даВІІО с11дів в своїм І(уріні, буцім-би нічого не було 
і ніби не анав, що творилося на раді. 

- А, що там панове-молодці? Чого вам треба?
спитав спокійно він. 

- ІдІІ, тебе вибра.лІІ кошовим! .. 
- Змилуйтесь, панове, - боронився Rирдяга, 

хіба я гідний доступити такої чести! Який а мене 
кошовий! Де мені до того; та в мене навіть голови 
ІІема 11а те, щоб правити цілим вапорозьк11М кошем. 
Що-ж, ч11 вже кращого не анайшлося nоміж козац
твом? 

- Іди, ч~тєш чи ні! Ід11, коли кажуть! - вакричали 
післанці. 
А двох із НІІХ, не довго дуl\Іаючи, схопили його 

• • • u 

ПІД руки І ян ВІН там не опирався, витягли иого на 

майдан в сj·проводі лайки та :кулаків, підпихаючи 
стусанами, промовляли при цьоltІу: Не винарблучуй-
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ся, бісів сину! Приймай честь, якою тебе наділяє 
товариство 1>> ~аким способом привели К11рдягу аж 
на середину ВІчового кола. 

- А що, панове, - гукнули на весь майдан ті, 
що привели його, - чи вгодні ви на те, щоб цей 
ко вак був у нас кошов1~м? 

- Всі вгодні!- варевла вся громада, що аж луна 
• 

ПІшла степом. 

Один ві старшип ваяв булаву й підніс її новому 
кошовому. К11рдяга по ноаацькому авичаю відка
ва вся. Старшина підніс йому вдруге. Rирдяга і ва 
другим разом відкааався, а вже ва третім равом при
няв булаву. Радісний нрик ро вдався в юрбі і громом 
ПО КОТИВСЯ ПО ПОЛЮ. Тоді 8 юрби ВИСТУПИЛО четверо 
старих, сивих чуприндарів (дуже стареньних наСічи 
не було, бо ніхто в вапорожців не вмірав своею 
смертю) і кожний, ввявши в жменю вемлі, яка від 
недавнього дощу ро вмонла на болото, клав йому на 
голову. Монре болото потенло йому в голови по 
вусах, по лицях й ціле обличчя вамааалося болотом. 
Але Кирдяга стояв, ані не ворохнувся і дякував . 
новакам ва честь І шану. 

Так скінчався гучний вибір нового кошового, в 
якого, не внати, чи був хто так вдоволений, ян старий 
Бульба: поперше він відплатив старому кошовому; 
а подруге Кирдяга був старий його товариш, в ЯКІіМ 
вони обидва бували в одних і тих самих сухопутних 
та морських походах і переживали равом ті самі 
влидні та труднощі військового життя. Юрба ровій
шлася святкувати вибір і розпочалася гульня, якої 
ще ні раву не бачили, ні Остап, ні Андрій. Шинки в 
горілкою та медами були розбиті; мед, горілка, пиво 
бралися бев грошей, дурно; а шиянарі ще й раді 
булІі, що осталися rолови на вязах. Цілу ніч лунали 
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крики, пісні та думи, в яких прославлились лицар
ські вчинки козацтва, а місяць, що виплив на небо, 
ще довго приглядався, як поСічи вешталися музики 
в бандурами, торбанами, кобзами і лірами та церковні 
співці, яких держали на Січи вадля того, щоб вони 

• • • • 
спІвали в церквІ та прославляли славетнІ козацькІ 

вчинки. Нарешті хміль та утома перемогли тверді 
ковацькі голови. І видно було, як побратим обнявши 
побратима, розжалоблювався і навіть планав, аж 
нарешті обидва враз падали на аемлю. Там ан о в 
по:котом лягло козацтво; в другім місці знов декотрий 
мостився як-би то краще лягти й лягав на деревляпу 
колоду. Останній, що мав найтвердшу голову, писав 
ногами <<мисліте>>, мугикав щось собі під ніс; але 
нарешті і того перемогла брага, впав і той як під
кошений,- і васпула ціла Запорозька Січ. 

lV. 

А на другий день Тарас Бульба вже радився в 
новим кошовим, як-би то підняти козаків на якесь 
лицарське діло. Кошовий ровумни й та хитрІtй ко вак 
впав на вздовж і поперек вдачу запорожців і з по
чатку не піддавався. 

- Не можна присяги ломати, хоч би там що, ніяк 
не можна. -А потім, подумавши трохи, докинув: 
-Нічого, можна; присяги ми не зламаємо, але так 
дещо придумаємо. Нехай тільки в береться народ, 
але не так, що а мого наказу робиться, а по своІй 
власній волі. -Ви вже знаєте, як це вробити,- а я 
ві старшиною прибіжимо на майдан начебто ми 

• 
НІчого не знаємо. 

Навіть години не минуло після іх розмови, а вже 
в котли вдарили на раду. Як стій вже тут були 
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підхмелені, необачні козацькі голови. Міліон но
вацьких шапок висипалося на майдан. Знявся клекіт 
і гамір: Хто? .. Навіщо? Задля чого скликають 
раду? Ніхто не одповів. Але то в тім, то в другім 
куті почали ремствувати: <<Ось як дурно-пусто про
п~дав козацька сила, нізащо пропадав молодецька 
сила: бо нема війни! .. Все отаманив, уся запорозь
ка старшина зледащіла, їсть та вилєжується собі, 
що аж очі жиром позапливали І . . Ні, видко нема 
правди на світі!>> Інші новаки слухали мовчки, а 
потім і собі стали нарікати: <<Та воно таки справді 
нема правди на світі!>> Запорозька старшина, аж 
роти в дива порозвявляла, слухаючи таких докорів. 
Нарешті кошовий виступив наперед і сказав: 

-- ~оввольте, nанове товариство, слово скаватиІ 
-- Кажи! 
- Ось, як тай до чого поведу я річ, панове това-

риство, та ви може й самі краще від мене знаєте, 
що багато запорожців заліали по самі вуха в довги 
по жидівських шинках, а то й у своїх товаришів, 
так, що вже ні один чорт не йме віри ~ramoмy брат
чикові. Потім знов я хочу повести річ про те, що 
в між нами багато хлопців, що ще ніразу не нюхали 
пороху, тай не бачили, що таке війна, тоді ян моло
дому парубкові, - як самі здорові знаєте, панове, 
- бев війни не можна прожити. Та який-же нарешті 
з нього запорожець, як він ще ніразу не бив бусур
мена? 

<<~обре балакав бісів син>>, -- подумав Бульба. 
-Не думайте, панове товариство, що я веду мою 

річ до того, щоб нарушити мир: крий, Боже, від та
кого гріха! Я тільки так собі балака.ю. При тім у нас 
церковця, - що й гріх казати, що таке: ось скільки 
то вже років з божої волі стоїть Запорозька Січ, 
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а дотепер не тільки в надвору, але й на обравах 
немає жадної оздоби; хочби хто срібну риву догадався 
справити. Тільки те і є, що відказали в заповіті 
деякj коваки; але жертва їх була дуже вбога, бо всj 
свої статки вони ще за 'Киття пропили. Але я веду 
річ не до того, щоброзпочинати війну в бусурменами: 
ми обіцяли султанові мир і мали б неспокутований 
гріх, бо присягали, як велить наш христіянський 
обряд. 

- Що-ж він плете, як на муках? - нишком 
муркнув Бульба. 

- Тим то бачите, панове, війни розпочинати не 
можна: лицарська честь не велить. А я своїм дурним 
ровумом міркую: пустити оттак на байдаках самих 
молодиків, нехай трохи пошарпають береги Натолії. 
Як на вашу думку, панове? 

- Ееди, веди нас усіх! - варевjла з усіх боків 
юрба.- 3а віру ми всі готові зложити свої голови! 
Кошовий злякався: йому й на думку не приходило 

·Підіймати ціле Запорожжя: він бачив, що паруту
вати мир було-б не справедливо. 

- Дозвольте, панове, ще одно слово _сказати. 
- Годі вже, - гукали запорожці, - розуШІі-

шого вже й так нічого не скажеш! 
- Rоли так, то нехай буде по вашому. Як ви 

скажете, -так і буде. Це кожний знав, та й святе 
письмо каже, що голос народа - це голос Божий. 
Бо 11е можна нічого розумнішого видумати від 
цього, що видумав весь народ. Тільки ще одно я вам 
скажу: ви добре знаєте, панове, що султан не про
пустить нам так легко цього погуляння, на якім 
погуляють собі до схочу та навтішаються моло-
-дята. А ми тимчасом були-б в поготівлR?, та свіжа 
сила була-б у нас, тоді-б нам нічого було лякатись. 

:б3 



Бо як усі ми підемо в похід, то й татарва може наско
чити: вони, турецьні собаки, до очей не кинуться і до 
господаря в хату не вважаться увійти, але в ваду 
ва пяту вкусять і то боляче вкусять. Та й по правда 
снавати, коли 1\ІИ вже вняли річ про те, то в нас навіть 
тільки човнів ІІема в вапасі та й пороху не намелено 
стільки, щоб всі ми могли в похід рушати. Але я на 
все вгодний, хоч-би й зараз: як скажете, тан і буде. 

І вамовк хитрий отаман. Козаки вагомонїли, 
• • 

ставши нупками, а нурІннІ отамани почали раду 

радити, на щастя пяних було не багато і всі постано
вили піти ва радою кошового отамана. 
Не гаючись, невеличкІІЙ гурток коаані в подався 

на протилежний беріг Дніпра, де в неприступних 
нриївках під водою і в комипrах захований був ко
вацький скарб і частина вброї, яку добуто од ворогів. 
Інші внов метнулися до човнів, оглядаючи іх та 
споряжаючи у дорогу. Миттю цілий беріг вкрився 
народом. Тут-же вявились теслі в сокирами в ру
нах. Старі, вагорілі, тироноплечі запорожці чорно-

• • • • ycJ І в вусами, притрушеними вже Інеєм, ПІдкачавши 

штани, стояли по коліна в воді і грубим мотуззям 
стягали човни в берега. Деякі вносили готові, сухі 
нолоди та інші приладдя. Там обшивали дошками 
човен; там знов, перевернувши його догори дном, 

конопатили нлоччям та обливали смолою; в другім 
місці привявували козацьким авичаєм на обидвох 
боках човнів сухі вяванки очерету, щоб не затопило 
човнів морською хвилею; оподалік по цілому береві 

• • • • 
ГОрІЛИ ВОГНІ, а на ВОГНІ В МІДЯНИХ каванах варили 

смолу для валивання човнів. Бувальці та старі нав
чали новичків. Стун, клекіт та гамір робітників 
вдіймався довкола і цілий беріг немов живий хвилю
вався та клекотів. 



lljд ту пору величевний пором почав простувати 
до берега. Юрба, що стояла на нім, ще в далека 
почала махати рукама. Це були козаки в убогих 
обшарпаних свитках. Обдерта одежа, -а в деяких 
цілковитий брак її, бо нрім сорочки і люльки в 
вубах не було нічого на них,- найкраще свідчило, 
що вони або недавно вискочили в якоїсь великої 
біди, або так цупко запили та загуляли, що прогуляли 
все до нитки. Із юрби виступив наперед присадкува
тий, плечистий козак, біля пятидесяти років. Він 
нричав і махав руками найбільше від усіх, але ва 
ст~ом та гамором робітників, не чути було його 
СЛІВ. 

- 3 якою новиною приїхали?- спитав кошовий, 
як тільки пором прибився до берега. Весь робучий 

• 
люд кинув працю; долото чи сокира так 1 вастигла 

в руках і кожний чекав на янусь недобру вістку. 
- 3 бідою І гукав в порома присадкуватий 

новак. 

- 3 якою? 
- Дозвольте, панове браття, річ держати? 
-Держи! 
- А може скликати всіх на раду? 
- Говори, що маєш навати, ми всі тут. 
І все козацтво зібралося докупи. 
- А ви хіба нічого не чули про те, що діється 

тепер в гетьманщині? 
-А що таке?- оввався один нурінний отаман. 
- Е, що? вам видко вуха позанладало або татарин 

нло чч ям іх поватинав. 

- Та кажи бо ти, що там робиться? 
- Та робиться таке, що ви ян родились і хрести-

лись, такого дива 11е бачили. 
- Та rовори-ж нам до ладу, собачий сину, що 
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там робиться! -гупнув хтось в юрби, якому видно . 
вже терпець увІрвався. 

- Такий тепер час настав, що святі церкви вже . 
не нашІ стали. 

- Як не на.ші? 
- Бо вже жиди ваяли їх в оренду. І як жидові 

наперед не заплатити, то й служби не можна правити. 
- Та що ти варнянаєm? 
- І як тільки собачий ЖІІД не покладе значка 

своєю нечистою рукою на святій пасці то паски 
не можна святити. 

- Та бреше він гірш собаки, панове товариство, 
не може цього бут11, щоб паршивий жид клав значок 
на святу пас ку! 

- Слухайте! . . Я вам ще не таке розкажу: тепер 
Rсьондзи їздять по всій Україні на тарадайках. 
Та- не в тім біда, що їздять вони на тарадайках, 
але в тім біда, що запрягають вони до них не коней, 
а православних христіян. Слухайте І . . Я ще не таке 
розкажу: ходять чутки, що жидівки вже шиють 
собі спідниці ві священичих ри з. Ось яке диво, 
панове браття, завелося в нас на Вкраїні! А ви тут 
сидите на Запоріжжю, пєте та гуляєте й видно 
татарин завдав вам такого страху, що у вас ні очей, 
ні вух - нічогосінько немає і ви не чуєте, не бачите, 
що діється на Бо що му світі. 

- Чекай, чекай! - перебив його кошовий, що 
досі стояв мовчки, потупивmІІ очі в землю, як і всі 

• • 
вапорожц1, що в важних справах нІколи не запалю-

вались, але мовчки обмірковували і в душі таїтІ 
страшну силу обурення. - Стій! . . І я скажу слово. 
А що-ж ви,-сякі такі сини, чорт-би покрутив вашого 
батька! .. -шо ви самі робили? Хіба у вас шабель не 
було, чи що? Як-же ви допустили до такого бевправя? 

66 



- Е, добре вам казати, як допустили до таного 
безправя? А спробували-б ви, як самих ляхів було 
пятьдесять тисяч, та й нічого гріха таїти, - були 
і між нашими собак11, що приняли їхню віру. 

- А що робив ваш гетьман, де-ж були ваші пол
ковники? 

. - Наробили полковники такого, що не дай Бог 
НІКОМУ. 

-Що-ж таке? 
- Та таке, що гетьмана живцем спекли в мідяному 

биці і тепер лЕжить він у Варшаві, а відрубані руки 
і ноги полковників роввовять по ярмарках на показ 
всім людям. Ось чого наробили полковники! 
Як од вітру сколихнулася юрба. І тихо стало 

на березі, хоч маком сій, але така зловіща тиmина 
буває тільки перед страшною бурею, так і тут, 
несподівано я~ грім в ясного неба анявся крик 
і ціл1"й беріг заклекотів. 

- Як! Як це може бути І . . Щоб жиди брали в 
оренду христіянські цер:кви? . . Щоб нсьондви за
прягали в оглоблі nравославних христіянІ Ян! .. 
Щоб допустити проклятих недовірнів завдати такі 

. муки нашим людям, на нашій землі. Щоб вони 
поступали так в полковниками та гетьманом! . . Не 
бути цьому ніколи, не бути . . . 
Такі слова долітали в усіх боків. Заворушились 

запорожці, почувши свою силу. Це вже не було 
скороминуле хвильовапня легкодухів: це завору
шилась тверда, важка козацька натура, що не швид

ко розпалювалась, але розпалившись раз, вперто 

і довго крила внутрішній вогонь. 
- Перевішати усю жидову, - гуннув хтось в 

юрби, - нехай не шиють ві священичих рив спідниць 
для своіх жидівок! Н~хай не ставлять значків на 
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святій пасці І Вкинути іх всіх по ганців в Дніпро І 
- Слова, що іх хтось вигукував впоміж козаків, 
падали на козацькі головІt~, як іскри на суху солому 
і юрба, як вода в лотоків ринула на передсіччя в 
тим, щоб порізати всіх жидів. 
Нещасним синам Іараіля й бев того боявним, 

• • 
душа до решти втІкла в пяти 1 вони поховалися, 

де тільки могли: в порожні кухви, на горища, під 
груби та припічки, а навіть під спідниці своїм жи-. . 
дІвкам; але НІде не могли вони сховатись перед 

козацьким оком. 

- Ясновельможні панове! гирнотів один довгий, 
ян тичка, ЖІt~д, висунувши в купи своїх одновірців 
свою нужденну пику, збілілу та скривлену в пере
ляку. - Ясновельможні панове! Одне, одно слово 
дайте нам сказати, тільки одно слово! А ми вам 

• 
щось таке скажемо, чого ви ще а роду-вІку не чули, 

-таке важне, що й сказати не можна, таке важне. 

- Ану, нехай розкаже, - озвався Бульба, який 
вавжди любив вислухати обвинуваченого. 

- Ясні паниІ - сназав жид. - Таких панів, 
ще й світ не бачив, їй Богу не бачив! Таких добрих, 
таких гарних, таких славних ще не було на світіІ 
- Голос його тремтів і вавміра.в від жаху. - Хи
ба-ж це можливе, щоб ми думали про щось негарне! 
Де навіть не наші, що сидять по орендах на Вкраїні І 
Ій Богу, не нашіІ Та це навіть не жиди: це чорт 
впав, що тане; це таке, що тільки плюнути на нього 
та кинути! Ось вони те саме скажуть. Чи не правду 
я кажу, скажи Шльомо,.або ти Шмуль! 

- Щоб ми так жили, що правдаІ- ванричали, 
вбілілі, як стіна, в подертих ярмурках, Шльома й 
Шмуль. 

- Ми ще ніколи, як живем, не внюхувалися в во-
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• • 
рогами, а католикІв то, ми навІть в нати не хочемо: 

хай ім біс приснитьелІ Ми в запорожцями, як рідні 
браття. 

- Як це тац? Та щоб ви запорожців рахували 
ва своїх братів?- гукнув один в козацької громади. 
- Не до чекаєте ви цього, прокляті жиди І Rинути 
іх в Дніпро, панове, потопить іх усіх, поганцівІ 
Ці слова стали гаслом. Жидів, як воронят ров

хопили міцні козацькі руки й почали шпурляти іх 
в Дніпрові хвилі. Жалібний крик, войк, лемент 
долітав в усіх боків, але суворі запеклі запорожці . . . . . 
ТІЛЬКИ СМІЯЛИСЬ ДИВЛЮЧИСЬ, ЯК ЖИДІВСЬКІ НОГИ В 

пат ин ками теліпались у повітрю. 
Бідний речник, що сам викликав біду на свою 

голову, вискочив в жупана, ва який його вхопили 

і в сорокатій, вузенькій наміаельці приспочив до 
Бульби і, обнявши його ва ноги, лементів жалібним 
голосом: 

- ВеликІІЙ пане, ясновельможний пане! Я впав 
вашого покійного брата Дороша! Він був славний 
вояка, овдоба усього лицарства. Я йому позичив 
вісімсот цехінів, як йому треба було викуплятись 
в турецької неволі. 

- Бігме внав! .. Великодушний та милосердний 
був пан. 
Як тебе в вати? 
- Янкель. 
- Гараад-промовив Тарас та, подумавши трохи, 

скавав до новаків: - Повісити жида буде часу до
волі, а на нині дайте його мені. 
Сказавши це, Тарас повів його до свого обову, 

біля якого стояли його коваки. 
- Ну, лізь, жиде, під вів, лежи і не рухайся, а ви 

братці не випускайте жида. 
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Зробивши розпорядок, він пішов на майдан, де 
вже давно зб іралося козацтво. Всі покинули роботу 
на березі, бо намічався не морсьний, а сухопутний 
похід і задля того були потрібні, не човни, а коні 
та вози. Тепер вже старе й молоде зібралось в похід; 
вся старшина, курінні отамани, кошовий і все 
аапоріаьке військо поставовило на радj йти по
ходом на Польщу й заплатити ва всі .бевправя, ва 

• 
наругу над святою ВІрою, аа потоптання ковацьних 

прав, пограбувати багаті міста, пустити в димом 
пансьні оселі і битись до вагину, щоб далеко степами 
гомоніла козацька слава. Всі тут-же аброїлись до 
походу. Кошовий немов вищий виріс в очах козацтва. 
Це вже не був податливий, згідний на все винонаведь 
забаганок вільних людей, ні, це був грізний полко
водець, в якого руках спочивала верховна, необ
межена влада, це був державець, якого мусіли всі 
слухати і його ро в порядки виконувати. І всі ева
вільні, гульливі шибайголови стояли тепер смирно 
в лаві, потупивши очі в вемлю, навіть не сміли гля-. . 
нути на кошового, як ВІН давав розкави, а давав ВІН 

їх спокійно, бе в галасу, бе в крину, але твердо, як 
старий глибокодосвідчений в військових справах 
новак, якому не першина переводити в життя смі
ливі, добре обмірковані пляни. 

- Обдивіться всі добре, роздивіться довкола себе І 
- наказував він. - По направляйте вови і мавпиці, 
а головне, щоб зброя була в порядку. Не набирайте 
багато лахміття в собою: по одній сорочці, по двоє 
штанів на нована, по горшкові саламахи та пmона, 
-більше щоб я не бачив ні в кого. Все, що потрібно 
про аапас, буде на вовах. По парі ноней, щоб було 
в кожного ковака. Так пар во двісті волів прийдеться 
ввяти, бо на грузьких, багнистих місцях та пере пра-



вах вони дуже стануть у пригоді. Але перш усього, 
порядку придержуйтесь, панове. Я внаю, є між 
вами й та.кі, що як тільки попадеться їм в руки 
яка здобич, то вони давай зараз драть китайку та 
дорогі онеа-мити собі на онучі. Ви закиньте таку . . . . . 
чортову поведІнку, на усякІ там спІдницІ навІть не 

дивіться, беріть тільки зброю і то, як добра трапить
ся, червінці або срібло, бо воно добре задля схову 
і може всюди в пригоді стати. Але ще одно, панове 
товариство, я вам говорю і наказую: як хто папється 
в поході, то на нього нема жадного суду: як собаку 
скажу його привязати до воза, і хто-б він там не був, 
хоч-би навіть найславніший лицар в цілого війська; 
як собаку велю я його вастрелити і кинути на до
рові без хреста, на поталу птиці та хижим звірям, 
бо пян;иця в поході не варт христіянського похорону. 
Молоді повинні слухати старих І Як трапиться, що 
когось зачепить нуля або черкне шабля по голові 
чи де в другім місці, не ввертайте уваги на таку 
марницю: замішайте набій пороху в чарці горілки, 

u • • 

аа одним махом випиите, І все МІІнеться - навІть 

пропаспиці не буде; а на рану, якщо вона дуже ве
лика, приложіть чорної землі, замісивши її попереду 
сливою на долоні і зараз присохне рана. А тепер, 
хлопці, помаленьну, не хапаючись, беріться до діла! 
Тан наказував кошовий, і, як тільки скінчив він 

свої слова, всі коааки вараа таки взялися до роботи. 
Ціла Січ протверевилася відразу і навіть ві свічкою 
не можна б було знайти пяниці, неначе їх а роду 
не було поміж козаками . . . Одні справляли обіддя 
в колесах та перемінювали осі при во а ах; другі 
вносили на вови мішки а поживою, на другі клали 
вапаси зброї; інші знов пригонили коні та воли. 
3 усіх кінців долітав тупіт кінських копит, стріля-
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нина в рушниць на спробу, брязкіт шабель, рев . . 
волІв, с:крип возІв, розмова, галас, крик та голосне 

гейкання. І швидко довгий-предовгий козацький 
обоз розтягнувся по степу. І довго 1\Іусів би бігти той, 
хто хотів 611 перейти весь обоз від початку до кінця. 
В невеличкій, деревляній церковці пан-отець від
правляв молебен; покропІіВ усіх свяченою водою 
і кожному давав цілу~ати хрест. І ян тільки рушив 
обоз і ВІІіхав в Січи, всі запорожці оглянулися 
позад себе. 

- Прощай, наша мати!- гунпули вони мало не 
всі враз. -Нехай тебе Господь захистІіТЬ від лиха! 
Проізжаючи передсіччя, Тарас Бульба побачив, 

що його жидок Яннель, поставив собі будку під . . . 
даmRом 1 продавав кремІНЦІ, завертки, порох та 

ЇІІШЇ військові дрібяаки, потрібні в поході, а навіть 
нолачі і хліб. <<Бач, який чортів жидІ>> подумав 
нипmом Тарас і, підїхавmи до нього, промовив: 

- А ти-ж дурню, чого тут СІІдиш? Хочеш, щоб 
тебе Rоваки підстрелили, ЯR того горобця? 

.fІнкель, вамїсть відповіді, бливче підійшов до 
нього і вробив обидвома руRама внаR, наче хотів 
відкрити якусь дуже важну таємницю, сказав: 

- Хай тільRи пан мовчать і нікому не кажуть: 
поміж козацькими во вами і мій в одІіН віз; я в еву 
все, що потрібно для козаків і по дорові буду поста
чати харчі по такій дешевій ціні, по якій ще ні один 
жид не продавав, хай я адохну, коли брешу; ій Бо
гу тан. 

Здвигнув плечима Тарас Бульба, дивуючись в 
проворної ЖІІдівської вдачі, і поїхав геть до обову. 
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V. 

Незабаром всі південно-аахідні вемлі польськоІ 
держави огорнув великий жах. Всюди розлягався 
гомін: <<Запорожці>> . . . Запорожці показалися І . . . 
Запорожці йдуть! Все, що адужало тікати, тікало, 
нуди очі глядять. Все знімалось і розбігалось по 
обичаю цих бурхливих, непевних часів, ноли то не 
будували ще ні укріплень, ні замнів і як прийшло
ся, так ставив чоловік свою тимчасову, соломяну 
домівну. Він думав собі: <<Нащо мені будувати 
хату й даремно тратити час і гроші, одна-ново прийде 
татарва і все арівняв в землею. Все ваворушІ1лось: 
дехто міняв воли і плуг на коня та зброю і йшов до 
війська; дехто ховася враз ві своєю худобою та маєт
намп, як тільки мав змогу. Траплялися по дорові 
ще й тані, що ві зброєю в руках вустрічали гостей, 
але найбільше було таких, що завчасу давали ногам 
внати. Всі добре впали, що орекепська робота мати 
діло 8 цією бурливою, збройною юрбою, що ввалася 
запорозьким військом, що на зверхній вигляд 
вдавалося многолюдним евавільним зборищем лю
дей, в дійності підчас битви придержувалося взір
цево обдуманого порядку. Кінниця їхала розважно, 
не замучувала та не ва палювала коней, піхота йшла 
твердо аа возами і цілий табор посувався тільки 
вночі, стаючи на спочинок в день та вибираючи 
вадля того пустирі, незаселені місця по лісах, яких 
тоді було всюди досить. Попереду посилались гіІІЦЇ 
та вивідачі, щоб роздивились та довідались, що, 
де і як. І здебільшого, де їх найменше сподівались, 
ВОНІ'І раптом як в під ае млі виростали, - і все мусіло 
готуватись на смерть: людські оселі йшли 8 вогнем; 
товар і :коні, якщо іх військо не могло вабрати 
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в. собою, забивались на місці. Правду сказати, не 
був це навіть похід, тільки кривавий бенкет несама
витих людей. Жах огортає на саму в гадку про цей 
на пів-дикий вік та ті ознаки людської жорстокости, 
що їх лишали запорожці на дорозі. Побиті діти, 
обрівані груди в жінок, відрання шкіри на ногах . 
в долу аж до колІн у випущених на волю, -одним 

• 
словом, - по щирости виплачуваJІИ коаани старІ 

довги своїм ворогам. Прелат одного монастиря, 
почувши, що запорожці наближаються, післав до 
них двох членів і велів передати, що не поправді 
вони роблять, бо між польською державою і запо
рожцями вже давно ваключено мир; що вони ламають 

умову, зроблену а норолем і тим самим ламають на
роднє право. 

- Скажи єпископовп вjд мене і від усіх запорож
ців, - сказав кошовий, хай він нічого не боїться; 
війни ще нема, це козаки крешуть іскри та розку
рюють люльки. 

І незадовго величаве абатство обхопило полумя 
своїми ненаситними язиками і смутно визирав він 
своїми величезними rотицьким11 вікнами крізь роз
бурхане море пожежі. Перелякані черці, ЖІ1ДИ, 
жінки й інші втікачі юрбами ховалися до кожного 
міста, де тільки бу ла надія на залогу, або міське 
рушення. Співнена підмога, вислана польським уря
дом, складалася а невеличних поляків, які або не 
могли анайти ворога, або зустрівшись а ним, в першо
го разу повертались назад й ті:кали щосили :на 
сво іх баских конях. Траплялося, що деякі коро
лівські полководці, яні нераз виходили побідниками 
в попередніх битвах, постановили, ві бравШІ'І всю . 
свою силу, грудьми стапули проти запорожцІв. 

Тутечни найбільше пробували свою силу молоді 
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новаки, які цуралися грабуннів, легної користи та 
безсильного ворога і бажали покавати себе перед 
старими рубаками, ставали на герць сам на сам 
8 метким ~ванькуватим ляхом, що пишався на баснім 
коні, повіваючи вильотами б~'рни. Весела була це 
науна; багато дорогої упряжі, шабель та ріжноІ 
зброї адобували вони собі. На nротягу одного 1\Іісяця 
доросли і геть чисто переродилися не так ще давно 

• • • 
оперенІ писнлята 1 стали м~"жами; на.вІть вигляд 

лиця, в янім досі пробиваласи хлопяча лагіДність, 
амінився і став твердим і суворим. І старому Тарасові 
любо було дивитися на своїх обидвох с:инjв, що 
адобули собІ славу найпершІJХ рубан поміж молодими. 
Остапові видно був на роду написаний бойовий шлях 
й трудне військове в вання. Не було виnадну, щоб 
він збентежився або не вмів собі порадити в снруті. 
Він 8 незвичайним спокоєм, попадаючи в снрутне 
становище, вмів добачати не безпену, що вагрожувала 
йому і в одну мить вишукував сnосіб, щоб винр;у·ти
тися від неї в тим, щоб потім певні ше перемогти 
її. Навіть не хотjлось вірити, що це був двадцяти
літний парубок. Всі йоrо рухи були обмірновані й 
певні і в НІІХ не можна було недоглявути вавда.тнів 
на майбутнього полководця. Могучою силою дихало 
його тіло, а його лицарська вдача на.гадувала собою 
всі прикмети лева. 

- Ого, а нього буде колись добр11й полноввин І -
радів старий Тарас.- Егеж, добрий буде полновнин, 
та ще такий що й батька ва пояс ватние І 
Андрій знов захоплювався чарівною музикою нуль

та мечів. Він не роа)'·мjв, що це значить обмjриувати, 
облічувати та мірити наперед свою та ворожу силу. 
Несамонитими пестощами та божевільним захватом 
видалась йому битва: ніби не бенкеті почував себе, 
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. . . 
в такІ ХВІІЛІ,- коли то вогнем пашить голова, в очах . 
все мерехтить, МІшається, переплутується, падають 

людськj голови, як грім валять ся коні на аемлю, 
а він мчиться як пяний серед граду :куль, поміж 
блискавицями шабель, бв, рубав і навіть не ввертав 
уваги на завдані йому рани. Нерав дивувався старий 
батько, дивлючись, як Андрій в аапалі боротьби 
рішався на таке діло, ІІа яке холоднокровний і розум
ний вояка не мігби ріmІітись і своїм скаженим наско
ком робив чудеса, що й старі досвідчеІІі в битвах 
рубаки не могли а дива в:ийти. 

