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представленія и чтенія на малорусскомб нартьчіи, 
а равно и печаманіе на таковомб текста кб му- 
зьїкальньїмб нотамб. 

Начальника Глави. Управ, по 

ділами печати Григорьевч,. 

(Профессорь университета!!) 
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ПАН-НАРОДОІЬУБЕЦЬ 

І. 

Почина]етьсьа в Петербурзі. Господ її, скіль¬ 

ки тут наших земльаків! Кого загнали сьуди з 
України злидні, а кого і грошевитість. То] 
придибав до столиці пішки, маіучи жадобу 
вишукати собі іаке місце, шчоб притулитись 
до зого..,. Може, дума^е, чи не вислужусь ? 

ПІу каіе собі сердешниі, шукане.... Ну, неха] 
шукаіе; не боронімо. 
Другії.) вже наішов собі притулок; — радце, 

вже і думаіе одружитись; — помагаібі! 
А треті] вже і других під себе підгортаіе, 

бо сам не всторть, так високо задравсьа, таку 
велику заіманшчину собі загарбав, шчо аж 
самому там пустісінько! Вклонимось іому, доб- 
родцство! Се наша слава, коли земльачок став 
на чужині великим паном. Дарма, шчо ані не 
призна.іетьсьа, шчо вже ]' до свого призвішча 
хвіст московськії.) додав. 
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Ну, оці всі шчоденника шукаіуть — такого 
кому треба. А оті шановні земльки, шчо 
нархали з Укравши на іаки)‘сь час, бо повні 
кишені набилось грошер обвиснуть? 

Сі не шчоденника шукаіуть; де там! — 
Шчоденника в них аж надто, а свор бжоли- 
ньата все носьать, та носьать; іак рм не 
обридне? бо шчо не наносьать, то вельмож¬ 
нії) і підріже, опріч того, шчо треба іім там 
годуватись, щчоб не подохли. Сі вельможні 
пани прирхали до столиці у роскошах пожи¬ 
ти, — бо Украрна наша така убога, така, 
мовльав, обідрана, шчо дивно міні, іак вона 
шче і досі живе?! Там ніде розвернутись 
грошовитому панові, ніде гроше) сворх позбу¬ 
вати, ні перед ким гаразд і попишатись... Де 
ж рівньати до столиці?! 

Прирде таки) пан, шчо зараз будинок собі 
наіма, льудеі до послуги, коне]... Та шчо і 
казати! ПІо забажа]’е іого панська душа, то 
зараз і вродитьсьа, аж сумно іому инколи з 
того стане. 
Ходімо до такого пана у гостину. «Іість він 

ласо, може і нас нагодуіе, бо ) ми ласі до 
ласого. Думаіете, шчо не пустьать? Чом? хи¬ 
ба не вмнемо хороше поводитись, іак слід з 
багатим паном? Просите не признаватись зем- 
льаками?? Шчо з вигадали! А же иісльа Шев¬ 
ченка стільки народилось украрнців межи 
панами, шчо і не збереш, та все тульазетьсьа 
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один до одного, хоч часом і не хочуть То і 
сеі зраділе земльакам; певно, кажу. Ходімо до 
Павла Івановича Комарчука; він, кажуть, на 
диво нічирщ українець, а багатиі без ліку. 

А іак він кохане наш бідолашні народ, го¬ 
споди! 

Скажу вам, оце іак пристигло Вкрарну ли¬ 
хо: сухолітьтьа, сарана, кузька, гавраінки, 
град... то думала темнота, шчо кінець світу 
наближивсьа, туж, туж і трубни] глас иочу- 
)уть. Тоді і на.)шлись іакісь льудці, шчо по¬ 
чали збірати грошеньата та посилати убогому 
льудові на підмогу. НІчо ж би ви думали? 
Здаіетьсьа шче і не бог зна іаке лихо; голодно 
Вкрарні,— тільки і всього, шчо убоги] народ 
вимірав, от і все, а .)ак би довелось вам поба¬ 
чити тоді пана Комарчука, то іа з не вгада.іу, 
шчо б ви зробили? Думка така, шчо коли у 
вас )& серце, то навкольушки упали б перед 
ним та доземно зому вклонились. А про те 
не зшуу, може І шчо инше. Почувши про 
льудське тважке лихо та про збір гроше.), 
панки останьньу копучину зносили на велике 
діло — підмоги народові; вельможнії] Комар- 

чук сам приїхав до збіршчика. Тоді і іа там 
лучивсьа. Ото прирхав наш пан, у вії шов у 
горничку, зирнув навкруги (а горничка убога), 
зморшчивсьа трошки, та .] питане збіршчика: 

— Се ви, доброджу, збіра.]ете гроші на го¬ 
лодних? 
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— Да, сказав збіршчик. 
Тоді пан Комарчук зближивсьа до іого, ши¬ 

роко розхрістав руки, та ] каже: 
— А дозвольте міні, му шановниі доброді’іу^ 

привітатисьа з вами... Привітатись, та шче і 
уклонитись доземно. І це кажучи, пан Комар¬ 
чук уклонивсьа низенько і доторкнувсьа до 
долівки пальцьами-пучками, а на пучках каб¬ 
лучки, каблучки, каблучки... усе з дорогими 
самоцвітами... аж скажуть! 
Просить збіршчик вельможного пана сісти, 

підставльа]е дому дзиглик, плохеньки) такир 
Я боіавсьа тоді, шчоб мц льуби] пан та шке¬ 
реберть з свого дзиглика не вчинив. Убого, 
дуже убого жив збіршчик, ніде правди діти. 
Посідали вони обидва, а міні ніде було,, то ]а 
притуливсьа у віконцьа — стоіу! 

— Тепер, каже Павло Іванович, подьаку- 

вавши вам за добре діло, іа скажу, хто ]а 
таки]. Може, каже, чули: Павло .Іванович Ко¬ 
марчук, з Харківсько^ губернії і. Батько му 
писавсьа Комарчуков, та він старого віку чо¬ 
ловік був. Тоді, каже, сливе всі гордували 
сворм рідним, та лізли в москалі, Дак батько 
мі] вмер (тепер у мене тільки мати, вона і 
хозьа]ствечком оруду^е; у неї і кілько тисьач 
душ),—так ]ак батько вмер, то ]а] став писатись 
знов Комарчуком. Тепер вже, хвала господеві, 
не ті часи. Тепер дльа нас найдорожче приз- 
вишче не генерал, не Фельдмаршал, а наро- 
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дольубець. Усьака честна душа повинна за¬ 
служити таке дороге нризвишче... 

— Та, слава Богу, одказуіе збіршчик, тепер 
і пани почали потрохи обертатись до свого, 
тільки ж... 

— Тільки, хочете сказати, трохи таких... Не 
турбуітесь! Ті, шчо обернулись, то наші шір 
луччі льуде, то апостоли правди, волі ] науки. 

Наша занародньа думка видимо ширьа]е; до 
не] і озиваіутьсьа і там, де не сподівались уже 
нракого добра. Нітопись України напише сим 
льудьам, напише „славу во віки“... Довго тер¬ 
пів наш народ, так довго, шчо став свьатим 
дльа нас!... Біднир похили], темни] народе! 
важки], о, ]аки] важкії] хрест несеш ти! І 
хто ж дасть одтвіт за твої і муки??!! 

Тут Павло Іванович трошки замисливсьа. 
На очах в і ого тремтіли сльози. Ми мовчали 
І дивувались. Шчо то за шчира душа, шчо то 
за чуле серце у сього чоловіка! Отто справж¬ 
нії] народольубець! Не сховану од вас, панове, 
шчо рідне слово, шчо проглаголав вельможнії] 
пан, вливалось у наші душі. Нас обньали за¬ 
разом і смуток і радошчі. Смуток за народ — 

радошчі, шчо наша рідна, мова освьатилась 
глаголом уст пана Комарчука, скісуапі Комар- 

чукова. 
Зньав річ знов Павло .Іванович: 

— Тепер ви зна]ете, дорогії] та правдиво 
мили] доброджу, ]аких ]а думок. Тепер нічого і 
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казати, їак зрадів їа, почувши, шчо знайшлись 
шчирі українські душі, шчо згадали про на¬ 
родите лихо і задумали запомігти сьому горьу. 
Велика ваша заслуга, рр не забуде ніколи наш 
добриі народ, Ті всім розказуватиму про вас 
і ваше свьате діло! Ви не словом, а самим ді¬ 
лом виїавльаїете свої у шчирість. Ви спрьаж- 
ниі народольубець! 

