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Въ Батуринѣ.

Заключеный межи Россіею и Польщею андрусбв

скій миръ") роздеръ Украину на двѣ половинѣ. Границю

межи правобережною Украиною, котра лишилась Поль

щи, а лѣвобережною, котра припала Россіи, становивъ

Днѣпро. Бувъ се початокъ ко́нця, котрого не провижала

ще анѣ Польща анѣ Украина. Але на вагливу тарѣлку

політики поклала. Немеза свóй мечь. Черезъ цѣле столѣ

тье обѣ тарѣлки не могли ввóйти въ рбвновагу, хочь

уже легко можна було здогадатись, на чию сторону пе

реважить мечь. До довгои й тяжкои політичнои бороть

бы ладились двѣ сусѣдки й політичнй суперницѣ; Поль

ща, горда широкими вольностями, на чолѣ зб шляхтою,

образованою на взбрцяхъ середновѣчнього февдалізму,—

й Россія, навчена въ монгольскому ярмѣ карности ій по

слуху, выображаюча суцѣльну силу, правлену одною во

лею й кермовану організаційною політикою Ивана Ка

литы. Въ одного боку; золота свобода выродила сваволю

й непослухъ, а лична бута шляхетства не дозволяла ба

чити спбльнои цѣли — добра краю; зъ другого-жь боку

*) Въ рощѣ 1667 пю довголѣтнóй вóйнѣ за посѣданье,

украиньскихъ земель. Були се часы великои „Руины“.

Лрим. пер. . I
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воеводамъ головы;

свѣдомбсть цѣли й зелѣзна послѣдчбсть торощили разъ

у-разъ оружьемъ и проворною політикою могучбсть

сусѣдки.

Свѣтла побѣда Яна Собѣского пóдъ прапоромъ обо

роны католицизма й вѣры не принесла Польщи нѣякои

користи; король плачучи позволявъ вырѣзувати зъ дер

жавного тѣла найжизненнѣйшй й найлѣпшій его соки.

Россія мала на цѣли одну силу державы й тому то

Иванъ Грбзный з6 стиснутыми зъ ярости зубами проби

вавъ зелѣзнымъ посохомъ ногу посламъ, котрй звѣщали

ему принижаючй договоры або програну битву, i рубавъ

а Петро закбнчивъ довголѣтню зъ

вытревалбстю ведену вóйну зб Шведaми — побѣдою

й поклавъ засновокъ будучои величезнои будовы.

Петро Великій зовсѣмъ не створивъ нівеляційнои

политики, а доставъ и въ спадшинѣ по великихъ кня

зяхъ московскихъ и лишь вѣвъ вытревало дальше. Ма

ючи въ своѣй власти лѣвобережну Украину, вбнъ стре

мѣвъ усѣми силами, щобъ злити ви зъ огляду суспбль

ного й політичного зъ усею державою, не упускаючи

зъ ока й Украины, що лишилась при Польщи. Шасливй

обставины лишенъ допомагали ему тымъ бóльше, по

вмѣвъ ихъ завсѣгды повернути на свóй хосенъ. Енерtiч

ный, наглый, быстрый умъ простувавъ вму дорогу до

свѣтлои будуччины далеко скорше, анѣжь противники

змогли вóдгадати вго пляны.

Коли початый еще за царицѣ Софіи похóдъ Голи

цына на Крымъ не пощастивъ ся i жертвою невдачѣ

впавъ украиньскій Самбйловичь"), котрогозакованого въ

*) Самбйловича обжалувавъ кн. Голицынъ за тe, що

нѣбы то вбнъ мавъ порадити Татараыъ выпалити степы,

ла
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кайданы выслано найперше въ Москву, а вóдтакъ въСи

бѣрь, обнявъ управу державы Петро, а за нимъ геть

манство лѣвобережнои Украины опинило ся въ рукахъ

Ивана Мазепы, личного любимця царского, давно вже

звѣстного ему зъ рбзныхъ посольствъ. Бувъ се чоловѣкъ

тогдѣ ще молодый, щ6 мавъ не бóльше сорокъ лѣтъ,

гладкій, проворный, образованый въ кіѣвскихъ школахъ,

православный шляхтичь, котрый зá-молоду ввихавъ ся

пажемъ на королѣвскóмъ дворѣ въВаршавѣ. Та не дов

го побувавъ вóнъ у Мазовіи; чи може туживъ за зеле

ною, ясною, веселою Украиною, чи въ наслѣдокъ приго

ды, що стрѣнула его на королѣвскихъ покояхъ зъ па

номъ Паскомъ, такожь не абы якимъ заведѣаю, — до

сыть, що не довго пажувавъ. Выѣхавъ изъ Варшавы й

черезъ кóлька лѣтъ пбсля того выплывъ на Вкраинѣ въ

голоснóй, любовной пригодѣ зъ жѣнкою пана Фальбов

ского. Черезъ ту пригоду Мазепа мало що не втративъ

житье; заздрбстный мужь велѣвъ привязати его коневи

до хребта й обдарувавши щедро нагайкою на дорогу,

приказавъ нагнати вразъ изъ нимъ коня въ розлогій

«УТенъ,

Але й тутъ доля була Мазепѣ прихильна. Вбнъ

пбйшовъ у Сѣчь; вештавъ ся вóдтакъ въ посольствахъ

то въ Москву, то до кримскихъ ханбвъ, а наконецъ ста

нувъ гетьманомъ лѣвобережнои Вкраины. За часъ геть

манованя зъумѣвъ выявити таку енергію, выслугувавъ ся

цареви такимъ послухомъ у его заходахъ, злити Украи

ну зовсѣмъ зъ остальнымъ царствомъ,— що зробивъ ся

пострахомъ для всѣхъ, а разомъ изъ тымъ и предме

томъ ненависти у всѣхъ. За те-жь вбнъ удержавъ ся

въ наслѣдокъ чого не стало для коней пашѣ й цѣла вы

права звелась нѣ-на-що. Прим. пер.
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при гетьманьскóй булавѣ та здобувъ собѣ повагу, котра

що-разъ бóльше росла, а хочь въ хвили почшну шведскои

вóйны въ Польщи и въ Россіи, пбдписувавъ ся лише

гетьманомъ лѣвобережнои Украины, то володѣвъ надѣлѣ

й правобережною, щ6 пбсля короткого пбдданьства ту-"

рецкого вернулась до Польщѣ, та не могла вспокоитись,

чи радше Польща була надто безсильна, щобы могла

приборкати невдоволеный народъ. Домашна вóйна въ

Польщи выкликана заходами Карла ХП., вызвала до бо

ротьбы двѣ партіи: правительственну Августа П. та

шведску Станислава Лѣщиньского. Партіи, тій такъ були

запрятаній личными интересами i справами, що мало

звертали уваги на рухавку, выкликувану разъ-у-разъ въ

Украинѣ черезъ Палѣя и Самуся. На дѣлѣ порядкувавъ

правоббчь Днѣпра Палѣй; вбнъ загортавъ пустій землѣ

й заселявъ степы, утвердивъ ся въ Хвастовѣ й писавъ

ся полковникомъ добровольного полка Мазепы, призна

ючи тымъ надъ собою начальну власть батуриньского

гетьмана. Може бути, що тымъ способомъ хотѣвъ Палѣй

стати ся независимымъ гетьманомъ, маючи за собою про

стый народъ и чималй заслуги тымъ бóльше, що разомъ

зъ козаками ходивъ изъ Яномъ П. пóдъ Вѣдень. Одна

кожь до якогось.часу Палѣй вѣвъ переговоры зъ Мазе

пою й Петромъ, котрй зъ огляду на боротьбу Польщѣ зó

шведскимъ королемъ Карломъ ХП, щó шересувавъ ко

ролями въ Польщи якъ на шахóвници, могли сприяти

якомусь претендентови въ польскóй Украинѣ, щобы его

въ случаю потребы высунути на видне мѣсце. Однымъ

словомъ шлекали искру въ чужбій хатѣ, щобы еи при на

годѣ роздути въ огонь, або загасити зовсѣмъ.

Була то хвиля загального дожиданя. Пó и якъ

стане ся, могли доперва выказати будучй подѣѣ. Тымча

сомъ дожидались усѣ. Мазепа, хочь и бачивъ у Палѣю
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суперника, чинивъ ся, що нѣбы нѣчого не бачить; Петро

Великій державъ его въ резервѣ а приднувавъ шубами

й сукномъ. Оба-жь королѣ польскій дожидались, коли

головно рѣшить ся ихъ власна доля, i ажь пбеля того

можна буль имъ, полуть лиь хотя тѣ по

сполиту.

Пора такогодожиданя потревала ажь до битвы пóдъ

Нарвою, де Петро Великій на-прахъ розбитый черезъ

Шведбвъ мусѣвъ заключити зъ Августомъ П. зачѣпно

вóдпорный союзъ, котрый приневолювавъ его до деякихъ

уступокъ. Въ Батуринѣ, не знали ще нѣчого про програну

битву анѣ про заключеный таки въ Нарвѣ союзъ. Геть

манъ стоявъ готовъ зъ 30.000 козацкого войска, не зна

ючи, куды перекинути ся зъ тою силою: чи на пбвнóчь

противъ Шведбвъ, чи на полудне противъ партіи Лѣ

щиньского. Та дожиданка непокоила его, а змѣна при

хильности до Россіи зазначила ся въ нѣмъ на тóлько,

що почавъ голосно рéмствувати на бояръ и на Тайный

приказъ. Не всѣ вѣрили тымъ нарѣканямъ тымъ бóльше,

що годѣ було вѣрити въ ихъ щирбсть супротивъ того

нѣмого послуху, зъ якимъ гетьманъ вышовнявъ приказы

царевій. Але дѣло заперечити: не далось.

Двóръ гетьмана въ Батуринѣ почавъ оживлятись:

повно було въ ньому гостей, приѣзжихъ зъ близька и зъ

далека мужчинъ и женщинъ, якъ на якбмъ княжескóмъ

дворѣ, на гетьманьскихъ покояхъ не бракувало й попбвъ.

Все те крутилось у Батуринѣ, приѣздило, вóдъѣзджало,

нараджувалось изъ гетьманомъ. Здавалось, що се не двбръ

малоруского гетьмана, але польского воеводы або каште

ляна. Мазепа, выхованый въ польскихъ школахъ, обра

зованый въ польскóмъ дусѣ, прихилявъ ся до захóдньои

культуры й окруживъ ся польскимъ товариствомъ; на

вѣть гетьманьска сторожа, сердюки, складались выключно
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зъ Полякóвъ. Може кóльканацять рокóвъ важливого геть

манованя, безустаннои зависимости, безустанного похи

ляня передъ коронованымъ приятелемъ а ще бóльше его

любимцями зъогидили ему залежнбсть и власть, може

вкорочуванье по царскимъ приказамъ правъ и свобдъ

украиньскоголюду велѣло вму берегтись передъ невиди

мыми ворогами, а може вплывали тутъ еще якійсь инчй

тайнй причины й цѣли, досыть що гетьманъ пбсля кóль

канацятьлѣтшього гетьманованя окруживъ ся тою самою

атмосферою и житьемъ, якимъ живъ колись за молоду

въ Варшавѣ,и на Украинѣ.

Въ першихъдняхъ вересня разомъ зб сходомъ сонця

гетьманъ проходивъ ся широкою алѣаю изъ якимсь по

помъ и вѣвъ зъ нимъ жваву розмову. Бувъ то взуитъ,

якъ можна було вносити зъ крою его рясы й капелюха.

Они гуляли подовгóй алѣѣ, вырѣзанбй просто якъ стрѣла

въ гетьманьскому саду. Ранній морозъ бѣлѣвъ и хрум

тѣвъ пóдъ ихъ ногами, а оба прохожій то йшли помалу,

то середъ алѣѣ зунинялись и вели жваву бесѣду. Пóшъ

розкладавъ руками, нахилявъ ся до гетьмана, говоривъ

щось, доказувавъ, а задуманый гетьманъ слухавъ, вóд

повѣдавъ довѣрочными словами i задумуючи ся надъ тою

розмовою, покручувавъ злегка вусы. Коли перейшли такъ

поволи усю довгу алѣю й середъ розмовы навернули

опять до гетьманьского замку, показалась вóдъ замку

на алѣѣ нова постать. Бувъ се мужчина, що доходивъ

уже до пятого хрестика, убраный зъ польска, але безъ

рогатóвки й безъ шаблѣ; лише за его ухомъ стирчало

величезне гусяче перо, а на оздобнбмъ пузику контуша

висѣвъ каламарчикъ зъ чорниломъ; се значило, що вбнъ

займавъ ся перомъ и каламаремъ. И справдѣ бувъ се

генеральный писарь, повѣрникъ и приятель гетьмана, Пи

липъ Орликъ. Звычайно нѣхто не мавъ ранными година

2
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ми приступу до гетьмана, опрочь тыхъ лише, котрыхъ

вбнъ самъ до себе прикликавъ; одинъ Орликъ мавъ

вбльный доступъ на гетьманскій покоѣ въ кождбй порѣ.

Помѣтивши гетьмана занятогорозмовоюзъ взуитомъ Яко

вомъ Зѣлиньскимъ, Орликъ хотѣвъ вернутись; вóнъ зу

пинивъ ся на хвильку, немовь надумувавъ ся, але геть

манъ и патеръ неждано повернулись и оба доглянули

Орлика. Вернутись уже не було можна. Розмова межи

ними перервалась, а погляды зверпулись на писаря.

— Якась новина, отче Яковe, — завважавъ зó спо

кóйною повагою гетьманъ.

6зуитъ збтхнувъ.

— Колибъ лишень Богъ змилосердивъ ся надъ на

ми й приславъ добрій вѣсти.

Задуманый Мазепа сказавъ нѣбы самъ до себе:

— Певно мабуть Карло побивъ опять Петра. Сего

я й не боюсь, але коли-бъ Петро побивъ Карла, такъ

тогдѣ Польща й Украина не будуть ворогувати — годѣ

вже дальше! — запряжу ихъ разомъ до одного воза.

Ѳзуитъ збтхнувъ боговѣйно.

— Нехай Богъ береже, щобы твои слова, гетьмане,

мали справдитись.

Въ тóй хвили зблизивъ ся Орликъ. Мазепазупинивъ

на, ньому пытаючій збръ.

— Штафета вбдъ царя...

— И що-жь?

— Вбнъ заключивъ миръ зб Шведами, але вашбй

гетьманскóй милости велить бути готовымъ до походу...

— На пбвнóчь?

—У Польщу.

Та вóдповѣдь выкликала здивованье у гетьмана й

отця Якова; они оба дивились на Орлика, немовь дожи

дались поясненія послѣднои царскои волѣ.
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— Царь, — говоривъ дальше Орликъ—заключивъ

зъ Августомъ П. зачѣпно-вóдпорный союзъ, а ваша геть
"... "Т . . . . . . . 4

манска милость маeте прийти въ помбчь польскому ко

ролеви противъ Шведбвъ.

Въ мѣру того, якъ Орликъ цѣдивъ поволи слово по

словѣ, лице отця Якова розъясняло ся, зъ чола зникали

морщины, а въ концяхъ устъ закроювавъ ея усмѣхъ за

доволеня. " "

Мазепа поклавъ руку на рамени Орлика ій зб зро

зумѣлымъ усмѣхомъ глянувъ ему въ очи.

— Колибъ лишень завсѣгды приносивъ такй добрй

вѣсти, пане Орликъ! ! ! !

Справа була видко чималои ваги. Генеральный пи

сарь вóдрѣкъ задоволеный: "

— Можна надѣяти ся, що вѣсти будутъ що разъ

лучшй.

— Ну, iди-же зъ Богомъ, пане Срликъ, и приду

май тамъ якій мудрый одвѣтъ цареви, а я прийду

сейчасъ. "

пбеля водводу Орлика гетьманъ и о. Яковъ лиши

лись еще въ въ садѣ.

— ось и башь, гетьмане,— завязкавъ о якбвъ.

— що Господь Богъ не забував й на насъ.

По хвили задумы Мазепа вóдповѣвъ:

— За богато мы, отче, покладаемо на Бога, а за

мало на себе. Коли Богъ для насъ милостивый, нехай

помагае намъ своею ласкою; а намъ треба такъ робити,

якъ коли-бъ не сподѣвались вбдъ Него нѣякои помочи.

Уся наша вина, що такъ не робимо.

— Та, робити то не штука, але добре робити —

ось въ чбмъ штука. Самe теперь треба починати...
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Гетьманъ мовчавъ зъ такою задумою, немовь свои

замѣры снувавъ дальше въ тишѣ; о. Яковъ почавъ

ОЛЯТЪ I

— Найбóльше тревожило мене, щобы васъ царь не

покликавъ на пбвнóчь... стало ся — не покликавъ. Се

велика: похибка зъ его боку, але ви вага зависить вóдъ

васъ, гетьмане, — поправивъ ся патеръ. "

Гетьманъ и дальше мовчавъ у глубокóй задумѣ;

наконецъ середъ мовчанки сказавъ самъ про себе пбв

голосомъ:

— Аlea jacta est...

