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Т А Р А С  БУЛЬБА.
«Правда всвіті иівичщцл,
Та вже ж колись - вшшачицця» народ, ирнк.

І .
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„кповернись-лишень, синку! чи ба! цур тобі, який 
ти кумедний! Що се воно на вас на попівські кап
тани'? Отакечки у вас всі в академій ходять'?“ і

Такою річчю привітав старий Бульба двох синів 
свойіх, що були в науці у кійівській 'академій, та оце 
прийіхали до батьківського куріня.

Сини його тіки що позлазили з коней. Це були два 
добрих левеиьці, дивилися собі ще з —під лоба, звичайно 
як ті школярі, що допіро вихопились з школи. Бони були 
здорові та свіжі на виду. Иіх молоді види вжезамохна- 
тіли, позаростали піо-напершим мошком, ідо ще й бритва 
неприторкалась. Дуже збентежені вони були отим бать
ківськім привітанням, та й стояли собі нерухомо, устро
мивши очі у землю.

„Стрівайте лишень, тріпайте! дайте мині гаразд на 
вас роздивитись“, казав далі Бульба, повертаючи йіх, „та 
які ж на вас довгі жупани! отакі жупани, еге! таких жупа
нів ще чорт його й бачив коли на світі! на прочуло жу
пани, усім жупанам жупани! А побіжи лишень котрий, 
подивлюсь, чи ии гепне, запутлявшись у поли.“ .
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„Облиш кепство, тату!-шкода шпилить.“ Вимовив на 
решті старший."

„ДивИсь-но яка пиха! та чому ж би то й не шкилити.
„Та так бать; хоч ти мині і  батько, а кепкувати

меш,-далебі-попобью!,,
„Ах ти сяіяй-такий, сину! як де, батька?“ огрізнувсь 

на його Тарас Бульба, відступившись на кілька ступ
нів дивуючись;

„А тож! За наругу ні на кого не подивлюсь та й ні
кому не лишу!“

„Як же ж ти хочь зо мною битись*? хіба навкулачки1!“
„Та вже як би там не було.“
-Нум, сину, навкулачки!“ казав Бульба, засукуючи 

рукави: „побачимо, який з тебе вдався чоловік на кулак!“
1 батько з сином, иамісь привітання, як і годилося 

б довго небачившись, почали один одного стуоувати у 
боки, у груди й у пояснищо, то відступлюючись й ози
раючись, то знов приступаючи.

„Дивіцця, людоньки: здурів на старість! зовсім з 
глузду зсунувся!“ казала бліда та сухорлява йіх добра 
мати, стоячи на порозі; вона ще й не встигла обняти свойіх 
синів коханих. „Діти до-дому прийіхали, білпі аніж рік
як і в вічі йіх бачила, а він не-знать що вигадав: навку
лачки битись!“

„Та він, бачу, гарно б'ьецця!“ казав Бульба зупи
нившись: „Біг-ме, добре!" додав він, трохи оправляю
чись: „так, що хоч би й не куштувати навіть! Добрий буде 
з теос, синку, козак! Ну, здоров бувай, сину! почолом
каймося!“ От батько з сином стали цілуватись. „Гаразд, 
синку, люба дитино! Отак лупцюй й кожного, як мене попо-

лупцював: нікому нелиши! А- все ж таки як хочь, козаче, 
а на тобі кумедне убрання! а це що воно за мотузка 
висе?... А ти, лобуряко, чого стойіш й руки, кажеш, по
пускав1?“ казав він, обертаючи річ до меньшого сина: „чому 
ж ти, враженний сину, не бъесся зо мною?“

„Щ е що вигадай!“ казала мати, обіймаючи тим часом 
меншого сина: „й забреде ж отаке у стару голову, щоб 
рідна дитина та била свого батька. Наче б-то теперенька 
З до того: дитина молода, кілько верстов пройіхала, здо
рожилась,... (А цій дитині було аж над двадьцятєро ро
ків, а зростом рівно сажень.) Йому теперенька випочіти 
б треба з дороги на—дозвіллі; попойісти чого, а він битись

намагаецця!“
„Е, та ти, бачу, мамій, пестун, мазун, гарна, мовляв, 

мазана паляниця!“ казав Бульба. „Неслухай, синку, ма
тері: вона баба, вона нічогісько не тяме! Яке вам песту
вання! ваше пестування-чисте поле та добрий кінь: от 
ваше пестування! А чи бачите оцю шаблю? ось ваша мати! 
То все—ка’зна-іцо, чим натовкмачують вам голови: і ака
демии, й усі оті книжки, граматки й хвилозохвійі. все 
теє ка-зна-що: не варт гичі! Про мене—начхати на усе 
оте!“ Кажучи ссе, Бульба до ряду додав таке слово, що 
незвичайно його голосно й казати. „Але ось краще на тім 
тижні я вас на Запорожжя виряжу. От-де наука! отам ваша 
школа! таменька тіки й наберетесь розуму, от-що, діти!“

„И тіки це усього тиждень йім і дома бути?“ казала 
жалібно та кріз сльози сухорлява стара мати: „не дове
дення йім, сердешним, й погуляти, не прийдецця й хати 
ріднойі гаразд дізнати, не доведення й мині на йіх на
дивитись!“
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Годі, стара, годі скиглити! не на те козак здався, 
щоб з бабами ялозитись! ти б йіх сховала собі підведену 
та й сиділа б на йіх,. як квочка на яйцях. Ось йди ли
шень краще, та мірщій ставляй нам на стіл усе, що там 
у тебе в. Нетреба нам пампушок, мидяників, маковиків 
тайинчнх пундиків: цуп нам цілого барана, козу ке, меди 
сорокорішні! а надто горілки, та чи чуєш—не з вигад
ками горілки, не з родзинками та усякими бабськими ви
требеньками; а чистойі, пінявойі горілки, щоб грала й _ 
шипіла, мов скажена.“

Бульба новів синів свойіх у світлицю, звідки стрім
голов вихопилось у червоному намисті дьві уродливих 
дівчини—наймички, що цричинуряли хати. Вони либонь 
сполохались з прийізду- паничів, що не лишили нікому, 
абож додержуючи жіночого звичаю: згукнути та й кину
тись геть прожогом; зашарившнсь, зуздрівши парубка, 
та й потім ще довго затулятись рукавом з сорому. У сві
тлиці тій був такий убір, як до вподоби було за тих ча
сів, про віщо тіки й слави; що натякне народна дума чи 
то пісня, що вже білш не співають йіх на Вкрайіні прилюдне 
бородаті та старезні кобзарі сліпі, зтихадо Лаосу підбрийь- 
куючи на кобзі, як оце поводилось звичайно за тих важ
ких бонових часів, коли стали вигравати на Вкрайіні колот
нечі войові через унію. У хаті було чепурно, цвітною глиною 
повимазувано. По стінах висіли шаблі, карбачі, сітки до. 
ловінна птиці, неводи й рушниці усякі, й ішетолі, штучно 
оброоляний ріг на порох, вуздечка на коїтя, золотом бля- 
ховаиа, и пута з срібними бляхами. Вікна попускано ма- 
иенькі, з круглого сивого скла, які уздриш тепер хіба тіки 
що у стародавніх церков; кріз тійі вікна не мол: було інакше
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й дивитись, хіба відсунувши. Коло вікон та дверей но- 
иідвожувано смугами червоною глиною. Но кутках на по
лицях стояли глечики, пляшки та сулейі з зеленого 
й синього шкла; карбовані срібні кубки, позолочувані чарки, 
усякойі роботи: веиецейськойі, турецького, черкеськойі, 
що усякими способами опинились у Бульбиній світлиці, 
через треті, четверті руки,—що було світова річ за тих 
хвацьких часів. Берестові лави навкруг ио-иід стінами; 
великий стіл під образами, на покуті; широка груба з 
квітчастого та крапчастого кахлю, з запічком, закапел
ками й каруиками. Оце усе було обом парубкам но сві- 
домоети, бо вони що-року приходили у жнива до-дому, 
приходили, бо ще немали собі коней, та й звичаю не було, 
щоб школярі йіздили верхи. У йіх були тіко довгі чуп
рини, що за йіх жаден козак збройний мав право помия- 
шкурити. Тільки иа-ириконеччі вчиття йіх Бульба послав

йім пару молодих огирів.
За-для прийізду синів Бульба з-радощів казав по

кликати усю полкову старшину, хто тіки домував; та як 
прийшло двоє й осаул, Товкач Дмитро, давній його то
вариш, то він зараз показав йім свойіх синів, примо
вивши: „Ось нодивіцця лишень, які соколи! Я  йіх ие- 
забарюсь на Оічь вирядити!“ Гості поздоровили Бульбу 
й обох молодиків, та казали, що добре діло розпочинають 
що немає кращойі науки молодикові над тую Оічь запорозьку.

„Нутсж, паиове-братове, сідайте за стіл, де хто впо
доба. Нумо, сини соколи! наисам-иеред випиймо горілки!“ 
Так казав старий Бульба. „Боже благослови! бувайте 
живі та здорові,'орли момі, соколи! і ти, Остапе, ітиО и- 
дрію! дай Боже, щоб вам на вою хвортуна слулсила! щоб
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бусурменів били. Турків добре шарпали та й Татарву гаразд 
куйовдили, а коли й Ляхи стануть що на нашу віру лихе 
зачинати, то й Ляшвітеж відчепного дайте. Ну, підставляй, 
сину, чарку..,, а що, гарна горілка? А як пак ш>латині 
горілка1?.. Ие то  ж бо .той що, сину! дурні були Латиниці, 
вони й незнали чи е на світі горілка. Як пак того про
зивали—бодай го—що латиньцям вірші складав'? з мене 
нисьмак аби-який, то й не знаю; Горацій, чищо, еге'?“

„Чи ба!“ погадав сам собі старший син, Остап: „усе 
зна, буйвік, а ще й личкуєцця.“

„Мабуть архимандрит не давав вам й понюхати на
віть горілки!“ простяг Тарас річ далі. „А признайтесь 
діти, чи добре вас патьожили, свіжою березою по спині 
та й по всьому, що ні є в козака1? А мо’ як ви, бачь, 
вже через край порозумнішали, то вас мо й теє, і нагаями
частували. Десь не по суботах ріки, а перепадало й у 
середу й у четвер'?“

„Нічого, тату, згадувати,- то вже колишня річ, ми
нулося!“

„Хай теперенька сикнецця!“ промовив Андрій: „хай 
теперенька хто зачепе; ось нехай тіко поткнсцця яка не
гідь, Татарва,-знатиме, що воно е за річ козацька шабля!“

„Добре, синку,-Б іг—ме, добре! От так по-козацькі! Та 
вже як на те пішло, то й я з вами пойіду, присяй-Богу- 
пойіду! Якого гаснеда мині отутечка виглядати1? щоб я 
зробивсь домонтарем гречкосієм, чабаном, свинарем а 
чи бабійем,—та хай вони просчезнуть! Я козак-воля, не 
хочу! То що з того як нема війни? Я  так собі з 
вами пойіду на Запорожже погуляти,--далебі-пойіду!“ Ста
рий Ьульоа потроху розпалювавсь, розхожувась та на-
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решті геть розлютувавсь; устав з-за столу, підбадьорився 
та й тупнув ногою, до-давши: „завтра ж і пойідьмо! нема 
чого дертись! Якого біса ми отутеньки висядемо? Нащо 
нам здалась оця хата? на віщо нам оце все? на якого 
гаспеда оці горшки?“ Сеє проказавши, він почав бити й
шпурляти горшки й пляшки.

Бідолашна стара мати вже звичилась до таких'ь 
учинків свого чоловіка,-сидячи на лаві, сумно собі диви
лася. Вона не зважилась промовити ані-же; але ж як учула 
про такий тяжкий йій рішінець, не здужала здержати сліз; 
поглянула вона на діти, що через ніч припадало йій ро- 
стання з йіми,—та й ніхто не скаже, ні перекаже невимовнойі 
ваготи тієйі туги, що здавалось миготіла йій у віччю та в 
сдіилених міцно вустах.

Бульба був собі дуже упертий, огурний чоловік. Він 
мав собі вдачу з тих саме вдачів, що мали скластись тільки 
з під злигоднього ХУ сторону у кочуючому куті Європи; 
за тих зле-тяжких часів, як покинуту свойіми князьми 
Украйіну зруйновали, до—щенту випалили хижі Татари, 
не шшнно на ню налітаючи; у тую непевну добу, як 
зоставишся рідного куріня, став чоловік тут відважний; 
як, загартувавшися у лихій годиві, оселявся він безпепіне на 
пожежищах, під око страшним сусідам, хижикам та лякові 
переполохові, понявсь з йіми та й просто дививсь йім у вічі 
нелякаючись, зневірившись навіть, чи й є на світі яка 
лякуча річ; за тих часів буявих, як лойовим роздротом 
поняло спокон-віку тиху натуру славьяньську та й вибур- 
хнулось козацсьтво,- широкій розмах вільнойі розлогойі 
натури украйіньськойі; тоді саме, як болоншши, перево
зами. зогольніми місцинами густо вродило козаків, що й
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ліку йім не було. Тим-то й сиіляки—товариші йіх мали 
право одрікти султанові, котрий забажав дізнатись, чи 
велика йіх сила: „А хто його зна! У нас йіх порозга
дувано по всіх усюдах: у нас де крак, там козак, а де 
байрак, то там гляди й зо сто козаків; козацькому роду 
нема переводу!“ Це справді була надзвичайна проява 
украйіньськойі сили: йійі викресало з народних грудей 
крицею, що викувало злее лихо, йійі вибухало невсипуще 
лихо. Намісь прежніх дільниць та містечок, що у йіх було 
повно шпорників та ловців, замісь полукнязьків, що па
нуючи ворогували проміж себе та крамували містами— 
городами, постали грізні села, куріні з околицями, паланки, 
о'арди та змовники, і зйідночились проміж себе через 
спільній опаску й зненавість до нехрещених хижаків. 
,,Усім через історію свідомо, як йіх невсипуще життя зли
денне, повсечасні колотнечі з ворогами зарятували Європу 
від невпинних забігів та нальотів татарських, що наважу
вались зрозгардіяшити ню. Ляцькі королі, що королювали, 
намісь дільничних князів, над оцима розлогими, як море, сте
нами, хоч здалека господарювали й були собі плохі, алеж 
склали ціну козакам і збагнули, яка користь з такого буявого 
життя войового. Вони й сами підмовляли йіх й зъохочували 
до такого ладу. Під йіх обладою далекою, Гетьмани, що обі- 
ралися з-міжи самих же козаків та й самим же таки коза- 
цьством, додали ладу, переробивши оті села з околицями 
на полки та паланки. Це не було ушиковане, зібране до
купи військо, його б ніхто иепостеріг; але як припаде 
войовий час та посполите рушення, то небілш як за тиж
день жоден ставав на коні збройно, добравши у короля плати 
тіки йіден червінець, і за два тижні згромаД^джувалось таке
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військо, якого й не сила була б скомпутувати ані ягами 
некруцькими наборами. Минувсь поход, козак знов вер
тавсь собі до темних лугів, до степів, на дніпрові перевози 
та заброди, рибалчив, броварював, крамарював, виннику- 
вав, та й був собі вільний козак. По правді тодішні чужо
земці дивом дивували на козака, що придавсь він кібітли- 
вий до всього. Не було того ремества, щоб його козак 
незнав: накурити горілки, зробити воза, намолоти пороху: 
а як часом припаде, то й за коваля стати, чи за слюсаря, 
або й за котляра, а надто бенкетувати грече, як під силу 
одному тільки козакові-украйіньцеві—все оце було йому 
зруч. Опрічь лейстрових козаків, що повинні були бой
овою доби до воіо ставати, можна, було набрати по всяк 
час чи-малу силу й охочих, як прийдицця прикро: треба 
тіки було осаулам пройти торгами, майданами, по стелах 
та містечках, та на вози риштовані ставши погукпути 
зично:“ гей, грубники, пічкури, лазники, броварники, вин
ники! годі вам по винницях горілок курити, по броварнях 
пив варити, по лазнях лазень топити, по грубах, по печах 
спати, товстим видом мух годувати, спинами сажі поти
рати! Пас козацькою слави добувати! Гей, ви, чабани, 
гречкосійі. плугатирі, бабійі! а годі вам ходити за плугом, 
сапьяньці валяючи, та підлабузнюватись до жінок, марно 
козацькую силу занапащаючи! гей, ходіть—но ви з нами, 
гей з славетними козаками, козацькойі-лицарськойі слави, 
чести залучати.“ І  оці речі ставали за багаття, що упаде 
на сушняк. Плугатирі. кидав свій плуг, броварі, винники, 
залишали свойі кухви й діжки, рукомесник і крамарі, 
ік нечистому виражав ремеетво й крам, бив горшки 
в хаті,—і все. що було, сідало на коня збройно. Отож
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за тих часів то украйіньска натура геть велику міць, 
широченний роскид та загартовану постать узяла.

Тарас був з гурту давніх та щирих полковників: він 
наче тіки й народився що на вояцьке життя буяве; на 
ділі та й речах був нрявий собі чоловьяга аж занадто. 
Ляцрка подія почала вже тоді визначатись на украйінь- 
скім шляхетстві. Чи-мало шляхти наськойі попереймало 
ляцькі звичайі, пишались у роскошах, позаводили бун
дючну челядь, соколів, ловців, справляли бучні бенкети, 
позбудовували палаци. Тарас усім отим гидував. Він ко
хався у простацстві й жив в незлагоді з тими, що були 
прихильні до ляхів, узиваючи йіх недоляшками, по
лигачами ляцькими. Без угаву турбовитий собі, вважав 
він себе за правдивого захистника православнойі віри. 
Самоправне приходив він у села, де тіки скаржився люд 
на набавку „подимного“ та на втиски від орапдарів. 
Сам з свойіми козаками він усюди робив справи, та й 
поклав собі у закон, що трома разами доконче треба за
побігти шаблі,саме: коли комисарі не поважали старшин та 
у шапках перед йіх стояли, коли знущались над вірою 
та предківського звичаю не шанували, а нарешті, як коли 
ворогами були бусурмени, що на йіх за славу христи-
яньську зняти збройно руку вважав він по всяк час за 
праведну річ./

Він тепера заздалегідь тішивсь гадкою, як прибуде 
на Січь та казатиме: „ось подивіцця-лишень, яких я вам 
орлів соколів привіз!“ як покаже йіх усім свойім старим 
товаришам, загартованим у баталійі. як зважуть перші 
йіх вчинки у войовій науці та бенкетуванні, що теж 
було важлива річ у козацтві. Він попереду наважив був

самих йіх вирядити до Січі, але бачучи йіх молодих та 
рославих , любуючи чепурну та міцну статуру йіх,— 
заграла й його козацька, вояцька натура, і він поклав, 
другого ж дні й самому рушати з йіми, хоч треба цього 

. було тільки через уперту його вдачу. Він вже й клопо
тався, загадував, обірав коні й зброю синам—парубкам, 
навідувався й до стані, й до комори; обібрав найметів. 
що мусили завтра з ним виражатись. Осаула Товкача 
настановив намісь себе, й до того ще добре нака
зав, що як-шо подасть яку звістку з Січі, то щоб 
негаючи часу, мірщій прибував з свойім полком. Хоч 
був він трохи під чаркою й хміль ще гув йому в голові, 
одже ж він нічого незабув, коні звелів навіть напойіти, 
та всипати йім гарнойі чілнойі пшйниці, й натомившись
з клопіт, прийшов у хату.

„Ну, діти, тепер спати лягаймо, а завтра робите-
мимо, що дасть Біг! Та не стели нам, стара, поступ, не
треба нам йійі: ми спатимемо на дворі!“

Нічь тіки ще небо окрила, але Бульба завпеде за
рані лягав; він розплатався на килимі, укрившися кожу
хом, бо нічне повітря було геть ядерне, та й те таки, 
що Бульба, як домувавсь, подобав^ тепліш укритись. 
Він хутко захріп собі, а за йім і всі в дворі, усе, що 
ані лежало но кутках, засопло, захропло^и замугикало. 
Най-сам-перв заснув воротарь, бо білш над усіх лигнув
гострогляду за-для прийізду паничів.

Тіки одна собі бідолашна мати й неспала. Вона при
пала у приголовью свойіх коханих синіп-соколоньків, що 
лежали поручь; вона розчісувала йім грібінцем неохайно 
покуйовдені кучері, зрошаючи йіх слізьми; вона дивилась
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на йіх уся. вбачала йіх усім своїм почуванням, тіки й 
бачила. тдо свойіх любих синів, та й не сила оула 
йій надивитися. Вона вгодувала йіх на свойім лоні? 
простила, викохала йіх та й тіки на йідну хвилиночку 
баче йіх перед себе. „Сини мойі милі, сини мойі люоі! 
що то буде з вами, яка-то спіткав вас доля!“ капала 
вона й слізьми йій налилися б р и ж і, ідо через йіх 
змарнів йій колись-то прихорошій на вроду вид. Тай 
справді бідолашна була вона, як і кожна жінка за того 
хвацького віку. Тіки одну хвилину кохалась вона у лю 
бощах-милощах, тіко за першойі иалкойі жаги до кохання, 
за першого дівочого палу та й годі; далі суворий йійі чарів
ник Вражав, покидав йійі,—змінював на шаблю, на товари
ство, на бенкет козачій. Вона тіки бачилася з свойім 
чоловіком, що надва—дні або на три дні за рік, а по тому 
скількома років про нього ані лкойі не було й чутки. Та 
хоч коли й бачилася з йім, як жили вони укупі, що то 
зажиття йійі було? Вона терпіла усяку кривду, бійку 
навіть, а любощі дознавала, наче б тіки зласки давані. 
За тих часів жінка була якась, химерна річ міжи лица- 
рями-бурлаками, що на йіх гульлива Січ-мати з темним 
лугом-батьком надали свою хмурну вдачу. Молодість 
тіки шастьнула перед нею та й то без радощів; молоде, 
на вроду прехороше лице, йійі біле лоно звабливеє, 
поціловане, помиловане, без—часу зівьяли й брижжі йіх 
попсували. Усе тес кохання, почування, усе, що ані 
на в у жіночій натурі голублячого, палкого, усе теє 
повернулось мій в одно материне почування на свою 
дитину. Вона з жалю омлівала, вбивалася, ревно пла
чучи. як тая чайка щідрана^кружляючи^ кигиче над
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дітьми свойіми. Иійі синів, коханих синів видерають у 
нені, розлучають на те, щоб вже ніколи йій небачити йіх. 
Возна! мо за першойі ж буйнойі січі татарин зотне йім 
голови, і вона незнатиме, де лежатиме покинуте біле йіх 
тіло, що його степове птаство хиже розклює, а за жодну 
краплю йіх креві вона приміла б усю себе відала. Ри
даючи у вічі йім дивилася, коли непереважний сон вже 
починав склепляти йіх, тай гадала вона собі: „ А мо’ старий 
хоч днинок зо дві з дорогою підіждс; десь він тим і за
думав так швидко виряжатись, що дуже перебрав через 
край.....“

Місяць з високости вже давно освічував подвірря й 
сплячих, густу купу верб та височенний бурьян, що в його 
пірнув палісад, котрий оточував двір. Вона усе сиділа у голо
вах біля свойіх коханих синів, ні на хвилиночку незво- 
дячи з йіх очей, а про спання й байдуже! Уже коні чу
ючи світання, полягли на траві, облишивши пашу; вже 
лист зверху на вербі почав шелестіти зтиха, і вітрець 
свіженькій, гадюкою выочись, спустився зверха до коріня, 
лескочучи листя. Вона просиділа до самісінького світа 
і ані трохи втомилася, бажаючи навіть, щоб нічь про
волоклась яко мога довш. Голосний лошячій ржет розо-

- ЄЛ * *
тнувся з степу і розпустились по небові парости яснойі зорі.

Як ось Бульба прокинувсь тай схопивсь. Він дуже 
добре усе памьятав, що учора звечора заказував. „А ну, 
хлопці, годі спати, час ворушицця! тра коні напойіти! А 
де стара? мірщій, стара, готуй нам що поснідати: дорога 
далека!“

Бідолашна мати—збулась вонай останьойі надійі— 
сумно почапала у хату.

/ о  а""
\ <“•о  \
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Тим часом як стара мати з плачем лагодила снідання, 
Бульба давав загад, клопотався на стані і сам'обірав яке 
краще убрання свойім дітім.

Школярі до-разу поинчали: намісь покаляних чобіт 
на йіх були теперка червоні сапъяныц з срібними підко
вами, штани-море, з тисяччю брижів та зборів, на золотому 
очкурі, а до очкура довгі реміньці з китицями та иншими 
причандалами до люльки^ попричиплювані були. Жупан 
кармазиновий, з сукна щрячого коліру, як вогонь, під
перізувався квітчастим-поясом; за поясом—карбовані ту
рецькі пидстолі, оброблені у золото;, шабля брязкотіла, 
бъючися об ноги. Види йіх трохи засмалені, здавалося, 
погарнішали й побілішали; а молоді чорні вуси тепера 
якось дужче визначали йім з лиця білявість й дужий та 
свіжий парубочий цвіт; гарні вони були у смушевих ви
соких шапках з золотим верхом.

Бідолашна мати як зуздріла йіх, той слова нездужала 
промовити й сльози йій на очіх застигли.

„Ну, діти, все налагожено, нема чого длятись!“ ви- 
мовав нарешті Бульба. „Тепера, як звичайно похристи- 
яньскі, на дорогу присядьмо!“

Усі посідали, хто був в хаті.
„Теперенька благослови мати свойі діти!“ промовив 

Бульба: „та благай Бога, щоб вони хоробро воювали, 
У крайіну забороняли; щоб Христову віру завше захищали; 
а то хай краще счезнуть, щоб і дух йіх не смердів на світі! 
підступіть, сини, до матері: матчина молитва з пня моря 
повертає, на воді й на сусі зарятовує.“

Мати вутла, як звичайно мати, жаліслива, обійняла 
йіх, вийняла два образки невеличкі тай почипила йім на
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шию ридаючи: „крий вас Мати Божа.... сини мойі, соко
лоньки! пошли вам, Волге, добру годину, куди повернитесь! 
щасти йіх, доглянь йіх, милий Боже! Незабувайте, діти,
своейі матері.... перекиньте хоч звістоньку.....“ далі вже
йій не на силах було й казати.

„Ну, діти, поійдьмо!“ проказав Бульба.
Біля рундука стояли позасідлані коні. Бульба зско

чив на свого „чорта,“ що той аж ві'гхитнувсь змурду- 
вавшися, почувшись на вагу у кільканадцять пуд, (Тарас 
бо над міру був валгкий та огрядний собі.)

Як зуздріла ж мати, що йійі сини посідали на коні, 
вона кинулась до меньчого, обличчя котрого білш уявляло 
якойі-сь голуиности; ухопила його за стремено, припавши 
до сідла, та несамовито дивлячись, невипускали його з 
рук. Два козарлюги узяли йійі берелгео тай понесли в 
хату. Але як вийіхали вони за двір, вона знов прудко та 
легко, мов коза дика, як і не сила б иа йійі літіх, стрім
голов й собі вихопилась за ворота; недовідомою силою 
зупинила коня, тай обвилась хмилиною, обіймаючи сина 

трипалу, ніби божевільна, й себе не тямлячи. Иійі знов відвели.
Сумно йіхали молоді козаки, здержуючи сльози, бо 

боялись батька, що теж і собі трохи був журний, хоча 
й перемагався, щоб про теє навзнаки недати. День був 
хмурний; зело дуже жарілося; пташки щебетали якось 
невлад. Трохи відйіхавши, озирнулись вони,Хутір йіх 
ніби в землю увійшов,і тільки видко було по над землею 
два бовдури на йіх хатині убогій та верховіття дерева^ 
що по сучках його колись лазили вони, як білки; навіч 
йім ще розлягались ті луки, но яких мали вони спога
дати своє життя ще з маленькое™, як граючись, ка-
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чались вони по росяній траві, та вже як на тих же 
луках виглядали чорнобриву чарівницю-козачку, що жа
хаючись перелітала на молодих та прудких ніженьках 
через тійі луки. Ось вже йіден тіки над криницею жура
вель з колесом буваніе собі самотнє на небі; вже й тая 
площа^ Що вони перейіхала, здавцця оддалеку ніби гора й 
усе собою заступила.... Прощавайте й дитинство, й грання 
тай усе, усе!

п .

Усі іри верхівні йіхала мовчки. Старий Тарас про 
колишню річь і адав: за думами думи з молодого віку роєм 

илі гали, навіч йому, мов хвилі ті, проходили літа моло- 
Д иі, веселі козачі, але вже колишні, за котрими завше 

ур цця  ̂ ідолаха козак, бажаючи весь вік свій звікувати 
у веселій молодосги. Думка була й проте, що кого-то з дав
ніх щирих побратимів сво їх  побаче на Січі, лічив собі 
_, полягли вже, а які ще забарились на світі. Сліза трим- 

ому на оці, а сивая голова журно похилилася.

Щит СИН1В В0Г° .Т° инч* ДУШШ поняли. Алеж бо треа
пік г ° ДаШ °а ЙВХ'. ^ К0Р° поминув йім дванадьцятий 

’ “  3авдано У кійівську академію; за тих бо часів
діти уаЮДИ ВВажали •за потрібну річ освітувати свойі 
яко ’п і,.' °СИ р  тая мала здатись по-том у на покидьок,

мовляв / ' На °НИ б-'ЛИ Т0ДІ’ як 1 всі надані д0 школи’ 
тиохипп ^  ,На В0Л* С0̂  никохані, та вже там вони

спільного1 ш т °  щоАл ШЛІХі ' увались й б р а л и с ь  такого 
р г) „ - ’ 10 Удавав иіх схожих один на одного.

з того )̂ЩИИ СИН '̂аРас'в Остап розпочав свою постать 
До «араи першого ж року наківав на ню шьятами,

як там кажуть, змандрував. Знов повернули Остапа до 
школи, та страшенне вибатьоживши, посадили за книжку. 
Чотирма нападами закопував він свою граматку, й чотирма 
ж таки нападами нагодувавши його до неохочу березовою 
вашою, купували знов йому £'раматку. Алеж і впъяте за
певне був би зробив він так само, якби батько недав 
був зароку прилюдне запакувати його на цілісіньких 
двадцятеро років у чернечі слимаки, та як би був неза- 
присягсь заздалегідь, що вебачпти йому й до віку Запо
рожжя, як що неповчицця усяких наук в академійі. Ц і
кава річь, що це казав тойже ж таки Бульба Тарас, що, 
як ми бачили теє попереду, казав, що вся тая освіта 
неварт гичі й радив синів овсі таки недбати за ню. З  
того часу Остап почав на щирість, аж надто, працювати 
над тію огидою — граматкою тай незабаривсь поруч стати 
з шонакраїцими школярами. За тих часів уся тая освітня 
справа неспадала на лад життя люцького. Оті схолас
тичні, граматичні, риторичні та лogичнi хитрощі—муд
рощі неслушні були під тую добу, небуло чим покори
стуватись з йіх, немали вони знадобитись у житті аж 
ніколи таки. Тому, хто повчивсь отих мудрощів вони ні 
нащо нездавались, хоч би вони були не саме вже схо
ластичні. Тай сами ті тодішні поводатарі сліпцям у науці 
були ще невидющіші за сліпців, бо зовсім були далекі 
від спражньойі речі, від спитку. Наука тая була, одрі
зана, мовляв, скиба від хліба, нетодішнього тіста книш. 
До того ще безладня справа школярна та тисьба здо
рових молодиків-моцаків, усе оце мусило справити шко
лярство на таку стежку, що вела його осторонь науки. 
Іноді поганий кошт, иноді часті кари голодом, иноді ба-
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гацько погребів усяких, що прокидались в зеленій та 
місній натурі молодечій; оце усе згуртувавшися виплодило 
йім той розмисл, що вже на Запорожжі осилнів. Голодне 
школярство никало по Кійіві, та й кожен мусив бути по- 
всяк час сторожким. Перекупки, зочивши школяра, мір- 
щій затуляли^ як орлиця свойі діти, сластьони, бублики, 
голубці, кабачки тай усяку ласу річ школяреві. Старшин 
йіх, що мусив пильнувати піддавних йому школярів, мав 
собі такі страшенні кашені, що десь сховав би в них 
увесь крам з крамарнею перекупки-^'ави. Оце школярство 
кшовське жило собі свойім одлюдним побитом: до гурту 
з шляхетством ляцьким й наським його не приймали. Сам 
вошвода, Адам Кісіль, невважаючи на теє, шо він уся- 
ково підперав акедемію тую, алеж не прилучав його до 
ііромади шляхецькойі й заказував держати його скрутно.

оно про і е й заказувати ні-на-віщо було; бо ректор й 
прохвесорі ченьці таки нешкодували школярству тали та 
^ар ачів, й почасту сікутори так закатно патьожили по 

«и аду сіарших свойіх, що ті скікькой) тижнів схо- 
лювались сівши. Багатьом сяя річь була байдуже, зда- 

я,.п о Мало чим 1 ірчішою за добру перчаківку; алелі инъ- 
геть то оприкрилась тая березова каша, що вони

стгап1̂ ™  Н̂аРеш1’і манДРувати на Запороліже, як-іцо 
л ЛЯЛИ' аи0 як непопереймають на дорозі. Бульбенко 

ІІепРайював над логикою та богословию, алеле
one їй 3 ''1ИСЬ скаї)а®них карбачів. Світова річь, що усе 
тійі ^СИЛ0 1 и натуру його запеклою й додати йому
ччтпА СН0|И' Г0І° гарту, що значив завледе козака. Остап 
воіши В.ВаЖавсь за ш°накратцого товариша. Зарідко до- 

Л—— нашими на. завзяті розмисли,—обнисти садовину
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й визбірати баштан; алелі він був завше перший з —міжи 
тих, що ставали під ручь розмис^ливому привідцеві— 
школяреві, тай ніколи, як би прикцо не припало, ніколи 
не виказував на свойіх товаришів; ніякі карбачі чи дер
качі немали його усилувати тую зраду вчинити. Пори
вало його до буйного вою та бучного бенкету, а на инчу 
річ неквапився, цуравсь навет; ніколи сливе що инше й 
на думку йому неснадало. З  рівнею поводивсь він навпро
стець. Добрість він мав собі таку, яка тіки малась бути 
зпід його вдачі тай за тих часів. Материни сльози з —гли
бока взрушили йому серце:та оце одно чїки й сколотило
його й присилувало схилити голову Ліурно. /

Менший брат Остапів, Андрій, мав почуття трохи
жвавіші та якось білш розцвічені. До науки був беручі- 
ший, алеж весилкуючись, як звичайно крута та місна 
натура поводицця. Він був мусьовитіший за брата, час
тіш ставав за привідця на розмисли й геть-то небез- 
пешні, та иноді зза підмоги свого розуму мусьовитого од- 
вилювався від карности; а як Остап, то той байдул;е 
собі—спускав тійі тай лягав під березу мовчки, недба- 
ючи про змилування. Його теж, як і Остапа, поривало 
до зусилля, але ж почувавсь він душею й на инчу річь. 
На кохання почуватись став він скоро переступив за 
вісімнадцятий рік. Дівоча врода теперенька частіш йому 
на палкі думи спадала. Прибуваючи на беседі хвилосохв- 
ській, він бачив що хвилини кралю, як зоря; що хвилини 
мріла йому чорнявая та білявая чарівниця; що хвилини 
ввижалась вона йому квіткою чорнобривцем, калиною, 
пишною рожею пахучою; що хвилини мелькали йому лис
кучі тугі перси дівочі, біла, прихороша, уся гола рученька,
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саме навіть убрання, облипле круг йійі дівочого, але ду
жого стану, одгонилось йому в думах якимсь невимовним 
любим почуванням. Алеле мусив він потай від товаришів 
ховатись з оцими яровитими думами, що поривали його 
парубочу натуру; за тих бо часів вважалось за соромну 
й ганебну річ матися козакові на думці про дівочу вроду, 
та про кохання-милування, непбспитавши найсам-перв 
буйного бою. Останніми часами він врідь хіба ставав за 
привідцю голінного товариства на здобитки, але білш 
блукав собі самотою у Кійіві по глухих кутках, окритих 
вишневими садками, проміж невеличких хаток, що так 
приємно визирали на вулицю з садків. Інколи забродив 
він на шляхецьку вулицю, де теперенька старий Ііійів, де 
жило тоді вельможне шляхетьство украйіньске і ляцьке, 
та де будилищабули вже з примхами. Якось одного разу 
задивився він й на його сливе найіхала будара якогось 
ляцького дуки, а надто ще й хурман з ‘щвгелезними ву
сами стьобнув його добре байбарою. Андрій роздротився, 
наче на нього вогню скинено: з опалу, як несамови
тий, ухопивсь він місною рукою за заднє колесо й зпи- 
нив тую будару. Але ж хурман, відбігаючи дяки за бай- 
бару, стьобнув мірщій коней: коні сіпнули,—-і Андрій, 
на щастя встиг відхопити руку, але ж гепнув, заоравши 
носом у багнюку. Як ось дзвінкий та гормонійний регіт 
розітнувсь йому над головою. Коли він зирк! аж край 
вікна, як зірниця зійшла, стойіть краля, що й зроду-віку 
нелучалось йому бачити: чорноока, біловида, мов сніг той 
зорею оссянний; щиро вона сміялась й з того сміху вона, 
як зоря блискуча, мигтіла своєю красою. Андрій отете
рів. Він нестямившись дивився на ню, тай малював собі
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ще дужче вид калом обтераючись. Чия воно є оця 
краля? міркував він. Мавсь був наваживсь довідатись від 
челяді, що багато одягна стояла заворітьми округи моло
дого кобзаря, слухаючи його співів; але я: челядь тая 
зчинила регіт, зобачивши яка з його мацапура, тай ані- 
же невідказала на його роспитки. На репеті дізнавсь 
таки він, що краля тая була дочка войіводи ковен ьського, 
що прийіхав на час у Ііійів. Другойі ж нічі, як подобно 
одним тіки завзятим школярам, Андрій переліз через 

: іа чостокіл у садок, далі знов на дерево, що розлягалося 
гиллям на саме будилшце; з дерева знов переліз на дах. 
та знов димарем проліз просто у кімнату до тійі кралі, 
а вона на той час, сидячи перед світлом, виймала з вух 
дорогі серги. Вродлива ляхівка, забачивши перед себе 
незнайомого чоловіка, з переляку ані телень; але лі я к  

укмітила, що школяр стояв собі непідводячи очі, нерухомо, 
й рукою навіть неворушачи, а надто що це був той са
мий, що ляпнув у багнюку на йійі очі,-знов поняв йійі 
регіт. Надто Андрій з обличчя був собі нестрашний аж 
ні тріньки, а що на вроду той геть-то хороший! Вона 
з душі сміялася й довго бавилася йім. Тая краля була 
жвава, як звичайно ляхівка; йійі чудовні очі, як дьві зорі 
проміннясті, проймали зглибока. І  як ляхівка смілко пі
дійшовши до його, наділа йому на голову свою промін- 
нясту золоту gaльoнкy, на губи почепила серги й напнула 
на його серпанкову станку прозору, з зубцями гаптован
ими,- той тоді навет Андрій стояв собі, мов окутий, й 
рукою нездужав поворушити. Вона зряжала його, робила 
йому тисячу усяких пустощів, як жвава звичайно дитина, 
ч|ім уявляють себе дзиндзюристі ляхівки, з чого бідаха
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Андрій ше гірш зпантеличився, Він удавав з себе химерну 
хіадуру,—роззяиіівши вершу, та очей незводячи, дивився 
він йійвясні, як зорі, очі. В той час грюк біля дверей 
сполохав кралю. Вона звеліла йому сховатись під ліжко, 
а як все вгамувалось, покликала свою слугівницю бранку- 
татарку; наказавши йій нишком провести Андрія у садок, 
а відти наулицю через ділування. Але ж цим разом не- 
пощастило Андрійові перелізти через ділування без при
тики: бо воротарь прокинувшись оперіщив його добре по 
ногах, а на улиці й надто добріш попопрала його челядь 
збігтися. Опісля такойі причини проходити по-при бу- 
дилище теє було дуже небезпешно, войівода бо мав че
ляді тись. Андрій ще раз якось побачив тую кралю 
ляхівку у костьолі. Вона укмітила його й приязно осмі
хнулась, як би й до гаразд знайомого. Знов ще якось 
накинув що Андрій оком, тай годі, бо перегодом войівода 
повішав, й намісь вродливойі ляхівки чорноокойі визирала 
якась потороча. Ось про віщо гадав Андрій, поникши 
головою та уткнувши очі коневі у гриву.

А тим часом степ-море вже давно поняло йіх: ви
сокий ряст обнявши, окрив йіх, ніби у море пурнули
тіки чорні шапки раз-повз-раз випурнали з сього зеле
ного моря.

„Гай-гай, хлопці! з якого це дива отак засумували1? 
Вором, сором лепська мати! промовив Тарас, виборсавши 
з думок сиву голову, що були обснували ню< „Це справді, 
немов ті ченьці; а ну—лишень неподобні думки геть к 
оісу! а беріцця за люлки, то це краща річ! Люлки в 
зуои та чкурнімо з вітром навипередки, щоб і птах теє, 
не то що! що було бачили, а що буде побачимо!“
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От козаки, припавши до коней, зникли у траві; тіки 
толочена трава, гадюкою слідом въючися за йіми, давала
навзнаки, куди майнули козаки.

Ясне сонце давно вже пливло по чистому блакіттю 
і теплим, живущим промінням вливало степ. Усе, що 
було у козаків на душі смутне, заспане, у-міть зникло>
й серце йім джерелом заграло.]