- І це добрий - не вовьме його враг, - вояка! 
Не такий як Остап, а добрий, теж добрий вояка. 
Військо задумало йти походом до міста Дубна, 

де як ходила чутка, був великий скарб і багато 
заможних л1одей. 3а півтора дня похід скінчився 
і запорожці вявилися під містом. Мешканці ва
присягли собі обороняти місто до посліднього віт
хапня і постановили радше влоЖІІТИ свої голови на 
майданах та вулицях перед своїми порогами, як 
допустити ворога до своїх хат. Місто довкола було 
обведене земляним, годящим валом; в тих місцях, 
де вал був трохи нижчий, там частенько стояли 
високі мури або камяІІИЦі, о бреттовані гарматами та 
й дубовий частокіл. Залога в місті була доволі 
сильна й добре розуміла своє завдання. Запорожці, 
ваrіалавmи великим завзяттям, почал11 лівти на вал, 
але їх привітали сильним гарматним вогнем. Міщани 
і інші мешканці Дубна, як видко теж не дармували 
і муром стояли на міськім валі. По їх очах видко 
було, що вони будуть боронитись до загину і навіть 
жінки стояли до помочі міщанам і на головІі запорож
ців посипалось каміння, бочки, горшки, окріп, а 
навіть мішни в піском, що в асипав ім очі. Запорожці 
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не дуже любитІадобувати укріплення і вести облогу; 
це не була іх справа. Кошовий дав наказ відступати, 
промовивши: 

- Нічого, панове товариство, ми відступимо, але 
не ХJ)Истіянин я буду, а поганий татарин, як ми 
хоч одного а них живим пустІІМО 3 міста. Н.ехай 
собі ВОНИ, собаки, ПОВДІіХаЮТЬ 3 ГОЛоду. 
Військо відступило й почало облогу міста, а що 

пильнішої роботи не було, то почало руйнувати 
• • 

все довкола МІста, пускаючи в вогнем околишнІ 

села, скирт1~ невимолоченого збіжжя; толочило своїМІІ 
табунами ще не зачеплені серпом ниви, що як н~ 
алість вгиналися від зерна та обіцяли неабиякий уро
жай всім хліборобам. 3 розпуки, ламаючи руки, 
дивилися обложені, як пропадає ім праця та одино
ний засіб до життя. А тимчасом запорожці, обвівши 
довкола міста подвійний ланцюг возів, розложилися 
нуРjнями, як на Січи, курили люльки, мінялися 
добичею, грали в чехарду, в чіт та лишку і спокійно, . 
не хвилюючись, споглядали на МІсто. 

Вночі ровиладали вогні і кухарі по всіх куренях 
в велиних мідяних каванах варили нашу; біля вогнів 
цілу ніч стояла невсиІІуща сторожа. 
Кошовий велів видавати подвійну мірну горілин; 

тане водилося при війську тільки тоді, ян воно сто
яло на місці і не було надії на близький похід або 
битву. Молодим новакам, а 3 осібна обидвом синам 
Бульби, дуже не сподобалось таке лежанське життя. 
Андрій нудився й не міг собі місця анайти. 

- Ех, дурна а тебе голова, - розважав його 
Тарас: - терпи козаче, отаманом будеш! Не той 
здоров, що поборов, а той, що викрутився! Не той 
вояка, що не тратить відваги в тяжкій годині, але 
той.добрий козак, що не нудІtться без роботи, тер-
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пеливо чекає, все витерпІ'ІТЬ і ти, що хоч йому роби, 
а він таки на своїм поставить. 
Як не війдеться вогонь в водою, так не війдеться 

старий в молодим; кожний в них мав іншу натуру 
і кожний в них на свій лад ДІівиться на світ божий. 
А тимчасом наспів полк Тараса, його привів ста

рий Товкач; в ним вявилися ще два осаули, писар, 
та інша старшина; всіх новаків вібралося понад 
чотири тисячі. Було між ними чимало вільного 
ковацтва, так вваних охочекомонців, що бев поклику, 
в власної волі стали під ковацькі внамена, як 
тільки почули в чім річ. Осавули привевли синам 
Тараса благословенство від старенької матері і кож
ному кипарисовий хрестик в межигорського мона

стиря. Обидва брати наділи на шию святі хрестики 
і мимоволі вадумалІ.fсь, агадавши стару матір. Як 
ровуміти материнське благословенство та що воно 
віщує? Чи віщує воно перемогу над ворогом та ве
селий поворіт додому в добиччю і славою, що гомо
нітиме в піснях та думах кобварів по всій Украіні 
на вічні віки, а може ... ? Невідоме майбутив лю
дини, будучність її, то як той осінній туман, що 
теплиться над багном; бевглувдо кружляють в нім 
птиці то горою, то пивом, божевільно бючись та 
черкаючись крилами і не можуть однj других ров
півнати, голубка не бачить яструба, яструб не бачить 
голубки і ніхто не внає, як ва далеко літав він від 
своєї вагибелі . . . Остап одкІінув невеселі думи, 
васпокоївся і вже давно пішов до свого куріня; 
не те було в Андрієм, його огорнула якась туга, 
гадюкою обвила серце й стискала молоді груди. 

ВЖ:е новаки скінчили свою вечерю. Вечірній при-
• • • • 

смерк вже давно погас; 1 ча.рІвна н1ч, яка т1льни 
бував в пипні, огорнула вемлю; вертати до свого 
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куріня та лягати на спочинок йому не хотілося 
і він стояв, мимоволі дивточись в картину, що 
розкинулася перед його очима. МіліОІІИ ясних вірок 
МІІгтіли на небі ярким гострим сяйвом. Всюди по 
полю, куди не глянь, стояли вови, в облитими дьогтем 
мазницями, навантажені усяким добром та припа
самІ-І живности, які пощастилося вахопити у во
рогів. Біля вовів, під возами і оподалік вовів, всюди 
на траві спали запорожці. Всі вони лежали, мальо
внІ~Ічо розкинувшись на вемлі: хто положив собі 
під голову мішок в борошном, хто шапку, а дехто 
схилив голову до боку свого товариша. Шабля, 
мушкет, пістолі, люлька в мідяними бляшками, 
протичками, кресалом, все це неодмінно було біля 
кожного кована. Круторогі воли, підг~рнувmІІ під 
себе ноги, лежали білявими нупамІ'і і в далену вида
валися сірими каміннями, поровкиданими на спа
дистім полю. На всі боІ-tи в трави почав роалягат~tІСЬ 
голосний хропіт військового брацтва, а в поля від
кликались йому прониалив~tІМ іржанням козацькі 
коні, що ремствувал11 на своІ спутані ноги. Але між 

u • 

тим щось могутнє и страшне перем1шалось в красою 

ЛІіпневоі ночи. Це була заграва пож.еж, що десь да
леко догоряли. В однім місці полумя спокійно й 
величаво стелилося на 11ебі; в іншім знов, натрапивши 
на щось дуже горюче, раптом блискавицею вихо
пивmІtсь В гору, СВІ'ІСТЇЛО і летіло ВІТСОНО, ВИСОКО, 
аж до самих вір j пошарпані його віхті погасали в 
неб~сній далині. Там обгорілий чорний монастир, 
як суворий картеаjянський чернець, стояв грjано 
і при кожнім відблисну пожежі виступала в темряви 
його понура велич; там горів монаст11рський сад; при
чувалося, неначе дерева шиnлять, обкурені димом, 
і коли вискакував вогонь, він раптом обвивав фос:.. 
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форовим, синь~-вогняним сяйвом стиглі китяги слив, 
або перемінював в червоне во лото то тут, то там 
жовтіючі груші і тутже поміж ними чорніло повішене 
на стіні будинку, або на сухій гиляці тіло нещасного 
жида, або черця, що попеліло разом з будинком в 
вогні. Над вогнем високо нружляло птацтво, що 
виглядало, як хмара чорних, дрібненьких хрестипів 
на червонім тлі. Обложене місто неначе заснуло: . . . . . . . 
ШПИЛІ І острІІІІКи, частокІл 1 стІни легенько рожев1ли 

у відблисках далеких пожеж. Андрій обійшов ко
зацькі ряди. Огні, біля яких сиділа варта, дотлівали 
й готові були кожної хвилі погаснути, а варта спала, 
наївшись аби-чого, снільки нозацька душа забажала. 
Він дивлючись на таку козацьку необачність, поду
мав: <<Добре, що хоч близько нема небезпечного 
ворога, то й нічого боятись.>> Нарешті сам він пі
дійшов до одного воза, вискочив на нього та й ліг 
горілиць, поклавши обидві руки під голову; але не 
міг васнути і довго дивився на небо: ціле небо було 
перед ним, я:к на долоні; чисте і проворе було по
вітря; ясним сяйвом мерехтів чумацький шлях, 
засіяний зірками і поясом навкісь оперізував небо. 
Час від часу на Андрія находило щось ніби дрімота 
і легесенькІІЙ туман на один мент застеляв очі, а 
потім знов виривало ясне і чисте небо. 
В туж саму мить перед ним майнула ніби якась 

чудна тінь людського обличчя. Думаючи, що це 
йому в просопня привиділося і само собо1о щезне, 
він широко розкрив очі і побачив, що над ним схи
лилося виснажене, висохле на тріску обличчя і ди
вилося йому просто ввічі. Довге та чорне, як вуголь, 
волосся, неприбране, розпатлане мичнами вилі-. - -
вало з-п1д чорно І, накинутоІ на голову, хустки; 

і страшний вогонь зіниць і мертвецькі риси лиця, 
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чорного як земля, наводили па думку, що це не жива 

людина, а привид. Він мимохіть вхопив в руки ІШ-
• • 

щаль 1 промовив немов а пропаспицІ: 
- Хто ти? якщо ти нещасн~й дух, щеанІІ а очей: 

ноли-ж ти жива людина, то в недобрий час задумала 
жартувати ао мною,- убю ва одн11м вистрілом. 
Привид не одповів нічого, тільки положив палець 

на уста і немов благав мовчати. Він опустив руку 
і почав пильніше приглядатися примарі. По довгім - . . 
волоссю, mи1 та роахр1станих смаглявих грудях ВІН 

півнав жінку. Але, як видно, була вона стороння 
людина; обличчя її було смагляве й впснажене 
голодом; широкі вилиці гостро виділялися на мізер-. . . 
них, вапалих щонах; вузенькІ оч1 носо прорІаувались 

вгору. Чим більше придивлявся він тому обличчю, 
тим більше впевнявся, що десь бачив таке обличчя 
та що воно йому знайоме. Нарешті не втерпів він 
і спитав: 

- Скажи, хто ти? Мені вдається, що я анав тебе 
і вже десь тебе бачив. 

- Два роки тому в Києві. 
- Два роки тому . . . в Києві . . . здивувався 

Андрій, пильно нагадуючи в думках все, що лиши
лося йому в памяті в колишніх бурсацьних часів. 
Він глянув щераа пильно в очі женщині і снриннув 
на все поле: Ти татарна, служниця панночки, дочки 
воєводи. 

- Цить! - промовила шепотом татарка, вло
живши руки на грудях, як до молитви. Вона затрем
тіла, як осиковий лист, немов пропасниця нею трясла 
і повернувши голову на козацькі вози, довго ДІІви
лася, чи не пробудився хто в козаків, почувши 
насамовятий крик Андрія. 

- Скажи, скажи, яким способом ти тут опини-
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лася? вапитався Андрій, вадихавmись, а, голос ва 
кожним його словом рвався і тремтів в велиного 
душевного аворушення. Де панночна? ЧІІ жива вона? 

- Вона тут в місті. 
- В місті? - промовив вj11, трохи не снриннувши 

на все поле, і почув як нров йому вдарила до голови. 
- Чого-ж вона? Що-ж· вона робить в місті? Чого 
nона тут? 

- Тому, бо сам старий пан в місті: вже півтора 
року минуло, ЯК він ВОЄВОДОІО В Дубні. 

- Як-же - вона вийшла ваміж? Та говори-ж· 
бо ти- яка ти дурна! -що в нею тепер, що вона 
робить? 

- Вона вже другий день не їла нічого. 
-Що? 
- В цілім місті нема навіть куска хліба, усі вже 

давно І дять вемлю. 

Андрій остовпів від таких слів. 
- Панночка бачила тебе а місьного валу равом а 

запорожцями. Вона скавала до мене: йдІІ і скажи йо
му, янщо в іІ-І памятає мене, то нехай прийде до мене, 
а як він не памята в мене, то нехай передасть тобою 
шматок хліба для моєї старенької матері, бо не _хочу 
ДІІвитись, як умре мама в голоду. Краще я попереду 
умру, а вона рехай після мене вмирає. Проси його, 
благай, припади йому до ніг й обійм11 рукамІІ колjна: 
він також мав стареньку матір, нехай же він ради 
своєї старенької матерj передасть шматок хліба! 
Ожил11 спомІіНІІ й збудІІЛИ беаліч усяких думок 

та почувань в душj молодого нова.на. 

- Але як-же ТІІ тут опинилася? Як ти прийшла? 
- ПідаемІІИМ хіднІІком. , 
- Хіба-ж в підаемнІій хіднІІк? 
-в. 
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-Де? 
- А ти не врадиш, лицарю? . . 
- Кленусь Христом БогомІ 
-- Треба тільки спуститись в балку й перейти 

• 
прІІтоку, ВІН тамечни ва очеретом. 

- Він тягнеться аж до міста? 
- Простісінько до монастиря. 
- Ходім, ходім швидше! 
- Але ради Христа і його Святої Матері, дай 

кусок хліба І 
- Добре, зарав буде. Стій тутечни біля вова, 

або краще лягай на возі: тебе ніхто не побачить, 
все спить, я: зараз вернуся. 

І він пішов до возів, де зложені були ріжні припаси 
їхнього нуріня. Серце тіпалося в грудях, немов 

• о 

ХОТІЛО ВИСКОЧИТИ. 

Минувшість, що була заглушена брязкотом ша
бель та приелонена димом теперішніх нозацьких 
вогнищ, внов вийшла на верх і в свою чергу утопила 
теперішність. І знову виринула, як в чорної морської 
безодні, горда панна; знов майнули в його памяті 
її білі руки, очі, що вміли так любо сміятися, уста, 
розпущені, густі, чорні носи, що кучерявими сму
г~ми вилися на грудях і розкішний, гнучний дівочий 
стан. Ні, вони не погасли, не завмерли в його душі, 
тільки відступились на бік, щоб дати простір і волю 
іншим таким-же палким почуванням; але часто, 
дуже часто вявилися вони і в сні тривожили молодого 
ноаана і часто, пронинувшись серед ночі, довго не 
міг васнути й не анаючи, що воно ва причина. 
Він йшов і щораз швидше і голосніше билося 

серце, а на саму згадку, що анов побачить він її, 
аж коліна вгиналися під ним. І зближившись до 
вовів, він цілном вабув вачим прийшов: він став 
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і довго тер чоло рукою, нагадуючи, що це таке йому 
треба вробити. І він раптом аж в др і гнувся в жаху, 
йому прийшло на думку, що вона вмирає в голоду. 

Він кинувся до воза, увцв кілька великих паляниць 
хліба під· паху, але зараз погадав собі, що чорний 
равовий хліб, ЯКІІЙ їдять невередливі запорожці, не 
годиться для її ніжного складу. Тут він нагадав собі, 
що вчора кошовий еварив :кухарів аа те, що виварили 
на саламаху всі гречані нрупи, а їх ви стало б добре 
на три рави. У певнений, що вастане чимало саламахи 
в каванах, він добув батьківський подорожній на
вавок- і в ІІИМ попростував до кухаря іх нуріня, що 
спав біля двох величезних наванів, під якими ще 
ярів присок. Заглянувши до :казанів, він аж здиву
вався: вони були оба порожні. Треба було неабиякої 
сили, щоб вjсти стільки саламахи, тим більше, що 
в їхнім куріні було менше новаків як в інших ну
рінях. Він ваглинув до нааанів інших :курінів, 
- ніде ні порошинки. Иому мимоволі згадалася 
приказка: <<Запорожці, як діти: звари мало -в їдять, 
- в вари багато - теж нічого не оставлять.>> Що-ж 
йому робити? Правда, був десь, вдається на батько
вім возі мішок в булками, який забрали козаки, 
грабуючи монастирську нухню. Він попростував 
до батькового воза, але його не було на воаі. Остап 
взяв собі його вамїсть подупmи під голову і, ровло
жившись на землі, хропів на все поле. Андрій схопив 
мішок одною рукою і шарпнув так, що голова Остапа 
стукнулася об землю і він, схопившись в просоння, 

• • • 
присІв 1 в заплющеними очима вакрІІчав на ЦІле горло: 

- Тримайте, держіть бісового ляха, ловіть коня, 
коня ловіть І 
-Мовчи, бо вбюІ- криннув в переляку Андрій 

і вамахнувся на нього мішком. 



Але Остап і бе в того більше не балакав, притих 
і Іrустив такого хропака, що від його подиху аж 
трава, на якій він спав, додолу хилилася. 
Андрій боязливо оглянувся на всі боки, щоб 

впевнитись, чи не розбудило кого в козаків сонне 
вераякання Остапа. Чубата голова в другім куріні . . 
ПІдвелася І, заглянувши довкола, внов впала на 

вемлю. ПеречекавШІі ще во дві хв~tІлини, він нарешті 
пішов ві своїм тягарем. 
Татарка лежала ІІі жива, ні мертва. 

tf - Вставай, підемо! Всі сплять, не бійся! Чи вмо
жеш ти хоч один хліб підняти, якщо мені буде 
певручно нести? 
Не діждавшись відповіді, він вакинув собі на плечі 

мішок а хлібом, проходячи біля якогось воаа, він 
ухопив ще один мішок в просом, ваяв в руки навіть 
ті бохонці, які впочатку хотів дати татарці і при
гнувmІt~сь трохи під вагою, йшов сміливо поміж ря-. 
дами вапорожц1в, що спали мертвецьким сном. 

- Андрjюf - промовив старий Бульба, як він 
проходив повз нього. 

Серце його завмерло; він вупинився, ватрем-
• 

ТІВШІІ в ляку, тихо спитав: 

-А що? 
- 3 тобою баба! Ех, облатаю я тобі боки, як 

тільки встану! Не довед~тть тебе баби до доброго! 
Сказавши це, він оперся головою на лікоть і почав 

• u • 

уважно пригладатися ванрученІІ'І в рядно татарцІ. 

Андрій стояв ні живий, ні мертвий і немав відваги 
глянути в лице старому батькові. І коли нарешті 
Андрій ві брався на відвагу, підвів очі і глянув на 
нього, старий Бульба вже спав, поклавши голову 
ва долоню. 

Він перехрестився. ЙоltІУ відлягло від серця і весь 
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страх відлинув ще швидше, ніЖ прилинув. Коли-ж 
він нарешті обернувся, щоб глянути на татарку, 
вона стояла перед ним, ян нежива, намяна фіrура, 
ванутана ·в рядІІО, а відблиск далекого ва рева, спа
лахнувши, освітив її мутні, як у мерця, очі. Він 
сіпнув її ва рукав і вони пішли у-двох озираючись 
повад себе, аж нарешті по узбіччю обережно спусти
лися в жолобину, - схожу на яр, або краще скавати 
балку, - на дні якої ліниво слезився потічок, густо 
по рослий осокою та васіяний куппняками. Спустив
тись _в балну, вони щевли в виду ковацького табору, 
що стояв в чистім полі. Бо, як оглянувся Андрій, 
то ва ним стрімкою стіною, вище аа високість людини, 
вдіймалося узбіччя, а на вершку його колихалися 
стебелця буряну; над ними сходив місяць, на вравок, 
навкося поставленого серпа, ві щирого, червоного 
волота. 3 поля повіяв вітерець, немов вістку подавав, 
що вже до ранку недалеко. Але не озивалися півні 
в цілім околі: ні в місті, ні в зруйнованих оселях 
вже давно не стало півнів. Череа невелину кладну 
перехопилися вони через потік і перед ними виріс 
протилежний беріг що, в порівнанню в попереднім, 
вдавався високою, стрімкою кручею. 3арав видко 
було, що в тім місці нріпость була найбільше ва
дійна та найкраще вабевпечена самою природою; 
так чи інакше, але шанці були тут нижчі і ні один 
жовнір не стояв тут на варті. Але ва.те трохи далі 
стояв міцний монастирсьний мур. Стрімкий беріг 
густо заріс буряном, а в невеличкій жолобині поміж 
НИІ\f j потоком, стіною стояв очерет, мало не в чоло
віка ваввишки. На вершині нручі стояли останки 
плота, які вказували на те, що там нолись був город, 
перед ним - широн11Й лопух; із-аа нього вивирала, 
лобода, дикий, колючий будяк і соняшник, що· вище 
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всіх задер_голову. Тут татарка скинула черевики 
і пjшла босоніж, підобравши о~ережно спідницю, 
бо місце було тут багнисте і залите водою. Просу
нувшись через очерет, вони спинилися перед купою 

хмизу та фашини. Відсунувши на бік хворост, по
бачили вони закамарок, а радше дірку, що була 
трохи більша, як челюсти в печі, в якій печуть хліб. 
Татарка схилила голову і перша увійшла в занама
рок; а ва нею пішов Андрій, мало не вдвоє зігнувшись, 
щоб пропхатись ві своІми мішками і як стій іх обгор~ 
нула страшна, непроглядна темрява. 

VI. 

Андрій ледве посувався ва татаркою темним, 
вузьким підвемеллям, двигаючи на собі мішки в 
хлібом. 

- Ще трохи і нам буде видніше,- ми саме під
ходимо до цього місця, де я поставила наганчик. 

І дійсно, на чорні стіни підземелля почав падати 
ледве помітний віблиск світла. Вони дійшли на
решті до того місця, де в одного боку хідника була 
ваглубина, що як вдається було прианачене на 
капличну; принаймні так виглядало те місце, бо до 
стіни замість престола, був приставлений вузенький 
столик, а над ним висів старенький ,полинялий обрав 
католицьної Божої Матери. Невеличка срібна лям
падка ледве блимала, кидаючи слабеньке світло на 
обрав. Татарка схилилася й підняла з землі валише
ний тут мідяний каганчІІК на тонкій, внеоній під
ставці, в причіпленими з бону на ланцюжку щипцями, 
гострою протичкою, щоб поправляти tніт і маленьним 
rасничном. Піднявши його, вона засвітила під вем
лею і вони, йдучи разом осяяні я;сним світлом, то 
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. . . . 
огорнутІ чорними, як вуголь, тІнями, дуже нагадува-

ли собою образи голяпдського маляра f ергарта Гонт
горста, якого італійці проввали Gerardo dalle nctti, 
себто: (ерард темної ночі. Свіже та вродливе обличчя 
лицаря, що сяло вогнем сили і молодости, кидалося 
ввічі, як страшний контраст супроти його мізерної, 
виснажено і провідниці. Підземний хідник став трохи 
ширший, так що Андрій мав вмогу випростувати 
кости і трохи вільніше дихнути. Він почав цікаво . 
придивлятися аемлЯІ-ІИМ стІнам, що дуже нагадували 

йому київські печери. Так само, як і в киівських 
печерах, тут були пороблені в стінах глибоні виші . . . . 
1 наВІТЬ МІСЦЯМИ СТОЯЛИ ДОМОВІІНИ; де-не-де наВІТЬ 

валялися людські кістяки, що, во~лівmи від вогкости, 
на муну розсипалася. Видно, що й тут жили пра
ведні люди, що ховалися перед житейськІІМИ бурями, 
скорботами і спонусами. Місцями почувалася під 
ногами велика вогкість так, що вони іноді мусіли 
бристи по ністни в воді та болоті. Андрій мусів 
частенько ставати, щоб дати змогу відпочити своїй . . .. . 
прОВІДНИЦІ, ЯКа В ВеЛИКО! утоми насилу ВОЛІНЛа 

ноги. Крім того, невеличкий шматок хліба, яний 
вона проковтнула, спричинив корчі в животі, який 
вже давно відвик від поживи і вона частенько, ву
пинившись, стояла як не жива на однім місці. 
Нарешті вони дійшли до маленьких валівних 

дверцят. 

-Ну, слава-ж тобі Господи, ми вже прийшли, 
- озвалася ледве чутно татарна, піднесла руну, щоб 
вастукати до дверей, але останни сил понипули її. 

Андрій, замість неї, голосно вастукав до дверей; 
грюкіт луною по котився і це був певний анан, що 
ва дверима порожнє місце. Згодом цей гомін вмінився, 
відбивmись, як вдавалося, від висоноrо склепіння. 
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Не більше, як ва дві хвилини забряжчали :ключі і вда
валося, що хтось спускається по сходах. Нарешті 
дверці заскрипіли і відчинилися; їх вустрів монах, 
стоюч11 на вузеньких сходах в :ключами j свіч:кою 
в руках. Андрій мимоволі вдрігнувся, побачивши 
католицького ченця, який своєю особою викликав 
в козацьких душах тану несказану огиду, що вони 

поступали в ними ще гірше, як в жидами. Монах 
теж відскочив навад, несподівано побачивши коаа
ка перед собою, але татарка кинула якесь неврозу
міле слово і він васпокоївся. Він посвітив їм на 
сходи, вачинив ва ними двері, повів їх сходами до . . . 
ГОрИ 1 ВОНИ ОПИНИЛИСЯ ПІД ВИСОКИМ СКЛеПІПНЯМ 

монастирської церкви. Перед одним вівтарем, що 
ваставлений був свічамп на високих ліхтарях, 
клякнувши тихо, молився ксьондз. Біля нього в 
обидвох боків клячали молоді парубки в білих 
номжах в мережновими комjрцЯми вверха і в нади
лами в руках. Він молився, щоб Господь показав 
чудо і визволив місто в великої біди, щоб дав силу 
тим, що впали духом, щоб вони могли перенести всі 
злидні; щоб одігнав геть іскусителя, що васівав . . . . . . 
кукІль вневІри в людськІ душІ, ЯКІ нар1нали на 

Бога та плакали на свою лиху долю. Кілька жінок, 
що скидалися більше на вяви другого світа, ніж 
на жив11Х людей, стояли навколішках опертись, . . . 
а то поклавши внесиленІ голови на спинки СТІЛЬЦІВ 

та почорнілих деревиних лавок, що стояли перед 
ними; декілька мужчин, обпершись об кольонки 
та стовпи, що підпирали бічне склепіння, таксамо· 
у великій журбі стояли навколіпшах. Вінно в 
ріжноноліровими шибками ваграло рожевим сяйвом 
досвітну, кидаючи на поміст ріжнобарвні нружальця:· 
сині, жовті, червоні осінили вони раптом похмурий 
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костел. Цілий вівтар в дале:кім ваглубленню пото
пав в огнях; кадильний дим ровстелався в повітрю 
і мерехтів всіми колірами веселкІІ. Як зачарований 
споглядав Андрій в~ свого темного нутна на те 
химерне, світляне диВо. В ту-ж саму мить моt•утні 
ввуни орІ'ана покотилися по цілім костелі; вони зма
галися щораз більше і більше, вростали і нарешті 
перейшли у важний рокіт громів і неначе обірвались, 
замінивтись на райську музику, поплилІІ ген ви
соко, аж під склепіпня своїми тоненькими журли
вими. в гуками, що нагадували принадні дівочі голоси, 
а потім знову все покр11в густий рев і роніт і все 
затихло. І довго ще потім переливалося, тремтіло 
те громове рокотання під склепіннями і слухав 
Андрій цієї дІівної мувики, в д11ва аж рота ровя
вивши. В той мент почув, що хтось сіпав його ва 
полу жупана. 

- Вже ~racl nромовила татарка. 
Вони перейшли крізь костел, непомічені ІІіким, 

вийшли опісля на майдан, що притикав до нього. 
Майдан мав вигляд великої квадратової скрині і не 
було на нім ні живої душі; nравда, на середині май
дану стояли ще деревляні страІ'ани, столики, лавки, 
що найкраще свідчили про те, що тут не так давно, 
може тиждень тому, був базар, повний усякої жив
ности. Вулиця, яких ще тоді не було в ВВІІчаю ви
нладати камінцями, ВІІглядала, як велика, васохла 
грудяна болота. Довкола майдану стояли намениЦі 
та одноповерхові глиняні доми:ки на стовпах, авязані 
поперен вамками в брусів, як звичайно в ті час11 
будувалися люди по містах, а яні ще й тепер можна 
бачити в деякІІХ околицях ЛІІтви та Польщі. Всі ці 
до мини стояли, немов придавлені не вміру високими 
дахами в бевліччю віконець та продушив. 3 одного 
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боку майдану, не дуже далеко від костела, стояв 
вищий, та цілком одмінний від інших, будинок, 
либонь :маtістрат, чи якась інша урядова установа. 
Будинок був вбудований на два поверхи, а над 
нии двома луками здіймалася башта, в якій стояв 
вартовий. Велиний годинник був вправлений у дах. 
Здавалося, що на майдані нема ні живоІ душі, але 
Андр і вві причувся не то стогін, не то тихе вітхання. 
Ровrлянувшись, помітив він на другім боці майдану 
двов чи тров JПОдей, що немов лежали непорушно на 
вемлі. Він впялив очі, щоб роздивитись краще, 
чи сплять вони, чи повмирали і в той сам: мент спо-

• • 
тикнувся на янусь рІч, що лежала у нього п1д нога-

ми. Це було неживе тіло молодої жінки, очевидно, 
жидівки. Здається, вона була ще дуже молода, хоч 
на Ії виснаженім, скривленім обличчю не можна 
було цього доглянути. На голові у неі була рожева 
шовкова хустка; перлове чи може шкляне намисто 

двома рядками приовдобJПОвало її наушники; кучері 
• 

двома чи трьома пасмами висунулися в-пІд них на 

худу шию в натягнутими жилами. Біля неі лежало 
немовлятко, в конвульсіях схопившись руками ва . . - . 
виснаженІ груди 1 скрутило ІХ мимоволІ руками, 

не внайшовши в них молока. Воно вже більше не 
плакало і не кричало, тільки по його животину, що 
вдувався то внов опадав по маленьку, можна було здо
гадатись, що воно ще не вмерло, а вже готовилося 

випустити останній дух. Вони пішли вулицями і іх 
спинив якийсь біснуватий, котрий побачивши в 
Андрія дорогоцінну ношу, нинувся на нього як тигр 
і вчепившись його руками, вакричав: <<Хліба»І Але 
не було в нім сили ,щоб могла врівнятись в йоrо 
божевілJІJDІ; Андрій одіпхнув його: він впав на 
seмJIJO. Аж а милосердя шпурнув він йому боханець 
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хліба і біснуватий кинувся на хліб, ян скажений 
собака, погрив йоrо, покусав і там, де лежав на ву-

• • • 
ЛИЦІ, сконав в страшних коп ву льс1ях, вже ВІддавна 

немаючи ·нічоrо в роті. Мало не на кожнім кроці 
наверталися Ім на очі страшні жертви голоду. Зда
валося, що вони не могли видержати страшних мун 

у себе вдома і вмисно вибігали на вулиці, щоб хоч 
повітрям васпокаіти свій голод. Біля воріт одної 
хати сиділа старенька бабуся і не можна бу ло вга
дати, чи спить вона, чи вмерла, чи так конав: так ЧІІ 

ні, але вона вже не чула і не бачила нічого і, схилив-
• • 

mи внесилену голову на груди, сидІла, як адеревенІла 

на однім і тім самім місці. 3 даху сусіднього дому 
ввисав зачеплений на мотузі, натягнутий й висохлий 
на тріску труп вішальника: бідолаха не міг до кінця 
витерпіти страшної голодової муки і постановив 
власною руною вкоротити сво в алиденне життя. 