— Спасибі вам, добродії у, за добре слово, 
озвавсьа збіршчик. Тільки ж мого діла тут не 
багато. Та чоловік убогії] і моїа лепта дуже, 
дуже невелика. Зносьать гроші инші, не їа. 
Убогі тутешні земльаки останьнье віддаїуть. Ве¬ 
лика наша жадоба допомогти народові, та, шко¬ 
да, — шче більше наше убожество. До сього 
часу не багато ми зібрали (додав збіршчик, 
важко зітхнувши ] чогось пильно дивльачись 
на вельможного), а вже три місьаці заклика- 
їемо до жертів на голодних, їак ви мовльали 
вельможнії] пане. 

— Не взивайте мене так погано, будь-ласка. 
Лакиї їа вельможниї? Наше вельможество не- 
ха) минаїе, шчоб і спомину про їого не було. 
Далось воно в знаки народові. Годі вже! Ми 
повинні благати, шчоб скоріше прийшов тої 
час, коли ми станемо всі братами, а вельмо¬ 
жество занедбаїемо; цур їому ї пек! А про 
гроші не турбуїтесь. Гроші будуть. Доволі 
їе добрих і чесних льудеї, шчо на ваш за¬ 
клик обізвутьсьа. Працьуїте на користь нашому 



11 — 

народові. Помагаз вам боже! Доброму ділові 
добри] кінець буде. 

— Даз боже! —■ сказали і ми. 

ІДчо за шчира душа, шчо то за чуле сер¬ 
це!— думав 3а, позиразучи на Павла Івановича. 

Тоді за вперше бачив зого, вперше і розмов- 
льав. Давно се було,—мабуть років зо три, 
коли не більш. По віки вічні не забуду за 
сі]ер розмови. Запишу, думазу, рр і дітьам пе¬ 
редам, іак наз дорожчії! спадок; нехаз повчазуть- 
сьа та не лазуть сворх батьків, бо між ними 
були шчирі льуде, справедливі народольубці. 
Павло Іванович віцньав дзигарок, нодивив- 

сьа, зітхнув, та взьав свц бриль, попрошчав- 

сьа та з потьаг собі, кажучи: „помагаз вам,, 
боже, помагаз вам, боже, на добре діло Iа 
Поки він сидів у збірщчика, так за ледве- 

на-ледве здержував свозу радість. Тепер же 
не пропадемо, думазу, коли з Павло Іванович 
пристав до нашого боку, та шче } о в одчух- 
рав. Так мене з кортіло кинутись кому на 
ній] у, та заплакати з великих радошчів, та 
гукнути на ввесь світ: „слухане всі зазики з 
підклоньазтесьа під нас, бо Павло Іванович за 
нами!*4 Так не льубльу 3а репету 3 незвичар 
ности, тим і здержав свіз глас. Тільки ж Пав¬ 
ло Іванович за двері, 3а на шару збіршчикові, 
та з повис глагольучи: „А шчо братіку? чи 
сподівавсьа таких радошчів? Чи не великії) 

чоловік був у тебе? От наш апостол! от наш 
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народ ольубець! Тепер не турбуісьа казати, 
шчо Вкрарна бездітна вдовицьа. За таким іак 
Павло Дванович посипльать усі. Стережись 
хто переступить нам дорогу, геть тікар ми 
Ідемо! 

Збіршчик випручавсьа з моііх рук та і каже: 

— Цить бо! чого се зрадів? хіба, шчо по¬ 

бачив старого знаіемого? 

А сам такиі хмурні, шч° Іа аж здивувавсь^ 

— Дикого, питаіу, знаіемого? 
— Та Комарчука, одказуіе, — кого більш? 
— В перше, кажу, довелось побачити, — 

та і знов іому на шиіу. — Одіпхнув. 

— Хоч і вперше, каже, так давнього зна¬ 
іемого, нам на лихо, та на безголову. Се не 
Комарчук, а Дван Іванович Гогольа, шчо 
розпитував старців на бабинці: „А шчо, ба¬ 
бусь у, може .] іістоньки хочеш?...“ Оттакиі 
же і сеі народольубець Комарчук. Аучче б іо¬ 
му зватисьа Комарчуковим, рі-богу. 

Дак іа почув се, то і не попрошчавшись, 
мершчіі з хати. Хаі тобі і риба і озеро! ду- 
ма]у. От зльучка, а не чоловік! Свьатого в 
Іого нічого немале, коли і Павла Двановича ви¬ 
ла] ав. Отто, прости господи, зльучка! А все 
мабуть од злиднів! Нема гірш од убогих льу- 
деі; в них і серце чорне і печінки не на місці. 
Та і заздре ж у них око! Та — та — та..,, 
знаіу, знаіу! Се він того розльутувавсьа, шчо 
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Павло Іванович грішми не поступивсьа. Оце 
шче! Хіба і того не доволі, нгіо він щчиро, 
ласкавим словом, нашу справу, мов рідну дити¬ 

ну, привітав? Гроші не де дінутьсьа—будуть. 

II. 

Минув рік післьа першор зустрічі нашор 
з Павлом Комарчуком. Багато води втекло. 
У Петербурх поприходили ] поприїздили шу¬ 

кати шчастьа і освіти орави земльаків; а за 
тих, шчо були тут, — ті, шчо шукали, — або 
знайшли, або шче досі шукаіуть, або ) до дому 
повертались; а ті — ну, та про тих нічого } 
казати; живуть та хліб жуіуть, та вислугуіуть- 

сьа потрошки... ІІомагаібі земльакам! 
Де ж Павло Іванович? — До іакого шче 

часу він в Петербурзі. Тільки ж не довго іому 
тут гостити. Треба рхати до дому. Він вже 
збіра]етьсьа. Не радістну звістку одібрав він: 
Іого мати вмерла. Треба було рхати на Вкра- 

рну, шчоб попорьадргувати сворх бжольат. Чи¬ 
малий спадок ]ому доставсьа. ІІораду)емосьа, 
панове, за Павла Івановича, шчо іому і туга 
З радошчі разом при] шли, а в і ого таке чуле 
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серце, шчо зак би сама туга лучилась, то він, 
криз боже, шче б занедужав. Слава богу, бжо- 
льаточка шче трохи і ого розважаіуть. 

Добре тому, в кого зе бжольата, панове, та 
не скажу, чи добре бжольатам за паном. Ма¬ 
буть, шчо не зовсім, бо на Вкрарні, зак тільки 
почули паньськи бжоли про вольу, то не за¬ 
журились. Ходить весела чутка од двору до 
двору, од чоловіка до чоловіка. Усміхазутьсьа 
очі, шчо дивилисьа понуро, давно-давно жадані] 
звістці. Чи правда ж, шчо визвольатьсьа льу- 
де з під пансько]і кормиги? Чи правда ж? 
чи швидко ж? Кажуть, буцім і тисьачі душ 
Павла Івановича веселились туеу ж чуткозу. 

Чи правда ж? 
Ні, треба, треба рхати вельможному на 

Вкрарну, у сво]у Комарчуківську господу. 
Ходімо, проплавмось. Павло Іванович сидить 
собі в сворх пишних кімнатах. На зому виши¬ 
вана сорочка чумацька, широке убраньньа ко¬ 
зацьке і чоботи сапіанці; німецьку ж одежу він 
тепер одьагаіе тільки зак іде куди. І не на¬ 
род ольубець, скажете?! 
Павло Іванович чоловік високир іому з в 

німецьку одежі гарно; поважни] такир шчо і 
ні приступу. Але ж в козацькі] шче лучче. 
Не зназу, зака б дівчина погордувала таким 
козаком. Мабуть така шче з не народилась. 
У вельможного гості. Сьогодньа він про- 

шчазетьсьа з сворм —зак зого сказати — не то- 
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вариством, а двором хіба, коли знаіете, шчо 
воно таке. Се на]вишчі льуде з іого підданс¬ 
тва і всі на-голо пани, шчо самохіть стали 
під і ого високу руку. Сього вільного підданст¬ 

ва зібралось чоловіка з вісім. Сіли кружка. 
Стіл по середині. Де-іакі з них у німецьких 
одежах, а де-іакі і в свитках. Слухаіуть вель¬ 

можного: 

— Ех! давно вже одрізнились ми од нашого 
народу. Ми пани, бачите, а то хамське кодло. 
Ми будемо панувати, а вони мабуть право на 
нас працьувати. Се вже од бога така уста¬ 
нова. Од бога? Коли б од бога, то льуде б і у і 
не змінили, а то ж поламали сьуіу установу. 

Тепер наше діло зіедночитисьа з народом, те¬ 
пер треба шукати братерства з ним. Тоді тіль¬ 

ки він забуде, іак виносив нас на сворх ра¬ 
менах, ]ак бідкував під паньськоіу кормигоіу. 