Що далі, степ все кращав та кращав. Увесь пів
денний край, увесь той протяг, що теперенька звецця- 
„степи“ —геть аж до самісінького моря Чорного, був за 
того часу зеленою цілинною пустинею споконвіку. Ні
коли плуг нерозчісував сього пишного заквітчаного степу. 
Це було море зеленее; як дмухне вітер— зхвилюецця, за
шумівши зтиш, тай коте зеленійі хвилі-гори але ген-геть без
краю. Тіки дикі коні, ховаючись у тому мореві зеленім, 
як би й у лісі, куйовдали його, гасаючи вихром. Тай а ні 
що на світі немало бути краще над його! Увесь поверх 
степовий удавав з себе зелено-злотого окіяна, що по йому, 
ніби зорі по небові, засіялось рябіючи усякого квіту 
тьмами-тем. Кріз тонкі стебла пронизувалися лилові й 
блакітні волошки, жовтий дрік пирамидкою вискакув над 
верх; порошою ромен розпорошився; з-під його витикаецця 
прикро-червоний воронець. Колосок пшениці, бозна звідки 
сюди занесений, наливавсь собі тихо у гущині. По-під 
зелом ширяли куріньята, попростягавши шийь Тисяча уся
ких співів пташих голосно розтиналися. Над степом го
рою нерухомо висіли яструби хижі, розплатавши крила, 
на діл пильнуючи. Геть-геть крюки, гал|ч снує над бай
раком; ажонде осторонь гуси хмарою кружляють джер- 
§ючучи, а джеро'ет лиманом, бозна як далеким, лунає.
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По високій ВИСОКОСТІ! сизопері орли буяють, клекочучи 
хижо. Онде з зеленого моря випурхнула чайка-киги-киги! 
л^урво підбиваецця вгору, роскошуе собі, купаючись у 
блакітному морі. Он ба! перекинулась знов на крилах, 
лиснувши навсонні.... Гей-ген степи-поля, роскіш—воля!

Наші прочане тіки на кильканадцятеро хвилин спи
нялися за-для обіду; тоді козаки, батова, десятеро чоло
віка, щойіхали з йіми, одъязували боклаги з горілкою й
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гарбузи, що намісь посуду малися. Иіли тіки хліб з са
лом або коржі, горілки пияіштікй по одній чарці, аби 
сили покріпити; бо Тарас Бульба боронив напиватись у 
дорозі, тай знову на коні аж до смерку.

Над вечори степ і геть обмінився. Уся тая заквіт
чана округа позлотилася останнім гарячим соняшним про
мінням й поволі примеркало; навіть було знатно як тінь 
довшала, перебігала степом й тьмано-зеленою ставала; 
степ парував дужче, а жодна квітка, кожне зело пахо
щами дихало-й з усього степу потягло пахучим духом. 
Зтемніле блакіття розмалювало; як жар червоним зло
том, широченними смугами; де-нде порозкидав вітер шмат
ками білі, прозорі як серпанок, та легесенькі хмаринки; 
а сквапний вітрець запашний та свіжий гойдавсь помалу 
по-верх рясту й ледве торкавсь до лиця. Уся тая му
зика, що в-день гула, ущухати стала йинчала. Сіренькі 
ховрахи, повилазивши з свойіх нірок та цапка ставши, 
голосно висвистювали на весь степ. Коники цвіркотіли 
тепереньки голосніш. Іноді вчувалося ген—десь на са
мотньому лиманові ячання лебедяче, й мов срібло брязкотіло 
лунаючи вітром. І^рочане, обравши осередь степу ста
новище та запаливши костер, варили на таганку куліш
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на вечерю; з казанка пара кужеліла вгору скіс. По ве
чері, попускавши спутані коні на попас, лягали собі ко
заки спати, розплатавшися на кереях, а ясні зорі при
язно дивилися йім в вічі. Вони чуди на свойі вуха у траві 
незлічну силу комашин, Свиснява, деренчання, цвіркот- 
нява, дзижчання, пискрява, усе оце гучно розтиналось 
серед ночі, голоснішало від свіжого вітру і присипляло 
йім дрімотне чуття. Як же ж який з йіх прокидався та 
вставав, тому степ здавався засіяний блескучими, як зорі, 
світляками. Інколи то там, то інде зачервоніє небо від 
пужарів, а лебеді, чорними ключами напівнічь летючи, вмить 
осявалися срібно-рожевим світом і на той час здавалося, що 
неначе б то червоні хустки літали по темному блакіттю. ^  

Не було прочанам у дорозі жаднойі причини. Ані де 
нетраплялось йім дерев, а все той же таки безкрайій, віль
ний та прихороший степ, часом тільки ген осторонь си
нів верховиною далекий луг, що оточував Дніпро. Якось 
раз показав Тарас синам чорну цятку у траві, додавши 
речі: „Ажондечки гаса Татарин“! Манесенька голівка 
вусата уткнула оддалеки просто йіх очі, осокою попрорі
зувані, понюхала, як хірт, вітер, та постерігши, що коза
ків було тринадцятеро чоловіка, мов сугак той, туже мить 
счезла. „А ну діти, чи доженете татарина?... шкода й 
незапитуйтесь, зроду ні! у його, дияволенного сина, кінь 
прудчіший за мого чорта. Постерігши таку причину, 
щоб часом не натрапити на татарьску залогу, Бульба за
безпечивсь ось яким побитом: щоб татарва неспала на йіх 
слід, добігши до невеличкойі річки Татарки, гилки Дні- 
провойі, пустились вони уплинь на коніх, та чи-мало про
плинувши, вихопились знов на беріг, тай потягли далі.
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Згодом після цього зпів-тижня, вже недалеко було 
цім до того місця, що налучии вони, виряжаючись у 
дорогу. Як ось потягло прохолодою: вони почулись, що 
близько й Дніпро.... Лік ось і він сам старезний дідуган 
славетній вилискуєцця сивими хвилями кучирявими; пиш- 
ницця собі по-під оболоками, чорного смутою блакіття 
оточуючи. Підходе все ближче та ближче, дмучи з ста
речих місних грудей прохолодою; а на решті поняв собі 
розплатавшися займище—пів усього того степу. Оце саме 
ті береги Дніпрові, що од-поки вони е, пороги запру- 
жали йому лоно, а поминувши йіх, надолужував свого 
старий—шумуючи, як море, грав собі старий на просторі; 
а надто ще й острови, що мов пиння теє, витикаючись 
з-посеред його, випружали його геть за береги, де неза- 
бороняли йому ходи ні скелі, ані кручі, а ген широко 
та вільно слався він собі піймою холодними хвилями. 
Озденьки козаки позлазили з коней, зійшли на порой 
та, через годин зо три плаву, опинились кіля Остріва— 
Хортиці, де пробувала тими часами Січь—мати, що мавши 
собі непосидячу натуру, почасту з дітьми свойіми пере- 
гніздювалась.

У березі юрма люду лаялася з перевізниками. Ко
заки охаючили коней. Старий Тарас підбадьорився, під- 
тянув на собі пояса тугіш й згорда розвів сиві вуси. 
Паруоки— сини його теле огледіли себе від птат до по
тилиці, та почуваючись якось ніби радно й жахно, всі 
вкупі вйіхали на Присічча, що за пів верстві від самойі 
* ічі було. На вйізді затлумило йіх пвяті.десятьма вер- 
ділягами, іцо гепали у двадьцятеро пъятеро кузнях — 
землянках, дерниною вкритих. Чинбарі—моцаки. сидючи
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на рундуці на вулицю, місними руками виминали шкіри 
волові; по-під ятками крамарі розташувалися з крицями, 
креміньцями, порохом; Вермен порозвішував дорогі хустки; 
Татарина повертав на штилі баранячі скрутні з тістом; 
Жид тримтячи цідив горілку з барила, витягши уперед 
голову з пейсами у ярмільці. Але перший, кого зуспили 
вони, був Запорожець, що розплатавсь собі серед шляху, 
повідкидавши геть руки й ноги. Бульбі не сила була, 
щоб незупинитш ь та не шлюбувати його: „тьху, цур 
тобі, як пишно розплатався!... чи ти ба!... яка питана, 
хоч малюй!“ казав він зупинивши коня. Бо й справді, 
аж бо диво йме! Запорожець, як лев, вивернувся серед 
шляху, а чуприна згорда через голову простяглася на 
дьві четверті' шляхом; дорогі саєтові штани—море у 
дігтю. щоб знало всяке, як, бач, зневажа йіх Січовик.
Полюбовавши його досхочу, потяг Бульба далі, пропи-
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хаючись вузькою вулицею проміж майстрів, що тута й 
робили свою роботу, та проміж усякого люду, що пона- 
схожував сюди з бозна-яких крайін. Увесь оцей люд 
пробував на Присіччі, що схоже було на ямрарок; ІІри- 
січча ж годувало й зодягало Січь, що тілки дбала про 
буйні войі та бучне бенкетування.

От й Присічча вже поминули. Ажось й сама сла- 
вутиця Січ-мати з кілька-еадцятьма курінями, дерниною 
вкритих або повстиною. Де- котрі гарматами риштовані. 
Ані де ані якойі ж тобі огорожі; нема теж й тих неве
личких низеньких хаток з піддашшям, що були на При
січчі. Невеликі шаньці без жаднойі до йіх варти, уяв
ляли велику недбалість Запорозьку. Скількоро Запорож
ців—моцаків, лежачи серед шляху з люльками в зубах,

V
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подивились байдуже на прочан та й ані з місця. Тарас з 
синами сторожко пройіхав помалу проміж йіх, привітав
шись звичайно: „Добридень, помагаібі!“— „Спасибі, по
сполу з вами!“ одказали Січовики. Усюдою степом мальо- 
ванними купами рябів люд. З йіх видів смаглюватих за
раз знати було, що вони загартувались до—стоту по буй
них воях, пройшли, мовляв, кріз сито й решето. Так от 
де тая Січ-мати! озьде кубло теє, що з його вилиняють 
усі оті гордовиті та дужі, як леви, велитні-козаки; ось 
самий той щирець козацьства! Ось звідки джерелом грає 
воля й козацьство на всю Украйіну!

Прочане вийіхали на великий майдан, що на йому 
завше Запорозці раду радували. На перевернутій чи-малій 
кухві сидів Запорожець, знявши сорочку й повагом латав 
ню. Знов йім запрудила дорогу бурса музики, стоячи в 
коло, а осередь молодвк-січовик,—шапка йому геть набік- 
рогом й знявши руки до гори, таньцював з усієйі сили раз- 
по-раз вигукуючи: „Гей, ну! ану-ану швидче музико! гу
ляй, пане, без жупана, гуляй, вітре, полем! гуляй душа 
без кунтуша, бо в кунтуші душно! Гей, Хомо! шануй весь 
хрещений мир-оковитою досхочу! Зверхом лий, нежалкуй! 
Пийте, брати, лийте, діди, досхочу кружляйте! Пийте, 
люди, хто горілку, а хто мед, а хто пиво, та тЛШивоГ 
И Хома з синицею під оком одно знає—насипає кожному 
оез ліку, хто до гурту приставав по коновці чи-малій. 
Біля молодого запорозця четверо старих цробцювало мете
лиці; то вихром підхопившись, скидались осторонь, сливе 
що на голову музиці; то вмент присівши та убоки взяв
шись, тяли навприсядки: „Отак діти! добре! будете па
нами! та садили гопака, чим—дуж били в затужавілу
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землю срібними підковами, аж земля гула ген—навкруги 
й далеко вітром лунав тропак з гопаком, що садил’̂  чим
дуж дзвінкими підковами козаки. А один, дужче від усих 
вигукуючи: „Нумо пити, нумо лити, поки сили гуляти! 
Будем, пек його мамі, ворогів карати! грай море, Чорне 
море! Гей, гила-гиди-гу-гу-гу!“ литів на вихрах таньцюючи 
слідом за другими. Чуприну йому гойдав вітер, навстяж за
лізні груди, зверху кожух у рукава, а піт, що дощ ливний, 
краплистий, патьоками лився з його. „Та хоч кожух 
скинь, батьків сину!“ гукнув врешті Тарас: „чи ба, яка 
спека!“—В а, не можна! одповідав запорозець. — „Чом 
неможна?“ — „Тиж кажи!.... в мене вже така вдача, що 
скину, те й пропью!“ Во й правда таки: ані шапки, ні 
пояса, ані жупана, ні вишиванойі шовком хустки вже 
чортмалс: усе де слід застряло, Громада все білшала; до 
таньцюрів ще приставали, та й ушкварило Запорожже, аж
Хортиця гнецця! Але ноги тобі пориває, дивлячись, як ви-
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куртасом—вихилясом, садячи навзаводи гопака, пішло 
усе у танець—самий той що ни на є скалеенний, самий 
той дозвільний, якого чи й бачив коли світ, та що через 
ручих козаків, що витаньцювали того таньця й його про
звано „козачком.“

„Гей, як би не кінь!“ згукнув Тарас: „сам би пі
шов у танець, Бігме, пішов би!“ А тим часом проміле лю
дом стали й щирі лицарі січовійі витикатись; стали про
кидатись й сивочубі січовики, вшановані усим січовим то- 
варистом за щире-лицарьскі вчинки, за послугу товари- 
ствові,—що вже й нераз й старшинували. Незабаром 
Тарас спіткав чи-мало й знайомих козаків. Остап і Ан
дрій чули тіки привітання: „Гей, чуй! чи це ти Буйвівку?
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чи ще живий, дужий? Здоров Верни-дуое! Звідки це, 
Тарасе, Біг тебе несе?-Здоров Гонто! як ся маєш? Сяк- 
так, переваги-ваги плентаюсь по світу! Здоров Яворе! 
Чолом тобі Вернигоро! й на гадці немав бачитись з то
бою! Як тя Біг милує?“ Лицарі, що понасхожали з усієш 
Украйіни, чоломкались щиро навхрест, роспитуючи один 
одного: Чи живий ще Майстро Ладим? Як ся має Залі
зняк Калень? Мазена Євсаган? Де Сайгайдачний, Вогун 
Трихін повертаєцця? А Палій Танасько в живих? А Сірко 
Терень, Керуй-голова Галадій, Подобайло Лукань, Вир 
Свирид, чи ще трімаюцця на світі, чи мо’ й нащадку 
немає? „Чув Тарас, як отказуючи на його опит, розпо
відали товариші, що Майстро поліг на шибениці у Ляд- 
чині; шо Сайгайдачний на палю влучив; Подобайла оббілу
вали під Еизикерменом; Сірка тіло, як мак, міло. покри
шили Ляхи, а Вира узяли за бік гаком; а Палієву голову 
посолили та послали але у самий Царьград до Султана; 
що Багать-гора в Чорному морі солонцгоє; що Кируй-го- 
лова вихопивсь якось з Татарьських лабет, а натомісь 
Морозенкові живцем серце вийняли!“ Схиливши сиву 
голову й засумившися, проказав Тарас „шкода, дуже шкода!
добренні були козаки, щирі лицарі! та ба!... пером земля 
над йіми!“

III.
Вже мало не тиждинь пробував Бульба Тарас з си

нами на Січі. Остап і Андрій недуже дбали за войову 
науку. Не до вподоби було Січі заважувати себе усяким 
муштруванням та марне тратити час; молодь принатурю- 
валася до войовойі справи у спралшьому ділі, по буйних 
воях та герцях, бо й воювали Запорозці сливе без угаву-
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Козаки мали занудь, щоб гуляючи дбати за войову справу; 
опріч хіба що стриляти навлуч, та інколи гарцювали на 
коніх, та ще виражались у степи та темні луги на влови, 
а решту на гульню повертали—це прикмета на розлогу, 
вільну волю, замашну.

Уся Січь удавала з себе надзвичайну прояву: це 
була якась гульня без угаву, бенкетування, що бучно 
зчалося та край згубило! Де — котрі ремествували, 
інчі мали крамниці та крамували. а найбільша час
тина бенкетувала собі з ранку до вечора, з вечора до 
ранку, як-іцо у кишені брящала спроможність, та коли 
здобуте добре ще не перейшло до рук крамарям та шин
карям. Щось чарівливе мало у собі це гуртове бенкету
вання. Це не була збірка гультяйів, що бенкетували 
собі, затоплюючи своє лихо у чарці, але це бучна 
веселість навзаводи казилась надозвіллі. Кожен, хто 
приходив на Січь, забував і занехаював усе, що доти 
його занажувало; він, мов бісові на христинах, мижи очі 
плюнув і дунув, щей зарок дав на колишнє своє життя, 
та недбаючи ані провіщо, завдавав себе цілком козацькій 
волі та 'товариству, що було теж, як і сам, закатні гуль- 
тяйі—бурлаки-, що не мали собі ні родини, ні хатини, ані 
сімні, опріч ясного блакіття, степів безкрайіх та бенке
тування, поки й віку зайде. Оце ж саме й сплодило ту 
скажену веселість, котра не мала взятись білш ані звідки, 
ані з якого инчого джерела. Беседа, балянтраси, тере
вені—вені проміж громадою люду, спочиваючого собі без- 
пешне долі покотом, бували такі кумедні, такі жартливі, од- 
гонились такою силою спражнього оповідання, що треба 
було мати собі неодмінне, невзрушне обличчя запорожця,
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щоб слухаючи теє, не мінитись ані тріньки, вусом навіть 
неморгнувши—це добре знатна прикмета, що й досі ще 
одрізняє Украйіньця від його братів славьян. Веселість 
була пьяна та бучна; але невважаючи на сеє, це не була 
кальна коршма мерзева, що у Ній гуляючи, багнітує себе 
чоловік тією гульнею, в нівець ся повертає-ні, це було 
щире шкільне товариство. Тіки була та одміна, що за- 
місь сидіння за вказкою та слухання казна-яких тере
венів учитилевих, натомісь вони вчиняли нальот на пья- 
тьох тисячах коней; намісь луків, де гуляють у гилки, 
вони мали натомісь нестережені та занехаяні гряниці. 
що тута ж навидолоч витикав Татарюга свою прудку 
голову, а Турчин стовбуром буванів, дивлячись зашмор
гом, у зеленій чалмі. Одміна ще й та, що намісь силоміці, що 
згуртувала йіх у школі, вони самохіть покинули батька й ма
тір тай змандрували з рідного куріня; а надто ще, що отутевь- 
ка були й ті шибиники, у котрих вже тіліпалась була мотузка 
на шийі, а вони замісь страшнойі смерти побачили життя 
та щей не аби—яке, а життя навстяж, мовляв, що своя 
воля панувала, виграла, як сама здорова знала. А надто 
ще й те, що тут були ті, лицарьского звичаю люди, котрім 
мулько було задержати у кешені копійчину; бували й 
такі, що до того часу червіньця вважали за бозна-які- 
то вже великі гроші,-й такі митці, що йім з ласки жидів- 
рандарів хоч й кешеню вивертай-байдуже, нічогісінько 
незгубицця. Тут були усі ті школярі, що якось недо- 
смаку йім була академична березова каша, та що неприд- 
бали у школі аж нічогісінько, й за титлу навіть неза- 
чепилися; але ж при купі з оцими були й таки розумахи, 
котрі знали, що то воно за манія була Горацій, Цице-
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рон й Римська республика. Тут було багацько тих оса- 
улів, що опісля залучали собі чи-малойі слави у коро- 
левському військові; тутенька вивелось чи-мало опитних 
дейнеків, що мали собі таку звичайну думку: де-б-то 
не воювати—зарівно—аби воювати, бо неподоба лицареві 
пробувати без вою. Чи—мало було й таких, що привернули 
до Січі за-для того, щоб навпослі величатись: знайте, мов
ляв, нас—ми кислиці, а з нас квас,-що й вони були на Січі 
та вже й достоту загартовані лицарі. Та кого тіки тут не 
було?! Алеж ця дивна республика була саме до потреби за 
тійі доби, слушна, мовляв, річ. Охочі до вояцького лгиїтя, 
до золотих кубків, дорогих перчей, дукатів та червінців, 
жоден час мали знайти тут-ки собі працю, аби хіть. Тікі 
отим ласунам, що кохались у жіноті, на Січі було нія
ково, бо й у Присічче навіть не мала права появити очі 
ані одна жінка.

Аж занадто дивно здавалось Останові й Андрійові, 
що на йіх же очі безліч люду прибувало до Січі та хоч би ж 
тобі хто спитав: звідки ці люди, що воно за йідні і як 
йіх мають прозивати. Вони приходили сюди ніби пово- 
рітьма до власнойі господи, звідки за годину до того 
вийшли. Захожий тіки являв очі звичайно до Кошового з 
такою річчю: „Чолом тобі батьку Кошовий!“ —„Здоров 
бувай, козаче!“ одказував той. „Приймай, батьку, до коша!“ 
„Ачи тил: віруєш Ісусові? Питав Кошовий. „Вірую!“ — 
„І св. Тройці теж?“—Еге!—„І до церкви ходиш?“—- 
„Ато ж!“— І на чоло христа покладаєш?— „Авжеж!“— 
„Ану як?“— „Ось як!“— І захожий христився. „Ну, 
добре, батьків сину!“ казав Кошовий. „Йди ж до куріня, 
до якого сам, здоров, знаєш.“ Ото й увесь опит. Уся
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Січь молилася ув одній церкві, що малась на Січі, и 
приміла захистити ню до останньойі креві каплі, хочевь 
і слухати не хтіла про постування, спин й таке инше. 
Тілки Жиди-користивці, зажерливі до грошій, теж Вер- 
мени й Татарва, зважувались жити й крамувати у При
т ч і ,  бо Запорожці не подобали торжитись, а кільки
и р с іо і і  Д/1 ____— V— V/ ,1 Іііі О П і О  л л л с ы и м и .

Протеж доля отих зажерливих користивців, ласих до 
грошей, як мухи до меду, була бідолашна, дуже небез- 
пешна. Живучи у Присіччі вони схожі були на тих, що 
оселююцця по-під багать-горою Везувіем, через те, що 
як було неставало у Запорозців грошій, то бапщі Січо
вики руйнували та жакували йіх крамниці, беручи, що 
тра йім, задармо. Стародавня Січь-мати складалась з тости 
десятків курінів з лишкою; жоден курінь удавав з себе 
самостайну республику, або краще схожий був на школу 
та бурсу дітей, що живуть собі ані про—віщо дбаючи. 
Ніхто нічого сливе не дбав і нічого не мав сам собі: усе 
було до рук у курінного отамана, що за теє й мав собі 
звичайно прізвище—„батько“. У його були гроші, одежа, 
уся харчь й паливо навіть; йому давали гроші до схову- 
Зачасту куріні мали проміж себе суперечча: то у такому 

_припадці діло доходило зараз до бійки. Козаки вирою
валися на майдан та доти стосувалися кулаччям, поки 
які, нарешті переваживши, брали гору, то тоді захожу« 
вались оенкетувати грече. Еге, так отака-то була тая 
славутиця Січь-мати з темним Лугом-батьком, маючи У 
собі стіки сквапних принадів за-для парубоцетва.

Остап і Андрій з усього палу парубочого кинулись 
У де бурхливе море розлоге, забувши туж мить й бать-
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ківській курінь, й школу, й усе, що до того часу надило 
йіх, та й віддалися новому життю. Йіх усе на Січі за
лучало: на Січі панувала вільна воля, оруда й законна 
справа були прості, непутльовані, алеж тая справа за
конна Січова здавалася йім лютою до такойі свавольнойі 
республики, як Січь. Я к що козак попавсь у злодійстві, 
хоч-би-то тобі аби-яку дурницю хапнув, то це вже вва
жалось за посорому усьому товариствові: його, яко ога- 
неного чоловіка, привъязували до слупа, а біля клали 
кійі й ставили переріз горілки та решето калачів; жаден 
прохожачий повз його, випивши михайлик горівки, по
винен ^був дати шкбдникові ляща_ києм, та отак, поки 
шкодник й дуба дасть. У кого не було чим віддати боргу, 
того припинали ланцюгом до гармати, де він величався, 
поки хто з товариства незважувавсь його визволити, від
давши борг за його. Але білш від усього вразила Ан
дрія страшна страта, що звичайно покладалась за забій- 
ство. Тута ж на його очі, викопали яму, спустили жив
цем у ню душогубця, а поверх його постановили труну 
з забитим тай закопали обох. Навпослі ще довго при- 
виджовувався Андрійіві страшний отой звичай стратній 
та живцем закопаний чоловік з страшною труною.

Незабарились обидва Вульбенки залучати добройі 
слави у Січового товариства. Почасту сокупно з де-якими 
товаришами з свого куріня, а иноді й з . усим курінем 
тай з побічними курінями виряжались вони у степ на 
полювання, по птицю, якойі тись була тими часами, на 
дикі кози та свині; або а; ходили на заброди, на озера, 
річки й аотіки, приділені по жеребку на кожен курінь, 
закидати сітки та неводи й тягти дорогі тоні, на харч
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своему куріневі. Хоч тутки й не було такойі речі, на ко
трій спитуе себе козак, але вони дали вже сеое у знаки 
проміж иншими молодиками, яко завзяті, ручі й щасні на 
все. Добре й без обмилу стреляли навлуч, проти води 
Дніпро перепливали: а це такий вчинок, що за його но- 
вітнього приймали церемонно до товариства січового.

Але Тарас инчу працю йім лагодив. Дух його не 
терпів тачого тулячого життя: йому бажалось спражнього 
діла. Він виважував, що якби його справити Січове то
вариство на щире-лицарьскій вчинок, де можна, як слід, 
розійтись лицареві; врешті приходе якось одного дня до 
Кошового тай каже йому просто таку річ: „А що, батьку 
Кошовий, час. бацця, й погуляти Запорозьким'?“

„Нема де!“ одказав Кошовий, вийнявши з рота 
люльку-бурульку та чвиркнувши осторонь.

„Як то—нема де1?“ спитав Бульба. „Можна піти у 
Туреччину або до Татарви.“

„Не можна ні туди, ні сюди,“ одкрік Кошовий, узявши 
лegypнo знов сука у зуби.

„Та що бо се ти каеш—неможна'? як це воно так, 
що неможна1?“

„Та ось ба як: ми в злагоді з Султаном.“
„Трівай!“ погадав сам собі Бульба. „Та, джеж він

бусурмен, вражений син! а Бог і св. письмо каже бити 
бусурменів. “

„Не маємо права!“ одказав Кошовий. „Якби ми були 
незаприсягались своєю вірою, то може б воно й теє, а 
теперка ні, не теє, неможна, бач.“

„Та що там ка’—батька зиа що каверзякати—не- 
Як це воно неможна1? Як жеж це так—не маємо

права? неподобне вигадуєш, батьку Кошовий! не маємо 
права,—гм! Ось у мене два сини, обидва молодики, ще 
ні разу ні той, ні другий не був на бойовищі, а ти клеш
не маємо права, нетреба розважитись Заіюрозьцям.“

„Ну, що ж будеш казати? нестатьня річь, нечля!“
„То се-б-то чля, щоб марнувалась козацькая сила, 

щоб чоловік злиз з світу, як собака, іні слави, ні памьяти, 
ані одного доброго діла незробивши; щоб ані Украйіні, 
ані усьому хрещеному мирові не було з його ані якойі 
тобі корнети? Так наїро лі ми живемо, на якого ката ми 
создані? виклади ти мині. Ти чоловік розумний, тебе Р  
недарма обібрали за Кошового, розжуй ти мині своєю 
розумною головою: нащо ми живемо оце на світі?“

Кошовий ані телень на цей опит. Це був упертий 
козак. Трохи згодом знов додав: „А все лі таки войові 
побути.“

„Так ні?“ спитав Тарас.
„Авже ж ні!“
„То-б-то вліє об_вою шкода й гадки?“
„А то лі, конче, так!“
„Трівай ліє ти, бісів затязцю!“ погадав собі на 

думці Бульба. „Знатимеш же ти свого лисого батька!...“ 
тай поклав собі притьмом відскородити за сеє Кошовому.

Наклавши то з тим, то з другим, та щоб діло 
плавкіш йшло, утяв Бульба усім бенкет, і козаки, на 
підпитку скількоро чоловіка, попростували до майдану, 
де висів до стовпа п ри ватни й  „склик,“ що йімзвичме 
скликали на раду; незнайшовши цурупалків, що заведено 
були у Довбиша, вони ухопили колієц по поліну, тай 
нум скликати у раду. Напекли® прибіг Довбиш, чоловік
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високий й з одним оком, але й те страшенно зо сну на
бубнявіло.

„Який тут біс не в своє діло встряв?“ гукнув він.
„Мовчи! бери-лишень свойі причандали та скликай у 

раду, коли тобі велять, оканю!“ одказала підпила старшина.
Довбиш виняв з кишені цурупалки, що захопив 

бігши, добре знаючи приконечча таким причинам. Загу
готів „склик,“ згодом й Запорозці хмарами стали схо- 
жатись у раду, як ярая бжола гудючи. Усі Опертом по
стали, та як в-трете довбиш подав §-одло у раду, стала 
схожатись і старшина козацька: Кошовий! свойіми клей- 
нодами, яко ознака його уряду, суддя з військовою пе
чаттю, писарь з каламарем й ножем і осаул з пірначем. 
Кошовий і старшина уклонились навхрест Запорожцям, 
що згорда хвертами стояли.

.Чого се ви, панове, у раду зібрались, що волите?“ спи
тав Кошовий. Галас та лайка не дали йому простягти річ далі.

„Клади клейноди, клади, вражений сину, зараз клади! 
вибув своє, не хочемо тебе біллі за Кошового!“ гукали з 
гурту козаки. Де-котрі тверезі куріні наважились були, 
здавалось, за Кошового обстати, та п'ьяні й тверезі ку
ріні стали доходити правди кулаччям. Зчинився гуртовий 
галас, зик, гармидер.

Кошовий хтів був що-сь казати, але знаючи, що 
роздрочене свавольне Січове товариство! мало б його за
це забити у смерть,—вклонившися в пояс, поклав клей
ноди та й покрився у гурті.

„Чи волит'е й нам, панове Запорозці. покласти клейно
ди? спитала старшина та були вже зараз налагодились вво
лити громацьку волю—покласти причандали до свого у ряду-
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„Ба, ні, ні, ви старшинуйте!“ гукали Запорозці. 
„Нам треа було зкинути Кошового, бо він баба, а нам 
треба чоловіка.“

„Кого ж волите тепер обібрати за Кошового?“ спи
тала старшина.

„Кокубенка волимо!“ гукала одна частина.
„Не хочемо Кокубенка!“ гукала друга. „Нестече в 

його розуму за Кошового бути! Молодий розум має, зви- 
чайів козацьких гаразд незнає! До булави треба голови!“

„Хай става Шило за Кошового!“ гукали де-котрі. 
„Шил^обра'ти!“

„В спину тобі Шило!“ вигукувала лаючись зграя 
Січовиків: „що він є за козак, сучий син, що, як Татарин, 
піймавсь у злодійстві? До дідька,-кіями,-опіяку, Шило!“

„Бородатого, Бородатого настановімо за кошового!“
„Нехочемо Бородатого! к бісовому батькові з Боро

датим!“
„Гукайте Кирдягу“, шепнув Бульба де-кому.
„Кирдягу, Кирдягу, Кирдягу!“ гукали де-які. „Боро

датого, Бородатого! Кирдягу, Кирдягу! Шило! чортові в 
зуби Шило! Кирдягу!“

Усі чергові, учувши, що вигукували йіх прізвища, 
зараз вирізались з гурту, щоб ненавернути кого на думку, 
що вони підпомагали своєму обірові сами.

„Кирдягу, Кирдягу!“ покрило усіх. „Бородатого!“ За
чали вершити обір кулаччям, і нарешті Кирдяга переважив.

„А йдіть-но по Кирдягу!“ загукали. З десятеро чоло
віка вирізалось з гурту, ледве на ногах стоячи—так об
важилися. сердеки—тай потягли, простуючи до Кирдяги, 
щоб озваймити йому про його обір.
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Кирдяга, хочень старий вже, але розумний козак, 
сидів собі у своєму куріневі, ніби нічого й не знає, й ні 
нащо не дбає.

„А чого вам треба, панове? спитав він.
„Тебе треба: іди, діду, тебе за Кошового обрала!“ 
„Змилуйтесь, будте ласкаві, панове!" промовив старий. 
Де мииі на старости літіх бути дотепному до цього 

уряду! Чим я заробив собі таку повагу? та у мене й ро
зуму не стече орудувати товариством. Хіба таки нікого 
вже й не вискіпалось здібнішого з усього товариства?“ 

„Та годі там каверзякати, йди, кажуть тобі!“ грім- 
нули післаньці. Два козаки ухопили його за-під плечі, 
та вже як він там непручався, неопинавсь, а врешті 
притисли його на майдан у раду, лаючи, підштовхуючи 
та умовляючи. „Та неопинайся, бісів буйвіку! приймай 
шану, коли тебе шанують!“ Отак привели його у раду.

„А що, панове,“ погукнули зично поводирі: „чи во
лите оцього козака старого Кошовим настановити?“ 

„Волимо, усі волимо!“ гукала козацька громада, та 
й далеко гуготів полем гук.

Військовий бунчужний узяв клейноди тай подав йіх 
до рук новому Кошовому. Кирдяга, як поводилось, одмо
вився зараз. Бунчужний удруге-він теж; Бунчужний у 
трете, та аж за третім разом прийняв клейноди. „Добре, 
до-ладу, гаразд!“ гукала громада, та й знов ген-далеко 
покотило степом козацьке гукання. Тоді виступило зміжи 
козаків чотирі найстаріші, та сивовусі, та сивочубі Запо
рожця, й узявши кожен у жменю землі, що на той час 
з дощу розсякла, поклали ню на голову новому Кошовому. 
Калюка, стікши з голови, побігла по виду, по сивих ву
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сах. увесь вид покалявши. Але Кирдяга стояв ані змі
сти, та дякував козакам за додану йому шанобу. А надто 
ще й окрили його корогвами *).

Отак відбули козаки бучний обір: хто його зна, чи 
радїли йому так й інші, як радів Бульба: оцим він попім- 
стивсь над прежнім кошовим. А надто й Кирдяга був 
давній йому товариш, укупі бували вони на походах 
морських і суходілних, укупі перемагали тяжке, злиденне 
життя войове. Порозволікаласг» козацька громада відбу
вати обір, та й зчинилось таке бенкетування, якого Ос
тапові й Андрійові зроду-віку нелучалось бачити. Корчми 
зруйнували, мед, горілку, пиво позабірали задармо; шин
карі раділи, що хочень йіх незаймали. Кріз усю нічь 
бенкетували Січовики, вигукуючи та співаючи заславляли 
лицарські вчинки; а зійшовши місяць довго ще бачив, як 
ходили бурсами музики з кобзами, торбанами, півторба- 
нами та лирами, і церковні співаки, що мались на Січі за
для співу в церкві та заславлення Запорожцям йіх ли- 
царьских вчинків. Нарешті хміль та знемага стали пере
важувати місні козачі голови. Знати було як там, то інде 
падав козак до долу; як товариш з товаришем обійняв
шися та почувшись жалібно, ревно плачучи наветь, со- 
купно чоломкали сиру землю. Там покотом полягала ціла 
юрма козаків; а ондечки хтось обірав собі ліжко, де б 
краще прилягти, та й ліг просто на колоду. Остатній ще 
сперечавсь з пьяним чолом, мугичучи яку-сь нісинитницю

*) Звичай Запорожській— обсипати землю новітного Кошового—ось 
що заважай: щоб Кошовий погордував козацг.ством, добре щоб пам'ьятав, що 
сама громада вшанувала його, воливши йому стати орударем козацьству; але 
тая ж таки громада Й принизе його, як що зволе йому залишити кошовівство.
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собі під ніс, але врешті переважило й того пгяне чоло, 
зборовши під себе, та й заснула втомившися з бенкету 
уся Січь—мати.

IV.
Другого дні вже Бульба радився з новим Кошовим, 

що як ои його підбити Запороящів до або-якойі войо- 
вийі речі. Цей Кошовий був собі розумний та з біса хитрий 
козак, вздовж і впоперек знав Запорожців, та попереду 
був замовив кажучи: „Неможна присяги ламати, ніяк не
можна! А далі, мовчки собі погадавши, додав: „А проте, 
сількось, можна; ми присяги неполомимо, а так дещецю 
пригадаємо. Хай тіки громада зберецця, та не ч'О щоб-то 
по моєму загаду, а просто, самохіть, еге! Ну, та ти й 
сам гаразд знаєш, як це зробити. А ми з старшиною 
міріцій нагодимость до майдану, ніби нічого незназмо й 
невідаємо.

Непройшло й години після ційі сповіді, як ось загу- 
іогів скли і,. Де взялись на підпитку й необачні. Безліч 

апорозця виройілося на майдан. Знявся гомін: „що це 
воно таке? на віщо скликають у раду?“ Але ніхто нічо
гісінько запевне не дізнався. На решті то там, то інде 
сило вчуватись: „Дурнісінько дурнує козацьство! марно 
«лине козацькая сила: нема вою! От старшина розбаглаю- 
валась напропале, запливли очі салом! Либонь нема вже 
и правди на світі! Инші козаки попереду дослухались, 
а Далі й сооі стали казати: „Бо й правда таки, що не
має щиройі правди на світі!“ Старшина здавалася зди- 
вованною з оцих речей. На останнє Кошовий ставши 
серед кола, запитав Січовиків: „Чи волете, панове За- 
ЧРРОзці, річ зняти?“
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„Волимо!“ загукала козацька громада,
„Вважайте-но, панове Запорозці, ось про віщо зайде 

тепера річь: Сами-сте *) свідомі, панове, краще за мене, 
що багацько козака завиноватіло у корчми жидам, теж 
й свойім братам завинили стіки, що не один біс й віри 
тепера нейме. Далі, панове Запорозці. знов зайде річь 
проте, що чи-мало є таких хлопців, що ще й у вічі не- 
бачили, що то воно таке є за баталія, а молодикові, як 
сами-сте, здорові, знаєте гаразд, що без бойового часу не- 
мож пробувати, Що то з його й за Січовик, як що він 
не разу неходив на ралець з залізним бобом до бусур
мена?“

„Добре він рече“, пометикував собі у думці Бульба.
„Непокладайте, панове, що я сеє кажучи, мавсь 

собі на думці згоду зламати—боронь Боже! Я  тіки так 
це сам собі кажу, розважую. Надто, на Божім свідомі 
та й на вашім, панове,—у нас церква Б ож а, казати 
гріх, що таке. Кілька років, дяка Господеві святому.

І
*) У мові Подолян, Буковиньців, Галичан здебілша ось яка одміна: 

вони кажуть—ходили-сте, купили-сже, [Бк-исте йшли, ходили-еьжо, купили- 
сьмо, попасали-сьмо, як-исьмо йіхали, бачили-сьмо вовка, ходив-гчзь, купив- 
есь. хоть-би-сь рад піти, так немож; ходив-ггл, купив-сл*. Це те, мині ся здає, 
що по церковному—ходили—есте,-всіма,-єси,-есмь. Намісь—цця, кажуть ся, 
але на відлуці, перед словом: бицця-ся бити, купацця-ся купати, ся засмутив- 
засмутився; памісць—вони роблять-робля’, ходять-ходя’, модотять-молошг’, ла- 
годять-лагодя’, й надто. Замісь-буду орати,-робити,-бити—буду орав,-робив 
бив. Ііацісь—ходи-лишень сюди—ходи-по сюди,—мабуть-видсй, хай-най, його- 
\о , йому-'му, тебе-’мя, їіене-’леяя. миліш а-милі?#а; би й б ставлять у сере
дині слова на приконеччі, саме: уже здався б дощ—уже зд а в ^ -с я  дощ- ска- 
зив-(ж-ся, й надто. Але й так кажуть, як і скрізь по Украйіні. Мова Подолян, Бу
ковиньців, а надто Галиччаи одгоницця тією стародавністю, котру постережеш 
тепер поде—куди тілки по стародавніх наських книгах, церковною мовою

писаниих. Ж . Л.
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СТ0ЙІ7Б Січь, а й дотепер не те що, а хочь би тобі над- 
около була церква; образи святі навіть без жаднойі 
оброби й покраси; хоч би хто догадавсь скувати на йіх 
срібну мату; тілки й йіх, що спаде через смерть козака, 
та й спадки були аби-які, убогі собі, бо ще за живота,! 
сливе що усе пішло на пропій,—непостав Боже сього 
перед йіх дупіею! Еге, панові Січовики, бачте, моя опо
відь не до того, щоб розпочати войовище: бо з Султаном 
тепера ми у згоді, та й нам би був великий гріх, як би 
ми теє,...... бо ми заприсягалися по нашому законові.

„До чого ж це воно такі закрутоси?“ погадав собі 
Тарас.

„Еге, панове, так, бачте, до вою ставати ніяково— 
неслушний час, бороне, бачте, лицарьська честь. А я 
своєю старою головою от що гадаю собі: пустити на 
чайках саму молодь; най трохи призвичаюцця, пошарпа
ють береги Анатолій: Як на вашу думку, панове1?“

„Веди усіх, усіх веди!“ загукала козацька громада: 
„за віру ладні й головами наложити!“

Кошовий злякався; у його й на гадці не було ско
лотити усе Запоріжжя: скасувати злагоду цим разом 
вважав він за неправедну річь. „ Чи волете, панове За- 
порозці, вдруге річь зняти?“ запитав він.

„Шкода!“ гукнули йому Запорозці: „краще неви- 
речеш!“

„Як що так, то най буде так. Громацька воля над 
закон мині. Я  крепак вашойі волі. Це вже свідома річ, 
і св. письмо теж доводе, що, мовляв, голос громацький— 
голос Божій. Вже разумніш за те не мож прирозуміти,
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що громацькій розум прирозуміе. Громада—великий чоло
вік. Тілки ж от що, панове: ви сами звісні, що Сул- 
тан не залишить не поїїіещтвивщись за розвагу, що 
розважуцця козаки. А поки що теє , то б ми були 
на поготові, мали-б-ся на силах тай ніякого біса не 
бояли-б-ся. А надто й Тагарва: ми з Січі, а вона на 
Січь, бо це турецькі хорти; вони прітьма не кинуцця, 
тай до господи незважуцця підійти, а зкрадуцця тай 
глитнуть здотеньга збитки , тай боляче глитнуть. Та 
вже як ймецця, щоб теє, то тра’ всячину попереду по- 
приспособляти, бо в нас й човнів нема наветь стіки, й 
пороху ненамолото на таку силу, щоб можно було усіма 
виряжатись. А я, про мене, я радніший, я вволитиль ва
шойі волі.