Дивточись на всі ці страшні повнаки rолоду, 
Андрій не втерпів і спитав татарку: 

- Та невжеж вони не могли анайти нічого, щоб 
піддержати своє життя? Це-ж уся;кому відомо, що 
як прийде великий снрут, тоді, хоч не хоч, він 
мусить живитися такими тваринами, якими вакон 

не дозволяв живитися; як rолод, то можна Істи все, 
що трапиться. 

- Усе поІли,- віднавала татарка,- всю худобу: 
• • • • • • 

Hl КОНЯ, ВІ пса, а Н&ВІТЬ МИШІ, ХОЧ 81 СВІЧКОЮ ГЛЯДИ, 
то не анайдеш в цілім місті. У нас, в місті нікол11 
не було вепиких вапасів ишвности; все привовили 
ДООRОЛИПІНЇ села. 

- Але як-же так, що ви, поrибаючи таною страш
ною смертю, всетани дvмавте оборонити місто. 

- Так, дуже можливо, що воввода був-би від
дав місто, але учора вранці полковник а Буджаків 
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пустив яструба до міста з запискою, щоб не підда
валися, бо він іде ві своїм полком на підмоrу, тільки 
дожидав ще другого полкоЕника, щоб равом іти на 
одсіч міста. І тепер іх сподіваються ножноі години ... 
Але ось ми вже прийшли на місце. 
Андрій вже вдале:ка бачив будинон, що був від

мінний від усіх інших будівель в місті, як видко 
будований під доглядом якогось італійського архі
текта: високий на два поверхи, був він побудований 
в гарних тонеІІьких цеглин. Понад віннами першого 
поверху виставали карнізи в сірого tраніту; другий 
поверх складався в невелІІчких луків, що творили 
в собою tалєрію; поміж луками по мішалися tрати 
а гербами. 3овніпmі, широкі сходи 8 доброї цегли 
тягнулися на майдан. Внизу на боках сходів сиділи 
два вартові, мальовничо під міру придержуючи .. . .. 
одною рукою сво1 келепи, а другою п1дпирали сво1 

внесилеІІі голови і таким чином, швидше були схожі 
на мармурові статуї, як на живих людей. Вони не 
спали і 11е дріl\ІаЛІІ, але як видно були байдужні 
до всього; вони навіть не глянули на тих, що іmлІІ 
по сходах. На горі при кінці сходів вони наткнулися 
на воїна в дорогих ІПатах, озброєного 8 голови до 
ніг 8 молитвенникоrv1 в руці. Він підвів на них свої 
утомлені очі, але татарка скавала йому якесь слово 
і він знов потупив іх в ров:криті сторінки молитов
ника. 

Вони увійшли в першу кімnату, доволі простору, 
що вдається була почекальнею, чи просто таки пе
редпокоєм, тут повно було людей; сиділи вони ян 
прийшлося по-під стінами, були тут: воїни, слуги, 
псарі, гайдуки, підчаші та інші челядинці, бев яких, 
щоб покавати свій стан, не міг обійтися ні один 
вельможа, чи то вивначний військовий, 1ІИ то дідич 
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великих маєтків. Чутно бу ло со пух від свічок, що 
• • • • 

вже догорІли; посерединІ КІмнати свІтилася ще па-
• • 

ра свІчок на великих, мало не ваввипmи чолов1на, 

ставнинах, не дивлючись на те, що вже давно 

крівь rрати великого вікна ааrлядав всміхнутий 
світанок. Андрій вже намірився йти просто в широ ні 
дубові двері, приоздоблені гербами та безліччю 
всіляких прикрас, але татар:ка сми:кнула його ва 
рукав і покавала на менші двері в стіні в бону. Крівь 
них увійшли вонІІ на коритар, а опісля в кімнату, 
яку він почав уважно розглядати. Світло, що падало . . . . 
В КІМНату КрІЗЬ ЩІЛКУ ВJКОННИЦЬ, ВRЧеПИЛО де-що: 

малІІно ву фіранку, по:золоt.rенІІЙ карвів і малюнки 
на стіні. Тут татарка сказала Андрієві ва ченати, 

• • • • • • • 
ВІДХИЛИЛа двер1 В другу КІМНату 1 8В1ДТ1ЛЯ впав СНІП 
яркого світла. Він почув шепіт і ТІІхий дівочий голос 
і ватремтів ві аворушення. Rріаь відчинені двері він 
побачив, як майнула струнка жіІІОЧа постать в дов
rою, пишною косою, що гадюкою обвилася на під
несену догори руку. Татарка вийшла і попросиJІа 
його увійти. Він пішов, як зачарований і не внав, як 
і коли увійшов до середини j як аа НІ'ІМ зачинилися 
двері. В кімнаті кривавими явиками горіли дві свічни, 
лямпадка блимала перед образом: під ним стояв 
високий столик, по натолицькому ввичаю, а підніж
ком, на якім стають навколішки в часі молитви. Але 
не ва цим шукали його очі. Він обернувел на другиіі 
бік і побачив женщину, що немов :застигла і закаме
ніла, подавтись цілим тілом наперед, вдавалось, . .... . .... . 
немов ЦІла 11 постать, ЦІле 11 єство хотІло кинутись 

йому назустріч, але спинІ-І лося і завмерло. І він 
а дива, як остовпілІІй, стояв перед нею. Це не була 
вона, нну він уявляв собі у своіх снах і мріях, це не 
була та сама дівчина, яну він колись бачив і впав, 
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вона навіть не подібна була до тів І, але у-двов враща, 
у-двоє принадніша була вона тепер, ніж перед тим: 
тоді були в ній маленьні недостачі, помічалось щось 
не снівчене, але тепер це був мистецьний твір, на 
яний tевій нинув останні мавни своєї палітри. Тая, 
колипmя була принадна пустійна, ця теперішня 
була нрасуня, як весняна нвітна в повнім ровнвіті 
сво ві нраси. Велике почування любови іонрилося 
в 11 піднесених очах, не уривни, не ватяки ва по-

• 
чування, але щире наснрІвь, чисте як нриmталь 

почуття. Ще ельовп не обсохли на очах й васнуваJІИ 
Іх чарівним, іонристим серпанном, що пронивував 
серце і душу. Груди, шия і плечі роввинулися в 
таку гарну форму, що вважається досноналою кра-

• 
сою; волосся, що колись нІжними, иучерявими жмут-

нами неслухняно розпливалося по обличчю, аміни
лося на довгу, пишну косу, частина яко і була піді
брана, а друга ровнинулася, на всій довживі руни 
• • 
1 довгими нІжними, принадно вигнутими пасмами 

спадала на груди. Здавалося, що всі риси Ії вміни
лись до непівнання. Як не старався він хоч одву 
відшукати в тих, що іх носив у сво Ій памяті, в сво ім 
серцю, ane ні одноІ не лишилося. Хоч ян велика 
була блідість її обJtиччя, але тим не втратила вона 
нічого ві своєї краси; навпаки, вона немов додавала 
Ії ще -бі.льmої принади, та чогось таного, що перед 
ним не можна було встоятись. І огорнув душу Андрія 
якийсь невідомий страх і ЯR остовпілий стояв він 
перед нею. Ії, як видно, теж вравила вродлива постать . -нована, що стояв перед нею, ян втІлення юно1 му-

жесьноі нраси і сили, що навіть у своїй смирній 
• • • 

поставІ араджував вогонь молодости, смІливІсть, 
• • • • 

рух; ЯСНИМ ВОГНеМ СИЛЬНО І ВОЛІ ГОрІЛИ МОЛОДІ ОЧJ, 

сміливою дугою виrнулиоь оксамітні брови, вагорілі 
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• • • • • 
ВІД СОНЦJІ Т& 8&СМ8:JІЄН1 ОД BlTplB ЩОКІІ П&ШlJІИ ЧИСТИМ, 

молодечим вогнем і як дорогий шовк полискував 
чорний вуо. 

- Ні, я не всилі віддячитись тобі, великодушний 
лицарю, - скавала вона і як срібний дввінок вало
мився її голос: - один Бог може заплатити ва все 
гарне; не мені слабій жінці ... 
Вона потупила свої очі; принадними, сніжно-бі

лими кружочками насувулиси ІІа них повіки, об
мережані довгими, як стріли, віями; похилилося Ії 
вродливе обличчя;, облите в долу ніжним румянцем. 
Ані слова не міг висловити Андрjй на такі речі; йому 
хотілося висловити все, що зібралося на душі, -
вискавати все до чиста, в таким вапалом, як воно 

у нього зібралось на душі,- але не міг. Почув він, 
ІІК щось заціпило йому уста; в гуки ва вмерли, ваRІІ 
ще вилилися у слова: Він вровумів, що не йому, 
вихованому в бурсі і серед свисту куль та брявноту 
шабель, відповідати на таке і розіалився на свою 
новацьку вдачу. 

В той час увііішла в кімнату татарка. Вона вже 
встигла варівати шматками хліба, принесеного ли
царем, несла його на волотім полумиску і постав~:~ла 
перед своєю панночкою. Краля rлянула на неі, на 
ХJІіб і підвела очі на Андрія, - і багато дечого 
було в тих очах. Той ласкавий погляд, немов промо-. . . 
вляв, що не всилІ вненавати вс1х тих почувань, що 

огорнули душу, був більше вровумілий як всі слова 
на світі. Иому в душі немов важкий намінь звалився; 
вдавалося, все прорвалася. Всі пориви душі, всі 

• 
почування, ЯRl немов хто спинив ваставнами, про-

рвалися і, почувши себе на волі, хотіли виJІИтиси бис-
• 

трими потонами слІв, а.пе в цю мить нрасувл вверну-
• • 

лася до татарки 1 в тривогою в голос1 спитала: 
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- А мама? Ти занесла їм? 
- Вони сплять. 
-Татові? 
- 3анесла. Він скавав, що сам прийде подякуватхt 

лицареві. 
Вона ввяла окраєць хліба й піднесла його до уст. 

3 невимовною насолодою дивився Андрій: ломала 
хліб своїми, як ві слонової кости виточеними паль
чиками і їла; і раптом агадав він про біснуватого в го
лоду, що при нім віддав Богу душу, проковтнувши 
шматок хліба. Він побілів як стіна, схопив її ва 
руну й закричав: 

- Годі вже! Не їж більше 1 Ти вже давно не їла 
нічого, хліб може тобі пошкодити. 

І вона, як стій, опустила свою руну, положила 
хліб на полумисок і, як слухняна дитинка, покірно 
rляділа йому в очі. І нехай би вискавало людське 
слово ... але ні, не всилі вискавати ні долото, ні 
пензель маляра, ні величаве, могутнє слово цього, 
що можна іноді прочитати в погляді дівчини, ані 
того чарівного почування, що огортав душу того, . . . . . . 
ЩО ДИВИТЬСЯ В Tl ДІВОЧІ ОЧІ-ВІрНИЦІ. 

- Царице ти моя! -скрикнув Андрій, і в душі, . . . 
як весняна повІнь прорвалися рІЖІІІ почування:-

чого тобі треба? чого ти бажаєш? - снажи мені! 
Загадай мені неспроможну роботу, якої ніхто не 
виконає на цілjм світі, я побіжу ВІІконати ііІ Скажи 
мені вробити щось таке, чого не всилі виконати ні 
один чоловік,- я все вроблю, явагублю душу свою. 
Загублю, вагублюІ і погубити душу задля тебе, я 
присягаюсь Христом-Богом, це для мене буде велика 
радість . . . але ні! . . . цього не можна скавати 1 
У мене три хутори, половина батьківських табунів 
- мої, все, що принесла батьнові моя мати, в ЧІІМ 
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навіть вона перед ним ховається - все мовІ Ні в 
одного в наших нова:ків тепер немає таноі вброІ, як 
моя; ва сам держак моєї шаблі дають мені найкращий 
табун і три тисячі овець. І всього того я вречуся, 
вакину, покину, спалю, утоплю, якщо ти вимовиш 

хоч одно слово, або моргнеш своєю чорною шовно
вою бровою! Я внаю, навіть дуже можливе, що я 
плету дурниці і не до речі, та що це ні приmити, ні 
прилатати; ввісно, що я, проживши свій вік в бурсі 
і на Запорожжю, не вмію так говорити, як бесідують 
там, де гостять к6ролі, княві і всі найславніmі 
люди в-поміж лицарства. Я бачу, що ти істота, яку 
Бог сотворив відмінною від усіх нас і не може арів
нятись в тобою ні одна шляхетська жінка, ні дочка
дівчина. Ми навіть недостойні бути твоїми рабами; 
тільки ангели можуть тобі служити. 

3 великим захопленням, немов ваворожена, слу-
• • • 

хала дІвчина, не пропускаючи нІчого ВІ щирих, 

палких слів, як в дзеркалі відбивалася палка, пере
повнена молодечою силою, душа. І кожне, просте 
слово його щирої речі, добуте во дна душі, вогнем 
палило. Подалося наперед її вродливе обличчя, 

• 
ВІдкинула назад неслухняне волосся, розкрила уста 

і довго дивилася в розкритими устами. Потім хотіла 
щось сказати і раптом ·зупинилася, в га давши, що 
до кого іншого належить лицар, що батько, брати . . 
1 вся ВІтчина стоять лютими местниками у нього 

аа плечима, що страшні запорожці облягли місто, 
що всі вони загинуть під руїнами міста . . . і на 
очах її виступили сльови; вона вхопила хустну , .. 

• 
гаптовану шовком, вакрила нею лице 1 в одну мить 

хустка стала мокра од слів; і довго сиділа вона в ва-. 
думі, відкинувши назад свою чарівну голову, при
нусивши білими, ян сніг зубами, свою НІІЖню губу, 
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- немов-би Ії вненацька унусила люта вмів, - і не 
ввімала а лиця хустини, щоб не бачив він Ії страж
дань, Ії невимовно! муки. 

- Озовися до мене хоч єдиним словомІ - про
сив Андрій і взяв її ва ніжну, як оксамит білу ручку. 
Від цьоrо дотику його немов приском обсипало, 

по всіх жилах розлився дІІвний вогонь і він міцніше 
стиснав ручку, що спокійно лежала й його руці. 
Але вона, не одриваючи хустки від свого заплана

ного обличчя, стояла як скаменіла. 
- Чого ти сумуєш, душе моя? Снажи, ноханаІ 

Скажи, чого ТІІ журишся? 
Шпурнула вона геть хустину від себе, загорнула . -- . . 

в чола довге волосся, що вперто л1ало 11 в ОЧІ, 1 як . .. .. . 
тиха, чарІвна мувика поплили в 11 уст журливІ слова, 

• • • • • • 
T&HJ ТИХІ, таКІ Сl\ІУТНІ, ЯК ГОМІН ВІТру, ЩО В ТИХУ, . -
вечІрню годину торкає очерет своІМ крилом на 

береві сонно і рікІІ: і зашелестІІТЬ, вадзвенить, немов 
• • • • 

ТИХе BlXT&HHII ЧУЄТЬСЯ В ТІМ ШУМІ 1 ВУПИНИВШИСЬ, 

ві смутком в серці, як вачарова~ий, слухав іх співне
ний мандрівник, не помічаючи навіть, що вже емер-

• • • 
ка в, не чув, як в поля вертають женцІ 1 спІвають 

• • • 
веселих ПІсень, 1 десь далеко на доровІ тарахкотить 
порожній вів. 

- Чи-ж нема мене чого жаліти? Чи не бездольна 
ненька, що породила мене на світ? Чи не гірка 
моя доля? Чи не лютою мачухою стала ти мені, моя 
доле? Всіх ти привела до АІоіх нjг: найанатніших 
панів ві всього mляхецтва, багатих дідичів, tрафів, 
·сторонніх баронів і весь цвіт нашого лицарства. 
У сім ім вільно було любит11 мене і ва велике щастя 
вважав би кожний в них мою любов. Треба було 
мені тіпьки махнути рукою і вайнращий в них 
вродою та найславнішого роду став би під вінець 
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во мною. Та ні до одного з них не прихилила '1:ь 
мойого серця, лиха ти доле моя; поминула ти най-. .. . . 
нращих лицарІв нашо1 ве~ІЛІ 1 прихилила мов серце 
ДО чужого' ДО ворога нашого. аа що-ж ти' Пречиста 
Діво, Мати Божа, ва яні гріхи, ва яне тяжке лихо
дійство тан без перестанRу, так немилосердно караєш 
мене? В щастю і в ровкошах минали мої дні; най
пращі страви, найсолодші вина були мені поживою. 
І нащо все це вдалося? До чого воно довело? До того, 
щоб нарешті умерти найстрашнішою смертю, якою 
не вмирає найбідніший старець в цілім королівстві? 
Ще мало цього, що присуджена на страшву смерть; 
мало цього, що перед своєю смертю я: буду своІми 
очима дивитися, як в страшних мунах будуть вмірати 
отець і ненька, ва ян их я двадцять рав віддала б 
своє життя; ще мало цього: треба було, щоб перед 
своєю нінчино1о побачила і почула слова і таку 
любов, якої я ще не бачила. Треба було, щоб він 
своїми словами пошматував мов серце, щоб мов без
талання було ще гірнішим, щоб ще тяжче було 
мені вянути в цвіті літ, щоб ще страшніmою була 
смерть моя і щоб я, вміраючи, ще більше проклинала 
тебе, моя доле, вневажаючи Тебе, - прости мою 
провину, - Свята Божа Мати! 

І як затихла вона, тяжка журба і бевнадійвість 
відбилася на її обличчю і великий смуток виявляла 
кожна його риска і все, почавши від чола і очей ві 

• • 
СІІуЩеНИМИ ВІЯМИ ГОТОВИМІІ ДО плачу, ДО СЛІВ, ЩО 

завмерли та васохли на лицях а легеньRІ·ІМ румянцем, 

все це, немов, говорило: Це обличчя великої страдниці, 
що нрім бевталання, нічого не ваанала на своїм віку. 

- Чи чувано коли таке на світі, не могло та й 
не може бути, - почав Андрій, -щоб найкраща 
і найліпша з жінок переносила такі страждання, 
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коли вона вродилася на те, щоб перед нею, як перед 
святою, все, що в найкраще на світі, схиляло свою 
голову. Ні, ти не вмреш! Ти не можеш вмерти. 
Присягаюсь тобі 1\tовю душею і всім, що найдорожче 
мені на світі, ти не вмреш! А як вже так вложиться 
• • • • • 1 н1чим, - н1 силою, н1 молитвою, н1 ваввяттям -
не можна буде відхилитІІ від тебе гіркої чаші, то 
ми умремо удвох в тобою і то попереду я умру, 
умру перед твоїми очима; біля твоїх ніг і хіба ме11е 
померлого розлучать в тобою. 

- Не вводь, лицарю, і себе і мене, -озвалася 
вона, безнадійно хитаючи своєю прекрасною голо
вою: - я внаю, на превеликий мій жаль, я внаю 
дуже добре, що тобі не можна мене кохати; я внаю, 
який страшний обовявок і тяжкий ваповіт лежить 
на твоїй душі; тебе кл11Че батько, побратими, рідний 
край, а ми - ми вороги тобі. 

- Та що мені батько, товариші, вітчина? - гук
нув Андрій, мотнувши гордо своєю головою і випро
стував свій стан, як струнка, надрічна сокорина. -
Якщо ти хочеш внати, то я тобі снажу ось що: нема 
в мене на всім світі нікого! Нікого! Ти чуєш, ніного 
нема! -повторив він таким голосом, потвердивши 
таким махом руки, ЯКІІМ твердий ва взятий ко вак 

• • • • 
виявляв свою рІшучІсть 1 пускається на д1ло, що 

для другої людини неможливе і немислиме. -
Хто-ж це кавав, що моя вітчина Україна? Хто нака
вав мені вважати її вітчиною? Вітчина це те, чого 
шукає наша душа, що для неї наймиліше на світі. 
Моя вітчина-це ТІіІ Ось моя вітчина І І понесу я цю 
ВіТЧИНУ у СВОЇМ серцю і буду НОСИТ11 ЇЇ ПОКИ МОГО 
віку і нехай спробує хто а козаків вирвати її відтіль І 
І все, що тільки маю, все пpoдartr, все віддам, все 
погублю ва тану вітчину 1 
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Остовпївши з дива на о дІІ У ~~ить, як чудовtt статуя, 
вона дивилася йому ввічі і раптом варидала і в 

• • • • 
ЧRplBHOIO ЖІНОЧОЮ рІШУЧІСТЮ, Н& ЯКУ ВВ&ЖИТЬСЯ 

тільни неровважна але великодушна женщина, 
сотворева для щирих душевних поривів, кинулася 
вона йому на шию і, обхопивши білими як сніг ру
ками, а радощів аапланала. В той сам час почувся 
на ву лиnі якийсь неясний шум і крик та приглушений 
згук труб і барабанів; але він не чув нічого: він чув 
тільки любий подих коханих уст, що невемною 
теплотою обвивали його, як рясні сльози.- струмоч
ками текли на його обличчя і запашне волосся, що 
всунулося в голови, обкружило його своїм чорним 
блискучим шовком. В той сам мент прибігла до них 
в радjсним криком татарна. 
-Ми врятовані, ми врятовані! -задихавшись, нри

чала вона, як навіжена.- Наші увійшли до міста, 
привезли хліб, пшоно, муну і ввяааних запорожців. 
Але не чули вонІІ, які то <<Наші>> вернули до міста, 

що привезли в ·собою і яких це запорожців ввивали. 
Захоплений неземним щастям, Андрій поцілував за
пашні, як весняна квітна уста, що, припавши до його 
лиця, теж не дармували. Вони теж відкинулися 
на палний поцілунок і в цілім сердечиїм ввднанню 

• • • 
душ вони ВІдчули таку несказану радІсть, яна т1льки 

один раз в життю дається людині. 
І пропав новак. Загинув він на віки для січового 

брацтваІ Не бачити вже йому ні Запорівької Січи, 
ні батьківських, рідних хуторів, ні Божих церковІ 
Vнраїна вже не побачить одного в найнращих своіх 
синів, що ставали в обороні Ії прав, чести та волі. 
Буде старий Тарас рвати на собі чупрІІНУ і пронляне 
той день і годину, в яні й породив собі ва сором 
такого сина. 
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VII. 

ВеJІИкий шум і клекіт вчинився в козацькім таборі. 
З початку ніхто не міг докладно скавати, як це ста
лося, ·що військо проломІІлося і увійшло до міста. 
Але потім вже виявилося, що цілий Переяславський 
курінь, який стояв під містом, біля боковоІ брами, 
був mmий як ніч; тому то нічого дивного не було 
в тім, що половина куріня васпула на вічний сон, 
ваколисава ворожими шаблями, а друга половина 
опинилася в кайданах, ваки козацтво зміркувало, 
що воно таке робиться. Поки другі куріні, розбур
хані нічною тривогою, встигли схопити ва вброю, 
військо вже входило в браМу і останні лавІІ відстре
лювались від заспаних, наполовину-плних аапорож-

• 
ц1в, що кинулися адоганяти ворога. 

Кошовий велів усім зібратися докупи і коли всj 
етапи нав~tоло і, знявши Шапки, втишилися, він 
оввався ось як: 

- Так ось воно, що трапІІлось, панове браття, 
тоі ночі: ось до чого доводить горілка! ось якої 
велико і зневаrІІ ааанали ми від ворога! 
У вас, вже видно, така постанова: що ян дозволити 

вам в більшити чарку, то ВІІ варав готові так налига
тись, що ворог христового воїнства не тільки здере 
в вас штани, але і в лице вам наплює, а ви навіть 
не почуєте. 

Коваки, почуваючись до винІІ, стояли тихо, хоч 
маком сій, потупивши очі в вемлю і один тільки 
веваймайнівський курінний отаман RУJ(убенно, не 
втерпів і перебив бесіду кошового: 

- Чекай, батьку! -озвався він: - хоч воно й 
негодиться перебивати ноmовоrо, коли він держить 
мову до воьоrо війська, але коли діло не тан було, то 
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треба скавати слово. Не по правді, ти батьку ота
мане, дорікаєш усьому христіянському війську. Дуже 
веJІИка вина була-б новаків і Іх навіть слід-би бупо 
покарати на смерть, як-би вони папилясь в поході, 
на війні, чи на іншій пильній роботі; але ми сиділи 
бев діла, дурно-пусто вештаючись по-під мурами 
міста. Хоч би був піст, або яке інше повадержання, 

• • • 
приписане христІянським ваконом, а тож нІ: 1 як же 

це може бути, щоб чоловік, веmтаючись бев роботи, 
не напився? ва тане діло гріха нема. Але ми нраще 
понажемо ім, як нападати на невинних людей. Ко
лись то ми іх добре били, але тепер завдамо такоrо 
чосу, що ні один в них не донесе своіх пят додому. 
Річ :курінного отамана дуже припала ковакам до 

вподоби. Вони аж повеселішали, підвівши свої 
• • 

важурен1 голови, деякІ а них, притакуючи, хитат1 

головами, примовляючи при цьому: 

- Ровумне слово сназав Кукубенк о І 
А Тарас Бульба, що стояв недалечко ношового, 

промовив: 

- А що, батьку кошовий, видко правду наже 
Кукубенно? Що-ж ти на це снажеш? 

- Що я на це скажу? Снажу: щасливий батько, 
що мав такого сина! Бо 11е велика штуна кинути 

• • 
комусь в лице докІрливе слово, але веJІИRа РІЧ 

скавати таке слово, яке не тільки не приголомшило б 
в біді чоловіна, але навпаки підбадьорило б його та 
додало вогню, як додають коневі вогню остроги 
після водопою. Я й сам хотів під кінець скавати 
якесь тепле слово, щоб підбадьорити вас, але Ку
кубенко перПІий догадався. 

- Ровумне слово і кошовий промовив! - ваrуло 
• • 

ПОМІЖ лавами вапорожц1в. 

- Добре слово! - вагомовіли другі. 
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І навіть старі, білі як молоко діди січовії, що 
стояли тутечки, та й ті пританнули сивими головами 
і, підморгнувши сивим вусом, нишком скавали: 

- Дуже до ладу сказане слово! 
- Слухайте-ж тепер, панове! -- внов почав ко-

шовий: адобувати твердиню, дряпатися, підкопу
ватися, як це роблять сторонні чужі майстри, не
хай вони скавяться врав ві своїм ремеслом! -
поперше воно не лицює нам, а подруге - не ноаацьне 

діло. Бо коли добре обміркувати справу, то в арав 
• • 

видно, що ворог аамкнув<?Я в МІСТІ в невеликими 

запасами живности; та й обоз у нього був невеликий. 
Люди в місті терплять страшний голод; значить всі 
вапаси харчів вони швидко вітруть до решти, теж 
саме буде в кіньми, бо для них не стане сіна ... 
і я вже не знаю, хіба з неба скине їм вяаку на вила 
:котрий з їхніх святих . . . тільки про те, то ще на 
двов бабка ворожила; а їхні ксьондзи тільки на 
слова дуже мети і. Чи ва одним, чи ва другим, а 
всеж вони вийдуть а міста. ТІІМ то ви, панове, роз-

• е • V 

ДІЛІться на три частІІНІІ 1 ставаите на тр11 шляхи; пе-
ред кожними ворітьми стане пять курінів, а перед 
другими і третіми по два куріні. Дядьківський 
і Корсунський куріні підуть на засідку. Полковник 
Тарас піде теж зі своїм полком на васїдку. Праворуч 
обозу на всякий випадок стане Титарівський та 
Тимошівський курінь, а Щербиновський та Горіш
ний Стебликівський в другого боку! Та вибирайте 
апоміж себе, хто найбільше зубатий і ва словом 

• • 
в Rишеню не полІве, виходьте наперед, драввІть та 

зачіпайте ворога. У ляха пуста голова та гонориста 
дуже: що як що, але насмішки він не стерпить; може 
бути й таке, що вони ще нині nрийдуть до нас в гості: 
курінні отамани, оrляньте гарненько :кожний свій 
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курінь: ному не достав людей, доповніть решткамІІ 
Переяславсьноrо нуріня. ОгJUІньте все наново. Ви-

• • • • 
дати КОЖНОму ROBaROBl ПО чарЦІ ГОрlЛRИ на ПОХМІЛЛЯ 
·і боханець хліба. Але й без того либонь кожний 
з вас ситий ще від учора, бо ніде правди діти, вчора 
всі так по наїдались, що мені самому дивно, як це 
ВІІОЧі ніхто 11е луснув в обжерства. Теперечка, па
ІІове, ще одна справа: ян Іtотрий з шинкарів, або 
жид продасть каванові хоч один кухоль браги, то 
велю йому собаці прибити на cal\re чоло свиняче вухо 
і повішу ірода догори ногами І Тепер, не гаючись, 
ІІанове, беріться до роботи! До роботІІ, братці! 
Так на:кааав ношовий і всі ионловилися йому· 

в пояс і без шапок почали роаходитися до своі)L 
возів j ян далено одійшли від того місця, де стояв 
ношовий, тоді вже наділи свої шапни. Всі не гаючись, 
почали аброітись: пробували шаблі і палаші, паси-. . .. . . . 
пали 8 MliПRlB ПОрОХ у CBOl ПОрОХlВНИЦІ, ВІДКОчували 
і ставлили в ряд вови та вибирали коней. 
Идучи до свого пoJIRy, Тарас думав і не міг вічоrо 

придумати, де то дівся Андрій. 
«Чи йоrо полонили врав в іншими j ввявали сонного. 

Але-ж ні, не такий Андрій, щоб да.вся ввяти живцеl\1 
в полон~. 

Поміж убитими козанами його теж не було. ВелЬ!\ft.У 
вадумався старий Тарас, йдучи на чолі свого полна і на
віть не чув, як хтось вже давно RJIИRaв його по iмeiitf. 

- Що там треба?-оввався він, немов в гJШбоІ~ого 
прокинувшись сну. 

Перед нии стояв Я пк ель. 
- Пане полковнику, пане полковнину 1 - гу:ка.в 

щид, задихавшись, обриваючи кожне слово, немов 
хотів щось дуже важне скавати. - Я був в місті, 
пане полновниву. 
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Тарас глянув на жида й не міг в дива вий~и, як це 
жидові вдалося проліати до міста, що було в облові. 

- Якиr.І же ТІІ світом вагпавел аж туди? 
- Ну, я зараз розкажу, --- відкавав Яниель. 

- Як тількІІ почув я удосвіта шум і коаак~І почали 
стріляти, я вхопив свій кафтан і, не натягнувши 
його навіть, побіг туди щосили; вже по дорові 
прихапцем оглянув я кафтан, бо дуже хотів діанатись, 
що воно аа шум та клекіт такий, та чого це коаани 
таи по-ва-ранни стріляють. .Я взяв тай побіг до са
мих воріт, в той сам мент, як остатні ряди війська 
входи:ли до міста. Дивлюсяя-поперед них їде пан 
хорунжий (аляндовіч. Він мені вже здавна знайомий: 
вже третій рік минає, як повичив у мене сто червін
ців. Я ва ним, ніби прийшов довг правити і врав в . 
ним просунувся до мІста. 