— Мудрй слова, — пóдхошивъ сейчасъ патеръ —

дай Боже, щобы принесли вамъ славу Юлія Цезара..

Мазепа пóзнавъ ся на пбдлестности.

— Не задля славы, отче, не за-для однои славы

працювати треба, але зъ обовязку спбльного вызволу.

— Часу въ насъ доволѣ, але... — завважавъ о.

Якбвъ.

— Доволѣ, — повторивъ Мазепа, — але теперь

осѣнь, а въ роскаль не выступлю... пбйду, коли санна

посталить ся, або ажь на весну, коли мати-му доволѣ

травы въ степу, щобы було чимъ кормити конѣ.

Оба бесѣдники ввóйшли въ гетьманскій покоѣ, а

вóдтакъ сейчасъ по снѣданю гетьманъ велѣвъ покликати

до себе Орлика и въ трьохъ замкнули ся на тайну на

раду въ приватнбй канцеляріи гетьмана. Наслѣдкомъ

тои нарады були писаній Орликомъ листы, котрй Мазепа

пóдписавъ и власноручно вытисъ на нихъ побóчь свого

пбдпису рожеву воскову печать. Листбвъ, незвѣстнодля

кого призначеныхъ, було два. Коли писарь генеральный

спорядивъ усе якъ слѣдъ, Мазепа взявъ ихъ изъ рукъ

. Орлика и самъ передавъ о. Яковoви.

г.

" - «.
” „, «?»

— Нехай васъ, отче, Богъ провадить — сказавъ

л
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гетьманъ, — вертайте до насъ изъ доброю вѣстею. Менѣ

годѣ ждати тутъ и вóдкладати; поквашлюсь изъ похо

домъ, щобы не дождатись новыхъ приказóвъ вóдъ царя,

и дасть Богъ, на весну побачимо ся въ Польщи.

Яке дѣло рѣшилось межи гетьманомъ Мaзепою а

езуитомъ Зѣлиньскимъ, того опрочь нихъ и опробчь Ор

лика не знавъ нѣхто. Одначе-жь пляны мусѣли пове

стись уже давнѣйше, а теперь они брались лише ввести

ихъ въ дѣло, видко вважаючи сю пору за одвѣтну. Тай

ны не здраджувано нѣ передъ кимъ, нѣхто ви не прочу

чувавъ анѣ не догадувавъ ся; всѣ три они були надто

проворнй, щобы здрадитись. Одначе зърозмовы гетьмана

зъ патромъ у садѣ можна було вносити, що дѣло въ

тóмъ, абы порозумѣтись по за плечима царя Петра, абы

выступити противъ него въ союзѣ зб Шведами i зъ Лѣ

щиньскимъ и въ той споеб6ъ побороти грбзного не

приятеля, страшного однаково для Украины якъ и для

Польщѣ.

Патеръ ще того самого дня пустивъ ся въ дорогу

зъ листами. Вже те одно свѣдчило, щолисты були важнй

и нѣ-що було гаитись.

Пóдъ вечѣръ приѣхавъ неждано въ Батуринъ обоз

ный судья Кочубей, котрого гетьманъ сповѣстивъ, що зб

Шведами заключеный миръ. Одначе про союзъ изъ Ав

густомъ П. и про приказъ царскій до походу, гетьманъ

не сказавъ ему. Вѣсть та выкликала невдоволенье въ

Кочубею.

— Погано та й годѣ! -— завважавъ судья, — сво

ими плечами пóдпираемо чужу хату.

— То еще дурниця, — вóдказавъ гетьманъ; — нѣ

хто насъ не тягнувъ за языкъ, а мы самій принялись

пóдпирати; треба выдержати, але якъ хата звалить ся

на насъ, ажь тогдѣ буде лихо!
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-- Купили бѣду та й за свои грошѣ.

— Купили та й нема кому вóдпродати, — завва

жавъ Мазепа.

Тема розмовы змѣнилась неждано.

— Шо тамъ у Сѣчи чувати?

-— Якъ въ улику! — вóдповѣвъ судья. Хтось роз

пустивъ межи ними звѣстку, що Петро хоче Сѣчь зруй

нувати,— ажь тогдѣ заворушилось тамъ! По всѣй Укра

инѣ послóвъ розбслали: Хто до Палѣя, хто до Самуся,

а инчй й тутъ крутять ся, людей набирають, порохъ и

олово скушовуютъ. У васъ еще не були?

— А до мене за чимъ? Я зъ такими паливовами

заходити собѣ не думаю! Выйшовъ бы такъ, якъ Самбй

ловичь... Хотѣли кашѣ та й наварили, а коли наварили,

такъ нехай, здоровій, поѣдятъ. Слухали кожнои брехнѣ,

а теперь розкусили, кóлько она варта. Не дурный я зъ

Сѣчею еднатись и втратити ласку 6го величества; якъ

пбйду зъ ними и утрачу милость, то они самій, поганцѣ,

мене извяжуть якъ барана и въ Тайный приказъ одста

влять. Собацѣ собача смерть! Не вмѣли шануватись,грыз

лись межи собою и зъ Ляхами, Богъ зна” якои вольно

сти имъ бажалось; такъ нехай же теперь засмакують и

зъ инчои бочки i навчать ся шанувати те, що втра

ТIIIIII,,,

Гетьманъ говоривъ швидко; видко, що те, що гово

ривъ, вбдчувавъ глубоко.

— Попались мы, якъ рыба въ неводѣ; нѣ сюды нѣ

туды. Ждемо лишень, коли неводъ на берегъ вытягнуть

и насъ выберутъ по одному. Нѣхто насъ въ неводъ не

3241724ЕДЯВЪ„,„

— Не годить ся такъ говорити, гетьмане, — ска

завъ судья, — дорога намъ мати Украина всѣмъ, а въ

нещастю дорожша еще, анѣжь у щастю...
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— Шо тутъ балаканье поможе? — завважавъ изъ

нехóтью гетьманъ, — Украина, нехай не въ гнѣвъ буде,

якъ та, корова влѣзла въ багнюку и встряла. Шо тутъ

поможе балаканье, що она намъ дорога, коли нѣхто не

пбйде ви вызволяти?

— Чому не пóйде?

—Ты пбйдешь?

— Пóйду... — вóдповѣвъ генеральный судья,— але

й ты йди зъ нами. На те-жь ты й гетьманъ, а ядлячого

не мавъ бы йти? Або-жь то наши предки не водились

за чубы зъ Ляхами, зъ турчиномъ, зъ татарвою? А за

щожь водились? За волю, за вѣру!..."

— Ну, и здобули волю ?

— Нѣ, але здобути не выреклись!...

— Коли на выреклись, то еще слава-Богу! — вóд

повѣвъ гетьманъ. — Ты, Кочубею, говоришь мудро, се

правда, але балаканье балаканьемъ. Робити треба

инакше Коли багацько балакати-мемо, то насъ бояре

выловлять по одному, повытягають якъ рыбу зъ невода

що-грубшу и въ Тайный приказъ зашлють, — а тогдѣ

що? Въ великои рыбы велика сила; якъ почне въ нево

дѣ кидатись, то й сѣть перерве, а сама выдобуде ся на

волю; а за нею пбйде й менша. Але якъ велику рыбу

выловлять заздалегóдь, такъ коло меншеинебагацько-жь

буде заходу: высыплять ви на купу й за собачій грошѣ

жидамъ на шабасъ продадутъ... розумѣешь? Коли мене

хто держить за чуприну, то мушу найперше чуприну зъ

чужихъ рукъ вызволити, а вже ажь пбсля того давай

изъ нимъ дужатись...

Гетьманъ затримавъ Кочубeя на вечерю; при медѣ

розвязались еще бóльше языки. Судья обсуджувавъ еще

наглѣйше невóдрадне положенье лѣвобережнои Украины,

говоривъ про невдоволенье козакóвъ, про суворбсть геть
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манову, а Мазепа немовь нарочно пбддававъ рбзнй темы

розмовы, докидуючи й самъ инколи яке пбвъ-словечко,

пбвъ-гадку, зрозумѣлій добре для судьѣ, котрый у тыхъ

пбвъ-словечкахъ добачувавъ неначе якусь заохоту.

— Лають мене за сувор6сть? чи такъ?

— Оно дивно, що лають... а знають, що суворбсть

не ваша. . .

” Гетьманъ легко кивнувъ головою,

— Отсе-жь то й правда, суворбсть не моя. У мене

своя голова та й знаю, щ6 лѣпше, але я лишень чужою

рукою. Поки бачу, щокозаки пяницѣ й гайдамаки, потóль

и"я мови руки не водойму... Погодѣмъ, судья, — приде

пора робити... Де буде всяУкраина, тамъбуде й ви геть

манъ, хочъ бы мавъ наложити головою...

— И я тамъ буду, — докинувъ Кочубей.

—- Дай Боже, щобъ усѣ були коло мене...

Розмова дóйшла до кóнця й тема неначе сама зъ

себе вычерпалась. *

По хвили Кочубей опять почавъ.

— Ось, бачишь, гетьмане, я приѣхавъ до тебe зъ

чимъ иншимъ, а говоривъ проте, що насъ усѣхъ займае.

— Объ чбмъ же й говорити бóльше?

— Знаешь, гетьмане, що выдаемо замужь твою по

хрестницю; отожь треба-бъ, щобъ ты поблагословивъ ея...

. Здивованый Мазепа, глянувъ на Кочубея. . .

— Богъ зъ вами! Мотрю?

— Мотрю... . . . .

— Аджежь она ще сего лѣта була въ черницъ на

науцѣ? " "

— Була... вывчилась усього, а теперь вернулась

до дому. . . .

— Ну, а вы такъ зъ доброго дива” заразъ дѣвчину

замужъ? р. .
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— На те женщина сотворена... Черницѣ киѣвскій

намовляли, щобы вдяглачернечій стрóй, та нехотѣла. Не

хотѣла, то не хотѣла, принуки нема, а теперь нагодивъ

ся ѣй добрый чоловѣкъ, такъ нехай за-мужь иде.

— За кого-жь выдаете?

— За Чуйкевича, сотника переяславского полка.

-— Чуйкевичь? Знаю... добрый козакъ, вóдважный...

— Коли вóдважный и добрый, такъ нехай поберутъ

ся й живуть цасливй.

Черезъ хвилю тревала мовчанка.

— А коли-жь слюбъ?— запытавъ Мазепа.

— Теперь посватавъ ся, заручины незадовго, а слюбъ

може ажь на весну.

— До весны далеко, побачимо; а теперь приѣду...

я й безъ того хотѣвъ бути въ Жукахъ.

Кочубей поклонивъ ся гетьманови.

— Просимо дуже... Будь ласкавъ, гетьмане, вóдвѣ-"

дати нашу хату, будешь любымъ гостемъ, якъ завсѣгды.

Мазепа задержавъ Кочубея на-нбчь въ гетьманскóмъ

замку. Розмовляли ще оба довго й ажъ по другихъ пѣв

няхъ пбшли спати.

Небавомъ по сходѣ вечѣрньои збрницѣ въ Батуринѣ

все поклалось на сонъ, а надъ сплючимъ гбродомъ зви

сало лише безкраe, усыпане звѣздами шатро ясноблакит

ного неба, перекликали ся сторбжѣ, розмѣщенй навкруги

гетьманского замку, а ихъ голосъ зливавъ ся середъ

нóчнои тишѣ зъ вóдгомономъ, котрый долѣтавъ зъ по-за

валбвъ вóдъ паланокъ козацкихъ, окружаючихъ гóродъ

зъ усѣхъ боковъ. "

«Ли

2
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Въ курени тои паланки, щó сторожила кіѣвского

шляху, зббрала ся громадка козакбвъ. Увесь у земли,

аче якій льохъ, выкопаный курѣнь мавъ надъ самою

емлею малесенькй вбконцята, чи радше сказати-бъ

вѣры, котрыми вливало ся въ середину свѣтло дневне.

Надъ куренемъ знимавъ ся плоскій дахъ, покрытый зъ

рху землею, зарослый стоколосою, подорожникомъ, дѣ

иною та баркуномъ, такъ що треба було добре вдиви

лись, абы можна догатись тамки людскои оселѣ. До ку

еня вели схóдцѣ, выкопаній въземли; за куренемъ було

битыхъ у землю кóлька палѣвъ изъзелѣзными кóльцями,

до котрыхъ привязували ся конѣ. Отворы въ курѣни, що

вступали вбкна, були зъ середины затканй выпхаными

равою мѣшками такъ цѣльно, що анѣ одинъ промѣнь

вѣтла не могъ черезъ нихъ продертись.

1. Доперва зблизившись до куреня, можна було дога

вати ся, що въ серединѣ в люди, бо за куренемъ зъ-по

даху вызирали похиленй до землѣ, задуманй кбньскій

головы; а зъ середины добували ся придушеній голосы,

мѣхи та спѣвы. Середина куреня була одна кóмната,

котрои долбвкою та стѣнами була земля, а чорна вбдъ

яму й сажѣ стеля, зложена зъ необтесаныхъ, сущѣль

ныхъ або лишень поколотыхъ бервенъ пóдпиралася двома

юздѣлеными въ соху стовпами, щ6 выглядали вóдъ до

у до горы наче одна маса гвóздкбвъ и деревляныхъ

6лкбвъ, на котрыхъ висѣла одѣжь, збруя, самопалы,

уки, сагайдаки, шаблѣ, шапки, торбы та рбзнй клунки.

Iдовкь пóдъ стѣнами и по кутахъ на земли лежали та

кожь бурки, шапки, дерги и т. и.

На двохъ кóнцяхъ куреня палили ся два багатя;

дно зъ нихъ ледви вже тлѣло, выгасало; другіе, на К0

рóмъ трѣщала дубова колода, осьявало червонымъ свѣ

домъ усю кóмнату, збрую i убраня. Було то понуре

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ ХГУ. 2

чет
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свѣтло, котрому недоставало воздуха, а дымъ, що ледви

выходивъ черезъ дверѣ та щѣлинки дѣръ, затемнявъ его

ще бóльше. Биля того багатя лежало черевами д6-землѣ

кóлькохъ козакóвъ и вдивлялось въ одну точку. Тою

точкою була, зроблена на земли шахбвниця. Одно ви по

ле то була чорназемля, друге творили квадраты, засма

рованій крейдою чи може бѣлою глиною. На шахóвници

лежали бѣлій та"чорнй злѣшки зъ хлѣба чи зъ глины, на

чорному поли бѣлй, а на бѣлому чорнй. Козаки, щ6 вóд

бували нбчну сторóжу, грали самe въ „шашки“ чи „да

мы“. Они грали завзято, зъ повнымъ загаромъ и впра

вою, такъ що вся кóмната повна була смѣху, выкликóвъ,

замѣтокъ, свисту та спѣву. Кожный робивъ свое нетур

буючись про инчихъ, а все те разомъ зливало ся въ о

динъ спбльный голосъ дикости и свободы.

Одинъ изъ грачѣвъ чубатый козарлюга лежавъ че

ревомъ до землѣ, доторкаючись майже бородою шахбв

ницѣ и вдивлявъ ся въ неи пильно,—вбнъ бувъ видко за

хопленый нежданымъ нападомъ и думавъ, якъ борони

тись. Бувъ се кремѣзный, крѣпко збудованый, широко

плечій мужикъ; вго осмаленый сонцемъ гамаликъ“)

свѣдчивъ, що сей козакъ выгрававъ частѣйше на кони,

анѣжь сидѣвъ у курени Другій грачь, пбдпершись лбк

тями, позиравъ то на шахóвницю то натоварища такимъ

поглядомъ, неначе пытавъ ся: „цѣкавый я, якъ-выкру

тишь ся?

— Таранецъ! — закликавъ хтось изъ окреме при

дивляючихъ ся зъ боку товаришѣвъ,— пбдсунь ему ко

лѣно?”) И рушай въ дамы!

*) Каркъ.

**) Спосóбъ. пóдсувати противникови два „хлопцѣ“
) Спосббъ, пóдсувати противникови два „хлопцѣ“ до

битя, похожій на скоки „коника“ въ шахахъ.
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Широкоплечій козакъ, невóдрываючи погляду вóдъ

шахóвницѣ, запытавъ:

— Якъ пбдсунути?

Посыпались протесты.

— Нѣ, нѣ! Не пбдповѣдай, не можна...

— Нехай самъ грав. 1 I

Таранець помѣркувавъ, якъ треба грати, iй высу

нувъ колѣномъ до битя два хлопцѣ. Таранець вóдбивъ

и здобувъ даму.

— А теперь тѣкай, вража дитино, на чорный

IIIIIIЯXъ,

Бувъ се натякъ на поперечницю зъ чорнымъ по

лемъ, щ6 передѣляла шахóвницю на два трикутники. И

справдѣ Таранецъ послухавъ рады, а що въ товариша

грача була лишень одна дама тадва хлопцѣ, то можли

вбсть выгранки була лише злучайна.