Замовк хитрий отаман. Козаки стали купами гомо
ніти промін: себе, курінні—радитись; пьяних було омаль 
на щастя, тим-то й наважили послухатись розумнойі. 
ради Кошового.

Зараз вирядилось скількоро чоловіка на той бік 
Дніпра до військовойі скарбниці, де у недоступних під 
водою та в очеретах тайниках схований був військовий 
скарб та трохи збройі, по войовищах доскоченнойі. Иідні 
кинулись перегладжувати й споружати в дорогу чайки. 
Мітьтю захряс беріг. Зьявидось скількоро чоловіка со- 
кирників, теслів з сокирами. Старі, засмалені, плечисті, 
маслакуваті, дебелоногі Запорозці, сивоусі й чорновусі, 
позасукувавши холоші, ст.оляи по коліна у воді, стяга
ючи мотузом чайки у воду з берега. Инчі тисли злаго- 
жені сухі бервини й усяку деревню. Там обшивали дош
ками чайки, а там, перекинувши до—гори дном, конопа-
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тили, смолили; ажонде, по козацькому звичаю, привъя- 
зували до боків другим чайкам пуки очерету довгого, 
щоб незатопила чайок морська хвиля; а там далі, по всім 
узбережжю розіклавши костри, розтоплювали у мідняках 
смолу на засмолку байдаків, чайок, човнів. Бувальті та. 
старіші, шо пройшли, мовляв, кріз сито й решето, спитні 
у речах козачих, навчали молодших. Грюкотвіва, гук 
геть усію кружиною знімався; увесь беріг ніби живий 
ворушився й колихався.

Тієйі ж таки доби великий порон приставав до бе
рега. Стовпище людей на йому ще оддалеки махало ру
ками. Де були козаки у свитах, що рубець до рубця 
зъязано, а лат—як на селі хат. Таке дрантя (а на ба
гатьох опріч сорочки на хребті, шо й ребра світяцця, 
та люльки в зубах—нічогісінько не було) мусило навер
нути на такі думки, що вони абож відбігли якойі-сь 
халепи, абож навзаводи бенкетували тай пропіячили усе, 
що ані було на хрептові. Зміжи йіх вирізався, ставши 
по-сам перед, присадькуватий та плечистий козак, у діб, 
як з пів сотні років. Він гукав й мотав руками дуіце 
від усіх; але ж, за грюком та гуком робітним не було 
чути його речей ані же.

„А з чим прибули-сте?“ спитав кошовий, як порон 
вже приставав до берега. Усі робочі залишивши працю 
та попідіймавши сокири й долота, стояли мовчки дослу
хаючись.

»3 бідою!“ гукав з порона отой принизистий козак. 
„З якою ж саме?“
Л и  волете, панове Запорозці, річь зняти?“ 
„Волимо!“

„Чи може б у раду зібрались?“
„Кажи й так: ми озьденька усі.“
Усі Січовики ссукупились.
„А хіба ви нічого проте не чули, що койіцця на 

Гетьманщині?“
„Ва, ні! а що яс там за причина така? спитав Ко

шовий.
„Е, що! десь вам Татарин усім либонь позатикав 

вуха клинтухами, що ви ані же нечули!“
„Та кажи вже, що там таке зпричинилось?“
„Що зпричинилось!... а таке, що ми й родились, й 

христились, а такого ще-кривбі—нечули йнебачили: отаке- 
то коійцця, от що!“

„Та кажи хутчій, патяко, поки тобі язик не всох, 
що там робицця?“ гукнув який-сь з гурту нетерплячий.

„Такі злигодні, бездольні години тепера постали, 
що вже й святі церкви теперка не наші!“

„Як же я: це воно так сталось?“
„А так, що теперенька вони у Жидів під орандою. 
Як що Жидові незаплатиш попереду, той одправи 

святойі неможна правити, от що!
„Тю на тя , очма^о! що це ти блееш за нісинит- 

ницю, цаплёний!“
„Та як що гаспедьскій нащадок непокладе ознаки 

своєю псиною лапою на святій пасці, той пасок несвя- 
титимуть! “

„Невже, чи справді?“
„Присяй-Богу, так!“
„Та бреше він, панове! нестатечна річ, щоб паскуда 

Жид значйв св. паски!“
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„Але ж тобі, нестатечна! Бігне, так! Ось слухай- 
те-лишень далі, я ще вам й не те ознаймую: і ксьонзи 
тепера йіздять по всій Украйіні найтичанками. Та то 
щей не лихо, а що замісь коней впрягають вільне ко- 
зацьство, християн православних. Пострівайте, пострі- 
вайте, брацці, я ще й не таке вам оповідаю: подейкують, 
що вже Жидівки спідниці собі шиють з святих ризів, 
от що воно, панове, дієцця на Вкрайіні! А ви ту си
дите собі на Запорожжі бенкетуючи; либонь Татарин 
завдав вам такого жаху, що у вас ані очей, ані вух-ні- 
чого немає, нечуете що й на світі дійіцця, а ще й лица
рями, мовляв, величаєтись!“

„Стрівай лишень, трівай!“ увірвав річ кошовий, шо 
поки-що, стояв собі слухаючи мовчки та уткнувши очі у 
землю, як і всі запорозці, котрі у важливих справах ні- 
колі непотурали першому пориванню, але малися мовчки, 
а тим часом зтиха набігала з-під пня серця страшна 
сила гнівова.Трівай, дай же й мині хоч йідно слово 
промовити. А що ж ви, сякі-такі сини,-біс бив би ва
шого батька! що ж ви сами робили? хіба у вас шаблю- 
ків чортмало, чи що? Як же ж таки ви потурали на 
таке безправгя?“

„Е, як потурали!... а поткнулибря ви як ньять-де- 
сять тисячь самих Ляхів було; та нікуди правди діти- 
були теж пси—зрадники й між нашими, вже перевер
нулись на йіх віру, покателичились.“

„Якого ж біса робив ваш Гетьман з старшиною?* 
„Накойіла старшина такого, що рятуй Боже!“

. „Може?!“
„Присясто—Боже, так!“
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„Але як же ж так?“
„А так, що вже Гетьман спечений у мідянім биці 

лежить у Варшаві, а старшиньскі руки й голови роз
возять по ярмарках на дивоглядь мирові. Ось чого на
койіла старшина!“

Взрушились Запорозці; спершу усюдою берегом ані 
телень, схоже на те, як от буває перед страшенною чва
рою, а далі вмент знявся гомін і загомонів увесь беріг: 
„Як це! щоб жиди держали під орандою церкви Хри
стові? щоб ксьонзи впрягали православних Християн? 
Як це? щоб потурати на такі муки, на такий несвіцькій 
сором на славній Украйіні від триклятих недолюдків? 
щоб так згнущалися над старшиною, над Гетьманом! 
щоб стародавні наші права й привілля у нівець повер
тали? Та не буде ж цього, не буде! недіждуть трикляті!“ 
Такі речі кружляли усюдою.

Загули Запорожці почувшися на силах. Се вже не- 
легкодухий люд сколотився, сколотилися огненні, залізні 
натури, що нешвидко й розпікалися, але ж бо розпікшися, 
затято й довго одержували у собі нутровий розпал.

„Поперевішувати усю смердючу Жидову!“ бовкнуло 
з гурту: „хай не шиють з святих ризів спідниць свойім 
жидівкам паскудним! Най не значать, свинячі пики, свя
тих пасок! Перетопити усіх паскуд у Дніпро!“ Оці речі, 
проказані ким-сь з гурту, пронизали блискавкою усіх Сі
човиків, й Запорозці полинули у Присічче притьмом всю 
Жидову вирізати.

У бідолашного нащадку Юдового, що й так легко
духий, з переполоху й душі не стало! з переляку Жиди 
ховалися у порожні горілчані кухви, по печах, під спід
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ниці «о Жидівок залазили навіть, але ж козаки звідусіль 
Віх видерали.

„Ясновельможні пани Запорожці!“ галасав один довго
телесий, як тичина, Жид, виткнувши зміжи свойіх зем
ляків ляком понівечену пику. „Пани ясневельможні! слово 
дайте промовити, єдне слово! ми вам, кохані пани, таке 
ознаймуемо, іцо ще ніколи й нечули, от яке пильне, таке, 
що неможна й казати, е, е, е, яке цікаве!“

„Трівайте, панове, хай кажуть!“ додав Бульба; він 
завше подобав вислухувати звиноваченого.

„Ясні паноченьки!“ промовив знов Жид: „таких па
нів осить світ стойіть, а ніколи ще небуло таких панів— 
отщо, далебі, так! Таких добренних, гарних, а таких 
хоробрих—ой вей. яких хоробрих! що таких ніколи ще 
й не було на світі!“ Талалай у Жида, джepgoчyчи сі 
речі, то як з пропасниці тримтів, то він бідаха з пере
ляку пів слові промове, а пів-ковтне. „Ясні пани! як же 
ж можна, щоб ми мали на думці про Запорожців погане 
що, або що1? Оті зовсім не наші, ті, що держать оранди 
на Вкрайіні, далебі не наші, то й не Жиди наветь, то 
чорзнае-що таке, а не ми; то таке, що тіки виплюватись 
добре на його тай уже! тай покинуть—от що, ясні пани! Ось 
івонитеж казатимуть. Аджеж прав да Шльомо. або т и Ш му л ю1? 
кажіть, вебійтесь бо правда, адже ж так. Шльомо1?“ 

„Йіжити—Богу, правда!“ одказали з купи два Жиди 
у подраних ярмулках, з переляку бліді, як крейда.

„Ми ніколи ще,“ простяг річ довготелесий Жид: 
„ніколи не лигались з ворогами, а кателиків ми й знати 
нехочемо. Хай вони біса у ночі побачать! А ми з Запо- 
розцями як рідні брати......“
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„А сто сот кіп чортів круторогих тобі в груди! То- 
б-то, щоб Запорозці побратались з вами?!“ гукнув хтось 
з гурту: „недіждете, триклята Юдова порідна! у Дніпро 
йіх, панове, усіх паскуд у Дніпро чортякам на зйідень!“ 
Ся річ сталась за гасло. Жидів розхапали по руках та 
й почали шпурляти у воду на прохолоду. Усіма сторо
нами розотвувся жалібний галас; але запеклі Запорозці 
тіки реготались, дивлячись, як Жиди летіли сторчь у 
Дніпро, дри§,аючи ніжками у довгих панчохах та чере
виках. Бідолаху речника, що накликав на свою голову 
таку халепу свойіми речами, схопили були вже за поли, 
але роздягтися з капитана та в узенькім підкаптаньці 
дерешуватому він кинувсь до Бульби та й ухопив його за 
ноги, жалібно благаючи: „Коханий паноченьку, пануню мій 
милий, ясновельможний пане полковнику! Я  знав і брата 
вашого, покійного Дороша! дуже гарний був лицарь з 
його, краса на все лицарство козацьке! Я  дав йому вісім сот 
цехинів, як йому треба було викупитись з брану у Турка.“ 

„Так ти знав, кажиш, брата?“ спитав Бульба. 
„Бігме, знав; щире-добряча душа був пан Дорош!“ 
„А тебе як дражнять?“
„Янкіль!“ відказав Жид.
„Гаразд!“ промовив Тарас, та погадавши, обернувсь 

з такою річчю до козаків: „на те, щоб повісити Жида, 
завше, панове, буде час і мотузка, як того буде треба; 
а на ниньки віддайте його мині.“

Сее проказавши, Тарас повів його до своейі валки, 
де й козаки його стояли. „А ну-лишень лізь під віз, 
Жиде, та лежи там а ні чичирк! А ви, хлопці, пильнуйте 
мині Жида обома!“
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Упоравшись з Жидом, він потяг собі до майдану, бо 
вже Запорозці давно зачали схожатися в раду. Вмит 
злюднів беріг й споряжати чайки облишили; тепер бо 
вже еуходілний, а не морській поход мав бути, тай не 
до плаву треба було справи, а знадобились теперенька 
вози та коні. Тепереньки уже всі хтіли у поход, й старі, 
й молодь, усі, з поради старшини козачойі, Кошового й 
з волі усього війська Запорожецького, поклали просту
вати на Лядчину, попімститись за все лихо: за наругу 
над вірою й козацькою славою, набрати здобичі з міст, 
пустити червоного півня у села та хліба, розвіяти геть- 
далеко степом про себе славу. Тута ж усе взброювалось, 
споружалось до вою. Теперенька зверхність Кошового 
одна стала на стану. Де був вже не той плохута-вволи- 
тиль сваволі вихровитих Запорозців—ні; тепер став він 
самоправний орударь, це був деспот, що умів тіки ору
дувать, як хотя, як поводатарь сліпцем. Усі буяві ли
царі Січові вихровиті тепера шиком стали в лави і ані 
же! покірливо, схиливши гуйливі голови, очей не зважую
чись підвести навіть, як Кошовий давав загад: казав він 
зтиха, невигукуючи, нехапаючись, але поважно та роз
важно, як старий, знаючий козак, добре опитний у спра
вах козацьких, котрому непервина вивіршувати розумно 
виміркуваний розмисл.

„Обдивіцця, панове, усі гаразд обдивіцця!“ так роз
почав він свій загад: „полагодите вози та мазниці, візь
міть до спитку зброю. Та не набірайтесь багацько одежі: 
по одній сороцці на козака та по двоє штанів,, той досить; 
по горщику саламахи та пшона, й білш щоб ані у кого 
не було. Про запас у возах буде усякій потріб. Пара ко
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ней щоб у козиного була; пар сотень зо дві волів мусимо 
узяти, бо по переправах та багновищах ця річ знадо- 
бицця. А надто дбайте, панове, білш за усе про лад, бо 
це річ найважливіща. Я  знаю, що мізк вами в такі, що 
як пішле тіки Бог яку позкиву, пішли зараз дерти на 
онучі китайки, оксамити дорогі, паволоки. Залишіть, па- 
нрве, оцей поганий звичай-не козацька річ!-кидайте геть 
усякі лахмани, а саму зброю беріть, як що лучицця до
бренна, та червіньці або срібло, бо це найпохватніща річ 
та повсяк час й здасця. Та ось, панове, заздалегідь на
казую вам: Я к що хто в дорозі напьецця, то нема йому 
змилування: як собаку, за шияку звелю припнути, й хто 
б він там небув, хоч шонакращий лицарь з усього За- 
поріжзка-сількось! як собаку, казку, звелю його застре
лити на місці тай покинути без зкадного похорону й по
минок, на зйідень вовкам-сіроманьцям та хижій птиці; 
бо пьяниця у дорозі не мусе того мати нічого. Молодики 
запобігайте розуму у старих. Я к що лизне куля, чи то 
удряпне шаблюка по голові, чи по чому там влуче, то не 
дуже потурайте на таку річ: розпустіть набой пороху у 
чарці горілки та мірщій випийте, той усе минеция-не- 
пристане й пропасниця; а на рану, як що недуже велика, 
покладь просто землі, замісивши йійі на сам-перід сли
ною на долоні, той присхне рана. Теперенька нумо, 
хлопці, до праці, та не хапком, а розвазкно та щиро беріцця

за діло!“
Отак казав Кошовий, та як довів до краго тую опо

відь, усі козрки зараз стали до праці. Уся Січь витвере- 
зіла і ніде немож було знайти ні одного ігьяного, буцім 
йіх ніколи й небуло проміж козаків. Иідні направляли
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обіддя, другі підроблювали вісі; а ті зносили на вози 
мішки з харччю, а знов ті накладали зброю, а там-ті 
пригонили коней, волів. Усіма сторонами залунало: тупот- 
ніва, стрільня спиткова, шабльова брязкотня, воли ревуть, 
вози риплять, гомін, гукання з опалу, гейкання, й ажось 
трохи згодом ген-ген полем вистягався табор козачій. 
Чи-малоб упало бігти тому, хто наважив од краю до краю 
пробігти довжником козачій табур. У невеличкій церковці 
ченець молебствував до походу, покропив усіх святою 
водою, усі познаменувалися до христа святого. Як рушив 
табур й вистягався з Січі, усі козаки, обервувшися на
зад головами, праказали сливе усі враз: „Прощавай Січе- 
мамо! доглянь тя, милий Воліє! Най заступит тя, Божа 
Мати, від жаднойі причини!“

Підучи Присіччам, Тарас побачив, що його Жидик 
Янкель, вже й ятку напъяв, й розташувався з кремінь- 
цями. завертками, порохом й з усяким військовим потрібом 
до походу, книші й паляниці навіть продавав „Чи баї 
от бісів парх!“ погадав сам собі Бульба, та підйіхавши 
до Жида, додав: „Тютя з поливъяним носом! якого біса 
сидиш тутки, хіба вже тобі гроші оирикрілись, що сам 
під кулю лізеш? за цим ділом нестане! хто-сь залюбки 
дасть тобі покуштувати смашнойі кулі!“

Одказом на се Янкіль зблилшвся до його й обома 
руками давши знак, ніби мав що-сь потаємне сповістити 
йому, зацвенькав: „Ви, преможний паноченьку, тіко мов
чіть і нікому некажіть: проміж козацьких возів е й мій 
йіден віз; я везу усяку потрібку; а дорогою постачатиму 
усяку харчь, та так дешево, як ще ані йіден Жид непро~ 
давав—Бігме, так, мій пануню гарний!
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Стиснув пличима Тарас, здивувавшися з Жидівськойі 
натури, тай пойіхав собі геть до табуру.

ш

Швидко усей південно-західній край Лядчини здріг- 
нувсь з ляку. Бо усюди ослинулось: „Запороящі йдуть, 
Запорозці!“ Усе що малось на силі зарятуватися—заря
товувалося, усе знімалось й розбігалось навзаводи, як 
поводилось за тих безладніх та недбалих часів, коли не- 
будовано ані §-ардів, ні замків, а як попало ставляв 
собі чоловік про час курінь соломляний. Він собі мір
кував: незанапащати лі дарма працю й гроші на той ку
рінь, коли ось-ось татарський наскок знесе його. Усе 
сполохалось: хто міняв воли й плуга на коня та рушницю 
тай виряяшвсь до полку; хто ховався женучи товар, за
бравши з собою усе, що тіки бралося. Іноді шляхом лу
пались й такі сміляки, що навалювались збройною рукою 
(хоча й дарма)' на гостей стати; але білш було таких, 
що завчасу ще наківали пъятами. Усі добре знали, як 
важко справуватись з тією зграєю, загартованою у войо- 
вищах безугавних, що свідома була на прізвиїце-військо 
Запорожецьке, котре у свойім з-окола свавольнім без
ладдю мало у собі лад, вирахований, як слід, до баталь
ного часу. Комонники йіхали необвалсуючи ;й нероздро- 
чуючи коней; піші йшли собі тверезо за возами, і весь 
табор поступавсь далі тіки нічнойі доби, в деньщільгували, 
обіраючи на спочивок пущі, безлюддя, байраки, ліси, що 
як за тих часів, то малось йіх й геть-то досить. А тим 
часом засилали, уперед шпигів, пластунів на розглядини, 
щоб довідатись де, що й як. Та вчасту там, де шона-
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менш мали йіх сподіватись, там вони й вродяцця нагло, 
мов з землі вийдуть, і вже тоді усе прощалось з світом: 
у села червоного півня пускали, товар і  коні, що не зай
мали з собою, тута ж  на місці забивали. Здавалося, що 
верстаючи дорогу до Л ях ів , Запорозці білш  бенкетували 
собі, аніж чинили поход. Страшними прикметами добре 
дала себе узнаки тая лютість запеклого того віку; тепер 
волосся б до-гори-диб полізло з ти х  при км ет, що пок
лали по всіх-усюдах Запорожці. Повбивані д іт и , пооб
різувані перси у жінок, червоні на ногах чоботи у тих, 
іцо пускали на світ спокутувати гр іх ів ; таки  добре й 
геть-то добре віддячили запеклі Запорозці Л яхам  за ко
лишню ласку. Прелат одного монастиря, учувши про йіх 
золиз до себе, заслався до й іх  двома ченьцями сказати 
козакам, що вони не як  слід поводяцця,—  що Запорозці 
з панами орударями у злагоді, що вони ламають свою 
поіуинніс'і'ь королеві та при купі й усяке народне право. 
„Одвістіть за мене з Запорозцями вашому архирейові/1 
відказав Кошовий: „що він незнать -чого  сполохався: 
дурниця, панотці! Ц е  козаки ще тіко  запалюють та роз
смоктують люльки!“ Трохи згодом жеручий поломінь об
горнув гугочучи величне абаство; озійні його вікна го
тичні похмуро зяли кріз розшарпані поломюяні хвилі- 
Утікаю чі стовпища Ж идови , ченьців та ж іноти  вмент 
налюднили тій і міста, де хочень або-яка малася сподій 
на залогу та міське рушення. Висилана інколи ляцьким 
орударьством пізня підпомога, невеличкими полками, абож 
незмагала зпооігти Запорозців, абож торопіла і вперве 
зустрівшись, показувала потилицю тай геть навзаводи на 
прудких коніх. Лучалося й так, щ о багацько привідні®
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королевських, котр і замагали до того часу н а п р е д — сих 
баталіях, згуртувавш и свойі в ій сь ка , зважувались опір

стати просто Запорозців.
О тут ш о-набілш  зважували свойі сили наш і козаки- 

молодики, цураючись грабування, здобичі й  вутлого во
рога; вони жадали дати себе взнаки сивому лицарствові, 
стати на герць, й іден на йідного, з хвастовитим Ляхом - 
джецирем, що красувався на пиш нім кон і, у кунтуш і з 
вильотами, літалими по вітру. Н а у к а  була за розмай; йідні 
вже чи-мало добули собі збруйі, дорогих шабель і  руш 
ниць. Вони за йіден місяць станівними стали й  зовсім 
поинчали, бувши допіру орлятами, тепер 'стали орлами 
до-стоту. Обличча йім, що попереду значило й іх  мьякими 
молодиками, тепер гр ізне стало, осилніло. А  старому Т а 
расові залюбки було бачити, що обидва сини його з-м іж и  
ш о-наперш их першими стали. Здавалося, що Остапові 
зроду призначена була войова путь і  важке знаття , як  
вивгрщувати бойові справи. А н і раз не зпанте.івчившись, 
ні зторопівши ані з якого випадку, впокійно так, я к  би 
й не сила молодикові дватцяти-дворішному матись, він у-в  
одну міть здулсував збагнути усю небезпешну годину, усю 
непевну постать або-якойі речі, та  зараз ж е добрати способу 
я к  одсахнутись від нейі, але одсахнутись на те, щоб нав- 
послі вже запевне замогти ню. У ж е  кожен рух його визна
чався, я к  у  допевного бувальця, і  по його вчинках не молена 
було непостерегти натуру будучого орударя. М іц ц ю  одго- 
нилось його тіло і  його лицарські звичайі добрали собі ле- 
вовойі сили розлогойі. „ Е , та  з його, бачу, колись буде щирий  
полковник!“ казав старий Тарас: „присягай-Вогу! далебі до
брячий отаман, а надто такий, що й батька геть заломить!“
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Андрій мав огненну вдачу. В ін  опріч чарівливойі 
музики кульовойі та мечовойі ні нащо нечувсь. Байдуже  
йому проте, щоб вилічувати, або прирівнювати, а чи ви
важувати свойі й чужі сили. Розвагу та втіху мав він 
собі на буйному войовищі; неначе на бучнім бенкеті уда
валось йому у той час, як розпалицця у чоловіка голова, 
у-вічу мигтить, усе йде мішма, летять голови, гримлячи 
падають на землю коні, а він жахом вигравае, мов пая
ний, на коні літає у свисняві кульовій та у блискавицях 
шабльових; то того утне, то другого, а і  неночуваецця 
на теє, як його тнуть. І  нераз батько дивувався й з А н 
дрія, вбачаючи, як він з йідного тіки  опалу кидавсь на 
те, на віщо обачний та лegypний чоловік ніколи незва- 
жав-би-ся, та як йідним скаженним стусом він виробляв 
такі дива, що й загартовані вже бойовики мусили зди
вуватися. Дивлячись на його казав батько: „тай це, бачу, 
добрий бойовик! (крий його сила Божа!) не Остап, ба, ні! 
але ж  добрий— нівроку, таки добренний бойовик!“

Запорозці наваж,или простувати на місто Дубно, у 
котрому, як подейкувано, багацько було скарбу та й 
люду заможного теж. За півтора дні козаки ^повчили  
свій поход, тай от виявились перед містом. Ж ительці 
наважили, поки очі дивитимуцця, боронитись, бажаючи 
краще усе місто свойім трупом вслати, наложити голо
вами на порозі у свойій хаті, боронячись, ані ж  впустити  
в ню ворога за живота свого. Високий вал земляний 
оточував місто; де вал низчав, таменьки виступав мур 
або хата, що повернено ню намісь батарейі, або ж  ду
бовий по.чісад. М іська залога була чи-мала й розуміла 
добре важливість у свойому ділові. Запорозці були ш парко
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кинулися на вал, але ж  й іх  звідтіля привітали смашним 
залізним бобом. Городищане теж , бацця, недумали свя- 
тувати, мовляв, очима т іки  допомога™ , й стояли стов
пищем на міському валу. П о  очіх й іх  можна було ви
знати, що вони поклали — „йіднойі сперти неминеш, дру
гові небуде!“ Ж ін о та  теж  і собі наважила пристати до 
гурту, тай полетіло на голови Запорозцям каміння, цегла, 
смола гаряча, а вреш ті оклунки піску, що запорошував 
очі козакам. Н е  до вподоби було Запорозцям добуватись 
§'арду; додержувати облогу не козача річ також . К о ш о
вий казав залиш ити, додавши: „Сількось, панове бра
тове, облишмо! але-ж  пек й іх  матері! хай я буду паскуда 
татарин, а не християнин, коли ми й іх  хоч одного ви
пустимо з міста; нехтять но-ческі, то буде пб-пеські: 
хай же повиздихають, коли ж  т а к !“ В ійсько відступи
лось та  й облягло навкруги місто, та з-незнать-щ о ро
бити, зачало руйнувати околицю: випалювали села око
личні та хліб на иоду, а на той, що на пні іде стояв, 
нагонили табуни коней. Х л іб  ж е, я к  на ту лиху годину, 
хвилювавсь повним колосом, бо того року несказаний  
дорід був; щедро й геть-то  щедро приспорив Б ог хл і
бом усім хліборобам. З  ляку омлівали городищане, вба
чаючи, я к  збавляли й іх  живність. А  проте Запорозці, 
вистягавши у дві батові навкруги міста свойі ковані 
вози, стали, я к  би й на С ічі, курінями, смоктали люльки, 
мінялись здобутою зброєю, гуляли у ц іта, в дамку, в 
ш істя, та не ситими очима позирали на місто. Н а — ніч 
розкладали огнища; кухар і варили каш у у кожному ку -  
ріневі, в привиличенних мідняках; а біля палаючих крізь 
усю нічь огнищь стояли, несклепляшчи очі, вартові. Але
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швидко Запорозці почали потроху нудьгувати з безділля 
та з тверезу давнього, що був тепера овсім недослуш- 
ного часу. Кошовий звелів удвойнити порцію наветь, що 
інколи поводилось у Запорозців, як що немалось ніякого 
важливого діла. Молодики, а надто Вульбеніш, невподо- 
бали отакого життя. Знати було, що А ндрій  нудьгував. 
„Голово ти необачна!“ казавшому Тарас: „терпи козак- 
отаманом будеш! То ще недобрий козак, що незпанте- 
личицця ані у якім пильнім ділі; а ото щ ирий козак, що 
й з безділля ненудить світом, усе переваже, і хоч ти 
йому там що хоч, а він все таки на своє поставе.“ Але 
ж  не рівня дідові парубок палкойі вдачі; жоден має собі 
особну натуру, та й на йідну ж  річ не йіднаковими 
очима дивляцця вони.

А  тим часом нагодився Тарасів повк за приводом 
Товкача. З  йім було ще два осаули, писарь та й інша 
старшина повкова; усих козаків набралося поверх чоти
рьох тисячь. Було між й іх  нетрохи й охочих, що підня
лись самохіть, без жадного закликання, скоро учули, про 
що зайшла річь.. Осаули привезли Бульбенкам благосло
вення від отаройі неньки, ще й по кипарисному образ- 
кові з Межигородського маиастиря К ійівського. Почи- 
пили обидва брати на себе святі образки та й си
ломіць загадалися, зпогадавши стару неньку. Щ о  ж  то 
воно пророкує, про віщо дає на догад сеє благословення1! 
Ч и  благословить воно гору над ворогом, та навпослі ве
селе поворіття до ріднойі Вкрайіни з здобиччю та сла- 
вою на вічні думи кобзарям, а чи1?.... Але невидко чоло
вікові, який саме талан його придбання; стойіть він пе
ред його, ніби туман в ооини, що піднявся з озер; а між
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тими туманами несамовито ш  у гаючі» то до гори, то до 
низу, черкаючись крильм и, п т и ц і, непізнаючи в вічі 
одна одну, голубка— не бачучи яструба, ястр уб — голубки, 
та й н іхто  невіда, я к  далеко літає від своєйі загибилі.

Остап в ле е своє робив тай давно геть пішов собі до 
курінів; А ндрій  ж е, сам не знав з якойі речі, почувавсь 
на серці яко-сь душно. К о за ки  вже повечеряли, смерка
лося, вже .ранні лягма були; чудовна липцьова нічь окрила 
світ; але А ндрій  щ е не йшов до кур іня  та  й не лягав спати, 
очі йому силоміць брало теє диво, щ о діялось навіч йому. 
Оболоками безліч зірок мигтіло, блиськаючи тонким та  
гострим промінням. А  поле ген-далеко позастановлюване 
було возами з мазницями позаду, з усяким добром* та  
харччго, що здобуто у ворога. Б іля  возів, попід возами 
й оддалік возів, усюди розплатались на траві Запорозці. 
Спали вони xвиg•ypнo: хто  помостив собі куль у голови, 
хто ш апку, а хто  припав до бока свойому товаришові. 
Ш абля, руш ниця, пістоль, люлька-бурулька з протичкою, 
бляхами, крицею, усе оце конче було при коленому ко
закові. В а ж к і воли полові, підобгавши ноги, лелеали ве- 
ликими оіляст^ми купами, здаючись оддалеки сірим ка 
мінням, розкиданним степом по спогіррях. Відусіль з: 
трави вже підіймалась густа хропотнява сплячого козаць- 
ства, а на т о  відгукувались з поля коні, гучно ржучи 
та ремствуючи на спутані ноги. А  проте чим-сь стра
шенним та величним підмалювало красу тій  липцьовій 
ночі. То  червоніло небо від ген-ген догораючою околиці. 
Онде тихо собі та велично стелицця поломйа по небові; 
а он ба! спіткавш и що-сь палке, вмент шугнуло вих
ром, гугочучи та свистячи, але під самі зорі, далі по-
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шматувавшися, гасло ген у високій високосте; ажонде 
огар— монасгирь, як насупуватий ченець-картизіянин, 
грізно виставився, за кожним виблиском вискалюючи з 
пітьми свою почорнілую величність; а тамки горів мана- 
стирський садок; здавалося, що чути навіть було, як 
зповиваючись димом, шипіли дерева; а як  вихоплювалося 
поломья, то воно вмент осявало хвосхворичним лилово- 
вогняним світом постиглі gpoни слив, або ж  повертало 
у жар-злото груші, по-де-куди жовтіючі; тутки  ж  між 
йіх чорнів толуб жидівський або чернечий, висячи на 
мурі або на дереві за сучка й гинучи вкупі з вудили
щем у вогні. Н ад огнищем оддалеки кружало птахство, 
здаючись купою маленьких темних хрестиків на вогня
ному полі. М істо здавалось заснуло; штилі, дахи, полі- 
сад, мури, помалу виблиськувалися у йому від поломья на 
пожежижчах далеких. Андрій обійшов козачий табур. 
Огнища, що піля й іх  сиділа сторожа, ось-ось згаснуть, 
а сами вартові вже спали, підживившись саламахою та 
галушками з усього козацького смаку. Здивувався Андрій  
на таку недбалість, погадавши: „добре, що нема по
близько дужого ворога тай нема кого описуватись.“ В реш ті 
й сам підійшовши до одного воза, зліз на його тай 
ліг горілиць, позакладавши під голову руки; алеж не 
зміг заснути тай довго дивився на небо: воно все навіч 
йому розпістерлося зоряне та ясне; „чумацький ш л я х “ , 
що поясом, густо зірками цвяхованим, оперізує небо, 
сяв, неначе річка світова протікала по небові. Часом А н 
дрій ніби забувсь, та який-сь дрімотній туман прозорий 
на хвильку заступав йому небо, по тому знов ся омана 
зникала та й знов йому вияснювалося.

—  67  —

Цим ж е ж  таки  часом Андрійові забачилося, що мель
кнуло перед його яке-сь дивне людяче обличча. М іркую чи  
собі, що се просто сон його обмарив, що ся заморока зараз 
зникне, він розплющив очі, аж  до його справді зхшшлося  
яке-сь знівичене, висхле лице, дивлячись простісінько йому 
в вічі. Довге та чорне, я к  вуголь, волосся, неохаючене, роз
тріпане вилазило зпід чорного накриття  на голові; до того 
який-сь дивний виблиск у погляді й мертвецька смаглюва
тість на виду, котрий дуже вирізувавсь з темноти,— усе оце 
білш звертало думку на те, що це бути має мара. Силоміць 
порвало йому руку до пидстоля та й проказав він тримтячим  
голосом:5„хто се? коли б іс ,— счезай з-перед очей! а як  спра- 
жній чоловік— вогнем граєш! з йідного приміру вбъю!“ 

Одказом на сеє мара притулила нальця до вуст тай 
неначе благала замовчати. Залиш ивш и пидстоля, став він 
пильнувати. П о  довгому волоссю, по ш ийі та по роз- 
хрістаних грудіх смаглюватих постеріг він. що це ж інка  
яка-сь; але ж  була вона нету тешня родичка: увесь вид 
йій смаглявий й зтяжений хворобою; ягоди йій дуже випъ- 
ялись над позападалими під ій іх  щоками; вузенькі очі 
йійі підіймались луком вгору. Щ о  пильніш придавлювався 
він йій до виду, то все білш нагадувала йому тая манія щось 
но знаку. Н ар еш ті не стерпівши, спитав йійі: „хто ти еси? 
щось мині здайецця наче я тебе знаю, або десь бачив?“ 

„Е ге , років зо-два тому буде, у К ій ів і: '1 
„Років  зо два? у К ій ів і? !“-підхопив Андрій, пере

віряючи усе, що зосталось йому в голові з бувальщини 
за школярського ж и ття . Знов Андрій спильна поглянув 
на ню та вмент згукнув на весь голос: „ ї й  татарка! 
слуговниця панянки, войіводовойі дочки! адже так?!“
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„Ц и ть !“ промовила Татарка, склавши руки й видом 
благаючи та тримтячи усим тілом, а тим часом обернула 
голову назад себе— чи не прокинувся хто з гучного по
гуку Андрійівого.

„К аж и  ж , чого й як  се ти ту1?“ Казав АнДрій, сколо
тившись, пошипки, сливе задихаючись і  що-хвилини, ури
ваючи річ. „Д еж  панянка, чи ще жива вона?“

„Вона тепер у містові.“
„ У  містові, кажеш , вона?“ проказав А ндрій, ледьві 

знов не згукнувши, та й почувсь, що вся крів вмент збі
глася йому до серця: „чого ж  вона там, каж и , чого?“

„Бо старий пан таменьки: він вже півтора року 
войіводує у Д уб н і.“

„Щ о ж  вона заміжня? та  каж и бо! яка  ти  химерна! 
я к  там вона тепер?...“

„Т ак , що другий день як  й крихта була й ій  у р о ті.“
„Мабуть? чому?“

„Бо ані в кого з городян ані однісінького тобі ш матка  
хліба немає; усі давно вже йідну землю йідя’“ .

Андрій остовпів.

„П анянка бачила тебе проміж Запорозцями з місь
кого валу та  й сказала мині:“ піди до лицаря та  накажи  
йому, шо я к  він ще не забув мене,-хай прийде до мене, 
а як забув,-най дасть шматок хліба старій мойій неньці, 
бо не хочу я бачити, я к  поміратиме вона на мойі очі. Х а й  
кращ е по мині вона вмре! Прохай його, за ноги, за руки  
хапай його: у його теж  в питимая матінка старая, то най 
ради йійі дасть хліба!“

Багато усякого почування прокинулось й зорнуло у 
молодих грудіх козакові.

і -  і
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„Але яким ж е ти побитом тутки  опинилась, як ти 
сюди прийшла?“

„Печерою !“
„ Х іб а  е ту  де печера?“
„Б а , еЦ  
„Д е ж  само?“
„А  не зрадиш , лицарю?
„Б а , ні! от тобі хрест святий!“
„ Я к  зійти у балку та  перейти потік, то отам само, 

де очерет.“
„Тай виходе вона у саме місто?“
„Просто до міського манастиря.“
„Ходімо, зараз ходімо!“
„А леж  дай, лицарю ,-на мення Христове і його М а

тері святойі! дай ш маток хліба!“
„Добре, добре. С тій  ж е отут к іля воза, або ні! кращ е  

лягай на віз: небійсь, тебе н іхто  не вгляде, бо всі сплять; 
я міттю звернусь.“

П іш ов  А ндрій до возів, де був усякій потріб йіх  
куріня. Серце йому колотилося в грудіх. У се  колишнє, 
усе, що були пригнітили походи козацькі та хмурне, зли
денне ж и ття  войове, тепереньки знов все зорнуло зара
зом, затопивши натомісь усе тепереіцнье. Мов з чорнойі 
ковбані морськойі знов зорнулайому дівчина гордівниця, 
знов лиснули йому білі гарнесенькі ручинята, карі очі, 
знов замигтіли йому смажні вустоньки оскіряючись, рясна 
коса чорна, кучирява, як , бачь, хміль ростилаючись по 
білому лоні, складний та гнучкий дівочий стан звабли
вий. Оце усе не згасло, не зникло з його серця, ба, ні! 
воно т іки  осторонь собі стало, щоб дати на час простор
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инчим думам— хвилям встати погуляти, стурбувати моло
дечу силу; алеж почасту таки* он-те усе турбувало місний 
сон козакові, тай неврідь бувало, що прокинувшись, ле
жить було він на ліжку не зводячи очі та й не тямлючи зба
гнути. з чого йому таке поробилося.

Йшов Андрій, а серце усе душе йому колотилося з 
однійі тій і гадки, що- побаче йійі знов, та аж  дриготів. 
Дійшовши до возів, він_ овсі забув чого прийшов: підвівши 
руку до чола, доцго він тер його, силкуючись згадати, 
що треа було йому чинити. Н ареш ті здрігнувсь та  аж  
ляком поняло його: .вмент спало йому на гадку, щ о вона 
з голоду вмірае. Кинувсь він до воза, ухопив скількоро 
хлібин ж итніх  під плечі, але туж  погадав собі: „чи ж  
пристане до йійі пещенойі натури паньскойі оця страва,, 
хочень й здатьня вона місному Запорозцеві невередлй- 
вому.“ Цим же таки часом згадав він, як  учора К о ш о
вий докоряв кухарям, що вони витребили доразу усе гре
чане борошно на саламаху, а його б стало на тричі й 
геть-то. Маючи певну надію, що знайде досталь саламахи 
у казанах, він узяв батьківський подорожній казанок та 
й потяг до кухаря свого куріня, що спав у двох казанах  
десяти-відервих, а під йіми ще жевріло. Зазирнувши у ка
зани, здивувався він, що обидва були порожні. Ц е  було 
над чоловічу силу— вийісти усе, а надто що у й іх  куріні 
було меньч козаків, ан іж  по инчих. Зазирнув у казани  
й по других кур інях-аж  нема тобі ніде нічогісінько таки. 
Сама спала йому на думку приказка:“ козаки, я к  діти: хоч 
багато-пойідять. хоч трохи— найідяцця! „ Щ о  ж  тут його 
робити? Був десь, здаєцця, на возі батьківського полку 
оклунок паляниць, що знайшли, пограбувавши чернечю
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хлібопекню. В ін  попростував до того воза,-аж  нема ок- 
лунка, бо Остап поклав його собі в голови, та  розпла
тавшися долі, затинав хропака на весь степ. Узявш ись  
однію рукою за оклунок, А ндрій  сіпнув його зразу зпід 
голов, а голова Остапова упала на земльу. .О стап схопив
шись з-просоння та  сидючи заплющившись, зарепетував 
навзаводи:“ гей, бра’! держи вражого ляха, держи! лови 
коня, коня лови! „Ц и ть ! а то я тебе ту  вбъю!“ гукнув  
з ляку А ндрій , замахнувшись на його оклунком. Але ж  
Остап й без того замовчав: вгамувавшися він так  захріп, 
що аж ряст розлягався біля його. А ндрій  боязко озир
нувся округи: чи не розбуркало бува кого Останове вер
зіння зо сну. Бо справді один чуприндарь у близькому 
куріні підвів був голову та, повівши очима, зараз й ліг 
собі. Хвилин зо дьві перечасувавши, він потяг собі з 
хлібам геть. Т а та р ка  на возі ледьві дух переводила. „У ста 
вай, ходімо! не бійсь, усі сплять! чи підіймеш ти хоч один 
хліб, як-щ ом и н і неспособно буде забрати усі?“ Оце про
казавши, він наклав собі на спину усі м іш ки, а надто, 
йдучи по-при віз який-сь, він щ е поцупив йіден мішок 
з пшоном, та  взяв навіть т і хлібини, що мав був віддати 
татарці, та  уклякнувш и під вагою, йшов собі відважно
проміж Запорозців сплячих.