- Та як-же ти, харцизе, просунувся до міста, 
та ще й довг хотів відобрати? - вдивувався Бульба. 
-І не велів він тебе повісити, як собаку? 

- А, бігме, хотів повісити, -промовив жид: -
вже було так, що його пахолки схопили мене, як 
грішний душу і закинули мотуз на шию, але я якось 
ВІІпросJ.Івся, приобіцявши панові, що не тільки по
чекаю довг, як довго naii схоче, але ще грошей 

поаичу, як тільки пан хорунжий допоможе мені 
вібрати довги в інших лицарів, бо по правді скавав-

• 
ши, у пана хорунжого, - я все скажу пановІ, -
в кишенях пу сто, хоч свищи. Хоч у нього чимало 
сіл і хуторів, чотири вамни і степово і вемлі аж до 
самого Шклова, але грошей у нього, як в коаака, 
ні еломаного шага. І тепер, як би його не одяглІІ та 
не овброїли брацлавські жиди, то він не мав-би 
в чім на війну виїхати. 3 тоі самої причини він і на 
соймі не був . . . 
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- Що-Ж ТІі робІtВ В 1\іЇС1'Ї? баЧІІВ ТИ HRШi·tX? 
- Еге-ж бачив! Наших там багато: !цко, НухІІr.r, 

Ш:муль, Хайволох, жид-орендар ... 
- Хай вони тобі повдихають собакиІ-скрикнув, 

ровлютивmись, Тарас. - Що ти мені тичеш своє 
плюгаве жидівське племя? Я тебе пита1о про ва.mих 
вапорожцівІ 

-Наших вапорожців я не бачив, я бачив тільни 
самого пана Андрія. 
-Що? ти бачив Андрія? -скрикнув Бульба.

.Як-же ти, де ти бачив його? ... в темнім снлепу ... 
в ямі . . . вневаженого? . . . в кайданах? . . . 

- Хто-ж би важився кувати пана Андрія в наіі
дапи? Тепер він в такій чести, в такій повазі . . . 
Далібуt, я навіть не півнавІ І наплечниRІі в волоті, 
і нарукавники в волоті, і maПRa в золоті, і на поясі 
БОЛОТО, і ВСЮДИ БОЛОТО, і ВСе БОЛОТО, і ЦіЛИЙ ВіН В 
во лоті. Так, як ясне сонечко всміхається весною, 
коли в садочку кожна пташка щебече, аж валива-

• • • 
ється 1 ножна травка радІє, пипІається, так 1 пан 
Андрій цілий сяє в во лоті. І коня під верх дав йому 
зоєвода щонайкращого; ох ЯRІІЙ кінь; такий нінь 
коштує щонайменше двісті червінців. 
Бульба остовпів. 
- Нащо-ж він одягнувся в чужу одежу? 
- Черев те, що вона нраща, TJIM то й надів. 

І сам герцює на коні і другі герцюють; і він вчить 
і його вчать: як найваможніmІІЙ польський панІ 

- Хто-ж його примусив ІІа тану річ? 
- Хіба я кажу, що його амусили до того. Хіба 

пан поJІКовнин не внають, що він в власноі волі 
перейшов до них? 

- Хто перейшов? 
- Та хто-ж, пан Андрій. 



- Куди перейшов? 
- Він вовсім перейшов на іх бік, він вже їхній 

• • 
ТІЛОМ 1 душею. 

- Брешеш, свиняче вухо І 
- Як-же можна,· щоб я брехав. Навіщо мені і 

брехати? Дурний я, чи що, щоб брехати? Чи став-би 
я брехати та на свою rолову? Хіба-ж я не внаю, 
що жида повісять, як собаку, коли він в бреше перед 

') 
па.ном. 

~ Так це по твойому виходІІть, що він продав 
рідний свій нрай, свою віру і честь лицарську? 

- Хай Боr заступить, я не нажу, щоб він щось 
продав: я тільки кажу, що він перейшов ва Іх сто
рону. 

- Брешеш, бісів жиде 1 Такоrо дива ще не було 
на христіянській вемліІ Ти щось, собако, не до речі 
плетеш. 

- Хай краще трава поросте на порозі мові хати, 
ноли я плутаю І Хай ножний паптов на могилу мого 
батька й матері і свекра і діда і прадіда, коJІИ я бре
шу. Але, як пан схочуть, то я навіть скажу, чому віF 
перейшов до них. 

- Ну кажиІ Чому? 
- У воєводи в дочка :краля. Боже праведний, 

яна краля! 
Тут жид старався, ян тільки міг, представити на 

своїм обличчю красу, ровчепірив руки, прижмурив 
око, вакопилив губи, немов чогось напився. 
-Ну, так що в того? 
- Він ва-для неІ зробив все і перейшов до них. 

Бо, коли чоловік валюбиться, то робиться, як та . . -.. . 
ПІдошва, що як 11 ровмочиш у вод1, то можна повер-
тати куд11 хочеш. 

V велику вадуму попав старий Бульба. Згадав 
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він, fffi& страшенна сипа нривться в слабій жіночі1і 
натурі, що вже не одну молодецьну силу на він 
ванапастипа, та яка слаба вдача Андрія ва жіночу 

• • • • • 
СПОRусу; 1 ДОВГО СТОЯВ ВІН Fia ОДНІМ MJCЦJ, JІК ВКО-

паний. 

- Слухайте, пане полковнику, я все ровкажу 
вам по порядку, - гомонів далі жид. - Ян тільки 
почув я галас і побачив, що міські ворота відчинені, 
а в них увіходять люди, я вахопив в собою на всяний 
випадоІt перлове намисто, бо в місті в ЧІІма.JІО прасунь 
і шляхтянок, а коли в красуні і шляхтянки, подумав 
л собі, то хоч вони не мають шматка хліба, ane 
швурок перел все-ж тани куплять. Як пустила мене 
ото двірня пана хорунжого, я швиденько побіr 
у двjр пана воєводи, щоб продати тамечки перли. 
Розпитав я про все татар:ки-наймичкІІ. <<3арав буде 
весілля, як тільки проженуть запорожців. Пан 
Андрій обіцяв прогнати запорожців». 

- І ТІІ не вбив його на місці, бісового сина? -
снриннув Бульба. 

- Завіщо-ж його убивати? Він перейшов по 
добрій волі. 

- І ти бачив його в лице? 
- Бог мені свідком, в саме пицеІ Такий славний 

вояка! Гожий такий, що дpyroro над нього нема. 
Дай йому Боже довгий він, варав півнав мене; і як 
тіль ни я підійшов до ньоrо, він вара.а таки снавав . 
МЄНJ ••• 

- Що-ж він тобі снааав? 
- Вів снавав, він вперед кивнув пальцем на мене, 

а потім скавав «Янкель І>> <<Що, пане Андрію І• оввався 
я.- «ЯнкельІ скажи батькові, скажи братові, скажи 
козакам, скажи вапорожцям, с:кажи всім, що батьно 
- вже_мені не батько, брат, -не брат мені, побра-
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тим - не побратим мені, та що я а ними усіми буду 
битись, геть в усіма буду битись І>> 

- Брешеш, ти юдо-христопродавче! - ванричав 
розлючений Тарас. - Брешеш собако І Ти й Христа 
ровпняв, ти Богом й людьми про :клятий чоловіче! 
Я тебе убю, гаспиде! Тікай мені в очей; а ні -·то тут 
тобі вінець прийде! 
Промовивши це, Тарас вихопив шаблю. Жид, яко-

• • 
му BJ страху душа втекла в пяти, почав тІкати, що 

було сили в його тоненьких та сухІІХ, як патични, 
ногах. Довго ще тікав він, навіть не оглядаючись . . . 
пом1ж козацькими возами 1 втІк далеко в чисте поле, 

хоч Тарас навіть не гнався ва ним, помірнувавши, 
що не добре діло вганяти гнів на першій вотрічній 

• 
ЛЮДИНJ. 

Тепер він нагадав собі, що бачив Андрія минулої 
ночі в якоюсь бабою і пахилилась в журбі стара 
голова, а всетаки не хотілось йому вірити, що скої
лось тане страшне, таке ганебне діло, щоб його рід
ний син продав сатані свою віру й душу. 
Нарешті повів він свій полк на васїдку і сховався 

в ним ва лісом, що самотний стояв, не спалений ще 
новаками. А запорожці, піхотинці і кіннотчики рові й
шлися на три шляхи і підступили до місьних брам. 
Один ва одним, хмарою сунули курінні: Уманський, 
Поповичівсьний, Канівський, Стебликівський. Невай
манівський, Гургуаівсьний, Титарівсьний, Тимошів
ський. Одного тільки Перелславського куріня не 
було. Добре заснули Перелславці та й проспали 
свою долю. Хто прокинувел ввяваний у ворожих 
руках, хто не проснувся, перейшов у сні в сиру 
аемлю і навіть сам курінний отаман, Хліб, бев 
mараварів, бев жупана опинився в ляцьиій неволі. 
В місті варав почули метушню в новацькім таборі. 
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Все, що жило, по сунуло на вали і побачили ноаани 
все, ян на долоні, що там робилося: польсь:кі лицарі, 
один кращий другого, бундючно стояли на шанцях. 
Мідяні шишаки сяяли, як сонце, приRрашені білим 
ян лебідь пір ям. На других були легень:кі шапоЧRи, 
червоні та СИІІЇ з перегнутими на ба.нир шлинами; 
на.пта.ни з ви льотами, вишиті волотем або обшиті 
авичайними ПІнурRа.ми; а в цих шаблі і вброя в до
рогій оправі, ва яні дорого платили пани- і бага.то 
всяної дорогої одежі. На самім переді стояв бундючно 
в червоній шапочці, при:крашеній волотом, буджа
нівський ПОЛRОВНИR. Ва·ЛОВИТИЙ був ПОJІКОВНИR, 
товстий, висо:кого росту, що вищого та грубшого 
ва нього вдається не було в ·цілім місті і широ:кий, 
дорогий :кунтуш на-силу сходився на нім. На другім 
боці, над самими бічними воротамІІ, стояв полноввин 
мирmавеньний, невеличного росту чоловічо:к; але 
малі, ян mпильнІІ гострі очеІІята бистро зирна.лІІ 
в-пjд густих, навислих ·брів і він, даючи ровпорядни, 
вертівся, як вюн на всі боки, nоІ~а.вуючІ.У, що треба, 
своєю ма.ленькою, худощаво1о руною; варав можна 

було догадатись, що хоч маленьний він на аріст, та 
добре внає військову справу. Недалечко від нього 
стояв висоний-пр~висо:кий, як давінниця, хорунжиj1: . . . 
ВІ страшенними вусищами; нІс 1 лице, немов хто роз-

малював червоною барвою: любив, як видно пан 
і випити і погуляти. А аа ним стояло бага'ІО всіJІЯкої 
шляхти, озброєної, хто ва свої червінці, хто на 
королівський кошт, хто за жидівські гроші, поло
живши в застав все, що тільни було в прадідівських 
вамка.х. Не мало було там дармоїдів, яні жили під
бре~ачами на сенаторсьнім хлібі, бо іх брали сена
торІ! на обіди, щоб покавати, яка то у них безліч 
дворанів, і підбрехачі · виносили під небєса своіх 
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добродіїв і ниПІRом нрали ві стола, або кухні дороrий 
посуд, а на другий день після: веJІИRиХ ro1-ropiв, 
наймалися до якогось маtната погоничами. Rого 
тільни там не було. Траплялося й так, що не буJІО 
грошей на чарну горіЛRп, але на війну йшло все 
наряжене, як 11а весілля. 

TI-txo стоялІІ ковацьRі лави nід мурами міста. 
Не ВІІдко було ні срібла, ні ао лота на НІіХ, тільни 
де-не-де блищало воно на держанах шабель, пістолях, 
та мушкетах. Не л1обили кованІ-І на війні одягатися 
в ноштовІІі шат11; на них були ввичайнісіІІькі пан-

• • • • • 
1~1 та простІ СВІІтки 1 далеко чорнІли J червониl\т 

• • 
\1аном процвІтатІ в червоними шлинамІІ смушков1 

Лfl·ПRII. 

3поміж :коаацьRІІХ рядів виІхало наперед двох 
коваttів: одІІН в ІІИХ ще цілном 1\ІОЛОДІt~й, другиі1 
ВіІ\е в літах, обидва гострі 1-1а ЯЗІ-ІR, n.ле в битві теж 
1re погані рубаки: Охрім Наш і Ми1~ита Голокопи
теІ-ІRО. Слідом ва ними виїхав і Деl\ІІ~д ПопоВІІЧ, 
прІІсадкуватий нован, що вже давно ТІІнявся на СічІІ, 
бував під Адріянополем j багато завнав лиха І-Іа сво ім 
віку: горів в огні й прибіг на Січ в обсмаленою, за
"ІІпячеІ-ІОЮ ян наван голово1о і в обгорілими вусам11; 
але виливавен якось Попович, пустив ва вухо осе
ледець, ВІіпленав густий та чорний як смола кова.ць

ний вус. Меткий та їдкий як бр~rtтва був ІІа слово 
Попов11Ч. 

- Яні красні жупаІІІr ІІа всЇІ\І війську, та хотів-б11 
я вна'J,ІІ, Ч1І красна сила у цього війська? 

- Ось я вас!- кричав в гори грубий полновнІІК, 
- всіх ввяжуІ Rраще по добрій волі положіть 
вброю та віддайте ноні. Чи бачили ви, як rарненьно 
повязав я вamJix? Виведіть Ім на ваJІ вапорожців! 

І ВІІвели 11а вал сRручених мотувнаl\m запорожців. 
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Попереду був курінний отаман Хпіб, бев .mаравар 
і жупана,- так як спіймали його сонного. Похилив 
свою виучену голову отаман й не міг ввести очей 
на своІх від сорому, що дався спіймати у сні, ик 
собаІ<а, та що стоіть перед ними, як мати родила. 
І ва одну ніч посивіла його козацька голова. 
; - Не журися, Хлібе! - гунпули ЙOltfY в долу 
иозакиІ 

- Не журися, брате І - оввався иурінний отаман 
Бородатий.- Не твои вина, що тебе ввяли в попов 
голим: в біду може ускочити кожний чоловік; хай 
вони соромJІJІться, що вивели тебе на поворище, не 

• • • 
прИКрИВШИ НІЧИМ ГрІШНОГО ТІЛ&. 

- Ви, як я бачу в сонними вмієте добре воюва
ти? - насміхався, споглядаючи на вал, Голонопи
тенко. 

Ось, пострівайте, обріжемо ми вам чуби! -
rунали в гори. 

- А хотів би я бачити, ян це вони будуть обріву
вати нам чубІІІ - промовив Попович, обернувшись 
на коні перед ними, а потім, глянувши ва. своіх, ска
зав: А що-ж думаєте, панове? Може й правду кажуть 
ляхи: як поведе іх оттой череватІІЙ, то для ПІІХ буде 
добрий вахист. 

- Чого-ж це так, що буде ім добрий вахист? -
спитали козаки, бо вже вавдалегідь впали, що як 
Попович встругне якесь слово, то як в мушкета 
бахне. 

- А черев те, панове, що за його спиною, як 
ва вавилонською баштою сховається ціле Іх військо, 
і тоді вже чорта лисого в-ва його черева вачепипt 
хоч-би одного в них ратищемІ 
Всі коаани ва реготались; і деякі в них тіпьни 

головами хитали, промовивши: «Ну й Попович! Вже, 
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як причепить кому летну, тан тільки ну .. J> Та не 
донавали новани, що тане «НУ)). 

- Тіна.йте, тінайте геть від мурів! - гукнув но
mовий: бо видно було, що ляхи не стерпіли терпкого 
слова і полковник махнув рукою. 
Тільки відступилися новаки на бік, як на валах 

вдарІІЛИ в гармат і стрільна впалІІ в те місце, де ще 
недавно стоялІІ новаки. На валах вчинилась метушня 
і на коні вявився старий сивий ян голуб воєвода. 
Ворота відчинились і виступило війсьRо. Попереду 
їхали рядочком гусари, ва ними панцирники, потім 
ратники ві списами, аа нимІІ все військо в мідяних 
шоломах, а в самім кінці осібно виїхали можні 
шляхтичі, кожний одягнений на свій лад. Не хо-

• • • • • 
ТJЛИ ГОрДІ ШЛЯХТИЧІ МІШаТИСЯ ·В ІНШИМИ, СТаВШИ 

в лаву і в кого не було власного війсьRа, той їхав 
одинцем ві своїми пахолка.ми. Поті"'І внов посунули 
ряди і ва ними виїхав черво~ий хорунжий; ва ним 
внову покавалися ряди і виїхав червоний полковник; 
а повад усього війська останнім виїхав мирІПанень
кий полковник. 

-Не дайте ім стати в ряди, не дайте ім шику
ваться! - гукав січовий батько. - Натискайте на 
ІІИХ всі куріні вравІ Покиньте другі ворота І Тита
рівський курінь, наступай 3 боку! ДядьнівсьRІІЙ 
курінь, наступай а другого І Натискайте в ваду, 
Кунубевко і nалІІВОда! Поміша&іте їх, помішайте, 
ровженіть іх J 

І вдарили в усіх боІ,ів ковакІ.J, вдавили і вміmаJІІ1 
ляхів і самі вмішались а ними. Всі вбІІлися .в нупу 
і була кожному нагода поRаватІІ, що вмів. 
Демид Попович заколов трьох простих жовІІірjв . . . 

1 двох можних шляхтичІв звалив в коня, промовля-

ючи при сьому: Ось де·, добрі нон і І ТакІІХ КОІІей я 
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вже давно шукаю І>> І нагнав коней далено .в поле, 
гукаючи на козанів, що стояли там, щоб перевялІ·t 
іх. Потім внов влетів в купу і ян вихор напав нn 
абитих на землю mляхтІІЧів, одного убив, а другом}· 
наІ\инув арнан на ППІЮ, привязав до сідла й поволі:н: 
по полю, відчепивmи його шаблю в коштовним деІJ
жаком та відвявавmи від пояса черес, повний чер-

• • 
BlHЦJB. 

Кобіта добрІІй, хоч молодий ще козак, теж вчепився 
в одним в найкращих польських лицарів і довго бІІ
лися вони, аж нарешті в шабель перейшли на ножі. 
ПереміГ козак і ввявmи верх, вдарив гострим, ту
рецьким ножем в самі груди; але й сам він не викру
тився: бо в ту саму мить вдарила його гаряча куля 
у висок. Звалив його найзнатніший в панів, дуже 
сміливий і стародавнього, нняжого роду, лицар. 
Як стрункий, молодий дуб герцював він на своїм 
буланім нові. І добрим лицарем виявив себе ннявь: 
двох запорожців розколов надвоє: Федора Коржа, 
доброго кована звали~ врав в :конем на вемлю, коня 
убив кулею, а кована проколов ратищем: багатьом 
новакам постинав, пообрубував руни j вкоротив 
віку ковакови Кобіті, ваrвавmи йому нуmо в висок. 

- Ось з ним хочеться 1\Іені помірятись силою, 
кому першому в пекло лів ти І - гукнув Неваймай
ківський курінний отаман Кунубенко. 
Натиснувши коня, налетів на нього в-ваду й так 

несамовито гейкнув а. ж всі, що стояJШ близько, 
адрігнулися від такоrо пекельного авуну. Хоч як 
намагався лях свого коня повернутІІ, щоб стати 
в ним до ока, але не послухав кінь: злякавшись 
нелюдського нрину, він як снажений нивувся в бік, 
і поцілив його кулею Кукубевко. Пішла йому в плечі 
гаряча козацька куля і він звалився в коня на вемmо. 
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Та не піддававен лях і, вібравmи всі своІ сиJІИ, хотів 
ще рав вдарити ворога, але ослабла, й опустилась 
додолу врав ві шаблею обеасилева руна. Тоді Rуну
бенно схопив в обидві руки свій тяжний меч і вотро
мив йому в обілілі уста; висипав два білі як ріпа 
ву би, палаш ровсік надвоє явин, ровторощив вявові 
вістки і пішов глибоно в вемлю. І неначе велиним 
цвяхом навїни прибив його до сирої вемлі. Немов 

• 
в r1рського джерела, ринула в гору червона як на-

• 
лина, що красується над р1кою, шляхетсьна нров 

й валила йоrо жовтий обшитий волотом кунтуш. 
Але Rунубенко вже покинув його і вже ві своїми 
неваймайківцями в другім місці кинувел в гущу во-

• 
роГІВ. 

- Ех, ии можна нидати тану ноmтовну одежу! 
- скавав уманський нурінний отаман, Бородатиіі, . . . - . .. . 
1 ВІДJІУЧІ1ВШИСЬ ВІД СВОІХ, ПlДІХаВ ДО МІСЦЯ, де ЛеЖаВ 

Кунубенком убитий шляхтич.- Я вже сімох шлях
тичів варубав свовю руною, а такої доброї одежj 
ні на однім не бачив. 

І аланомився на легку адобич Бородатий: вігнувся, 
щоб вняти в нього дорогу вброю, добув вже турець
кий ніж викладаний самоцвітами, відвявав черес 
в червінцями, вняв а грудей торбинку в шовновою бі
ливною, ноштовними дарувнами та жмутком волосся 

кохано І дівчини, вахованним на спомин. І не чув і не 
бачив Бородатий, як наскочив на нього в-ваду 
хорунжий в червоним ІІОСОl\І, якому вже рав довелося: 
влетіти в коня та одержати на памятку добрий нарб. 
Роомахнувся він в усієї сили і рубнув його шаблею 
по схиленій голові. Не довело нована до доброго 

• • • 
нещасне JI&RlМCTBO: ВЛеТІЛ& :МОt•утнJІ ГОJІОВВ. 1 ВП&В 
бевrоловий труп, широко навколо вросивши вемлю. 
По.летіла в бевмежні простори вапенла новацька 
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душа, хмурячись та ремствуючи й равом в тим ди
вуючись, що так передчасно довелося Ій покинути 
таке кремезне, годяще тіло. Не встиr ввити хорунжий 
ва чуба отаманська І rолови, щоб прививати іІ до 
сідла, аж тут, як апід землі виріс грівний местник. 
Як хижий яструб, що плавав по синьому небі, 

то завертав кола дужим махом крил, раптом зупиня

ється і висить ро в простертий на однім мjсці, а потім 
стрілою падав на самця-перепепа, що скиглить край 
дороги,- так Тарасів син, Остап, вненацька налетів 
на хорунжого і накинув йому на шию аркан. Нали
лося кровю вже й бев того червоне обличчя, коJШ 
цупко затягнув rорло міцний аркан; хоч і схоПив 
він ва пістоль, але скорчена рука не могла добре 
приціJІИтись і куля дурно полетіла в поле. Остап 
як стій відвявав від йоrо сідла mовковІІЙ мотуз, .що 
йоrо возив хорунжий при собі, щоб ввявувати ним 
бранців і йоrо таки власним мотузком авяаав йому 
руки й ноги, причепив мотузок аа кінець до сідла 
і поволік його по землі, зично скликаючи новаків 
Уманського нуріня, щоб йшли віддати останній по
клін свойому отаманові. 
Як почули Уманці, що їхньоrо куріввого отамана 

Бородатого вже немає на світі, покивуJШ поле бою 
і побігли вабрати його тіло; і тут таки почали ра
дитись, кого-б то Ім вибрать ва отамана. Нарешті 
скавали: 

- Та чоrо нам довго міркувати? Кращого курін
ного отамана не можна. вибрать, як Бульбевко Остап: 
правда, він наймолодший поміж нами та роаум у 

• 
НЬОГО, ЯК у старого ЧОЛОВІК&. 

Остап скинув шапку і подякував товариству ва 
• • • 

велику честь 1 не став довго ВІДМОВJІJІтись НІ моло-
• • • 

д1стю, и1 молодим ровумом, розум110чи, що тепер 

109 



гарячий час, тай 11е пора про те думат11 і ва.раа в 
місця: повів їх на ворога і тут то по нав а в він усім, що 
не дурно його вибрали отаманом. Побачили ляхи, 
що біда, відступили і навпроотець побігли полем, 
щоб наново шикуватися до бою. А миршавенький 
ПОJІКОВНИR махнув на ЧОТІІрИ СВЇЖЇ СОТНі, ЩО СТОЯЛІІ 
одинцем біля самих воріт і звідтіля вдарили а гар
мат на купи новаків; але мало кого зачепили в гар-

• • • 
мат: КУЛІ ПОСИПаШІСЬ на КОВRЦЬКИХ ВОЛІВ, ЩО Bl 

страхом пригJШДалися битві. Заревли перелякані 
воли і як скажені повернуJrися на Rовацькі табори, 
поломали ЧІІмало вовів та багато :козаків потоп'rали. 
Але .Тарас не гаючись, вихопився іа васідки ві сво Ім 
полком і в криком метнувся іх переймати. Повернуло 
навад ошаліле стадо і сполохане криком метнулося 
на ляцькі полки, перекину ло нінницю, усіх вімняло 
і розсіяло. 

- Дай вам, Боже, вдоровля, воли!- гукали за
порожці. - Нерав ви нас у поході в біди виручали 
і тепер у великій пригоді стали! 

І знов свіжими силами вдарили на ворога. Велике 
множество ворогів пропало тоді. 
Багато новаків покавали себе, що вміють; Мете

лиця, Шило, обидва Писаренки, Вовтуаенки і багато 
інших. Побачили поляки, що в коваками прекепська 
робота, викинули хоругов й закричали, щоб швидше 
відчиняли браму. ЗаскрипілІі оковані валівом ворота . . . 
1 кр1аь них посунули, як отара овець, утомленІ 
і покриті пилом вершники. Де-які запорожці нину
JІись навдогін ва ними, але Остап спинив своїх 

• 
уманц1в, гукнувши: . 

- Далі, далі, панове браття від мурів! Не :можна 
так близько підходити. 

І правду онавав Остап, бо незадовго на валах 
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• 
вдарили з гармат та почали кидати вс1м, що попало 

під рук11 і не ОДІfН тоді набрався бід11. На той ча.с 
підїхав кошовий і похвалив Остапа, промовивши: 

-- Ось вам і новий отаман, а веде військо, як 
стара ровумпа голова! 
Оглянувся стар11й Бульба, щоб подивитися, хто 

це такий той новий отама11 і побачив, що на чолі 
всіх уманців сидів на коні Остап, ааломивши на 
бакир шапку, в отаманською булавою в руці. 

- Чи, бач, який він! - промовив Тарас, спо
глядаючи на нього; і арадів старий і почав дякувати 
всім УманЦЯІ\І ва честь, якою вони вшанували його 
сина. 

Козаки внов відступилІІ й вбіралиев йти до своїх 
таборів, а на міських валах внов покавалнея ляхи, 
та вже в обшарпаними кунтушами. Декотрим при
сохла кров на дорогих кунтушах, а ясні, мідяні 
шишаки припат1: пилом. 

- А що повяаали? -гукали в долу запорожці. 
- Чекайте, провчу я вас! - внов гукав в гори 

череватІІіі полковнІІR, показуючи мотузок; і внов, 
як перше, почал11 погрожувати понівеченj, втомлені 
вояки, а завзятіші в них почали перекидатися 
їдкими словами; і між обидвома вороЖІіМВ ~ійсь
І{ами внов закипіла гостра перепалка, але вже на 
словах. 

Врешті всі ровійшлися, хто нуд11. Хто пішов 
відпочити, утомлений після бою; хто васипав зем
лею свіжі рани, ровдира1очи на перевявь шовкові 
хустни та дорогії шатІІ здерті в убитого ворога. Ті 
внов, що чулися всилі, вносили в бойовища побитих 
товаришів, щоб віддати ім останню почесть: шаблями, 
ратищами копали могили: шапками, полами винидали 

вемлю; чесно вложили козацьке, біле тіло івасипали 
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СІІрою землею, щоб не нJUовало гайвороння, орлиt 
• • 

та шше хиже птацтво :ковацького т1ла. 

А ляцькі тіла, привявавmи десятнами, як вяванни 
хворосту до хвостів диким ноням, пустили Іх в чисте 
поле та ще довго гнались ва ними й підганяючи в 
боку батогами. І понеслися коні, як скажені по чис
тому полю, по горбках та борознах, через рови, 
потоки і бились об землю ляцькі трупи. 
Потім сіли кружком всі куріні до вечері і поплила 

ровмова про діла та пригоди нинішньої битви, які 
довелося кожному бачити та пережити, щоб було 
про що агадати ва вічний спогад грядущим поко
лінням. Довго в ніч не спали вони; але найдовше 
в усіх не лягав старий Тарас і все ровдумував над 
тим, що воно ва внак, що не було Андрія поміж 
ворожими лавами. Чи соромився Юда йти вбройною 
рукою на своїх, чи набрехав жид і його захопили 
в неволю? Але врав нагадав він собі, що як бджолу 
мед, так Андрія притягала до себе дівоча краса, 
серце огорнула печаль, віІІ присягнув собі в душі 
і вапалав нескаваним завзяттям прот11 польки аа те, 
що причарувала та занапастила його сина. І він спов
нив би свою присягу: не вважав би він на її красу, 
витягнув би ва густу, довгу косу і волочІІв-би І і по 
полю перед очима всіх ковані в. Билися б об землю, 
ОJq>ивавлені та покриті пилом і і білі груди і плечі, 
подібні до тих вічних снігів, що лежать на шпилях 
високих гір. На шматки ровніс би він іі розкішне, 
прекрасне тіло. Але не внав Бульба того, що rотув 
Господь J.ПОдині на sав~а, і поволі почав дрімати 
і, нарешті, заснув. А козаки ще далі гуториJШ поміж 
собою і цілу ніч біля вогнів, роздивляючись пильно 
ва всі боки, стояла тверева невсипуща сторожа. 
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VIII. 

Ще не дійшло сонце до половини неба, ян всі 
запорожці зібралися на раду. Ів-аа порогів прийшла 
вістка, що в той час, як коваки були в поході, татари 
напали на Січ, пограбували все, викопали скарб, 
що був захований в тавмнім льоху, порубали та 
забралІ-І усіх тих, що були в коші і врав а вагарба
ними стадами і табунами по простували до Перекопу. 
Один тільки новак, Ма.ксим Голодуха, вихопився 

• • 
по д~роа1 з татарських p)"'R, заколов мурву, в1двявав 
у нього мішок а цехінами і на татарськім добрім 

• • • u • • • • • 

КОНІ 1 В татарсЬКlИ ОДеЖІ ПІВТОра ДНЯ 1 ДВІ НОЧІ . . 
тІкав перед погонею, ваг1тав на С1\Іерть коня, пересІВ 

на другого, ва палив і того і аж на третім пригнався 
до козацького табору, допІІтавшись по дорозі, що 
запорожці стоялІІ під Дубном. Тільки усього ров
кааав він про страшне лихо, що постІІгло Запо
розьку Січ; але як це сталося, чи загуляли запо
рожці, що стояли в СіЧІІ по козацькому авичаю 
і пяни:ми попали в полон і як дізналися татари 
про той льох, де були ваховані військові скарби, 
про те він не міг нічого скавати. До смерти вамучився 
ковак, напух як колода, але лице обсмалилося та 
почорніло від буйних, степових вітрів; там де стояв 

• • 
ВІН, впав на землю 1 заснув твердим, мертвецьним 

сном. 