Тільки ж мало нас, шчо так думаіуть. Пере¬ 
лічити всіх можна .Наші пани ідуть од народу, 

а не до народу. Не втрапили шче на дорогу. 
А час би, давно час схаменутисьа. Правду ска¬ 
зав му незабутниі побратим Тарас: 

„ Схаменітьсьа, будьте льуде, 
Бо лихо вам буде; 

Розкуіутьсьа незабаром 
Заковані льуде, — 

Настане суд. Заговорьать 
І Дніпро, і гори, 

І потече сторіками 
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Кров у СИІІЬС море 
Діте] ваших. 

І не буде, кому помагати, 
Одцура^етьсьа браг брата 

І дитини мати. 
І дим хмаро] у заступить 

Сонце перед вами, 
І на віки прокльапетесь 

Своїми синами. 
Уми]тесьа! Образ божи] 

Багном не скрерніте, 
Не дуріте діте] ваших, 
Шчо вони на світі 

На те тільки, шчоб панувать; 
Бо невчене око 

Загльане Дм в саму душу 
Глибоко, глибоко! 

Дознаіутьсьа небожата, 
хІи]а на нас шкура, 

Та ] засьадуть! І премудрих 
Немудрі одурьать!... 

Пан Комарчук добре прочитав сі великі сло¬ 
ва. Він вньавсьа з дзиглика. Очі і ого сьали, сло¬ 
во лилось голосно. Підданство похмурилось і 
мовчки, божачись перевести духа, слухало. Чи 
зрозуміли ж вони всьу глибиньу пророчого 
слова? 

Сказавши останьні слова Павло Іванович 
тихесенько сів. Всі мовчали. Віїнче слово взьало 
своіе — та чи на довго ж? 

Да бачив раз мале хлоіца, іак воно гралосьа 
коло груби Мамо, казало, жижа—вова!“ А са¬ 
мо стремльало рученьата до вогньу. Мати од- 
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вела від грубки. Чи не бувайе тако ж і з нами 
так, ,]ак з сим хлопчатком малим, панове? І 
ми зна)емо, шчо жижа—вова, та шчо з того? 
Не то рученьата простьага]емо у вогонь, а і 
з тулупом пха]емось. Шчо із сього буде?! 
Панство заворушилось, загомоніло. На ви- 

передки хвальать вельможного разом з Шев¬ 
ченком. 
Усміхнувсьа вельможнії]. І осідала і ого дум¬ 

ка, шчо він вже давно схаменувсьа і шчо 
неха] се ііророкуваньньа розбуркане кого ин- 
шого, а з вельможним уже нічого робити. 
Шчиро він обернувсьа до народу. Не одним 
словом вн]'авльайе він свойу прихильність. Один 
бот знане, ]аку думку голубить він у свойему 
серцьу? Часто, сидьачи на самоті, розмовльа- 
Нучи з собоіу, дьакуіе він сворі стару ньаньці, 
Марнані за йуі казки, шчо розказувала, шчоб 
малесенький Навлик скорішче заснув, — за йуі 
пісні, шчо, співай у ии, забавльала його... Не ду¬ 
мала ,| не гадала убога Марйана, у паку при¬ 
годі стануть йі]і казки й пісні паничеві. Не ду¬ 
мала н не гадала стара Марйана, шчо виросте 
ІТавлик і складе ЙУ У свойему серцьу велику 
дьаку ... Дуже дивна була б така думка.. . 
Де ж ти, Марйано? Чи шче доживайеш свій 
вік в убогій хатиночці, лежу чи на печі, не 
підводьачись з місцьа, бо вже не майеш сили. 
Чи вже } твойа могилка розсииаласьа й хрест 
давно поваливсьа?... Ні-в-кого спитатись. А 

9 
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Павло .Іванович про те не знаїе. Де ж їому 
З знати? Хіба в .іого Марїана на думці? Але 
баї дуже нам про тебе, Марїано! В міра], коли 
шче не вмерла, розсипала кістками, коли шче 
не розсипалась, або нехаї тві] кістньак пече 
сонцем, обливане дошчем, засипане снігом, — 
ба]дуже нам! Твої і пісні і казки стались у 
великії пригоді паничеві. Хоч ти нівить-де, — 
байдуже нам! Твоїе діло живе і житиме, поки 
живи] тві] панич. Твої і казки, твої і пісні за¬ 
падали в душу паничеві. Вони їого рідноїі 
мови навчали, а знатьтьа рідної і мови тепер 
панам не шкодить. Ти не знала, Марїано, 
шчо приїде час, коли пани пожалкуїуть, шчо 
не знаїуть тіїеїі мови, 

„Шчо мати співала, 
Лак малого сповивала, 
З малим розмовльала.и 

Ти тільки забавльала панича, а та забавка 
стала їому за користь несподівану. Послухаї, 
Марїано, їак твії пан поучаіе панів на своїіі 
ріднії мові. Шчо? гарно?... Прислухаїсьа добре, 
Іаким шчирим українцем він зробивсьа! Скільки 
добра жадане нашому льудові! Шчо? неспо- 
дівалась!... А шчо? подивисьа ж, їакиї з їого 
козак виїшов? Бач, їак пристала їому наша 
одежа. То-то! Мабуть, і не бачила такоїі пиш- 
нор одежі на украрнцьах? Та де тобі! — 
дурна їеси! 
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Але ж послухаймо, шчо глаголе вельмож¬ 
ним своіему підданству. Не-звичамно так по¬ 
кидати панів. Похвала ]іх уже замовкла. Дер¬ 
жить річ сам. 

— От то справедливії] суд! Коли б до та¬ 

кого суду ириньати ,] мене, то і а б і тоді 
не обвиноватив народ. „Котьузі по заслузі! 
ІІІчо сідали, те } пожали!“ Тільки ж, ,]ак ска¬ 
зати правду, народ наш дуже розумна), зна]е 
кого судити, а кому подьакувати треба! Він 
розсудить, шчо ми ,)ому добра жадамемо. Не 
хвальачись, бо шчо ж хвалитись? Скажу, шчо 
нам зложать ціну. От хоч і про себе. За шчо 
мене народові не льубити? .їаке зло (]а іему 
заподцав? Паншчина в нас не важка, тільки 
всього три дні, та!., ну там шче за подушне від- 
буваіуть. .Так хто занедужав, на паншчину хо¬ 
дити не невольать, опісльа помалу відробитьсьа.. 
А тепер шче лучче буде.. Ла рм покажу, шчо 
не словом кохаіу народ, а і ділом. Ла дума]у 
зійтись із народом і певно напишемо „устав- 
ну“ за обопільному згодом у, шчо иожертвуму 
Мім ту надбавку, шчо мусьать платити за грун- 
та протів стену. То-то задивумутьсьа всі па¬ 
ни, бо в нас, м^к міні писано, нема ніде зго¬ 

ди між державцьами м підданними. А чом 
нема? Тим, шчо пани не хочуть витримати 
демакомі жертви. Ви м тут нрочитам'ете, бо ма ) 
в газетах надрукуму,—неха) всі знамуть, шчо 
І між панами }е добрі льуде, шчирі народо- 
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льубці!... Нехаі прочитане і урьад та і сам 
царь. Се буде ^ім не вдивовижу. Та і іа буду 
радні, коли б до царьа донеслосьа! Се пиха, прав¬ 
да, та нехаі — нехаі він взнаіе Іхомарчука, бо 
міні не хочетсьа рівньатись з иншнм панст¬ 
вом. Маіу надііу, шчо іа варт стати виніче 
від них, бо згожаіусь на жертви і мушу ста¬ 
ти іім на взір, іак треба роспочинати велике 
діло зближеньньа з народом. Чи правда, па- 
нове?“ додав вельможнії], пихато озираіучись. 

III. 

Багато народу рздить по битих шльахах 
украіінських. Але ж ні в кого не ма такого до¬ 
рогого берлину, іак у пана Іхомарчука. Шість 
здоровенних конеі несуть іого так, шчо і оком 
не змигнеш за ними. ІІе пустиі же берлин 
котьать, а пана Іхомарчука везуть. 
Он сидить він, міагкими подушками окла- 

дениі, та знаі ногукуіе: прудче, прудче, іамшчи- 
ку! Іхоні засапались, вже і у піні, вже і по¬ 
томились чимало, а все на взаводи; вже пьат- 
наідьата верства, вже іім і не хочетсьа бігти, 
та мусьать. Подививсьа б, іак би вони зупини- 
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лись. А нанічо ж у машталіра така здоро¬ 
венна пуга в руці? Он, зак помахузе! 

Котитьсьа берлин, тільки дзвоники телень- 
каіуть та курьава льагазе. Хто ]іде на зустріч, 
а хто з по дорозі,—усі, зачувши дзвоники да 
машталірів погук, звертазуть мершчу з доро¬ 

ги, хто куди втрапить; чи в рівчак, то ,і в 
рівчак. Он бач, зак віз з горшками вивернувсьа! 
Колеса стирчать до гори, а горшки—иоминаз 
Зак звали; самі черепки роскидались! Сторть 
хохол, розвівши руки, та зньавшп шапку ди- 

витьсьа... ПІчо, братіку, кумедно? А он звер- 
таз’е віз, а на возі сидить мати та держить 
сповиту дитиночку. „Мершчіз звертазО гука- 
Зуть. Чубурах! і ті в рівчак. 