„А ндрію !“ гукнув Тарас, саме я к  той ішов проз 
батька. А ндрійіві й у грудіх похолонуло; спинився, весь
тримтячи, й проказав зтиха: „чого?*

„З  тобою ж ін ка , га? Ой гляди! я к  устану, нагодую  
карбачами до несхочу! Недоведуть тебе до добра ж інки! 
Сеє мовивши, він підпер голову ліктем, тай став пильну
вати на татарку запнуту накриттям.
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Н і живий, ні мертвий стояв Андрій, не насмію'і и й 
очей звести на батька. А  далі підвівши, побачив, що 
батько вже спав, поклавши голову на долоню.

Андрій перехрестився. Вмент перенявсь йому ляк, 
ще швидче, н іж  поняв. Я к  же ж  обернувся, щоб поди
витись на татарку, то вона, ніби гранитова статуя темна, 
стояла перед його, уся завинута накриттям, а одсвіт від 
пожежищ далеких, мигтнувши, осяв йій т іки  очі, іц о по - 
захмарилися, ніби у мерця. В ін  смикнув ню за рукав 
тай пішли обоє поруч, раз-на-раз озираючись, й нареш ті 
спогіррям спустилися в балку; балкою ле§'урне протікав  
потік, зарісши осокою та засіявшись купинами. Зійш овш и  
у балку, вони овсі покрилися від поля, що заняли Запо- 
розці отаборювавшись. Принамне Андрій, озирнувшись, 
побачив, що позад його, заввишки з чоловіка, була уз- 
бочь, поверх йійі коливалося скількоро стеблин степо
вого зела, а над йіх, неначе серп з червоного злота, 
місяць на скрузі підбивався по небові. В ітрець, дмух
нувши з степу, дав йім навішки, що вже недовго й до 
світання. А н і де не було чути далекого кукурікання; бо 
ані у місті, ані по зруйнованій околиці не зосталося ані 
однісінького півня. П о  невеличкій кладці перехопились 
вони через потік, а ту знов просто й іх  стояв кручою, 
я к  утятий, другий б ік  балки, неначе вищий за того, що 
був йім за плечима. Отуто, бацця, само по собі було 
саме найзахистніще та  найпевніще місце міського дарду; 
вал тут, принамній, був низчий тай  не визирала зза його 
залога. Алеле далі за те витикався товстий мур манас- 
тирський. К р ути й  цей беріг весь обріс буръяном й на
споді у бальці, по цей бік потіка, ріс високий очерет

*

увишки з чоловіка сливе. Поверх кручі видно було роз
ламану лісу й по н ій  знати було, що ту коли-сь був го
род; біля ліси ріс листатий лопух, зза його витикалась 
лобода, будяк, соняш ник, щ о вище за всіх підіймав свою 
голову. О тутеньки татар ка  скинула черевики тай піш ла  
босоніж, підібравши сохранно п л а х іття  своє, бо ся міс
тина була грузький мочар. Пройш овш и кілька-сь очере
том, вони зупинились перед купою хворосту та хвашини. 
Відхиливши хворост, побачили вони діроху, на кш талт, 
як от устя у печі, алеле білш  трохи за його. П ер ш  п і
шла татарка, нахиливш и голову, а слідом за ею й А н 
дрій, зігнувш ися я к  мога, щоб молена було протистись з 
мішками, тай хутко  опинились вони у прикрій пітьмі.

ї ї .

Темного та  вузькою печерою, тиснячи на собі міш ки  
з хлібом, ледьві посувався Андрій слідком за татаркою. 
„Ось -ось повидніш а!“ промовила поводатарька: „ми дохо
димо влее до того місця, де я покинула каганьця .“ П е 
чера справді стала потроху осяватись. Вони допхались 
до иевеличісойі наче-б-то кімнати, буцім-би-то до каплиці; 
принамне біля стіни  стояв вузенькій стілчиїс, наче-б-то  
престол у вівтарі, а над йім образ Богоматері, що овсі 
сливе стерся й полупався. Невеличка срібна лямца ми
готіла перед тим образом, ледьві-не-ледьві осьвічуючи 
його. Н ахиливш ися узяла Т атар ка  отой каганчик мідя
ний на тоненькій та височенькій нілеці, з кліщ иками, ко - 
пирсточкою та гасником, що висіли округи кагапьця на 
ланцюлеках, та й засвітила його з лямпи. Світу прибіл- 
шилось, пішли вони по-руч; то й іх  освіте дуже, то знов
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прнкре-чорно затінить. Н а  вроду прихороше лиде лица-
реве. як то кажуть— молоде та зелене, дуже одходило
від звівиченого, збляклого виду його товаришки-татарки.
Печера попросторішала так, що А ндрійіві можно було
розігнутись. Пильно розгледжував він тую печеру. Так
само як і  в Кійівських. печерях, видно було улоговини
в стінах, подекуди й труни стояли, часом траплялись й
просто чоловічі кістки, що з вохкости мйакі стали й
зпорохвіли. Либонь і ту були Богові приподобники, що
одбігаючи світових покусів, омани й усякойі еквапнойі
речі гріховнойі, приподоблювалися собі у затиш ку. Си-
ровість місцями була дуже велика, часом припадало бри-
сти калюжою. Нераз Андрій йдучи печерою мусив пере-
часувати, поки оддише Татарка; бо вона та к  рознемо-
щіла, що втома раз-на-раз валяла ню з н іг . Ш маток
хліба невеличкий, що зйіла вона, ззавдав т іки  болю бо-
лющого иійі. животові, що за кільканадцятеро днів од-
вик від й іж і, та й мусила вона скількоро хвилин на йід- 
нім місці стояти.

Н а-р еш ті забачили вони невеличкі залізні дверці: 
„дійшли, славити Вогй!“ промовила татарка ледьві чутно 
тай зняла руку, щоб постукати, але ж  нездужала. Н а -  
томісь Андрій стукнув дуже у двері; пішов гу к . давши 
на догад, що ио той бік дверей було дуже просторо. 
Далі гугот отой знов поинчав, набігш и либонь на стелю 
з високим склегілінням. Хвилин зо дві згодя брязнули 
ключі й наче-б-то хто-сь зходив по сходах. Я к  от і 
дверці одімкиено й чепець стоячи на сходах з ключем 
га світлом у руці впустив йіх туди. Силоміць спинило 
Андрія, як побачив чеиьця-кателика; бо й геть-то  на-
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старились тій і ченьці козакам, і вони лю тіш і були до 
йіх, аніж  до жидів. Т е ж  й ченець поступився, зудрівши 
Запорозця; алеж татарка  щось ш ипнула ченьцеві і він 
вгамувався. В ін  присвітив йім, замкнув двері та й но
вів йіх угору по сходах, й ось опинились вони у чернечій 
церкві з високим та сумним склеплінням. Б іля одного 
вівтаря, позастановлюваного високими свічниками та свіч
ками, стояв навколю шки ксьонз, нишком собі молячись. 
Обіч його обома сторонами тако ж  навколюшки стояло 
два клирошанини молоді, у вишневих мантіях та плете
них станках з кадилами у руці. Ксьонз благав Бога  
явити свою силу чудовную: зарятувати §’ард від обляг- 
лих його ворогів, надати сили й терпіння знеміглим лю- 
дім, відігнати перелесника-диявола, що навчайе нарі- 
канньа і насилайе бойазкий дитячий плач від злигоднів 
світових. Скількоро линок, я к  поторочі, стояли навко- 
люшіш, спершись й овсі припавши знеміглими головами 
до спинок кріселкам та  лавам темним, перед й іх  стоя
чим; кільканадьцятеро чоловіків, притулившися до стов
пів, що наайіх злягало побічне склепління, стояли, журно 
ся мавши, навколюшки. Я к  ось у’ надвівтарне вікно, з 
хварбового скла, лиснула червона зоря, та й упав від 
його до-долу жовтий, блакітний і иншого коліру кружал
ками світ, несподівано осявши темну церкву. Увесь вів- 
тарь у далекій улоговині вмент осяло, а куриво хмарою 
веселкою стояло по церкві. Чудувався Андрій з темного 
кутка на сеє диво зорею подіяне. Я к  ось заграв вигран 
постогнуючи. Залунало по церкві вигранове стогнанньа, 
воно густішало, грімнішало, розросталось, обернувшися 
тяжким грімом, вигрімляло по церкві; а далі знов вмент
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обмінившися у чудовні м узики, пішло високо по-під 
склеплінням, співливими голосами, скидаючись на тонкі 
голоси дівочі; а по-тому знов перейшло у  густий рик та 
грім та й ущухло. Т а  й довго ще той гугот грімовий 
ходив тримтячи по-під склеплінням; чудувався Андрій, 
розтуливши вуста з т ій і величнойі музики.

Цим часом почувсь він, що хто-сь сіпнув його за 
полу. „Йдімо!“ промовила Татарка. Вони перейшли цер
квою ані в знак нікому, а далі й вийшли на майдан біля 
церкви. В ж е давно розпустилися нарости яснойі зорі; 
усе віщувало про схід соньця. Отой майдан був квад- 
ровою картою й овсі таки пустісінькій. Посеред його 
стояли щ е штандари, нагадуючи, що мо’ з тиждень тому, 
як був тутки торг. Вулиця, котрих тоді ще не кували, 
була просто засхле багновище. Майдан оточували неве
ликі, в йідно пъятро, камъяш вальковані хати , що знати 
й слупи з глицями навскоси, йак під гурт будувався собі 
люд за тих часів, що й тепереньки ще можна подекуди 
побачити шо Л итві та  Лядчині. У с і вони мали дуже стромкі 
дахи, а в й іх  багато віконьців, продуховин. Н а  йіднім 
боці біля самісінькойі церкви сливе, над усі будилища 
вище, витикалась яка-сь озія, овсі одмітна від инчих бу
динків , десь либонь міській м агистрат, абож яка-сь  
будівля за-для уряду. Вона збудована була двома пъят- 
рами, а надто й поверх йійі у дьві челюсти баш та з 
gaнкoм, де стояв вартовий. В еликі дзи§-арі уроблено було 
в дах будилищеві.

Н а  майдані, як у домовині, ані телень! алеж А н -  
дрійіві вчулося, що ніб хто зтиха стогне. Розгледжюючи 
укмітив він по тім боці зо ДВІ, ЧИ зо три л ю д и н і, ле

жачих нерухомо сливе на землі. Тим часом я к  пильнував 
він й іх , щоб дізнатись, чи сплячі вони, а чи померли—  
цоп! натрапилось йому іцо-сь під ноги; коли зирк! аж  
жіночій толуб, либонь ж ид івка ще. Здавалося, що була 
вона щ е молода, хочень по зопсованному, понівиченному 
йійі обличчі того й неможна було дісне вбачити. Н а  го
лові й ій  була червона шовкова хустка; жемчуг, чи буси
у два ряди покращ али йій  навуш ники;..дві чи три довгі
кучирі обідцями випадали з-п ід  навуш ників на висхлу шию  
з напруженими жилами. Б іл я  єні лежала дитина, корча- 
вими ручинятами упнувшись йій  у висхлі перси та зкру- 
тивши й іх  силоміць зо зла, незнайшовши в й іх  покорму. 
Дитина вже не лементувала й не рюмсала, а тіко  живіток  
ледьві зводила; це й давало навзнаки, що вона щ е не- 
вмерла, або ж  принамній щ е т іки  доходе. Повернули вони 
вулицею, коли цоп! який-ся  бісновитий запинив й іх . за
бачивши у А ндрія  коштовну собі річ, та мов тигр  той, 
кинувсь на його репетуючи: „кете хліба, пробі хліба!“ 
Алеж не мавсь він на силах рівних до сказу; Андрій  
штурхнув його, той гепнув. З  жалю він кинув йому одну 
хлібину, а той кинувсь на ню, неначе скаженний пес, 
погриз, покусав, попінив той хліб та  й тутаж  на улиці 
страшенно корячкуючись, дійшов сердека, бо давно одвик 
від й іж і. Щ о  ступінь, той лихо, а другий-то й занадто 
лютіше лихо натраплялось йім на очі: усе свідкувало, що 
тяж кий голод лютує у містові. Здавалося, що багацько 
людей не здужуючи перемогти тя ж ки х  мук по хатах , нав
мисне вибігало на улицю: чи ни нажене чого вітром по- 
крипляючого сили. Б іля  воріт однійі хати сиділа баба, 
та й немож було казати дісне, чи спить вона, чи вмерла
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а чи мо й так собі замислилася та й забулася; вона при- 
намній вже не чула й не бачила нічого, а схиливши голову 
на груди, сиділа, йак пень, неворушачись. А ж он під 
стріхою на мотузці висе толуб, вже витявся й висх. Не- 
змагала, бідасі, сила дотерпіти до краю муки з голоду, 
тай зболився самозабійством збутись лихого лиха.

Вачучи усюдою по містові оті страш енні прикмети 
на люту голоднеч», порвало Андрія запитати Татарку: 
„чи невже ж  таки справді не знайшли вони нічогісінько 
таки, щоб підтрімати собі життя? Я к  припаде чоловікові 
прикро, тоді мусе він годуватися тим , чим доти гиду- 
вав-що має робити? він повинен тоді годуватись тійею 
тваррю, що в законі непоказана, яко йістивна, усе тоді 
мусе піти йому на зйідень.“

„Усе поперейідали!“ промовила Татарка: „всю ско
тину: ані коня, ні собаки, миші навіть н(Знайдеш  у -ці
лому місті! У  нас у містові ніколи не було ні яких за
пасів: усе навожувано було з сіл.“

„Але як же ж  ви, отакою лютою смертю поляга- 
йучи, думаєте оборонити місто?“

„Б а, войівода мо й прохав би згоди, та  учора враньці 
Вужаньскій полковник пустив яструба в місто з листом, 
щоо не попускали міста, що він йде з свойім повком ви
зволяти, та, бачте, жде другого щ е полковника, щоб ео- 
купно б-то з йім йти, й тепереньки що-хвалини споді-
ваюцця й іх ....... аж ось вже й подвірря наш е!“ Щ е  од-
далеки бачив Андрій будилище не схоліє на інчі, та, як 
здавалося, то й будував його який-сь итальянській бу- 
довничий: будилище теє було вимуроване у два пьятра  
з тонкойі гарнойі цегли. В ікна у спідьньому ігьятрі об-
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роблено гранитовими хутринами; верхнье пъятро вимуро
вано невеликими челюстями, а з й іх  складався gaнoк; 
проміж челюстями було видко g p aтки  з клейнодом, й на 
рогах будилищеві теле були клейноди. Задвірні ш ирокі 
сходи з цегли мальованойі геть аж  на самий майдан про
стягайся. Знизу на сходах по одному по-обіч вартовому 
сиділо, держачись картинно та  семетрично однію рукою  
за келепи біля стоячі, а другою-підпераючи свойі похилі 
голови, й отако вони, баиця, скидались білш на хви§-ури 
людячі, ан іж  на спражні людини. Вони не спали й не ку
няли, алеж, я к  здавалось, той непочувались н і нащо, вони 
невважили й на теє навіть, що хто  воно йшов по сходах. 
Угорі сходів побачили Бойовика у дорогім убранні, усього 
взбройіного, а в руці дерл;ав молитовника. В ін  був звів 
на й іх очі, але татарка  що-сь бовкнула йому, то він й  
знов уткнув й іх у розітнений молитовник. Ажось увійшли 
вони у перш у кімнату, досить простору; це була прийомна 
ачи передник; у йій повно було жовнірів, слуговників. 
псюрників, ш апарів тай инчойі челяді, щ о потрібна була 
аби-б-то у знак дати величність ляцького дуки. У  хат і 
чаділо згаслою сьвічкою, а дьві свічки щ е осередь хати  
горіли у величенних сьвічниках, у чоловіка заввшики 
сливи, хоч у £ратчасте ш ироке вікно осить вже я к  за
зирає ранок. Андрій вже був наваживсь простувати у 
дубові двері з клейнодом та з безліч різі, але татарка  
смикнула його за рукав, показавши на маленькі дверці 
У побічній стін і. Ч ерез й іх  пішли вони сутками, а далі 
ввійшли у кімнату, й став ню Андрій пильно розгледжю- 
вати. С віт, пройшовши кріз ш ілину у віконниці, осяв 
завісу кармазинову, позолочувані карунки та малювання на
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стіні. Отутеньки казала татарка зістатись Андрійіві, а 
сама відчинила двері у другу кімнату, звідки лиснуло 
світло. В ін  почув шилотіння та тихий голос, що усього 
сколотив його. К р із  розчинені двері бачив він, я к  прудко 
шугнула ж інка, як  тоаольа, з довгою рясною косою, що 
оповила зняту до гори руку. Поворітьма татарка покли
кала у тую кімнату Андрія.

Н е  зтямпвсь Андрій я к  він увійшов, не зпамйатавсь 
як і зачинились за йім двері. Дьві свічки горіло в кім
наті, лямпа михтіла перед образом, а під ею стояв ви
соченькій стілчик з двома приступками, як  звичайно по 
кателичі, щоб молячись, навколюшки на й іх  ставати. 
Але ж  не того шукали його очі. Повернувшись на дру
гий бік, він уздрів дівчину, що прудко була куди-сь  
кинулась, але вмент зкамьяніла на прудкім якім-сь по
ступі. Здавалося, що неначе була зважилась вона вся 
вдіирись до його, але туж  мить зпинилася. В ін  теж  стояв 
перед айі здивований. Н е  такою він собі міркував бачити 
шо: це була не вона, не тая, що нерве знав, схожого 
навіть нічого не було на тую, алеж удвоє кращ іш а й геть- 
то чудовніша тепереньки, ан іж  перве: тоді вона мала у 
собі що-сь невивертене, несповчене, а тепереньки аж  
диво няло! казав би, як малюнок, що маляр в останнє до
дав пенделем та  й решта! Тая  була гарненьке жваве дівча; 
а це краля линка на прочудо, світові на диво! Т о  була 
нецвічена квітка, що т іки  починали щ е розпукування, а 
ц е — цвічена, влсе розпустилась пишним цвітом на вето 
вроду. У  підведених й ій і очіх виступало почування не натя
к ів *  не порівці, але зповиа усе почування. Щ е  на й іх  трем
тіли сльози, заволікши йій очі сяючою вохкістю, що а ж  душу
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вражала; ш ия, плечі, перси вправилися вже у т і принай- 
кращ і рямця, що призначені розцвіченій достоту красі; 
волосся, що перве легенькими обідцями розкочувалось по 
личеньку, тепер сталось густою та рясною, довгою косою, 
частина й ій і була зібрана, а друга вздовж по всій руці 
пославшись, кучирявим хмелем на груди спускалась. Зда
валося, щ о обличча й ій і таки  зо всім поиначало. А ндрій  
спогадував його колишнім, рівняв до того, але ж  н і, й  
трохи навіть! Д у ж е  вона зблідла, але той зблід не шкодив 
йійі чудовній вроді, а надто щ е либонь надав йій що-сь 
орляче, силоміццю чарівливе. Почувсь А н д р ій , що острах 
побожний поняв його, тай став перед ею нерухомо, я к  
перед святою. Але здавалося, що таки  і й ій  завдав дива 
орел-козак вродою та міснотою молодечойі сили; хочень 
стояв А ндрій  перед ею ніби зкамьянів, але знатно було 
й так  його орлячу вдачу,-що був він х и с тки й , жвавий, я к  
ластівка. Гостро дивилось ясне його каре око, оточене ок
самитовою чорною серпом-бровою; на засмалених щ оках  
джерелом грала йому, я к , бачь, калина, молода крів, а 
шовковий чорний вус, як, бачь, колосок, а ж  вилискувавсь.

„ Н і, не сила моя здякуватись за твою послугу, ко
заче—лицарю !“ розпочала вона й срібний йійі голос хви
лею котився. „Б ог йідиний зможе нагородити тебе, а не
я нікчемна......“ тай уткнула у діл кар і очі, а принайкращ і,
як сніг, білі віки з довгими віями, як  стріли, й іх  окрили; 
схилилася й ій і шловонька-маківонька, а чудовний йійі вид, 
як, бачь, кв ітка  рожева, зачервонівсь зтиха. Н е  тямив 
Андрій, що й відказувати йій; він жадав вимовити що а-  
ні е в серці, вимовити та к  щиро, палко, я к  і  було воно
Йому в яровитому серці, але не зміг. Почувсь, сердека,«
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На яку-сь заставку на свойіх вустах, річ йому стала без
голоса; почувсь він, що не йому, мовляв, бурсакові, бур- 
лацюзі-козакові одповідь давати на так і речі та й розгні
вавсь на свою натуру козачу.

В  той час увійшла й татарка у тую кімнату. Вона, 
накрайавши Андрійівого хліба на золотий полумисок, при
несла й постановила перед панянкою. Вродливиця поди
вилась на ню, на хліб, а далі підвела очі на 'А н д р ія ,— 
тай багато, багато малося в тих очіх! Оцей й ій і прими- 
ленний погляд вдячний уявляв втому й несилу й ій і ви
класти тій і почування, що поняли ню; але ж  Андрійіві 
погляд той дівочий ближче припадав до тями, ан іж  т ій і- 
речі. Наче вага йому одразу з душі спала; здавалося, що 
все йому одвілжало. Його думи, почування, що наче хто
сь держав на припоні доти, почулись тепера на волю тай 
мались були вя;е пробитись джерелом-річали, я к  ось па
нянка зтурбувавшись спитала татарку: „ А  мати?! ти вже 
віднесла матусі?“

„Н а, н і!“
Чому?“

„Б о спля?“
„А  татові?“
„Б а, віднесла; він казав, що сам прийде подякує 

лицареві.“
„То й гаразд, добре.“
Стала вона той хліб йісти. 1 неспогадати, я к  то любо 

та мило було Андрійіві бачити, я к  ламала вона білими 
рученьками хліб той та йіла. Я к  ось згадав А ндрій  про 
того чоловіка, що напав його сказ з голоднечі, та  що 
проковтнувши шматок хліба, згиб на його очі. Зблідш и

Ф
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ухопив він ню за руку тай згукнув: „годі, годі, нейіж , 
лебедонько білш, бо ти  давно йіла, то хліб тобі отру
тою стати має!“ Опустила вона руку, поклала хліб на 
полумисок, як  дитина покірлива, в вічі йому дивилася.
Але ж  хай би хто виклав річчю те, щ о.......  та чи то ж
можна? куди на світі! не здужа ані хто  н і різцем, ні ма
люванням, ані тію  річчю уявити те , щ о инколи бачиш  
ув очіх дівочих, а н і того, на віщо та к  любо й мило по- 
чуєсся, дивлячись у т ій і очі чудові дівочі!

„Зоре моя вечірняя!“ згукнув А ндрій , упившись ча- 
рів-любощів: „чого тобі треа, чого ти  бажаєш, квітонько 
рожева? Загадай мині послугу надзвичайну, яка  тіко  б 
на св іті-ту  ж  міть уволю твою святу волю! загадай зро
бити теє, чого незможе ані х то — я вроблю! я  занапащу  
себе, запакую , згублю! занапастити себе за-для тебе мині 
зкиобки, святим хрестом свідчусь, любо мині, мило... але 
ж  трівай-но... ба, н і, н і, немож теє викласти! Але я: бо 
ні, тр івай... у мене три хутори, половина батьківських  
табунів— мойі, усе матирене віно, навіть, що й втаює 
мати від батька, й то моє, усе моє! Нема ані в кого з 
козацьства такойі збройі, яку  я  маю: за йіден тілки  
держак шабльовий дають мині добірній табун і  три ти 
сячі вівці. У се  занедбаю, занехаю , спалю, затоплю, як  
тіки  промовиш йідине слово або поворухнеш свойєю ок
самитовою брівонькою чорнесенькою! А  проте збачь , 
будь ласко, лебідонько панно! мо’ я верзу невідь що, не 
до речі каж у; бо таки  нема що, не мені, бурлацюзі, 
зрісши в бурсі та на Запорож жі казати такеньки, як  
звичайно треба казати там еньки, де бувають королі, 
князі тай усе, що є шонакращого з вельможного лицарь-
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ства. Бачу, що ти еси инча людина божа, ан іж  ми усі, 
тай далеко до тебе усим паням і панянкам.“

З оцих речей Андрійових панянку де далі, усе 
дужче понімало диво, й опріч й іх  ні на що вона недо
чувалась; ані слова непрокинувши навіть, пильно слу
хала дівчина-ляхівка щ иру сповідь, що я к , бачь, у про
зорій воді відбиваедця ясне блакіття, то оттак і речі 
Андрійови значили його молоду душу щ иру, тай  кожне 
слово його мови, що джерлом грала зпід серця, міццю 
дихало. Випъялось у перед прихороше й ій і лице, одки
нула вона геть надвисаюче волосся, розтулила вуста тай 
довго отак вона дивилася; далі була наважилась щось 
замовити, тай ту не міть спинилася, згадавши, що инчою 
стежкою тра йти козакові, що батько, брати, Украйіна, 
лютими месниками позад його стоять, що Запорозці хи
жими орлами обсіли місто навкруги, що люта смерть 
призначена усьому містові... тай вмент очі йій слізьми 
налилися; вхопила вона шовком ш иту хустку, накинула 
собі на вид й за хвилину зросила ню слізьми; довго си
діла вона, закинувши назад себе голову, придавивши 
собі білими, як, бачь, сніг, зубоньками пиш ну губоньку 
спідню, неначе вмент почулась, що углитнула ню гадюка, 
тай не скидала хустки з виду, щоб небачив А ндрій, яка 
люта туга гризла йійі.

„Хочь слово йідине промов до мене, зернятко моє!“ 
проказав Андрій тай взяв ню за білую рученьку окса
митову. Я к , бачь, блискавиця, лиснулб йому по жилах, 
скоро він доткнувся, тай стискав він йійі рученьку зівьялу-

А леж вона мовчала, хустки з віду не здіймала і  не
наче зкамьяніла.
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„Чого се ти, квітонько рожева засмутилася? каж и  
бо, голубонько білесенька! зъяси мині, свято моє, чого 
журна еси?“ казав А ндр ій ,

Кинула вона геть від себе хуску , одгорнула понад- 
висале на очі довге волосся тай  затуж ила зтиха, я к  от 
принайкращого вечера зхопицця вітер тай повійне оче
ретами по-над берегами: зашумить, зашелестить, заси
чить пелехатий очерет, залунають тихо-сумні голоси, а 
прохожачий спинившися дослухаецця до й іх, яка-сь туга  
обійме його, й байдуже йому, що вже повечоріло, що ген  
женці, косарі, йдучи з поля, затинають веселойі, аж  лу
нає, а десь ген -ген  віз торохкоче.

„М атусе моя, безталаннице! чи ж  не на жальвоств  
повічні спокохала мене, матіночко зк моя питимая! чи зк 
не на поталу пестила мене! Ч и  не гір ка  ж  мині трапи
лась доля? Доле моя, кате  мій, ворозке, гадино люта! 
Усіх ти підхилила, усих ти  привернула до мене: шоца- 
кращих з усього шляхетсьтва,, ш онайзаможнійших панів, 
грапів, баровів-чузкоземців, тай все, що ни на е кра
щого з наського лицарьства. Н іх т о  йім неборонив кохати  
мене, тай кожен би кохання зо мною за привилике щ а
стя увазкив би. Т ік и  б руку зняла, то принайчесніщого  
роду, ш онакраїцій, найвроддивіший ставсь би мині дру
жиною! але ж  ані до однісінького не причарувала мого 
серця, доле-гадино! а поминувши ш онакращ их наських  
лицарів, причарувала еси моє серце безталанне до чу
жого, до ворога нашого. З а  віщо ж  се ти, пречистая  
М ати Б ож а, отако збагцітувала мене, за як ій і вчинки, 
за які припогані огріхи  отак неощажно, тик зле-люто 
караещ мня? Щ о  я проступила тобі й Сусові, синові
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Твоєму, Причистая? У  добрі, у роскошах виростала я; 
найсолодчі меди, вина, шонакраїці страви вживала я, 
алеж нащо все оце було? дочого воно йшлось? чи дотого;' 
щоб врешті вмерти мині такою лютою смертю, якою й 
остатній старець у нашім королевстві невмірає? Але ж  
ще й недосить! дарма, що призначена мині отака талан- 
доля люта, дарма, що на приконеччі свойому я мушу 
бачити, як уміратимуть в зле-тяж ких муках мойі мати й 
тато, що двадьцятьма разами воліла б я своє життя  
віддати, аби б йіх зарятувати— сількось! щ е ж  треба, 
щоб на приконеччі ж иття  свого довелось бачити й чути 
так і речі, таку щироньку, таке кохання, якого й бачити- 
небачила, й чути-нечула! Щ е  треба було, щоб він свойіми 
щирими речами пошматував моє лихом бите серце; щоб 
щ е гірш  було моє гірке  надбання; щоб ще шкодніш  
було мині мого віку молодого дівочого, щоб здавалася 
мині ще страшнішою моя смерть, надто, щоб уміраючи 
нарікала я на тебе доле-гадино! тай на тебе, пробачь 
мині, М ати Б ож а!“

Я к  замовкла вона, сумний, мов чорная хмара, сум
ний, став йій вид; лютою тугою гризучою взялось йій 
обличча; все, і журно похиле чоло, і пониклі кар і очі, і 
застиглі й засхлі сльози на почервонілих йій зтиха що
ках, здавалося, усе казало: „чи ба! врода— світові на 
диво! та здалася лихому лихові на в т іху !“

„ Я к  світ світом, не було чути, та неможна й бути 
тому,“ казав Аддрій: „щоб принайкращ ій, найвродливі- 
ш ій між ж інками випала така г ір ка  доля— ні, неможна! 
Б ог йійі создав на радість, на диво людім, на те, щоб 
усе, шо ни на є кращого на світі, підхилилось йій, як
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святощі. Н і ,  ти  невмреш, не тобі вмірати; заклинаюся 
душею й тілом, усим, що ані е наймилійшого мині на 
світі, ти невмрэш. Я к  що вже та к  тому бути, коли ні 
силою, ані молитвою, ні хоробрістю немож буде одвер
нути лихойі години, то вмремо вкупі, та  на сам-перед 
умру я на твойі очі, наляжу головою біля твойіх білих  
ніг, тай мертвого хіба вже розлучуть з тобою.“

„ Н і,  жаданий лицарю! ні себе недури, н і мене!“ ка
зала вона, похитую чи своєю головою-маківкою: „знаю, 
на привелике моє лихо, дуже добре знаю, що тобі не
можна кохатись зо мною, знаю яка  твоя повинність, 
який заповіт твій: тебе кличуть батько, товариш і, У кр а -  
йіна, твоя отчизна,— а ми тобі вороги.“

„ А  хіба мині що батько, товариші, У кр а й ін а “? про
казав Андрій,струснувш и головою тай виправив, як , бачь, 
осокор той, весь правий стан свій:“ та к  коли ж  так, 
ось що: немає у мене нікого! таки нікого, н ікогісінько!—  
усіх цураюсь! „додав він наважним голосом, а надто й 
рукою махнув, я к  звичайно робе огненний чоловік, напо- 
важуючись на вчинок надзвичайний, що иншому й незду
жати теє вчинити: „хто  казав, що У край іна  мій рідний 
край? хто дав мині ню за отчизну? Отчизна те, чого ж а 
дає наш а душ а, що йій милійшо над усе. У  тобі мині 
У край іна , у тобі моя отчизна! ти мині за все усим єси. 
Заховаю сю У кр ай ін у  під самий пень мого серця, тай  
носитиму шо під серцем, поки й віку мого зайде! Поба
чимо, чи здужа хто з козацького лицарьства добути зпід  
пня мого серця тую У край іну , побачимо! Усе , що ані е, 
віддам, продам, усе занапащу за таку  У кр ай ін у !“
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Н а  мент остовпівши, я к  та »  статуя прихороша, в 
вічі йому дивилася, далі, заридавши, вмент орлицею спала 
йому на шию, я к  стати зробити зваж ицця т ік и  прищире 
добряча без вивагу ж ін ка , що вродилась з серцем до 
шонакращого почування; як  хмилина тая, оповила вона 
його білйми, як сніг, чудовними рученьками тай заридала. 
В  той час на улиці забубнено, засурмено й загукаш, 
алеж Андрій нечув того нічого; він почувавсь тіки на 
те, як чудовні вустоньки обвівали його пахучим теплим 
духом, як  сльози дзюрком бігли йому на вид, а надвисле 
пахуще волосся, як шовк чорний та  блискучий, окрило його.

В  той час вскочила до й іх Т а та р ка , радісно вигу
куючи: „зарятувались, зарятувались!“ а ж  незтямицця, 
вигукує; „наш і прийшли в місто, привезли хліба, пшона, 
муки і  зъязаних Запорозців!“ Але вони обоє не чули, які 
там наші прійшли в місто, що привезли з собою і яких 
зъязали Запорожців. Повний ти х  почуваннів, щ о, бацця б, 
й не на землі на й іх почуватись, Андрій поцілував рО" 
жеві вустоньки, що прилипли йому до лиця, та  й невмов- 
чали й рожеві: вони одказали теж , і в цім ссукупшм Ш" 
луванню почудилось те, на віщо один т іко  раз за життя 
має почутись чоловік.

Та  й згиб козак! загиб на жаль усьому лицарьству 
козачому! небачити йому білщ н і Запорож ж я, ан і бать
ківських хуторів свойіх, н і церкви Б о ж о й і! Украйіва 
також не бачитиме найхоробрійшого з й ій і синів-орлі®) 
що знялися обороняти ню. Вирве старий Тарас жмуг 
волосся з сивойі свойі чуприни тай  проклене день той 
і  годину, коли- на позору собі сплодив такого  сина!
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Клекотнява й розрух великий чинилися у запорозь
кому табурі. Сцерш у н іхто  не м іг зъясити, я к  це воно 
скойілось, що вразьке військо пройшло безборонно у 
§ард. В ж е  а ж  по тому виявилось, що увесь Переяслав
ській курінь, котрий стояв просто побічнойі ̂ ардовойі брами, 
смертенно пъяний був; то нема чого й дивуватись, що 
половину кур іня забито, а другу-повъязано. й бранено 
попереду, ан іж  довідались усі, про віщо річ. П оки  ближчі 
куріні, ирокинувшиеь від гармидеру, встигли зброю вхо
пити, а вразько військо вже увіходило в браму, а задні 
лави давали одсічь Запорозцям, що з просонку тан ев и - 
тверезившись гаразд, розгардіяшем кинулися на Л ях ів .

Кош овий загадав схожатися всім в раду, та  я к  зій - 
шовшися козаки опертом стали, поздіймали шапки й ущ у
хли, Кош овий розпочав оповідь: „Е ге , панове Запорозці, 
так отаке-то спричинилося сю нічь! та к  ось воно до 
якого п уття  горілочка-матіночка довела!. Ось яким н е- 
свіцьким соромом вкрили нас Л яхи ! чого й краще? Г а й -  
гай! у вас мать вже такий звичай, що я к  попустиш уд- 
войнити порцію, то приміли б та к  налигались, що ворог 
війська Христового не те що ш тани  з вас поздійма, а 
й у самісіньку пику начха вам-за всі голови! й не зчутите!

Н е  гаразд, панове, дуже погано!“
Добре знаючи свою вину, козаки стояли мовчки, по

никши головами;, йіден тіко Кокубенко, Незаймайківській 
курінний отаман, обізвався: „Гетьмане Запорозькій, батьку 
козацькій! трівай-но!“ розпочав курінний: „хочень воно
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ушію усьому козацьству, але й те ж  т а к и , що правду 
тра казати: душі невбивай— правду виявляй,-давня при
казка, діло таки не та к  було-ні, батьку, далебі не так! 
Т и , батьку, не стотно по правді докорив нам. Козаки  
були б винні і горлом би карані мусили бути, я к  би вони 
понапивалися у дорозі, або на вою, на тя ж кій  та  важкій  
якій  праці козачій, ну, то инша річь; але ж  ми сиділи 
без діла, манячили перед містом дурнісінько. Н і  посту
вання, ані инь-якойі такойі християнськойі речі не було 
показано; я к  ж е лі таки можна, щоб з безділля не роз
важивсь чоловік тію ледащицею. О гр іху  ту, мині ся здає, 
нікоторого! А  ось ми кращ е покажемо вражим Ляхам, 
як  нападати на непривинні люди! П ер ш  добре приш а- 
нували, але не здякуюцця й досі! а що вжіе теперечки, то 
завдамо такого гарту, що й н іг відбілсать вельмоліні пани!“

Вподобали козаки річь курінного отамана. Вони вліе 
були й овсім підвели свойі похилі голови, а багацько  
де-хто й головою ківнув згодно, додавши: „Добре каж е, 
Кокубенко! Б ігме, добре!“ А  Тарас Бульба, стоячи непо- 
далеці від Кошового, додав надто: „а що, батьку К о ш о 
вий! одже либонь Кокубенко в ц ітку  влучив! що лі ти  
маєш казати1?“

„А  що ж  мині казати1? казатиму, що блажен й батько, 
що породив такого сина-от що! Невелика мудрація до
кірливе слово сказати, але ото добре-замовити таке  слово, 
щоб-то не шкилюючи з чоловіка у пригоді, підвело б його, 
додало б йому сили, я к  гострі остроги коневі, що покри
вивсь погожою водою. Я  сам мав розваліити вас зви
чайною річчю, але навпослі, та  Кокубенко поиереду до
гадавсь.“
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„ Щ о  правда, то правда, батьку!“ відгукнулось про- 
між Запорозькими давали. „Звичайна річь!“ додали ще 
де-котрі. І  сиво-чубі навіть, щ о стояли, мов т ій і сизі 
голуби волохаті, й т і ківнули головами й усом сивим 
моргнули, доказавши зтиха: „свята правда!“

„Теперенька ось щ о , панове!“ простяг річь далі 
Кошовий: „добуватись §'арду, деручись на мур та під
копуючись, я к  от робля’ чулюземні німецькі митці-цур  
йому пек! най його дідько мордує! неподобна річ, нек$- 
заче діло. А  вважаючи на теє, що Л я х и  увійшли в місто 
не з великими запасами, возів бо було з йіми намаль, а 
городищане й чорта б зйіли, коли б теє, то, значицця,
що усе духом зметуть, тай конім теж  сіна...... везнаю
вже, хіба що з неба кине йім на вила який там йіх
святий...... тілко ж  про цеє казав сліпий-побачимо! а що
ксьонзи й іх , то то побрехачі гарні, тай годі! Ч и  круть- 
верть, чи верть-круть, а вже л; вони та  мусять вийти з 
міста по віщо-сь там. П аю йтеся ж . панове, на три гурти  
тай ставайте трома шляхами просто трьох брам. Просто  
чоловойі пьять курінів , просто других по три куріні. Дядь
ківській та Корсунскій  на залогу! Полковник Тарас з 
свойім полком телі на залогу. Татарівській та Тимошів- 
ській кур ін і про запас-цабе табуру, Щ ербанівскій та Стеб- 
ликівській-соб табуру. Т а  обірайтесь з гурту котрі ж ал- 
чіш і на язик, щоб geдзя завдати вражим Ляхам. Бо вони 
недотиркливі, лайки нестерплять, то мо’ щей сьогодні ви- 
манемо йіх з §'арду. А  курінні отамани, чи чуєте, панове 
курінні! жоден перегледіть свойі куріні: у кого не в ц ітку -  
добавте рештою з Переяслівського. Т а -чи  чуєте? усе знов 
перегледіть та обома. Н а  похмілля дати усим по михай-
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лику гострогляду та по хлібині на козака! А  про те, мо’ 
щ е й учорашнього не теє, невидихади; бо несховати ж  
правди за халяву, мовляв, уеі дуже доброго чаду ухопили! 
дивниця, шо я к  це ще у ночі н і один й нелуснув! Т а  
ось ще один загад: як пархачь-ш инкарь продасть коза
кові хочень йіден михайлик горівки, так  я йому прибив  
на самий ніс свиняче вухо, собаці, та  провітрю гориніж  
на шибиниці. Тепереньки нумо до праці, панове, до праці 
та щ иро!“

О так давав повід Кошовий, й усі козаки, вклонив
ш ася йому в пояс та не надіваючи шапок, піш ли до возів 
та курінів, та  вже ген відійшовши, понадівали ш апки. 
У с і зачали споруджатись: опитували зброю, насипали по
рох у ладівниці з мішків, обірали коней, рихтували вози.

Тарас, йдучи до свого полку, міркував за А ндрія, 
тай жадною мірою не мав збагнути, де він ся подів; чи 
не б ранили його часом з иншими, чи не звязали бува спля
чого; так  н і ж , нетаківській Андрій, щоб давсь Ляхам  
живцем до рук. Проміж забитих теж  небуло його. Д уж е  
замислився Тарас та йшов повз свій полк, нечуючи, що 
його давно вже хто-сь гукає: „а хто мене кличе1?“ спитав 
він врешті оханувшись. Перед його стояв Ж и д  Я нкель.