В таких випаднах мали запорожці звичай аарав 
• • 

таки, не вІдкладаючи н1 години, кинутись в по гоню 

аа хижанами, щоб захопити їх на дорозі, бо як ні, 
то невольники могли опинитися ва базарах ~алої 
Авії, в Смирні, на Кримськім острові і тільк11 один 
Боr анав, в яких місцях не в явились-би чубаті, 
ноаацькі rолови. Ось вадля: чого вібрались вапорож-
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ці. Всі як один стоял11 вони в шапках, бо не прІІйшли 
вони сюди слухати наказів кошового, але прийшли 
на раду, де всі були рівні поміж собою. 

- Вперед хай старшина скаже сво в слово І - гук
нули декотрі в юрби. - Нехай ношовий дав пораду! 
- гукнули другі. 

І кошовий, внявши шапку, та вже не так як вождь, 
але як товариш, подякував всім нованам ва честь 
і почав держати річ: 

- Чимало між вами старших і розуШІіших від 
мене ко вак ів, що нраще аа мене вуrr1іли б дати пораду, 
та коли вже тана пошана припала мені, то моя рада 
-панове товариство, не тратити дурно часу і варав 
йти в погоню аа татарвою, бо ви самі гаравд знаєте, 
що то аа JІЮДИ татарва: не буде він в ІІаграбленІІ?tІ 
добром чекати на нас, а швидко його розкине і про
паде воно, як камінь під водою. Моя рада така: 
йти. Тут ми вже доволі погуляли. Ляхи знають, 
що таке ковацька шабля; ва віру Христову, скільRJІ 
це було в наших силах, :ми вже пімстились; яка-ж 
нарешті може бути вдобич в місті, що заморене 
гоподом. Тому то моя рада - йти. 

- Ити! - вагу ло по всіх вапорозьІіИХ курінях. 
Але Тарасові Бульбі не припали до вподоби такі 

речі і ще нижче насупив він чорні в білим приморов
. ном брови, похожі на нущі, що ростуть на шпилі 
висоноІ rори та яких вершки покрив гільчатий, 
піввічний іней. 

- Ні, кошовий, батьку, не добра твоя рада, -
оввався він. - Не по правді ти нажеm; ти, як бачу, 
вабув, що тут лишаються наші січові братчики, 
аабрані в невоJІЮ ляхами. Ти, як бачу, хочеш, щоб 
ми не пошанували козацького ввичаю, щоб. не спов
нили свого найпершого j найсвЯ:тішого обовявну, 
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що велить ва братеротво і д~тшу свою положит11. 
Ти хочеш лишити ваших братчиків на поталу во
рогам, щоб в них вдерли ЖІІвцем шнуру, щоб коле
сували, щоб четвертували на части ковацьке тіло, 
та щоб роввовили Іх по містах і селах, як це вонІІ 
робили в гетьманом та найкращими лицарями Укра
їни. Хиба-ж мало і бев того зневажали вони все, що 
найдорощче та найсвятіше нам? Що-ж ми таRе? 
питаю я вас усіх. Який-же коаак той, що в біді 
КИНУВ товарІІШа, КИНУВ та ДОВБОЛИВ ЙОJ&У, ЯR собаці, 
загинути на чужинj? Кол11 вже на те пішло, що 
кожниї1 з вас ногами топче І~овацьку честь та дозво

лЯє, щоб йому плюнули ввічі та лихим словом до
рікали, мені ніхто не дорікатиме . .Я сам один оста
юся. 

fІк те море СКОЛІІХНУЛИСЯ запорожці, ЩО СТОЯЛІІ 
на раді. 

- А хіба-ж ти забув, преславний полновнІ:ІRУ, . ,. 
- оввався тод1 кошовии,- що в татарсь:ких р)~ах 

теж наші братч11Ки опинІІЛІіСЯ, якщо ми іх тепер не 
визволимо, то будуть вони продані на вічну неволю 
бусурменським невірам, а це далеко гірше, ян най
.лютіша смерть? Чи вабув ти нарешті, що вони 
забрали наш скарб, здобутий христіямською кровю? 
Тяжко задумалися :кова:ки і не в нали, що на таку 

річ казати. Не хотілось нікому козацько і честІ І 
зневажити поганою славою. Тоді виіtшов наперед 
найстарший віком з-поміж усього війська, Касян 
Бовдюг. У велиній пошані був віІІ поміж новаками; 
вже два рави вибірали його кошовІ:І~І і в кривавих 
січах покавав він себе добрим коваком, але вже 
давно постарівоя і не ходив більІПе в козацькі по
ходи; не mобив він теж поради давати, вате любив 
собі лежати боном в козачім гуртку та слухати гу-
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тірок про бувальщину, про козацькі походи та ріжні 
JШЦарські пригоди. Ніколи ні одним слоІЮм не 
вміmувавсв він до бесіди, вавжди тільни слухав, 
поправляюЧІІ попіл у своІй коротенькій люльці, 
яко і нікоЛІі не випус:кав в рота і довго ще потім 

• • • • 
сидІв ВІІІ, прихмуривши очІ, 1 не вналІІ новаки, ЧІІ 

спить він, чи далі слухав. Всі походІі останніх літ 
пересІідів він на Січи, але на цей раз ваворуmивск 
старий. Махнув руною по молодецькІІ і промовив: 
«Де наше не пропадалоІ Піду і я в ваl\ІИ, братці: може 
і мені доведеться ноаацтву у пригоді стати І>> Всі 
притихли, коли він виступив ві словом на раді, бо 
вже давно не чули від нього ні одного слова. Кожний 
хотів знати, що то скаже Бовдtог І 

- Тепер, панове браття, прийшла і на мене черга 
скавати слово! -так почав він. - Послухайте, діт.и, 
і мене старого. Ровумне слово скавав кошовиt~, бо 
як голова усього запоровького війська, повинен 
дбати та nерегти військовий скарб, - розумнішого 
він не міг ~кават11. Ось як І Така буде моя перша 
річ! А тепер послухайте, яка буде моя друга річ. 
Та ось, яка буде моя друга річ: щиру правду сказав 
і полковнІіR Тарас-дай йому, Боже, ян найдовШІІЙ 
вік та щоб та:кі полковники по всій 'Украіні на ка· 
мені родилися! Першим обовявном і найбільшою 
чест1о новака - постояти аа братерство. Бо скільки 
я не живу на світі, то не чув ніколи, щоб нован 

• 
покинув в скрутІ, врадив, чи продав своrо товариша. 

Як одні, так другі, всі нам товариші: чи мало іх, 
чи багато - однаково, всі товариші і всі вони нам 
дорогі. Так ось, яка моя річ: ті, кому милі, вабраІІі 
татарами, нехай йдуть в погоню ва татарами, а 
кому -ж милі ті, що сидить в ляцькій неволі і вови 
не хочуть кидати ровпочатоrо спасенного діаа, нехай 
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остаються. Повинність Romoвoro стати на чолі тих, . . 

що ПІдуть в погоню ва татарами, а друга половина 

хай вибірав собі накавноrо отамана. 
А наказним отаманом треба вибрат11, но ли хочете .. - . 

послухати старо1, СІІВОІ голови, не коrо Іншого, 

як тільки Тараса Бульбу. Нема нікого поміж нами, 
щоб міг дорівняти йому у військовій справі. 
Так промовив Бовдюг і вамовк; і араділи коваки, 

як малі діти, що вивів іх на добру дорогу своїм 
ровумом старий козак: не дурно-ж говорив він, як 
вибіравен у похід, що стане у пригоді козацтву: так 
воно й сталось. 

- А що, чи вгодні ви на те панове товариство? -
СПІІТаВ КОШОВИЙ. 

- Всі вгодні! - загула громада. 
- Значить, кінець раді? 
- · Кінець раді І - гукали новаки. 
- Тепер, хлопці, слухайте, JШий буде військовий 

накавІ - оввався кошовий, виступив наперед, на
дівши mап:ку а всі козаки, що їх було, повдійма
ЛІ-І mапни і, потупивmи очі в вемлю, стояли без 
шапок, як це бувало вавсігди, коли почав говорити 
старшина. Тепер, панове братrя, ровділітьсяІ Хто 
хоче йти в поrоню ва татарвою, ставай на право; хто 
віставться, ставай на ліво. Куди перейде більша по
ловина куріня, туди й отаман; коли-ж менша 
частина перейде, - приставай до інших курінів. 

І почали ставати, хто на правий, хто на лівий бік. 
Як котрого куріня бjльша половина перейшла, туди 
й курінний отаман переходив; як котрого менша 

• • • • 
частина, то вона приставала до Інших нурш1в; 1 ви-
паJІо мало що не по рівній частині на обидва, боки. 
На місці вабажали остаться: трохи не цілий Иевай
майнівсьиий курінь, більша часть Поповичівськоrо 
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куріня, цілий Уманський RуРінь, увесь Канівський 
:курінь, більша половина Тимошівського нуріня. 
Решта вгодилася йти в по гоню за татарами. Чимало 
славетнІІХ та хоробрих новаків було по тім і по цім 
боці. Поміж тими козаками, що вадумали гнатися 
слідном ва татарамІ.J, був Череватий, добрий, стар11j·і 
кован, Покотиполе, Леміш, Прокопович Хома; Де
мид Попович теж перейшов туди, бо був дуже ваввятоі 
вдачі новак -не міг довго всидіти на однім місці; 
з ляхами вже ходив на герць, тепер йому дуже 

бажалося ще й в татарами. помірятись. 3 Ііурінних 
отаманів були: НостІоган, Понришна, Невеличкий та . . . 
чимало Інших славетнІІХ 1 завзятих воякІв, що 

бажали поміритись своєю силою та спробуват~tІ 
шаблі на татарськІІХ ребрах. Але-ж немало було 
дуже, а дуже добрих козаків і поміж тими, що 
захотіли остатись: нурjнJІі Демитрович, :Кукубен:ко, 
Вертихвіст, Балабан, Бульбенко Оста.п. Кріl\І того 
було ще багато інших вивначнІІХ та ваввятих коаа
нjв, Вовтузенко, ЧеревичеІІко, Степан Гуска, Охрім 
Гуска, Микола Густий, Задорожний, Метелиця, Іван 
3акрутигуба, Мусій Шило, Дегтяренко, Сидоренно, 
Писаренко, потім другий Писарен:ко, потім ще один 
Писаренко і багато ще інших добрих новаків. 
Всі вони були не в одній пригоді, були ян то кажуть 
на вові і під вовом: носІІЛа іх лиха година по ана
толійських берегах, по кримських солончаках та 

• • • 
степах, по всІх рІчках великих 1 малих, що ВЛІ-Івалися 
до Дніпра, по всіх Дніпрових островах та перехо
дах: бували в молдавській, волоській:, турецькій 
вемлі; вівдІІЛИ ціле Чорне море своїми двокермо
вими, козацькими байдаками; нападали по пять
десять човнів в ряд на переповнені снарбами, висо
ч:енві кораблі, потопІrли чимало турецьких tалер 
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і багато-багато пороху вистріляли на своІм віку. 
Нерав драли дорогі паволочки та оксаиити собі 
на онучі; нераз череси аж тріщали від цехивів. А 
скільки кожний в них пропив та прогуляв добра, 
що іншому внетало-б на ціле життя, то тільки один 
Бог анав. Все спустили по коваць:кому авичаю, 
частуючи всіх і вся та наймаючи му вину, щоб все, 
що живе на світі, гуляло та веселилося. Ще й тепер 
мало не в кожного були ванопані дорогоцінні речі: 
кухлики, срібні глечики, вбанки, волоті обручики; 
все це лежало глибоко в вемлі під очеретом на 
Дніпрових островах, щоб не відкопав часом татарИн, 
як-би при пихій годині напав несподівано ва Січ; 
але до суду Божого не анайшов би закопаного скарбу, 
бо нарешті і сам господар почав вабувати те місце, 
де ванопав його. Такі то були козаки, що вахотіли 

• • • 
остатися, що хот1ли вІдплатити ляхам ва ВІрних 

товаришів та святу віру Христову! . Оrарий козак 
Бовдюг теж захотів остатися в ними, промовивши: 

- Вже не такі мої літа, щоб гнатись ва татарвою 
і тут анайдеться добре місце, де чоловік вможе спо
чити доброю, новацькою смертю. Вже давно просив 
я в Бога цієї ласки, що як прийдеться мені вмірати, 
щоб допоміг він мені вмерти на війні ва святе хрис
тіинсьне діло. Так воно й сталося. Чи-ж може бути 
краща смерть на другім місці старому новакові? 
Коли розділились всі і стали курівями в два 

ряди, кошовий перейшов поміж рядами і спитав: 
- А що, панове браття, чи вадоволені ви одні 

другими? 
- Всі вадоволеві, батьку! - гукнули врав ко

заки. 

- Тепер діти поцілуйтесь та. попрощайтесь одні 
з другими, бо тіпьни Боr один в нав, чи доведеться 
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11ам вус1'рінутись на цім світі. Слухайте діти свого 
отамана, та робіть те, що самі внавте: ви-ж добре 
знаєте, що велить козацька честь. 

І всі козаки, скільки іх було, розцілувались поміж 
собою. Перші почали отаман11 і ровправивши рукою 
сивий вус, поцілувались навхрест і потім ввявшись .. . . 8& руки, сердечно СТИСК&ЛІІ ІХ; та:к 1 ХОТІВ ОДИJІ 
другого спитати: <<Що, пане брате, чи побачимося 
ми ще з тобою, чи не побачІІМОСЯ>> так і не спитали, 
задумались старі, сиві голови. А коаани всі до одного 
прощалися, анаючи, що багато буде діла одним 
• • 
1 другим; т1льки постановІІЛИ не зараз виступать, 

щоб не побачив ворог, що вже до половинІІ вмен
шилося війська. Потім всі курівями пішли обідат11. 
По обіді всі, на яких чекала далека дорога, JIЯrJIИ 

спочити і спали твердо як вабиті, немов наперед 
вгадували, що це востаннє доводиться їм так без
печно спати. Спали до самого ваходу сонця; а як 
вайшло сонце і трохи втемніло, стали підмавуватІІ 
похідні мажі. Знарядивши все, вирядили вперед вови, 
а самі, скинувши шапки, перехрестиJІИсь та поmап
нувавшись щераа в товаришами, в повагом пimm1 
за возами; кінниця поважно, без нрику, бев посвисту 
ІІа коней, тихенько ватупотіла ва піхотинцями і не
забаром все пропало в нічній темряві. Глухо котився 
по полю тупіт коней та інколи скрипіло колесо не 
розходжене ще як ·слід, або не підмазане добре 

• 
через н1чну темноту. 

Довго ще братички, що осталися, махапн ім вда
:~ена руками, хоч вже нічого не бачили перед собою. 
А як одійшли в того місця та вернупися до своіх 
нурінів, як побачили при сяйві ясних вір, що по
ловини возів вже нема на своїм місці, що багато
багато братчиків не стало, JІКось сумно стало кож-
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• • • • 
ному на серцІ 1 вс1 мимовоJІІ вадумались, повуривши 

• 
RОЯаЦЬКl ГОЛОВИ. 

Тарас добре бачив, як поемутнїли новацькі лави, 
як безнадійність та журливі думи, що не лицюють 

• • 
см1льчакам, почали огортати ковацьк1 голови, але 

мовчав: він впав, що на все в свій час, тому хотів, 
щоб вони оббулися і в великим жалем, що остався 
після розлуки а товарt~mами. А тимчасом готувався, 
беа вайвих слів, зненацька розбудити всіх врав, 
гунвувmІІ по козацькому звичаю, щоб ізнову, та ще 
більшою СІІлою ніж перш, вернула бадьорість ножно-

• 
му в них в душу, нащо здатна одна тІльки коаацьна 

• 
вдача,- широка, мІцна вдача супроти других, як те 

море перед малою річкою: коли то в страшну бурю 
воно шумить і реве, горами здіймаючи хвилі, як не 
підняти іх мілкІІМ річнам; коли-ж в погідний тихий 

• • • • • 
час, мерехтить принадн1mе в1д ус1х piR 1, розлив-

шись в бевмежні простори, вічно чарує людсьні очі. 
І наказав Тарас своїм слугам розвантажити один 

з вовів, що стояв на боці від інших. Більший і міц
ніший був він ва всі інші вови в новацькім о бові, 
подвійним грубим обручем були обтягнені дебелі 
його колеса: важно був він навантажений, прикри
тий дергами, широкими воловими шкурам11 і обвява
ний mтудерно просмоленим мотуввям. На во ві було 
повно барил і боклаг ві старим, добрим вином, 
яке не один рік і не десять лежало в льохах Тараса. 
Захопив він його про вапас, на Ерочисту окавію, 
щоб, коли трапиться славутни година і буде голосна 
військова справа, гідна, щоб 11 перекавати будучим 
поколінням, то щоб всі ноааки від першого до останьо
го напилися чародійного вина, щоб у величию хвиті
ну й великі почуваІІНЯ ро в будилися в mодсьній душі. 
Почувши полковничий накав, слуги Rинулися шви-
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денько до обоау, поперетинали шаблями міцне мо
тувал, поскидали дебеJІі волові шнури і по пони та 
повдіймали в воза боклаги та бочни. 

- А тепер беріть всі, - гукнув Бульба: всі 
скільки вас тут в, беріть, що в кого є під руками: 

• 
КІВШ ЧІІ черпак, яким поять коня, ЧІІ рукавицю, 

а то й шапку, як нема нічого, підставлийте жмені. 
І всі новаки, скільки іх було, брали в руки, що 

в кого було - хто ківш, хто черпак, що ним поїв 
коня, хто рукавицю, а хто - mаІШи, а хто не мав 

нічого, підставлнв приrорmню. Тарасові челядинці 
ввивалися між новацькими рядамІІ й нал11Вали ycil\t 
в боклаг і бар11л. Але не велів Тарас пити, поки не 
подасть знаку, щоб всі вони випили разом. Видно 
було, що він хотів скавати слово. Знав Тарас, що 
яке б там не було саме по собі, старе, добре вино 
та як-би воно не підносІ-ІЛО людського духа, але коли 
до нього докинути ровумне слово, то в-двоє могут

ніша буде сила вина і духа. 
- Я частую вас, панове браття, - так промовив 

Бульба, - не в тої причинІІ, що ви вибраm1 мене 
своїм отаманом, хоч воно неабияна честь для мен~, 
не зприводу прощання в нашими товаришами: н1, 

іншим часом, воно-б було до речі одно й друге; 
та не така тепер година! Перед нами справа, що 
вимагав багато нривавого поту, та велико і відваги! 
Тому то випвмо, братці, разом, випвмо в-перш~~ 
ва нашу святу христіянсьну віру, - щоб прийшов 
нарешті такий час, щоб по цілім світі ровійшлася, 
та щоб всюди була одна свята віра і всі, снільки є 
бусурменів, щоб всі стаJШ правовірними христіянами! 
Та вже ва одним заходом випємо і ва Січ, щоб во
віки стояла вона на вагибель усім бусурманам, щоб . . .. . 
3 рону на plR ВІІJІІТ&ЛИ 8 НЄІ МОЛОДЦІ, ОДИН ОДНОГО 
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славніші, один одного кращі. Та вже вкупі випвмо 
і аа нашу теперішню славу, щоб рознавали внуни 
і сини тих унунів, що були колись танj лицарі, що 
не зробили сорому товариству і не вра.дили своіх 
братчиків. То-ж випвмо ва віру, панове товариство, 
ва віру! 

- 3а віру! - гукну ЛІІ всі, що стоятІ напереді, 
аж стоголоса луна покотІІлися. 

- За- віру І - підхопили ті, що далі стояли і все 
що ЖІіло, j старе і молоде, випило ва віру. 

- 3а Січ! - гукнув Тарас і В11соко над rоловою . . 
ПІДНІС СВОЮ чару. 

- За Січ! - громоl\І вагу ло в передніх лавах. 
- 3а Січ! - поваrом скавали старі діди січовії, 

підморгнувши сивІІМ вусом; і стрепенувmись, ян 
молоді соколята, загомоніли молодші: 

- За Січ! покотився гомін і далеко чуJІИ поля, 
як помІІнали козаки свою матір Січ. 

- Тепер останній коnток, друзі, випвмо за слав)9 

. . . . . 
1 Ва ВСІХ ХрИСТІЯН, ЩО ЖИВУТЬ на СВІТІ. 

І всj коаакІІ, від першого до останнього, випили 
останній ковток ва славу всіх христіян, які тільки 
живуть на світі. І довго поміж нурінями котився 
сотнями відгуків ковацький крІІR: <<3а всіх христіян, 
яні тільки живуть на світі!>> Хоч і порожні бул11 
норяни, але ще довго стояли новаки, піднявши їх 
вгору; хоч радісним вогнем сяяли козацькі очі, 
підбадьореві вином, але тяжка вадума не понидала 
їх. Не про свою кор~tість, не про ВОЄІІНУ адобІіЧ ду
мали вони, не про те, кому більше доведеться нагар-
бати червінців, ноmтоввоІ зброї, дорогих жупанів
луданів та черкеських коней; але стояли вони в аа
думі - як ті орли-сиаопері, шо сидять ва. mпиnях . . . -
високих стр1МRИХ r1p 1 пильно споглядають сво1м 

1В3 



бистрим оком на СИІ-Ів, безмежне море, засіЯІІе, як 
дрібним птацтвом, tалерами, кораблями та ріжними 
суднами, обмережане а боків ледве помітними ву
веньки?tІІІ по морямІ-І з надбережними, як комаmкІІ, 
містамІІ і JІjсами, що схилилися, як дрібна трав~tІЦЯ. 
ЯкорлиспоглядалІІ вонІІ довкоJІасебе, своїми бистри
ми очима старалІІСЯ абагІІути свою долю, що як чорна 
тінь а вакрІ1ТІІ~І об .. ТJІІччям стояла серед поля. Ой бу
дуть, будуть всі поля, облоrІf та широкі шляхи поско
роджені білІІМІІ козацькІІІНІІ кістками, щедро политі 
їхньою ноаацькою нровю і ВК}Jиються роабитимІІ во
аамІІ, поломанJІМІІ шаблями і ратІІЩаl\ІИ; далеко 
пороВІ\идаються чубаті голОВІ'І а ПОІірученІ~ІМІІ і ва
пеклІ1МІ1 кровю чубами і спущенимІІ до-долу вусамІІ; 
будуть орл11 прилітат1і, довбати та добуват11 із них І~о
вацькі очі. Але яке то велІ~Іке щастя, розкинутись 

е 8 е V 

отак МІЖ товариством 1 васнути на ВlЧНІІИ сон 

в чистім полі. Не пропаде ні одно вел~tІчнє козацьке . . 
дІло 1 не пропаде, як мале зернятко пороху з муш-

І{етного дула, козацька слава. Буде, буде старий 
віщий духом нобвар в сивою по пояс бородою, повен 
молодечо і СІІЛІІ j вогню, але білоголовІ'ІЙ дідусь, 
виспівувати та роакаауватІІ про ІІеі старому і ма
лому. І піде по Вкраїні та по всім світі велІt~ка слава 
і все, що народиться потім, буде вгадуватІІ про них: 
бо далеко і широко по всіrtІ світі гомоІІІІТЬ могутнє 
віще слово, як той добрий мідЯІ-ІІІЙ давін, до якого 
майстер відлІ'!tзаючи, докинув багато чистого срібла, 
щоб далеко n.J всіх усюдах, по селах і містах, в 
палатах і вбогих хатах, щоб гудів його могутній 
голос та скликував усіх без винятку на святу мо
литву. 
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ІХ. 

В місті навіть не впав ніхто, що половина :ко
зацького війська виступила в по гоню ва татарами. 
Правда, в маtістрацькоІ башти вавважхtЛІі вартові, 

• • • 
що чимала вална ковак1в подалася ва л1с; але мІрку-

вали, що новаки готовляться вробити васідку; те-ж 
саме думав і французький інженер. А тимчасом слова 
кошового не були скавані на вітер і в місті повааався 
великий брак живностІі: по авичаю тих померилих 
віків військо не розрахувалося, на який час та скіль
Rи чого потрібно. 3адумалІІ вробити наснок в міста, 
але більшу половину одчайдухів козаки посіклІІ 

• • • 
на капусту, а решту одІгнали до мІста в порожнІми 

руками. 

У се-та:ки жид11 використали нагоду і пронюха
ли все до чиста: куди й чого пішли запорожці, . . . .. 
в якимІІ отаманами, котр1 саме нур1н1, яка ІХ сила, 

скільки лишилося на місці та що вони думають 
робІ-Іти,- одним словом аа кілька хвилІІН ціле місто 
впало ваміри та аміни в нозацькім війську. Під
бадьореві такою вісткою полковники підготовлялися 
до бою. Тарас догадався,чоrо воно такий рух та 
клекіт в місті й собі робив потрібні ваходи, обмірну
вав все, порядкував, давав ріжні розпорядки, війсь
кові накази, розділив куріні на три табори, обвівmІІ 
іх вовами, на аравон нріпости,- один а улюблених 
козацьких способів на війні, в якім ніхто не міг 
перемогти іх: двом куріням велів йти на васідку; 
відзначив частину поля та велів настромляти гострих 
палів, поломаних шабель, ратищ, щоб11 при нагоді 
вагнати туди ворожу кінницю. І коли було зроблено, 
як слід, мав промову до козаків, не ва-для того, щоб 
підбадьорити іх чи там ваrріти до бою, - він анав, 

125 



що й без того дужі вон11 духом, -- а по правді, хоті
лось йому вис:кавати все, що було на серці. 

- Хочеться мені, панове браття, нагадати вaltt, 
що це таке наше січове брацтво. Ви певно нерав 
чули від батьків, дідів та прадідів, в якій чести, в 
ЯRій поваві поміж усіми народами була наша вемля: 
і гренам вона далася добре ввнаRІІ і в Царгорода 
брали дань червіпцямІІ, Іtишалися тоді багацтвом 
~Ііста, і пишні святиІІі і нняаі булІІ, нняві україн-. . . 
ського роду, таки пашІ православнІ нняв1, а 11е :като-

лицькі недовірни. Але все вабрали, все зруйнували 
бусурменІІ, все вгинуло; тільки осталися ми, ян 
вдовиця по смерти свого чоловіка, як і ми сиротою 
осталася IIama зе!\'ІЛЯ І І ось в такиіі страшний час 
подали ми собі, братці, руку на братерство! Ось на 
чім стоіть наше брацтво! Немає нічого святішого 
від братерства! Батько любить свою дитину, r.tати 
любить свою дитину, дитина любить батьна й матір; 
та що в того, братці: любить авір своє звіреня. 
Але абрататися та поріднитися, не по крові, але 
душею може тільни людина. БувалІ-І і в других нраях 
брацтва, але таного братерства, як у нас на Вкраїні, 
таких побратимів, такІІХ товаришів не було ніде на. 
світі і не буде. Не одному 8 вас доводилося пропадатІІ 
на чужині; глянеш кругом себе, ровдивишся і там 
люди! та:кий самий, як всюди на Божу подобу ство
рений чоловік і ровмовишся 8 ним, як ві своїм чоло
віком; але коли дійде діло до того, щоб розкрити 
перед ним серце, - бачиш: ні, розуШІі люди, та 
не танії, тані, як наші, та. не тіїІ Ні, браття, так 
любити, як може любитІІ українська душа, - лю
б~ти не тіль:ки розумом, або чим іншим, а всім, 
чим Одвічний наділив тебе, та що тільни в в тобі, 
та що й кавать, ... обірвав Тарас свою річ і махнув 
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рукою, потряс сивою головою, а вусом моргнув і про
мовив: Ні, так любити ніхто не може! Я знаю, погано 
тепер робиться на УкраІні: в у нас такі, що думають 
про багацтва та щоб повні були Іх нлуні, стіжки 
та обороги, та щоб велиRі та розкішні були табуни 
1'& отари, та в JІЬохах щоб стояли меди та вина со
лодкі; ваводять чорт-батька-ана, яні бусурмеІІсьні 
звичаї та вигадки; цураються своєї рідноІ мови; 
свій зі своїм не хоче розмовляти; свій свого продає 
ва юдиний гріш, як німу тварину продають на рин
ну. Ласка чужинецького короля, та не тільки короля, 
а навіть плюгава ласка якогось там польського 
маrната, що своїм жовти1.1 чоботом бв іх по морді, 
миліша ім від святого братерства. Але навіть в 
І-Іайпідлішого гада, в останнього падлюки, який-би 
він там не був, хоч-би він по шию потоп в калюжі та 
переснк пікчемним ливунством, то і в такого в, братці, 
хоч нрихотна украінського почуття; і прокинеться 
воно колись, і вдарить він бевтала~нІІй об поли 
руками, вхопивши себе ва голову, ваголосить і про
кляне своє пікчемне життя, готовий відпокутувати 
ТЯЖКІІ?tІfІ муками СВОЇ ганебні ВЧИНRИ. Хай-Же Пі
знають всі вони, що то в братерство на українській 
землі. Та кошІ вже на те пішло, що ми мусимо умерт11, 
-то ІІі одному в них не доведетЬся так Вl\Іірати, як 

І . . І Н нам .... Hl ОДНОму 8 НИХ, Hl ОДНОМу. • • • е CTRTII 

іх на те з їхньою бо явкою, мишачою натурою 1 
Так промовляв отаман і, скінчивши свою річ, 

хитав ще довго своєю в кривавих сі чах та ковацьких 
пригодах, посивілою головою. Всіх, що стояли, 
зворушила до дна душі палка промова; навіть старі . . . .. . . . -
ДІДИ СJЧОВІІ 1 ТІ СТОЯЛИ ЯК неЖИВІ, СХІІЛІІВШИ СВОJ 

сиві голови додолу; сльоза тихо наверталася на старі 
очі; нишком втирали вонІІ її рукавом. І потім всі, 
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• 
немов вмовивmись, махпупи одночасно рукою J оп-

хитали своІмв сивими, досвідченими головами. Як 
видно, багато де-чого нагадав ім. старий Тарас; не 
одно зачепив близьке й найкраще, що бував в серці . .. . . 
людини, досв1дчено1 ЛІтами, працею, та ВІдвагою, 

що немало завпала злиднів та всяких пригод на 
своїм віку, або хоч і не переживала їх, то хоч відчула 
їх своєю молодою, чистою як нришталь душею ва 

вічну радість стареньким родичам, що дали їй життя. 
А тимчасом а міста при звуках труб та літаврів 

вже виступало вороже військо, і ввявшись у боки, 
бундючно виївдили можні пани в хмарою челядинців 
пр11 боці. Череватий полковник давав ронпорядки. 
І початІ вони тісною лавою наступати на ковацьні 
табори, погрожуючи, наділяючись а пищалів та ви
блискуючи мідяними панцирамн та шоломами. Як 
тільки побачили козаки, що· наближались вони на 
мушкетний вистріл, rрІІмнули на них аі своіх семи-

• • • 
пядних мушкетІв 1 невгаваючІІ н1 мент, рав-у-рав 
били в рушниць. Далеко нивамІІ і полями по котився 
грюкіт мушнетів, вливаючись у безперестанний кле
кіт; димом закурилося усе поле, а запорожці, не 
спочиваючи, стріляли і стріляли: задні тільки на
бивали й передавали переднім; вороги аж дивом 

• • 
дивувалися, та не могли вровумІтІІ, як це вони стрІля-

ють бев перестанну, не набиваю чи мушкетів. Вже 
й світа Божого не видко було від густого диму, що 
обгорнув те й друге військо, не видно було, як то 
одного, то другого не ставало в рядах; але чули 

• 
ляхи, що градом сипляться кулІ та що а новаками 

нема жартів; і коли відступІІЛІІ назад, щоб вийти 
з диму та роздивитися кругом себе, то багатьох не 
дорахувалІІСЬ вони в сво іх рядах; а в козацького 

війська ян і що пропало, то найбільше два, три на 
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сотню. Але далj гремїли ноаацьні муІПRети, не вгава
ючи ні на хвилину. .Навіть самого чужо~емного 

. інженера дуже здивувала така військова поведі~Ща, 
такого способу він ще. ніколи не бачив і він тут таки 

• 
при всІх озвався: 

- Славні а них вояки, що й казать! Ось так 
повинні воювати і інші народи! - І дав пораду, 
негайно повернути гармати на ковацький табор. 
Тяжко. заревіли своїми широкими пащамІ-І спи

жеві гармати; ватремтіла та аж вастогнала земля 
і ще густіше ваволінлося димоІ\'І поле. Почули 
со пух гарматнього пороху серед майданів та вулиць, 
близьких і далеRІІХ сіл і місточок. Але гарматчини 
ціляли ва високо: розвалені стріль11а сRажено, за
виваючи в повітрю, вигинали високу дугу, перелітали 
над головами козацького табору і, заривтись глибоко 
в землю, тріскаmІ, здіймаючи вгору стовпи чорної 
аемлі. Французький інженер рвав ІІа собі волосся 
З розпуки, ДИВЛЯЧИСЬ на 'rаку МеТКіСТЬ ПОЛЬСЬRИХ 
пушкарів і почав сам нерувати та поводити гармати! 
не вважаючи на те, що градом сипляться козацьк1 . 
кулІ. 