А пан зна) собі иогукузе: „прудчцш, пруд- 
4І3Ш, замшчику!^ Четьать, з’ак стріла з сагаз'- 
дака. Гу, зак весело в дорозі! 
Тпру, тпрууу!... Кінь упав. Гонів скільки 

там проволокли, та бік зому обідрали. Скочив 
москаль с козла, росплутав верівки, одчухрав 
коньа нагазем, шчоб не спотикавсьа вдруге, при- 
взазав знову; кінь, було, протьаг морду до 
дишлевих, ніби поскаржитись, а москаль знов 
одчухрав; сів, таз заторохтіли скільки видко! 

Ну, от же пуду, на закиз хочете, заклад, шчо 
ніхто не вгадав по дорозі, чого се вони так 
гоньать. Хто казав, шчо, мабуть, мати вміразе, 
так пан турить, шчоб вона зого поблагосло¬ 

вила в останнье; а хто верзе, шче се вольу ве- 
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зуть... Та шчо \ казати, ніхто таки не вгадав, 
та .] годі! 

І день і ніч гнав оттак Павло Іванович. 
Двох собак переїхали, одну дитину, цапа і ко¬ 
рову, шче ледві і не вивернулись. Скільки 
там гусеі і качок подавили; пьатнадцьатеро 
возів у рівчак перекинулось, поки домчавсьа 
вельможни) до Комарчуківки. 
Коли чоловік розумнії) та задумав собі ^аку 

мету, то знайте, панове, шчо він ламле на¬ 
впростець, і все руїну^е і нівечить, шчо ста]е 
І ому в дорозі, без всьакого жальу, без жад¬ 
ного спомину. 
Так воно було, так воно іе, так воно ,) буде, 

поки світ стоіатиме та вельможні ] їздитимуть 
по битих шльахах українських. Гледіть, па¬ 
нове, заздалегідь звертайте, ]*ак стрінетесь. 
Домчавсьа до Комарчуківки. 

ІУ. 

іак котивсь берлин селом, то в усіх вікон- 
цьах стреміли голови, дивились, іак на диво. 
Хто стрічавсьа на вулиці, кланьавсьа. Моло¬ 

диць, шчо переходили дорогу з порожніми 
відрами, зупеньали, поки провезуть вельмож- 
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ного, а раз, таки ] коне] зупеншги, шчоб пе- 
ре]шла дівчина з повними. 
На панському дворишчі стріли рх льока]і, 

управльаіушчи], та закась стара-престарезна 
бабусьа, шчо стозала оддалік, схиливши голову 
на руку, наче і і] і шчо засмутило. У кухні на 
рундуці стозала невеличка зурба льудер 

О, мало таки льуду зібралось поздоровитисьа 
з паном, та подивитись на зого, закці він зе. 
Ніде правди діти. Та і то зібралисьа не ди¬ 
витись, а хіба подивуватись. Шчо то за не¬ 
прихильнії] та не при]азни] льуд на Вгерарні, 
ха] і ому паном не освітитьсьа! Цілісінькії] 
день сердивсьа вельможнії] на льуд ер шчо не 
зібралисьа поздоровкатись із ним. Далі оддав 
серце, подарував рм з іх незвичайність, змилував- 
сьа ] повелів збірати громаду. Громада, зака 
б там ні була, а все великії] чоловік, кажуть; 
а Комарчуківська шче більніщ, бо вона собі 
величенька, нівроку р]. Така громада не по¬ 
товпилась би з в салі Комарчуківського бу 
динку, — а вже ж бо з простора; хоч с хор 
тами ганьа]сьа. Велено зібратись по-за бу¬ 
динком у садку, коло рундука, шчо с піддашка¬ 
ми. Ото з зібрались. 
Се було вранці. У ночі дошчиком скропило 
земльу, то таки) гарнці холодок був, шчо ] 
не надихавсьа б. А тут шче пахошчі од кві¬ 
ток, шчо коло будинку, наче з’акиз роскішни) 
килим. Деревина пообмивалась, листьа зеленце, 
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таі стоіать собі, нехитаіучи гільльами новісень- 
кі, наче на іармарку виставлені. Гарно в садку. 
Коло рундука громада. Стоіать шапки по- 

здіімавши, вельможного дожидаіучись. Та шчо 
се? От народ невірнії)! Повбірались у таку 
погану одежину, у такі лахматини, шчо крир 
мати божа! І відкільа вони набрали такої і, де 
вишукали? Наче вбогі, наче післьа грабунку. 
Ви думаіете, вониі не маіуть одьагнішчоіИ Не 
вірьу! Се вони знарошне, аби б досадити пано¬ 
ві, так повбірались; а може, знаіучи іого доб¬ 
ру душу, захожуіутьсьа шче більше іого роз¬ 
жалобити. Не вірьу іім. Завсіди бідкаіутьсьа, 
а гроші певно лопатами гребуть, за таким 
нічирим народольубцем живучи. Хоч би посо¬ 
ромились будинку панського. Наче добрих під- 
пушчено до рундука, будинок у самісінького но¬ 
са високиі, високиї, вікнами на ііх дивнтьсьа, 
шчо так аж блишчать на сонці (бо промінь 
соньашниї іак раз вдарив по потилицьам гро- 
мадьан та і поозолочував хороми); так, кажу, 
такиі гарниї та чепурниі, та мальованії], та 
шче сонцем позолоченні будинок, а коло іого 
льуде в таких паскудних одежах, шчо і не 
дививсьа б. Ну, та вже, коли вельможниї під¬ 
пустив, то нехаі стоіать, а іа запльушчу очі, 
шчоб ііх не бачити та не сердитись. 
Дожидались години зо-дві, не більше. І чого 

пан так поспішавсьа? —- нуак не розумну. Се] 
день був ііх мужичні, то підождали б. Воно 



таки, іак по-правді сказати, се.) день був иансь- 
кир так панові вже дуже заманулось побачи¬ 

тись з народом; от і загадано Комарчуківцьам 
з вечера, шчо пан звольазе, шчоб сез день був 
мужичні, а вже позавтрьому шчоб ішли на 
нангнчину за сьогодні. їак воно і було. Зав- 
важаіете самі, шчо нічого було вельможному 
поспішати. 

Аж ось широко росчинив чельадник двері 
на рундук. Вві] шов вельмож нир На і ом у була 
така ж вишивана сорочка, їак ми бачили в Пе¬ 

тербурзі, таке ж убраньньа, такі ж сапіаиці, 
а на голові смушева шапка з червоним верхом 
(а в тих, шчо он сточать, такі шапки, шчо наче 
нечиста сила молотила рх три дні і три ночі 
замісць гороху, а свитки, нічо аж шкуру знати). 

Чельадник з уклоном пропустивши вельмож¬ 
ного, хихикнув собі в кулак. От шче гаспидська 
дитина! чого смуетьсьа? 

Дуже не льубльать льока’)і на ниці мови, ані 
нашоіі одежі. Ач, вони освішчені, та,] цуразуть- 
сьа мужичозу. Так сльабизував міні один панок. 
От, раз, зак засмцавсьа льока.) на мої у одежину 
(а за, зназете, пошив собі таку, зак у вельмож¬ 

ного, тільки, звісно, простішчу), так за з при¬ 
ступив до зого: ,,Чого смуешсьа. безувіре? чого 
кепкузеш з чесного одьагу?“ Шчо ж би ви 
думали! А він міні: — ,,богзна“, каже, „чого 
пани не вигадазуть за дльа сволеіі втіхи. Наче 
діти, каже, — тим і смішно. Гразутьсьа тепер 
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в одежу мужичу". Так одказав! Дививсьа ]а 
І ому в очі дуже пильно. Нічого. І він на мене 
дивитьсьа. Так і а не з на] у, добродуство, хто з 
)іх правду каже. Розберіть, будьте ласкаві, на 
дозвільлі та і міні скажете, бо тепер ніколи. 
Вельможниі вже поздоровкавсьа з громад оі у 

і возглаголав дуже добре. Росказав рм, виложив 
]ак по писаному, шчо він ,]іх льубить, шчо він 
Іім добра жадане, шчо він шануїе увесь народ, 
шчо він зробить усе дльа сворх підданих, аби 
б тільки заслужити рх прихильність. Нагадав 
рм про „уставну“ і сказав, шчо дуже радує рх 
волі. Тільки ж він дума^е, шчо вони остануть- 
сьа на віки добрими сусідами, а він рх захістить 
од усьаких нападів. Будьте добрими льудьми, 
казав, не робіть міні нракор шкоди, та бере¬ 
жіть моіу худобу, та му ліс, то і ,)а колись 
стану вам у пригоді... 
Дуже добре викладував. От, передні і за¬ 

гомоніли, дьакуіучи за добре слово, і все б ішло 
гаразд, коли ж надало одному вихопитись до 
пана з московської у річьчьу... Почервонів вель¬ 
можнії] і вуса крутить... 