„М ожний пане полковнику!“ казав Ж и д  хапаючись 
та уриваючи голосу, ніби наважував оповістити важливу 
річь: „я був у місті, пане полковнику!“

Подививсь Тарас на Ж и д а  тай здивувавсь, що він
вже й у місті встиг побувати: „який  ж е тебе біс туди 
заніс?“

„ Я  зараз усе розповідаю панові,“ проказав Я н к іл ь . 
„ Я к  т іки  почув я зорею крамбой, а козаки счинили стрільцю,

| | 1 |

я ухопив кап тан  та невдягаючи й побіг туди мірщ ій, та  
аж у-б ізі вже удяг з рукавами; бо мині ся хтіло дові
датись хутчій , через віщо це воно спинено хсрамбой, з 
якойі речі козаки зачали стріляти. О т, коханий мось-пане, 
я узяв тай прибіг до самісінькойі міськойі брами, а реш та  
війська вже входила в місто. Ко л и  я зирк! але попереду 
лави йде пан хорунж ий, Голяндовичь. В ін  чоловік мині 
знайомий, щ е зпозаторіку винен мині сто червіньців. Ото, 
мось-паночку, я й собі за йім, начеб-то щоб виправити 
червіньці, тай увійшов поруч з йім у м істо.“

„ Я к  ж е  ж  ти й у місто ввійшов та щ е думка була 
виправити й борг?“ проказав Бульба: „що ж  й байдуже, 
не звелів він тебе, я к  цуцика повісити?“

„Д е  вам, мось-пануню, не звелів! наваживсь був пробі 
повісити-далебі-вже челядиньці його були й злапали мене, 
й налигали за шию мотузом, але ж  я зачав благати хо
рунжого, казав, що й грош і п ід ш д у  й пообіццяв ще по
зичити, я к  що пан допоможе мині повиправляти борги з 
инщ их лицарів; бо у пана хорунжого— я нічим нетаюсь 
від вас, мось-пане, я вам, можний полковнику, усе викладу, 
е ге ,— так , бачте, у пана хорунжого у кеш ені аж  ні од
нісінького тобі червіньчика, хочень є в його й хутори, 
й садиби, й чотирі замки є, й степу до самого ПГклова, 
а не гур т-то  грош ій! однаково, я к  і в козака-дасьбі! О т  
і теперка якби були невзбройіли його брацлавські жидки, 
то н і з чим би й до вою було стати. В ін  і на сеймі через
це саме не був.......“

„ Щ о  ж  ти робив у місті, бачив наших?“
„А  я к  же! наш их багато там: Іцько , Рахум, Самійло, 

Хайвальх, Мойса, жид орандарь....... *
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„Та  хай вони тобі счезнуть, пархачі твойі погані!“ 
гукнув з серця Тарас: „на якого гаспеда здалось мині 
твоє жидівське кодло, удоде смердячий! я тебе питаю за 
наш их, про Запорозців, очмано!“

„Н аш их Запорозців я небачив-я кохаюсь в правді, 
мось пане,— а одного тіки  пана Андрія бачив.“

„Андрія, ти кажиш , бачив?“ згукнув Тарас: „ну, кажи, 
іцо ж  вів? де ти його бачив? у льоху либонь, або в аре- 
штарні сидить, га? додали йому десь, кляті ляхи, наруги, 
десь зьязаний мать, бідаха, га?“

„ Х то  ж  би насмів згязати , пана Андрія? він теперичка 
такий важний, дуже важний лицарь!.... далебі, я його й 
непізнав зразу. І  черезплічники у золоті, і на поясі золото, 
усюди золото, усе золото; я к  от сонце по весні, що нав 
городі усяка пташ ка пищить, співає, й жодна травинка 
пахощами подиха, то отак і він увесь у золоті сяє, ой 
вейзмир, як сяє! ще й коня дав під його войівода, що ни 
на є кращого: дьві сотні червіньців йіден кінь кош тує,-е- 
е-е, який кінь!“

Бульба остовпів. „На віщо ж  він удяг.чуже убрання?“ 
„Бо краще, на те й удяг. І сам на коні пойіжжае, 

й инш і пойіжжають, і він вчить, й його вчять: як  вай- 
заможнійший з ляцьких дуків!“

„ Х то  ж  його присилував до цього?“
„ Я ж  не каж у, мось-пане, щоб його хто присилував. 

Х іб а  ви, добродію, не знаєте, що він самохіть перейшов 
до йіх?“

„Х то  перейшов?“
„А  пан Андрій!“
„ Т а  кудиж він перейшов?“

---
---

--
— „Тад ж еж  до й іх , до Л ях ів , він теперенька вже й іх .“

„ Т а  бреш еш  ти , гаспеде!“
„Н ав іщ о б я мав брехати? х іба я дурний, чи що, 

щоб брихав на свою голову? хіба я  не знаю, що Ж ида, 
як собаку, повісять, я к  що він збреше панові.“

„ Т а к  це б-то, я к  ти  каж е ш , він зрадив Украй іну , 
запродав, віру зламав, га?“

„Або ж  я каж у , мось-пане, щоб А ндрій пан про
дав що, або-що? я каж у  т іки , що він перейшов до й іх .“

„Б реш иш , чортів парше! цього щ е-осить світ сто- 
йіть-не було на В кр ай ін і! Т и , свиняча пико, я к  той заєць, 
петлі кладеш, гляди!“

„ Х а й  трава поросте на порозі у мойій хаті, як  ЩО 
я кладу я к і— небудь петлі-отщ о, мось-пане полковнику! 
Х ай  весь мир виплюєцця на могилу батькові, матері, све
крові, і батькові батька мойого, й батькові матері мойсйі, 
тестеві моєму, й усім, усім, я к  що я  петлі кладу як і-о т  
Що! присяй-Б огу, правда, ясний мій пане полковнику! Я к  
Що, пане, зводите, я виялю навіть щ е, через віщо це він. 
і перешов до л яхів .“

„ А  через віщо?“ спитав Бульба.
„ У  войіводи та е дочки вродливиця,— милий Боже! —  

навдивовижу усім! що то воно вдасця за хороше!“ про
казавши сеє, ж ид додав надто щей свого виду, к ілько  
зміг, щ об-то виявити свойім обличчам вроду т ій і.п а н я н -  
ки-ляхівки: роставив руки, заскалив око та ще й р іт  н а  
бік скривив, ніби чого скуштувавши дуже не в смак.

„ Н у , горазд; то що?
„В ін  оце усе за-бля єйі зробив й перейшов за-дл;я 

єйі. Я к  що чоловік закохаєцця, то він тоді йіднаконо,
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ідо підошва, ідо я к  йійі розмочиш у воді, візьми дай 
зігни, то вона дурна й зігнецця.“

Бульба дуже замислився. Згадав старий, щ о кохання 
багато зможе й занадто. Згадав Тарас яку  силу має у  
собі ж інка, що яко ж ін к а — вона блага собі, вутла, алеж 
врода жіноча надзвичайну силу має. Згадав Бульба про 
теє чарівливе кохання, про тій і любощі-милощі, про тую 
йіх силу звабливу, що силоміць причаровує чоловіка, за
ковує неначе й не в залізні кайдани, але ж  щ е місніші 
й занадто. Згадав Тарас, що закувала блага ж ін ка  тай 
чи-мало ще щирих лицарів. Згадав старий батько, що 
похила на цю річь Андрійіва натура, тай довго стояв 
він, неначе вкопаний.

„Ось слухайте сюди, мось-пане, ясний полковнику, 
я нічого не потаю, далебі, усе на ваші очі викладу,“ ка
зав Ж ид: „скоро я учув крамбой та побачив, що йдуть 
у  башту, я захопив про всяк час з собою разок жем- 
чюгу, бо там дівчата вродливі й ш ляхтянки, а коли вже 
з — така, бачте, мось-пане, у мене думка була— кралі й 
шляхтянки, то хоч і йісти йім нічого, а .ж ем чю г купля, 
така вже в йіх вдача погана. Та  ото я к  пустила мене челядь 
хорунжого, я мірщій до войіводи у двір, жемчюг той прода
вати. А  між челяддю там є татарка, от я у ейі усе й випитав: 
каже, що скоро впораюцця з Запорозцями, то зараз й 
весілля буде. Пан Андрій обіццяв протурити Запорозців.“

„1 ти не вбив його там на місці, дияволенного сина?'1 
гукнув Тарас.

. „За віщо ж , мось-пане, мав би його вбити? аджеж  
він перейшов самохіть? Я к а  ж  ту його вина? там йому 
краще, от він туди й подавсь.“
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„Т и  його в вічі бачив?“ спитав Бульба.
„ У  самісінькі таки  очі бачив, присясто-Боже! та  

такий з його валений лицарь! над усіх  показнійший; 
мене зразу пізнав, щ асти його Боже! а я к  я підійшов  
до його, він і каж е  м а н і....“

„Щ о  ж  він тобі таке  казав?“
„В ін  казав, ба, ні! по переду ківнув пальцем на  

мене, а навпослі вже — „Я н кел ю !“ каж е. А  я: „пане 
Андрію!“ каж у . Я нкелю ! накаж и  батькові, братові, на
кажи усім козакам-Запорозцям, усім накален, що батько— 
тепер мині не батько, брат— не брат і товариш і— не 
товариші, і що я  битимусь зо всіма, таки  з усіма бити
мусь— от що, мось-иане ш ановний!“

„В реш и ш , триклятий Ю д о !“ грімнув, не при собі 
мавшись, Тарас. „ Б р еш и ш , парше смердячий! ти й  Х р и 
ста розпаяв, проклятий від Б ога Ю до! Я  тебе вбъю, 
сатано! У т ік а й  відци, поки живий, а то й ноги ту про
стягнеш !“ та  сеє проказавши, вже був і  шаблю вихопив* 

Переляканий Ж и д , я к  опечений, чкурнув геть нав
заводи від Тараса, кілько снаги було у прудких його 
индичих н іж ках . Довго ще б іг він козацьким станови
щем без огляду, а далі знов степом, хочь Тарас овсі й 
не гнався за ним, розваживши, щ о неподобна річь, опал-г 
чившись, зганяти, серце на першому, хто підскоче під- 
гарячу-руч.

Отепереньки згадав Бульба, що бачив Андрія учо- 
рашньойі нічі, я к  йшов він табуром з якою-сь ж інкою  —  
тай прибило ік  долу сиву голову; але всеж таки не няв 
віри, щоб-то мало скластись таке ганебне діло, та щоб 
його рідний син запродав душу й тіло.

■-...
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Нарешті повів він свій полк на залогу тай покривсь 
лісом, котрого козаки якось ще не випалили. А  Запо- 
розці пішо й кінно вже виступали на три шляхи до 
трьох банітів. Один за одним посунули кур ін і: У м а н с ь 
кій, Прилуцькій, Полтавській, М иргородьскій, Н іж іньскій, 
Чорнигівській, Кропивиньскій. Брацлавській, Чигиринь- 
скій, Корсуньскій, Черкаській, Канівській , Ш евській, Каль- 
ницькій, Білоцерківський, Кролевецькій, Глухівській, Н е- 
займайківській, Суражській, Титарівській. Т ік и  одного Пе- 
реяслівського й не було. Добре, дуже добре лигнули козаки, 
тай залигали свою долю. Х т о  зйазаний прокинувся у 
вразьких лапах, а хто за сна ще пішов на той світ.
Сам отаман Х л іб  без штанів й жупана опинивсь у Лядь- 
кому таборі.

Учувши з міста козацьке рушення, Л я х и  на вал 
виройілися, й от навіч козакам така  постала дивоглядь. 
Л яцькі лицарі один одного вродливиші стояли вздовж 
валу. М ідяні ш апки, обтикані білим, як  лебидь, піррям, 
сяли на йіх, я к  сонце. Н а  инш их були легенькі шапоч
ки-огулярочки: червоні, сині з заломленими на б ік вер
хами; кунтуш і з вильотами, гаптовані і просто вило
жені пругами. У  тих шаблі й руш ниці у кош товній об- 
робі, що недешево ставала вона панам, тай чи-мало 
було усякого дорогого убрання. П о  сам-перед стояв пи
хою у червоній, ш апці, виложеній золотом, Буджацькій  
полковник. Заважний був отой полковник, велич-чоловік! 
від усих вищий й товший, а ш ирокий дорогий жупан 
ледве стікався на його. П о  другий бік, до побічнойі 
башти сливи, стояв другий полковник, невеличкий з 
себе чоловік, кощавий; але малі очі пронозуваті гостро
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дивилися з-під густи х понадвисалих брів; моторно він 
повертався на всі боки, показуючи бойко сухорлявою та  
тонкою рукою, та даючи повід; зараз було знатно, що 
не вважаючи на мале тіло, добре він собі уняв справу 
войову. Неподалеці від його стояв Х о р у н ж и й , довгий, 
шов тичина, довгий та  рясновусий, а з лиця собі, ніби 
буряк, червоний; щ иро кохавсь пихатий хорунжий у 
добрих медах та  бучних бенкетах. А  п о -зай ім и  чи-мало 
ще манячило усякойі ш ляхти , щ о взбройілася, хто на 
свойі грош і, хто  на королевські, а хто й на жидівські, 
позастановлювавши усе, що познаходилось по батьківсь
ких замках. Чи-мало також  було й усяких сенаторських 
похлібців, що брали й іх  вельможні на обіди з собою на 
пиху собі, на честь, та  що гостюючи, порозкрадали до
рогі срібні кубки, й після учорашньойі шаноби сідали 
сьогодні за хурмана у або-якого пана. Чи-мало там було 
усяких! Я к  коли, то й чарки нізавіщо було випити, а 
до вою усі повбірались он як!

Козаки ч'ихо перед муром лавами стояли. Н а  жад
ному з йіх не було злота, хіба що подекуди лискало 
воно по шабльових. хрестах та  руш ничих обробах. Н е -  
подобали козаки, стаючи до вою , вбіратися шатно та  
пишно: вони були у мисюрках та те л я га х , та простих 
кереях, й ген-далеко чорніли й червоніли чорні червоно
верхі смушеві й іх  ш апки.

З  запорозьких лавів вийіхало наперед два козаки. 
Один ще й геть-то  молодий, а другий старіший, алеж  
обидва горлові й дуже ж алкі на речах: Охрім Н аш  і  
Микита Голокопитенко. Слідою за оцима вийіхав щ е й 
Димид Попович. Ц ей  був собі присадистий; давно вже
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вів манячив на Січі; був під Адріанополем, та й чи
мало прийняв, сердека, лиха на свойім віку: якось опа
лило його вогнем і прибіг він до С ічі, мов І'ОЛОВНЯ, з 
осмаленою й почорнілою головою і вуса козацького збувся, 
бідаха. Але-нівроку-знов відкохався Попович, пустив за, 
вухо довгу чуприну, зростив рясні смальові вуси, і вдаха 
був з. його на зле-шкульні речі, з зубами, мовляв, родивсь,

„ Е , бра,’чи ба! як і кармазини на Л я х ах ! хтів б я 
дізнацця, на яких яавбілшки силах маецця сеє заквіт
чане військо?“

„Ось я вам!“ гукав,з валу місний полковник. „Трівай, 
трівай! усіх поперевйазую! віддавайте, псяю хи, рушниці! 
Бачили, як поперевйазував я ваших лицарів? А  виві- 
діть-но йім на вал Запорозців!“

Й  от виставили навіч Запорозцям товаришів пов
кручуваних мотузами. Посам-перед стояв курінний ота
ман Хліб: без штанів і жупана, так  само, я к  збігли його 
пьяного. Соромлячись перед товариством свойейі наготи 
та що віддавсь у бран, як  пес поганий, поник отаман 
головою.. За йідну ііічь посивіла йому місна голова.

„Н е  журися, отамане, визволено!“ гукали козаки. 
„Н е  журися, пане-брате!“ обізвавсь курінний Бородатий. 
„Нема в тому твойейі вини, що злапали тя  голого: лихо 
має спіткати жадного чоловіка, не стямисся, мовляв, й 
відки лихо складецця; але сором Ляхам , що непокрили 
звичайно твого тіла!“

„В и десь на сплячих хоробре військо!" казав по
зираючи на вал Голокопитенко.

»Ось трівайте-но, стрівайте, обріжемо ми вам чуби!“ 
і укали Л яхи.

'--■ 1 0 1  -

„А хтів  би я подивицця. я к  там воші обріжуть нам 
чуприни!“ казав Попович, повертаючись перед й іх  на  
коні, та подивившись на товариство, додав надто: „А  що  
ж, панове, бо й правду Л я х и  к а ж у т ь , я к  н а т е ш у т ь :  
як виведе й іх  отой Черевань, то буде йім у сим добра

! V Леї і
„Або що, х іба той череватий пан характерник, чи 

іцо?“ запитали козаки, добре знаючи, що Попович Заг 

певне мав іцо-сь утяти .
„Але вам! те , що за його усе військо сховаєцця, і 

вже чорта зйіси-а зза його черева списом недістанеш

і;
Зареготали козаки, тай довго щ е д е -як і иохиТуіочи 

оловою казали: „ Н у  вже оцей навісйбголовйй Ноиович! 
іевзяв його біс! коли закруте кому закрутьку, то тіки  
іу .....“ тай недоказали козаки, що то воно є таке теє „ н у /  

„Гей. мі р ід ій  від муру, - назад хлопці!“ тукнув К о їіїб - 
іий; бо здавалось, що Л ях ів , як  й*едзь утнув, вразило 
Рее ш килю вання, а надто ще й полковник махнув рукою.

Скоро поступились, я к  грюкнуло з валу картеччю. 
На валу счинилася біганина, й сам сивий войівода на 
коні виставився. А ж -ось  відчинилась брама й стало вій
сько виступати. По-сам-нерід рушила гусарія іпиком 
верхи, а Далі у мисюрках, а там знов у тилйгах та  з 
списами, а за йіми у мідяних ш апках усе, а нареш ті 
йіхали особше собі ш ляхтечі. кожен одягнений по своєму. 
Н е зводились гордовиті ш ляхтичі стати у с'гроці з іншими; 
хто ж  не мав собі кравчини. Той йіхав один з Своєю че
ляддю. А  за ними знову військо лавами виступало, а там 
хорунжий, а за хорунжим знов батови, а далі вийіхаїз
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отой дужий полковник, а позад усього війська вийіхав 
отой принизистий полковник.

„Недавайте, хлопці, Ляхам ладнатись, не попустить 
у лави ставати!“ гукав Кошовий. „Г ей , хлопці, крутніть 
веремія, та  раптом усі куріні! А  ви облиште башти! Та- 
тарівській курінь стусони з боку! Ч еркаській  заходь з 
другого! Кокубенко й Паливода, надто з причілку на
лягайте! зробіть замішку, зкуйовдіть, розш арпайте!“

Стусунули козаки Л ях ів  з усіх боків, збили, вчинили
йім мішанину, тай сами пішли мішма. їїе д а л и  Ляхам й
стрелю навіть розчати, узялись за шаблі, списи та ке-
лепи. У с і збились до купи й жодному довелося дати себе 
в знаки.

Демид Поповичь трьох простих ш ляхтю ків  заколов, 
а надто ще й двох кращ их збив з коня, кажучи: „От 
так  коні, добрі коні! Давно вже гострив зуби на такі 
коні* Т а  й вигнав йіх геть у поле, гукаю чи на козаки 
переняти; а навпісля знов протисся у гущ иню , знов на
скочив на ти х  ж е таки  збитих з коней ш ляхтечів, од
ного забив, а другого налигав мотузом за ш ию , та  при
пнувши до кульбаки, поволік його усим полем; зняв з
його шаблю з дорогим держаком, щ е й черес з чорвінь- 
цями відьязав.

Кебета  також  добрий козак і  молодий щ е, счепився 
й собі з одним найхоробрійшим з усього ляцького війська, 
та й чи-мало часу вони змагалися. З ійш лися вже на зруч- 
січу й добрав був козак вже гори, та  переваживши ляха, 
заситив йому гострого турецького ножа у самісінькі груди. 
А леж невстерігся й сам: туж  мить gлизнyлa його запе
кла куля у висок. Скосив його найзначніщ ий з панів.
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найвродливіший, давнього князьского роду лицарь. Став
ний, як тополя, вигравав вій буланим конем. Д уж е  добре 
давсь він в знаки свойім шляхецьким, щ ире лицарьским  
завзяттям: двох Запорозців на двоє розтяв, К о р ж а  Х в е -  
діра, доброго козака, перекинув з конем, коня ж  кулею  
влучив, а козака зза його списом достяг; багатьом повід
тинав він руки й голови, неминув і К е б е ту ,— занизав 
йому кулю у висок.

„Ось з ким жадав би я поспитувати сили!“ гукнув  
Кокубенко, Н езайм айківській отаман курінний. Давш и  
коневі острогами, налинув хижим  орлогом на нього про
сто ззаду, тай гукнув так , що аж  здрігнулись усі, хто  
тіки близько стояв, з нелюцького погуку. Наваживсь був 
Лях повернути свого коня та  стати передом до нього, 
але ж  бо не послухавсь кінь: злякавшись надзвичайного 
гуку, кинувсь він на бік, а лицаря кулею дістав К о к у 
бенко. Ув ійш ла йому м іж лопатки запекла куля, тай упав 
Лях з коня. О дже ж  й щ е ж  таки  не покорився вражій 
Лях, все ж  таки  силкувався, щоб дістати ворога, але ж  
зівьяла рука укупі з шаблею упала. А  Кокубенко взявши 
обируч свою важ ку шаблюку, загнав й ій і Л яхові у самі
сінькі зблідлі вуста. Вибила йому два, як сніг, білі зуби 
шаблюка, розтяла на двоє язика, та кріз горло загле- 
билася в землю; та к  і иристромив його там ік  дому на 
віки. Заграла джерелом червона, я к  калина в лузі, чес
ного, ш ляхецького роду крів  та й почервонила йому жов
тий кунтуш  гапопований. А  Кокубенко, залишивши його, 
протисся вже з свойіми Незаймайківцями до другойі купи.

„ Е х , необачна голово! покинув не прибравше таїсе 
дороге убрання!“ казав Уманьскій курінний Бородатий,
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одйіздячи від свойіх козаків до того місця, де саме ле
жав забитий Кокубенком шляхтичь. „ Я  семеро шляхти
чів власного рукою забив, але ж  отакого убрання щ е ані 
на одному небачив!“ Поважився на здобич ь Бородатий, 
та нахилившися, став здіймати з Л я х а  дорогу справу; 
зняв уже турецькій н іж  в обробі самоцвітиього каміню, 
відьязав черес з червіньцями, зняв з грудей сакву з тон
кими сорочками, сріблом та з дівочою кучіррю , що со
хранно бералася на згад. Н е  счувсь Бородатий, я к  знобіг 
його ззаду червонодзобий хорунжий, що вж.е раз він його 
вибив з сідла, та надто щ е дав доброго зазубна на зпогад. 
Розмахнувся хорунжий на всю ручь тай чеснув його ша
блюкою по вигнутій шийі. Н е  довела до добра здобичь: від
летіла рясна верховина з пісного дуба, упав кряжем без
головий толуб, далеко зросивши землю козацькою крівью. 
Полинула похмура душа козацька у високу високість, 
хмурячись та гніваючись, та  надто чудуючись, що так 
порано вилинула з такого примісного тіла. Щ е  не встиг 
хорунжий ухопити за чуприну отаманьску голову, щоб
причинити ню до кульбаки, аж  ту й нагодивсь вже за
пеклий месник.

Я к  яструб по-під блакіттям пливучи, окрутившись 
скількоро разів на місних крилах, вмент зупиняецця, роз
платавшись серед неба, далі опукою звідти на підпідьом
каючого при самій дорозі перепела,— отак саме й Остап 
Бульбенко орлом налинув й налигав мотузом за шию 
хорунжого. Щ е  дуще побуряковів червоновидий хорун
жий, як стягла йому горло цупка петля; ухопивсь був 
він за пидстоль, але тіпаючись з корчу рука не здужала 
налучити й куля дурнісінько задзижчала степом. Остап

відказав біля його кульбаки шовкову мотузку, котру мав 
собі хорунж ий, щоб въязати браньців, та  йогож мотуз
кою, зъязавши йому руки  й ноги та  припнувш и до луки  
край мотузки, поволік Л я х а  за собою полем, гучно скли
каючи усих козаків з уманьского кур іня , додати в ос
таннє шаноби свойому отаманові.

Я к  зачули У м ань ц і, щ о курінного й іх  отамана, Боро
датого, вже немає на світі, збіглися, облишивши січу, 
взяти його тіло, тай  тута  л і стали раду радувати, кого  
б йім за курінного собі обрати. В р е ш т і доклали: „шкода 
радувати! кращ е не видада нікому стати  за курінного, як  
Бульбенкові Остапові: нема що, вій від усих молодчий, 
але ж  бо за те  в його й розуму стече за старого чоло
віка!“ Знявш и ш ап ку, О стап звичайно подякував всім 
товаришам за таку  повагу, не вимовляючись ані молодістю 
літ свойіх, аві молодим розумом, добре знаючи, що час 
войовий тай не до того теперенька, а зараз повів й іх про
сто на враж і лави, та  вже уявив йім усім навіч, що не
дурно йо ю  обрали за отамана. Почулись Л я х и , що не
переливки, та  відступивши перебігли полем, щ об-то зіб
ратись на другім крайі. А  принизистий полковник подав 
гасло чотиром свіжим сотням, щ о стояли собі осторонь 
goнy біля самойі брами; загуло відти картеччю на козаки, 
але мало кого влучено: кулі дістали козацьких волів, що 
здичівпшсь, дивилися на кріваву тую бучу. Страшенно  
ревонули злякані воли, повериувши на козачий табур; 
поламали ковані вози й чи-мало козаків задавили. Але  
Бульба вихопившись тим часом з залоги з свойім полком, 
кинувсь, тю каю чи, навперейми йім. З  переляку завихри-
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СІНЬКО на ляцькі полки, збив верхівнів, всіх зкуйовдив 
й розпудив.

„Ой спасибі ж  вам сірі воли половійі!“ гукали За- 
порозці: „то все у дорозі услугували, а теперенька й 
на вою у великій пригоді стали!“ Т а  й налягли чим дуж 
на Л яхів  знов. Багацько тоді полягло ворога. Чи-мало 
залучило собі добройі слави: М етелиця, Ш и л о , обидва 
Писаренки, Вовтузенко, та й не трохи було й инших. 
Побачили Л яш ки , що на реш ті скрутно припадає, та ви
кинувши корогов, гукнули відчинити міську браму. В ід 
чинилась, скриплячи, окута залізом брама, та  й прикрила 
тиснячихся-мов овець тих у кош ару— потомляних, та пи
лом припалих верхівнів. Багато Запорозця погналось 
було за йіми, але Остап зупинив свойіх Уманьців, До
гукнувши: „ Гей, панове! не зближайтесь до муру, шкода, 
не безпешна річь!“ Щ и р а  правда, бо з муру грюкнуло 
й сипнуло чим попадя, й чи-мало козаків здобулось лиха. 
А  Кошовий, на той час нагодившись, вшанував Остапа, 
додавши: „О т і новий Отаман, а gepye військом як  би 
й старий!“ Озирнувся Бульба подивитися, хто там такий  
новий той отаман, коли зирк!-аж  носам-перед Уманьців 
на коні жахом вигравав Остап: ш апка йому на б ік й 
отаманьський пірнач у руці. „Ч и  ба який!“ змовив старий, 
дивлячись на його. Зрадів батько, та й став дякувати  
усім Уманьцям за додану повагу його синові.

Козаки знов відступились, лагодячись йти до табуру; 
а по валові знов виставились Л яхи  вже у подраних опан- 
чах. Н а  багатьох дорогих жупанах запеклася крів. і пи
лом припали гарні й іх мідяні ш апки.

„А що, Ляшки, поперевгязували1?“ гукали йімЗапорозці.
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— Ось я вам! віддав з гори той ж е  таки  черевань- 
полковник, показуючи мотуз: іщ е  таки  не перестали по
хвалятись закуряні та  потомлені Л я х и ; і х то  був завзя
тіш ий, перекинулись з-пром іж  себе шкульними речами.

Н а  реш ті усі розійшлись. Х т о  л іг випочіти, втомив
шись з баталійі, хто  присипав собі землею рани, та  дер 
на повъязки хустки , дороге убрання, поздіймані з заби
того ворога; а хто чувсь щ е на силах, стали порати труп, 
додавати остатньойі поваги козакам. Ш аблями та  спи
сами могили копали, шапками та  приполами землю ви- 
бірали, та  склавши коштовно козацьке тіло, присипали 
сирою землею, щоб не довелося крю кам та  хижим орлам 
висмикати з лоба козацьких очей. А  толуби ляцькі по- ^  
привъязувавши, я к  попадя, десятками дикім конім до г 
хвостів, пустили коней світ-за-очі, тай собі за йіми, стьо
баючи по боках забитих Л я х ів . Вихром підхопились ска
жені кон і, поцупивши ріллями, і'орбами й балками через 
рівчаки й  потіки , вкрівавлені та  вкурені ляцькі толуби.

У  вечорі сів собі жоден курінь очертою, прогомо
нівши чи-мало часу про вчинки, про зусилля козацьке, що 
випало на кожного долю. Тай  піш ла спадком, р ід -кр із-р ід , 
із уст до уст, про й іх  слава, й поки світ сонця, густиме 
тая слава. Довго вони не лягали, а надовше від усіх не- 
лягав старий Тарас, усе м іркую чи, що то воно значицця,
Що А ндрія не було проміж ворожих вояків. Ч и  посо
ромивсь Ю д а стати  на свойіх, ачи пархач збрехав, що 
ніби він зрадив, а попався він просто у брав. Але туж  
згадав він, що А ндр ій  через край був прихильний сер
цем до речей жіночих; обняла журба старечу, биту ту -

„птнпягр .я  він на “і'с-віки на Л ях ів ку ,ПАТ/\ ..л тт-л гчтг ШП
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що причарувала його сина. Вивершив би був він свою 
присягу, не вважив би навіть й за  йійі вроду; витяг би 
йійі за рясну та пишну косу, та  й волік би й ій і за со
бою усим полем проміж козаками. Зсинили-б-ся й вкрі- 
вавили-б-ся бъючися об землю йійі несказано гарні плечі 
й лоно, білі та ясні, мов сніг той, ідо зукраш ае тімья 
горам високим, та  й принада б пилом йійі чудовная вроДа! 
Розшматував би й норозволікав би прехороше й ій і тіло! 
Але темно було Бульбі, що лагодив Б іг  чоловікові на 
завтре, а проте дрімота стала заступати йому думки й 
нареш ті заснув Тарас. А  козаки все щ е гомоніли проміж 
себе, і  через усю ніч стояли біля огнищів тверезі вар
тівники, не склепляючи очі, та зпильна на вкрути пиль-

I - А у 
/

Щ е  сонце не звернуло з другого упруга, я к у с іЗ а -  
порозці у раду зійшлися. З  С ічі прийшла відомість, що 
Татарва тим часом, я к  виройілись козаки, -вожакувала 
на йій усе, викопала військового скарба, щ о потаємне 
держали козаки під землею; забила й бранила усих, хто 
зоставався, та зовсіма нагарбаними табунами та  гуртами 
попростувала до Перекопу. Один т іко  козак, Голодуха  
Максим, вирвався у дорозі з лабетів татарських, зако- 
лав мурзу, відтязав у його сакву з цехинами та  на ко
неві татарському і в татарськім убранні півтора дні и 
дві ночи утікав від здогону; загнав у смерть коня, допав 
другого, додав й тому, та  вже аж  на третім прибув до 
табуру, звідавши дорогою, що Запорожці були під Д уб
ном. Т іки  й встиг він ознаймити. що скойілась халепа

така; але з чого вона склалась, чц Гульнули Запорожці 
по козацькому звичаю, та  з- пьяного мать чола дались 
у бран, та я к  воно Татарва взнала про місце, де зако
паний був військовий скарб,— про це анічого не зъясив 
він. Д уж е  знемігся козак, роздуло його усього, вид по
смалило й попекло йому вітром; упав він ту таж  й заснув 
мертвецьким сном.

У  такому припадці в Запорожців поводилось мірщ ій  
наздоганяти хи ж аків , дбаючи за те , щоб збігти  й іх у 
дорозі; бранці бо я к  раз мали б опинитися но торгах у 
Тури ц и н і, у М ал ій  А з ій і, у Смирні, на Критськім  ост
рові и бозна якими б місцями не виявилибся чубаті го
лови Занорозьскі. Т а к  ось чого зібрались Запорозьці. 
У с і до однісінького стояли вони у ш апках , прийшли бо 
не за-для того, щоб слухати отаманьскій загад, але ради
тись яко рівня, Д а в а й т е -н о  поради на сам-перед, па
нове отамання!“ загукала громада.

„Давай повід, батьку Кош овий!“ казали инчі. И  К о 
шовий зняв ш апку, вже не та к  яко орударь, а яко то
варній, та  подякувавши козакам за честь і повагу, рос- 
почав: „ Чи-мало проміж нас, панове шановне козацьство, 
е сивих порадників, радою й геть -то  за мене розумніших, 
але я к  іцо вже мене пошанували, то моя рада ось яка: 
не гаяти , панове, час марне, а на здоганяти мерщій Т а 
тарина; сами бо ви здорові знайете, що е воно за людина 
Татарин: він не ждатиме з яагарбанним добром нашого  
поворіття, а духом розмантаче його так, що й сліду не 
спадеш. Е ге , панове, моя порада, каж у, хутчій виряжа,- 
тись навздогін! М и  тутенька достоту погуляли, Л яхи
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ругу над вірою ми скільки снаги стало попімствились. 
З  голодного міста малий пожиток. О ттава моя рада, ш а
новна громадо,— пробі виряжатися!“

„Виражатись!“ розотнулось грімно Запорозьким и  
курінями. Але Тарас не вподобав пораду тую; насупив 
він ще нижче на сумні очі з-під-чорна-сиві брови, як от 
кущ і, що поросли високим тімьям горовим, а верховиння 
йім вслало голлистим инеем.

„Б а -н і, неправедна твоя порада, багьку Кош овий, 
ні, невгаразд!“ проказав він: „ти бо не та к  каж и ш : десь 
ти забув еси, що у неволі зостаютця наш і, Ляхами по- 
захоплені. Ти  бажаєш , набуте, щоб-исьмо не иоштили 
шонапершого закону товариського, покинули б свойіх 
побратимів на те, щоб з них живцем ш куру зідрали, 
або, почверткувавши козацькеє біло тіло, розвозили по 
містах та селах, як от вже й зробили вони з гетьманом, 
та  з шонакраїцими лицарями украйінськими. Х и б а  ще 
трохи й так додали наруги святині наш ій Ляхи? Щ о  
ми таке є? питаю я усіх вас: іцож то за козак, щ о по
кинув у пригоді товариша, кинув його— я к  нікчемного 
пса— згинути па чужій-чуяеині? Коли вже на те пішло, 
що кожен у-нівець повертає козацьку честь, не побороне 
собі наплювати у козацькі чесні вуси сиві, та  докоряти 
собі доткливими речами, так най ж е н іхто  м іні не до- 
ріка. Й іден зостаюсь!“

Поколихнулись Запорозьці.
„А  хіба ти  забув-єси, голінний полковнику,“ — одка- 

зав тоді Кошовий, — „що в татарських лабетах теле наш і 
товариші, та  якщ о тепера й іх  не одзволимо, то мусять 
бути запродані у вічну неволю бусурменам, щ о гірш
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воно є від усякою  смерті лютойі? Х іб а  забув еси, що у 
йіх лапах тепера увесь наш  скарб, добутий через хрис- 
тияньську крів?“

Замислились усі козаки тай не знали, що й казати. 
А ні кому з й іх  не бажалося запобігти собі поганою  
слави. Тод і став перед громаду найстаріш ий з усього 
війська Запорізьського, К а ся н  Бовдюг. В еликою  шаноби 
зажив собі старий у всього козацьства; дьвічі улее обі- 
рали за Кош ового й по буйних воях теле був дуже щ и
рий козак; але влее давно підтоптавсь, тай  не бував ані 
у яких походах. Н е  подобав теле старий раду давати 
ані кому, а вподобав старий завжде лежати боком край  
козацькою збірки, слухаючи розмови про билицю та ко
зацькі походи. Н ікол и  не втручався він у беседу до й іх, 
а все тілько слухав, та притоптував пальцем попіл у 
свойій коротенькій люльці-бурульці, що ніколи ню не 
виймав з рота; довго сидів він, прищ уривш и трохи очі, 
тай не знали козаки, чи він спав, чи все він ще слухав. 
Кріз усі походи зоставався він на Січі; а цим разим 
розволожило старого. М ахнувш и рукою по козацькі, додав:

„ А  гинь його голова! чи вмреш, чи повиснеш раз 
мати родила! П ід у , що буде, те й буде; йіднойі смерти 
не втечеш, другою  не буде. А  мо’ здамсь на віщо-сь й 

товариствові!“
У с і козаки ущ ухли, я к  став він тепера перед гро

мадою, бо давно влее не чули від нього а ні ж е. Колеен
жадав знати, що то нараіє Бовдюг.

„П рийш ла й до мене черга річ зняти, панове ли
царі,“ та к  він розпочав: „послухайте, діти, мене ста
рого. Нема що казати, дуже грече доладу казав пан
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Кошовий, бо-яко батько козацькому військові— повинен 
він стерегти його й дбати за військовий скарб, розум
ніш  нічого не випада йому й каза ти ,— ось щ о, панове- 
братове. Це хай буде моя перша річь; а тепера слу
хайте, що казатиме друга моя річь. А  казатиме моя 
друга річь ось що. Я к  твердо кажучи, то щ иру правду 
виклав і Тарас, полковник,— продовж, Б о ж е , йому віку! 
щоб таких  полковників родило рясніш  на Вкрайіні:!— 
Перша повинність і перша козацька честь е— щоб не 
дати зради товариствові. Осить живу я на с в іт і, славити 
Бога, не чув я, панове шановне товариство, не чув— 
кривбі— щоб козак покинув де, а чи зрадив або-якого 
товариша свого. І  т і й инш і нам то в ар и ш і— чи менч 
йіх, а чи б іл ш — зарівно, усе товариші, у с і нам любі, 
миліг—от що, еге! Т ак  ось яка моя порада, чесна гро
мадо, вважайте-но: котрим милі позахоплювані Татарвою, 
хай виряжаютця навздогін за Татарином, а котр ім  миліщі 
бранені Ляхами, та що не бажають занехаю вати пра
веднеє діло, хай зостаютця. Ііош овий цонинен йти з 
однією спілкою Татарву наздоганяти, а друга  спілка 
обере собіі отамана наказного. А  наказовім отаманом, 
коли бажайете послухати сивойі голови, не принада 
бути нікому инчому, я к  що не Тарасові люлковникові. 
Нема з нас нікого подобного до його у щирому лицарь- 
стві, от-що! Я к  на мене, то отак-о й зробі мо, панове!“ 

Т а к  казав Бовдюг, тай замовк. Зрад іли  усі козаки, 
що справив й іх  старий на таку трону. У с і  кинули до
гори шапки, гучно погукнувши:

„Спасибі тобі, батьку! мовчав, мовчав, довго мовчав, 
да ось на останнє й бовкнув; не дурно казав  еси. ябі-
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раючись у поход, що мо’ здамся, мовляв, козацьству—  
так воно й сталось.“

„А  що, панове, чи волите отак зробити?“ спитав 
Кошовий.

— „Волимо, усі волимо!“ гукнули козаки.
„ Т а к  і раді реш та?“
— „Р е ш та  раді!“— гукали козаки.
„С лухайте-ж  теперіеька, панове-молодці, військового 

загаду!“ проказав Кош овий, виступивши по сам-перед у 
шапці, а ус і— до однісінького— Запорозькі, поздіймавши 
шапки, та уткнувш и очі у діл, стояли нишком, звертаючи 
увагу на оповідь К о ш о в о го , я к  звичайно поводилось 
завше у козаків, ішли наважувала що казати старшина. 
„Тепера паюйтеся, панове-браття! Х т о  бажа й ти ,— від
ходь цабе; хто  зостаецця— відходь цоб; куди більша 
частина куріня переходе, туди й лиш ка приставай! я к 
що ж  менша частина переходе, приставай до других ку -  
рінів!“

О т стали переходити, хто на цабе, хто на цоб. 
Куди якого кур іня білша частина переходила, туди й 
отаман курінний; якого менша частина, то приставала 
до других курінів. Трохи не нарімно на обідьві спілки 
упало козака. Забажали зостатись: сливи увесь Брацлав- 
ський кур інь , більша половина Кальницького куріня, 
увесь Уманьський к у р ін ь , увесь Канівський ку р ін ь , 
білша половина Н іженьського куріня, білша половина 
Черкаського й Кропивиньського куріня, а реш та нава
жила собі здогін за татарвою. Багацько було обома сто
ронами дужих та хоробрих козаків. Проміж тими, що 
наважили наздогоняти татарина, буй Череватий, П ер е-
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котиполе, добрий старий козак, Лем іш , Прокопович Хома; 
Демид Попович теж  перейшов туди, бо дуже завзяту й 
непосидячу мав собі натуру. З  Ляш вою  поспитав долі, 
забажалось ще й з Татарвою. К у р ін н і отамани були: 
їїостю ган, П окриш ка, Нечаєнко й багацько щ е инчих 
славетеніх та хоробрих козаків забажало поспитувати 
шаблі та незрадливойі міцнойі руки в січні з татарвою 
лихою. Н е  трохи було теж  дуже добренних козаків и 
між тими, що поклали собі зістатись,— кур інн і Демитро- 
вич, Кокубенко, В ертихвіст, Балабан, Бульбенко Остап. 
Щ е  чи-мало було других значних та  добрячих козаків: 
Вовтузенко, Черевиченко, Степан і Охрім Г уска , Вакула 
Густий, Задорожній, М етелиця, Йван Закрутигуба, М у- 
сій Ш и л о , Д ігтя р е н ко , Сидоренко, П исаренко, потім 
друї’ій Писаренко, далі знов Писаренко, і  багацько ин
чих славних козаків. У с і на свойім віку багато світу по
бачили, були у бувальцях; навідувалися до Анатольських  
берегів, блукали кримськими солонцями й степами, усіма 
річками великими й малими, гилками Дніпровими, по усіх 
сагах та подніпряньских островах; Завітали й у Молдав- 
Щину, у Волощину й у Турещ ину, виникали усе Чорне 
море козацькими-у два демени-чайками. Н ал італ и  лавою 
пятьдесятьма чайками на найбагатш і й здебільші кораблі 
і  нетрохи затопили турецьких gaлep й занадто багацько 
вибавили пороху за свій вік; не раз дерли на онучі до
рогі паволоки й оксамити; не раз череші набивали усе 
самими цехинами. А  кілько люден пропив та  прогуляв 
добра, що инчому стало б його на весь вік, тому й ліку 
чортмало. У се  промантачили, як  звичайно козаки, часту
ючи увесь мир, та  наймаючи музики, щоб усе раділо, Щ°
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ані е на світі. Щ е  й  тепера урідь де-вкого не було по
закопувано усякого добра: коновок, срібних ківш ів , та  
шпоньок.-по-під очеретами на подпіпряньських острівах, 
щоб не довелось та та р и н о в і/Іа ги б а ти  його, як -б и , лихим  
часом, випало йому напасти знебапіки на Січь; але важко  
було татаринові нагибати, бо сам господарь навіть вже  
став забувати, у якім  саме місці закопав теє добро. О т -  
такі— то були оті козаки , щ о поклали зістатися та дати 
шмсти Л яхам  за щ ирих товаришів та віру Христову. 
Старий козак Вовдю г те ж  наважив зістатись з йіми, до
давши речі: „ тепера вже не т а к і л іта мойі, щоб гони
тись за татарвою; а ту е місце, де спочити доброю ко
зацькою смерттю. Давно я вже благав Б о га , щоб як  прийде 
коли черга й до мене на той світ, то щоб сконати на 
войовищі, за святе християньске діло. Т а к  воно й скла
лось. Наделаветнійш е конання старому козакові вже ніде 
не буде, я к  озденька.“

Я к  відлучились усі, та  як  стали по обидва боки у 
Дві лаві куріням и,— Кош овий пройшов проміж лавами, 
опитуючи: — „а щ о , панове-молодці, чи не ремствуєте 
спілка на спілку?“

„Б а -н і, не ремствуємо, батьку!“ відказали козаки.
»Н у , та к  почоломкайтеся ж  та попрощайтеся!
Во’зна бо, чи доведетця щ е раз навіку побачитись.
Послухайте свого отамана, а робіть те, що й сами 

гаразд знайіте; сами бо, здорові, знайіте, чого чинити за
казує козацький звичай “

От усі козаки до однісінького почоломкалися один 
з одним. Розпочало насам— перід отамання, розвівши ру
кою сиві довгі вуси, почоломкалися навхрест, далі, сти-
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снувши один одному щиро руки, на думці жадав один 
одного спитати: Д  що, пане-брате, чи побачимось, а чи 
не побачимося1?“ та й не спитали, замовкли й загадалися 
обидві сивочубі голови, А  козаки усі до одного прощалися, 
добре знаючи, що велика приспіє праця й цим і тим, 
алеж не поклали зараз розлучитись, а наважили рушити 
перечасувавши, темнойі нічнойі доби, щоб не дати во
рогові на догад про зменчення козацького війська. По
тім обід^вживали покурінно.