Коли середъ нбчнои тишѣ при дотлѣваючбмъ бага

тю въ курени кбнчилась партія шашкбвъ розбграною,

давъ ся чути неждано голосъ сурмы, котрый долѣтавъ

до куреня невыразнымъ вóдгомономъ. Згромадженй при

огнищахъ козаки пóдняли головы, почали наслухувати i

окидали одинъ одного пытаючимъ поглядомъ. Видно од

наче не перечували небезпеки, бо нѣ одинъ не взявъ за

самопалъ и за шаблю й не квашивъ ся до коней. Че

резъ хвилю озвавъ ся голосъ изъ надвору, направленый

до куреня.

— Гей, дядьки! когось лихо несе...

Зъ середины куреня загомонѣли голосы:

— Заразъ! заразъ!

— Певно якійсь посолъ, — завважавъ хтось.

— Ость того по самій уха, а користи мало.)

— Опять мабуть Шведы перетрѣшали...
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— Думаешь, що на добре? Пожды, вóдхочеть ся,

тогдѣ выставлять нашй плечѣ на трѣшанку.

Мѣжь тымъ голосъ сурмы долинавъ що-разъ вы

разнѣйше.

-— Ну, Таранецъ! Твоя черга, рушай; довѣдавшь

ся, хто сe й чого хоче?

Таранецъ припоясавъ шаблю, перевѣсивъ черезъ

плече самопалъ, взявъ дергу й кульбаку й направивъ ся

до дверей.

Пóсля его выходу почала выноситись изъ куреня

громадка козакóвъЛПо хвилѣ выходивъ котрыйсьузброе

ный и рушавъ до привязаныхъ коней. Будь-що-будь

треба було матись на осторозѣ. Таранецъ, окульбачивши

коня, высунувъ ся на передъ по-за сторожеву лінію па

ланки, стрѣтивъ ся зъ вартовымъ, бесѣдувавъ и наслу

хувавъ голосъ сурмача, котрый що хвилѣ долѣтавъ вóдъ

степу. Напослѣдокъ доглянули середъ сѣрои ночи спра

вляючу ся до нихъ темну масу, котрои рухи ледви що

можна було замѣтити; за те голосъ сурмы стававъ що

разъ выразнѣйшій. Пбсля недовгого дожиданя ій помѣ

чуваня могли вже выразно вóдрбзнити громадку ѣздцѣвъ,

котру попереджавъ сурмачь, значно высунувшись на

передъ. I

Решта ѣздцѣвъ ѣхала купою, вóльнымъ, трохи зму

ченымъ крокомъ. Таранець изъ-далека пбзнавъ своихъ.

— Зъ Сѣчи може?— запытавъ товаришь.

— Нѣ, тй зъ сурмачами не ѣздять.

— А однакъ нашій...

— Нашй.

Въ ту хвилю сурмачь пбрбвнявъ ся зб сторожею -

й зупинивъ коня.

— Зъ вóдки Богъ провадить?

— Зъ Хвастова.
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— Зъ Хвастова?— повторивъ здивованый трохи

Таранець, — а хто-жь се й за чимъ?

— Полковникъ Палѣй...

Таранець плямкавъ языкомъ, крутивъ недовѣрчиво

головою и повтарявъ:

— Палѣй... Палѣй? Та якже, хиба до гетьмана?

— Либонь и до гетьмана... хто его знае. 2

Надъѣхавъ подорожный почотъ. Заразъ высунувъ

ся на передъ высокій, може шѣстьдесятьлѣтній козакъ;

остальній, видко прислужники-джуры, держали ся зъ на

вючеными кбньми трохи по заду. Лиць не можна було

гараздъ розпбзнати. Козакъ, щ6 станувъ на чолѣ почота,

привитавъ ся зó сторóжею.

—Дай Боже здоровля....

— Дай Боже... — вóдповѣвъ Таранецъ приѣзжимъ,

приглядаючись имъ уважно.

— А пустите насъ у гóродъ? — запытавъ при

ѣзжій.

— Нѣ.

— Якъ же, полковника Палѣя до гетьмана не пу

стите?

— Нѣ; велено намъ у ночи не пускати нѣкого.

Палѣй погладивъ вусы усею жменею зъ якимсь не

вдоволеньемъ, але затаивъ те невдоволенье й сказавъ зъ

нещирою отвертóстю:

—Такихъ я люблю! Зъ вами, бачу, можна жити

й умирати по божому... А якого-жь полку?

— Сердюки.

— Похвалю васъ завтра передъ гетьманомъ... а по

ки, де велите переночувати —въ степу, чи може до ку

реня старого пустите?

— По-пцо-жь вамъ середъ степу таборъ розкла

3 дня до куреня пусто. почетъ тотъ тѣ тамъ

„"луч
4 —
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а завтра чуть свѣтъ, на гетьманскій двóръ васъ вóд

правимо. "

Поки Таранецъ дождавъ ся приѣзду Палѣввого й

порозумѣвъ ся зъ нимъ та зъ сурмачемъ, козаки повы

лазили зъ куреня, покульбачили конѣ й выѣхали грома

дою на граничну лінію. Таранець пóдъѣхавъ до нихъ,

оповѣвъ усе, щ6 чувъ, и разомъ зъ инчими запросивъ

Палѣя на-нбчь до куреня. Добровольничій полковникъ

изъ Хвастова радъ-не-радъ приставъ и всѣ разомъ спра

вились до покинутого передъ хвилею куреня.

Розкульбачили конѣ, привязали до коновязей и въ

мѣру, якъ котрый зъ нихъ ушоравъ ся, входили у ку

рѣнь. Найперше ввбйшовъ Палѣй и сердюки, котрй цѣ

каво придивляли ся добровольному полковникови. Бувъ

то мужчина, сказано, майже шѣстьдесятьлѣтній, рослый,

тонкій, зъ довгими звисаючими вусами, подовгастого,

смаглявого, опаленого сонцемъ и вѣтрами лиця, на ко

трбмъ малювала ся наглóсть и вóдвага. Здвигнутій бровы,

передѣленійтрьома глубокими морщинами, що йшли впо

перекъ чола, надавали его обличю суворый и гострый

выразъ, а пóдголена на чолѣ чуприна, зббрана на самому

чубѣ въ сивый оселедецъ, придавали его подобѣ нероз

мѣрно выдовженый видъ. Палѣй бувъ цѣкава личнбсть

для козакóвъ; вго выправа зъ Яномъ П1. пóдъ Вѣдень,

приязнь изъ Самусемъ, битки зъ Ляхами, котрй кбнчи

лись неузнаваньемъ ихньои державнои власти надъ пра

вобережною Украиною, творили въ ихъ очахъ изъ него

якусь геройску, майже казочну постать. Доля чи злучай

спровадили того зухвалого ватажка, щ6 писавъ ся зъ

власнои волѣ добровольничимъ полковникомъ его Милости

гетьмана Мазепы, на нбчлѣгъ до козачои паланки. Не

була то будь-яка личнбсть въ тогдѣшнóй Украинѣ, коли

Поляки боролись изъ нимъ або заходились на перемѣну



Г. Е. Т ЬМ. А. Н. Ть. М. А. З. Е. 11.АI. 23

помиритись, а Петро Великій вднавъ собѣ его прихиль

нбсть, посылаючи соболй шубы йрублѣ. Зъ его поведеня

йзаходбвъ перечувала Польща нового кандидата на геть

манство въ правобережнóй Украинѣ, котра по боротьбѣ

Дорошенка 1 Ханенка, по 27 лѣтнбй управѣ турецкóй,

будилась опять до якогось ширшого руху на саму вѣсть

про борню Палѣя зъ Рѣчю посполитою. Августъ П. при

лещувавъ ся Петрови й Мазепѣ, завсѣгды на конецъ вы

суваючи просьбу, щобы помогти вму покарати зухвалу

смѣлбсть хвастóвского полковника. Просьбы тій находили

звычайно послухъ, обѣцянки давались, але Палѣй поряд

кувавъ по давному. Ого не займали, не зражали а на

впаки потайно наущали до опору, мигаючи передъ нимъ

изъ далека гетьманскою булавою, бунчукомъ и пѣрна

чемъ. Однымъ словомъ бувъ се чоловѣкъ пригóдный для

россійскои політики,— его вартóсть залежала вóдъ ходу

політичныхъ подѣй, котрй вязали зб собою Карла ХП.,

Станислава Лѣщиньского, Августа П. i Петра. "

Коли курѣнь нашовнивъ ся козаками, докинено на

огнище нову колоду на пбдпалъ и небавомъ червоный

огонь освѣтивъ понуру середину. Хто що мавъ, стеливъ

пóдъ себе, дергу чи бурку; инчй клали ся на голбй

земли оберненй до багатя й позакурювавши люльки, ба

лакали про ляхбвъ та про вóйну.

Пóсля довгои розмовы наконець хтось оббзвавъ ся:

— Спати пора... уже по пбвночи.

— Треба проспатись...

Сердюки й приѣзжій козаки пóднялись и пóшли вы

тягати кульбаки, бурки, дерги, кождый ладивъ для себе

постѣль.

Постелью була земля-мати, подушкою козацка куль

бака, покрываломъ — бурка.

— Пождѣть, хлопцѣ, — озвавъ ся Палѣй, — дамъ

«ми,
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вамъ еще на-нóчь по лигови доброи горѣлки... На добрій

меды й горѣлки то й Ляхи сваты!

— Дайте, батьку, оно не завадить, — озвались

II0IIОСЫ.

Палѣй звѣвъ трохи до горы голову вóдъ багатя.

— Гараську, а ты спишь?— закликавъ.

Покликаный козакъ забурмотѣвъ изъ кута нѣбы

крóзь сонъ;

— Ба нѣ...

— А подавай сюда баклагу.

Гарасько звѣвъ ся, понишпоривъ у кутѣ, вóдвязавъ

приторочену до кульбаки спору барылочку й подавъ

Палѣеви.

Полковникъ вынявъ деревляный чбпъ, нахиливъ ба

клагу до губъ, ковтнувъ кóлька разбвъ и пустивъ барыло

по черзѣ. Кожный шивъ зъ однаковыми химерами, спльо

вувавъ и сейчасъ вкладавъ у губы люлькузъ короткимъ

выгнутымъ плоскимъ цибухомъ. По скóнченбй черзѣ ба

клага вже значно лекша перейшла назадъ у руки Га

раська; въ курени затихли розмовы й вóдъ часу до ча

су чути було хрошбтъ поснулыхъ козакóвъ.

Таранецъ не спавъ; вóнъ не мóгъ заснути. При

ѣздъ Палѣя выдавъ ся вму якимсь непевнымъ. „Воло

чать ся по Вкраинѣ рбзнй люди, — думавъ вóнъ про

себе, — пора неспокóйна, сямъ и тамъ за чубы водять

ся; хто зна, що за люди. Вбнъ каже, правда, що вбнъ

Палѣй, — але чи те-жь ему на чолѣ написане?“

Вбнъ не выявлявъ своихъ сумнѣвбвъ нѣкому, а на

случай чого недоброго не хотячи за те бути одвѣчаль

нымъ, бо сторожу въ палатѣ вму повѣрено, выбравъ ся

крадькома зъ куреня, припопруживъ кульбаку, котрои

не здóймавъ изъ коня, сѣвъ и тихо вольнымъ крокомъ

вóдъѣхавъ у городъ, щобы повѣдомити объ тóмъ, що
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стало ся, сердюцкого полковника Чечеля. По короткóй

изъ нимъ нарадѣ, вóдъѣхавъ Таранецьзъ приказомъ при

вести на завтра рано почотъ Палѣя въ гетьманскій двóръ.

Разомъ досвѣткомъ у курени всѣ були вже на но

Р949ТЬ.

Чуры Палѣя кульбачили конѣ, розмовляли, смѣяли

ся й позирали на Батуринъ, котрый выхилявъ ся зъ сѣ

рого раннього туману зъ поза дубового частоколупомѣжь

окопами i ровами. Гомбнъ галасу, шуму й голосóвъ

людскихъ долѣтавъ изъ города и свѣдчивъ, що люди и

тамъ прокинулись, а въ мѣру того, якъ туманъ розвѣ

вавъ ся по степу, выступали надъ городомъ щоразъ вы

разнѣйше опукй копулы церковь, мигтѣли золоченй хрес

ты, стрѣляли въ гору высокй вежѣ дзвóнницъ, зарисову

вались величезнй будбвлѣ, артилерійскій склады, гамазеѣ,

пороховій магазины, а межи ними вырбзнявъ ся бѣлиною

стѣнъ, многотою сторожевыхъ и крѣпостныхъ баштъ и

величиною простору гетьманскій замокъ.

Палѣй мавъ гадку заѣхати найперше въ яку госпо

ду, переодягтись, вóдпочати й ажь вóдтакъ пóйти на

гетьманскій покоѣ.

Таранець навязавъ ся ему товаришити. Коли по

чотъ полковничій бувъ готовый въ дорогу, тогдѣ всѣ ра

зомъ, по парѣ поѣхали до города зъ услужнымъ коза

комъ, що ѣхавъ разомъ изъ Палѣемъ на передѣ. Тара

нець не вóдступивъ вóдъ нихъ анѣ на крокъ и якъ лише

сонце выкотилось трохи на небо, товаришивъ имъ до

замку. Палѣвви выдалась та опѣка пбдозрѣною, але не

мóгъ ви збутись.

Въ замку принявъ Палѣя Чечѣль завѣвъ на геть

манскій покоѣ й лишивъ ся въ товариствѣ полковника

хвастбвского, поки не позвавъ его до себе гетьманъ.

Мазепа вѣвъ княжій двóръ, окруживъ ся царскимъ
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блескомъ и дававъ послухъ приѣзжимъ гостямъ не якъ

гетьманъ, а якъ король. Треба було неразъ дожидатись

послуху довго й безуспѣшно, бо гетьманъ не кожному

дозволявъ до себе приступу. "

Коли Чечѣль бавивъ Палѣя розмовою, гетьманъ въ

окремóмъ апартаментѣ розмовлявъ изъ Орликомъ. Було

ихъ лише двохъ. Генеральный писарь бувъ усе заздале

гóдь повѣдомленый про все; дóзнавъ ся тежь вóду Че

челя, що приѣхавъ Палѣй и сейчасъ пбйшовъ, сповѣсти

тя объ тóмъ гетьмана. Обозный судья самe вбдъѣхавъ у

Жуки, а Мазепа сидѣвъ при вбкнѣ, бокомъ оберненый

до покою, въ глубокому фотели, такъ що ледви вго було

видко, й читавъ письмо про битву пóдъ Нарвою котру

вму Петро власноручно описувавъ. Дверѣ скрипнули, а

вóдвернувши голову. вóнъ побачивъ входночого Орлика.

видко выразъ лиця писаря звернувъ его увагу, бо геть

IIIАНЪ 334IIIIIТАВЪ СВ0I У

— Приходишь, бачу, зъ доброю вѣсткою?

— Зъ доброю, ваша милость.

— Говори-жь, пане Орликъ.

Писарь окинувъ гетьмана хитрымъ поглядомъ зъ

боку, наче хотѣвъ слѣдити вражѣнье, яке выкличе звѣст

ка; але лице въ Мазепы було однаково поважне и спо

кóйне.

— Приѣхавъ у гостину— говоривъ писарь, дивлю

чись гетьманови въ лице, — будучій гетьманъ правобе

режнои Украины й поплечникъ Петра.

На тій слова гетьманъ звернувъ спокóйный поглядъ

на Орлика й дивлючись въ его рухливй, розумній и хи

трй очи, немовь говоривъ своимъ поглядомъ: „розумѣю.“

Настала пбеля того хвиля мовчанки.

— Палѣй приѣхавъ? — запытавъ гетьманъ. .

— Палѣй...
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— 6 тутъ?

— Розмавляютъ изъ Чечелемъ на покояхъ.

— Бачивъ ся зъ кимъ?

— Нѣ. Таранець товаришивъ ему невóдступно..

Пóсля хвилѣ мовчанки сказавъ гетьманъ:

— Гараздъ... треба буде приняти его зъ почестями...

Хто зна, що й якъ станеть ся Р

Ся замѣтка невдоволила Орлика. Вбнъ сподѣвавъ

ся видно инчои вóдповѣди; докинувъ увагу, що не нале

жала нѣбы до рѣчи:

— Петро за надто его гладить...

Гетьманъ вóдгадавъ, на-що стягаеть ся та замѣтка.

— Попадеть ся намъ ще не разъ у руки, — вóдпо

вѣвъ.—Пождѣмъ на вѣсти, якій намъ привезе о. Якóвъ;

ажь тогдѣ будемо могли щось робити, а теперь треба

намъ гладити по Петровóй шубѣ.