— Рр каже, прирхав на Вкрарну, хотілось 
рідну мову почути, а ти до мене з московшчи- 
шуу лізеш! Московське нехаї буде на Москов- 
шчині, а у нас нехаї буде своїе. Шчо се ти, 
хлопче, своїеїу мовріу гордуїеш? Погано ж! їа 
не тобі рівньа, каже випрамльаїучись, а ї то 
балакаіу по нашому, а ти, каже, шчо за цьацьа 
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така? відкільа взьавсьа? Се, каже, сором і вам, 
панове громадо, шчо не вчитесь шанувати своіе 
рідне. Коли в самих нема девіатор клепки, так 
хоч на мене гльаньте. 1а пан, у мене 1000 душ, 
мене скрізь інануіуть, мо]е іменьньа по льу- 

дьах іде, а хиба по московські і а розмовльа^у 
з вами? хиба цураіусь свого?... 

— Та се, пане, москаль і ]’е. Се тор виба- 
чазте, шчо іак в останнье були тут, то виміньа- 
ли у справника на цапа з вашор ста]ні, шче 
І дзвоник додали. Смуались тоді, шчо виміньали 
кацапа на цапа, а дзвоник дурно пішов. 

— А—а—а! иротьагнув вельможни] Да! 

Чом же ви не вивчите іого по нашому? Бо ж 
таки він ваш, то вам і сором, шчо і досі не 
вивчивсь а. 

Вельмож нір Комарчук сердито позирнув на 
обідрану громаду. Та з хто б не розсердивсьа? 
— питазу. 

— Та шче скажіть міні, панове громадо, 
шчо се у вас за одежа? Хиба луччор нема? 
Се вже не знать шчо? 1 москалі одьагнішче 
ходьать. Та і а і не розберу, іака вона,—тільки 
ж бачу, шчо не наська. Шчо се в тебе хлопче? 

— Шчо? штани! 

— Хиба ж такі носьать? 

— А носьать. 

- Ну, в перше бачу. 1а думав, шчо наші 
рідні штани широченні, мовльав, ]ак Чорне мо- 
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ре, а се в тебе німецькі галанці, пане брате. 
У німці, мабуть, постригсьа, га? 

— Ат! 
— У і тебе питану, голубчику, чого се ти в 

галанцьах ходиш, та шче і штанами рх вели- 
ча)еш? От у мене штани — так штани (вель- 
можниі росправив свор), а у тебе галанці, та 
шче вузенькі, наче в тих, шчо по городах 
коміни обчишчазуть. Скажи ж міні, чого се 
ти так убравсьа? Може вони творі дівчині до 
сподоби? (Пан розвеселивсьа трошки, вже і 
почав жартувати. ІІІчо то за добра душа!) 

Так-же знов лихо. Сеі мовчить та шче і очі 
відвертаіе, наче соромитьсьа; а звідтільа, з заду, 
хтось рак бухне: 

— Се того, в нас штани вузенькі, шчо вбо¬ 
жество наше, ні з чого і пошити таких рік слід. 
От, іак у вас, пане, повузшаіуть, то в нас певне, 
ноширшаіуть. Покинемо тоді галанцьуваті. 

— А ]а, озвавсьа пан, покину зугобоіу, дур¬ 
ним, балакати. Не лізь же тепер ніколи міні 
в очі, чудеш? 

І ти, вельможнії] пане, стоіав за такиі народ?! 
Покинь рх, бо не ]ім тебе зрозуміти. Добра, 
шчира душе, народольубче наш коханні! Пани 
тобі зложать ціну, пани тебе поважатимуть і 
на взір собі постановльать. Покинь бо сих 
злих невдьачників, благану! 
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V. 

іак одсердивсьа вельзюжнир то знову захо¬ 
дивсь льубити наш народ. Бін поміркував так: 
Чи праведно ж воно буде, коли і а задльа 

одного дурньа, одного поганцьа не стану льу¬ 
бити увесь народ украрноьки)? Ні, це буде 
великії] гріх. Оджену того гаспида з оче] зіорх, 
та і знову льубитиму Україну. Занародньа 
думка глибоко запала в моіу душу; ]ак же і і) і 
занедбати в таку коротку годину? Ііе вже ж 
Іа мали] хлопчик, нічо тільки співатиму під 
чужу дудку?... Ні, треба додержувати, бо все 
ж міні слід іти з передовиками в сьому ділі, 
не плентатись за другими по биті] дорозі, де 
загину, де зіене затруть, так, нічо може ] не ви¬ 
рину ніколи на світ божир Хто скаже, чим ]а 
колись буду? Не всі ж такі, іак от то,) ледашчо. 
Та рк поживу оттут місьаць або .і другир 
тоді всі побачать, шчо і а не аби-іаки] пан, і 
шчо рад постоіати за зіі) народ... 

Ну, от, слава богу,.) утихозшривсьа зі у пан. 
Тільки ж, іак іозіу зутись з таким народом, 
шчо вовком дивитьсьа на панів? От і не вга- 
даіу, а Павло .Іванович і вгадав. Одсердившись 
та надузіавшись гаразд, вирнов він зараз із 
дозіу, та І потьаг на слободу. 
А слободу стережуть собаки. Лежать собі 

в холодку, сиочиваіуть та радуіутьсьа, зюже, 
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шно ворогів нема. Коли ж зирк, аж пан іде... 
Лак же кинутьсьа на пана (і хто )іх навчив, 
дивно міні, бо і пан був у наїні.і одежі), — то) 
одбиватись, так де тобі! Коли б не трапивсьа 
чоловік з слободи, Семен Кр у гранка, коли зна- 
рете, та не вихопив дрьучка, та не розігнав со¬ 
бак, то бути б вельможному без литок. То) 
рх жене, а вони не ]муть віри... На превелику 
силу розігнали. 
Не зна)у, )ак ви, панове, а )а таки діольуб- 

льу)у собак, бо в них хоч розуму нема, так 
)е шчось таке, шчо вгадуіуть ворога нгче зда¬ 
лека, вгадузуть, кого б слід хоч тропіки по- 
дрьаиати та відбити охоту швендьати по убо¬ 
гих хатах. Тільки будьте ласкаві, панове, не 
подумауге, шчо це )а, )ак кажуть: ;,на вдогад 
бурьакірД шчо це на пана закидану, бо } він 
зараз пі)шов по хатах. 
Ну, тут міні дуже вподобавсьа наш народ. 

Убогії) то він убоги), а про те привітнії) таки). 
Пана стріча)уть, уводьать в хату (пан перед 
веде). Пан сідазе, просить господарьа ) госпо- 
диньу сісти, але ж звичаріі, ніде правди діти, 
сто)ать перед паном, не смруть... Пан роспи- 
тавши, чи велика сем)а, чом мало світу в хаті... 
і все таке, прошча)етьсьа) іде до другого двору. 
Господар ировожа)е та дьакузе. Ні, дуже хо¬ 
роше, міні виодобалосьа. А шче більш уподо¬ 
балось от-шчо: пан у кожні) хатці покидане 
по карточці. Така, зна)ете, карточка маленька 
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з панським обличьчьем, шчо звуть Фотогра- 

фіїеїу. Хто письменниї, то і прочитає і підпись: 
„Павло .Іванович ІСо марчук У А [трохи нижче 
підписано власно^ пансько]у руко]у: „був у 
гостьах у мого льубого сусіди, року божого 
такого ,) такого, місьацьа квітньа в день 6“. 
Се б то на спомин, шчо вельможнії] приходив 
у гостину до свої їх підданих, іако рівни) до 
рівного, БІЛЬШІЇ до вільного. — Шчо то за 
розумна голова в чуківського пана! От 
же тепер і ]а знаїу, їак треба зіходитись з та¬ 
ким народом, шчо вовком дивитьсьа на панів. 