П о обіді усі подорожні лягли спочивати; добре й 
довго спали, ніби почуваючись на те, що останнім може 
сном доводецця йім смакувати на такім дозвільлі. Опали до 
самісінького заходу, а як  зайшло сонце та трохи при
меркло, стали вози рихтувати. Спорядившись, пустили 
по-сам-перед вози, а сами пошапкувавши щ е раз з това
риством, тихою ходою пішли слідком за возами,-комін- 
ники горазд, без гуку й без свисняви на коні, поволеньки 
закопотіли слідою за пішими, тай хутко  покрилися утем- 
ряві. Т ільки зглуха лунала тупотніва, скрип від иншого 
колеса, що ще гаразд не розмололось, абож не гаразд 
було підмазане поночі.

Довго ще останьці— товариші махали йім отдалеки 
руками, хоч вже нічого не було видко. Я к  ж е повернулись 
до курінів, я к  же ж  уздріли при ясних зарях, що спід во
зів уже не було, що багацько де-кого, багацько не має, 
у жодного серце туги налилося й усі силоміць замисли
лись, гуйливими головами до-долу поникш и.

Бачив Тарас, які смутні стали козацькі лави та  який 
сум неподобний хоробрим, почав з -ти ха  понімати козачі 
голови, але мовчав: він бо хтів  дати на все час, щоб по-
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нялися вони й з тугою , що нагнало опрощення з това
рищами; а тим часом нишком лагодивсь, щоб враз та  
несподівано й вмент, гейкнувш и по-козачі, розбити тугу  
усім, щоб знов тай надто, а н іж  перш е, повернулось жо
дному у душу завзяття лицарське, на віщо здатна одна 
тіки славъяньська натура, разлога та  місна над инчі, я к  
море, мовляв, над маловодні р ічки; я к  от часом непевна 
доба,-буйно грає воно, скаженіє безкрайе, реве та  стогне, та  
шпуе, коте хвилі-гори, яки х  не підняти малим річкам; як  
же ж  постане ти ш а ,-ясн іш  від усіх річок стеле воно без краю  
свій криш талевий поверх, вічне любования за— для очей.

Й  от звелів Тарас наймитам розпакувати один віз, 
що стояв собі особше. Б ільш ий та  дебеліший від усіх 
був він з козачойі валки. Двойною добрячою шиною по
обтягувані були дебелі колеса, заважно був він накладен, 
укритий дергами та  воловими ш кірами й туго увъязаний 
обсмоляними мотузами. У  возі були все барила та  бок
лаги з старим вином добрим, що довго лежало у Тара
сових льохах. В ін  його взяв про-запас на величний час, 
Щоб саме я к  випаде велика хвилина та приспіє усім діло, 
Що варт воно переказуватись р ід -кр із-р ід , то щоб кож 
ному козакові довелося випити того заповітущого вина 
доброго, щоб величньойі години поняло чоловіка величне 
почування. Учувш и полковничий загад, наймети метнулись 
До возів, шаблюками поперетинали міцні мотузи, поздій
мали ш кіри  й дерги й постягали з воза барила й ооклаї и.

„ А  беріть-но, хлопці, добрі молодці,“ згукнув Бульба.
»усі до однісінького беріть що у кого є: чи ківш ,-той
ківш , ач и черпак, що напува коня, рукавицю, ачи ш апку,

- -Ітглшпптта й ттпигорщь!“
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Й  от усі козаки до одного побрали, хто к ів ш , хто  
черпак, а хто рукавицю, а хто шапку, а хто й просто 
пригорщь підставляв. Усим йім наймети Тарасови, хо
дячи проміж лавами, наливали з боклагів та  барил. Але 
не звелів Тарас пити, поки не подасть гасла, щоб випити 
йім усим заразом. Знатно було, що він навалгував що-сь 
казати. Знав бо Тарас добре, що яку б там не мало у собі 
міць теє вино добряче, та я к  би там воно не було здатне 
підбичувати душу чоловікові, одже я к  до нього надто щ е й 
звичайнойі речі, то удвоє буде місніща сила вина й душі.

„ Я  частую в а с , панове -  братове,“ так  розпочав 
Бульба:“ не за тую шанобу, що настановнли-сте мене 
свойім отаманом, яка б там ані була велика, мовляв, тая  
шана, тай не шануючи й прощавання з нашими това
ришами, ба, ні! иншим часом воно подоба те й друге; не 
така ж  бо теперенька стойіть перед нас година! Перед  
нас, миле браття, праця-крівавиця діло щ ирого козаць
кого зусилля. Е ге , так  випиймо, шановне товаристо, за
разом, випиймо по-сам-перед за святу православну віру, 
щоб прийшла на останнє така доба, щоб усім світом по
стала та щоб усюди була одна свята віра, і  усі, кілько  
ані на е бусурменів, щоб перевернулись усі на християн! 
Т а  за одним заходом випиймо за Січь-мати,-поздоров ню 
Б оліє! щоб непорушно стояла вона на погибель усьому 
бусурманьству, щоб що-року вилинали з ейі один одного 
кращ і, один одного славетніші лицарі. Т а  вже вкупі ви
пиймо й за нашу славу власну, хай  піде горою! щоб ка 
зали онуки й правнуки, що були, мовляв, колись-то та к і, 
щ о не попустили у поталу товариства тай не зрадили свойіх. 
Т а к  за віру, панове, за віру!“

- 1 1 8  —

„За віру, за в іру!“ загомоніли усі, що поблизько сто
яли, густими голосами. „За  віру!“ підхопили дальні— і 
усе, що ані було, і  старе, й молоде випило за віру.

„За С ічь-м ати!“ згукнув Тарас, високо над головою
знявши руку.

„З а  С ічь!“ відбилось гучно передніми лавами. „З а  
Січь!“ проказали зтиха старі, моргнувши сивим вусом. 
„За Січь!“ підхопили молодики, стрепенувшися, я к  мо
лоді орли-соколи. Т а й  далеко вчував степ, я к  вславляли 
козаки свою Січь-м ати.

„Теперенька, миле-браття, останій ковток за славу і 
усих християн, я к і ані ж ивуть на св іт і!“

І  всі козаки , до останього, випили за славу й за 
всіх християн, я к і ані живуть на світі. І  довго щ е схо
плювалось усіма лавами проміж курінями: „за усіх хри 
стиян, я к і ан і е на с в іт і!“

(И" У ж е  порожній бу.ир/ ківш {, а все щ е козаки стояли, 
знявши до гори руки; хоч з вина й зоряно йім стало, 
розвиднилось, мовляв, але вони дуже загадалися. Н е  
про корість, не про здобичь войову дбали вони собі те 
пера, тай не про те, кому пощастить набрати червіньців, 
здобутись добройі збройі, гаптованих жупанів та  черке
ських коней; але ж  замислилися вони, я к  т ій і орли, сівши  
на тімйі камяних гір , бескедистих та  високих, з котрих  
ген-далеко видно розлоге, безкрайе море, засіяне, я к  дріб
ного птицею, gaлepaми, караблями, та  усякими суднами, 
оточене по кр аях , ніби вузькою стрічкою, ледьві-ледьві 
мріючим прйморрям, з узбережними, я к  мошка, містами 
та лугами, щ о схилились, я к  малий ряст. Я к  сизі орли, 
обкидали вони очима округи себе усе поле, й ген -іен
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буваніючю свою долю. Біло, тай дуже біло умиєцця 
увесь степ, з облогами й шляхами, козацькою кровью! 
Пишно, занадто пишно заквітчаецця він жовтою козаць
кою кістю! А надто додадуть покраси його пишній  
вроді, зарябивши, попереросколювані та покрівавлені шаб
люки та списи, та порозламувані ковані козацькі вози. 
Ген-ген усим степом скалитимуцця козацькі голови з 
чупринами, мов гадина, та з поперекручуванними вниз 
довгими вусами. А  хили орли налетівши заграватимуть 
з йіми, заглядатимуть у вічі, та приетромивши пазурами 
за чуба до долу, висмикатимуть й видиратимуть, клеко
чучи хилю, з чола козацькі очі— та сількось! Привелике  
добро на такій смертенній ночівлі, що розкидалась ш и
роко та вільно! Н е  згине ані одно великойі душ і діло, 
тай не счезне, мов порошина з рули, та козацька слава, 
що по всьому світові дивом стала, що по всьому світові 
степом розляглась, простяглась, та по всьому світові 
луговим гоміном розотнулась. Буде, певно буде сивого
ловий дідуган— кобзарь, з сивою по груди бородою, але 
з душею свидовою, станівною, душі пророчойі людина, і 
викладе він про й іх голосну та  рясну думу. Т а й  піде 
горою усим світом про йіх слава, і усе, що по тому ані 
сплодицця, казатиме про йіх; бо й геть-то далеко лунає 
тая дума, скидаючись на гудючу дзвінову мідь, у котру 
майстро багацько вкинув щирого срібла, щоб ген, яко мога 
далі, містами та селами, хоромами та  халупами лунав най
кращий дзвін, усіх заспіль до святойі молитви скликаючи.

ЇХ.
У  місті ніхто недовідавсь, що спіл Запорозця ви

рядилось навздогін за татарвою. Т ілко  вартові з маги-

стратськойі баш ти постерегли, що вистягалось кілька- 
надьцятеро возів за ліс, але про те вони собі погадали, 
що то козаки лагодяцця зробити залогу; таку  ж  гадку  
мав собі й хвранцузький інж енір , а про те річь К о ш о 
вого непішла марне; у місті справді стало омаль харчі, 
бо військо, я к  поводилось за перейш лих часів, не враху
вало завчасу скільки йому було чого треба.

Поквапились були з міста на здобитки, але спіл 
сміляків забили там ж е козаки, а спіл прогнали у місто 
з тим, з чим й прийшли. Алеле Ж и д и  покористували 
цими здобитками, й про все пронюхали: куди й чого ви
рядились Запорозці, і з якою старшиною, і я к і саме 
куріні, й кільки й іх , і кільки зосталось, що вони зва- 
жуюцця вчинити; одно слово, через кілька там хвилин у 
місті, про все, я к  е, дізналися. Полковники очуняли, 
лагодились до баталійі. Тарас постеріг теє по рЬзруху 
та торохнечі, що счинились у м істі, й собі теж  обома 
дививсь, рихтую чи свойіх козаків на Л ях ів , прилагожу- 
вав усячину, загадував, отаборивсь трома таборами. Се 
була войова справа у Запорозців, саме: навкруг вози, 
один по-біля одного, проміж возів гармати, а посеред—  
військо. П р и  таборі над Запорозцями н іяк  було гори 
добрати. Двом куріням звелів стати залогою; кілька го
нів степу повбивав гострими палями, поломленою зброєю, 
злам ками з списів, поробив перекопи, щоб слушним ча
сом натурити на теє непевне місце вразьких верхівнів; 
та коли все, як  треба, полагожено було, зняв до коза
ків річь не до того, щ об-то додати йім сили і одволо- 
жити. знав бо, що й без того вони не зторопіли, а проста
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„Жадаю я зъясити вам, миле браття, що воно таке 
е наське товариство. Чували-сте від батьків й дідив ва
ших, як поважали усі нашу Украйіну: і  Грекам  дались 
знання, і з Царь-града брали ми червіньці, тай  міста з 
церквами святими у нас пиш ні були, і  князі, князі ук- 
райіньского люду, притаманні наш і князі кревні, а не 
кателицькі недовірки. Усе сплюндрували бусурмени, усе 
пропало; тілки ми зістались сиротами, та ніби удовиця 
тая після доброго чоловіка, сирота теж  я к  і  ми, наша  
рідна мати Украйіна. Ажось якоій непевнойі доби дали- 
сьмо, панове товариство, руку на братерство, ось воно 
на чому снастицця наське товариство! Нем а счалу свя
тішого над побратимство! Батько кохає свою дитину, 
мате кохає свою дитину, дитина коха батька й матір, 
але це не те, браття, ба, ні! коха й звір свойіх звірят! 
але породатись душею, а не тілом, зможе йіден т іко  чо
ловік. Бували й по инчих землях товариства, але такого, 
як у нашій славетній У край ін і, не було таки х  товарйстів, 
ні, ніде, ніколи! Багатьом з вас, панове, доводилось чи
мало часу гибіти на чужій чужині: дивися-й таменька 
люде! теж Божій чоловік, і розбалакаєсся з йім, я к  з 
крівняком; але як  дійде до того, щоб серцем поділитись—  
бачиш, що ні, не теє. Розумні люди, та  не т і, ба, ні! 
Н і, примиленне браття, так кохати, як  кохає украйінь- 
ська душа, кохає не то щоб розумом, а чи иншим чим, 
а усим, чим Б ог обдарив нашу натуру, що ані є у то б і— а !...“ 
вимовив Тарас, махнув рукою, зструснув сивою головою, 
та, вусом моргнувши, додав надто: „ Н і, та к  кохати  ніхто  
не зможе! Знаю, падлюшно тепереньки на У кр а й ін і по
стало: тілки й гадки у й іх що про стоги та скирти хліба
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про табуни коней; пильнують запечатаних медів свойіх 
по льохах, перенімають чорти-батька-зна я к і бусурмень- 
ські звичайі, гидують рідну мову, свій з свойім цура- 
єцця розмови; свій свого ж  брата продає навіть, я к  про
дають бездушну товаряку на то р го в и й . Л аску  чужого 
короля, та коли б короля,-щ е сю ди-туди,-а  то нікчемну 
ласку ляцького вельможного пана поганого, що самъян- 
цем по й іх  ж е  пиці затина,-тую  огиду— ласку вважають 
вони собі за дорогшу над всяке братерство. А леж  й ув 
останнього падлюки, який він ані є, хоч увесь він по
паскудивсь, збагнітувався підлестюючись, та  показуючи 
гидким гробаком перед вельможними, й у того, братове, 
є крихта украйіньського серця, істотна оскалка наського 
кревного чуття , і  коли— небудъ та  схаменецця він, уда- 
рецця, бідолаха, об поли руками, ухопе себе за голову 
необачну, проклявши гучно падлюшне своє ж и ття , ладен 
би муками спокутувати ганебне діло. Х а й  ж е  знають вони 
усі, що то воно важе на В край н і товариство! В ж е  коли 
ймецця нам полягати, так  ані кому ж  з іх  не доведецця 
так полягти, нікому, ні, нікому! не вистачена те миша- 
чойі й іх  натури! н і, панове товариство, присясто-Боже- 
ні! Тим -то й сталась по всьому світу страшенная ко
зацькая сила, що у нас, пайове Запорожці, була воля і 
Дума єдина. В  той час була у нас честь, слава і козацька 
справа, сама себе на сміх не давала, а ворогів під ноги 

топтала!“
О так казав отаман, й я к  довів до краю тую оповідь, 

то ще скидавсь все головою, що посивіла у козацьких  
вчинках; усих, хто  ані стояв, дуже вразила казань тая, 
МОП ттпдасні/г тттпитгн\7тшіи глибоко у самісіньке серце, ЯКІ
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•були у лавах самі найстарш іш і, мов прикипіли, журно 
сивими головами поникши до-долу; сліза зтиха набігала 
йім на старечих очіх; помалу обтирали вони ню рука
вами, та по-тому усі заразом, неначе змовившись, мах
нули руками й похитали бувалими сивими головами. Л и 
бонь багацько де-чого нагадав йім старий Тарас знайо
мого й найкращого, що часом буває на серці человікові. 
котрого лихо, праця тяж ка, завзяття, та злигодні, без
дольні години на розум настановили, або котрий хочень 
й не дізнав йіх, за те прищире почувся на все теє моло
дою кришталевою душею, на довічню радість старій ро
дині, що породила йіх на світ.

А  вразьке військо уже стало виступати з міста, 
торохкочучи у котли, та  виграваючи у сурми; вельможне 
панство й собі тел, хвертами вийіздило з ордою челяді 
коло себе. Порядкував черевань-полковник. Ажось прудко 
стали вони тиснутись на козацькі лави, погрожаючи та 
примиряючись пистолями, дивлячись дзизом, та  лискаючи 
очима й мідяною зброєю. Я к  тілко зуздріли козаки, що 
зближились Л яхи , як  достягти кулею,-усі раптово з семи- 
пъядних гаківниць повіяли густо, та, не вгаваючи, усе 
витались з гаківниць. Ген-далеко над-около усим степом 
розітнулось грімне грюкання, гуртуючись ув один стугон 
без угаву; усе поле димом заснувалось; а Запорозьці все 
раз-кріз-раз посилали Ляхам гостиньця-залізного бобу; 
задні одно знали—налагожували то передавали переднім; 
дивом дивували Ляхи, не второпуючи, що я к  то воно 
стреляли козаки, рушниць не набиваючи. З а  превеликим 
димом, що поняв обидва війська, уж е не видко було, як  
то одного, то другого не ставало у лавах; але чулись
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Ляхи, щ о густо летіли кулі, що пекельна спинялась ба
талія; я к  ж е  ж  поступились назад, щоб, осторонь диму 
ставши, обдивитись, то багацько д е — кого не долічились 
зміжи свойіх лавів; а у козаків либонь другого, третього  
забито на всю сотню. К о заки  все ж  таки  своє робили, 
безпереч витали з гаківниць, й ані на хвилину перейми 
не роблячи, Н ав іть  сам чужоземній инж енір , бачучи вперше 
такий лад войовий, дивом дивовав й тута  ж  перед усіма 
додав: „от войвики Запорозьці, та к  бойовики! отак треба 
й другим битись по інш и х кр ая х !“ Т ай  дорадив намі
ряти гармати на козачий табур. Т я ж ко  ревонули на все 
широке горло чугунні гармати, і здрігнулась земля, ген- 
далеко застугонівш и, тай удвоє густіш  заснувалось усе 
поле димом. Далекими й близькими містами по майданах 
то вулицях почули пороховий пах. Але гармаш і налупили 
високо й геть-то , й вогняні ядра дали високо горою крюка; 
страшенно задзижчавгаи по вітрові, перелетіли вони горою 
по над усим табуром козачим, тай углебились далеко у діл, 
зірвавши та швиргонувши високо до— гори чорну землю. 
Бачучи тую недотепність, ухопив себе за волосся хвран- 
цузьскій инженір , тай став сам наміряти гармати, не 
вважаючи на теє, що козаки чим-дуж пекли, сиплючи,
як гряд, кулі без відгалу.

Тарас оддалеку щ е постеріг, що має скластись тяж ке  
лихо усьому Незаймайківському й Стебликівському кур і- 
неві, тай погукнув гучно: „Гей , мірщій тікайте зза возів! 
на коні, хлопці, жоден на коня м ірщ ій!“ Оджеж не встигли 
б були козаки зробити ні того, ні другого, як  би був Остап 
не кинувсь ворогам у саму середену; в шистьох гарма
шів gнoти вибив; штиром тіки  не зміг вибити, бо Л яхи
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збили його навпаки. А  тим часом чужоземній капитан  
сам узявсь за »’ніт, щоб висмалити з превеличеннойі гар
мати, якойі ані хто з козаків доти й небачив. Страшенно, 
ніби прирва тая, зЯла вона широким горлом, тисяча смер
тей пильнувало відтіля. Я к  грюконула вона, а за нею 
три інш их, то чотирма разами здрігнулась земля застуго
нівши. Багацько лиха вони накойіли! Н е  за одним коза-І
ком заплаче стара мати, бьючись кістлявими руками у 
старі груди; не одна зостанецця удовиця у Глухові, Н е -  
мирові, Чорнигові, тай чи-мало де. Вибігатиме, бідолашна, 
що-дня до торгу, кидаючись до всіх прохожачих, та піз
наючи жодного у вічі: чи нема проміж й іх  одного най- 
милійшого, найлюбішого над усіх: але багацько пройде 
містом усякого війська, та ніколи проміж й іх  не буде 
одного наймилійшого від усіх йійі милодана.

Т а к  наче й не було половини Незаймайківського ку- 
ріня! Я к  от грядом вибива до разу усю ниву, на кот
рій, як той заважний червінець, красуєцця люден колос, 
то оттак й тую частину війська вибило, лоском виложило.

Я к  скинуцця лі козаки, та як схоплюцця ж  усі, як  
розлютуєцця курінний отаман Кукубенко, зуздрівши, що 
накращойі частини з його куріня немає. Пробивсь він з 
рештою свойіх Незаймаківців у самісіньку середину, по
сік з опалу на капусту першого, хто підскочив під рун, 
чи-мало комонників позбивав з коней, діставши списом 
і комонника, й коня, протисся до гармашів і вяю відбив 
був в одного гармату, коли дивицця, аж  там вже по- 
раецця Уманьський курінний отаман, та й Степан Гуска  
тел; урвав вже здебільшу гармату. Покинув він тих  коза
ків, та повернув з своіми у другу вразьку гущавину: так,
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Де пройшли Н езайм аківц і, то там і  вулиця! а де повер
нули зкрута, чи там вже й перевулок! Т а к  і  знатно, я к  
рідшали ляцькі лави, та  я к  лягали Л я х и , я к  снопи. А  
біля самих возів повертаецця Вовтузенко, а попереду 
Черевиченко, а біля дальніх возів Д ьогтяренко, а за йім  
курінний отаман В ертихв іст. Д ьогтяренко  двох ш лях
тичів на спис підхопив, та  н а — реш ті наткнувсь на зав
зятого третього. Х и с тки й  та  дужий був вражий Л я х , 
красувався пишною збруйею, і  пів-сотні одних челядинців 
привів за собою. У к л я к  під ним дуже Дьогтяренко, збив 
його Л я х  до долу і вже гукав, замахнувш ася на нього 
шаблею: „нема з вас, псю ків, ані одного, хто зважив-би- 
ся стати супроти мене!“

„О дже, Л яш е, губа бреше!“ -гукнув М усій  Ш ило, 
виступивши на-перід . Н а  силі мавсь собі М усій. Н е  раз 
на морі отаманував, тай чи-мало натерпівся усякого лиха. 
Біля самісінького Трапезонда збігли й іх  Турки й усіх  
забрали у неволю на §'алери, окули йім руки й ноги за
лізними кайданами, по цілим тюкдням йісти бідолахам 
не давали, напували гидкою водою морсьскою, кайдани  
біле йім тіло пошмугляли. Усе переважили й усе витер
піли бідолашні бранники, аби-б тільки не зламати пра- 
вославнойі віри. Н е  перемігся отаман М усій Ш ило, сто
птав й  зламав святий закон, поганою чалмою повьязав 
грішну голову, дійшов віри у баш і, став шапарем на 
кораблі та  старшиною над усіма бранниками. Д уж е  з 
того засумували сердешні бранники; добре бо знали, що 
як свій зраде віру та  пристане до триклятих утисників, 
то й надто важче й гірш е бути у його руках: так  і ста
лось. У с іх  заклинщовав М усій Ш ило у нові кайдани по
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трое рядоіі, прицурував йім до самісінькойі білойі кости 
цупкі мотузи; усім довелось чи-мало викуш тувати з його 
рук добрих запотилишників. А  я к  махомети, зрадівши, 
що придбав собі такого чуру, стали бенкетувати, та, 
занехаявши свій закон, усі поперепивались, він приніс 
шістьдесят і чотирі ключі, тай роздав бранникам, щоб 
відмикалися, та щоб кидали кайдани у море, а брали б 
натомісь шаблі, та рубали б у пень Турка. Багацько до
були тоді козаки здобичі, тай повернулись з славою на 
Вкрайіну; довго кобзарі вславляли за той вчинок Мусія  
Ш ило. Були обрали його кошовим, але був дивний собі 
козак. Іншим часом вивіршував таку річ, що й найро
зумнішому не сила, а іншим просто дурість понімала ко
зака. Усе иропив та прогуляв, у всіх напозичавсь на 
Січі, та надто ще й прокравсь як поганий злодій: ніч- 
нойі доби хапнув у чужому куріні усю козацьку збрую, 
тай застановив ню шинкареві. За таке діло, привъязали 
його на торзі до стовпа, поклавши звичайно біля його 
кія, щоб жоден, яко мога, в ід важив йому бебеха; але не 
вискіпалось такого зміжи усіх Запорозьців, щоб знялась 
рука на Мусія, добре памъятаючи про його колиш ні по
слуги товарисгвові. Такий то був собі козак М усій  Ш ило.

„Т ак  е-ж такі, що й вас бъють, цуцманів нікчемних!“ 
згукнув він, кинувшись на Ляха. Т а  вже ж  й тялись 
вони! Наплішники погнулись від шаблі ув обох: розру
бав на йому вражий Л ях  мисюрку, добувсь жалом са
мого тіла: зачервоніла козацька сорочка, але не вважив 
на теє Ш ило, а замахнувшася з усійі жилавойі руки 
(важка була дебела рука!) хекнув по голові знебашки й 
запаморочив шляхтюка! А ж  шапка мідяна розлетілась!
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Захитавшися, гепнув Л я х , а Ш и л о  заходивсь недобитка 
добивати. Г е й , чи чуєш, козаче, облиш, не добивай во
рога, а кращ е озирнись, бо смерть за пличима! Н е  по
слухав козак, не озирнувся і ту ж  один з челядиньців за
битого чеснув його ножякою  по ш и й і. Повернувся Ш ил о, 
та вже й достав був сміляка, але той зник в пороховім 
димові. Повіяно усіма сторонами з самопалів густо. П о 
хитнувся Ш и л о , тай почувсь, що вражено його в смерть. 
Поклавши руку на рану, упав, бідолаха, тай прорік, обер
нувшись з річчю до товариства: „прощ авайте, панове- 
братове, чесне товариство! Х а й  живе на вічні віки сла- 
вутиця— У кр а й іеа ! Х а й  шаноба й ій  поки світу й сонця!“ 
Тай склепились, знемігш ися, очі. Вилинула козацька душа 
з тіла, загартованого лихом! А  он ба! виступає з свойіми 
орлами Задорожній, а онде шарпає ляцькі лави курін
ний отаман В ертихв іст, ажось і Балабан от-от-от роз
почне ш аткування з свойіми соколами.

Я к  гукне-погукне Тарас на отамани: А  що, панове, 
чи ще є порох у ладівницях? чи не охляла козацька сила?

чи не гнуцця козаки?“
„ Щ е  є, батьку, порох у ладівницях, ще свіжа ко

зацька сила, щ е не гнуцця козаки!“
А  козаки чим-дуж налягли: зпантеличились Л я хи ,

зчинилася м іш анина по всіх лавах. ІІринизистий пол
ковник подав гасло до— гурту, звелівши виставити вісім 
мальованих корогвів, щоб зібрати свойіх, роспужених 
ген усім степом. В с і Л яхи  побігли до корогвів, але не 
встигли вони щ ей влаштуватись, я к  вже курінний ота 
ман Кокубенко , мов орел хижий, знов н а л е т ів ^  свойіми 
Незаймайківцями на саму середину Ляхам та й наскочив

9
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просто на череватого полковника. Н е  здержав черевань, 
а повернув коня геть міріцій навзаводи; а Кукубенко  собі 
за ним усім степом, та  таки й не дав йому злучитись з 
свойім полком.

А  Степан Гуска, з побічнього куріня приздрівши 
теє, полинув собі зи ним навздогін з мотузом у руці, при
павши коневі до гриви; та, посгерігши слушного часу, 
враз накинув йому мотуза на шию: увесь збуряковів че
ревань; ухопився обируч за мотуз, силкуючись перервати: 
але Гуска  з усійі сили заглебив йому надто у саме че
рево згубного списа. Таменька й прикіпів він, пристром- 
лений до долу. Але ж  й Гусці не послужила хвортуна! 
не встигли озирнутись козаки, я к  уздріли, що вже під
нято Гуску на чотирі списи. Тільки й устиг, сердека, 
вимовити: „Бодай счезли усі вороги й най радіє довіку  
вічнього Украй іна!“ Тай занімів на списах!

Коли глянуть козаки, аж  там з-боку козак Метелиця  
вже частує Ляхів , то того, то другого по голові, а он
дечки з другого— підсоложуе, намагаючись з свойіми, нез
вичайний отаман Невеличкий, а біля возів пораєцця й 
улагожує ворога Закрутигуба; а щ е біля там -ти х  возів 
Писаренко третій уже цілу зграю випроводив звичайно 
з дарунками; ажон щ е далі біля других возів счепились 
козаки з ляхами, чолом даючи шаблюками на самих возах.

Знов гукне-погукне Тарас, пройіхавши поперед усіх!'“ 
А  що, панове? Ч и ще є порох у ладівницях? чи міцна 
козацька сила? чи не гнуцця козаки?“

„Ба, ще є, батуку, порох у ладівницях; щ е змагає 
козацька сила: ще не гнуцця козаки!“

.
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А  вже политів з воза Вовдюг; просто під самісіньке 
серце улущила його куля; але, зібравши на реш ті усі 
сили, прорік старий: „ Н е  шкодую, щ о світ покидаю! Д ай , 
Боже, й жодному та ку  смерть! Х а й  заживає слави довік- 
віку Украй іна! „Т а й  полинула до-гори по високій висо- 
кости Вовдюгова душ а оповідати давно помершим дідам, 
як уміють битись на В кр ай ін і, а надто, я к  уміють У к -  
райіньці поміряти за святу віру.

Н е  за великий час, за малую годину після сього ку
рінний отаман Балабан те ж  политів стрім-голов. Трьох  
карбунів смертельних добувсь: з-п ід  списа, кулі, та  з-під  
важкойі ш аблю ки, а був він щонайславетнійший з ли
царів козацьких; багато походів вчинив він за свого ота
манування; найславвіший від усих походів був до А н а - 
тольских берегів. Б агацько добулись вони тоді цехинів, 
дорогойі турецькойі габи, киндяків і  усякого убрання. Але  
чи-мало добулися й лиха на відвороті: ускочили сердеки 
між турецькі ядра. Я к  увірвало ж  йіх з корабля,-поло
вину чайок закрутило й поперевертало, затопивши не 
одного в ковбаню. Але ж  привъязаний обіч чайок очерет 
зарятував від потону. Балабан, відпливши хутчій, яко 
мога, став за сонцем, та через це стало не видко його 
турецькому кораблеві. Навпослі усю ніч ківшами та ш ап
ками вибірали вони воду, лагодячи гіробойі, та поробивши 
з козацьких ш танів  паруси, майнули собі морем й утекли 
од найпрудчішого турецького корабля. І  не т іки  що при
були до С ічі не бідкаючись, а ще привезли гаптовану 
ризу архимандритові Межигорьского Кийівского мана- 
стиря, і на Покров, що на Запорожжі, сутосрібні ш ати. 

' І  по тому довго кобзарі заславляли щасну козацькую долю.
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П оник він тепера своєю головою, почувшись на муки на 
смерти, таи проказав зтиха: „Бацця, полягаю , панове- 
братове, гарною смерттю: семеро зарубав, девъятеро спи
сом добув, досить конем потоптав, а вже не знаю скіль
кох кулею влучив. Х ай  же до віку вічнього пишно цвіте, 
пишаючись, Украй іна!“ Тай приручив Богові свою душу.

Гей, козаки, панове-молодці! добре дбайте, найквіт- 
ніпіого цвіту з свого квітника на поталу Л яхам  не від
дайте! В ж е  облягли Кокубенка, вже тіко  всіх-на-всіх  
восьмеро чоловіка з усього Незаймайківського кур іня зі- 
сталось, тай ті ледьві-не-ледьві одсіч додержують, а 
що сам курінний отаман. Кокубенко, то й одежа вже 
йому в креві окіпіла. Сам Тарас, забачивши його лихо, 
пристиг на визвіл. Але спізнились з поміччю козаки: спис 
бо встиг застромитись під самісіньке серце Кокубенкові по 
переду, а н і ж  як  відігнали вони округ його ворогів. Тихо  
схилився він козакам до рук, тай поринула цівкою молода 
крів, як от дороге вино, що несли його з льоху у су- 
лейі необачні слуговники, та, підсковзнувшися тутаж  на 
порозі, розбили коштовну сулею; розлилось по землі 
вино; ухопив себе за голову, прибігш и, господарь, що 
приховував теє вино про найкращ ий випадок на віку 
своєму, шоб, як приведе Б іг  на старости л ітях  поба
читись з товаришом ще зза парубоцства, то щоб за 
чаркою доброго вина спогадати з йім про пред-сю инчю 
дооу, святу бувальщину, коли онакше, кращ е й весе- 
ліще жилося на світі. Повів Кокубенко округи себе 
очима, проказавши: .Д я к а  Господеві, що довелось міні 
вмерти, миле браття, на вашиі очі! Х а й  ж е по нас ж и 
вуть краще, ані лі ми, і  красуєцця до віку вічнього с

покохана Х риетом , наш а мати, У ка й ін а !“ Т а й  вилинула 
з тіла молода душ а. П ідхопили и іи і янголі по-під руки, 
тай понесли до неба; добро йому привелике таменька 
буде! „Сідай, козаче мій любий, праворуч мене!“ заго
монить до його Сус Х ри сгос: „ти не зрадив єси товарис
тва, ганебного діла не вчинив єси, не попустив еси в 
пригоді чоловіка у поталу і щ иро пильнував мойейі 
Церкви! Усім  завдала привеликого жалю  смерть К о ку -  
бенкова. В ж е  дуже порідшало у козацьких лавах; ба
гацько не долічувались щ ирих лицарів; алеж щ е стояли 
твердо козаки , щ е держались постаті.

„ А щ о , панове!“ перегукнувся Тарас з останніми 
курінями, „чи щ е є порох у ладівницях'і! чи не визуби
лись шаблі? чи не знемоглась козацька сила? чи держуця  
постаті козаки?“

„ Щ е  вистаче, батьку, пороху; гож і ще шаблюки, 
Ще не охляли козаки, щ е й постать за нами!“

Т ай  гунули знов козаки, наче й шкоди йім аніже! 
Курінних отаманів вже три тільки зісталось; усюдою 
вже червоніли кріваві річки; високі бурти нагачено з 
козацького та  вразького трупу. Поглянув Тарас блакіт- 
тям, але по-під оболоками вже снують крю ки з орлами, 
пильнуючи хижо! Н у , буде ж  кому-сь ласий попас! А  вже 
онде підняли на спис Метелицю; вже голова другого 
Писаренка, давши крутька, залупала очима; вже підко
сило й Охріма Гуску: гепнув до-долу, сердека, перетя

тий на четверо.
„А  гей , хлопці!“ гукнув Тарас, тай махнув хусти

ною. У зяв  собі на догад Остап теє гасло і, вихопив^
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Іт а с ь  з залоги чим дуж, грюкнув на комонників. Не  
здержали Ляхи важкого стусу, попудив він Л я х ів  та  й 
натис простісінько на те місце, де позабивано було у 
землю палі та списи ноламлені. П іш ли коні спотич по
топтом, а Л яхи  нум летіти шкереберть через коні. А  
тим часом Корсуньці, стоячи останні за возами, зуздрівши, 
що вже дістане куля, чхнули з рушниць під н іс Ляхам.
У сі збились до купи Л яхи  й зпантеличилися, а козаки 
почулись на силах.

„Н аш а  гора над Ляхами! наша перевага!“ розіг
нулись усіма сторонами запорозькі голоси, засурмили у 
сурми та й виставили коргов на ознаку переваги. У  сюдою 
бігли й ховались Л яхи , куди луча. „Трівайте лишень, 
трівайте, не овсім ще гора!“ проказав Тарас, дивлячись 
на міську браму, тай щиру правду мала собі його річь.

Розчинилась брама й вихопивсь відти полк гусарійі, 
краса на всі комонницькі полки. П ід  усіма верхівцями 
були все, як  один, бурі огирі; по-сам-перед линув завзя
тіший та  вродливіший лицарь від усіх; а чорне волосся 
так і  має, так  і має, йому з під мідянойі ш апки; надто 
майталає навйазане на руці коштовне завиття, шовком 
шите, гаптоване рученьками найвроцливішойі панни. Т а к  
і  зкамйанів Тарас постерігши, що то був А ндрій його.
А  він про те понявшись, опалом войовим та  роздротом 
крівавойі бучі, жаден заробити того дарунка, теє завиття, 
підхопивсь вихром до §ону, як молодий х ір т , найкращ і* 
ший, найборзіший та наймолодчий з усійі зграйі. Г е й -  
тюкнув на його мисливець— завихрився він, п р о стя гти  
ноги струною по-над-землею, та збакарившись трохи, 
збиваючи сніг, та  згарячу у навздогоні десятьма разами
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спережаючи зайця. Зупинувся Тарас, дивлячись, як  про- 
бірав він собі ш лях, розпужував, тяв та роздавав бебехи 
то на цоб, то на цабе. Взяло за серце старого батька 
та й згукнув він: „ Я к  це! свойіх? свойіх, бісів сину, 
свойіх бгеш ?“ А леж  А ндрій не дбав на теє. хто попе- 
ред його був, чи свойі, чи я к і и н ш і— однаковісінько!—  
нічого не бачив він! Д овгу та  рясну косу, чорну, кучи- 
ряву бачив він, біле, як , бач, лебедиця, дівочеє лоно, 
шию, плечі, я к  сн іг, білі та  й усе, що создано до пал
кого кохання, на цілування— милування.

„Гей , хлопці! завабте його до лісу, до лісу завабте!“ 
гукав Тарас. И  того ж  часу обралось тридцятеро козака, 
щоб завабити А ндрія до лісу. Т а  оправивши на собі ви
сокі ш апки , шугнули кіньми навзаводи просто навперейми 
гусарійі. Н атислись з боку на передніх, зкуйовдили йіх, 
відлучили од задніх, давши звичайно по лящу; а І ’оло- 
котитенко я к  утне А ндрія по спині шаблюкою та мір- 
щій чим дуже на втеки. Я к  скинувся ж  Андрій! Я к  за
клекоче усіма жилами молода крів! Стиснувши коня го
стрими острогами, гунув він безогляду навзаводи за ко
заками, не бачучи того, що тілки двадцятеро чоловіка, 
ледве вистигало позад його, а ііозаки гули вихром нав
заводи, просто до лісу привертаючи. Розігнався Андрій, 
тай трохи був не нагнав Голокопитенка, але трах! чия-сь 
місна рука ухопила його коня за повід. Гульк! аж  перед 
його Тарас. Затрусився він. як  лист на осищі усім і і -  
лом і вмент зблід, непричкома, я к  той школяр, що нео
бачно зачепивши свого товариша, та зхопивши від йою  
за те лящ а по лобу, приснув, мов огню на його скинено, 
зхопивсь, я к  скажений, з осліна й женецця за зляканим
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товаришом, ладен десь би пошматувати його, коли зщ....
аж  на порозі вчитель: вміть ущухло роздратоване серце 
й зникла дитяча лють. О ттак саме й А ндрій вмент вга
мувався, наче й роздроту того не було. А  бачив він перед 
себе тілько одного страшного батька.

„Н у, що тепера маємо чинити, любчику?“ загомонів 
Тарас, зпильна дивлячись йому в вічі. А леж  Андрійові й 
мову умкнуло, стояв він, як  укопаний, уткнувш и у діл очі.

„А щ о, синку, підпомогли тобі твойі Л яхи ? “
Андрій німував.
„ Т а к  продавати, ламати віру? свойіх зражувати? 

Трівай же, геть з коня!“
Покірливо, як  мала дитина, зліз він з коня, тай 

став ні живий, н і мертвий перед батьком.
„Стій і не ворушись! Я  породив тебе на світ, я й зжену 

з світа!“ проказав Тарас, та відступивши на кілька сту
пнів, зняв з пліч рушницю. Андрій зблід; знати було, 
що зтиха ворушились його вуста, та  що він вимовляв 
чие-сь менвя; але ж  то не було мення рідного краю,
або матері, ачи братів— ні, то було мення кралі ляхівки. 
Тарас стрелив.

Я к  колос пшениці, підтятий серпом, я к  ягня, по
чувши під серцем згубний н іж , схилив він голову на груди 
т а й  упав кряжем на траву, людного слова не промовивши.