Правда, Петро Великій въ наслѣдокъ заключеного

зъ Августомъ 11. у Нарвѣ мира звернувъ рѣчи посполи

тóй частину граничныхъ городбвъ, амѣжь инчими Трех

тимирóвъ, Васильковъ, Триполье та Стайки, а несшокóй

ного Палѣя велѣвъ Мазепѣ увязнити, — але сталось и

накше. Палѣй попавъ ся въ гетьмановй руки доброхóть,

не знаючи i не догадуючись нѣчого, що въ політицѣ дѣ

вть ся; але поза полiтикою Россіи и Польщѣ гетьманъ

украиньскій вѣвъ полiтику ще й на свою руку. Навпаки

поглядови Орлика, котрый радый бувъ зъ претендентомъ

до гетьманскои булавы покбнчити рахунки якъ най

швидше, гетьманъ не увязнивъ его. До того вбнъ мóгъ

найти нагоду завсѣгды, але осторожнбсть велѣла ему су

противъ розпочатыхъ плянбвъ щадити потайного против

ника. Державъ отже Палѣя на своѣмъ дворѣ цѣлый

тыждень, поивъ его, кормивъ, але не показувавъ вой

скови й заборонивъ Таранцеви й Чапелеви розповѣдати
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про его приѣздъ. Свѣдомый замѣрбвъ гетьмана Орликъ

руководивъ зъ генеральнои канцеляріи опініею въ козац

кóмъ вóйску.

Палѣй оповѣдавъ гетьманови про свои пригоды зъ

Поляками, проте, якъ генералъ Брандтъ на приказъ геть

мана Яблоновского напастувавъ его, забиравъ майно, па

ливъ у стыртахъ збóже.

— Коли треба було вести козакóвъ пóдъ Вѣдень,

то й пустки коло Хвастова дали, i шляхотство й повну

торбу обѣцянокъ; — а теперь, коли я заселивъ пустки,

коли завѣвъ спокóй межи народомъ шаблею, то зъ вла

снои оселѣ гонять геть! Я ѣздивъ на Сѣчь радитись,

приѣхавъ и до тебе — треба радити, бо насъ Ляхи, ажь

не видко, въ каши зъѣдять.

— Шо-жь тобѣ на Сѣчи радили?

— Тамъ крики.... кажуть, що царь хоче Сѣчь зруй

нувати, а козакóвъ обернути въ мужицтво.

— И кажуть, що я цареви пособляю...

— Кажуть...

— Отожь неправду кажуть... Имъ либонь здаеть ся,

що оно роскóшь людей завдавати вътюрму, душити, сти

нати... чи не такъ? Але коли-жь бо вы якъ мальованій,

пити й галасати вмѣете, а боронитись навѣть проти Ля

хбвъ не вмѣете... По-щожь менѣ втыркати до васъ носа,

щобъ опбсля вóдпекались вóдъ мене, якъ вóдъ чорта?

Менѣ ласка Ѳго величества дорога...

— Надто вже, гетьмане, озиравшь ся на ласку.

— А що-жь, чи на васъ менѣ озиратись? Вы вмѣвте

лишень розбоѣ чинити та й нарѣкати на Ляхóвъ. Нарѣ

кайте! До того вамъ зовсѣмъ не треба гетьманскои

III0I0I09II.

— Чи-жь намъ отже покласти пóдъ топбръ головы?
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— Коли нема въ васъ силы боронитись, то що-жь

вамъ вдѣяти инчого? А коли ея сила, такъ не дайтесь!

— Ты не дай насъ! Въ тебе сила, въ тебе вóйско...

Мазепа знавъ, що Палѣй чималымъ вплывомъ тѣ

шить ся на Вкраинѣ; навмысне про-те говоривъ ему про

теперѣшне положенье й пóдсувавъ рбзнй домыслы, разъ

длятого, щобы выслѣдити успособленье хвастбвского пол

ковника, а подруге, щобы вбнъ тй домыслы передававъ,

инчимъ. На вызываючу замѣтку Палѣя вбнъ вóдповѣвъ

зб спокóйною повагою:

— Яласки Ѳего величества за-для васъ наражати не

думаю.... Коли-жь добро и щастье нашои однои матери

Украины вымагати того будуть, коли вы зажадаете моеги

помочи й пóдопрете ви силою, — тогдѣ хто знае... буду

чбсть не въ нашихъ рукахъ, але въ Божихъ; въ насъ

лише охота, сила воля... Такъ и говори людямъ — а покй

зарывай ся зъ Ляхами. Они и такъ немають изъза кого

боронитись: зъ одного боку партія Лѣщиньского, зъ дру

гого партія Саса; а на весну, дасть Ббгъ, то й ядо васъ

завитаю — порадимось, якъ намъ вбдъ спбльного неща

стя Украину ратувати...
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На заручинахъ.

Гетьманъ угостивши iй прихиливши собѣ Палѣя,

заохотивъ его до дальшои боротьбы й вытревалости.

Привороженый розумомъ, лагóдностю, ій добротою Ма

зепы, повернувъ Палѣй въ Украину, оповѣдаючи всюды

про добру волю гетьманову, котрый лише зъ конечно

сти послушный приказамъ Ѳго величества, щобы послу

хомъ и покорою уратувати хочь останки свобдъ укра

иньскихъ, а своею особою захистити Украину вóдъ

крайнои руины. Однымъ словомъ зъ пробутку свого въ

Батуринѣ вынѣсъ хвастбвскій полковникъ те пересвѣд

ченье, що одинокою охороною свобдъ козацкихъ есть

гетьманъ лѣвобережнои Украины, котрый въ разѣ по

требы може станути въ оборонѣ ви свободы.

Гетьманъ закидавъ сѣти на всѣ боки й прихилю

вавъ собѣ людей; говоривъ голосно, що приказы Ѳего ве

личества сповняé й сповняти-мe, а мѣжь тымъ потайно,

коли найшовъ ся на самотѣ зъ якою чбльнѣйшою лич

ностію, пбдмовлявъ и заохочувавъ кожного до опору,

ручаючи ся, що пбйде за волею народу. Вбдъ поры одер

жаного звѣту про битву и угоду пбдъ Нарвою, гетьманъ

заходивъ ся разъ-у-разъ зблизити ся до вóйсковои стар

шины, запрошувавъ ви до себe, ѣздивъ до неи, а всюды
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высувавъ на передъ гадку, пб робити, коли Шведы пе

ренесуть театръ войны на Вкраину: чи держати зъ Мо

сквою, чи зб Шведами? Чи не слѣдъ було-бъ може по

думати заздалегóдь, на котру сторону мае перехилитись

Украина? Однымъ словомъ було видко, що гетьманъ

розводить якусь аtiтацію на користь власнои мысли, ко

трои не высказуе отверто. Пружинами до аtiтаціи въ

вóйску вживавъ довѣреныхъ собѣ людей, Орлика й Че

челя, а самъ лише въ чотири очи говоривъ отверто; въ

численнѣйшому кружку заслонявъ ся завсѣгды безогляд

нымъ послухомъ супроти бто величества, а высланни

камъ тайного приказу зъявлявъ майже невольничій по

слухъ и покору.

” Зручно ведена аriтація змогла не лише выкликати

загальне невдоволенье, укрѣпити его въ вбйску, зъоги

дити истнуючій станъ рѣчей, але й намѣтити якійсь

плянъ опору, котрый зарисовувавъ ся неясно супротивъ

пбдданои мысли, що Шведы можуть поле боротьбы пе

ренести въ Украину. Невдоволенье роздувало ся зъ и

скры въ що-разъ бóльше полумя, а всѣмъ тымъ справно

руководивъ гетьманъ. Вбнъ хбснувавъ ся кожною наго

дою: вóдбувавъ муштры й перегляды вóйска, братавъ ся

зъ козаками i попами, сшивавъ мѣдъ зъ вóйсковою стар

шиною й розмовлявъ про політику. Длятого-жь и запро

сины генерального судьѣ Кочубея принявъ зъ охотою и

поѣхавъ у Жуки.

На тй вóдвѣдины выбравъ ся Мазепа не по геть

маньски, а по княжески; выѣхавъ зъ усѣмъ дворомъ въ

кблькоро саней, окруженый сердюцкою сторóжею, зó

своимъ штабомъ и зъ невóдступнымъ Орликомъ и Чече

лемъ, заповѣвши приѣздъ окремымъ пбсланцемъ. Отсе-жь

довелась добра нагода засьяти всею пышнотою ій кня
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жескимъ блескомъ, бо гетьманъ ѣхавъ самe на заручины

свови похрестницѣ Мотрѣ зъ Чуйкевичемъ.

Кочубей въ товаристѣ Чуйкевича выѣхавъ верхомъ

зъ невеликимъ почотомъ козакóвъ на зустрѣчь высокому

гостеви. Всѣ були святочно й богато, навѣть пышно при

бранй, а одинъ изъ першихъ гарный зимовый день немовъ

нарошно вылиснивъ ся морозомъ и сонцемъ на привѣтъ

гостей. На обозному судьѣ була богата соболя шуба, за

кинена на кармазиновый жупанъ на-опашки, збшнята ве

ликою золотою клямрою, котра мигтѣла проти сонця, не

мочь горѣла, и окамитова шапка польского крою въ ча

плинымъперомъ. Зъпереду за вузкимъ поясомъ котрымъ

пóдшерѣзувавъ ся жупанъ, мигтѣли двѣ рукóймы писто

лѣвъ, выбиваныхъ срѣбломъ и перловиною, а при боцѣ

побрязкувала турецка шабля.

Чуйкевичъ, молодый и бундючный козакъ, носивъ ся

по козацки. На ньому була оксамитова шапка зб звиса

ючимъ кармазиновымъ рогомъ и сивымъ баранковымъ

околечкомъ, а на жупанъ, такъ само якъ и въ Кочубея,

закинена „на опашки“ черкеска зъ блакитными выльо

тами. Наступивъ привѣтъ, але почотъ не зупинявъ ся.

Кочубей и Чуйкевичь поклонили ся шапками, гетьманъ

кивнувъ имъ головою, не здóймаючи шапки, а козаки,

уставивши ся при дорозѣ въ кольонну, витали переѣзджа

ючого по-при нихъ гетьмана радбстными окликами „гур

ра! гурра!“ й пбдкидали шапки въ гору. Гетьманскій са

нѣ, попередженй кóлькома верховыми, рушили до села.

Кочубей, Чечѣль и Чуйкевичь чвалили по бокахъ саней,

а за ними ѣхавъ почотъ Мaзепы й Кочубея, повторялись

оклики „гурра“ и лѣтали въ повѣтрю шапки, що ихъ ко

заки зручно ловили на списы.

Коли вже увесь почотъ зближавъ ся до села, заго

монѣли дзвоны. Коло сельскихъ ворóтъ ждала на приѣздъ
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гетьмана громада селянъ зъ вóдкрытыми головами, а

найстаршій вѣкомъ тримавъ на пóдносѣ бохонець хлѣба

зъ грудкою соли. Передъ громадою стоявъ благочинный

зъ кропиломъ у руцѣ и зъ хрестомъ, прибраный въ свѣ

тлй ризы. Гетьманъ велѣвъ передъ воротами зупинити

конѣ, высѣвъ изъ саней и зблизивъ ся до громады се

лянъ изъ парохомъ на чолѣ. Зсѣли зъ коней такожь

Чечѣль, Чуйкевичь, Кочубей и разомъ изъ Орликомъ

поступали за гетьманомъ. Парохъ покропивъ гетьмана

а вбдтакъ и стоючихъ за нимъ достойникóвъ свяченою

— водою; пбсля того зробивъ кропиломъ знакъ хреста въ

напрямку до козакóвъ, щó стояли оподалѣкъ лавою, а

. напослѣдокъ давъ поцѣлувати хрестъ гетьманови й ин

чимъ по черзѣ. Коли скóнчилось цѣлованье хреста, бла

гочинный выступивъ зъ короткою панеліричною промо

вою, напрямленою просто до гетьмана; прирбвнавъ его

й до мѣсяця, щó щасливымъ людямъ присвѣчув, iй до

сонця, щ5 ихъ огрѣвае, iй до звѣздъ, котрй показують

середъ ночи дорогу тымъ, що збили ся зб шляху, — од

нымъ словомъ зробивъ гетьмана пбвбогомъ, котрого по

хóдъ по земли есть добродѣйствомъ для людей „пбдлого

. стану", а закбнчивъ просьбою въ имени громады, щобы
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принявъ хлѣбъ-соль. Тогдѣ зблизивъ ся староста”), по

хайвъ ея глубоко до-землѣ и подавъ хлѣбъ-соль. Геть

манъ принявъ пбдносъ власноручно, подякувавъ и вóд

давъ стоючому за нимъ Орликови. На даный дзвонарямъ

зъ боку знакъ опять загомонѣли дзвоны; гетьманъ изъ

Орликомъ сѣли въ санѣ, инчй сѣли наконѣ и цѣлый по

. чотъ рушивъ пбдтюшцемъ до жукбвского двора.

На двбрскому панку опять повторивъ ся обрядокъ

повитаня хлѣбомъ-сблью й принятя; але тутъ приймала

*) вóйтъ.

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ ХГУ.
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ихъ яко хозяйка, нанѣ Кочубеиха зъ Мотрею. Коли вы

стрѣломъ зъ гарматы дали знати про приѣздъ гетьмана

въ Жуки, а на деревлянбй дзвóнници церковной загомо

нѣли дзвоны, мати зъ донькою выйшли на панокъ ижда

ли приѣзду гостей. Кочубеяха убрана була въ чорну

сукню, похожу на кабатъ, на спинѣ шнуровану и закбн

чену утяглымъ хвостомъ, зъ короткими рукавами, бри

жоваными кружевомъ, зъ накиненымъ на рамена коза

киномъ, пбдшитымъ бѣличими шкóрками. Була се ще

молода женщина — сорокъ лѣтъ безъ-мала й гарна:

побóчь Кочубеихи" стояла зростомъ, станомъ и лицемъ

на неи похожа Мотря, але гарнѣйша красою, струнка

якъ ланя, свѣжа якъ вишня. На нѣй була темна шов

кова спбдниця, попелюша юпка, на спинѣ до стану шну

рована, а на грудяхъ зъ выложеными пóлками; приста

ючй до тѣла рукавцѣ були при ручнбй кóстцѣ обшитій

ангажантами”). За ними стояла численна бѣла челядйна,

а побóчь Кочубеихи найкраснѣйша панна служанка дер

жала на срѣбнбмъ пбдносѣ пшеничный колачь и сбль.

Стоючи они дожидались гетьмана. День бувъ крас

ный, соняшный, погóдный, трохи морозный, а чисте по

вѣтье дрожало вбдъ повторяючихъ ся що-хвиля выстрѣ

лбвъ и крикóвъ народу й вбйска, щ6 витали гетьмана.

Наразъ утихло все.

— Они вже при сельскихъ воротахъ, -— завважала

Кочубеиха.

— Чи тамъ зупинять ся?

Вже трохи нетерпелива судьиха, щó дивилась пе

редъ себе зъ напруженымъ зоромъ, вбдшовѣла:

— Адже-жь тамъ жде громада зъ хлѣбомъ-сблью,

а о. Инокентій мати-ме промову.

*) великими кружевными манкетами.
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— Челядина шептала тихцемъ помѣжь собою, ама

ти й донька нудились довгимъ дожиданьемъ.

— Коли дались чути опять гарматнй выстрѣлы й

долинули невыразнй въ одинъ вóдгомбнъ змѣшанй люд

скй крики.

— Уже ѣдуть, — завважала Кочубеиха й кивнула

на бѣлу челядь. -

Въ жѣночбйдружинѣзробивъ сярухъ.Пaнныпочали

поправляти на собѣ кабатики, козакинки, манелѣ, рого

вицѣ, коралѣ на шиѣ, — однымъ словомъ выконували

тй рухи, котрыми руководила невидима пружина— вро

джена кокетнбсть и бажанье подобатись.

Наконецъ показавъ ся на широкóй дорозѣ геѣман

скій почотъ. На переду ѣхали верховій сердюки, а вóд

такъ у вóдкрытыхъ саняхъ разомъ изъ Орликомъ ѣхавъ

Мазепа: по обохъ бокахъ саней гнало ся кóльканацять

верховыхъ; за гетьманомъ вытягло "ся въ довгу лінію

кóлька инчихъ саней, а за тыми пбвъ сотнѣ сердюкóвъ

зъ гетьманскои сторожѣ. Шо хвилѣ лунала гакóвниця

судьѣ а ви выстрѣлы, щó мѣшались изъ выстрѣлами

мушкетбвъ, наповняли воздухъ переливаючимъ ся гомо

номъ и запахомъ пороху. Блыскуче соняшне промѣнье

вбдбивало ся тысячами блескóвъ вóдъ козацкихъ спи

сбвъ, шабель та мушкетбвъ, надавало усѣй картинѣ не

звычайный мигливый вóдтѣнокъ и выкликало незвычай

не вражѣнье. Коли почотъ розвивъ ся„въ цѣлости надо

розѣ, вырвавъ ся зъ усѣхъ грудей мимохóть окликъ

подиву.