Оттак, обі]шовши хаток з десьаток, вельмож- 
ниї звернув у вуличку, шчо їде на річку. .Іа 
ї забув сказати, шчо село Комарчуківка роеки- 
нулось на взгірьу креїдьанор гори. У низу, 
між кручами, тече річка,—Дінцем прозиваїуть. 
Вуличка, шчо завернув вельможниї, круто спа¬ 
дала в низ, а там у леваді паніла в правокруг 
проміж тином; а по-за тином, по обох боках, 

росли верби, старі вже верби, так, шчо гільльа 
через вуличку простьаглось. Тут завсіди хо¬ 
лодок буваїе. Спустились—повернули. ІІаліву- 
руч у кругах Дінець, за Дінцем безкраї і] луг, 
а на праву руку обводом виступали верби; 
захистивши за собоїу малу малесеньку хатиноч¬ 

ку, шчо вже ї увійшла в земльу, за хатиночкоїу 
садок, за садком стіноїу стоїіть креїдьана скильа, 
тільки ] видко на вербах, наче на небі, тинок 
та вишник. Хата з садком у леваді обгород- 



жена так, ]ак кошелі робльать. Так гарно тут, 
шчо і пан зупинивсьа. .їакась тихість падаіе 
на душу, іак гльанеш навкруги. Наче знову 
зробивсьа малим і мати до серцьа пригорнула. 
І злодір і розбцник тут недобрі,ршууть. 

— Хто тут живе, мабуть добрі льуде? за¬ 
питав пан господарьа, шчо провожав. 

— Хома тут живе, пане, Хома Запорожен- 
ко. Вашу ньанці Марі ані, братом доводивсьа. 
Вона в і ого і умерла. 

— А—а! шчо ж він убогир мабуть, бо жад¬ 
но] і повітки не бачу. 

— Та такиі убогир пане, шчо хоч під вік¬ 
нами б ходити, та де під тином вмерти, саме 
в раз. От ,)а зараз. 

З сим словом підійшов він до Хати і по- 
грьукав у віконце. 

— Хомо! а Хомо! а-гов Хомо! 

Жадного одказу. 
— Та ходімо, пане, і а вам одчиньу. 
Увійшов пан у сінці, а далі і у хату. Боже, 

Іак кругом пишно, іак весело, іак гарно; а іак 
у хаті темно, убого і сумно! Прьамо проти 
двереі на лавці, головоіу до покутьтьа лежить 
чоловік. (Так кладуть тих, шчо вже на божу, 
мовльав, дорозі). Ор іакщ худорльавиі, іакн) не- 
дужир Очі в іого не роскрились, дарма, шчо пан 
у хаті. У роті пересохло, у грудьах аж клеко¬ 
тить. Важко ]ому дихати. На ногах і ому по¬ 
кинено діраву свитку. Однііеіу рукоіу вхо- 
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піівсьа він за груди, друга з лавки повисла... 
Коли б Хома не так важко дихав, то ви б 
сказали, шчо це мрець. 
Перед і їм став високії), вродливи), молоди] 

пан. Оксамітне іого, широке іак море, уб|)ань- 
ньа доторку]етьсьа до діравор свитини Хоми 
Запороженка. Здоровьіа зушлось із сме2)тьтьу, 
багацтво зі злидньами, вельможни] пан із стар¬ 
цем, державець із сворм підданим. Нічого тобі, 
пане, тут підрізати. Це бжольатко односило 
вже сві] мед. Годі вже носити! Скільки штанів 
ти пошив собі за працеіу цього чоловіка, шчо 
собі може не придбав і на труну—не то-шчо! 
Іди відсільа! шчо тобі тут? Іди у сві] весели] 
будинок. Даі чоловікові вмерти спокійно. Не 
турбуі іого. Шчо з того буде, іак він роскрив- 
ши шче раз, остатніі 2заз свої і очі, побачить 
тебе, льубого сього пана, шчо взьав на себе 
]ого силу, іого хліб, та приніс іому своіу гарну 
картину на спомин, іако рівниі до рівного, іако 
вільниі до вільного? Іди ж бо геть, пане мі] 
льубиі; не 3230зумііе він твоіер шчи230сти. 
А пан стоііть, сторть та дивитьсьа. Він шче 

не бачив, іак вмграіуть крепаки. Може дов&- 
детьсьа кому росказати. 
Печаловита картина, шчо в пана не2зед очи¬ 

ма, зво2зушила іого душу. Впала туга і на 
І ого се23денько. Він поманив че2>ез плече свого 
вожака. 

— Не вже ж, спитав, ви так і кинули іого 
* З 
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самісінького тут умірати? Не вже ж у вас і 
жальу нема? О льуде, льуде жорстокі!... 
Де ж дівсьа тві] звінкиї голос, пане? Ніно 

це за страх, та разом і їакась шаноба з великим 
жалем, здержуїуть тву голос? Огльаньсьа, пане 
мі'і жалосливщ, це ж їакась покидька вміра)е. 
Не турбуісьа бо! Не турбуїсьа! Він не сам 
лежить тут у хаті без жадної і підмоги; он за 
тобоїу коло печі сторть дівчина. Широко роз¬ 
крила вона свої і карі очі, бліда-бліда сторть, 
сльози так і ринуть з очеї на долівку... Тру- 

ситьса дурна — наче тебе бортьова, наче ти 
рїі від батьківського ліжка одігнав. 
Пан гльанув на рр. А, їака гарненька дів¬ 

чинонька,— дарма, шчо у такії обідранії одежі! 
Нічого ї питати, хто вона? Під деревом висить 
пожовкли] лист. Озьміть їого, гльаньте на де¬ 
рево, на їого зелені листочки, хиба ж не пізна- 
]ете, НІЧО вони з однор ТІЛЬКИ, ШЧО ї ПОЖОВКЛИ] 

колись зеленів і красувавсьа. Нічого ї питати! 
Зараз знати, шчо це дочка, а то на лавці батько. 

І смуток, і добрість обньали душу вельмож¬ 
ного. Він зближивсьа до вродливої і дівчини. 
Сльози ї горе так скрасили (]ір обличчьа, шчо 
Іак би не така паскудна одежа на рїі тілі, то 
І ти б, му пишниї пане, впав би перед неїу 
навколішки. Так обідрана ж! 
Вельможнії], кажу, зближивсьа до нер ї ти¬ 

хісінько положив на їді плече руку. .Іака бі¬ 
лесенька та гарнесенька ручка в пана! Іак 
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сьазуть зого обідці та каблучки! Дорогими па- 
хошчами пахнуло на дівчину. Труситьсьа дур¬ 
на! Не цілузе і панську руку. 

— Не вбиваісьа так, мо]Є серденько, сказав 
пан. Батько видужазе... Ось ]а пішльу по лі- 
карьа... Не журисьа так, дівчинонько... Коли 
За пішльу по лікарьа, то певно при]іде... він 
вилічить батька. Зараз і коні пішльу, не жу¬ 

рись бо! 
Пан погладив рр по головці; хотів був чо¬ 

ломкнути, так батько застогнав, а дочка ви¬ 
пручалась з панських ручок і кинулась перед 
батька. 

Тихенько вертавсьа пан від Хоми. Він ішов 
до дому —- не встиг пороздавати з картонок. 
Турбуватись посилати по лікарьа, вже нічого. 
Хому нідводьать добрі сусідочки, шчоб обмити, 
Зак закон велить. Сумно вертазетьсьа пан до 
дому. А собаки аж скавучать, так рх і кортить 
ухопитись за панські литки,—смачні, думазуть. 
На другиз день ховали Хому. ІІомиливсьа 

Хома, коли загадував, щчо з поховати зого 
буде ні-за-шчо Не три, а чотири дошки по¬ 
дарував пан, та з збудували домовину. За до- 
мовинозу зніов сам вельможниз, а шчоб шче 
більше вибавити овіз жаль—чорнозу стрічкоіу 
застебнув сорочку. 



— Зб¬ 

ут. 

Мина]е тиждень, і другий і треті] післьа 
Хоминор смерти. Буде Хома в царстві, бо 
покоштував пекла на землі. 

Сторть вбога рго хатинка. То була біленька, 
стала чорненька, дошчі пооббивали. То тільки 
де-ряких шибок не було в вікнах, а тепер і 
рамок кат-ма. Та нема ж і дверец Сталась 
Хомина хата пусткоіу. Не захистив і садок. 
Де ж ]ого льуба дитина? Де ж іого втіха? 

Де ж ділась Гальа чорноока? — У пана вель¬ 
можного Гальа; в високих хоромах вродлива 
дівчина. Привітав Гальу, захистив сиротину 
нічири] народольубець!... 

VII, 

Пане мі] мили], пане мц мили)! Красно рос- 
казував ]еси про наш народ, та про іого злидні. 
Шче краснішче росказуватимент, іак повер- 

нешсьа з Комарчуківки до столиці. Плакати¬ 
муть тво]і вільні підданні та восхвальатимуть 
твоіе щчире, твоіе чуле серце! І роскажеш 
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ти ]ім, іак післьа Хоминор смерті, осталась 
Іого дочка, Гальа, сама самісінька, іак зіли¬ 
ночка в полі. І не було в нср ні пити, ні 
Іісти, ні-в-чім хороше походити. Та не було 
в неіі ні братіка, а ні сестрички, шчоб коло 
нер піклуватись, рр тугу розважити. Велика 
пригода постигла Гальу, і не було нікого, 
шчоб став у пригоді (таки] вже нечулиі та 
попсовані^ народ в творі Комарчуківці, шчо 
І чуже горе і іх не болить). І пропала б Гальа, 
загубила б своіу молодість і вроду, по наймах 
ходьачи, або і в куні сидьучи. Тоді, скажеш, 
Іа взьав ІІІІ до себе, і зодьаг, і зобув, та шче 
І письма навчив. Ви ж зна^ете, панове, ска¬ 
жеш, шчо моіа наікоштовнішча думка, це дати 
освіту простим льудьам, нашим темним братам. 