Зупинивсь дітозабіець тай довго дивився на мертвого 
сина. В ін  і мертвий був, я к  живий, прихороший; коза
чий його вид, що був допіру повен сили й уразливих ча
рів, силоміць привертаючих жіноту, щ е й тепера виявляв 
чудовну його вроду; чорні брови, я к  черня оксамитова, 
виставляли зблідле його обличча. „Орел— ни ко за к !“ про-

ш ш ш йявш к
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мовив Тарас: „ і станом високий, і чорнобривий, й вид 
паньскій, і рука місна, незрадлива була в січі! згинув, 
згиб, ні слави, н і памъяти, я к  пес падлю ш ний!“

„Т ату , тату! щ о се ти  наробив? це ти вбив його!“ 
промовив, надійіхавш и тим часом, Остап.

Тарас т і ко головою хитнув. Остап пильно подивився 
забитому в вічі. Ж а л ко  йому стало брата, та  й промовив: 
„Тату! поховаймо його, я к  слід по закону, щоб не зну
щались над йім вороги та  й хи ж е  птаство щоб не поро- 
стягало козацького т іл а .“

„Поховаю ть його й без нас!“ проказав Тарас: „знай- 
дуцця до його жалібниці й ут іш н и ц і!“

Хвилин зо дві зважував він: чи покинути його на 
поталу вовкам сіроманцям, ачи по йому вчинити шанобу 
лицарьскому завзяттю , щ о лицарь мусе його поважати, 
у кому б воно не було. Я к  ось баче, летитьконем Голо- 
копитенко: „Л и хо , отамане, подужчали Л яхи , прийшла 
на підмогу свіжа сила!“ Але щ е не доказав І ’олокопитонко, 
коли скоче й Вовтузенко: „Л ихо, пане отамане, нові по
туги до Л я х ів  сунуть!“ Н е  встиг вимовити Вовтузенко, 
як вже й П исаренко біжить пішкома: „Батьку! тебе ко
заки ш укаю ть! В ж е  вбито курінного отамана Невелич
кого, Задорожнього вбито, й Черсвиченка теж; але щ е  
опір стоять козаки, не хочуть полягати, тебе в вічі не 
вздрівши: жадаю ть, щоб поглянув ти на йіх на смерти!

„Остапе, на коня!“ гукнув Тарас, поспішаючись щоо 
застати ще козаків, щоб ще полюоувати й іх, та  щоо і 
вони наприконеччі на свого отамана подивились! Коли я: 
не вийіхали щ е з лісу, а вже вороги облягли ліс усіма 
сторонами і проміж деревом усюдою виставились верхівні

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



— 138 -
і

з шаблями та списами. „Гей , Остапе, О стапе, держись, 
не давайся!“ гукав Тарас, а сам, вихопивши шаблю з 
піхви, почав сікти на всі боки, кого попадя. А  на Ос
тапа вже наскочило вмент але шестеро; десь мабуть ли
хим часом вони нарвались: з йідного злетіла голова, дру
гий відступившись, полетів сторч; третій зкуш тував списа 
у ребро, четвертий був відважливіший, вильнув головою 
від кулі, але поминувши його, улучила запекла куля коня;- 
ставши дуба, скажений кінь грякнув об землю, задавивши 
під собою верхівця. Добре, синку! добре, О стапе!“ гукав 
Тарас: „ажось я слідом за тобою!“ А  сам усе одсічь давав 
наполягаючим ворогам. Тне Тарас, обдарює щедро гостин
цями то того, то другою по голові, а сам все дивицця 
вперед на Остапа; коли гляне, аж  уже з Остапом знов 
зчепилося мало— мало не восьмеро зразу. „Г е й , Остапе, 
недавайсь, Остапе!“ Але замигають вже Остапа, уже один 
накинув йому на шию мотуз, вкаж уть, беруть Остапа. 
„Ех, Остапе, Остапе,!“ гукав Тарас, тиснячись до його, 
та шаткуючи Ляхів . „ Е х , Остапе, О стапе!...“ Але тій і 
лі таки хвилини, ниначе важкою камінюкою, клизнуло й 
його. Усе пішло обертом йому у-вічу. Н а  мент йому за- 
михтіли мішма голови, списи, дим, вогняний блиск, сучки
з листям. Грякнув Тарас до долу, ніби дуб п ідтятий, тай 
зтуманіли йому очі.

X .

„Тай довго ж  я спав!“ проказав Тарас, прочумав
шись та  почуваючись важко, як  на похмілля, та  силку
ючись дізнати речі навкруг себе. Д уж е  він рознемощів. 
Стіни та кутки якойі-сь незнайомойі світлиці ледве миг

тіли у-вічу. В р е ш ті укмітив він, що перед його сидів 
Товкачь, та либонь до кожного подиху його дослухався.

„ Е ж , каж и  собі!“ погадав сам собі Товкачь: „десь 
заснув би ти й на в іки !“ але нічого непромовив, посва
рився палцем і подав йому знак замовчати.

„Алелі бо зъяси мині, будь ласкав, де се я тепреньки? 
далебі, ніяким побитом незбагну!“ спитав знов Тарас, 
розважуючи та  силкуючись пригадати нред-сю річ.

„Т а  замовчи!“ грімнув з серця на його товариш: 
„що тобі щ е треба? хіба тобі повилазило, що ти увесь 
покарбований? В ж е  два ти ж н і, я к  ми скачмо з тобою не- 
спочиваючи та мордує тя  огневиця, а ти  з огню верзеш 
нісинитницю, мов боаіевільний! Ось вперше тілки заснув, 
впокійно. Мовчи ж , каж у  тобі, коли не хочь накликати  
на себе халепу!“

Але Тарас все лі таки  змагався й силкувався зіо- 
рати думки й зпогадати пред-сю річ. „ Т а  дже лі мене, 
здаєцця, збігли були Л я х и .... тр івай...... еге! були зла
пали! еге л і, еге! А н і яким побитом не молі було вихо
питись з рук у Ляхів?

„ Т а  мовчи, копъях тобі чортів!“ грімнув з серця на 
нього Товкачь, я к  нянька, нестерпівши, гріма на гуль- 
вісу-дитину. „ Щ о  там тобі з того прибуде, як знатимеш, 
яким способом вихопивсь з лиха? чи так , чи інак-за  всі 
голови! аби вихопивсь! були, звачицця, такі, що геое не 
зрадили-ну й досить з тебе! Щ е  нам з тобою випада не 
йідну нічь линути! Т и  покладаєш, що збрів за просю їо  
козака-еж! н і, голубе сизий, твою голову оціновано за 

дьві тисячі червіньців.“
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,,А Остап?“ -згукнув Тарас зразу, посилкувавсь під

вестись, але ту ж  міть згадав, як  схопили і зъязали Ос- 
тапа на його очі, та що він тепера вже у ляцьких лапах. 
Т а  й обняло лихо старечу голову. Зірвав він усі повъ- 
язки з свойіх ранів, кинув й іх  геть від себе; щ е нава
живсь був що-сь грімно проказати, та натомісь став блу
дить словами; знов кинуло його в огонь й верзлось йому 
невідь ідо, тай забалакав наче несамовитий. А  проте 
щирий його товариш, стоячи над йім, лаявся, дорікав 
йому шкульними речами. В реш ті ухопив його за руки та 
за ноги, сповив, як  дитину, полагодив усі повъязки, за
винув його у волову ш кіру, та  увьязавши в лубок, прип
нув мотузом до сідла тай полинув знов у дорогу.

„Хочень неживого, а таки довезу тебе! непопустю  
Ляхам знущитись з твого чесного козацького роду, та, 
пошматувавши твоє біле тіло, кидати у воду. Х а й  же 
хоч і висмикатиме орел з твого чола козацькі очі, так  
най же степовий, наш орел, а не ляцькій, не той, що
прилітає з Лядчини. Хочень неживого, алеж довезу таки  
тебе на Украй іну!“

Т ак  казав його щирий товариш; летів він без спо
чиву дні й ночі та на реш ті привіз його нечуственного, 
дуже трудного на саму Січь Запорозьку. Там почав він 
невсипуще гойіти його усякими ліками; виш укав яку-сь  
знаючу жидівку, що напувала його місяць усякими ліками; 
нарешті Тарасові попустило, він почувсь на відлигу. Л іки , 
а чи своя залізна міць, переважили тя ж ку  хворобу, тіки  
ж  через півтора місяці він став на стану; рани загойі- 
лись, і тілко шрами, пруги від шаблюки навзнаки давали
як дуже був покарбован старий козарлюга; а проте став
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він хмурний та  ж урний,-знати  було, шо що-сь сіло тя ж 
кою вагою на його. Т р и  великих бриж ж і наступило, як  
чорная хмара, на його чоло та  вже білш ніколи й не роз
ходились. Поглянув він тепера округи себе: усе нове 
повелось на С іч і, усі старі товариш і полягли. А н і од
ного з ти х , що одностайно стали за братерство, за віру, 
за волю, права та привілля У кр а й ін и . І  тих , що виря
дились з Кош овим навздогін за Татарвою , й тих  давно 
вже нестало: усі налягли чесними козацькими головами, 
усі погинули: хто  наліг гуйливою головою у самій січні, 
хто з безвіддя та  з безхарччя осередь кримських солонь- 
ців; хто загинув у брану, не стерпівши наруги; надто вже 
й самого старого Кошового вже давно не було на світі, 
та й ан і однісінького з давніх товаришів; навіть й сила 
козацька, що коли-сь буяла, заросла вже буйним рястом. 
Чув він тілко, щ о був бенкет, дуже бучний бенкет; увесь 
посуд поперебивано на дрибъязок; ані декан і- пяти вина 
не зосталося; порозтягали гості та  наймиття усі дорогі 
кубки й посуд,— і смутний, смутний стойіть господарь, 
розважуючи, що кращ е я к  би й овсі не було того -бен
кету. Ш ко д а  того турбування, що зважувались розбити 
тугу Тарасові; дарма старезні кобзарі сивочубі прихо
дили по двоє й по троє, вславляючи вчинки його; насу- 
повато та недбало дививсь він на теє; на зкамьянілому 
його видові виступала непереважна туга й зтиха, по
никши буй-головою, казав він: „сину мій Остапе, сину 

мій Остапе!
Запорозці прилагоджувались до морського походу. 

Дьвістя чайок було спущено на Дніпро і Мала А зія  .ба
чила й іх -з  голеними головами та  довгими чупринами, ба-
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чила, що плюндрували та жакували багате йійі побе
режжя; бачила чалми свойіх магометаньских житильців  
розкиданими, як незліченна сила йійі кв іту , на споло- 
щених крів'ью степах, бачила, що плавали вони по-над 
берегами. Бачила вона тай не трохи повмазуваних дігтем 
запорозьких штанів, дебелих рук з чорними карбачами. 
Пойіли й виплюндрували увесь йійі виноград; по мече
тях цілі купи гнію покинули; дорогі персицькі хусти 
замісь очкурів вважали та підпирізували йіми покаляні 
свити. Довго ще знаходили тими місцями коротенькі 
люльки запорозькі. Весело пливли вони поворітьма; плив 

і 14.1/ за йіми навздогін десяти-гарматий турецький корабель, 
та наздогнавши, раптово грюкнув на й іх  з усих гармат 
тай розпудив, як птицю, вутлі йіх чайки. Третина йіх 
потонуло у морській ковбані, але реш та, знов зібравшися 
до —купи, прибилась до гирла Дніпрового з дванадьцятьма 
барилами, набитими цехинами. Але про все оце Тара
сові байдуже. Блукав він собі по темних лугах та  по 
степах, неначе б-то на полювання, алея, набой зоставався 
у рушниці; а поклавши долі рушницю, битий лихом, сі
дав він у березі моря. Довго сидів він край моря, по
никши сивою буй-головою та мовлячи: „Остапе, Остапе, 
сину мій любий, Остапе!“ Навіч йому слалося вилиску
ючись Чорне море; ген-ген в очереті кигикала чайка; 
сивий його вус вилискувавсь, а слізи одна-повз-одну ко
тились сивими вусами.

Неперемігся таки Тарас. Н ар еш ті поклав собі на
валено: „щоб-то не було, піду, довідаюсь-як він там? чи 
живий він, чи в могилі? а чи мо вже й у самій могилі нема 
Його? щоб-то не стало, а довідаюсь!“ І  через тиждень опи-
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нився він у містечку Ум ані, збройний, на коні, з списом 
шаблею, боклагом біля сідла, саламахою у казанкові, з 
набоями й руш ницею , з путом тай з иншим причандальлям. 
Він прийіхав просто до неохайнойі, закалянойі хатинки; 
невеличкі в ікна у й ій , що ледве й іх  було видко, забузо- 
вані хто його зна й чим; бовдур заткнений ганчіркою, а  
дах так  і вслали горобці; усяке сміття лежало купою на 
порозісливе, перед самісінькими таки  дверима. З  вікна визи
рала голова жидівчина у чепці з почорнілим жемчюгом.

„А  чоловік твій дома?“ спитав Бульба, злазячи з 
коня та  припинаючи його біля самих дверей за повід до 
залізного гака .

„Дома, мось-пане!“ відказала жидівка й туя: мит- 
нулась, щоб вийти з ківш ем пш ениці коневі та ступнею  
пива лицареві.

„Д е  ж  твій  Ж ид?“
„В ін  у другій світлиці, мось-пане, Б огу мг.шцця!“ 

зaджepgoтaлa Ж и д ів ка , уклоняючись, надто кажучи: „доб
рого здоровля пивш и!“ саме я к  Бульба доводив ступню

з пивом до вуст.
„Зістанься ж  ти тутки , нагодуй та напій мого коня, 

а я піду побалакати з ним на самоті. Я  маю пильне

діло до нього.“
Ц е  був Ж и д , свідомий вже нам, на прізвище Я п -  

кіль. В ін  уже опинився озденьки орандарем та  ш инка
рем; убгав у свойі руки усих околичних панів та ш лях- 
течів; виудив потроху усі сливе грош і у й іх, й добре 
Дав себе в — знаки тому краєві. Протягом три милі на- 
окола незісталось ані однійі хати, щоб я к  треба: усе 
завалюволося й дривніло, усе розпіячилось, і зісталась
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йідна тіки убож з злиднями; я к  після пож еж і, а чи або- 
якойі етрашнойі боли, ніб-то з чуми, зпустував, звівся 
нінащо увесь край. Т а  як  би іце був років з десять 
попогосподарив там Я нкіль, то либонь спустошив десь- 
би й усе войіводство.

Тарас увійшов у світлицю. Ж и д , напнувшися білим, 
але брудним накриттям, молився, та  я к  обернувся,— 
щоб-то, бач, в останнє зплюнути, як  звичайно по свойій 
вірі,— зирк! аж стойіть по-зад його Бульба. Т а к  і замиг
тіли на-сам-перед Жидові дьві тисячі червіньців, що 
обітувано за Тарасову голову; але він посоромившись 
свойейі зажерливости. силкувавсь одігнати від себе пов-
сяк-часну думку про золото, що, я к  той ш аш іль, точе 
жидівську душу.

„Слухай-но сюди, Я п кел ю !“ загомонів Тарас до 
Ж ида, а той почав йому уклонятись й запер сторожко 
двері, щоб-то йіх невгледів хто. , Я  зарятував тобі 
життя, бо були б розірвали тя, як пса, Запорозці, те- 
перки твоя черга услуговати мині!“

Ж идів вид узявсь брижжами, мов кислиці зкуштував.
»Я ку їж послугу, мось-пане? я к  що така, що можна 

Н10 зробити, то чому й не теє?“
„Н екаж и мині нічого. Вези мене просто у саму 

Варшаву!“

Варшаву?! я к  це, пане, у Варшаву?'' спитав 
Янкіль, та  здива аж брови й плечі підвело йому.

„Н е  каж и ти мині нічого! К а ж у  ж  тобі: вези мене 
простісінько у саму ту Варшаву, тай край! Щ о б  там ані
оуло, а я жадаю ще раз його побачити, хоч йідине 
слово промовити йому.?“
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„Кому ж  це. мось-пане?“
„Йому, Остапові, синові моєму?“
„А хіба пан не чув, щ о в ж е ....“

„Знаю , знаю, усе добре знаю; за мою голову дають 
дьві тисячі червіньців. Знаю ть ж е  ж  вони дурні йій ціну! 
Я  пьять тобі тисячь дам! Ось на тобі дьві тисячі зараз 
(Бульба висипав з калитки  дьві тисячі червіньців), а 
решту поворітьма!“

Ж и д  ухопив м ірщ ій руш ник тай покрив червіньці- 
„Ай грош і! от та к  грош і! славна моніта!“ казав він, вер- 
тячи у р уках  один червінець та  спитуючи на зубах. 
„Десь той чоловік, що потрусив йому пан кешеню  з та 
кими червіньцями й години не жив на світі, адже ж  так? 
десь побіг м ірщ ій до річки тай втопився там після та 
ких гарних червіньців, далебі, та к !“

Я  б не клопотав тебе, я к  би не теє, я б сам втра
пив до Варш ави; але ж  мене можуть пізнати, т о й  зла
пають, трикл яті Л я х и , бо я не митець на вигадки; а ви, 
жидова, на те вже й рожденні! В и  хоч чортові, то п ід 
пустите туману; на що инче ви не теє, а на вигадки 
не взяв вас к а т — митці! та к  ось чого я й прийіхав оце 
До тебе. Т а  й у В арш аві теж  я сам йіден нічого не зь- 
орудуго. Н у , Я нкелю . та к  оце зараз запрягай віз тай

вези мене!“
„ А  пан гадає собі, що та к  просто узяв, запріг 

шкапу тай гей, но, куца! бодай тобі хвіст відпав! П ан  
міркує собі, що можна так , як  оце є, або-як, хоч і  не- 
сховаєш— байдуже! можна везти пана?

„ Н у , та к  ховай, ховай у порожню кухву, чи^щ о?“
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„Ай, вейзмир! а пан гадає, що можна його сховати
у кухву? пан не зна хіба, щ о коя;ен собі погадає, що в 
кухві горілка?“

„Н у, то що? то й хай собі гада, що гор іл ка .“
„ Я к  це? хай гада, що горілка? хіба такечки можна?“ 

заджер§-отав Ж и д , тай ухопив себе обома руками за 
пейси, а далі й обидві руки до гори зняв.

„Ну, чого ж  ти жахаєсся?“
„ А  пан хіба не зна, що Б іг  на те й создав горілку, 

щоб й ій і кожен куштував? там все ласуни: шляхтич 
бігтеме верстов пнять за кухвою, тай продовба дірочку, 
то зараз й побаче, що не теє, це не горілка тай пога
дає; те-те-те! жид не повезе порожньойі кухви: мабіть 
тута є що-сь? Злапати жида, звязати жида, одібрати 

усі гр о т і у жида, засадити жида в арештарню ! Бо все, 
що ані є погане, усе обурецця на жида; бо жида ко
жен за пса вважає, бо така думка, що він вже й не чо
ловік, як  ж и д .“

„Н у , так  покладь мене у віз з рибою, чи з ’яким 
там бісом!“

„Н е  можна, мось-пане, далебі, не можна; бо по всій 
Лядчині люде теперечки усі, я к  цуцики, голодні: і рибу 
порозкрадають, й пана нагибаю ть!“

„ Т а к  вези мене хочень на чортяці, т ік и  вези, будь 
ласкав!“ проказав Тарас.

„Ч уй іщ  пак, мось-пане, чуй іш !“ задл;ер§-отав Ж ид, 
підсунувши закавраші та підходючи до його з розстав
леними руками. „Ось що зробімо. Теперечки усюди бу
дують §арди та  замки; з Н іметчини поприйіздили хвран- 
пузькі інженіри. отим-то шляхами везуть багацько цегли
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й каміння. Н ай  пан ляже на спід у віз, а зверху я за
кладу иеглою. А д ж е  пан дужий, то й сількось, я к  буде 
трошки важкенько, а у возі на споді я зроблю дірочку, 
щоб годувати пана,— адже добре?“

„ Щ о  хочь роби, тілко вези, пробі вези!“
Через годину вийіхав з Ум ан і віз з цеглою, запря

жений у дьві ш капи. Н а  одній сидів тичиною Я н кіяь , 
й довгі, кучиряві пейси, висячи зпід жидівською ярмулки, 
маяли раз-по-раз, я к  він підплигував на коні, довгий, 
мов тая верства край дороги.

XI.
За тих  часів, я к  діялась оця давня річь, по гряниці 

ще не було коморь з коморниками та  трусіями, що є вони 
грім страш енний розмисливим людім; тим-то кожен, що 
хотя, віз. Я к  що инколи хто  й зважувавсь трусити, то 
трусіння це робив на свою волю й голову, на втіху собі, 
найпаче я к  що на возі була,сквапна річь, а надто як  
ще й своя рука-владика була незрадлива тай непорожня, 
як до чого дійдецця. Алеле на цеглу ніхто не поквапицця, 
а через те без жаднойі причини вйіхали вони просто 
через здебілшу міську браму. З  свого тісного закамарку 
Тарас т іки  й чув, що галас, торохнечу, гукання хурманьске 
тай годі. Я н кіл ь , підплигуючи на свойому куцому та по
рохом припалому огереві, зробивши кілька крюків, по 
вернув у темну вузеньку вуличку, ЩО звалась— кальна 
або яеидівська, бо тутки  справді сливе з усійі Варшави  
кублилась жидова. Ц я  юличка дуже скидалась на роз^ 
гребений смітник обіч з свинячим багновищем. Десь й 
сонцеві гидко, аж моторошно було зазирати у цей рай

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



жидівський, та таки й справді ніколи воно сюди не зази
рало. Прикро почорнілі деревьяні хати  з багатьма жер- 
тками, протягненими з вікон, ще надто прибілшали мо
року. Десь-не-десь червонів проміж й іх  мур, але й той 
сливе весь заялозивсь і став прикро-чорний. Тілко ін
коли угорі повапнена частка муру, понімаючись сонцем, 
так сяла біло, що и дивитись було ніяково. У  цім райі 
такі були дива, що й геть-то! Ось зграя кучирявих жи- 
динят закаляних, обірваних, засмітчених лементує багня- 
чись, як  поросята, на улиці; ж ертки  через улицю з од- 
нйи хати до другойі покладено, що ледве-ледве верхо- 
вець не достягне йіх рукою, а на ж ертках  гойдаюцця жи
дівські панчохи, пилюшки, куценькі ш таньці й курена 
гуска; ажонде з потрухлого вікна визира гарненька жи- 
дівочка, завірчена ганчіркою, цяцькованою закаляними 
бусами. П о хатах бовдури, чи димарі, що щ е, бацця, як 
світ у тьмі пробував, обмазувано й іх, тай доси, манячили 
чорнявійі, півбока-луплені, схилившися набік. Улиця ще 
надто була заквічана ганчірками пахучими, лускою, уся
ким чершъям тай усякою трупіш ш ю . Он ба! ціла могила 
сміття пахощами подихає, лізучи у хату. О така, мовляв 
чепурість! Жоден, чи мав яку негідь, усе шпурляв на 
вулицю-хай смакує, любуючи, прохожачий до неохочу. От 
де опинився Бульба. Рудий жид з ластовинням, як со
роче яйце, виткнувшись з вікна, зaджepgoтaв до Янкеля  
по свойій невторопній мові і Я нкель зараз завернув ув 
один двір. У лицею йшов другий жид, зупинився, почав 
теж й собі з йім AatepgOTaTH, а як на останнє Бульба 
випростався зпід цегли, то вздрів, що три жиди лемен
тували, як за пейси не вчепляцця один одному. Янкель

обізвавсь до нього з такою  річчю, що, мовляв, воля його 
буде вволена, що О стап сидить у міській ареш тарні, і  
хочень важко дуже підмовити вартових, але ж  він спо- 
діваецця, що можна буде побачитись йому з Остапом.

Бульба з трьома жидами увійшов у хату.
Ж и ди  знов зачали дж epgoтaти, що й з стонадьця- 

тьма головами не второпав би й іх  мови. Тарас позирав то 
на того, то на другого. Дивлячись на Тараса можна було 
зараз постерегти, ш о його щ о-сь дуже зтурбувало: я к  от 
у глупу нічь чорну хмару вмент роздере й  осяне блиска
виця, то отак само хмурний, невзрушний вид Тарасів  
враз вияснивсь, в мить осяла його яка-сь  непевна надія, 
ота невмеруща надія, щ о в зл е-тяж кій  притузі завітає на 
хвилину до чоловіка, підперає його, що я к  припаде йому, 
мовляв, хоч в стовп головою. Старече серце Тарасове аж
наче одмолоділо, дужче заколотилось.

»Ой уважте й  зважте, Ж идова, ось оцю річь!“ за
гомонів Тарас, аж  дух йому займавсь. „В и  усе на світі 
змоасете зробити! викопаєте, хоч з пня моря, то викопаєте! 
тай приказка давно вже про вас склалась, що жид сам 
себе вкраде, коли захоче вкрасти. Визвольте мині Остапа  
мого! прибіріть способу відбігти йому бісових яретичих  
лап. Ось Я нкелев і я обіццяв дванадьцять тисячь чер- 
віньців-я додам поверх цих  щ е дванайцять, усі, я к і у мене 
ані є дорогі кубки й срібло, й злото закопане, хату й 
останню лахманину запродаю, і  умовлюсь з вами на ввесь 
мій вік, поки й  ж и ття  мого зайде, щоо усе, усяку вой

ову здобичь спіл з вами дуванити.“
„О й не можна, коханий паноченьку, присяй Б о ї у,

не можна!“ промовив зітхнувш и Я нкель.
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„ Н і, не можна!“ додав другий Ж и д .
У с і три Ж ида один на одного ззиралися.
„Ч и  піймав, чи ни піймав, а потюкать можно!“ ви

мовив третій, боязко позираючи на отих двох. „ А  може 
Б іг  нам допоможе!“

Усі три Ж иди зaджepgoтaли по-вімецькі. Тарас як  
ні на оторочував вуха, а нічогісінько не зміг відгадати; 
він чув тіки , що раз-на-раз вимовляли м ення-„М ардохай“-  
тай годі.

„Слухай— но, мось-пане!“ загомонів Я нкіль: „треба 
порадицця з таким чоловіком, якого ще не було пасвіті.... 
у-у! та такий розумний, як  Салемін, та вже, я к  щ о він 
нічого не вдіє, то ніхто в світі не зробе. Сиди отута, ось 
тобі ключ, та невпускай нікого!“

Ж иди вийшли на вулицю.
Тарас замкнув двері та у кватирку дивився на отой 

засмітчений жидівський шлях. Три  жиди, ставши посеред 
вулиці, почали завзято д ж ерю тати , до й іх  пристав чет
вертий, а врешті й пнятий. В ін знов чув, що раз-повз- 
раз вимовляли: „Мардохай, МардЬхай!. Ж иди  раз-у-раз  
позирали все на один край вулицею; я к  ось край йійі 
зза деревлянойі хати виставилась нога у жидівському па- 
тиньці й замаяли поли з каптана.“ А , М ардохай, М ар - 
дохай! „усі жиди • ув один голос гучно зaджepgoтaли. 
Кощавий жид, трохи короччий від Я нкіл я , але й геть- 
то брижуватіший, з приздоровенною губою зближився до 
цетерплячойі юрми, і  усі жиди один попсред одного ха
пались щось розповідати йому; а до того М ардохай кіль- 
канадьцятьмц разами позирав на кватирку; Тарас дога
дався, що зайшла річ про його. Цардохай розкидав рУ"
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ш ш . дослухався, переривав розмову, почасту чвиркав на 
бік та підіймаючи приполи свого каптана, закладав у 
кешені руки й виймав як і-сь  цяцьки, а через це й виста
вляв навидолоч свойі припогані ш тани . В  —реш ті жиди  
зчинили такий  лемент, що ж ид-вартівник мусив подати 
йім гасло вгамуватись, а Тарас став опасуватись за свою 
безпешність, але ж  згадавши, що жиди не можуть онакше  
рихтувати я к  ни на вулиці, та що й іх  мови й сам гас- 
пед не второпа, він вгамувсь. Хвилин зо дві перегодом жиди  
вкупі ввійшли до його в хату . М ардохай підійшов до Т а 
раса тай поплескав його поплечі, додавши: „як влсе схо
чемо ми, ваіііець мось-пане, що зробити, то вже буде так, 
як треба!“

Тарас подививсь на цього Салеміна, якого щ е й не- 
було на св іті, тай став трохи діймати віри на теє. Бо 
й справді можна було через його парсуну поняти трохи  
віри: верхня губа йому була, сказана ж , страховише. як  
халява; завтовшки ж  такою вона запевне не була зроду, 
але з якойі-сь инш ойі причини така  йій халепа сподія
лась. У  бороді цього Салеміна малось тілки пъятьнадця- 
теро либонь волосин чи іцо, тай т і з лівого боку. Н а  виду 
йому було стілки  знаків від баталійі. що доскочив через 
своє' завзяття, що він запевне забув й л ік йім тай звик

. і V
вважати й іх  за родимі плямина.

М ардохай вийшов з хати  вкупі з свойіми поорати-
мами. дивом дивуючими на його примудрість. Тарас зо 
стався на самоті. Йому було тепер яко-сь ніяково, як  ще 
й ніколи не припадало; вперше зроду-віку він чоюсь по 
лохавсь, чого-сь тіпавсь. В ін  вже тепер був не юй. ко 
лищній, непереважний, запеклий, твердий на вдачу, як
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то кажуть— огнений чоловік, а став легкодухий, млявий. 
Ч и  шелесне що, чи виткнецця край вулиці незнайомий 
нарх, то й жахнецця, не знати чого й що. О та к  перебув 
він цілісінькій день; не йів, не пив, а н і на хвилину 
не спускав очей з кватирки на улицю. Н а  реш ті вже пізно 
у вечорі появили очі Мардохай та П нкель. Тарасові й 
у грудіх похолонуло. „А що, як? чи пощастило?“ спитав 
він не терплячи, як  дикий кінь.

Але попереду, аніж  стали вони на силі відказувати 
Тарасові, він постеріг, що Мардахай збувся вже й останнь
ого пейса, що хоть й геть-то неохайно, але все зк таки  обід- 
цем звивався з-під ярмілки. Знати було, що він наваживсь 
був що-сь казати, але насплескав такойі нісинитниці, що 
Тарас нічогісінько не второпав. Т е ж  і  Я нкіль  що-сь раз- 
у-раз притуляв руку до вуст, буцім його мурдувала остуда.

»Ой коханий, мось-пане!“ промовив Я нкіль: „тепера 
овсі не можна! далебі, не мозкна! такий поганий люд, що 
йому треа на самісіньке тімья наплювати. Ось і М ар
дохай теж скаже. Мардохай таке робив, якого щ е не 
робив ані один чоловік на світі-от що! але незавгодно 
Богові, щоб так сталось. Три  тисячі війська стойіть-от 
що! і завтра йіх усіх будуть страчувати.“

Тарас подививсь Жидам в вічі, але вже не брала його 
нетерплячка й гнів.

Д  я к  що пан бажає побачитись, то завтра т р а з а -  
раненька, щоб й сонце ще не зіходило. Вартові згодні і 
йіден левентарь обіццяв. Т іки  хай йім не буде на тім 
світі щастя-ой вейзмир! що то за ненайісний люд! о, о, 
який зажерливий! і поміж нами таких нема. Пьятьдесять  
червіньців я дав кожному, а девентареві........ “

■V - ‘

- _________ ________________  ________

У
5 веди мене до його!“ промовив Т а 

рас наважно. М лявість, що була поняла його, я к  роса, 
опала й перш а міць знов привернула до його, й почувсь 
Тарас знов на силах. В ін  згодивсь на вигадки Я н кел я  —  
передягтись навітнім чужоземнім граном, що ніби-б-то  
прийіхав з Н ім ещ ини, за-для чого пронозуватий зкйд взке 
й убрання припас. С віт вже окрила нічь. Господарь, отой, 
свідомий рудий ж ид з ластовинням, витяг слабкий мат
рац, покритий якою-сь рогозкою тай послав його Бульбі 
на лаві. Я н к іл ь  ліг долі на такому ж  матрацові. А  рудий 
жид, випивши невеличку чарку якойі-сь настойки, ски
нув каптан , та отак, надто в панчохах та  черевиках, ски
даючись на курчя, подибав з своєю зкидівкою у що-сь 
таке, я к  наче ш ахва. П ар а  зкидинят, мов хатн і собачата, 
лягли долі біля тій і ж  ш ахви. Але Тарас не спав; він 
сидів собі нерухомо, помалу торохтячи пальцями об сил  
та смоктав люльку, пускаючи дим, від котрого жидюга 
аж чхав зпросоику, ховаючи у лізкник свій ніс. Щ е  п ки  
ледьві зазоріло, а Тарас вже й штовхнув ногою Янкеля.

„Вставай, жиде, та  давай іранське убрання!
М іттю  одягся він; начернив вуси й брови, натяг на 

тімья невеличкий темненький шличок, і ані х і оо з най 
знайомийших козаків не пізнав би його 3  виду здававсь 
він у діб, я к  тридцять пьять р о ків , небілш, червоно 
видий, я к  молодий, а шрами йому на виду удавали 
його орударя. Убрання готоване дуже пристало йому.

У  м істі усе щ е спало. Щ е  ни одна крамарьська лю
дина не швендяла містом з^стушкою, Бульба з нкелем 
прийшли до будилища, що удавало з себе сидячу іаплю. 
Воно було низьке та  широке, озійне й вже почорніле; з
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одного його боку витикалась, ніби шия чорногузова, довга 
та  вузька башта, а поверх йійі стирчав ш маток даху. 
О зія ся багацько де-зашо справлялась. Ся будівля мала 
у собі казарми, арештарню й криминал. Вони, ввійшовши  
в ворота, опинились серед й геть-то просторові хати, чи 
підсіння. Мало не тисяча чоловіка спало там покотом. 
Просто були низенькі дверці, а біля йіх сиділо двоє вар
тових, гуляючи у якого-сь грання, що один одного бив 
двома пальцеми по долоні. Вони не дбали на й іх , та  вже 
я к  Янкель промовив: „це ми, чуєте, мось-панове, це ми!“ 
то тоді т іки  повернулись головами.

„ Ід іть !“ промовив йіден, однією рукою двері відчи
няючи, а другу підставляв товаришу бити.

Д алі пішли вони темними та  вузькими сутками тай
прийшли знов у таку ж  само простору кімнату, я к  і
перша, з невеличкими під стелю віконьцями. ..Х то  йде?“
загукало скількоро голосів, і  Тарас вздрів чи-мало зб р о й 
них жовнірів.

„Нам наказано нікого вепускати!“
„Ц е  ми!“ гукав Янкіль: „далебі, ми, мось-панове ли

царі!“ Але ніхто не вважав на теє. Н а  щ астя нагодивсь 
який-сь черевань: по всьому було знати, щ о був він 
старший, бо дуще від усіх лаявся.

„Ясновельможний пане! та цеж  ми; адже ж  ви уже  
знаєте нас; ось й мось-пан грап дякуватиме!“

„Пустіть, сто бісів вашій мамі! та  білш н ікого  не- 
пускайте! Щ о б  ніхто шабель не скидав з себе — чули1? та  
щоб долі не барліжились!“

Щ одалііцезагадувавтойчеревань, прочаненечули. „ Ц е  
ми. це я, цесвойі!“ казав Я нкіль  жодному, хто стрівавсь.
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„А  щ о ж , теперенька можна?“ спитав він одного 
вартового дійш овши н а -р е ш ті краю суток.

„Можно; тілко запевне незнаю, чи пустять вас у 
саму арештарню; бо тепера нема вже Я н а , замісь його 
другий“ , відказав вартовий.

„А й -в ей !“ заджер§ав Я нкіль : „це погано, коханий  
мось-паие!“

„Веди далі! “ промовив наважно Тарас. Ж идпослухався.
Біля дверей ареш тарні, котр і стікалися вгорі ш ти 

лем, стояв вартовий, який-сь прудивус, гайдук тривусий. 
Верхній вус заходив йому але за вуха, середульший на
перед випнувсь, а спідній звис до низу; по вусах він 
Дуже скидавсь на кота.

Ж и д  зігнувшись в три погибелі та боком сливе 
підійшовши до цього прудивуса, проказав: „В аш а ясно- 
вельмолшість! Ясновельможний мось-пане!“

„Се ти  мене, дійде, так  величаєш?“
—  „ А  вас, ясновельможний пануню !“
„Гм !,., а я  просто гайдук!“ промовив прудивус з 

повеселілими очима.
„А  я, Б ігм е, гадав собі, що ви-сте сам пан войі- 

вода! А й , ай ай !....“ Д о цього Ж и д  й головою закрутив, 
надто й пальці розставив „Ой вейзмир, який вид велич
ний! Далебі полковник, як  є полковник! от якби ще, ще 
тріньки, на палець додати, то й овсім полковник, присяй- 
Вогу, так , ясний полковнику! Треа б п а н і посади їй на 
огиря. та  такого прудкого, як  муха, тай най мушіруе  
жовнірів! далебі, правда, можний пане полковнику,-от що!

Прудивус підпрутив спіднього вуса, а очима зовсім 
таки весело дивився.
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„Сказано— люд бойовий!“ задзиясчав знов Ж и д . „О х, 
вейзмир! що за люд прихороший! пружечки, gyдзички  
і... так і сяють, як  сонце; а пзнянки, я к  т ік и  забачуть 
де войових.... ой-вей!“ Ж и д  знов покрутив головою.

Тривусий прудивус з таких речей напрутив верх
нього вуса й процідив щось кріз зуби, наче заіржав.

„П р о ш а, ясновельможний мось-павочку! ви такий
прихороший паноченько, будьте ласкаві, услугуйте ось
оцьому панові трапові!“ промовив Ж и д : „ось пан князь
прийіхав з чужойі землі та хоче подивитись на козаків:
вони ще зроду не бачили, що то воно в за люд такий  ті 
козаки.“

Щ о чужоземне вельможне панство завітало у Ляд-
чину— світова річь. Його занижувало сюди подивицця на
цей сливе пів-азійській кут Європи. Бо М осківщ ину та
Украйіву вважали вони за азійські крайіни. Тим -то  й
гайдук, низько вклонившись Тарасові, мусив звичайно 
примовитись за козаків:

„Прош у вас, вельможний мось-пане!“ казав пруди
вус: „вибачайте, я  не знаю, чого се вам та к  забаглося 
на йіх подивицця. Ц е  собаки, пся крев, а не люди! тай 
віру вони собі мають таку, що кожен ню зневаж ає.“

„Т а  брешиш ти, яретичий сину!“ грімнув Бульба: 
„сам ти сооака, мерзена гадино! Я к  ти насмів казати, 
що нашу віру зневажають! Ц е  вашу кателицьку, яре- 
тичу віру поневажають, недовірку клятий!“

„Е , та к  от що воно!“ проказав гайдук: „знаю ж  я
тепер, пане-брате, що ти за птах еси! ти  сам бачу з
тих, що сидя’ отут у мене! Трівай же, ось я гукну  сюди 
наш их!“

Збагнув Тарас свою необачність, алеж досада та  
упертість заважили йому добрати способу я к  би йійі зала
годити. Н а  щ астя Я нкель туж  мить підпустив туману.

„Ясновельможный пане! Ч и  то ж  можна, щоб грап 
та був козак? А  Я к  би він був козак, то деб він добув 
таке убрання, таке важне обличча?“

„ К а ж и  собі!“ й гайдук вжероззяпив був свою ш и 
року вершу, щоб гукнути.

„В аш а крулевська ясновельможність! Мовчіть! цитьте! 
цитьте, Б ога  ради!“ задзизчав Я н к іл ь , „цитьте! ми вже 
вам позолотимо та к , що ви й ніколи щ е й не бачили 
як, от як! М и  вам два червіньці дамо!“

— „ А  то л і! два червіньці! два червіньці за— для мене 
не варт нічого! я  голієві два червінці даю за те, що 
тілько пів бороди мині виголе. Сотню червінців хіба даси, 
жиде!“ сказав прудивус тай підкрутив верхнього-вуса. 
А  як  не даси сотні, зараз гукну, псявіро, далебі, гукну!“ 

„ І  навіщо лс-так багацько!“ вимовив жалібно зблід
лий Я нкель, разшмаруючи калитку. Але щастя його, що 
у калитці не було більш, та що гайдук за сотню не- 
знав ліку.

„Мось пане, мось пане! ходімо мірщій! Бачте, який  
тут поганий лю д!“ промовив Янкель, иостерігши, що гай
дук нерсбірав на долоні червіньці, ніби шкодуючи, що 
не заправив білш.

„Щ олі ти, гайдуче, бісове кодло!“ грімнув Бульба: 
»грош і узяв, а пустити й гадіш чорт— має. Н і, ти пови
нен пустити, коли гроші узяв— не маєш права не пустити!

„ Ід іть , ідіть до дідька! а то зараз подам гасло то 
вас ту й ........  Т ікайте , кажу вам!“
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„Мось пане, мось пане! ходімо, далебі ходімо! Цур  
ім!-хай йім приведжуецця таке, що плювати треба!“ ле
ментував бідолашний Янкель.

Повагом, поникши головою, повернувся Бульба, тай 
пішов собі на відвороті», а за йім з докорами Янкіль,
котрого жаль гриз при згадці, що марне занапастив чер
віньці.

„Й  на що було займати1? Х а й  би собі, хамське кодло, 
лаявся. То вже такий люд, що не можна обійтись йому 
без лайки! Ой вейзмир! яке щастя Б іг  дає людім! Сто 
червіньців за те тіки , що прогнав нас! А  ми, безщасні 
жиди: нам й пейси обірвуть, й з пики таке зроблять, що 
й глянути не можна, таке зроблять; а н іхто  не дасть 
сто червінців. Ох-вей-змир, Вогке наш  милий!“

Але сяя невдача вразила білш Тараса, бо йому з ейі 
аж очі жеручим поломьям палали.