Мотрю той видъ осьявъ и привороживъ. Выхованбй

въ черницяхъ пбдъ суворымъ призоромъ, вóдсуванбй

вбдъ мужчинъ, неждано на видъ незнаныхъ кра

сокъ, вражѣнь, блеску, пышныхъ уборбвъ — почала

45
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жвавѣйше кружити въ нѣй кровь, палкѣйше забило ся

серце, а розпалене око вóдбивало всѣ дóзнаванй чутя.

— Котрый то гетьманъ, мамо? — запытала ся

Мотря.

Она не бачила хрестного батька вóдъ малку.

— Той на право... въ колпаку... въ першихъ са

няхъ; а памятай, поцѣлуй его въ руку.

Въ тóй самóй майже хвили гетьманскій санѣ въѣз

джали на подворье жукбвского двора.

Повторились опять выстрѣлы, залунали опять не

скóнченй „гурра!“ й пбсля короткои повитальнои цере

моніи гетьманъ подавъ рамя Кочубеисѣ й пбйшовъ на

передъ, а за нимъ усѣ пбйшли въ покоѣ.

Коли Кочубеиха представила ему похрестницю, а

Мотря зблизила ся, щобы поцѣлувати гетьмана въ ру

ку, — они обов глянули собѣ въ очи и въ напруженыхъ

зъ цѣкавости ихныхъ зѣницяхъ выразило ся здвивованье.

Гетьманъ побачивъ передъ собою ставну, струнку, гар

ну дѣвчину, котрои груди хвилювались роскóшною дро

жею, а уста розхилялись легко, немовь тужили допоцѣ

луѣвъ и любови.

— Мотря? — запытавъ вóнъ.

— Не впбзнали, — гетьмане?

— Давно не бачивъ, — завважавъ гетьманъ.

Мотря схилилась до руки та ледве змогла муснути

губами, бо гетьманъ пóдвѣвъ ви й унявши голову дѣв

чины въ обѣ долинѣ, поцѣлувавъ весело.

— Рости на славу! — сказавъ до неи.

А опбсля звертаючись до Кучубеихи, додавъ:

— Вы гарну доньку выховали!

Похвала подобала ся матери.
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т На Мотрю зробивъ гетьманъ не выяснене вражѣ

I нѣе. Бувъ се мужчина, котрый мóгъ вражѣнье выкликати:

I высокій, статный, зъ легкими, зручными рухами, вѣжли

вый, импонувавъ усею поставою. Правда, вму доходило

I близько до пятьдесять лѣтъ, але нѣхто не додумавъ-сь

I бы, пятого хрестика, — такъ свѣжо й молодо выглядавъ

{ гетьманъ, такимъ огнемъ жёврѣлись его очи, а въ гу

стбй чупринѣ не було видно анѣ одного сивого волоска.

! Богатый уборъ додававъ усѣй импонуючбй поставѣ Ма

зепы еще бóльшои величавости. Гетьманъ носивъ ся

трохи зъ украиньска, а трохи зъ польска. На ньому

бувъ адамашковый жупанъ въ квѣты, зббраный вóдъ по

II яса ажь до долу въ згортки, зъ переду зашнятый, об

II тѣсно прикровный и зъ короткими рукавами; кунтуша

не було зовсѣмъ. За поясомъ полыскувала емаліована

I срѣбна похва кинджала й польска шабля, а накинена на

I плечѣ багрова ферезія сягала майже до кбстокъ. Кол

II пакъ изъ собольою опушкою й чаплинымъ перомъ, що

1 спинало ся парантономъ*) и жовтй сапьянцѣ доповняли

I богатый Мазепинъ уббръ.

I Мотря, котра частенько чула про хрестного батька,

Всподѣвала ся побачити старца, а взрѣла гарного, пов

ного житя и славы мужчину, щó стисъ ви руку зъ яко

юсь молодечою силою и зложивъ на чолѣ поцѣлуй, ко

I трый паливъ ви. Те перше вражѣнье було таке сильне,

I що найшовши свободну хвилю, коли въ гостиннбй кóм

натѣ повстала замѣшанина а родичѣ забавляли Мазепу

1 розмовою, дѣвчина выхопилась и побѣгла просто на го

грище въ свою маленьку дѣвочу кóмнатку.

Е. Дѣвчина-служанка поквапилась за нею, думаючи,

*) брилянтомъ зближенымъ до солітера.
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що либонь панянцѣ потрѣбна яка услуга, але поглянув

ши на Мотрю, она станула наче вкопана. Лиця панянки

палились румянцемъ, а очи блищали якъ два блуднй

О1"IIIIIЕIII.

— Шó вамъ паннунцю? може воды?

Мотря сѣла на канапѣ й збтхнула зъ цѣлыхъ гру

дей, немовъ пбсля великои втомы.

— Не треба...

— Щó сталось, паннунцю? — пытала впять не

спокóйна дѣвчина, — може матуся полаяла зá-що?

Кочубеѣвна окинула служанку прошибаючимъ по

глядомъ и немовь не бачучи ви несупокою, запытала:

— Ахъ, Дарко... бачила ты гетьмана?

Пóсля того такъ нечайне завданого пытаня настала

тиша. Обѣ дѣвчины дивили ся собѣ въ очи, мовь бажали

одна однóй заглянути въ душу й вóдгадати свои мысли

По хвили Дарка вóдняла свóй поглядъ и стояла въ по

кóрнбй, выжидаючой поставѣ, немовъ ждала почути при

казъ; але Кочубеѣвна не давала нѣякого приказу. Она

сидѣла зъ задумѣ, дивлячись передъ себе, а зъ ви гру

дей вырвавъ ея мимовольный окликъ: "

— Якій вóнъ гарный!

Она пбднесла до чола праву руку й заслонила со

бѣ очи, либонь щобы зупинити й вóдбити въ змыслахъ

зникаючій образъ. Дарка глянула на Мотрю зъ якимъ сь

злосливымъ усмѣхомъ.

— Хто, сотникъ? — запытала зъ пóдборною про

49ТОТОРО.

— Гетьманъ... — вóдповѣла Мотря.

Якъ у лѣтку захмарюеть ся погóдне, блакитне небо

и неждано збрветь ся шалена буря, такъ неждано поча

ла прокидати ся супокóйно дрѣмуча доси душа дѣвчины.

Завтра мали вóдбути ся заручины, а доперва сегодня
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якійсь голосъ пóдшепнувъ ѣй, що тогочоловѣка, зъ ко

трымъ она маѣ звѣкувати вѣкъ свой, не любить нѣ

трохи.

Такъ длячого-жь прирекла?

Прирекла, такъ якъ прирѣкають инчй, — несвѣдо

мо. Въ монастирѣ, коли черницѣ зговорили ся про муж

чинъ, дѣвчина чула завсѣгды лишень двѣ думки: що

мужчины в для женщинъ покусою до всього злого, що

они в проказою землѣ, що черезъ нихъ невиннй жѣночй

душй йдуть до пекла 5 щобъ захиститись вóдъ нихъ, есть

лише одна рада — сховати ся въ монастирскій муры,

замкнути за собою кованй брамы й ними вóдокремитись.

вóдъ свѣта; — або выйти за-мужь, мати дѣти и любити

мужчинъ. Завсѣгды ся друга думка выдавалась ѣй ро

зумнѣйшою, доступною i бóльше принадною, анѣжь пер

ша. Вóдтакъ уся суть монастирскои моральности и на

уки заключала ся въ безмежному послусѣ супроти волѣ

й досвѣду родичѣвъ, у сповненю того, що они вважати

муть добрымъ.

Була така воля батька-матери, щобы Мотря вый

шла за-мужъ за Чуйкевича, котрый ѣй не сподобавъ ся;

та Кочубей, щó потайно заходивъ ся, щобъ одержати

гетьманску булаву, и потребувавъ громадити коло себе

й зобовязувати довѣреныхъ людей, числивъ багато на

зухвалбсть сотника й его приятельскій вóдносины въ Сѣ

чи, зъ котрои пускались усѣ ракеты, щ6 перелѣтали по

Украинѣ. Мотря выявилась покóрною й слухняною су

проти волѣ родичѣвъ, показалась покорою несвѣдомости,

покорою не розбудженого ще серця.

Та неждано прокинулось въ ви мысли пытанье:

хто се той ви будучій мужь? що за одинъ? Правда, на

батькбвскому дворѣ ввихало ся кблькохъ нежoнатыхъ

мужчинъ, але всѣ они точь-въ-точь похожій були на себe:

- 4
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дикій, одчайдушнй, нехары й пяницѣ. Тѣй просто не до

ставало скалѣ порбвнаня; чула, що нѣщо не вяже ся до

тыхъ людей, що межи ними а нею — пропасть, черезъ

котру нѣхто не закине моста, але тыхъ чувствъдѣвчина

доси не могла назвати, не вмѣла выяснити. Теперь ста

вавъ передъ нею сотникъ, немовь освѣченый якимсь свѣ

тломъ, котре позволяло ѣй переглянути его на-скрóзь:

она побачила выразнѣйше его простакуватóсть, шорст

кóсть; его рухи пригадували танцюючого медведя, мова

вражала рашавóстю, якъ нестругане дерево, а вго при

сутнбсть наповняла кóмнату запахомъ кбньского поту.

Той чоловѣкъ, — шептавъ ѣй внутрѣшній голосъ, — бу

де твоимъ мужомъ, зъ нимъ будешь мусѣладѣлити часъ,

чутя, ложе, власне житье, все.... А щожь вбнъ дасть

тобѣ "? "

Ѳи мягке дѣвоче серце тремтѣло на саму гадку, що

зъ тымъ чоловѣкомъ мусить звѣкувати все житье, роз

цвитаючу самe весну, осѣнь безъ усмѣхбвъ, старбсть —

може безъ надѣѣ й безъ радости; буде старшою слугою

въ домѣ, котра пильнувати-ме инчихъ, вѣрно клопочучись

тымъ, абы свого пана накормити. наноити до сыта, вóд

хилити вóдъ него всяку притоку до гнѣву, бавити его

гостей и чинити ся щасливою Якто? — думала дѣвчина!

дальше, — отже маю я все вóддати, все — цѣле мое

серце, мои чутя, мои гадки, бажаня, — и щожь дбстану

за те? И наконецъ, цб вóнъ менѣ дати може, вбнъ, ко

трый любить лише свою„шаблю, конѣ, степъ, битву, —

котрому нбчлѣгомъ кбньска дерга, степъ то роскóпь, а

запахъ свѣжои крови — пахощами?

Она довго сидѣла задумана на горищу. Зробивъ ся

вечѣръ. Коли середъ тои задумы шочула на сходахъ ше

лестъ, котрый вывѣвъ ви зътои пбвъ-дрѣмоты, пбвъ-явы

Она стрепенулась, поправила волосье, обтягла- юпку й



I" Е II" Е. М. А. Н. Т, М А 3 Е II А. 41

щат

прибрала байдужій выразъ. Скрипнули дверѣ й увóйшла

1912.ТI.

Вправнымъ, счудованымъ окомъ окинула она сидю

чу на канапѣ Мотрю.

— Шо тобѣ Богъ давъ? — запытала мати.

— Недобре менѣ зробилось, мамо...

Кочубеиха приступила до неи i поклала руку на

чолѣ. -

— Горяче... — сказала сама до себе.

Мотря вóдняла материну руку вóдъ чола й поцѣ

лувала.

— Оно перейде, мамо... уже й такъ лучше.

Кочубеиха розглянулась по кóмнатѣ.

— А дежь Дарка?

— Я вóдослала ви... не треба. "

— Задзвонижь на неи... вели обризнутись рожаною

водою i зóйди въ кóмнаты... гетьманъ пытавъ ся за тебе.

Мотря зъ якимсь здивованьемъ и радбстю запытала

мимохóть:

— Гетьманъ?

— Гетьманъ... поквапъ ся... дуже хваливъ тебе...

Кочубеѣвна схилилась и поцѣлувала маму въ руку.

— Иду сейчасъ... лиши мене, мамо.

По вóдходѣ Кочубеихи обличье Мотрѣ розъяснило

ся якоюсь радóстю, на сумныхъ губахъ изъявивъ ся

усмѣхъ, чорнй, пристрастній, глубокій очи запалали опять.

Она зблизилась до прибиральнѣ й потягла за звисаючу

при стѣнѣ тасьму, що лучила ся зъ дзвóнкомъ.

Вбѣгла Дарка. Доглянувши змѣну въ выразѣ лиця

Кочубеѣвны, она запытала двозначно:

— Вже перейшло? .

Мотря замѣсць вóдповѣди сказала:

—-Бризни на мене рожанною водою.
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Дарка сповнила послушио приказъ.

— Трохи... не багато... — повтаряла панянка, —

знаешь, якъ того не люблю, потбмъ мене голова болитъ...

Зблизившись до зеркала, она поправива на собѣ

спбдницю, юпку, зрбвнала коралѣ, пригладила волосье,

вытягла пбмнятй трохи ангажанты й придивляла ся сама

собѣ зъ уподобою й залюбки Дарка стояла осторонь и

зó збитошнымъ усмѣхомъ приглядала ся всьому.

— Ше паннунця нѣколи такъ не прибирались до

СОТНИЕ34..

Мотря вóдвернувшись изъ веселымъ усмѣхомъ по

гладила служанку попóдъ бороду.

—- Ты вгадала...

И повóльнымъ крокомъ пбйшла до дверей.

Дарка стояла середъ покою, дивила сяза вóдхожою,

а коли дверѣ за нею замкнулись, сказала тихо про себе:

—— Пось клювть ся...

И довго, усмѣхаючи ся злосливо, Дарка дивила ся

на замкнутій дверѣ, неначе хотѣла своимъ поглядомъ за

сягнути дальше.

Тымчасомъ Мотря сходила спокóйна, задумана, по

важна наче краля а переходячи черезъ покоѣ, трохи

гордымъ але лагóднымъ и вѣжливымъ покивомъ головы

вóдповѣдала на поклоны нечисленныхъ знакомыхъ, ко

трыхъ ви око доглянуло середъ зббраного гурту. Она

звернула ся въ той бóкъ, де гетьманъ, стоячи въ това

риствѣ Кочубея i Орлика, вѣвъ якусь жваву розмову.

Побачивши ви, вóнъ нечайно перервавъ розмову й збли

зивши ся до Мотрѣ, сказавъ:

— Зникли намъ зъ очей панночко...

Пбдъ вплывомъ того голосу й погляду Мотря спах

нула румянцемъ.

Пóсля того гетьманъ звернувъ ся до родичѣвъ.

5
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— Не про мене тутъ рѣчь Вамъ звѣсно, на Украинѣ

гетьманство зъ ласки"а ласка паньска на швидкбмъ коня

ѣде; длячого по Мазепѣ не мавъ бы бути гетьманомъ

Чуйкевичь.

Наразъ, немовь бажаючи перервати почату розмову,

вбнъ звернувъ ся до Мотрѣ зъ лагбднымъ усмѣхомъ:

— Чого-жь тамъ, серденько, вчили тебe?

— Чого женщинѣ треба, — вóдповѣла мати.

— Всьoго по трохи, — докóнчила Мотря.

— Мушу й я ви похвалити, — почавъ Кочубей, —

отцеви Инокентіеви почала вышивати ризу... А покажи

но, доню: "

Мотря принесла ризу. Гетьманъ обозрѣвъ ви цѣкаво,

оглядали по черзѣ всѣ й хвалили.

— А може ты намъ вышившь гетьманску хоругву

зъ архангеломъ, щб?

— Вышию, вóдповѣла рѣшучо Мотря.

— Выший, голубко, выший... хто знаё,— моженамъ

боротись пóдъ нею доведеть ся... може то буде щаслива

хоругва... "

Лице Мотрѣ засьяло якоюсь радбстю.

— О, вона зумѣв! — похвалила мати, — все, що

побачить шовкомъ и перлами розмалюé.

Мазепа бувъ у найлѣпшбмъ гуморѣ; вбнъ смѣявъ

ся, точивъ балясы, оповѣдавъ. Та лишившись на самотѣ

зъ Кочубеемъ, гетьманъ споважнѣвъ неждано.

— Знаешь, щó стало ся?— запытавъ его.

— Белендять щось, але недобре; царь помиривъ ся

зó Шведомъ, але зъ Августомъ заключивъ союзъ.

— А намъ до нихъ яке дѣло? Нехай чубятъ ся.

Гетьманъ позиравъ на него зъ-коса, немовь хотѣвъ

вóдгадати и зрозумѣти тй слова. По дурному хитрый ак

центъ мовы Кочубея вму не подобавъ ся.

4
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—- Коли-бъ лише на тбмъ скбнчило ся, то ще пбвъ

бѣды; але якъ пóчнуть водитись за чубы на нашбйземли,

тогдѣ щó буде? .