Тоді тільки народ зближитьсьа з нами, тоді 
тільки він не буде вовком на нас дивитьсьа. 
.їак хочете, працьуіте і ому на користь, хоч 
роспинаітесь, а він усе своіе товктиме: „не вірь 
панові!" Він не повірить ні вашому слову, ні 
вашому ділу, такому ділу, шчоб прославило 
ваше іменьньа, колиб іого виконаним народом, 

на приклад в Англичан, або-шчо. Освіта, тільки 
освіта і поможе нашому зіедноченьньу з на¬ 
родом. Тепер треба заводити школи, скрізь 
школи, в усьакому селі школи. Вже і тепер 
пани наші зрозуміли, іаково вони потрібні на¬ 
родові. У часописьах шчодньа читаіемо, шчо 
І убогі панки заводьать школи. Тільки ж чи 
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буде з цього користь. На вдьаку! Не так вони 
приімаіутьсьа за діло. Ось іа виіасньу моіу 
думку. Ви згодитесь, панове добродійство, шчо 
б свішники дльа народу виходили з самого ж 
народу. Про це змагатись нічого. Добре! Тепер 
от-щчо. Кого виводити у свішники? Моіа дум¬ 
ка така, шчо між нашим народом жінки сто- 
Іать вишче над чоловіків по своіі натурі, і 
впевньаіу вас, шчо іак би дати освіту шцбіль- 
ше дівчатам, та виводити рх в учительки, то 
раз, вони скорішче зрозумцуть науку, а друге 
— батьки і матірки не бо]атимутьсьа відда¬ 
вати дитину в школу, бо рх там не битимуть, 
не роспинатимуть, коли не швидко зрозуміле, 
шчо треба. Дівчина ніколи не буде така 
жорстка, іак чоловік. .Іак вам, панове, вподо¬ 
балась моіа думка? Правда? Ну, радііу, шчо 
З ви так думаіете. Тепер вертаіусь до Галі. 
Пропала б, кажу дівчина ані за шельага. Ду¬ 
мав іа, думав, іак рр допомогти? І іііі жаль 
було, та шче і згадалась моіа стара ньанька, 
Маріана, а Гальа і і]і родичкоіу доводилась. От 
Іа і надумав: вивчити рр письма, та і зробити 
рр свішницеіу в Комарчуківськіі школі (до 
мене там ніхто ) не згадував про школу. Ма¬ 
ти мо^а добра була льудина, але ж, іак ка¬ 
жуть, недрукована, іак і всі наші пани давніх 
часів). Узьав іа Гальу в горницьу (вона таки 
по народньому ходила). Почав учити. Не по¬ 
вірите, скільки праці моіер було з неіу. Місьа- 

/ 
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ців зо-два з неіу бивсьа, поки вивчилась 
трохи читати і писати. По-переду була поньа- 
тлива, а там шчось засмутилась, бачу, не іде 
наше діло на лад. Шчо воно таке, думаіу? 
Аж закохалась моіа дівчина в кухарчука. Ну, 
шчо тут вділені? Коли коханьньа в серцьу, 

то вченьньа в голову не пііде, думаіу. От Іа 
Ііх спарував. Просьать за головатого батька. 
Нншиі був би не піішов, але ж іане так думаіу. 
Високе місце заімаіу іа межи льудьми, то і подо¬ 
ба міні перед вести в нашому ділі. Коли такі, 
Іак ми, панове, пристануть до народу, при¬ 
стануть і инші, бо вони на нас дивльатьсьа, 
за нами ітимуть. Та і народ тоді поважатиме 
більше своіе рідне, коли зобачить, шчо і ми 
не гордуіемо ііх звичаіами... Отто і угодивсьа 
на ііх проханьньа. Був у ііх головатим бать¬ 
ком (головатоіу матірьіу була жінка мого 
вправльаіушчого). ^к би ви побачили, іак 
вони міні дьакували! Дуже дивно рм було, 
шчо і а — пан, та сидів з ними, іак прости) 
чоловік, ^к справили весільльа, то іа подару¬ 
вав Галі хатку особливу, три десьатини зем¬ 
лі, корову, пару бичків, та шче шчось — не 
паміатаіу вже. А за це обовіазав рр, шчо іак за- 
ведетьсьа школа в Комарчуківці, то, шчо б вона 
була вчителькоіу, а до того, шчо б і сама шче 
трохи навчилась. Книжок і паперу іа рі по¬ 
купив. Писав Карло .Іванович, шчо в них тепер 
дитинка іе. Так от, панове, ^|а думаіу, шчо з 
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мо^е]і школи, іак вона збудуіетьсьа (а це буде, 

}ш Комарчуківці хоч трохи порозумнішчаіуть), 
то буде більше користі, ані ж з тих, шчо по¬ 

заводились на Вкрарні. 
Оттак росказуватимеш, пане му льубир і 

восхвалить тебе тво^е столичне підданство. 
Воно, може, шче більше б восхвалило, коли б 
ти не соромивсьа та росказав рм, шчо оде]> 
жавши лист од Карла Івановича, шчо в Галі 
народивсьа синок, ти іому післав сво^е благо- 
словеньньа з ніатьдесьать карбованців на зубок. 

Нехаі усі знаіуть твоіу добрість, вельможнщ 
народ ольубче! Неха] замовкнуть ті зли) і льуде, 
шчо провадьать, буцім тд занапастив молоди] 
вік Галі. Цитьте, безсердечні! цитьте, цитьте!... 

VIII. 

Але ж ми загадуіемо, шчо розказуватиме 
Павло Іванович Комарчук, повернувшись до 
столиці, а ;він шче і досі сидить у своіему 
Комарчуківському будинку. 

Три місьаці минуло післьа Хоминор смер- 
ти. Сидить вельможни) у своіему кабинеті. 
Тілько шчо прочитав часописі. Позіха]е. 
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— Господи, іака нудьга тут, думаіе. Жад- 

жор душі животі, ні з ким побалакати, ніхто 
мене не зрозуміє. Народ іакиісь дурниі, не¬ 
звичайні, бирьуковатиі, пахмурниі, у боги).... 

Може, колись і покрашчаіе—та коли те буде? 
У літа іде—коли то буде? Тут з нудьги за¬ 
гинеш! Усе на самоті, мов у шпаківні. Та б 
сьуди розумних льуде) посилав замість поку¬ 
ти. З народом жити, з народом зцтисьа треба, 

кричать усі. А. пуди лишень, подивись на 
народ попереду, та поживи тут, побачимо, 
Іакоіі заспіваєш. Велику душу, добру вдачу 
таі велику жадобу добра народові треба мати, 
шчоб оттут висидів три місьаці, іак іа виси¬ 
дів. Не багато таких знаідетьсьа. Тоді тільки 
до Петербурга, зак підпишимо „уставну/ Доб¬ 
ре, шчо вона вже написана. Геі, хто там!.... 
А скажіть управльаіушчому, шчо б на завтра 
зібрали громаду слухати уставну! 

IX. 

А і сердитиі же іа на тих писаків, шчо 
добрим словом сонце згадуіуть. І—і, боже, іак 
сердитиі. Оце пише-росписуіе, шчо воно і іак 
там було, та і почне: „А сонце, каже облива- 
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ло евоіім золотим ироміньньам і те, з друге, 
І третье...“ А шчо б воно золотило тобі очі, 
Іак схочеш хоч на часиночку спочити! От- 

шчо, нисаче! 

Не хвальачи сонцьа, скажу так: Місьацьа 
липцьа у девзатиз день з вечора, загадано 
Комарчуківцьам збіратись завтрішнім ранком 
на панському дворишчі: Павло Лванович чи¬ 
татимуть уставну! 

І не збіратись би, коли б дуже сонце не 
викотилось у ранці зза панського саду, і не 
було б того, шчо було. А то ж викотилось, 
наче зого хто прохав. Та шче таке блискуче, 
шчо на вдивовижу! І коли вже треба, шчо 
б воно озолочувало шчо, так скажу, шчо по¬ 
золотило панськиз двір, а на дворі налоз, а за 
налозем попа в ризах, а за попом дьака с ка¬ 
дилом, а за дьаком вельможного, з зого окса¬ 
митними широченними штанами, зак чорне 
море, а там управльазушчого (з німців), а 
вже за тим і самих Комарчуківців, шчо сто- 
Зали тако ж обідрані, зак і перед рундуком, 
шчо с піддашками. 