Тарас бачив а-далека своІм орлиним оком, що ва
гибіль чекає ціл11й Незаймайківський і СтеблІІRів
ський курінь і крикнув, що було сили. 

--:- Швидше, хлопці, кидайте вов~І та сідайте на 
коні! 
Але в-роду не встигли-б коваки вробити цього, 

як-би Остап не вдарив у саму середину: вибив в руК . ~ 

льонти ШІстьом пушкарнм, тІльки чотирьом не вда-

лося іх вибити: одігнали його назад ляхи. 3а той 
час чужоземний капітан сам узяв в руки льонт, 
щоб вистрілити в величезної гармати, якої а козаків 
ще досі ніхто не бачив. Жах наводила вона своею 
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широкою пащею, а якоІ вивпрала вагибіль сото:к, 
тисяч людей. І як гуркнула вона, а ва нею слідном 

• • • 
ще три ІНШІ, чотири рави затряслася вемля 1 глухо 

застогнала, - багато лиха наробили вони! Не ва 
одним ко ваком тяженько ваплаче, заголосить стара 

мати, в ровnуRи бючись своїми ністлявими рунами 
в свої васохлі старечі груди; ой, не одна сердешна 
вдова останеться в Глухові, Немирові, Черниrовj 
та інших містах. Буде вона сердешна вибігати 

• • 
що-дня на МІсто, спиняючи всІх прохожих, заглядати 

• • • 
RОЖНОму В ОЧІ, ЧИ нема ПОМІЖ НИМИ ОДНОГО, ВІД 

усіх наймилішого; чимало перейде через місто уся
кого війська, але вже ніколи де буде поміж ними 
одного, наймилішого ва всіх. 
Так, неначе й не було половини Неваймайківсьноrо 

куріня. Як град вибє, столочить всю ниву, де ян 
ЩІІроволотий червінець, Брасувався :кожний :колос, 
так і їх по било, столочило. 
Ех, як розлютились ковакиІ Як Rинулися всі! 

Як розлютився курінний отаман Кунубенко, по
бачивши, що більша половина його нуріня, ян в 
водою пішла! Як навіжений ускочив він в рештою 
неваймайпівці в в саму середину. У велинім гніві 
порубав на напусту першого, що навпнувся під 
руну, багато нінних звалив в :коней на вемmо, про
ноловши ратищем ніннотчика і нон я, дійшов аж 
до пушкарів і вже одбив одну гармату; ноли-ж 
дивиться, а там вже порається уманський курінний 
отаман, і Степан Гуска вн<е одбиває найбільшу rар
мату. Лишив він тих при своїй роботі і вернув ві 
своїми в другу ворожу 1vущу; як де тільки прийшли 
неваймайнівці,- то там вже й вулиця, де поверну
JІИся,- то там вже й другая! На очах стаяли ворожі 
пави і як снопи валялися ляхи. А біля самих вовів 
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бються Бовтувенко, напереді Черевиченно, а біля 
вадвіх во вів Дігтяренко, а ва вим нурінни й отамав 
Вирвихвіст. Вже двох шляхтичів вастромив · на 
ратище Дігтяренко, але нарешті третій твердий тра
пився. Ду;ний та проворний був лях, вакутий а ніг 
до rолови в пишну аброю і півсотні самих чеJІЯдинців 
привів в собою. Потурбував він добре Дігтяренка, 
ввалив його на землю і вже вамахнувшись на нього 
шаблюкою, гукав: 

- Нема між вами, собачі сини, ні одного, що 
посмів би битись во мною І 

- Аж ось і в він!- виступаючи наперед, оввався 
Мусій Шило. 
Славний був новак, не раз і не два верховодив 

він на морю і багато nиха завнав на сво ім віку. 
Яиось піймали іх Турки біля самого Трапевунта 
і всіх забрали невольвиками на tалери, аануваJШ 
руни й ноги в важні найданІІ, не давал11 по цілих 
тижнях вервятки шпона і по іли солОІІОЮ, морською 
водою. Все перенесли, все витерпіли бідні неволь
ники, аби не врадитІІ рідного нраю та не потоптати 
святої віри. Не витерпів один тільки Мусій ШІІло, 
зрадив свій ріднІІй нрай, nотоптав святу віру, об
нрутив свою грішну голову пл1огавою ча.лl\ІОЮ, 
вавпав великої ласки від турецького паші, став 
клюmником ІІа кораблі і наставнІІном над усімІІ не
вольнІtJками. ВельмІ·І важурилІtсь бідні ІІевольнини, 
почувше таке, бо добре знали, що під таІ{ИМ, що 
врадив свій рідний нрай, продав віру, та пристав до 
гнобителів, далеко гірше та безмірно тяжче, як під 
рукою найгіршого нехриста: так воно й вийшло. 
Всіх вакував Мусій Шило в нові кайдани, вчепивmІІ 

• 
по три вряд та прикрутив тІсно твердим мотузвим, 

що аж вLлося до білої кости; всіх побив в потІІлицю, 
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ча.стуzоqи стусанаМІІ. 1 коли турки, врадівmи, що тра
пився їм такий добрий, та вірний слуга, стали бенке
тувати і, вломивши свій вак он, вапивались всі до 

• • • • • 
ОДНОГО, ВІН прИНІС УСІ ШІСТЬДеСЯТЬ ЧОТирИ KJIIOЧl 

іровдав невольникам, щоб відмикали себе, та нидапи 
ланцюги і кайдани в море, а вамїсть них, щоб брапи 
шаблі в руни та рубалJІ турків. Багато тоді новаки 
набрали ріжного добра і в велІtкою славою вернули 
ва Украіну і довго кобзарі по всій унраїнській вемлі 
прославляли Мусія Шила. Були-б йоrо вибрали 
кошовим, та дуже чудноІ вдачі був новак. ЧасОІ\І 
зробить таке діло, що й наймудріша голова не 
придумав, а часом ніна.що зведеться коварJІЮrа. 
Пропив він, прогуляв усе, у кожного у Січи напо
вичав грошей, а нарешті провинився ян ввичайві
сінький влодіяка: вночі .валіз у чужий курінь, 
забрав усю козацьку вброю і заставив в шинку. За 
таке ганебне діло прививали йоrо на майдані до 
стовпа, положиJІи біJUІ нього вявку киів, щоб кож
Іtий, скільки було силІІ в руках, 1\Ііг відважити йоМу 
гостинця киякою по ребрах; але не анайшовся поміж 
запорожцями таІtІ1іі, щоб вияв на нього руку, па
мятаючи itoro колипrні аас.лугІІ. Такий то був Мусій 
ШІІЛО. 

- Але в й такі, щобють вас, собачу віру! - гук-
• 

І-ІУВ ВІН, КИНУВШИСЬ на НЬОГО. 

- Ох, там-то рубались вони! Панцирі, наплеч
вики, блиснучі вагрудники поrвуJІИся в обидвох 
від келепів та шабеJІЬ. Розрубав на нім чортів JІЯХ 
В&JІівну сорочку, зачепивши добре вістрям ковацьке 
тіJІо: ванапала по сорочці червона кров. Ane навіть 
не скривився ШиJІо, а вамахнувшись а усів І сиJІП 
типавою рукою .(важка бупа ковацькаІ), рубнув 
йоrо вненацька по го пові. Як крІІхкий rapбyf:1 тріс 
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мідяний шолом, ваточився лях і гепнув на вемлю, 
а Шило причепився та давай рубати та Rрестить 
оголомшеного. Не кіІІчай, :козаче, ворога, а краще 
оглянься повад себе. Не оглянувся новак і раптом 
один в гайдуків вбитого пана устромив йому гострий 
ніж в шию. Обернувся Шило і був-би доскочJІВ челя
динця, але той пропав в пороховім димі. 3 усіх 
бонів піднялася тріс:котня в мушкетів. Похитнувся 
Шило і почув, що рана була смертельна. Упав він, 

• 
ваткавmи руною свою рану 1, звернувшись до това-

риства, сказав: 

- Будьте здорові, панове браття, побратимиІ 
Нехай-же стоіть во вічні віки велика унраінська 
вемля, вічна її честь і славаІ 

І прижмурив свої внесилені очі і вилетіла ко
вацьиа душа в суворого тіла. А там вже виїхав 
Задорожний, покосами клав ворожі ряди курінний 
Вирвихвіст і виступав Балабан. 

- А що, панове, - оввався Тарас, переклик-
• 

нувшись в курІнними отаманами, -чи в ще порох 

в порохіввицих? Чи не ослабла козацька сила? Чи 
не піддаються нозани? 

- в ще, батьку, порох в порохівницях; не ослабла 
ще козацька сила; не піддаються ковани І 

І натиснули новаки ворога в ycjr.ї сили: зовсім 
перемішали ворожі лави. НІ-Івень:кий полковник вда
рив на вбір і велів вивісити вісім колірових стяrів, 
щоб зібрати своїх, бо розсипалися широко по цілому 
полю. Бігцем вібралися всі ляхи біля своіх хоруrов; 
&Jie не встигли ще вони стати в лави, а вже курінний 
отаман Кукубенно врубався знову ві своїми невай
майківцими в саму середину і напав просто на чере
ватого полковника. Збентежився поJІRовник і по-

• • • 
Вернувmи КОНЯ, КИВУВСЯ ВТlК&ТИ, ЩО ТІЛЬКИ КІНЬ 
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вискочить; а RУ"нубенко довго гнався ва ним черев 
ціле поле, перерівавши йому дорогу до свого noJIRy. 
Побачив це в бо:ковоrо нуріня, Степан Гуска, ян 
вітер помчався навперейми йому, а арканом в руці, 
пригнувmІІ голову на гриву ноневі і в добрий час 

u 

накинув иому аркан на шию; налилося кровю лице 

полковника і він, схопивши обидвома руками мотув
ну, силкувався ровірв·ати її, але в той сам мент 
в цілоrо розмаху гострий спис вгородився йому в 
саме черево. Тан і вастиг він пригвожджений до вемлі. 
Але й Гуски не минула лиха година! 
Не встигли козаки зміркувати, що воно ро~иться, 

як Степана Гусну вже піднесли вгору на чотирьох 
списах. Сердешний тільки встиг скавати: 
-Нехай гине ворог, неха.й цвіте во віни наша укра

їнська вемляІ ... І таr.1ечки таки віддав Богу душу. 
Оглянулися козаки, а вже та.'*r, в боку новак Ме-

• 
телиця ровдав гостинцІ ляхам, приголомшивши то 

одного, то другого; аж гульк, в другого боку, на
тискав ві своїми отаман Невеличкий; а біля вовів 
валить в ніг та рубав Занрутигуба; а від вадніх 
вовів третій Писаренко одігнав вже цілу ватагу; 
а там далі біля других возів вчепил~Іся і бються 
на самих возах. 

- Що, панове, - знов перенликнувся отаман 
Тарас, виївжаючи наперед війська, - є ще порох 
в порохіввІІЦях? ЧІ'І міцна ще ковацьна сила? Чи 
твердо стоять ще ко в ани? 

- в ще, батьку, порох в порохівницях; ще міцна 
ковацька сила; твердо ще стоять коваки! 
А вже впав в вова Бовдюг. Просто під саме серце 

вдарила його гостра куля; але вібрав старий усю 
• 

силу 1 скавав: 

- Не жаль мені понидати світа .. Дай Боже вся-
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кому такоІ смертнІ Хай-же пиmавтьсн красою і оnа
вою до кінця світа наша славна УкраІна.І 

І полетіла в бевмежві простори Бовдюrова ~уша, 
щоб ровказатІІ старІІМ дідам, що вже давно одійшли 
в цього світу, ЯR вміють боротися ва рідну вемJПО, 
та як вміють на Вкраїні умірат11 ва святу віру. 

Балабан, курінний отаман, теж швидко пісJІJІ 
цього повалився ва вемлю. Три смертельні рани вав
дазm йому вороги: одну списом, другу кулею, а трет1о 
важенним палашом. А був це один а найславніших 

• • • • 
лицарІв; не раа 1 не два отаманом водив ВІН нова.кІв 
на море, але найславніший був йо~ похід до ана
тольсьних берегів. Багато набраJІи ВОНІІ тоді цехінів, 
дорогої, турецької rабJІ, кивдяків та ріжної кош
товної одежі, але набралися ве.тmкоі біди, поверта
ючи додому: влізли, сердеги, під турецькі ядра. Як 
вахопили Іх в корабля гарматні кулі - половина 

• • 
човнІв, вакрутивmись, переверпуJІася 1 не одноrо схо-
вало море у своїй бездонній глибині, але привязані 
в бонів вявки очерету не дали потонути байдакам. 
Балабан на всіх веслах відплив в тоrо місця, став 

• • 
проти сонцп 1 черев те не помІтною стала дзш ту-

рецьного норабJІJІ ноаацьиа флотили. Потім всю . 
НІЧ черпаками та шапками виливали вови воду 

і латапи пробиті дірки і mкалубиви; вроби.пи в 
• • • • 

RОВ&ЦЬКИХ ІПТRНІВ ВІтрИЛа, JIR ВІтрИ ПОМЧRЛИСJІ І 

втенли від найшвидшого турецького корабля. А 
потім вже бев пригоди вернуJІИсJІ на Січ, та ще 

• 
привевJІИ волотом вишивану риву архимандритовІ 

Межигорського киІвськоrо монастиря і обрав СвRТОІ 
Покрови, оправу в 11Истоrо срібла. І довrо потім по 
всій Украіні прославляJІИ кобварі той щаспивий, 
козацький похід. Скловив він тепер rоJІову та, про
vваю'ІИ свою смерть, тихо снавав: 
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- Здається мені, мої браття милі, що Я· вміраю 
так, як слід доброму новакові: сімох варубав, де
сятьох списом проколов. Чимало иовем потоптав, 
а вже не sгадаtо скільки полягло від моєї кулі. Не
хай-же пиШНІ-ІМ цвітом процвітає, поки світить сонце, 
поки ходять хмари, наша рідна землиця! ... І від
летіла до Божого раю його праведна душа. 

Ковакп, козаки! Не дайте на поталу ворогам 
найкращого цвjту запоровького війсЬІ\а І . . Вже 
в усіх боків обступили Кукубенна; вже тіnьКІІ 
семеро козаків аосталося в цілого Неваймайківськоrо 
нуріня; та й ті вже на силу відбІІваються від вороrа; 
вже ваІ~ривавІІлась на нім одежа. Тарас, вгледівши 
його, в якім то він великім скруті, сам поспішив 
йому на підмогу. Але пізно наспіли новаки: вже 
встряrло глибоко під серце rостре ратище, ще нім 
одігнали коваки ворожу хмару, що обступила його. 
Тихо скловився він на простягнені йому ковачі руки 
• • 1 ринула струмком молода кров, наче те дороrоц1нне 
вино, шо несли в шклянній посудині необережні 

• • • • 
челядинцІ 1 посливнувшись на самІм поров1, роз-
били дорогу сулію; все вино до каппі розпилосн 
ва вемлю, прибіг господар і, побачивши таке лихо, 
вхопttвся ва голову; він же беріг йоrо на врочистий 
в життю випадок, щоб, коли дасть Боr на старости 
nіт вустрінутІІся в другом свовІ молодости, та щоб 
вкупі спогадати про колишні часи, про давно минуле, 
коли то був інакший світ, інакші люди та інакше й 
краще веселився чоловік . . . Повів Кукубенко дов
кола себе очима і промовив: 

- Дякую, тобі Боже, що довелося мені уМерти 
при ва.mих очах, товариші! Нехай-же пioJIR нас жи
вуть ще нращі вояки, RК ми, та нехай во вікп пи
mавтьов упюблева Христом украІвська вем.пвІ 
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І відлетіла молода душа. Взяли її ангели під руну 
і понесли до неба. Добре буде йому там. «Сідай, Rу
кубенпу, в правого боку коло Мене І» - озветься до 
його Христос. - ТІІ ніколи не вра.див товариства, 
ганебноговчинну не зробив, не поRинув в біді чоло
віна, вахищав та любив Мою Церкву». 
Всіх васмутила смерть Кунубен:ка. Чимраз рід

шали ковацьні лави; багато, дуже багато славетних . . -
лицарtв вже не долІчували новаки в своІх рядах; 

• 
але стояли 1 твердо держалися ще коваки. 

- А що, панове,- перекликнувся Тарас в рештою 
нурінів,- чи в ще порох в порохівницях? Не пощер
билися ще шаблі? Не ослабла ковацька сила? Не 
гнуться коваRИ? 

- Вистане, батьку, ще пороху; гострі ще шаблі; 
не ослабла ще ковацька сила; не гнуться ще но
ваки! 

І рванулясь внову козаки так, ніби то втрат і не 
було. Вже тільки три отамани ві стались живими; 

• • . всюди вже червонІли рtки крови; високо гатились 
містни в козачих та :J!Орожих трупjв. Глянув Тарас 
на ІІебо, а там вже rіростяглися табуни гайвороння. 
Ох, буде комусь пожива! А он там вже підняли 
на спис Метелицю; вже голова другого Писаренка, 
вавертівmись, клjпала очима; вже зломився f! бух
нувся об вемлю начетверо роsрубаний Охрім Гусна. 
<<Ну!)) снавав Тарас і махнув платком. 3ровумів той 
внак Остап і вдарив з васідки, глибоко врівуючись 
в кіпноту. Не витримали сильного натиску ляхи, 
а він Іх гнав і нагнав просто на те місце, де були 
вбиті в вемлю кілля. та уламки списів. Пішли спо
тинатись та падати кові а черев Іх голови сторчма . ' JІ~ТІТИ ляхи. А в той час корсунці, що стояли·остан-
НJМИ Ва вовами, поqачивmи, що. вже ворог на досягу 
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мушкетної кулі, грянули врав в самопалів. Ляхи 
ваметуmились і стратились, а новаки підбадьори
лись: <<От і наша перемога!>>· гукнули ві всіх боків 
вапороаькі rолоси, засурмили в сурми й ввилася 
переможна корогва. Всюди втікали й ховались 
розбиті ляхІі. <<Але, ні, ще не вся перемога!» скавав 
Тарас, поглядаючи на міські стіни, та й скавав він 
правду. 

ВідчинІІлася брама й вилетів ввідтп гусарський 
загін, окраса всіх кінних полків. Під всіма верхів
цями, як один, були гніді огирі, попереду перед 
іншими нісся найспритніший та найнращий лицар; 
кучері його роввивалІІСЯ впід мідяного кашкета; 
розвивалася й дорога хустна на руці, вишивана 
рунами першої красуні. Так і остовпів Тарас, по
бачивши, що то був Андрій. А він в ту мить, за
хоплений вогнем бою, жадучий вислужит11 повя
зану на руці хустку, нісся, як молодий хортовий 
пес, найметкіший, та найкращий й наймолодший 
між іншими в вагоні. Гойкнув на його вправний 
мисливець, - і він пустився, пустивши прямою 
стрілою в повітрі свої ноги, цілий схиливши на бік 
своє тіло, вбиваючи порох снігу й вдесятеро попере
жаючи самого вайци в вахопленню своіМ бігом. Спи
нився старий Тарас й дивився на те, як чистив він 
ШJІЯХ перед собою, розгонив, рубав й посилав направо 
й наліво вдари. Не втерпів Тарас і вакричав: снк то? 
своїх? своїх? бісів сину, своіх бвm>>? Та Андрій не 
роабірав, хто був перед ним, свої чи інші янісь: він 
нічого не бачив. Коси, кос11 бачив він, довгі коси й 
лебедині груди і білосніжну шию, плечі й все те, Що 
сотворено для скажених по цілунків. 

сГей, хлопятаІ заманіть мені тіпьки йоrо одного 
до пісу, ваманіть мені тільки йоrо 1>> кричав Тарас. 
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И блискавично вrолосилось тридцять найметніших 
~оааків вамапити його. И поправивmи на собі ви-

. . 
оок1 шапки, вмить пустились на Rонях просто 

на перерів гусарам. ВдариJІИ збоку на передніх, 
вбиJІИ іх, одрівали від вадніх, дали по гостинцеві 
тому або друrому, ~ Голонопитенко вчесав плашма 
по спині Андрія, і в туж мить пустились втікатІt 
від них, що було козацької сили. Але ж як стрепе
вувся Андрій! як же вакr1піла молода нров в його 
жилахІ Вдарив гострими острогами коня й що буJІО 

• • 
сили полетІв ВІН ва новаками, не оглядаючись, ІІе 

помічаючи, що повад його тільки двадцять верхівців 
• • • 

ПОСПІВ&JІО Ва ним; а ROЗRRИ JІеТІJШ на ВеСЬ дух RlHЬ~flt 

й вверпули просто до лісу. Ровігнався конем Андрііі 
й ледве не настиг вже Голокопитенна, ян раптом чиясь 
міцна рука вхопила його Rоня ва повід. ОгJІянувс.rІ 
Андрій: перед ним Тарас! Затремтів він всім тілом 
і раптом вблід: так школяр, що необережно вачеПІ'ІВ 
свого товариша, й діставши ва те від нього ляпаса 
лінійкою в лоб, паленів, як вогонь, скажено схоплю
ється в пави й женеться ва переляканІ·Іl\І товаришем 
своїм, готовий роаірватrІ його на шмаття, і раптоl\І 
паскакув на вчителл, що прямує до нляси: вмент 

стихав скажепий порив й бевсило опадав бевсила 
лють. Подібно до того вмент пропала, віб1t й пе 
родилась вовсім, лють Андрія. І бачив він перед 
·собою єдиного тільни страшного батька. 

<<Ну, щож тепер буде1\ІО чинити?>> спитав Тарас, 
дивлячись просто йому в очі. Та вічого не ~Ііг на 
те одповісти Андрій, і стояв, потупивши в Веl\tлю 

• 
ОЧІ. 

«Що-ж, синку, помоrпи тобі твоІ ляхи?~ 
Андрій мовчав. 
<<Та.н продати? продати віру? продать своіх? Оrри-
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най же, злівай в конJІІ)) Слухняно, як дитина влів 
вів в коня й став ні живий, ві мертвий перед Тарасом. 

•Стій, ані pyml Я тебе породив, в тебе й убюІ)) 
скавав Тарас та, відступивши нрок ІІавад, вняв в 
плеча рушницю. Білий, як полотно; стояв Андрій; 
видно було, як тремтіли уста його й ян він вимовив 
ЧІІвсь імя: та не було то імя батьківщини, або матері, 
ЧІІ братів - то було імя нрасуні полячин. Тарас 
стрелив. 

Як пшеничниіі колос підтятІt~й серпом, як молодІІіі 
баранець, діткнутий в серце смертельним валівом, 
ввісив він голову й звалився на траву, не промовивши 
аніслова. . 

СпинІІвся СІІновбивця й довго дивився на бездІІ
хане тіло. Був він і мертвий чарівним: вмужніле 
лице його, щойно сповнене СІІЛИ й неперемоїнво го 
для жінок чару, все ще ВІ'ІЯвляло надавичайну вроду; 
чорні брови, як жалібний оксамит відтінювали його 
зблідлі риси. «Чим не козак був би?>> сказав Тарас: 
«і станом високий і чорнобровІІй, а лице як у шлях
тича, та й рука міцна була в бо1оІ Пропав, пропав 
rанебно, як підлий пес І• 

- Батьку, щож ти зробив? Це ти вбив його? -
промоВІІВ, підївджаючи на те Остап. 
Тарас притакнув, нивнувши rоповою. 
Пильно дивився мерцеві в очі Остап. Жаль йому 

стало брата і він промовІІВ: 
- Поховаймо-ж його, батьку, по mодському, 

як велить христі ян ський авичай, щоб не посміввся 
над ним ворог та не клювала ХІtжа птиця. 

- Поховають його й бев нас! - відказав Тарас, 
- Знайдуться такі, що будуть ІІад ним плакати й 
голоситнІ 

·у во дві хвилин11 думав він, чи поховати йоrо в 
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сиру землю, чи так кинути на поталу вовкам-сіро
манцяи, чи пошанувати в нім те лицарське ваваяттв, 
яке кожен лицар повинен шанувати хоч-би в най-

• 
лютІшого ворога, - аж дивиться, женеться до 

нього ва нові Голокопитенна; 
- Біда, пане отамане, беруть верх ляхи, прийшла 

їм на підмогу свіжа сила! ... 
Не встиr доиінчити Голокопитенко, аж мчиться 

Бовтувенко. 
- Біда, батьку отамане, нова ще йде сила! ... 
Не встиг донінчити Бовтувенко, аж Писаренко 

біжить щосили, але вже бев коня: 
~.?і~- Де ти, батьку? Шукають тебе козаки! Вже 
вбитий курінний отаман Невеличний, Задорожний 
вбитий, Черевиченко вбитий; але стоять новаки, 
не хочуть гинути, не побачивши тебе своіма очима.: 
хочуть, щоб глянув ти на них в ту останню пред
смертну ГОДІІну. 

-На коня, Остапе!- гукнув Тарас, поспішаючи, 
щоб ще вастати коваків, щоб глянути ще рав на них, 
та щоб і вони глянули перед смертю на свого отамана. 
Та не встигли ще вони виїхати в ліса, як вже ворожа 
сила обступила ліс довкола і поміж деревами вяви
лися КОМОННИRИ В шабЛЯМИ і СПИСаМІІ В руках. 

- Остапе 1 . . . Остапе не піддавайся І - гукав 
Тарас і, вхопивши шаблю, почав рубати на право 
й на ліво, перших, що попалис я під руку. А на Остапа 
напало равом шестеро; але не в добру годину напали 
вони: в одного алетіла rолова, другий перевернувся, 
відступивши; під ребро встряг спис третьому, четвер
тий був відважніший, відхилив голову од кулі, 
вдарила гаряча нуля в перса коневі, як ошалілий 
ввівся він на вадні ноги, гепнувся об вемлю і ваду
шив під _собою Іадця. 
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- Добре, синнуl . . . Добре, Остапе! . . . під
бадьорував Тарас. - Ось і я слідом ва тобою! ... 
А сам на всі боки відбивався від ворогів. Рубав 

і бвться Тарас, роздав гостинці, то одному, то 
другому по голові, а сам водить оком ва Остапом 
і бачить, що в Остапом внов зчепилося трохи не 
восьмеро равом. 

- Остапе, Остапе, не піддавайся 1 . . . Але вже 
перемагають Остапа; вже один ванинув йому аркан 
на шию, вже вяжуть, вже тягнуть Остапа. 

- Ех, Остапе, Остапе! - гукав Тарас, торуючи 
собі дорогу до його та рубаючи кожного, хто тільки 
на винувся під руну. - Ех, Остапе, Остапе 1 . . . 
Але в той сам мент його самого ІІаче важким ка

менем гупнуло щось по голові. Все вакрутилося 
і перевернулося в його очах. На мить блиснули 
перед ним, безладно поплутавшись та перемішав
тись: головІІ, списи, дим, вогні, гилля вкрите зе
леними листочками; все це ІVІІІгнуло йому в очах. 

І він, як підрубаний д~rб, звалився на вемлю .. І ту
маном вастелилися f1ого очі. 

х. 

- Алеж бо довго спав яІ - оввався Тарас, про
будившись як-би після довгого, тяжного похмілля 
і сJrлькуючись ровпіанати, де він та що в ним. 
Він почував, що ціле його тіло було внесилеве 

й немічне як у малої дитинІІ. Перед ним ледве мpimt 
стіни й Rути якоїсь чущої світлиці. Нарешті ров
півІІав, що перед ним сидів Товкач і вдавалося наче 
прислухувався до коН\ного його подиху. 

<<Еге-ж ,-подумав:- вдається, був-би ти небоже 
ааснув навікІіІ 
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.А.пе ні опова не скааав, тільки поrрозІІВ па.nьце1t1 . . 
1 дав ввак мовчати. 

- Та скажи ж бо ти неві, де це я опинився? -
запитав внову Тарас і напружуючІІ свою думну, ста
рався вгадати про все, що а ним було. 

- Мовчи, нажу тобі І - крикнув на його роз
сердившись, товариш. - Щож ТІІ ще хочеш анати? 
Хиба-ж ти не бачиш, що весь порубаний, посічений? 
Вже два тижні минуло, як )ІИ в тобою чвалаємо день 
• • • • • 1 НІЧ, не спочиваючи 1 як ти в пропаспицІ та горячц1 
белькочеш невнать що та плетеш всяну нісенітницю. 
Це ти перший рав спокійно заснув. Тому то мовчи 
небоже, як не хочеш на свою голову наклинати 
лихо. 

Але Тарас s усіх сил старався зібрати всі свої 
думки докупи, щоб пригадати собі, що з вим було. 

- Адже ж мене несподівано вастунали і в усіх 
боків обступили nяхи. Пробитися мені через цю во
рожу навалу не було змогІt? 

- :Мовчи-ж, кажу тобі, чортовІІіі ІІаноренкуІ 
- rриm~ув, ровівлившись, Товкач, як нянька, що її 
терпець увірвався і вона сварить на крикливу, 
евавільну дитину. - Навіщо-ж тобі внати, як ти 
вискочив в біди? Слава Богу, що вискочив, а як, 
то вже байдуже. Знайшлися тані люди, що не дали 
тобі вагинути,- ну тай буде в тебе! Ще не одну ніч 
скакати равом. Ти може дум~вm, що тебе рахують 
простим новаком? Де вже там, ва твою голову привна-

• • • • 
ЧИЛИ ДВІ ТИСЯЧІ черВІНЦІВ. 