Кочубей покрутивъ вуса, а гетьманъ говоривъ

Дальше:

— Або якъ нашй полки заженуть уФiнляндію або

въ Польщу,—тогдѣ щó буде? Оджeжь гонили насъ уже

и въ Крымъ на татарву, а великій бувъ зъ того хосенъ

для Вкраины? Коли пбйдемо далеко, то будутъ намъ

люди гинути й марнувати ся; коли дочекаемо ся непри

ятеля въ себе, то мусити-мемо кормити одныхъ и дру

гихъ. Теперѣшнье становище украиньского гетьмана то

таке, якъ того цвяха въ клѣщахъ; ты мудрыйчоловѣкъ,

судья, радъ, що дѣяти...

По хвили мовчанки, немовь хотячи вменшити вагу

тыхъ слбвъ, сказавъ гетьманъ:

— А покій треба слухатиѲаго величества; щó скаже,

те й робити; вóнъ нашъ панъ, вбнъ зверхникъ.

— Знаю,—замѣтивъ Кочубей,— отъ якъ бы такъ

скликати полковникóвъ на довѣрочну: нараду, щó они

сказали-бъ...

Гетьманъ махнувъ недбало рукою.

— Шо варта ихня рада, коли они нѣколи не про

хмелюють ся. Сегодня кричуть сего, завтра того. Сего

дня выбрали гетьмана, завтра дóстанутъ по сто рублѣвъ

та по шубѣ й того самого гетьмана звяжуть и якъ ба

рана вóдбшлють въ Тайный приказъ, або самій зроблять

зъ нимъ справу. Одна твереза голова бóльше варта, чимъ

двацять пяныхъ. А зробити щось треба... не годить ся

згортати руки та й ждати, поки зведуть насъ киѳмъ...

Вóдтакъ выразно звернувъ ся гетьманъ до Ко

чубея:

— Ну, скажи, щ6 ты зробивъ бы? Ты чоловѣкъ у
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політицѣ досвѣдный, людей своихъ знаешь, по минѣ ты

перша особа въ Украинѣ; щóжь ты зробивъ бы, колибъ

мене не було? Знаешь, що мы всѣ залежимо вóдъласки

6го величества, — свободна Украина то пусте слово.

Мене 6го величество надѣляе своею милостію, але якъ

завтра надѣляти перестане, такъ ты займешь мое мѣсце

й мусити-мешь думати про добро Украины. Якъ же бу

дешь думати? Въ котру похилить ся сторону? чи до

царя, чи до Ляхбвъ?

— Однй мають руки въ ѣжовыхъ рукавицяхъ, а

другй надто вже медомъ вымащенй, — вóдказавъ Ко

чубей.

— Мудро говоришь, та не зовсѣмъ. Зъ вымаще

ныхъ медомъ рукъ птахъ може высковзнути, але зъ ру

ки, щó въ ѣжовóй рукавици, — чорта зъѣсть, коли

вырветь ся!

— Пó тамъ буде, те буде, — замѣтивъ Кочубей

зъ лестливымъ поклономъ, — а ты гетьмануй намъ

щасливо якъ найдовше!

— Василю!— сказавъ Мазеша, дивлячись ему въ

очи,— двохъ насъ лише тутъ, отже скажутобѣ правду:

невелике то щастье бути безустанно, якъ вóлъ, пбдъ

обухомъ або ждати, чи хутко тебе на верѣвцѣ поведутъ

на зарѣзъ. А чогожь намъ теперь лѣпшого сподѣватись?

Або-жь то мы, якъ инчій розумный нарóдъ, маемо яку

мету й прямуемо до неи? Куды тобѣ! Мы брикамоякъ

стадо молодыхъ лошакбвъ у степу. Скоропадскій*) мо

лить ся до Кремля, Палѣй герцюé на свою руку, Самусь

на свою, а всѣ нѣбы то люблять Украину, такъ що ради

*) Полковникъ стародубскій, котрого опбсля (въ р. 1708),

козаки выбрали гетьманомъ. Пр. пер.
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неи готовій вóддати все. Ну, и вóддають? Скоропадскій

запродавсь бы самому чортови задля любови до Вкраи

ны, Самусь зрабувавъ бы самого антихриста — задля

любови до Вкраины, а Палѣй загарбавъ бы нелише всѣ

землѣ коло Хвастова, але й усю Вкраину — задля лю

бови-жь до Вкраины! Тóлько ихня любовь варта, що й

они самій!

Всѣ спекою щиро прагнуть,

Та не въ одинъ гужь") всѣ тягнуть;

Сей на право, той на лѣво,

А все: — „братя“! То то й диво!

Кочубей здавалось вóдгадувавъ таемнй гадки Ма

зепинй.

— Пожди, гетьмане, нехай вóйна скбнчить ся, не

хай щастье перехилить ся на сю або инчу сторону, а

тогдѣ буде ще пора Украинѣ подумати про себе, пошу

кати може князя 1ій уже разъ покбнчити зъ опѣкунами.

Мазепа порозумѣва ся на выкрутахъ Кочубея.

— Проти Ѳго величества я не повстану певно, що

бы помагати гайдамакамъ и волоцюгамъ; але скажу

тобѣ Василю, що заки подумаемо про князя для Вкра

ины, то вже Вкраины не буде: старшина козацка пропье

ви й запродасть.

На другій день опбвдня мали вóдбутись заручины

Мотринй; мѣжь тымъ сегодня по вечери розмѣщено го

стей на нбчлѣгъ. Невóдлучный товаришь гетьмана Ор

ликъ лишивъ ся разомъ изъ нимъ у дворѣ, а Чечеля,

Чуйкевича й инчихъ молодыхъ гостей умѣщено въ по

бóчнбй будбвлѣ. Та привычнымъ до гулятики й обозного

житя козакамъ якось не выдалось одвѣтнымъ ити по

*) гужь — черта, напрямъ.

2
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тверезому спати. Не бракувало тамъ и порядныхъ коза

кóвъ, але передъ вѣвъ Чуйкевичь, сынъ скозаченого

шляхтюры, котрый въ часѣ повстаня Богдана Хмельниц

кого замѣнявъ плугъ на шаблю й дослуживъ ся степени

полковника. Сынъ пбйшовъ батьковскою дорогою; одер

жавъ у спадщинѣ непосидюче успособленье и пбйшовъ

на Сѣчь, де вóдбувъ свого рода школу украиньского ли

царства. Вóдтакъ повернувъ изъ вóдтóля;— пристóйный,

чемный и проворный, але не зъ великимъ розумомъ,

ставъ сотникомъ и добивавъ ся высшои степени.

Коли цѣла громадка найшла ся въ прибóчнóй бу

дбвлѣ, Чечѣль зачепивъ Чуйкевича.

— Слухайно, Чуйкевичу, чи не думаешь ты насъ

такъ на сухо покласти на сонъ?

— Заразъ, заразъ, я бѣгавъ до пивничного...

— Ну, и...? "

— Буде мѣдъ, и то не жидбвскій...»

— Попробуемъ

И справдѣ вказавъ ся на порозѣ худый, тонкій якъ

тычка, вусатый шляхтичь въ старбмъ пбдшитóмъ бара

нами кабатику, а за нимъ чотирохъ послугачѣвъ-хлоп

цѣвъ вкочувало кóльковедерне барило меду.

— Забавочку для вашихъ милостей вточують... —

СКАЗАВЪ IIIIIIЯXIТIIIIЬ.

— Кобы лишень годящу, — замѣтивъ Чечѣль.

— Берладиньскій... — додавъ пивничій. — Для бу

дучого зятя погребъ вго милости пана судьѣ отвертый.

— И для гостей! — озвали ся голосы.

— И для гостей.

Мѣжь тымъ вточено барило, поставлено на козлахъ

и коли однй вóдбивали чопокъ, инчй уставляли дзбанки

й склянки.
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— Бодай то бути будучимъ зятемъ пана судьѣ! —

завважавъ хтось, пестуючи збръ видомъ кухлѣвъ и

СКЛЯIIIIОЕТЬ.

— Можна не платючи за мѣдъ та й шити...

— Кобы то якъ найдовше можна бути въ чести

будучого зятя.

— И пити мѣдъ за дармо... -

Наповнили кубки, склянки, все, що було. Товариство

шило, дзвонило, галасувало, жартувало. Простодушній ,

смѣхи мѣшали ся зб спѣваною пбвголосомъ гулящою

пѣсенькою, жвавй, жартливй бесѣды,зъ поважными опо

вѣданями. Чечѣль доказувавъ, пивъ и розсмѣшувавъ за

десятьохъ.

— Гей! а ке сюды еще того берладиньского некта

ру!— кликавъ до дрѣмучого въ кутѣ джуры, — одна

ково все те на рахунокъ пана тестя.

— На рахунокъ! — бульботѣвъ Чуйкевичь.

— Слухай, пане Чуйкевичу! А щó буде, якъ наре

чена роздумаеть ся?

Чуйкевичь клѣпавъ очима й удававъ юнака, хочь

уже добре пбдчмеливъ собѣ.

— А нехай роздумаеть ся .. але щоб выпьемо, за те

IIе 334]IIЛАТИТЪ (23I,„,

Чечѣль доскулявъ ему.

— Знаешь щó, пане Чуйкевичу, бачить ся менѣ, що

панна тебе не дуже то й любить...

— А бачить ся, що й я не дуже... — бульботѣвъ

Чуйкевичъ.— На якого чорта козаковижѣнка? Сегодня

тутъ, завтра тамъ... Якъ есть кбнь та шабля, то й до

сыть; зъ жѣнкою щб робити?

— А на-вó-що женишь ся?

— Бабы женять...

— Женись, женись... аджежь на кульбацѣ жѣнки
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возити не ймешь, а въ дома завсѣгды найдеть ся хтосъ,

що схоче пильнувати...

— 6го правда...

опѣки...

Козацтво перекидувало ся смѣхомъ и жартами.

— Тобѣ такъ потрѣбна жѣнка, якъ умерлбму ка

дило, — жартувавъ Чечѣль,— якъ де забалакавшь ся

або зашьёшь, то й про жѣнку забудешь.

— Або въ дорозѣ за тютюнъ та люльку

НЯ6]IIIБ...

Слова сій выкликали смѣхъ и пригадали козацку

пѣсеньку, котру однымъ хоромъ пóдхоплено:

жѣночки боязливій,

вымѣ

Гей на горѣ та женцѣ жнуть!

А по-пбдъ горою,

Яромъ— долиною

Козаки идуть!

По переду Сагайдачный,

Шó промѣнявъ жѣнку

За тютюнъ та люльку —

Необачный!

Уже почавъ свитати ранній свѣтъ, якъ козацтво

выпило послѣдню кроплю, берладиньского меду й поля

гало спати по кутахъ та по полахъ.

3; 3:

Вътóй самóймайжехвили,якъдружина будучого су

дьиного зятя клала ся пьяна на сонъ, въ кóмнатцѣ Мо

тринбй на горйщу блиснуло свѣтло. Нѣхто не будивъ ви,

дѣвчина встала сама; не могла спати. Рóй гадокъ бре

нѣвъ ѣй въ головѣ, якъ рóй бжóлъ; вязавъ ся въ об

разы, въ довгй лѣта, пересувавъ передъ зажмуреными

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ Х1.У. 3

потребують "

I I
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вѣями цѣлй лавы людей, коней, королѣвску пышноту...

. Здавало ся ѣй, що она сидить на тронѣ, вытягав руку

до поцѣлунку, а довкола окружав би товпа въ глубокóй

покорѣ... Дѣвчина пóднесла шовѣки—й усе зникло. Она

впять трѣбувала заснути, сплющувала очи... Здалось ѣй

наразъ, що гетьманъ зближаеть ся до неи поважнымъ

гладкимъ крокомъ, витай покивомъ головы, якъ король

царедворця вытягае до неи мягку руку, усмѣхаеть ся...

Она зрываеть ся, протирая очи,— опять зникло все. Чув

лише въ грудяхъ якесь горячо, якусь духоту, не дбстав

ѣй воздуха; она розширяе: груди, щобы втягнути въ себе

якъ найбóльше воздуха, — и бракуе ѣй вóддыху... Бѣ

жить до вбкна, отвирае. кватирку й наконецъ вóддыхав.

Коли до ви уха долѣта6 якійсь гамбръ, шумъ...

Звѣзды зорѣли на небѣ блѣдымъ, звѣщаючимъ поранокъ

свѣтломъ. Вóдъ звѣздъ упавъ ви поглядъ мимохóть на

прибóчну будóвлю. Въ вóкнахъ мигтѣло свѣтло, въ сере

динѣ пересувались якйсь невыразнй постати, якъ бѣлй

тѣни... И тамъ були вóдчинянй всѣ кватирки; й тамъ

бракувало свѣжого повѣтря.

— Пьють... — подумала зъ вóдразою Мотря й вы

тягнула руку, щобы замкнути вбконце, але вразивъ ви

якійсь хрипливый, дикій спѣвъ, — она спинила вытяг

нуту руку й почула выразно шѣсню, присвячену герой

ству Сагайдачного, —

Шо промѣнявъ жѣнку

За тютюнъ та люльку—

Необачный!

Хришливй й шишучй голосы гукали безъ такту Il

мельодіи; кожный старавъ ся роздути свои груди якъ

можь найширше, щобы выкинути всѣ дикій голосы зъ

душѣ. Дѣвчина здригнула ся зъ обриду й зачинила ква

тирку, та вже не клалась у постѣль, — сонъ вóдлетѣвъ
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и не хотѣвъ вернутись до розбудженои душѣ. Она запа

лила свѣчку, вдягла ся въ паняньскій кабатикъ; коли

прійшла ѣй до головы якась гадка.

— Добре, — сказала сама про себе й наблизивши

ся до великои, кованои, мальованои скринѣ, вóдчинила

вѣко, пбдперла его, щобы не впало на голову, похили

лась надъ скринею и почала перевертати. Она шукала

щось, наконець найшла. Була се невелика штука парчѣ“).

Мотря поклала ви на двигликуй примкнула поволи вѣко

вóдъ скринѣ, розкинула пбеля того парчу на столику и

роздумувала. Пядью мѣрила ширину й довготу, задуму

валась, кивала мимохóть головою, мовъ выражала легко

невдоволенье, всмѣхала ся ледви замѣтнымъ усмѣхомъ

до полискуючои: передъ нею срѣбнои матеріи зъ выра

зомъ якогось внутрѣшнього задоволеня на лици. Коли

вже вóдмѣрила все, якъ треба, сперла легко обѣ руки

на парчи и вдивила ся въ неи. Черезъ хвилю дивилась

она задумана, занята одною гадкою, щó прокинула ся

въ ви головцѣ й заслоняла все. Наразъ пóднесла очи й

ви збръ стрѣтивъ ся зъ дневнымъ блескомъ.

Мотря сплеснула въ долонѣ.

-- Ахъ, Боже! день! — закликала; вóдтакъ нахи

лившись дамухнула на свѣчку; свѣтло згасло.

Она вхопила швидкимъ, горячковымъ рухомъ за

ножицѣ й вбдтяла вóдмѣреный кусень парчѣ.

Въ пору, якъ она вóдтинала, увóйшла Даркайзди

вована зушинила ся въ порозѣ. Мотря въ сѣй порѣ ще

спала, — а сегодня, щ6жь то ѣй стало ся?

— Се ты, Дарко?

*) парча”— тяжка, ткана срѣбломъ або золотомъ ма

терія. Пр. пер.

46
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— Я паннунцю...

— Ходи, поможи менѣ звинути матерію i сховаемо

въ скриню. Дарка приступила несмѣло й почала звивати.

— Нà-що то паннунця псують? — запытала.

— На-щось...”— вóдповѣла задумана дѣвчина, —

г швидко побачишь, на-що...

— А мама що скаже?

— Мама? а що-жь бы могла сказати? Адже-жь то

мов.. Батечко купили самій въ Килѣвѣ.

Сповняючи приказъ Мотрѣ, Дарка не могла нади

вувати ся змѣнѣ, якоя була свѣдкомъ. Весела, спѣвуча,

мѣтка звычайно дѣвчина перемѣнила ся нечайно, спо

важнѣла, стала ся мовчазною, — мовъ до-разу забула

спѣвати i говорити. Давнѣйше була для служанки не

панею, але приятелькою зб щирымъ, простымъ дитин

нымъ серцемъ, -— теперь же выдавалась якось холод

нѣйша, задумана. Пó сталось изъ нею?

Знала, що сегодня мають вóдбутись ви заручины, —

ждала на нихъ зъ якоюсь багóю, щебетала объ тóмъ,

щó буде робити въ своему домѣ, де бувати-мe,—а коли

наблизила ся хвиля тыхъ заручинъ, дѣвчина наразъ не

мовь забула про нихъ и про будучого мужа.

Дарка сховала парчу въ скриню, замкнула ви ста

ранно и звернулась до Мотрѣ:

— А теперь щб робити?

— Теперь... принеси менѣ кросна, натягнемо ма

терію.

Дарка принесла кросна й помогла натягнути мате

рію на валки.

— Поможешь менѣ нашити.