Усі стозали, шапки зньавши, бо правили 
молебень. За молебень платив пан, і добре! 
бо тисьача Комарчуківців і за три дні не 
зібрали б стільки, скільки треба дати за 
відправу. 

Подьакузте, Комарчуківці, панові! Еге! 
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Уставна—не жарт, панове, хоч дльа кого, 

а і найбільше дльа вельможного. Раз те, шчо 
Іому треба обопільноц згоди, шчоб до царьа 
про себе довести і перед народольубцьами 
похвалитисьа, а друге... а друге } самі здорові 
зіпрете. Вже, ж лучше, ,]ак оцьа голота не 
сердитиметьсьа. Опокуніуні! 

Завважали, шчо не жарт? Добре, завважив 
і вельмож нір. .Тому, пробі, хочетьсьа тре] і зго¬ 
ди, та,) не вжеж і не буде? Не вже ж „наш 
льубір, наш добрії], наш чесшр“ народ не зго- 
дитьсьа з сворм прирожденним добродрем? не 
дурнір же він! 
Павло .Іванович, ]ако справедливці народну 

чоловік, розпочинаіе велике діло по народньому 
— молитвоіу. (От, а казали, шчо він ніколи 
не молитьсьа. Не кумедру ж він граіе перед 
народом. Віка ваша думка, панове?) Он, сто- 
]іть він навколішках (під ногами килим), б]е 
поклони до землі і молитьса, шчоб Господь 
дав іому силу принести велику жертву іого 
народові—іого підданим, шчоб він, милосерд- 
нір, роскрив сліпі очі обідраних, і шчоб вони 
зрозуміли великість душі панськор, великість 
Іого народольубра. Він сливе голосно, прока- 

зуіе своіу молитву. 
Еомарчуківці аж гудуть та поспіітруть 

помолитись, хто там знаіе, за шчо? іак би 
росказав, то може і віри не поньали б. А іак 
усьому бува)е кінець, то і Еомарчуківці одмо- 
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лились, без жадної і плати, на се) раз; а пан 
і хрест поцілував; тих же покропили тільки 
загалом. 
Німець стоїав і дививсьа так, наче вже 

тим службу нотерьав. Коли иодьакували па¬ 
нові і став він одсторонь, то вельможни) 
обернувсьа до громади з словом. 

Росказував рм, шчо пан маїе наділу на обо¬ 
пільну згоду, щчо про се ] в часописьах на- 
друкуїуть, шчо він до і їх з шчироіу душеіу 
обертаїетьсьа, то неха] вони не будуть неньа- 
куваті та нерозумні. Він рм дасть усе, шчо 
тільки можна, не обижаїучи дуже себе (бо і 
їому треба чимись жити). Шчо він до них 
був завсіди добрир не так, ]ако пан, а так, 
їако батько рідни], та шче в такі часи, коли 
мав вольу доходити таким же робом, |ак і 
инші, шчо дерли останньу свитину з льудер 
Та шчо? багато і дуже красно говорив пан, 
сльози ковтаїучи. 

От переказавши, шчо там треба, у такому 
случаїу, вельможни] вищьав з кишені уставну, 
розгорнув та і прочитав. 

„Наділ таки) же, ]ак був. Підданці звольать 
переїти на оброк, платьачи шчо-року стіль¬ 
ки ї стільки, бо грунта „на Суходольной р-ЬкК* 
(у повну воду плоти женуть), та і близько 
до міста Козолупівки (де продаїуть тільки 
дьоготь та хомути, та, опріч нрісутствуа та 
острога, три чоловіка живуть). Та шче під- 
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данці звольать на викуп, вносить панові пі ату 
частину з викупних грошву^ 

— А шчо, погано, панове громадо?—спи¬ 
тав пан жартуіучи. 

— Та, таки і поганенько, пане, загула 
громада. 

— ІІу, то—то! Тепер слухайте ж! Вбача- 
Іучи вашу велику нужду ] злидні, жадаіучи 
жити з вами по братерськи, шчо б ви на мене 
не нарікали, додаіу вам до тих півтора дньа 
прежнього наділу, шче по десьатині на вісім 
душ; та се шче не все, не дьакуіте, та ски- 
даіу вам ту надбаву, шчо положено з грунтів 
надплатоіу за поле. 

— А шчо, може і не подьакуіете? каже 
народольубець, веселенько усміхаіучись. 

— Та спасибі і за се, пане, загула громада. 
— Ну (христьачись), слава Богу... Геу хто. 

там? А винесіть лишень горілки, та почастур 
те нас. 

Побігли по горілку. 

— Ну, так завтра ириідете підписувати, 
та шчоб і свідки були. 

— Та ні вже, пане, підписуйте самі, а ми 
не підпишемо. 

— Чом? скрикнув пан, здивувавшись. 

— Та тим, шчо ми того не знаіемо. 

— Та ]а ж вам росказував і Положенеє 
читав. Шчо ж ви там не зшиєте? 
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— Та ні вже, підписуйте самі, пане, товче 
громада. 

—• Ото Господи! Може на викуп не згод- 

жаз’етесь? 
— Та не згождаземосьа ж. 

- Ну і добре! І з’а рад, шчо не цураз'е- 
тесь жити підо мнозу. Коли б на мене, то за 
ніколи б не розушовсьа з вами самохіть. 

— Правда, пане, — гомоньать. Та ми і на 
чинш не згоджаземось. 

— 1 на чинш?! Та вам же користнішче, 
ніж на ианшчину ходити. Ну, так і на пан- 
шчину підписузте. Тільки ж памзатазте, каже 
вельможни), трошки вже засмутившись, шчо 
управльазушчиз у мене укрутненькир догльа- 
датиме вас на роботі. 

— Та ні вже, пане, ми не підпишемо, а 
вже самі підпишіть,-—одказали громад озу. 

— Е3 громадо! Тепер не згодимось, другим 
часом не пожертвузу ту надбавку, та з землі 
не дам більше того, шчо мали. 

—- Пане, пане!—озвавсьа сивиз дід.—Шко¬ 

да з казати про ту надбавку. Ми не обідніз’- 
шаземо, і 13і платьачи, та 3 ти не побагатієш, 
коли не подарузеш. Се ти був подарував дві 
сороківки в рік на сімзу. Шкода і казати 
про ту надбавку. 

— Таз шкода! озвавсьа пан, бо дурні зесьте. 
І сього мазу право не подарувати, та 3 ніхто 
не дарузе, тільки 3а таки) дурень. 
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— Правда, пане, отгукнулись.— Спасибі вам. 
^к почув вельможнії] таке слово, так і 

шапку (сиву смушеву з червоним дном) надів, 
а то стозав, іак і громада, шапку зньавши, 
бо він знав, шчо і отамани кошові на раді, 
та] сам Хмельницький іак з ого обібрали в 
Січі, стоіали без шапок. 

І нашчо зіішло дурне сонце в 10-іц день 
місьацьа липцьа! Пучше б було, іак би воно 
І не викочувалосьа зза паньського саду. 

— Так, іак же, громадо! гукнув народо- 
льубець, почервонівши. 
Громада стоіала мовчки. Хто потилицьу 

чухав, хто вуса крутив, хто довбав палицеіу 
земльу, а хто дививсьа на попа. Були такі, 
шчо роздивльалисьа на німцьа, наче вперше 
Іого бачили, але ж ніхто не гльанув на пана. 
Усі мовчали, тільки ^ан ІІокиденко вихопив- 

сьа собі на лихо. 
— Та не турбуітесь, пане; робитимемо, іак 

і робили, тільки „оставшцС не підпишемо. 
Прикаже урьад на чинш іти, — на чинш 
підемо; на викуп — то і на викуп, а тепер, 
каже, до слушного часу ходитимемо на пан- 
шчину. Вибача]те, пане, а грамоти не підпи¬ 

шемо. 
І — і! іак посатаніле вельможни)! Іак за¬ 

тупотить ногами, іак гукне: 
— Что—-о! Ах ти мьерзавьец! Слихалі, 

батьушка? свідьетьельем будьтье! А, какоФ?! 
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.Іа тьебье дам слушно] час! Жі тьебье накажу, 
как бунтовать... К чорту! (гримнув на льо- 
карв, шчо принесли горілку): Свіньіам виліть! 
,їа тьебье дам слушно] час! Свьазать ]Єво! Карл 
Івановіч, что стартье? Ах ви гаідамакі, раз- 
боінікі иракльатиіе! і а вас у ж праучу. Как це 
ви у чорта Украрнци!... 
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