- А Остап? - скрикнув він, як навіжениіt, С1ІЛ
куючись підвестися і раптом вгадав, як Остапа 
спіймали і ввивали перед йоrо очима, так що вів 
тепер вже в ляцьких рунах. 

І смертельна туrа обrорнула стару rолову. Зірвав 
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і скинув він всі перевлзки, шпурнув їх геть од себе, 
хотів щось голосно снавати - і вамїсть того почав 
в гарячкІІ щось белькотіти; гарячка і привиди знов 
обступили його і він почав безладно молоти всякі 
дурниці. А тимчасом вірний товариш стояв коло 
його, лаявся на всі заставки, як градом обсипаючи 
його гірними словами та докорами. 

- Хоч неживого, а довеву я тебе! Не допущу я 
до того, щоб ляхи глумились над твоєю козацькою 
головою, та на шматки рвали твов козацьке тіло 
і кидали в воду: Нехай собі, xoq і буде плювати 
орел твої очі, та нехай же нлює степовий наш орел, 
а не ляцьний, не той, що прилітає в польсьноі землі. 
Хоч неживого, а довеву я тебе на VнраїнуІ 

ТаІ\ · приговорював вірний товариш. Мчався без 
спочІІнку дні і ночі і привів його непритомного на 
саму вапоровьку Січ. Там почав він його лічити, 
напуваючи ра-у-рав усяким зіллям та принладаючи 
до ран всілякі масти та оклади; папитав янусь 
жидівку-sнахорку, що цілий місяць напувала його 

• • • 
всІлякими лІкамІІ, аж врештІ полекшало старому 

Тарасові. Не внати, чи може ліки, чи може його 
валіана воля перемогли недугу, ва півтор11 місяці . . . . 
новак ПІДВІвся на ноги; рани затягнулися 1 тІльки 

по шрамах від гострих шабель можна було бачІІти, 
як тяжко був порубаний старий коаак. Ще одно 
:кидалося ввічі, що став він смутний і зажурений. 
Три глибокі зморшки зарисувалися на чолі і вже 
ніколи не сходил11 в нього. Розглянувся він тепер 
кругом себе: усе нове на Січи, повмірали усі його 
старі товарІtШі. Ні одного в ТІіХ, що стояли ва рідну 
справу, аа віру, ва братерство, не осталося в живих. 
І ті, що рушили а кошовим в погоню аа татарами, 
і тих вже давно не було: всі зложили свої буйні 
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голови, всі вагинули, хто в кривавій січ11 зложив 
свою голову, хто від безвіддя j беахлібя серед крим
ських солончаків, хто в тяжкій неволі пропав, не 
переживши тяжкої зневаги, і самого ·нолишнього 
ношоного вже давно не було на світі, і нікогісінько . . . . . 
ВІ старих товаришІв; 1 вже зІллям 1 травою поросла 

новацька сила, що· буйно нолись кипіла. І тіль· . . . . 
RИ ОДНО В ухах ПІуМІЛО 1 ТІЛЬКИ ОДНО розуМІВ, ЩО 

пишний та гучний був бенкет: побита на гамув вся 
посудина; ніде ні каплі вина не лишилося, розхо
пили гості і слуги всі кошто·вні кубки, дорогі чаші 
і все начиння, - і зажурений стоїть господар хати 
і думає. 

- Ех, краще, щоб не було того бенкету. 
Як не старалися розважити та розвеселити Тараса, 

але даремна була робота; даремно старі сиві кобзарі 
приходили по два і по три, в козацьких думах про
славляючи його невмірущі подвиги, - холодно й 
понуро дивився він на все це і на його скамяніле 
обличчя насувалася невимовна туга і тихо схиливши 

• 
голову, шептав ВІн: 

- Сину мій І Остапе мій, Остапе І 
Запорожці готувалися до походу на Чорне море. 

Дві сотні байдаків спустили вони на Дніпро і бачила 
іх Мала Авія, а голеними головами і довгими чубами, 
що як вихор огнем і мечем руйнували її чарівні 
береги; бачила чалми св.оіх синів, правовірних ма-. . .. 
гометан, шо лежали поровниданІ на землІ, як ТІ 

квітки на кровю валитім полю, прибиті хвилями до 
берега. Бачила внову чимало вамаааних дьогтем 
вапоровьких шаравар, жилавих рук· в чорними 

нагайками. Запорожці віли весь виноград і опусто-
• • 

шили сади І городи; в мечетах оставили тІльки І(уnи 

гною;· в дорогих перських шалів вони робили собі 
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очкурі і підперізували НІІМІІ свої обшарпані свити. 
Довго ще після цього можна було знайти в тих 
місцях коротенькі запорозькі люльки. Вони на 
радощах вЕртались додому: за НІ1МИ гнався обреш
тований десятьма гарматами турецьний корабель 
і, вдаривши враз з усіх га.рмат, розігнав, як зграю 
птиць, іх невеличкі, слабкі суденця. Трохи чи не 
третя частина в них погибла в морсьній глибині; але 
останни знову зібрались до купи і nробивтись до. 
Дніпрового лиману, привезли з собою дванадцятЬ 
бари л наповнених цехінами. Але це все вже більше 
не цікавило Тараса. Він блунав самотою по лунах 
і степах, ніби ходив на полювання, але набій все 
був не вистрелений. І поклавши мушнета біля себе 
в страшній журбі і одчаю, сідав на береві 'моря. 
Довго сидів. він там, похиливши голову, рав-у-раа 
шептав: 

- Остапе мій! Остапе мій І 
Перед ним безмежним простором роастелювалося, 

мерехтіло Чорне море; десь далеко в плавнях ки
гикала чайка; сивий вус сріблом мерехтів на сонЦі 
• 1 сльози, як горох, котилися одна за одною. 

І нарешті таки не видержав Тарас. 
- Щоб там не було, а я піду довідатись, що 

в ним: чи живий він? чи в могилі. А може його навіть 
в могилі нема? Щоб там не було, а я· таки дізнаюся І 

І за тиждень, він вже був в місті Умані, озброєний, 
ЯR до війни, на добрім коні, з ратищем, шаблею, 
подорожньою боклагою nри сідлі, походним горш
ном 8 саламахою, набоями, кінськими путами ·та 
іншим потрібним в дорові nрила.ддям. Він просто 
підїхав до кривобо:кого, плюгавого домка, 8 якого . . . . . 
ледве визирали присл1пуват1 ВІRонця, ваRІнченІ 

не-знать чим; комин був ватканий ватулою в rанчірон, 
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а на діравім даху рядком сиділи горобці. Чимала 
купа сміття лежала перед самими дверима. Крізь 
вінонде визирала голова жидівки в чіпці а почорні
лими перлами. 

- Чоловік дома? - озвався Бульба, злізаючи 
в коня і причепив кінець повода до гака, що був 
вбитий в одвірки. 

- Дома, - відказала жидівка і хутко вибігла 
з хати, держучи в рунах мірку пшениці для коня 
• 
1 кухоль пива для лицаря. 

- А де ж він, той твій жид? 
- Він в другій хаті, молиться, - відповіла жи-

дівка в низьким поклоном, та побажавm11 доброго 
вдоровля в той мент, ян Бульба підніс до уст нухоль. 

- Ти побудь тут, нагодуй і напій мого коня, 
а я піду побалакаю в НІіМ на самоті. Я, бачиш, маю 
ДО 1-ІЬОГО ДЇЛО. 
Цей жид був не хто інший, ян внайомий вже нам 

.Янкіль. Він вже опинився тут арендарем і норш
марем; прибрав до своїх p~'"R поволі всіх дооколіш
ніх панів і шяхтичів, висмоктав поволі всі їхні 
гроші і всюди був вна:к, що в тих сторонах в жид. 
На три милі дов:кола не було ні одної чистенької, 
засібної хати: все валилося і трухло, все пороапи
валося і всюди виз11рали злидні і лахміття; як після 
великої пожежі або чуми, мертвим вдавався увесь 
той край. І як-бІі ще так десять літ пожив там Янкіль, 
то він цілком певно зумів би спустошити ціле вов-. 
ВІДСТВО. 

Тарас увійшов в світлицю. Жид молився, нанинув
ши на голову брудне, валловеве рядн9 і обернувся, 
щоб востанн в плюнути, ян велить ЖІІдівський 
обряд, коли його очі заглянули Тараса Бульбу, 
що став йому ва плечима. Так і васяли жидові перед 
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очима дві тисячі trервінців, що були привначеві ва 
йоrо гQлову; але така жадність васороl\Jляла його 
трохи і він старався придушити в собі вічну думку 

• 
про волото, що як червяк точить жидІвську душу. 

- Слухай ЯнкельІ - оввався Тарас до жида, 
що почав· перед ним кланятись, вігнувшись в чотири 
погибелі, nачинив обережно двері ва собою, щоби 
їх хто не ваглянув. - Я виручив тебе в біди, -
тебf' певно були -б ровірвали, як собаку, запорожці І 
- тепер на тебе прийшло і мені в пригоді стати, 
Зроби мені одну послугу І 
Лице ЖІіда трохи в морщилося. 
- Яку послугу? Якщо така ·послуга, що мсжна 

зробити, то чому ж не вробити. 
-Ти не балакай багацько. Вези мене до .Варшави. 
Жид вдвинув плечима і аж брови підняв вгору 

в великого дива. 

- Не говори мені нічого. Вези мене до Варшави. 
Щоб там не було, а я хочу щерав його побаЧити 
та промовити до нього хоч одно слово. 

-- До кого промовити слово? 
- До його, до Остапа, мойого сина. 
- Хіба пан не чув, що вже ... 
- Знаю, все знаю: ва мою голову дають дві тисячі 

червінців! Знають же вони, дурні, яка іі ціна? ... 
А я тобі пять тисяч дам. Ось тобі дві тисячі завдат
ку,- Бульба висипав ві шніряного гамана дві тисячі . . . 
червІнЦІВ, - а решту дам тод1, як В{рнуся. 

Жид як опарений вхоп11В рушник і нанрив ним 
• • 

черВІНЦІ. 

- Ай, яка добра монета!. Ай, яке золото, щире 
волотоІ - домовляв він, обертаючи в рунах один 
червінець та пробую чи його ву бами. - Я думаю, що 
той чоловіR, якому пан забрав такі добрі червінці, 
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ні одної години не прожив на світі, пішов варав таки 
до ріки тай утопився, втративши такі гарні червінці. 

- Я, знаєш, навіть не просив би тебе. Я, може, 
й сам зумів би знайти дорогу до Варшави; але мене 
часом можуть півнати і вловити прокляті ляхи, бо 
я не дуже меткий на вигадки. А ви, жиди, вже й на 
те сотворен і на світ Божий. Ви навіть самого чорта 
виведете в поле; ви знаєте всі штуки; ось ва-для 
чого nрийшов я до тебе. Та й у Варшаві я сам нічого 
не вробив би. Зараз запрягай коні і вези мене! 
-А пан· думав, що так без клопоту ввяв кобилу, 

запряг до воза тай: <<Гей ти, вйо сиваІ>> Думав пан, 
що можна отак, не сховавши добре, вевти пана! 

- Ну, так сховай, сховай, як знаєш; хоч в порож
ню бочку, чи де? 
-Ай, вай! А пан думав, що можна його сховати 

в бочку? Хіба пан не внає, що кожний подумає, 
що в бочці горілка? 

- Так нехай собі думає, що горілка. 
- Як це так? Нехай собі думає, що горілка? -

скрикнув жид і вхопив себе обидвома руками ва 
пейсики, а потім підвів.обидві рукІІ до гори. 

- Ну, чого ж ти так в лякався? 
- А пан хі ба не внає, що Бог 11~ те сотворив 

горілки, щоб її кожен коштував! Тепер люди лакомі 
стали, ласуни; шляхтич пять верств буде бігти ва 
бочкою, продовбає янрав дірку, варав побачить, що 
не тече і скаже: <<Жид не буде везти порожньо і 
бочни; певно, тут щось є таке. Спіймати ЖІІда, ввя
вати жида, відобрати всі гроші від ЖІІда, замкнути 
в тюрму жида!>> Бо все, що тількІ-І є nогане на світі, 
все ввалюють на жида; бо ножнІІЙ має жида. ва со
баку; бо всі думають, що вже як жид, то й не чоло-

• • 
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Ну, то nоложи мене на вів в рибою! 
-Не можна, пане; біг-ме не можна. Тепер всюди 

в Польщі люди голодні, як собаки: і рибу розхоплять 
• 
1 пана намацають. 

- Так посади мене хоч на чорта лисого . . . тільки 
вези! 
-Слухайте, слухайте сюди, nане! - оввався 

жид, засукавши рукави і nідійшовши до нього в 
розчепіреними руками. - Ось що ми зробимо. Тепер 
всюди будують фортеці і замки; в НімеччинІІ приї
хали французькі інженери і через те всюди по до
рогах повно возів в цеглою та каміннями. Пан ляже 
собі на спід воза, а я вверху обложу пана цеглою. 
Пан так на око кремезний та міцний і йому нічого 
не nошкодить, як буде трохи тяженько; а я. зроблю 
в-під споду внамісниці дірку, щоб можна годувати 
пана. 

- Роби, як знаєш, тільки вези! 
І ва годину вів а цеглою рушив в Уманя, запря

жений двома жидівськими шкапами. На одній шкапі 
сидів високий Янкjль і довгі закручені його пейси 
маяли аа кожним разом зnід яр мур ки, як тільки 
він підетрибував на коняці, довгий, як верствовий 
стовп при битій дорові. 

ХІ. 

В ті давні часІ-І, коли це діялось, в по граничних 
містах не було ще митов11Х комор, митних урядни-. . . . .. . .. . 
КІВ, стражникІв, палкарІв та ВСІЄІ т1~1 саранч1, що 

• • • 
клює крамарськІ та промІІСЛОВІ голови 1 · черев те 

кожний міг собі вевти все, що тільк11 йому забаглося. 
Коли-ж трапилося, що хтось робив ревізію, та пере
кинув догори дном увесь крам на возі, то робив він 
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більше ва-для свого власного вдоволення, особливо 
• • 

тодІ, коли на возІ лежало щось принадне для люд-

ського ока, а його власна руна мала неабияRу вагу 
й силу. Але вів 8 цеглою не міг нікого принадити 
і в іІІ спокійно, бе в пригоди, вкотився в головну 
місьну браму. Бульба, лежучи у своїй тісній, цегля
ній клітці, чув тільки шум велІtкого міста, Rрик 
погоничів і більше нічого. ЯнRіль, підплигуючи на 
своїй невеличкій, ваRуреній пилом коняці та по
кружлявши то туди, то сюди вулицяl\Іи, в їхав в темну, 

вузеньку вуличну, що звалася Болотяна або Жи
дівська, бо тут дійсно злізлися жиди а цілої Вар
шавІІ. Ціла та вулиця мала вигляд ваднього под
віря постановленого на виворіт або великого сміт
ника. Сонце, вдається, не ваглядало сюди ніколи. 
Зовсім чорні деревляні домики в безліччю довгих 
жердок, що стирчали в вікон, робили вулицю ще 
темнішою. Де-не-де поміж НИІ\І~І червонів цегляний 
мур, але і він майже всюди вробився 8 червоного 
чорним, мало десь вгорі виправлений на біло кла
поть муру, освітлений сонцем, аж різав очі своєю 
білою плямою. Тут усе складалося 8 рівких нон
трастів: ринви, ганчірки, луска, клепни 8 розсипаних 
цебричнів. Кожний, як тільки у його була непотріб 
яка чи сміття, все викидав на вулицю і прохожий 
міг втішати свої очі цією нечІІстю, скільки йому 
хотілося. Людина, що їхала верхи на коні, могла 
сміло досягати до жердок, перетяrttутих черев ву
лицю 8 одного домика в другІІй, а на них висіли . . . . . . 
жидІвськІ панчохи, RуценькІ штанцІ 1 ваRІnчена 

гуска. Іноді доволі таки вродливе лично жідівочкІІ, 
• • 

в почорн1лим шклЯНІіМ намистом, визирало ЗJ ста-

ренького віконця. Купа жиденят, вамаваних, обшар
паних,. в кучерявими головками,. пищали й переки-



далися в болоті. Рудий жид, в ряботинням по всьому 
обличчю, що через те велЬМІІ схоже було на горобине 
яйце, вигJШнув в вікна; він почав балакати в .Rнкелем 
своїм жидівським жарrоном і Янкіль зараз таки 
віхав на подвіря. Вулицею йшов другий жид, зу
пинився і теж пристав до бесіди і ноли нарешті 
виліз Бульба в-під цегли, він побачив трьох жидів, 
що розмовляли про щось з великим запалом. 

Янкіль, звернувшись до його, сказав, що все буде 
зроблено, як треба, та що його Остап с11дить у вар
шавській темниці, КОЛІ'І по правді казати, то варту 
дуже трудно підкупити, але в надія, що його стріча 
в сином вдасться якнайкраще. 

Бульба пішов в трьома жидами в хату. 
Жиди почали знов гаркати поміж собою своєю 

неврозумілою мовою. Тарас пильно вдивлявся в очі 
кожному в НІІХ. Щось, наче перевернулося в його 
душі: на суворім і вкамянілім від болю обличчю 
блиснуло ясне полумя надії, - цієї надії, що навіть 
тоді навідує людину, коли безнадійність і ровпука 
огорне людську душу і вдається, що нема вже виходу 
в того лиха; його старе серце внов ОЖІІЛО й почало 

тіпатися й тьохкати, як в молодих грудях юнака. 
- Слухайте, жидиІ промовив в великим запалом 

і голос його аж ватремтів ві зворушення: - ви, як 
вахочете, то все зможете вробить на світі, як схочете, 
то й во дна моря зумієте добути людину: не дурно-ж 
nословиця ~аже, що жид навіть сам себе вкраде, 
як тільки схоче вкрасти. Визволіть мені мого Остапа! 
Допоможіть йому втенти в чортівських рук. Ось я 
тому чоловікові обіцявся дати дванадцять тисяч чер
вінців, - я ще доложу двадцять! Усі .мої маєтки, 
моІ скарби, які тільки є у мене: коштовні чаші, все 
срібл~ й .волото закопане в аемді, х~ту .й ос-=тан~ю. 



одежу продам і вроблю в вами умову, що поки мого 
життя, я все зароблене чи здобуте на війні буду 
ділити в вами по рівній половині. 

- Ой, не можна, любий пане, ніян не можна! -
вітхаючи промовив Янкіль. 

- Ні, не можна! - додав другий жид. 
І всі трІі жиди переглянулиси поміж собою. 
- А що, як-би так спробувати щастя?- оввався 

третій, в ляком поглядаючи на обидвох своїх спіль
ників. - Може як-рав Господь допоможе! 

Bcj три жиди вагаркали по німецькому. Як не напру
жував свій СЛ)'Х Бульба, але нічого не міг зміркувати 
в їх розмови; він тільки рав-у-рав, як вони вигукува
ли слово: <<Мардохай>>, і більше нічого не вровумів. 

- Слухай панІ - оввався Янкіль. -Нам треба 
порадитися в таким чоловіком, якого ще, як світ 
світом, не було на вемлі. V, уІ він такий мудрий, 
як Соломон, і вже як він чого не вробить, то вже 
ніхто на світі не вробить. СидІі тут; ось ключ, вачини 
двері і не nускай нікого І 
Жиди вийшли на вулицю. 
Тарас аачІІнив двері на нлюч і споглядав в ма-. . . 

леньке ВІконде на цю васмІчену жидІвську вули_цю. 

Усі три жиди стали на середині вулиці й, палко 
розмовляючи, розмахували руками; незабаром до 
них приступив четвертий, а потім ще й пяти й. І він 
раз-у-рав чув слово: <<Мардохай, Мардохай>>. Жиди 
безнастанно споглядали в один кінець вулиці: на
решті, в кінці вулиці ів-за одного обдертого плю
гавого домину показалася нога в жидівській пан
тсфлі і вамаяли поли лапсардану. 

- А, Мардохай, МардохайІ - вакричали жиди, 
в о ден го.лос. · 

ХудІ-Ій жид, трохи нижчоrо росту, яи Янкіл, ·але 



в обличчям ще більше поморщеним, та в величезною, 
ян підкова, губою, наблизився до розгаряченої купки 
жидів і всі вони, один поперед другого, почали йому 
про щось розповідати, а Мардохай, слухаючт", де
кільна раз глипнув в маленьке віконце і Тарас 
зміркував, що· це вони про нього ввели балачку. 
Мардохай, махаючи руками, ян той вітряк крилами, 
слухав, перебивав бесіду, ра-в-у-рав спльовував на 
бік і ванинувши полу лапсардану, васовував руку 
в кишеню, добуваючи відтіль якісь брескальця, а 
в-під поли визирали його плюгаві, ванловані штанці. 
Аж тут ЖІ1ди, ніби на гасло, зняли такий страmен..: 
ний крик і галас, що навіть жид, який стояв на варті, 
подав знак рукою, щоб вони втиmилися, а Тарас 
не був певний, чи безпечно сидіти йому в тані й нри ів-

• • • 
ЦІ, але згадавши, що жиди Інакше не вмJють ра-

дитись, як тільки на вулиці, та що їх бесіди сам . . -
демон не вровумІв, ВІН васпоко1вся. 

3арав після цього ва хвильну або дві, жиди всі 
разом увійшли в його кімнату. Мардохай вближився 
до Тараса, поплескав його по плечі і снавав: 

- Коли ми та Бог схоче мо що вробити, то вже 
буде так, як треба. 
Тарас глянув на цього новітнього Соломона, яного 

ще не було на світі і в серцю вродилася надія. І 
дійсно, його вигляд хоч в кого міг вбудити довіря: 
верхн·я губа була на диво грубезна: грубеаність її, 
безпечно, збільшилася від яноїсь побічної причини. 
На бороді у цього Соломона було не більше, як 
пятнадцять волоснів і то в лівого бону. Цjле об
личчя цього Соломона було списане ананами від 
побоїв, що мало бути прІ-tвнаною його сміливости 
й мудрости; рахубу цим ананам він вже давно ва
був; в ними на світ вродився. 
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r Мардохай вийшов, а ва ним вийшло усе жидівське 
племя, потрясене до глибини його страшенною 
мудрістю. Бульба зостався сам один. Він був в 
якімсь дивнім настрою, якого ще досі не доводІІлося 
йому переживатІІ; в іІІ уперше в життю почув в душі 
непевність і якийсь тяжкий, гнітучий неспокій. Ду
шу обгорнув якийсь смуток і страх. Він вже не 
той був, що колись: незломний, непохитний, дужий 
як дуб; він був зневірений; він був тепер немічний 
і слабий. Він іздрігався як в пропаспиці ІІа най
менший шелест, що долітав до його вуха та на вид 
КОЖІІОЇ жидівської постаті, що вявлялася кінець ву
лиці. В такому стані перебув він якось цілий день; 
не їв, не ПІІВ, і очі його ні на мить не одривалнея 
од маленького віконця, що виходило на вулицю. 
Аж нарешті в тяжкою бідою пізно ввечір ·зявилися 
Мардохай і .Rнкіль. Серце Тараса стиснулося ві 
вворуУпення і завмерло. 

- А як там? Все гаразд?- спитав він і КІІнувся, 
як дикий, степовий кінь на припоні, ЖІІдам на 
вустріч. 
Але ще перше, ніж жиди ві бралися щось відповісти, 

Тарас завважив, що Мардохавві наче явиком аливало 
і той останній пейс, який хоч і не був дуже чепурний, 
а все-ж таки хоч в одного бону стирчав собі в-під 
ярмурки. Зараз видно було, що він хоче щось роз
повісти; але паплів такого, що хоч 8 хати тікай 
і Тарас нічого не врозумів 8 його бесіди. Але і .Rнкіль 
теж рав-у-рав прикладав руку до рота, як-би охват 
дістав од вітру або його боліли ву би. 

- Ох, любий пане! - оввався нарешті .Rнкіль: 
-тепер жадним способом не можна! Бог мені свідком 
-не можна! Такий плюгавий народ, що йому варт 
наплювати на саму голову. Ось і Мардохай те саме 
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снаже. Мардохай робив чуда, він робив таке, чого 
ще ніод~tm чоловін не робив на світі; але Бог не 
хотів, щоб так було. В місті стоїть три тисячі війська 
і вавтра усіх їх будуть вперед мучити, а потім бу
дуть голови рубати. 
Тарас глянув в очі жидам, але вже спонійно бев 
• 

ГНІВУ. 

- Але, якщо пан хоче бачитися в ним, то завтра 
треба рано, так, щоб ще й сонце не сходило. Варта 
в годилася і один левентар обіцяв. Тільки нехай їм 
не буде щастя ні на цім, ні на тім світі, айвай мірІ 
Янийце ненаситний народІ Навіть між нами таних 
нема: по пятьдесять червінців я мусів дати кожно-. 
му, а левептаревІ . . . 

-:- Нехай і тан. Веди мене до нього І - скааав 
рішуче .. Тарас і знов тверда, як криця, непохитність 
вступила в його душу~ 
Він згодився на пораду Янкіля передягнутися 

чужоземним tрафом, що приїхав в німецьної аемлі, 
ва-для чого одежу вже заздалегідь придбав обачний 
жид. Було вже пізно в ніч. Гссподар хати, ананий 
вже рудий жид 8 ластовиннями, добув невеличний 
сінник прикритий рогіжною і постелив на ослоні 
для Бульби. Янкіль ліг на вемлі на такім. самім 
сіннику. Рудий жид випив певеличпу чароч:ку якоїсь 
налив:ки, скинув халат і зробивШІіСЬ у своїх пан
чохах і напцях схожим на підскубане курятно, 

• • • 
ПІШОВ 81 СВОЄЮ ЖИДІВКОЮ у ЩОСЬ таке, ЩО ПОХОЖе 

на шафу. Двоє жиденят, як двоє домаmних песенят, 
лягли на вемлі біля шафи. Але Тарас не спав; він 
сидів, ян ванаминілий й легенько бубнив пальцям11 
по столі; люльна стреміла в роті, він пакав собі, 

• • 
пускаючи ДИМ, ЩО крутив ЖИДОВІ В НОСІ, ЖИД ПЧІіХаВ 

в просопня і ховав ніс під накриття. А вдосвіта, 
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ледве починало на світ благословитись, він тор:кнув 
ногою Яниеля. 

- Вставай, жиде, і давай ту якусь tрафську 
одежу. 

Не минуло й хвилини, а він вже одягнувся; почор
нив вус~, брови, надів на тімя маленьку, оксамитну 
шапочку - і ніхто на світі, навіть ті козаки, що 
добре знали його і були йому найближчі, тепер не 
пізнали-б його. І коли так глянути було на його, 
то вдавалося, що йому не більше, ян тридцять пять 
літ від роду. Свіжий, здоровий румянець роіІ~ею 
цвів на щоках, а довгі шрами на виду додавали 
йому ще більше поваги й величавости. Дорога оде
жа, обшита волотими шнурнами, дуже була йому 
ДО ЛИЦЯ. 

Місто ще спало, ву лиці були ти.хі й сонні. Ні 
одна нуховарна, ніодна перекупна не показувалася 
ще на місті з кошиком в руках. Бульба і Ян кіль 
наблизилися до якогось будинку, що адалеку мав 
ВІtІrляд СІ'Ідячої чаплі. Він був низький і широкий, 
а мури його були грубеані й почорнілі: в одного 
боку здіймалася висона, ян бузьнова шия, вуаеньна 
башта, а зверху на ній сторчав невеличкий дашоR. 
В тім будинну поміщалися ріжні установни: тут 
були касарні і тюрма, а навіть карний суд. Наші 
мандріввини і опинилися в якійсь ніби обширній 
кімнаті, або радше широкім подвірю, що було під 
дахом. Тут спало покотом мало не тисяча людей. 
Простісенько вели низеньRі дверці, а вар:тові, що 
сиділи біля НІІХ, були захоплені забавою, яка поля
гала на тім, що один одного б11В двома пальцями 
по руці. Вони навіть не глянули на пришельці в 
і обернулися ЛІІШ тоді, як Янкіль оввався: 

- Це ми; чуєте, панове: це ми. 
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- Ідіть! - промовив один в них і, відхиливши 
одною рукою двері, а другу підставив побратимові 
для ударів. 
Вони увійшли в темнj, вуаьні сіни і знову ОПІіНИ

лися в такій самій німнаті в маленькими віконцями 
вгорі. . 

- Хто йде - вакричало нілька голосів і Тарас 
побачив чималий гурт озброєних вояків. - Нам 
не можна нікого пускати. 

- Це ми І - нричав Янкіль. - Ій Богу, ми, 
ясні пани! 
Але ніхто й слухати не хотів. На щастя, в той 

сам час надійшов якійсь черевань і як видно по всіх 
овнаках був старшиною, бо лаявся голосніше від 

• 
УСІХ. 

- Пане, та це-ж ми; ви вже внавте нас, і пан 
rраф ще буде дякувати. 

- Пропустіть, сто дияволів до чортової матки! 
І більше нікого не пускайте. Та шабель щоб ніхто 
не скидав та не валявся на помості . . . 
Що там далі наказував велерічивий старшина, 

цього вже не чули наші мандрівники. 
- Це ми ... це я ... це свої! -лебедів Янкіль 

кожному стрічному й поперечному. - А що можна 
тепер? - спитав він одного в варти, коли вони 
нарешті дійшли до цього місця, де вже сіни кін
чалися. 

- :Мсжна; тільки не вна.ю, ЧІІ пустять вас в саму 
тюрму. Тепер вже нема Яна: вамїсть йоrо стоіть 
другий, - відказав вартовий. 
-Ай, вай! - шепнув нишком жид: це вовсім 

погано, любий пане! 
- Веди! -твердо скавав Тарас. Жид покорІtвся. 
Біля дверей темниці, що вінчалися гострицею, 
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стояв гайдун в вусами на арааок трирядивесельного 
судна. Горішний ряд вусів йшов на.аад, другий 
стирчав наперед, третий до долу і тим він страшенно 
подобав на кота. Ж~tІд зігнувся в три погІtбелі і майже 
боном підсупувся до його: 

- Ваша ясновельможність І Лсновель1.rожний пане! 
- Це ти до мене говориш, жиде? 
- Вам, ясновельможний пане! 
- Гм ... а я біг-ме, думав, що це сам воєвода. 

Ай вай, ай . . . при цьому жид мотнув головою 
і роачепірив пальці. Ай вай, мій Боже, я~ий вели
чавий виглядІ Ій Богу, полковнІІК, цілком полков
ник! Ось ще тільки на палець додати, то вже цілком 
був би полковник! Треба-б тільки пана посадити 
на ноня, таного бистрого, як муха, та й нехай-би 
муштрував полки І 
Гайдук розправив нижній ряд своіх вусів, а його 

очі аж скакали в утіх. 
- Що то ва людІІ ті військові! -розпливався в 

по хвалах жид. - Ох, вай мір, що ва славні люди 1 
Шнурочки, бляшкІІ ... так від них блищить, як 
від сонца; а цурки, де тільки вагляІІуть військо
вих ... ай, вай ... - жид внову покрутив головою. 

Гайдук підкрутив руною верхні вуси і процідив 
скрівь них в:Гун, трохи схожий на нінське іржання. 