— Добре. -

Обѣ дѣвчины, слуга й панна, станули по обохъ бо
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кахъ кросенъ и почали нашивати парчу на валки, на

тягаючи а рбвнаючи що хвиля.

Мотря робила всезъ горячковымъ поспѣхомъ, наче

залежало ѣй на тбмъ, абы роботу скóнчити якъ мога

найскорше.

Коли вже натягли матерію на кросна й приготовили

до вышиваня, Мотря присунула кросна до вóкна, до

свѣтла, уставила ихъ впоперекъ, вóдтакъ узяла лежучій

на дзиглику китайковый мѣшечокъ, стяганый у горѣ

шнурочкомъ, отворила его й высыпала зъ боку на кросна

мбточки шовку въ найрбзнѣйшихъ краскахъ. Зробивши

те, она почала вдивляти ся въ розтягнену мигливу парчу,

наче хотѣла вчинити розкладъ роботы.

— Принеси менѣ углика,— сказала доДарки.

Слухняна Дарка принесла угликъ.

Мотря взяла его въ руки, звернула острымъ бокомъ

до натягненои на кроснахъ парчѣ й задумалась черезъ

хвилю. Вбдтакъ кóлькома смѣлыми чертами намѣтила

углемъ щитъ, котрый занявъ середину поля, намѣтила

дальше на щитѣ ѣздця, легко дотыкаючись вуглемъ ма

теріи й значучи слѣдъ ледви видными чертами. Одна

запрятана роботою, а друга бездушнымъ вдивлюваньемъ,

не почули, коли ввóйшла въ кóмнатку Кочубеиха. Она

розглянулась по покоичку й въ однбй хвили змѣркувала,

щó дѣвть ся. "

— Шó тобѣ Богъдавъ?— крикнула она, сплеснув

ши въ долонѣ.

Дарка вóдскочила на ббкъ. Мотря пóдóйшовши до

матери, поцѣлувала еи въ руки на добрый-день.

— Хоругву хочу почати, мамо!

—Та теперь, заразъ? — пытала Кочубеиха, ди

влячись на доньку, котра выглядала змѣнена й блѣда

пбсля безсоннои ночи.

- - .
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— Теперь.... не маю на кроснахъ нѣякои роботы.

Въ ви голосѣ дзвенѣла якась навага.

— Ш6 за пустый вѣтеръ товчеть ся тобѣ по головѣ?

— запытала суворо.—Черезъдвѣ годинѣ прийде о. Ино

кентій, а ты бавишь ся. Гетьманъ уставъ уже досвѣта,

а батька ажь ротъ болить изъ нимъ балакати, —то мо

же-бъ выручила. Вбирай ся заразъ и сходи.

Мотря станула впять при кроснахъ, вдивляючи ся

въ намѣченый углемъ рисунокъ и щось обдумуючи, не

мовъ нѣ трохи не чула, щó мати говорить. При словѣ

„гетьманъ“ пóднесла на матѣрь очи й сказала:

— Заразъ иду... ”

Вóдтакъ звернула ся до Дарки.

— Знаешь, щó треба?

— Знаю... готове...

Черезъ пбвъ годины пбсля того вбрана вже Мотря

бавила розмовою Мазепу. Розмова вела ся займаюча й

довга: про Киѣвъ, про монастирску науку, про побутъ

Мазепы въ Киѣвѣ, котрый Мотря затямила собѣ ще зъ

дитинныхъ лѣтъ, про хоры, на его честь спѣваній, про

смолянй бочки, запаленй здовкь берегóвъ днѣпровыхъ—

однымъ словомъ спомины заняли обоихъ: дѣвчину, що

вступала доперва въ житье, i мужчину, котрый пересту

пивъ другу половину житя iй дóйшовъ до бóльшихъ може

почестей и славы, нѣжь маривъ про нихъ зá-молоду.

Видко подобались они собѣ взаимно. Ѳи очарувала слава,

краса, енергія и образованье гетьмана, а его — моло

дбсть, свѣжбсть и сила дѣвчины.

— Незадовго вже приѣде о. Инокентій,—замѣтивъ

Те?"ТЬIXIIIЪ.

— Незадовго...

— И... поблагословить васъ...
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— Нехай собѣ благословить... — сказала байдужно,

— якъ Богъ дасть, такъ и буде...

Слова сій здивували гетьмана.

— Адже-жь любишь его? — запытавъ.

— Нѣ!... — вóдповѣла рѣшучо.

Ихъ погляды стрѣтились: одинъ выражавъ здивова

нье, другій спокóйну але рѣшучу резигнацію.

— И годишь ся на все?

—— Мати й батько велить...

Мазепѣ така резигнація выдалась майже проступ

комъ. Якійсь жаль будивъ ся въ нѣмъ для дѣвчины.

— Адже-жь се вступъ лише... опóсля звяжутьвамъ

руки на вѣки и мусѣти-мешь изъ нелюбомъ жити... що-жь

пбчнешь?

6и очи заблысли гнѣвомъ.

— Жити? Нѣколи! Все те скóнчить ся заразъ на

вступѣ, — сказала зъ навагою.

Передъ вóкнами дому мигнули санѣ.

— Отець Инокентій... — сказала нѣбы про себe

Мотря.

— Иди, мое серденько, я самъ лишу ся... бачу, що

мати зближавть ся... поговорю зъ нею...

— Лишень не про мене.

Гетьманъ подавъ ѣй руку й вытягнуту руку дѣвчи

ны зблизивъ до устъ и поцѣлувавъ.

— Дай тобѣ, Боже, бути щасливою.

— Пасливою? — повторила Мотря якъ вóдгомбнъ,

— изъ кимъ?

И вбдóйшла на привѣтъ о. Инокентія. Мати заняла

ви мѣсце бóля гетьмана.

Заручины вóдбулись величаво, але пбдъ вражѣньемъ

якогось пригнобленя, котре вдѣлило ся всѣмъ присут
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нымъ гостямъ. Оно плыло зъ одного жерела: зó смутно

го й задуманого Мотриного лиця, котра хочь и пере

свѣдчила ся, що не любить Чуйкевича, що его жѣнкою

не буде, не хотѣла причиняти родичамъ журбы при

спрошеныхъ гостяхъ, але вóдразы й смутку не могла

3341724IIIТII.

Прошеный на нбчлѣгъ гетьманъ, не лишивъ ся;

вымовивъ ся нечайною потребою й вóдъѣхавъ передъ

вечеромъ. Але выѣхавъ не безъ якихсь вражѣнь и помѣ

чень, котрй найшли вóдгомбнъ въ серци й у головѣ,

Образъ Мотрѣ зоставъ ся въ его серци, зъ тои хвилѣ,"

коли на самотѣ розмовлявъ изъ нею; лице еи було блѣ

де, задумане, очи блискучѣ, голосъ певный, гадки на

важнй. Вбнъ чувъ, що въ ви грудяхъ бьеть ся добре,

любляче серце, котре здалось шептало до него: „борони

мене...“ Вбнъ чувъ ся безсильнымъ и якійсь скаженый

гпѣвъ прокидавъ ся въ ньому. За однымъ его знакомъ,

за однымъ звукомъ голосу сто тысячъ головъ похилялось

передъ нимъ, мигтѣло сто тысячь шабель, готовыхъ ру

бати ся за него, — а безобороннóй дѣвчинѣ, котра якъ

лагóдный вѣтеръ до него горнеть ся, вóнъ помогти не

годенъ!

Мазепа въ крытыхъ саняхъ вертавъ ся зъ Орли

комъ. Була нбчь зоряшна, морозна, спокóйна. Оба они

— гетьманъ и писарь, кожный въ своему кутѣ сидѣли

задуманй.

— Пане Орликъ, — спишь?

— Нѣ, ясновельможный гетьмане!

— Шó ты думаешь про все те? Пó-що они выда

ють дѣвчину за того нечупайду? .

— По моѣй гадцѣ оно пригóдне для Кучубея, але

се не вго робота, а ви. Баба честолюбна й преть ся на

передъ.
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—Та й менѣ бачить ся, що дѣло не безъ хитро

щѣвъ. Чуйкевичь добрый козакъ, але хамъ; а що ѣздить

на Сѣчь и тымъ гольтѣшакамъ набрѣхуe, такъ чи не

здаеть ся старому, що зъ помогою Чуйкевича потрапить

на Батуринъ?

— Нема сумнѣву, що такъ ему здаеть ся... Люде

потайки балакають, що ему гетьманство пахне.

— Шкура татарска! — покликнувъ гетьманъ зъ

досадою, — я его на таке гетьманство заведу, що ему

анѣ не приснило ся... Дасть Богъ дождатись весны, пбй

Iдемо до Ляхбвъ, роздивимось, рознюхаемо тамъ усе, а

тогдѣ й до нашихъ кандидатóвъ на гетьманство добе

ремось!

— Я ручу ся, — сказавъ Орликъ,— що Кочубей

тягне вашу ясновельможнбсть за слово, абы вóдтакъ мавъ

нрó-що писати въ Тайный приказъ.

— И я замѣтивъ, що тягне; але якъ прийде пора,

то й я потягну его за языкъ.

Пбсля хвилѣ мовчанки гетьманъ додавъ:

— Хтось мусѣвъ зрадити нашу переписку зъКаро

лемъ и Станиславомъ, бо Кочубей надто вже до ладу

натякавъ менѣ.

— Про переписку знае лише ваша ясновельмож

Iнбсть, о. Якбвъ и я; зъ насъ трьохъ певно нѣхто не

зрадивъ.

— А, то въ такбмъ выпадку догадуеть ся...

Оба подорожнй замовкли опять.
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Опóръ Мотрѣ.

Гетьманъ и генеральный писарь заходились вóдóр

вати Вкраину вóдъ царя ій тымъ чиномъ вызволити ви

зъ московскои кормиги. Они працювали за-для тои цѣли

довго й потайки, чули, що робота доведена вже до кóн

ця й леда хвиля треба буде пóднести сулицю. Укрывати

потайнй замѣры дальше було майже неможливо. Зню

хавъ и Палѣй, що оно не туды йде, куды вбнъ собѣ ба

жавъ бы, та й Кочубей догадувавъ ся iй высказувавъ ся

дуже двозначно. Мазепа знавъ, що те все скóнчить ся

новымъ доносомъ до Петра Великого и що зъ того треба

буде выкручуватись. А тутъ якъ на злбсть и о, Якóвъ

не вертавъ ся зъ вѣстями и до весны було ще далеко,

щобы бодай зъ усѣма силами рушити въ Украину; хто

знаё, може тамъ скорше наступить розвязка. 6го мучила

боязнь, що Петро може: взяти назадъ свой приказъ и за

мѣсць на Вкраину, звалить ити на пбвночь, щобы засло

нитись козаками проти Пведбвъ у першбмъ огни, або

роздѣлить его армію i обезсилить. Все було въ напру

женю; одинъ рухъ — и вся довголѣтня будбвля могла

розпасти ея, завалитись и знищити всѣ пляны, котрй об

думувавъ гетьманъ. Середъ непевного дожиданя, тревоги

й недостачѣ вѣдомостей про о. Якова минавъ часъ на
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приготовахъ до походу въ Украинузъ помогою Августови

П. Яка то буде помбчь, гетьманъ самъ вще не знавъ,

але бажавъ якъ-мога швидше зблизити ся до Полякóвъ,

бо тогдѣ мóгъ мати лекшу нагоду порозумѣти ся iй по

радити ся, щó дѣяти.

Гетьманъ знавъ, що Августъ П. не мая любови въ

Польщѣ, що шляхтѣ не подобають ся вóдносины, котрй

замотували край въ вóйну зб Шведами, — и се могло

якъ разъ найбóльше помогти гетьманови въ укладахъ зб

шведскою партіею за-для переведеня власныхъ плянбвъ.

" Сѣчь, вóйско, цѣле Запорожье вóддыхало невдово

леньемъ, а Мазеeа вмѣвъ те чутье потайно розбудити?

вбнъ пригадувавъ козакамъ, що Польща була раббвни

комъ козацкихъ вольностей, що такимъ же лютымъ ра

бóвникомъ супроти Украины всть сегодня Россія, а вбнъ

самъ, гетьманъ, есть одинокимъ оборонникомъ тыхъ

вольностей, але супроти Россіи безсильнымъ. Кóлько ра

зóвъ лише мóгъ, гетьманъ дававъ народови почути цѣлу

суворбсть політичнои залежности; за податки й провины

обдиравъ козакóвъ и чернь зó шкуры, а мѣжь тымъ по

тайки шептавъ имъ до уха: „самій вы того хотѣли! Бо

лить мене ваша кривда, але що-жь я вамъ поможу та

й якъ? Адже-жь се не вóдъ мене залежить... У васъ въ

рукахъ зброя... я — гетьманъ мальованый... писну лише

слово, а заховають, де й перець не росте, на мое-жь

мѣсце пришлють вамъ боярина зъ приказу, — думаете,

що буде лучше?"

4. Отке народъ нарѣкавъ глухо й выжидавъ. Петро

присылавъ Мазепѣ що-разъ солодшй указы, а гетьманъ

засылавъ царя що-разъ покóрнѣйшими листами i дававъ

новй доказы вѣрности. Однй лише гетьманъ и Орликъ

знали, щ6 значать тій доказы й до чого стягаеть ся та

політична гра. Петро бувъ свѣдóмый того, що обманюе
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гетьмана, зъ котрымъ скорше чи пбзнѣйше треба покóн

чити рахунки; лише що теперь сидѣли ему на карку

Шведы. Въ великихъ Петровыхъ плянахъ не було мѣсця

для малои Украины; тамъ, де володавъ вóнъ, не могло

бути мѣсця для жадного на пбвъ независимого гетьмана.

Двозначне становище украиньского гетьмана не могло

подобати ся Петрови, котрый прочувавъ у ньому против

ника, щ6 мóгъ у догбднбй хвили выступити рѣшучо, —

отже радый бувъ его збутись чимъ швидше. Гетьманъ

провижавъ и вóдгадувавъ потайнй замѣры царевій и то

му въ тишинѣ способивъ вóдпоръ; але зъ такою неволь

ничою покорою вмѣвъ знижатись, выставляти свою фi

зичну нембчь и такимъ солодкимъ оповѣданьемъ зако

лысувавъ противника, що той зъ его боку не мóгъ дога

дати ся зрады. Всѣ нитки таѳмнои роботы лежали въ

его и въ Орликовыхъ рукахъ. Нѣщо було бояти ся, що

тайна може выкрытись.

Мѣжь тымъ подѣѣ посувались поволи и якъ то

звычайно бувае, що-разъ бóльше замотувались.

Гетьманъ способивъ ся до походу, якъ лишень зб

слизне снѣгъ; порозумѣвавъ ся зб старшиною и наказ

нымъ гетьманомъ — однымъ"словомъ, бувъ дуже дѣ

яльный. 6го быстре око помѣтило змѣну въ Кочубею, —

але не пытавъ ся за причинами, а навшаки гладивъ якъ

мбгъ головно надѣвко гетьманства по собѣ й чинивъ ся,

що вго смуткóвъ не помѣчав нѣ-трохи. Одначе гетьманъ

догадувавъ ся, пригадавши собѣ послѣдню розмову, що

певне дома дóткнула его якась прикрбсть. На новый

рóкъ чи пбеля нового року мавъ вóдбути ся слюбъ Мо

трѣ зъ Чуйкевичемъ. Новый рбкъ минувъ давно, а Ко

чубей на слюбъ не просивъ нѣкогó,"отже видко и слюбу

не було,

По выѣздѣ гетьмаиа зъ Жукбвъ зайшла въ домѣ

ч» " е.
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обозного судьѣ якась невыяснена змѣна, котра непокоила

батька й матѣрь.

Кочубеиха зъ усею дрóбничною запопаднбстючесто

любнои матери ладила своѣй донцѣ весѣльне придане.

Пятьдесять дѣвчатъ въ день и нбчь шило й мережало

для молодои панны. Але Мотря навѣть окомъ не кинула

на ихню роботу, не похвалила нѣколи, навѣть коли ѣй

принесено найгарнѣйшй мережки. Въ ви думцѣ мережи

лись гарнѣйшй гадки, нѣжь найкрасшій взоры дѣвочихъ

робóтъ. Зъ покóрнои, безоглядно слухнянои и пбддаючои

ся воли родичѣвъ выхованки Фролбвскихъ черницъ пе

ремѣнила ся нечайно Мотря въ самостайну женщину. Въ

приспанбй души прокинули ся власнй бажаня, а роѣ га

докъ, якъ розбудженй бжолы, бренѣли передъ нею якъ

весняна мрѣя.

Давнѣйше батько й мати були для неи найвысшою

волею, зъ котрою годила ся безъ найменшои прикрости.

Сегодня-жь та воля выдавала ся ѣй тягаромъ, котрый ви

не лише пригнѣтае, але й намагаеть ся зломати, запану

вати надъ нею, зробити зъ неи невольницю чужихъ га

докъ, часу, вчинкбвъ. . .