„Ходімо!“ проказав він зразу, ніби стрепенувшись:
„ходімо до майдану! Я  жадаю бачити, я к  його мурдува- 
тимуть. “

„Ой мось-пане! Н а  що туди йти? Н е  йдімо краще! 
ад-жеж ми цим нічого не вдіємо! “

»Ходімо!“ промовив Тарас наважно, і  ж ид, я к  нянька, 
поплентавсь слідком за ним зітхаючи.

Того майдана, що на йому мусила бути страта, не 
вааїко оуло знайти: люд ринув тудою звідсіль. З а  то
дішнього темнаго, жорстокого віку страта сяя була саме 
здебілша дивоглядь, не тілки простацству, а. й усьому 
панствові. Безліч бабів найпобож них, тисьба дівчат та 
молодиць саме найжахливих, котрим після того дива вви
жалися цілу нічь покрівавлені 'голуби, та що з просонку

ж

.

репетували навзаводи, мов причинні, оджеж не цуралися 
тійі дивбгляді. „К р и й , М ати  Б ож а, як і м уки!“ галасало 
багацько д е-яки х , тримтячи, наче з пропасниці, та  зату
ляючи очі й одвертаючись, алеж иноді простоювали й 
за надто. А  ннчий то й вершу роззяпе й руки простяг, 
десь приміг би, бач, скочив усім на голови, щоб відти  
пильнувати видніш . Он ба! зм іжи гурту дрібноголоваго 
люду витикаецця засмальцьована п и ка  різвицька, пиль
нуючи тую страту, яко тімаш  у цій  справі, та розмов
ляє з слюсарем, взиваючи його кумом, бо в свято напи
валися у -в  одній корчмі. И н ш і ж  завзято гомоніли, а ш - 
які у заклад піш ли навіть; алеж більш було таких, що  
на весь світ тай  на усе, що там на світі ні спричиницця, 
дивилися, пальцем у носі коперсаючи, далі свойейі губи 
нічого не бачучи й не знаючи. Посам-перед, біля самих 
прудивусів, що тоб-то була міська гвардія, стояв молодий 
Ш ляхтич, чи, бацця, т іки  нодобний до шляхтича, у во
яцькім убранні; він нацупив на себе усе, що мав, а на  
кватирі зісталась одна т іки  дрантива сорочка та чоботи —  
ш карбани. Д ва манеиькі ланцю жки висіло йому на ш ийі 
з яким-сь дукачем. Стояв він з Ю зею  коханкою своєю, 
раз-на-раз озираючись, щ об-то хто не покаляв йій шов
кового п л а х іт т я .В ін  йій усе до крихти розжував, так  що  
вже більш н ічогіс іньк^  не можна було додати. „Ось оце, 
шаночко, Ю з ю ,“ казав він: „увесь люд, що ви, здорові, 
вашими оченьками бачите, посходивсь, щоб нодивицця, 
я к  будуть страчувати шкодників. А  ось отой, голу око 
моя кохана, щ о ви бачите, держе сокиру у руді? та ин- 
ш ий ш трумент, ото кат, отой саме страчуватиме. Т а  як  
візьме злочиньця на колесо, та як  зачне й ін ш і муки

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



чЩ

-  160 -
; Г

йому чинити, то шкодник ще живий буде, а я к  зотнуть 
йому голову, то він й умре, отіцо, серденятко моє. П о- 
переду репетуватиме на все горло та пручатимецця, а 
скоро зотнуть йому голову, тоді вже йому не можно буде 
ані кричати, ані пити, ані йісти, через те саме, моя ля
лечко, що в його вже більш не буде голови.“ А  Ю зяусе  
оте пильно слухала жахаючись. Д ахи  позасідав люд. З  
кватирок визирали які-сь поторочі з вусами та  у чому-сь 
схожому на чепець. Н а  gaнкax, під балдахинами сиділо 
вельможне магнатство. Я сна панна, сяючи я к  той сахарь 
білий, сміючись держалась гарненькою рученькою за по- 
бічницю. Ясновельможна сита пайова сиділа позираючи 
згорда. Хлоп у блискучому убранні з вильотами розносив 
по gaнкoвi усяке питиме й йідиме. Почасту чорноока пу- 
стовниця, ухопивши біленькою рученькою пундика або 
садовини, кидала на людей. Зграя голодних лицарів, один 
поперед одного підставляла ш апки, й  або— який довго- 
телесий шляхтич, вишчий над усю зграю цілою головою, 
у злинялім червонім кунтуш і, з почорнілими золотими 
пругами, перший хапав ту милостиню дорогу, за підпо
могою _ довгих, мов кісся рук, цілував підхоплену здобичь, 
притуляв йійі до серця, а далі й клав собі в вершу. 
Оокіл, висячи у золотій кл ітц і під gaнкoм, нерехнябивши  
на бік дзюба й піднявши до гори лапу, те ж  й собі з 
пильна озирав навкруги. Я к  ось люд зразу заворушився,
і усіма сторонами розітнулось: „Ведуть! ведуть! козаків 
ведуть!“

Козаки йшли без шапок, з довгими чупринами; за 
часу неволі поросли йім бороди. Й ш л и  вони не ж ахаю 
чись й не похнюпившись, але поважно, тихою  ходою,-
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згорда виступаючи. О деж а на й іх  з дорогого сукна по
дерлася й ш матками тіліпалася на плечіх; вони не ди
вились на людей і не вклонялися. П о  сам-перед йшов

Остап.
Н а  в іщ о-то почувсь старий Тарас, уздрівши свого 

Остапа? Щ о  було тоді в його на серці! В ін  пильнував 
його змілш стовпища, очей з його не зводячи. О т вони 
вже зближилися до стратнього місця. Остап зупинився. 
Йому першому припадало наложити голового. Зпоглянув 
Остап на товаришів та  знявш и до-гори руку, проказав 
гучно: „Бодай не діждали яритики  чути, я к  страждує 
християнин! Щ о б  н і один з вас, миле браття, щоб ані 
один ‘жадного слова не промовив, страждую чи,“ Ц е  про
казавши О стап, зближився до эшахвоту.

„Добре, синку, гаразд!“ промовив зтиха Тарас тай
поник до-долу сивою буй-головою.

К а т  зірвав з його дрантя; за руки й за ноги увъ-
язали його у нарочиті станки тай ...... Але шкода смутку
завдавати читцям, викладаючи оті пекельні муки, те мор
дування, що десь-би й волосся до гори-диб полізло. П о
родив бо теє мордерство запеклий, закатний тодішній  
вік,-тод і саме, я к  чоловік пробував ще життям  крівавим 
та самими вчинками вояцькими і, бъючися з ворогами, 
а надто понявшись з чоловічою крівью, так  загартувався 
душею у цій лихій крівавій добі, що й нечувсь на людя
ність. П о  дурному де-котрі, що були одмінки за тих за
пеклих часів, опір ставали на т ій і окари люті; але та
ки х  чулих душ було омаль. М арне також  король й чи-мало 
лицарів, освіченого розуму люде, доводили, що закатні
карности т іки  дужче роздратують украйіньців, підіймутьи
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до пімсти всю Украйіеу. Алеж сама зверхність каролевсь- 
ка тай оті думки розумні тямучих лицарів повертались 
у нівець через розгардіяш та через завзяту сваволю 
шляхецства отих дуків орударів, що через свою нероз
важність, необачність, дитячу чвань та дурну пиху по
вернули на глум сейм ляцькій. Усе мордування теє пере
магав Остап як велетень. А н і погуку, н іж е стогняви не 
було чути й тоді навіть, як  зачали трощ ити йому сурелі 
на руках та ногах й як страшенний хруст з-п ід  його 
кісток почули й далекі з-проміж люду, що стояв мов не
живий, а панянки одвертали оч і,— то й тоді навіть не 
вимурдували з його вуст а нічогісінько ж  схожого на стог
нання, й ані тіпнувсь йому вид навіть. А  Тарас стояв 
мижи люди, поникши сивою буй-головою та згорда під
вівши очі промовляв: „добре, синку, гаразд, люба дитино!“ 

Але як  взяли його на остатьне смертенне морду
вання,— бацця, став він ніби на силах підупадати. Тай  
повів округи себе очима, Боже ти мій милий! усе нез
найомі, усе ч у ж а -ч у ж и н а , Х оч-би  ж  тобі або-яка ро
дина доглянула його смерти. В ін  би не жадав бачити, 
як ревними слізьми ридатиме його старесенька мати, не 
бажав би чути, як несамовито голоситиме його дружина, 
рвучи на собі волосся, та бъючи себе у біле лоно, роз
риваючись серцем; н і, він жадав би вздріти тепер твер
дой душі людину, щоб погожою, розумною річчю під- 
бичував, одволожив його на-смерти. П ідупавш и на си
лах, гукнув він з душевнойі немічі: „Таї'у! де ти? чи 
усе ти чуєш?“

„Чую !“ р о з іт н у л о с ь  ти ш о ю , і у в е с ь  л ю д  в р а з  з д р іг -  

нувсь. К ілька в е р х ів н ів  бой ови х  м е т н у л и с ь  п и л ь н о  р о з -
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'лежувати люд. Я нкіль з переляку став як крейда; та 
вже як верхівці трохи одйіхали від його, він боязко 
озирнувся, щоб поглянути на Тараса; аж Тараса наче

вода вмила.
XII.

Зорнув Тарас та ще й не йіден. Сто двадцять ти
сяч козака випурнуло з ним на березі Лядчини. Д е  
була вже не аби-яка мала частина, а чи б іто м ,, т о  ру
шила на здобич, або навздогін за Татарвою. Б а, ні: це 
знялась уся Украйіна, надміру бо вже стало терпіти лю
дові: знялася того, щоб попінствитись за своє кревне 
придбання; за зневагу йійі правів та привілля, за по- 
ругу над йійі вірою та над предківськими звичаями та 
установами, за посорому церков, за збиткування, без- 
правья чужоземних панів на В крайіні, за драчі, за ти- 
сности, за Унію , за соромне панування жидівське на 
христіяньскій землі, за все, чим з давніх-давен осору
жилися, огидли Ляхи козацьству,— за все, що з дав- 

/нього-давна підточувало самостайність Украйіни й при
більшило пексльнойі зненависти у козаків до Ляхів.

Молодий, але твердойі душі чоловік, гетьман Сте
пан Острянаця, поводирював усіма незліченними козаць
кими силами. А  біля його сивий Гуня спитний у справіI і
войовіи,. товариш його й порадник. Восьмеро полковника 
вело полки козацькі у дванадцять тисячь. Два енеральні 
осаули та єнеральний бунчужний слідом за гетьманом

—- В аляльний хорунжий вів великий войовий стяг;ттАрд. мріючи долиною;ж
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иншойі вельможнойі старшини полковойі, обознойі та  
військових товаришів, и полкових шсарів, а за ними щ е  
пішо й кінно батови; кілько було лейстрових козаків, 
сливе ж  стільки набралося й охочих. Відусіль знялись 
орли сизі— козаки: з Чигрина, з Переяслова, з Б а ту 
рина й Глухова, з долішнього й горішнього краю  Д н і
прового, з усіх вершин й островів Дніпрових. Тьма-тем  
коней та валок возів вистягалося ген-геть степом. А  
проміж тими-то козаками, з-м іжи тих  вісьмох полків на 
вибір, був самий шонакращий йіден полк, а орудував
полком тим Бульба Тарас. Усе мало дати йому переваги' ' • • • • • • ' • ••
над усіма: і літа старечі й свідомість у справі войощй^
і  уміння орудувати, як слід, свойім військом, та й за
пекліша від усих зненавість до ворогів. Самим козакам  
навіть здавалася за надто вже неощажна його лють та  
жорстокість. Т іки  й окари було в його, що паля та  ш иби- 
ниця; а чи пораду давав він на військовій раді, то по
рада його дихала завжде важким духом— стратою.

Ш кода казати про всі т і кріваві бучі та про буй
н і войі, де виявили себе до-стоту казаки, або про те, як  
розпочалася тая буйна войова річь та  якою крівавою  
тропою велася вона. Свідомо, я к і бували буйні т і войі 
на В краіні, що я к  було зчиняцця через віру: нема сили 
над віру! Непереважна та грізна вона, як  тая нерукотво- 
ренна скеля, стоючи осередь моря ярливого й  не пев
ного моря по всяк час. З-посеред самісінького пня моря 
підійма вона до неба місні на віки мури свойі, уся зро
блена з одного суцільного каміню. Звідусіль й ій і видко, 
тай простісінько в вічі дивицця вона ярливим хвилям —  
горам повз йійі бігучим. Привелике лихо тому кораблеві,

що натрапе на ню! Трісками розлитицця його вутла снасть, 
тоне та  ламледця на цурпаліччя усе; що ані е на йому, 
тяж ко жалібне гукання гинучого люду, ген залунає по
над морем, дарма вітер вражаючи.

П о  рокописах оповідано від речі до речі про те , як  
утікала ляцька залога з міст, зарятованих козаками; я к  
поперевішували козаки жидів-рандарів, та я к  не сила 
була Гетьманові коронному, М иколаєві Потоцькому, стати  
з великим своиім військом проти ціейі залізнойі сили ісо- 
зацькойі; та  я к  він позатоплював у невеличкій річці ш она- 
кращ у частину свого війска, коли козаки, його потуги  
розшарпавши, п іш ли за ним навздогіпьці; та  я к  у неве
личкому містечці Полонному облягли його грізними хма
рами козацькі потуги, та я к  він, я к  пришлось йому прикро, 
мусив з - п і д  присяги обітувати козакам за короля й за 
ввесь уряд республиканьскій, вволити й іх  волю про все 
та повернути усі стародавні права й  привілля. А  Не та
к і ж  були й  козаки, щоб поквапились на теє; знали бо 
вже вони дуже добре, що то воно таке  є ляцька при
сяга. Т а й  годі б вельможному Потоцькому красувацця 
огирем у ш ість тисячь, привертаючи до себе очі вель
можних паній та  завдаючи заздрощів шляхетству; годі 
б йому баламутити на сеймах, завдаваючи бучні бенкети 
за-для сенаторів, як  би було не зарятувало його украйін- 
ське духовницьство, що було у Полонному. Я к  вийшли 
зустріч козакам усі панотці у ясних ризах золотих, з 
охристами та образами, а посам— перед владика у митрі й 
з хрестом у руці, підхилились усі гуйливими головами,
ставши навколюшки та знявши шапки. А  ні на кого не

ігпппття навіть:
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але проти своейі церкви Христовойі не зважились опір 
стати тай то таки, що поважали своє духоввицьство. З го 
дився Гетьман Остряниця з полковницьством пустити П о - 
тоцького, умовившись з йім з-під присяги, зоставити на 
волі усі украіньскі церкви, що занехаєцця давне воро
гування, та що не завдаватимицця ані яка  кривда укра
їнськом у лицарьству. Одним-один тільки полковник не 
згодивсь на таку умову. А  один той був Бульба Тарас. 
Вирвав старий жмут волосся з сивойі свойі голови тай  
погукнув: „Ой ясновельможний пане гетьмане, й ви па
нове полковницьство! Ч и  подоба ж  воно отаке не козацьке  
діло чинити1? Гей  не діймайте вражим Ляхам  віри, бо 
зрадять падлюки!“ Я к  же ж  полковий писарь подав на  
листу умову, а Гетьман підписав ню рукою власною, Бульба 
зняв з себе щирий булат, дорогу турецьку шаблю, з ш о -  
накращаго заліза, тай переломив ню я к  очеретину на 
двоє, тай шпурнув геть-геть в — рбстічь зламки, додавши 
речі: „ Прощавайте ж , коли так! Я к  двом зламкам з цієйі 
шаблі не злучитись знов тай не стати знов шаблею, як  
відрізаній скибі од хліба не пристати знов, то отакечки  
й нам, панове товаришство, більш не бачитись на сім 
світі, хіба вже на тім, що приведе Б іг  побачитись! З га 
дайте ж  мою остатьню річь!“ (Н а  цім слові голос йому 
пішсв горою, якась недовідома сила поняла й о г о - і  за
смутились усі від пророчих його слів:) „Н а  останку віку  
згадаєте мене! Гадаєте, що купили-сте собі згоду та  тиш у, 
думка, бач, така, що пануватимете? Е ге  ж , мовляв", па
нуватимете та т іки  онакшим пануванням: здеруть з твоєйі 
чеснойі, ясновельможний пане Гетьмане, голови ш куру, 
та начинять йійі гречаною половою, тай довго бачити-

. ■ • .
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муть й ій і усіма ярмарками! Н е  вдержати й вам теж , па
нове, на вьязіх своіх голів! Пропадете у сирій темниці 
замурованними, як  що з вас не здіймуть живцем чер

вону сорочку!“
Т а й  знов гу к н е — погукне Тарас, до свойіх козаків  

обернувшись: „А  ви ж  що, хлопці-молодці! Х т о  з вас 
бажа полягти своєю смерттю? Н е  по печах та  бабьячих 
запічках, не пьяними по-під тинню , біля коршми валя
ючись, я к  смердяче падло, а чесною козацькою смерттю, 
славетною, усім на одній постелі, я к  молодий з молодою?
А  мо, чи не бажаєте повернутись до-дому та  у недо
вірки поперевертатись, покормами поробитись, мовляв, 
перевертнями, та  возити на козацьких спинах ксьонзів

ляцьких?“
„За  тобою, пане полковнику, за тобою!“ згукнув  

Тарасів полк, а до й іх  поприставало чи-мало й інш их.
„ А  коли за мною, та к  за мною ж , хлопці! “ промовив 

грімно Тарас, дущ е на очі ш апку насунувши, зпильна 
глянув на останьців, та  поправившися на коні, гукнув  
до свойіх. „ Х а й  н іхто  не дорікає нам дотклими речами. 
А  нум— лишень, хлопці, гайда в гості до кателиків! 
„Та  сеє прорікш и, торкнув коня острогами, і  за йім слі
дом потягся табур у сто віз, а за табуром було богацько 
козака кінно й пішо; Бульба, обернувшися, погрожав очима 
реш ті, тай гнівний був його погляд. А  ніхто не зважи
вся зупинити й іх . Н ав іч  усьому козацьству відходив полк, 
а Тарас ще довго обертався та все погрожав.

См утні стояли гетьман й полковники; усі загадалися 
тай довго стояли мовчки наче тя ж ке  яке-сь віщування 
налягало на й іх . Недарма пророкував Тарас. Справди-
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лося його слово. Трохи згодом після зрадливого вчинку 
під Каневим, настромлено гетьманову голову на палю; теж  
зроблено багатьом шо-найпершим з величнойі старшини  
козацькойі.

А  що ж  Тарас? де він, здоров, повертаєцця? Тарас  
бенкетував собі з свойім полком по всій Лядчині; сиалив 
вісімнадьцятеро містечків, та маіго не сорок костьолів, і 
вже був доходив до Кракова. Багацько забив він усякойі 
шляхты, пожакував найзаможніші та ш онакращ і замки, 
порозпечатували козаки й порозливали, сторіш ні меди й 
вина, що стояли у добрім схові по паньских льохах; по
сікли й попалили дорогі сукна, одежу й усякий потріб, 
який знаходили по коморях. „Н ічого не ж ал куй те!“ під
мовляв тілько Тарас. Н е  вважали козаки на чорнобривих, 
біло-персих панянок білолицих: при самих вівтарях навіть 
не мали вони зарятуватись; запалював Тарас й іх  укупі 
з вівтарями. Н е  одна здіймала з поломья до неба білі, 
як сніг, руки, жалібно гукаючи, що здаецця земля здр іг- 
нула-б-ся і трава степом схилила-б-ся до-долу від ж и 
вого жалю, але не вважали ані на віщо запеклі козаки, 
а підіймаючи списами по улицях малих й іх  д ітей, ш пур
ляли до й іх же таки у поломья. „Оце вам, враж і Л я х и , 
поминки по Остапові!“ промовляв Тарас- Й  отакі по
минки по Остапові справляв він у кожному селі, поїш  
ляцьке панове орударьство не вважило, що вчинки Т а 
расові завважували більш, ан іж  звичне розбишацьство, 
та тому ж  таки  самому Потоцькому приручило з пьять- 
ма полками притьмом піймати Тараса.

Тиждень утікали козаки не битими шляхами від 
жадного наздогону; ледве перемоглись коні, чим дуж ле-
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тючи, та  таки  й вихопили козаків з лиха. Алелі й П о 
лоцький цим разом варт був прирученаго йому діла: нас
ти г він козаків на березі Дністровому, де Бульба обіб
рав собі на відпочинок покинений зруйнованний сард,

У  березі Дністровому Еад самісінькою кручою, видко 
було від того §'арду бурти колишнього валу та кучугури  
зруйнованого м уру. П обита цегла та  усякий мусор 
вслалй т ій  кручі тімья, що от-от зірвецця й загуде від
тіля у Д н істер . Озденьки обома сторонами, що припа
дали до степу, коронний Гетьман Полоцький, обліг ко
заків. П оти р і дні билися козаки, даючи одсіч камінням 
та  цеглою Але витребшги запаси козаки, незмагала вжей 
сила, та  вреш ті поклав Тарас пронизатись кріз ляцькі 
лави. Були й протислись вліе козаки, пронизали ляцькі 
лави й, може, щ е раз вслугували б йіи прудкі коні не
зрадливі, я к  ось у самому бізі зупинив Тарас коня, гу к 
нувши: „С трівай, хлопці! загубив люльку з тютюном! не 
хочу, іцоб й люлька досталась триклятим Ляхам! Т а  на
хилився, став ш укати  у траві люльку, невидлучню його 
товариш ку й на морі, й на суходолі, дома й у дорозі. 
А  тим часом набігла зграя ляхів тай схопили його за- 
під-м існі плечі. Скинувся був він усим тілом, але н і, не 
посипалися до-долу, ніб груш і, як  перве бувало, гайдуки, 
що зхопили його. „Е х , стар ість— не радість!“ промовив 
він, тай заплакав старий місний козарлюга. Але невинна 
старість: сила замогла силу. Трохи не сорок чоловіка по
висло йому на руках та  ногах. „ А  що, піймалася, g'aвa!“ 
гукали Л я х и . „Тріпай ж е, тепер тра пригадати, якою б 
його, старого пса, честтю вшанувати.“ Тай присудили, 
з Гетьманського зволення, спалити живцем усим навіч,.
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Тута ж  стояло усхле дерево, що верховину розбило йому 
грімом. Припнули його залізними ланцюгами до стовбура, 
а руки цвяхами прибили, та щоб звідусіль було видко 
козака, підняли його вище тай зачали класти під деревом 
костер. Але не на костер дивився Тарас, мавсь він на 
думці не про багаття, що прилагоджувались його спекти; 
а пильнував він, бідолаха, на той край, де давали ко
заки одстріль Ляхам: йому з високости усе було видко, 
як на долоні. „Займайте, хлопці, займайте хутч ій !“ гу
кав він на козаків, займайте гірку , ген за лісом: туди 
вони не доступлять!“ Але вітер не домчав козакам його 
слів „От згинуть ні за щ о!“ казав він несамовито тай
поглянув низом, де лискав течучи Д ністер. З  ра'досги 
козацькі очі аж засяли. В ін  приздрів, що з — за кущ а  
виткнулось чотирі човни,тузами. Зібрав Тарас всю силу 
свого голоса тай гукнув гучно на козаків: „Г ей , хлопці, 
до берега привертайте, до берега! Т а  спускайтесь ш ля
шком соб по-під горою! У  березі стоять човни, та  усі 
забірайте, щоб не було наздогону!“

Цим разом вітер дмухнув з и в то го  краю тай дом
чав річ Бульбину козакам. Але за таку пораду ту ж  дано
йому такого бебеха обухом по голові, що а ж  світ йому 
пішов переверти.

Пустилися козаки шляшкомъ по-під горою, а Л я х  
ось-ось за чуба вхопе. Коли дивляцця, аж  ш ляш ок путля, 
у бік заходе тай багацько має осторонь крю ків. „ Н у ,  
панове, або добути, або дома не бути! Або рибку йісти, 
або ж  на дно сісти!“ Т а  сее проказавши, на хвилину  
спинились, як  слово мовити, далі попідіймавши карбачі, 
свиснули, гейкнули— й татарські й іх  коні, відбившися

________
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од землі, простяглись, я к  змійі, на-повітрю , перелетіли 
через провалля, тай загули шубоветьнушпи просто у 
Д н істер . Т іл ь ки  двоє не влучило: загули, сердеки, у про
валля, гепнувш ись з високости об каміння, тай загинули 
там з кіньми на в іки , не встигш и й згукнути навіть. А  
козаки пливли уже з кіньми та  відйазували чайки. З у 
пинились Л я х и  над проваллям, дивом дивуючи на ко
зацький надзвичайний вчинок, щ о, й я к  світ сонця, не 
було чути, спинились виважуючи: чи то й йім плигати  
слідом за козаками, чи н і. Один молодий полковник, 
жвавий та  палкий, рідний брат т ій і ляхівки, що прича
рувала бідолашного А ндрія, не міркуючи довго, плигнув 
на кон і з усійі сили слідом за козаками, але не влучив: 
трейчі на повітрі перевернувшись з конем, загув у про
валля, тя ж ко  гепнувши об гострі скелі. Пошматувало  
його гостре каміння, счез на віки у проваллі; мізок, 
зміш авш ися з крівью, окропив кущ і, що по нерівних 
стінах у проваллю росли.

Я к  очутивсь Тарас від обуха, та  поглянув Дністром, 
але козаки вже були на човнах й громадили веслами; 
кулі грядом сипались на йіх з гори, але не добирали 
мети. Лиснув очима старий отаман зрадівши.

„П рощ авайте, панове товариство!“ з високости Т а 
рас гукав козакам: „згадуйте мене, та на тую весну 
знов сюди прибувайте, та добряче погуляйте! А  що, 
гадове кодло, Л я х и —недолюдки, що. піймали? Гадаєте, 
що є на світі така річ, щоб йійі злякавсь козак? П о -  
стрівайте, пристигне час, дізнаєтесь, що то вона важе 
наська праведна віра! В ж е  й тепер почуваюцця далекі 
й близькі народове, що постане на В край ін і свій царь,
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тай не буде в світі т ій і сили, щоб то йому не п ідхи
лилася!...“ А  поломінь вже звивався над костром, лизав 
йому ноги, гадом червоним обвиваючи стовбура.... Т а  
хіба ж  е на світі таке багаття, муки, така  сила, щоб 
замогла козацьку силу!

Н е  мала річка Дністер, тай не трохи вона має собі 
сагів, мілин, ковбань, вирів, густих очеретів, вилискуецця 
поверх кришталевий, лунає ген по йому лебедяче ячання, 
а пихатий гоголь прудко плине по йому, й ти ск барань- 
ців — куликів , л ел ек, чорногузів, чайок та й уся
кого инчого птаства болоннями по очеретах. А  козаки  
прудко пливли вузькими у два демени чайками, грома
дячись одностайне; сторожко оплинули м ілини, поло
хаючи птаство та пре отамана свого розмовляючи.

„Полягла козацька голова, як  од вітру на степу трава!
Слава не вмре, не поляже, лицарьство козацьке всякому
розкаже! Буде слава славна про-між козаками, по-м іж  
лицарями!“

ОБЪЯСНЕНА
нЪкоторыхъ н ар одн ых ъ словь.

Аб6—який -  какой-нибудь,-либо.
АніжЗ!—ни мало, ни чуть.
Ба’ (сокращ. бач, бачиш)—вЄдь; ба’, 

ні —такъ и'Ьтъ же, ео всЪмъ нетъ ,— 
усиленное отрицанле—Франц, point. 

Бёзпереч-безъоетановючно, постоянно. 
Батова—отрядъ, рядъ.
Без—від галу—неустанно.
Безугавний—безпрестанныЙ.
Біг-ме—ей—богу (божба).
Блакіття - лазурь небесная.
Блудити словами—бредить.
Болония—лугъ надречный.
Боргъ—долгъ.
Бра’, бре’—сокращ. брате.
Бран—пл’Ьнъ.
Бранникъ.1 -п- . .
Бранець } -П линникъ .
Брижжі—морщины.
Буйвік—старый, маститый челов'Ькъ. 
Бундючный—пышный, великолепный. 
Бурса—толпа, стадо.
Бурти - холмы искуственные. 
Важливий—важный.
Вволити волю—удовлетворить жела- 

ніе, исполнить приказаніе.
Бюлетень—исполнить.
Верхівень \ конный, ездокъ, верхо- 
Верховець J вой.
Відскородити—отплатить, отомстить. 
Вивіршувати—исполнять, совершать, 

заканчивать.
Вигран—оргапъ.
Видей—вероятно.
Вимовлятись—отговариваться. 
Випадок—случай.
Випростатись—освободиться.
Вир—водоворотъ.
Вмент, вміть—вдругъ.
Вмити—унести (наче вода вмила). 
Воліти—лучше желать, предпочитать. 
Воротарь—дворникъ, привратнйкъ. 
Вой—война.
Втручатись—вмешиваться.
Ганебний—безчестный.
Гармата—пушка.
Гасло—сигналъ 
Гидувати—питать отвращеиіе.

Голінний—способный, удалий 
Горілиць—вверхъ лицомъ.
Горішній—лежащій вверху, (относи

тельно место по ложе ні я.)
Гориніж—вверхъ ногами.
Горлом карати— казнить смертью. 
Чорногуз—(лелека тож)—аистъ. 
Гострогляд—водка.
Грече—прилично.
Громадитись—грестись.
Гуза—корма.
Гурт—много (ане гурт-то грошій—а 

не очень—то много денегъ.) 
Гуртуватись — соединяться, совокуп

ляться вместе.
Бальонка —дЄвичій головной уборъ. 
Бедзь—оводъ ^едзя завдати—раздра

знить, раздражить).
Берувати—управлять.
Братчастий—решотку имЄющій, ре- 

шотчатый.
Дати на вішки—дать предчувствовать, 

предузнать.
Демен—руль.
Дерешуватий—пЄгій.
Десь—вероятно.
Ділуваннд—заборъ.
Дільниця—удедъ.
Дивоглядь—предметъ для созерцанія, 

любопытства.)
Дивний—странный.
Дивниця—диво, удивленіе.
Дитинство—детство.
Джegпpь—Фатъ, вертлявый.
Домонтарь—домоседъ.
Драньтя—порваная одежда.
Дривніти—ветшать.
Дозвільля—приволье.
Докбнче—неприменно.
Долі—лйць—лицомъ къ земле. 
Долішній — лежащій внизу, (относит.

тельно МЄСТОПОЛОЖЄНІЯ.)
Дурновати—бездействовать.
Духовії ицство—духовенство. 
Духовницького роду—духовнаго званія 
Жага, жадоба—страсть, сильное же- 

ланіе.
Жаден—жадный.
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Жадний—ни одинъ, каждый. 
Жакуватп—грабить.
Жарітись—быть яркимъ.
Забагтись—зохотиться.
ЗаважниЙ—грузный, тяжеловесный. 
За виття—шарфъ.
Загад—приказъ.
Завзято—азартно, горячо.
Завзяття—доблесть, храбрость, му

жество.
Завинити |  _ за должать. 
Завиноватіти ]
Загартувати—закалить.
3 а к і т н н й—с и и р Є п ы й.
Закрутбси—искривленія, зигзаги. 
Залога—гарнизонъ, засада.
Замогти—перемочь, осилить.
Запеклий —жеотокій.
Засмітити—засорить.
Заставка—преграда.
Затято—уиорно.
Захисник—защити и кь.
Зашарітись —покраснеть. 
Збагнітувітись (отъ-багнё) загрязни

ться, испортиться, погубить себя, 
очерниться.....

Збентёжен и й-смущенный, озадаченный 
Збірка—зборище, кружокъ.
Збляклий—поблекшій.
Збуряковіти—побагроветь.
Звабливий —привлекательный, оболь

стительный.
Зважити—взвесить, разсудить. 
Зважитись—решиться.
Зверхність—верховная власть. 
Звалитись—согласиться, изъяв, волю. 
Згубний—губительный.
Здібний—способный, гожій. 
Здорожитись—устать отъ дороги. 
Зйідень—съедеше.
Зламок—обломокъ.
3 —маденькости—съ младенчества. 
Знёбашки — неожидано, вдругъ.
Зорнути—вынырнуть, всплыть.
З ’пня моря—со дна моря.
Зпбтеньга—исподтишка.
Зтяжений—изнуренный, истощенный. 
Зусилля—подвиги.
Зчутити—услышать.
Зяти—зіять.
Йістивний—съедомыЙ.
Курений—капчоный.
Кульбака—седло, лука у седла. 
Кушеліти -  клубиться.
Кружинб,—окружность.
Крамбой—гамъ, стукъ.

Крак—кустъ.
Кравчина—отрядъ.
Крпв-бі—сохранилъ Богъ.
Кощавий—худощавый.
Котляр—медникъ.
Корч—судорга.
Корячкувбтись—корчиться судорожно. 
Кор истй ведь—користолюбецъ. 
Колотнеча—битва, драка, схватка. 
Ковбаня—бездна, пучина.
Конче—непримЄнно.
Клинтух клейтухъ.
Клёкотнява—шумъ, гамъ, клокотанье. 
Кісся—ручка у косы.
Кіля—возле.
Кібітливий — снособний, богато-ода

ренный силами духовными.
Кептство—насмешка, издевательство. 
Кблеп—алебарда.
Квадрбвий — квадратный.
Карунки—карнизы.
Карбований—резной.
Карбач—нагайка.
Ладён—готовъ, радъ.
Ладівниця ладунка, патранташъ, по

роховница.
Ластовиння—веснушки.
Лахманй—лахмотье, платье.
Лёдурно—медленно, хладнокровно. 
Ледьвьые-лёдьв!—едва-едва.
Ліжко—ложе, кровать.
Ліжник одеяло.
Личкув&тиеь—маскироваться, показы

вать видъ.
Лишити—спускать, уступать, оставл. 
Любувати кою  и на любоваться. 
Людяний- какъ прилично быть, чело

веку, гуманный (?)
Л юдячій—чєловЄчій.
Лягма—ночное время для сна.
Мамій—маменькинъ сынокъ. 
Маслакуватий—костистый.
Ма’ть—(Сокращ.—мабуть) вероятно, 

должно быть.
МаЙталатп—отъ ветра виться, разве

ваться.
Мёсник—мститель.
Мідняк—котелъ медный.
Мілина—отмель, мелководье.
Міло—мелко.
Мішма—смешано.
Міттю—вдругъ.
Милодан—дорогой сердцу, предметъ 

любви.
Мисюрка—кольчуга 
Мйтиць—искусный.

ш

Млявий—слабый, вялый, безсильный. 
Мо’—(сокращ.—може) можетъ быть. 
Мову умкнути—отнять речь,—языкъ. 
Молодик—молодой человекъ.
Мотуз—арканъ, канатъ, веревка* 
Мусьовйтий—изобретательный. 
Набой—зарядъ.
Наважно—решительно.
Навітній — заезжій, захожій сторонній. 
Навїдвороть—на обратномъ пути. 
Па-віч—предъ глазами.
Навидолоч—на видъ.
Наскрузі—Фазъ ущерба луны. 
Настиритись—опротиветь.
Натякати—намекать.
Нащадок—потомство.
Недотйркливий — щепетильный недо

трога.
Неохайний—неопрятный.
Несамовито—отчаянно.
Но—частицасоответствуящая рус.-ка. 
Новітній—новый.
Нудь—томленіе.
Обертом—кругомъ.
Обір—избраніе.
Облишити—оставить, прекратить. 
Обмил—ошибка. .
Оболоки—небесная лазурь.
Оброба—обделка.
О гар—обгорелый.
Огида—отвращеніе, предметъ, возбуж. 

чув. отвращенія.
Одвільжати—сделаться мягкимъ, сво

бод ні,шъ.
Одзволити—освободить.
Озія—огромное зданіе.
Окань—имЄющій большіе глаза.
Опал—розгоряченное состояніе, иылъ. 
Опалчитись—розгорячиться.
Опір стати — противостоять , сопро

тивляться....
Опит—распросъ.
Оруда—власть, управлепіе.
Осилніти - войти въ силу.
Оскалка—осколокъ.
Ослинутись- пройти молвой, пронес

тись слухомъ.
Остроги - шпоры.
Охляти—слабеть.
Опертом 1 во кругъ.
Опёртою } кругомъ.
Очмана—угорелый; назойливый чело

векъ.
Панова (соб.)—баре.
Пах—запахъ.
Пенцель—кисть у жпвописцевъ.

Перевага—победа, перевесъ.
Передестник—обольститель. 
Перенятись—исчезнуть, уничтожится. 
Перечасувати —переждать.
Перёйма—промежутокъ.
Пестування—нЄжба.
Пестун неженька.
Пещений—нежный, изнеженный. 
Підсіння—крытый постоялый дворъ 

(Правобер).
Шля—возле.
Пітьма—тьма, ыракъ,
Шльгувати—отдыхать.
Питимая матінка—родимая кормилица. 
ГІічкур—кочегаръ.
Піхва—ножны.
Плохута—смирнякъ.
Плямино—пятно.
Побіч ни ця—перила.
Побічній—боковой.
Повапнений —выштукатуренный.
Швід давати—предводительствовать. 
Поворітьма—на обратномъ пути. 
Позастановлювати—позакладывать. 
Подейкувати—поговаривать.
Подія—вліяніе.
Подимне—подать отъ дыма. 
Поквапитись—польститься. 
Понятись—сродниться, привыкнуть. 
Попім(н)ствитись отомстить, удовле

творить чувству мести.
По-при—мимо, возле.
ГІорівці—отрывочно.
Порідня—отродіе, поколВніе.
Постать —поле, поприще, арена дея

тельности.
Потороча—привиденіе.
Потуга—войска.
Похилий—склонный, наклонный. 
Похмурый—суровый.
Почоломкатись—поздороваться целу

ясь.
Пбтік,—чок—потокъ.
Почування—чувство.
Пошивки—шопотомъ.
Пред-сій—предъ этимъ бьівшій. 
Прітома—въ глаза, глазъ-на-глазъ.

, Привільля привилегія.
Прйголовъе—изголовье.
Приконечна—конецъ.
Прикро—совершенно; прийтись при

кро— быть въ крайности. 
Примирятись—прицеливаться. 
Припадати—прилегать, соприкасаться 
Прпсясто-Боше ) й Б (божба). 
Присяй-Богу /
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Проз—МИМО.
Проміння—лучи.
Пр.омїннястий—лучезарный. 
Простацство—простой бытъ, чернь. 
Раз-на-раз |
Раз-пб-раз > за каждымъ разомъ. 
Раз-повз-раз )
Робітній—отъ работы происходящій. 
Розбаглаюватись—разлениться. 
Розволожити—разобрать.
Розгардіяш—безпорядокъ.
Розітнутись—роздаться.
Розмисл—предаріятіе.
Розсикти-раствориться.
Рослнвий -  рослый.
Розумаха—умница, разумный.
Саква—походная сума, сакваяжъ. 
Свідом на вашім свідомі—вамъ ве

домо, известно.
Світовий—естественный.
Сількось—нужды нетъ.
Сінник—тюфякъ, набитый сеномъ. 
Сила—множество.
Силкуватись—усиливаться.
Силоміць ) .п . > насильно, насиліе.. Силоміцто ) ’
Сйровість—сырость.
Сказ—бешенство.
Скидатись—смахивать, походить.
Скіс—наискось.
Склепитись—смешиться.
Склепління—сводъ, арка.
Склик—инструментъ для сзыва въ

раду, на вЄче.
Смаглюватий—смуглый.
Смальовий—смуглый, черный, какъ

смоль.
Спадок—наследство.
Спин—воздержаніе.
Спйтний—опытный.
Спйток—опытъ, проба.
Спйтувати—делать опытъ, пробу. 
Сповнений—оконченный.
Сповчити—окончить, совершить. 
Спогірря—покатость.
Сподія—надежда.
Сподіятись—приключиться, сделаться. 
Спочйв—отдыхъ.
Станівнйй—дошедшій полмаго разви- 

тія силъ, мужественный.
Стати дуба—встать на дыбы.
Статура—станъ, тЄлосложєвіє. 
Стікатись—постепенно еъуживаться. 
Стбвпище—толпа.

Страта—казнь.
Стромкйй—крутой, стройный.
Стуга |  лубяная коробка у торгов- 
Стушка ] цевъ хлеба.
Струмінь,—ень—ручей.
Стус—натискъ.
Стяг—полковое знамя.
Сурелі—длинныя ножныя и ручныя 

кости.
Суткй -узкій проходъ.
Схов—сохраненіе, сберешеніе.
Т алалай—языкъ.
Тёсля—плотникъ.
Тімаш 1
Тімаха) знат0къ> ДОка'
Тилягй—латы.
Тиск—множество.
Тисности—притисненія.
Толуб—трупъ, туловище.
Торгбвиця—место,где продаютъ скотъ

Тра,а } (с01СРаЩенное треба)—надо.
Тріиьки—немножко.
Трупішь—гнилье.
У-діб—одинаковыхъ, таки.:ъ летъ.
У кмітити—заметить, приметить. 
Улоговина—углубленіе.
У-нівець—нивочто.
Утисник—притеснитель, угнетатель. 
Ханком—поспешно.
Хисткйй—увертливый, ловкій.
Хочёнь—хотя.
Хурман—кучеръ.
Хутрйна—наружные карнизы у оконъ. 
Давлений—глупый.
Цвічений—разцвЄвшійся.
Цята—капля.
Чёпуркть—изяшество , акуратность , 

опрятность.
Черня—трауръ.
Чілний—крупный.
Шапарь—распорядитель, клюшникъ, 

заведьівающій.
Шатно—нарядно.
Шкилити—издеваться.
Шкодувати—жалеть, сожалеть. 
Шліхтувати—шлифовать.
Штандари—базарные столы, рундуки 

на базаре.
Щи рувати кому—быть искреннимъ ПО 

отношенію къ другому.
Ягода—скулы.
Ядернйй—(о воздухе)—свЄжій,рЄзкій. 
Я р О В Й ТДЙ--—с-т ра с т н ы й.
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