- Прошу пана вробитІІ нам ласку! - підле
щувався жид.- Ось князь приїхав в далекої країни 
і хоче подивитися на козаків. Він ще ніколи не 
бачив, що то ва люди, ті козаки. 
Чужоземні rрафи і барони частенько прІtіаджали 

до Польщі; тим то поява іх була авичайною річчю 
і ніколи не дивувала: іх приваблювала сюди сливе 
одна цінавість подивитися на цей майже напів 
ааіятський нуток Европи: Московщину і Украіну 
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вони вважали країнами, що лежать в Авії. Тимто 
гайдун, вклонившись низенько, вважав своїм оОО
вяаком і від себе докинути кілька слів. 

- Я не внаю, ваша ясновельмсжність, - почав 
він, - чого-б то вам дивитись на них. Та це-ж не 
людІІ, а собаки. І віра у них така, що й доброго 
слова не варта. 

- Брешеш, ти чортів сину! - гуннув, не втер
півши, Бульба. - Сам ТІІ собака! Як ти смієш ка
вати таке, що наша віра доброго слова не варта! 

- Еге-ге - озвавсЯ гайдун. - Я вже вна1о, 
друже, хто ти такий: ти сам в тих, що вже ось тут 

сидять у мене. Почекай же, небоже, покличу я сюди 
наших. 

Тарас врозумів свою необачність, але впертість 
і злість не дали йому подумати, як би поправити її. 
На щастя, Яниель в туж мить почав рятувати справу. 

- Ясновельl\tожний пане! хіба-ж це можливо, 
щоб tраф та був новаком? А навіть припустім, щоб 
він і був новак, то де-б він добув такої одежі і таку 
tрафську поставу? 

- Говори собі! ... - і гайдук вже ровкрив 
широку, як ворота, пащеку, що б гунпуть на сво їх. 

- Ваша норолівська величносте І мовчіть, ради 
Бога! - ванричав Янкіль. -Мовчіть! Ми вже вам 
ва то ваплатимо так, що ще ніхто, ніколи, нікому 
так дорого не платив: Ми дамо вам цілих два волотих 
червінців. 

- Еге! два червінці! Я свищу 1ra два червінці: 
я цирулвикови даю два червінці ва те, щоб мені 
~ільки половину бороди виголив. Сто червінцjв давай, 
жиде! І гайдун підкрутив верхній ряд вусів. - А 
як не даси сто червінців, то варав вакричуІ - І на 
щоб-то воно так багато правити! -жалібно промо-
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вив, збілілий, ян стіна жид, роввявуюЧи свій пmі
ряний гаман; але він був радий, що в його гамані 
не було більше грошей, і що гайдув більше сотні 
не вмів рахувати. - Пане, пане І Ходімо ввідсіль 
швидше І Бачите, які тут погані люди І - лебедів 
Янкіль, помітивши, що гайдук перебирав в руці 
гроші, як-би жалів того, що не правив більше. 

- Що-ж ти, чортів гайдуку, думаєш собі,- не 
втерпів Бульба: .- гроші взяв, а показати і не 
гадаєш? Ні, тепер ти вже мусиш покавати І Бо коли 
вже гроші взяв, то не маєш права відмовлятись. 

- Ідіть, ідіть собі до чорта в вубиІ А як ні, то 
я зараз дам знати, і вас тут . . . В11 краще дайте 
ногам в нати, кажу я вам! 
Бульба, попуривши голову, поволі обернувся і пі

шов ІІазад, а йому на голову сипались тяжкі докори 
Янкеля, якого гризла журба на саму згадку, що так 

• • 
дурно-пусто пропало сто червІНПІВ. 

- І нащо було біду зачіпати? Нехай собі, сабана, 
ляється. То вже такий народ, що не може нрону 
ступити, щоб не лаятись! Ох, вай мір, таке щастя 
посилав Бог людям! Сто червінців ва те тільки, що 
прогнав нас геть І А наш чоловін: йому й пейси 
обірвуть і пику розквасять і зроблять в неі таке, 
що навіть дивитІіСЬ не мсжна, а ніхто не дасть сто 
червінців. О, Боже мій, Боже! Боже правий! 
Але та невдача мала далеко більше значіння для 

Бульби; вона виявлялася в тім пекольнім вогні, 
що горів в його очах. 

- Ходімо, - снавав він раптом, наче прони
нувшись. Ходімо на майдан. Я хочу подивитися, 
ЯК ЙОГО будуть мучити. 

- Ой, пане І Навіщо йти туди? Ми чейже тим 
йому не поможемо. 
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- Підемо! - твердо снавав Бульба і жид, ян 
• • 

нянька ВІтхаючи, поплентався слІдком ва ним. 

Майдан, де мали мучити й карати на смерть но
ваків, можна було відшукати бев велиних труд
нощів: народ як та розбурхана ріка плив туди в 
усіх бонів. На ті давні часи була це не-аби-яка 
розвага і одно в найцінавіших видовищ не тільки 
для голоти, але й для шляхетних панів. Юрба ста
рих баб, навіть дуже богомільних, натовп молодих 
дівчат і жінок і то дуже боязливих, яким опісля 

• • • • 
ЦІЛУ НІЧ снилися та ставали перед ОЧІ вамученІ, 

облиті кровю мерці, що нричали потім в-просоння, 
як тільки може кричати пяний гусар, - ніраву 
не пропуснали нагоди й бігли в цікавости подивитися 
на людські страждання й смерть. <<Ох, які страшні 
муки І>> вигукували де-які в них в божевільним за
палом, жмурили очі й відверталися; проте внетою
вали іноді цілими годинами. Де-нотрий роваява 
розкрив рот, як ворота і витягнувши руки наперед, 
наче вбіравен ВІіскочити всім на голови, щоб тільки 
нраще бачити. 3 натовпу прІІсутніх, малих і ави
чайних голов, висував своє товсте, червоне лице 
ріаник і приглядаючись роботі катів, як людина 
тямуща в тім })емеслі і перекидався короткими сло
вами і заввагами в рушнинарем, називаючи його 
кумом, черев те, що в свято яне, чи неділю він пія
чив в ним в однім шинну. Деякі розмовляли та 
обмірновували справу в великим запалом, а де-котрі 
то й бил11СЬ об ваклад; але найбільше було таних, 
що на всі справи, на цілий світ і все, що творУ.tлося 
на нім, дивляться, довбаючи пальцем в носі. На 
самім переді, біля самих вусачів, в яких силадалася 
місьна tвардія, стояв молодий шляхтич, або вдавав 
ві себе шляхтича, в військовім вбранню, який одягнув 
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на себе геть усе, що тільки було у нього, тан, що 
в його помеmканню лишилися тільки старі шкурлати 
в чобіт і подерта сорочна. Два ланцюжки, один на . . -
друГІМ ВИСІЛИ у НЬОГО на ШИІ В ЯКІІМСЬ дукатом. 

Він стояв ві своєю любкою Юаею і раа-у-рав огля
дався, шоб хто не обмазав її шовкової одежі. Він 
пенсняв їй геть усе, так що до його пояснень не 

можна було нічого ні на волос додати. 
- Це все, кохана Юаю,- пояснював він:- весь 

натовп людей, що ви бачите, війшовен на те, щоб 
подивитись, як будуть мучити і рубати голови 
влочинцям. А ось цей, серденько, що ви бачите, 
держить в руках топір та інше начиння, це кат, 
він буде мучити та рубати голови. І як почне коле
сувати· і завдавати ще інші муки, то злочинець бу
де ще живий; а як йому голову відрубають, то він, 
серденько, зараз умре. Він впочатку буде нричати 
і рухатися, але як тільки йому відруба1оть голову, . . . . . - . 
то ВІН тодІ вже не могтиме НІ кричати, НІ Істи, НІ 

пити, а це вадля цього, що у нього, серденько, вже 

більше не буде голови. - І ІОв я слухала цих пояс
н~пь з велиним страхом і вацінавленням. 
Дахи будинків аж кишіли від народу. 3 про ду-

• • 
шин на дахах визирали ЯКІСЬ чудернацькІ ПІІКИ в 

вусами, в якимись чіпцямІ'і на головах. На І'анках 
під балдахинами сиділо шляхецтво. Гарна ручка 
всміхненої, вродлІІвої, як ляльна, панночни, біліла 
на поруччю. Ясновельможні пани, доволі заживні, 
сиділи мовчазні і надуті. Челядинець в пишній 

• • • 
од~ЖJ в вильотами розносив дорогІ вина та солодощІ. 

Частеньно пустуха в чорними очима, набравши 
• • 

повну жменю солодощJв та овоч1в, кидала агори 

на юрбу! Натовп голодних лицарів на розхват 
підставлнв свої шапни, а часом високий, як тичка 
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шляхтич, що виділявся в юрби на цілу голову, . . . . 
В ПОЛИНЯЛІМ, черВОНІМ кунтуШІ,· В ПОЧОрНІЛИМИ 

волотими mнурнамІІ, підхоплював перший своїми 
ДОВГИМИ рукаМІі здобич, цілував ЇЇ, DpИTJICKaB ДО 
серця і потім клав в рот. Сокіл, що висів в волотій 
клітцj під І'анком, теж належав до цінавих глядачів: 
СХІІливши на бік дзюб і піднявши лапу, він ві свого 
боку теж пильно приглядавсь юрбі. Але товпа 
раптом заметушилася, заклекотіла, і звідусіль по-

• 
чувся ГОМІН: 

- Ведуть . . . Вже веду~ь іх . . . козаки! . . . 
Вони йшли без шапок, в довгими чубами; бороди 

в них теж ПОВІіро стали, не бачиЕmи бритви. Йшли 
вони без страху, без вагання, не сумуючи, а навпаки 
.. • о • • .. 

ІХ постатІ виявляли тиху, лагІдну гордІсть; ІХ до-

рога одежа в доброго сукна зотліла, обшарпалась 
і висіла на них старими ганчірками. Попереду усіх 
йшов Остап. 
Які почування піднялися в душі старого Тараса, 

коли він побачив свого Остапа? Що діялось тоді 
в його серцю? Він дивився на його в натовпу і не 
проnуСТІІВ НЇ ОДНОГО ЙОГО руху. Бони набЛИЗИЛИСЬ 
вже до місця страшних мун. Остап зупинився. йому 
першому треба було випити гірку чашу. Він повів - . . 
OROM ПО СВОІХ, ПІДНЯВ ДОГОрИ руну 1 гукнув на ВЄСЬ 

майдан; . 
- Дай же, Боже, щоб усі, я:кj тільки тут стоять, 

ляцькі недовірки, не почули, плюгаві, як мучиться 
христіянин І Щоб ніхто з нас не промовив ні єдиного 
слова! - Після цього він наблх1вився до смертель
ного помосту. 

- Добре, синку, добре!- сказав нишком Бульба 
• 
1 схилив додолу свою сиву голову. 

Кат вірвав в нього стару одежину, йому увяsали 
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руни й ноги, в умисно приспособлені ва-для: тортур 
нобильниці і ~ . . Не будемо тривожити читача опи-. 
сом пекельних мук, що ВІД них аж .волос став на 

голові. Це були овочі тодішнього дикого, жорстокого 
часу, коли то людина посвячувала себе виключно 
військовій справі і проводила своє життя серед 
нривавих січ і подвигів і серце їх вакамяніло і дуже 
мало була вона схожа на JlЮдей. Даремно деякі 
в них, що були білими воронамн цього часу, висту
пали супроти такого жорстокого, нелюдського посту

повання. Даремне король і деякі лицарі більше . . . . . . . 
ОСВІЧеНІ 1 ЛЮДЯНІ, в ясовували, ЩО ЖОрСТОКІСТЬ 1 . . - . 
ЛЮТІ кари ВИКЛИчутЬ ТІЛЬКИ МеСТЬ В унраІНСЬКІМ 

народj. Але, що значив король ві сво.єю владою та 
ровумні погляди деяких лицарів перед безладдям 
і бучною волею маrнатів, що стояли при кермі 
державного судна та яні своєю нерозважністю, 
своїм страшним васліпленІІЯМ, дитячим самолюб
ством і нікчемною бучністю вробили ві сойму тільки 
посміховище, в уряду сатиру. Остап терпів морду
вання й пекельні в ріжними вигадками тортури, як 
велетень духа й тіла. Ні крику, ні стопу, ні одного 
вітхання не чули від нього навіть тоді, як почали 
ломати кости на рунах і ногах, коли то почувся 
страшний луск, що стрілами пронивував завмерлий 
натовп, навіть в найдальших місцях, коли панянки 
одвертали свої очі, - і навіть тоді ні один ввун 
похожий на стон не вихопився в його уст, його лице 
навіть не сиривилося. 
Тарас стояв в натовпі, схиливши голо·ву і в той 

сам час підвів гордо голову, тільки аворушено про
мовляючи: 

- Добре, синну, добре І 
Але коли повели Остапа, щоб вавдати йому останні 
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муки і смерть заподіяти, вдавалося, що почала піду
падати його сила. І повів він очима довкола себе: 
Боже правий! все незнані, все нерідні, все чужі 
обличчя! Хоч-би одна близька душа була при його 
смерти! Він не хотів-би чути плачу й голосіння і ба
чити страждання старенької немічної неньки, нехо
тів-би чути, як заводить, рве на собі волосся і бється 
кулаками в білі груди вірна дружина; він хотів-би 
тепер бачити міцного духом мужа, який розумним 
словом додав-би йому сили і розумним словом додав
би розваги востаннє перед відходом у в~чність. Зневі
рився він, душевна сила покинула його і він нрикнув 
8 велико і скорби і не мочи: 

- Батьку І де ти? Чи чуєш ти все те, що тут роблять 
80 мною? ... 

- Чую І - як грім в ясного неба вагу ло серед 
німоі тишини і весь міліоновий натовп в один і той 
сам мент з др і гнувся. 
Кінниця заметушилася і ян стій давай уважно 

роздивлятися в товпі, Янкіль побілів, ЯR смерть, . . .. . . 
1 ЯК ЛИШ RlННИЦЯ ОДІХала 8 ТОГО МІСЦЯ, де ВІН СТОЯВ, 

він в острахом обернувся, щоб глянути на Тараса; 
але Тараса вже там не було: ва ним і слід застиг. 

хп. 

ВідшуRався. Тарасів слід. Сто двадцять тисяч до
бірного козацького війська зявилося на границях 
УкраінІІ. Так, це вже не була якась невелична 
озброєна ватага, чи вагjн, що рушив ва здобиччю, 
або в погоні ва татарами. Ні, це заворушився і пов
став цілий українськІІЙ народ, бо вже чаша його 
стражда~ь через край перелилася, - повстав, щоб 
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. -вІдплатити ва наругу та потоптання своІх прав, аа 

вневагу батьківської віри та святих обичаїв, ва 
безчинства чужоземних панів, аа знущання, ва 
унію, ва еромотив панування жидів-орендарів на 
христіянській вемлі, аа все, що з давних давен вби
ралося і збільшувало пекельну козацьку ненависть. 
Молодий, але великий духом гетьман Острянин став 
на чолі цієї страшенної козацької сили. При боці 
гетьмана весь час стояв його вірний побратим і до
радник, старий вже, але добрий і довсідчений вояка. 
Вісім полковників вели свої двадцятьтисячні полки. 
Двох rенеральних осавулів і І'енеральний бунчужний 
їхали варав ва гетьманом. :fенеральний хорунжий 
їхав на чолі козаків, що несли головне козацьке 
внамено; як тих нвітон літом у луві, тан само, куди 
не глянь, усюди пестріли ще й другі козацькі ана
мена, хоругви й прапори; бунчукові товарІІШЇ несли 
бунчуки. Опріч того, було ще чимало й іншої 
полнової старшини: обозних, військов11Х товарІ-Іmів, 

• • • • • • • 
полнових писарІв, 1 в ними ПІШJ 1 KlHHJ вагони; 

либонь тільки що й ревстрових козаків, зібрано 
охочекомонників та всіляких добровільців. 3 усіх 
усюд злетілося козацтво: від Чигирина, від Пере
яслава, від Глухова, від Ниву Дніпра і від його верху 
і всіх островів. Бев ліку коней і тьма-тьмуща во вів 
та козацьних таборів простяглося степами, полями. 
І впоміж усіх тих новаків, впоміж усіх восьми 
полків найкращий був один полк j це був полк, 
яким верховодив Тарас Бульба ... Все давало йому 

• • • • • • • • 
перевагу над другими: 1 старІ ЛІта, 1 досвІд, 1 ВМІЛІсть 

кермувати своїм війсьном, і найбільша ва всіх 
ненависть до ворогів. Навіть самим новакам вида
валася надмірною його безоглядна жоротоність і 
тоть. Ян кару, тільни вогонь і шибеницю, привна-
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чувала його сива голова і слово у йоГо у воєнній 
раді дихало тільки полумям страшної ·ненависти 
й вагла.ди. 

Нема потреби розповідати про усі ті битви та 
криваві сі чи, в яких покавали себе коваки, ані про 
цілий перебіг цієї війни: про все це розказано на 
сторінках літописів. Це кожний знає, яка буває війна 
на V країні, ва волю, віру, ва рідний :край: нема 
нічого кращого на землі, як воля, а сильнішого, 
як віра. Непереможна й гріана вона, як висока скала 
серед бурхливого, вічно неспокійного моря. Ів самої . 
середини морського дна, високо ген аж-попІд хмари - . . 
стерчить вона сво ІМИ певломними стІнами, ЦІла 

утворена а одного суцільного, одностайного І'раніту. 
3 усіх усюдів видно її і дивиться вона просто в очі 
морським хвилям, що котяться попри неї. І горе 
кораблеві, що наскочить на скелю! На дрібненькі 
тріски розбивається він, тоне і торощиться все на 
гамуз, що тільки в на нім, і жалібний крик гину
чих пронизує повітря. 
На сторінках давніх літописів змальовано все 

в подробицями, як тікала польська валога в вивво
лених козанами міст і місточок; як були перевішані 
нелюдяні, безсумлінні жиди-орендарі; який недо
лугий і безсилий був коронний гетьман Микола 
Потоцький ві своєю численною армією супроти ціві 
непереможн~і сили; ян він, переможений, спасаючись 
від погоні, потопив в невеликій річці більшу поло
вину свого що найRращого війська; як облягли його 
в невеличкім містечку Полоннім гріані козацькі 
ПОЛКИ, і ЯК, ПОП8ВШІ-І у Велику -скруту, ПОЛЬСЬRІіЙ 
гетьман під присягою обіцяв в імени короля і поль-

• • 
сьного уряду задовольнити вс1 домагання 1 повернути 

всі права і вольности. Але не такі були козаки, щоб 
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. 
вловІІтися на вудну: впали вони вже, що тане поль-

сьна присяга. І Потоцький не пищавсЯ б на сво ім 
шеститисячнім коні, приваблюючи очі шляхетних 
паняпон та ровпалюючІІ вавдрість в серцях шляхти
чів, не галасував би на сеймах, даючи І'УЧНі бенкети 
сенаторам, як би не спасло його українське духо
венство, що було на той час в містечку. Rоли вийшли 
навустріч всі попи в блиснучих волотих ризах 
в іконами і хрестами, а на ·переді сам владика в 
архирейсьній мітрі, схилили всі козаки свої голови, 
скинувmІІ шапки. Ніхто на світі не спин11В би іх, 
нікого вони не пошанували б, але супроти своєї хрис
тіянеької церкви вони не сміли виступити і пошану
вали своє духовенство. Гетьман равом в полковни
ками згодився випустити Потоцького, ввявши в його 
присягу, що не будуть терпіти вневаги цер:кви 
Христові, що забудеться стара ворожнеча, та що 
будуть прианані всі вольности і права козакам. 
Один тільки полковник не пристав на таний мир. 
Той один був Тарас. Вирвав він жмут волосся ві 
своєї чуприни і скрикнув: 

- Ей, пане гетьмане, і ви панове полновниниl 
Не будьте всі бабами, не робіть такого дурного діла! 
не вірте ляхам: арадять псявіриl 
КолИ-ж полковий писар подав договір, і гетьман 

поклав на нім свою могутню руку він вняв ві себе чи
стий булат, ноmтовну турецьку шаблю в найкращої 
дамасценськоі сталі, ровломив надвоє, як соломинну, 
і кинув далеко в ріжні сторони обидва кінці, про
мовивmІІ: 

- Прощайте! Ян два кінці ці6і шаблі не зійдуться 
до купи і не злежаться в одну шаблю, так і ми, 
товарІtmі, не побачимось вже більше на цім світі. 
Памятайте мов останнє; прощальне слово (при цім 
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слові голос його змінився, зміцнів, ІІабрав якоїсь .. . .. . . 
тавмно1, нев1домоІ сили 1 зажурились ус1, почувши 

такі віщі слова), перед своєю смертю ви ще всі 
мене агадаєтеІ Думаєте, тепер буде спокій і агода; 
думаєте, що тепер будете панувати? Будете ви пану
вати іншим пануванням: відруть вони ШRуру в твоєї 
голови, пане гетьмане, напхають її гречаною половою 

і довго будуть покавуватІІ її по всіх ярмарках! Не 
вдержаться навявах і ваші голови, панове! Зогниєте 

• • 
ви у вохких теШІицях, живцем замурованІ в темнІ 

льохи, якщо вас усіх не аварять живцем в казанахІ 
- А ви, хлопці- говорив він далі, вернувшись 

до своіх.- Хто в вас хоче умерти своєю смертю,
не по запічках та бабиних лежанках, не пяним під 
тином біля шинку, як погане стерво, а доброю 
і чесною козацькою смертю, усім на одній постелі, 
як жених в молодою? А може ви бажаєте собі верну-. . -
тися додому, стати недов1рнами 1 возити ва своІх 

хребтах польських ксьондзів? 
- За тобою, пане полковнику! ва тобою! -

гукнули всі, що були в Тарасовім полку і до них 
пристало ще багато інших коаакі в. 

- А коли ва мною, то ва мною!- гукнув Тарас, 
• • 

Н&ТІІСНУВ manнy на ГОЛОВУ, грІЗНО ГЛЯНУВ на УСІХ - . . 
тих, що лишалися, виправі'ІВСЯ на сво ІМ конІ 1 крик-

нув до своіх. - Нам ніхто не дорікатиме гірким 
словомІ Ану, гайда, хлопці, в гості до католІ1ків! 

І не довго думаючІі, потиснув він коня, і ва ІІИМ 
подався табор ві сотні во вів і в ним бу ло чимало 
ковацькоі нінноти і піхотинців, і повернувшись 
очІ,ума, дорінав тим, що осталІіся, - і пенольним 
гнівом палали його очі. Ніхто не ва жився спинити 
іх. На очах усього новацnкого війська відходив 
_полк і довго ще обертався Тарас і все погрожував. 
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Смутні стояли гетьман і полковники, всі зажу
рилися і довго мовчали, наче їм на душу ввалився 
камінь тяжкого передчуття. Не на вітер говорив 
Тарас: все воно так і сталося, як він віщував. Не 
багато мину ло часу, після зрадливого вчинну під 
Каневом, вастромили на кіл голову гетьмана враз 
в іншими щонайкращими козацькими старшинами. 
А що-ж сталося в Тарасом? А Тарас гуляв собі 

в цілій Польщі ві своїм полком, спалив вісімнадцять 
• • • • 

МІстечок, мало не сорок костелІв, вже ПІдходив в1 

своїм військом до Кракова. Чимало ріжної шляхти 
вигубив він, зруйнував щонайбагатші, найкращі 
вамки; розпечатували і порозливали по землі старі 
одвічні меди і вина, що в ділости зберігалися в пан
ських ПІІвницях і льохах; порубали і спалили добрі . . . . 
сукна, коштовнІ шати, всІляке начиння 1 все, що 
тільки знайшли в коморах. <<Нічого не жалуйте!>> 
наказував рав-у-рав Тарас. Не помилувалІІ козаки 
чорнобрових панянок, білолицих дівиць, в білим·и 
як сніг грудьми: навіть біля самих вівтарів не було 
для них спасіІІня: палІІВ їх Тарас враз в вівтарями. 
Не одні білі, як сніг руки здіймалІіСЯ в огненного 
моря пожежі з жалібними криками, від яких вдріг
нулася б навіть сира земля і в жалощів понинла-б 
до долу степова трава. Але ніщо не могло вворуmІtти 
жорстоких козаків і підіймаючи з вулиць на списи 
маленькі їхні немовлята, кидали до них в полумя. 
<<Оце вам, вражі ляхи, поминки по душі Остапа!>> 
примовляв тільки Тарас. І тані поминки по душі 
Остапа справляв в кожній лядській оселі, аж поки 
польський уряд не домірнувався, що вчинки Тараса, 
це щось більше, як ввичайJІе ровбІ-!mацтво і таки 
тому самому Потоцькому було доручено в пятьма 
полками, щоб там не було, конче вловити Тараса. 
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ШістЬ днів відступали козаки, бічними іплахами 
простували, спасаючись від погоні, нові на силу 
видержували таку навіжену втечу і спасали коаанів. 
Але Потоцький на цей рав був гідним того доручення~ 
яке на нього вложІt~ли: він без упину гнався аа ними 
як вдень так і ніч і дігнав. на береві Дністра, де 
Бульба заняв для спочинну старі руїни якоїсь по
кинутої, розваленої твердині. 
На високій нручі, над ·бистрими водами ріки 

Дністра бовваІJіла вона своїми остапнами валів та 
вкритими цвіллю розвалинами мурів. Жорствою, 
грузом, камінням, шматками цегли був вкритий вер
шок скелі, який, здавалося, кожної хвилі обірветь
ся і влетить униа. В тім місці, в двох боків, суме11\
них в полем обступив його коронний гетьман По
тоцький. Чотири дні билися і боролися до загину 
новаки, одбиваючись від ворога цеглою й намівням. 
Але вичерпалися запаси і не стало снаги і вадумав 
Тарас про.битися крізь ворожі лави. І пробилися 
новаки і дуже можливо, що й тепер послужили б їм 
вірно бисТJ)і коні, аж тут серед найбільшого розгону 
спинивеЛ Тарас і скрикнув: 

- Стій! випала люлька в тютюном; не хочу, щоб 
і люлька попалася в руки вражим ляхам! -І схи
лився старІій отаман і почав шукати ва своєю люль
кою а тютюном, ва своєю перовлучною товаришкою 

на морі; на горах і долах, в поході і вдома. Але в той 
час, як шукав він люльни, обсночила його зне
нацька ватага і схопила його піД дужі плечі. Двиг
нувся він Цілим своїм тілом, але вже не посипались, 
як колись на землю гайдуки, що схопили його. 

- Ех, старість, старість! - гірно оввався він 
і ваплакав старий, дебелий козак. Але не старість 
була тут виною: сила перемогла силу. Мало не трид-
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цятеро гайдуків почіплялось на руках і ногах, ян 
те вороння, що агори, аж додолу обсяде нріслатого 
дуба. 

- Зловилась ворона! гукали ляхи.- Тепер треба 
тільки придумати, якби то його, собаку, найкраще 
пошанувати. 

І присудили, аа агодою коронн~го гетьмана, спа
ЛІіТИ його живцем перед усіми. Тут таки стояло голе 
дерево, вершок якого поторощив грім. Притягнули 
його валівними ланцюгами до стовбура всохлої 
деревини, прибили руки цвяхами, підтянули ще 
вище, щоб адалека було видно отамана і почали, не 
гаючись, розкладати вогонь під деревом. Але не 
вогонь цікавив його, не про вогонь думав він, що 
ним вбіралІІСЯ його палити й мучити; він дивився 
сердешний, дивився у той бік, де одстрілювались 
коаани; йому в гори було видно все як на долоні. 

- Займайте, хлопці, ваймайте швидше, - гукав 
він, -той горбок, що аа лісом: туди не підступлять 
вони!- Але вітер не доніс його слів. - І пропадуть 
хлопці, пропадуть ні за цапову душу! - промовив . . 
ВІН в роапуною 1 глянув у долину, де полискувалися, 

мерехтіли Дністрові водІІ. Радість васяяла в його 
очах. Він побачив, як впоаа нущів висунулися 
чотири керми і, зібравши всю свою силу, голосно 
вакричав: 

- До берега! До берега, хлопці! Опускайтеся 
доріжкою, що йде а гори на ліво 1 Коло берега стоять 
човни, всі заберіть, щоб не було погоні! 
На цей раз вітер повіяв в друго і сторони і всі 

слова долетіли до новаків. Але аа таку пораду він 
дістав в ту-ж мить обухом по голові і від обуха 
в його очах все перевернулося і померкло. 
Пустили ся :козаки, що єсть духу доріжкою в гори, 
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а тут вже погоня ва плечима. Аж. дивляться, не йде до
ріжна просто, скручув на бік, а потім то сюди, то туди 
плутається ріжними закрутами. <<Ось, панове браття! 
не туди дорога в пекло І>> о в вали ся всі, спинилися 
на одну мить, підняли свої нагайки, свиснули, -
і татарські іх коні, відбивтись від вемлі, простягну
лиси в повjтрю, як крилаті дракони, перелетіли 
черев безодню і шубовсну ли просто в Дністер. 
Тільки два не доскочили до ріки, впали вони 8 гори 
на каміння і пропали там навіки вічні врав в кінь
ми, не вспівши навіть крикнути. А ко8аки вже 
плили кіньми по воді і віднявували човни. Зупини
лися ляхи над безоднею, дивуючись такій нечуваній 
ніде, козацькій сміливости і не впали, що ім робити: 
чи скакати чи ні? Один молодий полковник, гаряча, 
молода кров, рідний брат вродливої польки, що 
ванапастяла бідного Андрія, не думаючи довго 
метнувся 8 усієї сили в конем ва козаками: переки
нувся млинцем три рази в повітрі враз 8 конем 
і гепнувся як-рав на остр і скелі. На дрібні mматни 
пошарпало його гостре каміння і пропав він у бево
дні. а його мовок, переміmавmись в кровю, оббризкав 
кущі, що росли де-не-де по нерівних стінах про-
валля. 

Коли опамятався Тарас Бульба після обуха 
і глянув на Дністер, новани вже сиділи в човнах . .. 
1 гнали ІХ веслами; в гори градом сипалися ва них 

кулі, але не досягали. І радістю васяли очі старого 
отамана. 

- Бувайте вдарові, товариші, - гунав він до 
них в гори,- вгадуйте мене, а на другу весну внов 

приходьте сюди і весело по гуляйте І А що-перемогли 
чортові ляхи? Чи ви думаєте, що в тана сила на 
світі, якої елянався-би нован? Ченайте лишень, буде 
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такий час, прІtйде така година і пізнаєте ви, що таке 
українська народня сила! 

І вже вогонь палахкотів, здіймався щорав вище, 
обкутав огненними язиками його ноги і полумя 
обхопило ціле дерево. 
Чимала ріка Дністер і багато на ній заток, річних, 

густих очеретів, підводних скель і бездонних глибин, 
як пmло блищить річне дзеркало, проІІиауване жур
лив:им ячанням лебедів, і гордий гоголь прудно 
мчиться по нім і вел11Rе множество кул11Ків, червоно
волих курухтанів і тьма-тьмуща всілякого птацтва 
понад берегамJІ в плавнях і очеретах. Як вітер 
мчалися козаки на вузьких, двокормових човнах, 

всі враа гребучи веслами, обережно минули під
водні скелі й мілІ1:ни, розганяючи сполохане птацтво . 
J роамовляючи про свого отамана. 
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