Чимъ частѣйше говорили родичѣ про слюбъ, про

Чуйкевича, про свѣтлу будучбсть молодои пары, тымъ

бóльша сила вóдпорна росла въ ви души. Розмова про

ту будучбсть робила вражѣнье натисканои пружины:

чимъ сильнѣйше натискала ся пружина, тымъ вóдпор

нѣйшою була дѣвчина. Чуйкевичь стававъ ся для неи га

дливымъ, а вже найбóльше тогдѣ, коли щобы приподо

бати ся нареченбй, розказувавъ про свои дикій, геройскій

походы, про суворе, але бездѣльне житье середъ пала

нокъ и куренѣвъ, котрого одна частина була присвячена

снови й гулятицѣ, а друга одчайдушнбй боротьбѣ зъ та

татью и въ ляхами, то башмаче невомoне житье
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вѣчно зъ ногою въ стремени, зъ шаблею въ руцѣ, несвѣ

доме бажанье запаху свѣжои крови, котрый манивъ до

себе й запаморочувавъ, — усе тe не могло найти оправ

даня въ ви очахъ, а выявляло лише въ усѣй наготѣ ди

кóсть душѣ того, зъ котрымъ она мала злучитись.

Шо-жь доконало въ нѣй таку перемѣну?

Одно слово гетьманске: — хоругва пбдъ котрою

треба бороти ся за Вкраину!

Бороти ся за Вкраину, — подумала собѣ дѣвчина.

— Шо-жь то есть Украина? Длячого треба за неи боро

тись? въ якóй цѣли боротись?

Въ ви молодечомъ умѣ закроювали ся невыразнй

образы, повставали й вязали ся якйсь напбвъ заснованій,

неяснй мысли, наче далекій виды лѣсбвъ покрытій синье

ватою заслоною... Отке комусь дѣеть с н кривда, когось

треба боронити, треба знаку якогось, при котрóмъ могли

бы згромадити ся всѣ тій, що однаково думають, що хо

тять дружно боронити ся проти кривды. Коли-жь высту

пають до боротьбы тысячѣ люда, то видкодѣвть ся крив

да не одиницямъ, а загалови, цѣлому народови. Треба

отже боронити цѣлый нарóдъ, его святощѣ, землю, его

права й свободу — треба боронити вбтчину.

Тогдѣ немовъ антітеза ставали передъ нею дикій,

повнй шаленои вóдваги й фізичныхъ намогъ оповѣданія

Чуйкевича. Пбдъ якимъ стягомъ вóнъ боровъ ся? чого

хотѣвъ, чого бажавъ? Длячого въ своихъ оповѣданіяхъ

вбнъ высувавъ на передъ самій личнй цѣли, личнй на

мѣры, а имени Украины не згадавъ нѣколи... Очевидно

вóнъ не лицарь, — заключала она, — бо не любовь до

вбтчины загрѣвала его до подвигóвъ, але п1хало до дѣлъ

залюбованье до бурливого й гулящого житя, а се-жь не

бувъ товчокъ людяный, лучшій, благороднѣйшій.

Якъ кинена злучайно искра, коли найде догóдне
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мѣсце й вѣтеръ ви роздуя, выкликуя пожаръ,— такъ

само й людска гадка, хочъ бы й повстала злучайно, вы

кликуs неразъ у спокóйнбй людскóй души бурю.

Кочубеиха бачила змѣну въ донцѣ, помѣтила ви

давно, але не знала причины, котра тузмѣну выкликала.

Она була до того за проста й за честолюбна женщина,

а. Мотря була надто горда, щобы сповѣдатись передъ ма

за тѣрью зб своихъ гадокъ тымъ бóльше, що на кóлько мо

гла завважати, не найшла бы для нихъ послуху. Тому

все, щ6 кипѣло въ душѣ, она замкнула въ собѣ, а для

окруженя мала лице спокóйне, задумане, инколи лишень

смутне. "

Рóзно поясняли собѣ люде ту задуму молодои дѣв

чины: однй вагою i врочестю хвилѣ, другй закоханьемъ,

инчй тугою за нареченымъ. Мотря слухала выразóвъ спбв

чутя зъ покорою, иногдѣ зъ поблажливымъ усмѣхомъ,

але правдивои причины не выявляла нѣкому. Опроче жь

сама она ще не вмѣла назвати тои причины, ще не вы

найшла назвы длятои новои силы, котра въ нѣй бурлила,

для тои новои гадки, що ви покликало до житя одно

гетьманске слово. Въ такбмъ душевнбмъ станѣ нѣчого

й дивного, що ви нѣ трохи не обходили всѣ приготовы

до слюбу. Она дивилась на нихъ байдужимъ окомъ и

снувала власнй пляны.

Дѣвчина сидѣла цѣлыми годинами на горищу за

кроснами передъ вбкномъ, але часто якось робота не

йшла споро. Пальцѣ не слухались ви, а думка знималась

по-надъ жукóвскй бѣлымъ снѣгомъ покрытій хаты й вы

бѣгала въ бѣлый, далекій, безкраѣй степъ, на котрому

не було видко анѣ села, мѣстечка, анѣ житя якого не

будь, не видко було навѣть дороги. Постелялась лишенъ

одностайна, безкрая, степова площа. Спершись лбктями

на кросёнця, пбдперши чоло рукою, вдивляла ся Мотря
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черезъ збгнутй долонѣ въ окутаный снѣговымъ покры

валомъ степъ, наче хотѣла на ньому щось доглянути...

Широкій степъ лиснивъ ся, мигтѣвъ, блищавъ проти

сонця, але на ньому не було слѣду житя. Лише звисало

надъ нимъ блѣдно-блакитне небо, освѣчувало вго сонце

й ажь вечеромъ передъ заходомъ сонця показували ся

на бѣлому тлѣ снѣговому стада воронъ и галокъ, щ6 ле

тѣли за наживою або на нбчлѣгъ, або лисійця мышкуючи

пересунула ся черезъ рбвнину.

Одначе степъ той безъ житя дѣвчина оживляла

власными думками Змучене око перестало вóдбивати

дѣйстнй образы й тогдѣ здавалось дѣвчинѣ, що все, чимъ

лише наповнила ся ви душа, выйшло, вылетѣло якъ мрѣя

въ безкраѣй степъ, оживило его, розмалювало инчими

красками. На далекихъ краяхъ виднокруга, щó золотивъ

ся останними промѣнями захбдного сонця, пересувались

передъ очима дѣвчины статнй, высокй гордй, але шовнй

лагóдности й доброты знакомій постати, а надъ ними по

вѣвала хоругва — за Вкраину!.. Она пбзнала ту хо

ругву, — сежь та сама хоругва зъ Архангеломъ, котру

недавно вышивала для гетьмана... А тамъ у багрянбй де

ліи йде попереду — вбнъ, гетьманъ...

Мимохóть здрбгнулось ви серце, запали повѣки, пбд

неслись опять, — та невыразна картина зникла; та сама

здалось рука, котра намалювала ви на бѣломъ тлѣ сте

пу, затерла картину. И опять мигтѣвъ передъ нею въ

сѣрому блеску вечеря, окутаный снѣговымъ покрываломъ

розлогій степъ.

Мотря почула за собою шелестъ крокóвъ и обозрѣ

ла ся; за плечима въ неи стояла Дарка. Лице служанки

було розъяснене радбстнымъ усмѣхомъ; видко приходила

зъ доброю новиною. Дарка вже отворила на половину

уста, вже хотѣла промовити, але зирнувши на Мотрю,
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неждано немовь заснула. Дѣвчинѣ не пóдъ силу було

розгорнути, яка перемѣна стала на лици панянки, але

постерѣгала на ньому таку повагу, що не насмѣлила ея

промовити.

, 6и вагливбсть помѣтила Мотря.

— Шó маешь повѣсти?— осмѣлила ви.

Дарка переступила зъ ноги на ногу.

— Або-жь я знаю? Хотѣла паннунци сказати, що

приѣхавъ...

Мотря облилась румянцемъ.

— Хто? — гетьманъ приѣхавъ? — спытала зъ

нервнымъ поквашомъ.

Дарка розняла ротъ и мовчала, водячи блуднымъ

зоромъ по покою.

-- Хто-жь?— повторила Мотря, дивлючись пильно

служанцѣ въ очи, мовъ бажала въ нихъ вычитати вóд

повѣдь скорше, чимъ почути.

Дарка зъ пбдборнымъ дурноватымъ выразомъ вóд

повѣла:

— А... панъ сотникъ...

Обѣ дѣвчины замовкли. Мотря всмѣхнула ся бо

лѣстнымъ усмѣхомъ, немовь збуджена зб сну, а Дарка

стояла середъ покою, незнаючи, щб почати, — ви жѣ

ноча душа вóдгадала зъ одного Мотриного слова всѣ

думки.

Чуйкевичъ приѣхавъ саме на весѣлье.

Стало ся се въ хвили, коли Мотря найменше про

весѣлье думала. Она збридила собѣ Чуйкевича давно;

лагóдна, вражлива, чиста душа дѣвоча не могла найти

въ ньому нѣчого, до чого могла бы присилити свои чу

тя, а дике бурлацтво й вóдвага скозачѣлого шляхтича

не выкликала въ нѣй сестриного вóдголосу. Нѣколи на

реченый не представивъ ся ѣй чололовѣкомъ, нѣколи не

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ ХLV, 5
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выявивъ передъ нею людскихъ змагань и бажань, по-за

котрыми гинула-бъ и затиралась бы его власналичнбсть.

Навпаки-жь вóнъ представивъ ся ѣй якъ несвѣдома бру

тальна сила, якъ якійсь дикій и невгамованый елементъ,

— якъ вѣтеръ, якъ вода, котрй, правда, женуть ся въ

одному напрямку, але женуть ся безъ цѣли, безъ най

меншои свѣдомости, валять, нищать, заливають, торо

щуть усе, щó стрѣнуть по дорозѣ и треба ажь розумнои

руки людскои, абы тій елементы взяти въ карбы.

Правда, вытье вѣтру, бѣгъ воды не лишенй якоись

понады, може й поезіи, але то завсѣгды дикій силы й:

бóльше нѣчого. Тому-то нема дивоты, що бурлива минув

шбсть и навѣть теперѣшнбсть сотника будили въ нѣй не

хóть и вóдразу. Ихъ характеры не мали нѣякого гармо

нійного сполучника, а однакожь хотѣли ихъ получити.

Зъ хвилею, коли Мотря вóдгадала ту рбзницю й

вóдтакъ выяснила собѣ, уже Чуйкевичъ не мóгъ бути ви

мужемъ.

Постанова ви выразила ся, правда, въ короткóй роз

мовѣ зъ гетьманомъ у пору его пробутку на заручинахъ,

але родичамъ Мотря не мала вóдваги сказати, що за

Чуйкевича не пбйде. Она вбдкладала, дожидалась, мо

же якась незвычайна причина вызве потребу вóдклика

ня обѣцянки, або може сотникъ роздумаеть ся. Тымча

сомъ сотникъ не роздумувавъ ся, а причина не появила

ся жадна. Та настала хвиля рѣшуча. Все було готовe

придане въ скриняхъ зложене, панъ молодый приѣ

хавъ зъ дружбами.

6го приѣздъ бувъ послѣдньою кроплею, котра пе

реповняв чару, бувъ тою силою, котра невидимо попы

хала ви ввести въ дѣло рѣшену постанову. Въ першбй

хвили дѣвчина почула тревогу. Будь-що-будь, а ви по

станова противила ся воли родичѣвъ, тóй самóй воли,
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котрбй учили ви пбддавати ся зъ невольничою поко

рою. Нѣчого дивного, що она бояла ся. Бувъ се

бунтъ, за котрый родичѣ могли покарати ви смертію и

нѣ одинъ голосъ не озвавъ ся бы въ ви оборонѣ супроти

домашнього варварства.

Мотря сидѣла отже передъ вóкномъ задумана, за

журена, задивляючи ся передъ себе сумнымъ окомъ, пе

редъ котрымъ роили ся ви власнй думки, пляны йзамѣ

ры, а зъ посередъ нихъ выхиляла ся мара сумнѣзу, ко

тра кидала ѣй страшне пытанье: що зробишь? куды

втечешь?...

Зъ помежи рухливыхъ образбвъ и думокъ, що ро

емъ пересували ся передъ ви очима, выхиляла ся десь

далеко пбвъ-туманомъ ослонена. зелено мальована опу

ка копула, а на нѣй мигтѣвъ золоченый хрестъ... Она

пбзнала Фролбвскій монастирь.

— Ахъ хиба туды втечу! — сказала сама до себе

дѣвчииа. — Тамъ приймуть, захистять, пригорнуть, по

шанують и въ малбй келіи замкну увесь мóй свѣтъ...

Серце стисло ся ѣй болючé, повѣки задрожали,

” на очи навернули ся сльозы. Дѣвчина мала що лише

розплакати ся на взрыдъ, коли почула материній кроки.

Якась гордбсть здусила тй сльозы на самбмъ днѣ душѣ.

Она не хотѣла ихъ показати нѣкому, навѣтъ рбднбй ма

тери нѣ; щобъ нѣхто не догадавъ ся, щó въ нѣй кипѣ

ло, бурило, перевертало ся, рвало ся кудысь далеко

до незвѣстныхъ людей, на незвѣстный свѣтъ. Тѣй ледви

лишилось на тóлько часу, щобы прибрати веселый видъ,

коли скрипнули дверѣ й увбйшла мати. Побачивши ве

селѣйшу, нѣжь звычайно, Мотрю, мати сѣла бóля донь

и сказала на пбвъ жартливо: "

— Ѳму видко пильно... мавъ приѣхати ажь пбсля
. У.

45
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завтра, а мѣжь тымъ уже сегодня наднесло его лихо зъ

усею дружиною.

Мотря впять споважнѣла.

— Кого, мамо?— запытала.

— Якъ то, кого? Не знаешь хиба...

— Не знаю...

Кочубеиха зъ задиву сплеснула въ долонѣ.

— Адже-жь посылала до тебе ту ворону, Дарку...

Повернула розсѣяна. Пытаю: казала?— Казала, — ка

же... Приѣхавъ Чуйкевичь!

Мотря не звернула здалось уваги на сю послѣдню

вѣстку, але бажала оправдатиДарку, бо знала, щогнѣвъ

матери на слугу кóнчивъ ся усе нагайкою.

— Правда, говорила менѣ щось... але я не дочула.

Те оправданье успокоило Кочубеиху.

— Вбирай ся-жь, рыбко, — сказала лагбдно до

доньки, — и приходи до насъ.

Она встала зъ крѣсла й мала вже выйти. Мотря

спинила еи поглядомъ. Лице дѣвчины набрало неждано

мармуровои блѣдности, а очи, щ6 ще блыщали вóдъ не

давно нахлинулыхъ слѣзъ, вдивляли ся въ матѣрь такъ

пильно, наче хотѣли прошибнути ви на-скрóзь. Мотря

прибрала таку поставу, немовъ хотѣла говорити, та гово

рити не могла, бо якійсь невидимій руки стискали ви за

горло. Але уся постать дѣвчины выражала якусь гор

дбсть, рѣшучбсть.

Перелякана мати посмотрѣла на неи.

— Шо тобѣ е ? — запытала.

Той запытъ вывѣвъ дѣвчину зъ нерухомости.

— Моя мамо,— сказала она рбвнымъ спокойнымъ

голосомъ, повнымъ природности и солодости, — чи Чуй

кевичь по мене приѣхавъ?

Голосъ той успокоивъ Кочубеиху.

1

1

!
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— Отто гарна доня! За тыждень весѣлье, а она не

знае, до кого князь приѣхавъ!
«минаже

Жартливу замѣтку матери Мотря зустрѣла ледви

помѣтнымъ усмѣхомъ.

— Знаешь, мамо, — сказала зъ тою самою солодб

стю й супокоемъ, — що я за Чуйкевича не пбйду. Я

роздумалась.

Слова ей вчинили на Кучубеяху таке вражѣнье, якъ

коли-бъ побóчь неи лулуснувъ грбмъ, оголомшивъ ви й

перестрашивъ. Она дивилась на доньку здивованымъ

окомъ дурного чоловѣка, котрого неждана несподѣванка

ввела въ подивъ и котрои вóнъ не годенъ розббрати

Обѣ женщины мовчали черезъ хвилю, потóмъ Кочубеиха,

заломивши въ роспуцѣ руки, крикнула перестрашена:

— Ошалѣла, дѣвчино? Богъ зъ тобою!

— Нѣ, моя мамо, не ошалѣла, я отямилась... не

пбйду замужь зовсѣмъ... верну ся въ монастирь...

СпокóйМотрѣ й рѣшучбсть, якою говорила про свою

постанову, такъ здивували Кочубеиху, що она вдивляла

ся въ лице дѣвчины й вóдшукувала на ньому справдѣ

слѣды помѣшаня, бо по ви гадцѣ лише втрата розуму

або нечиста сила могли звести дѣвчину зъ простои до

роги!

Стоючу передъ нею блѣду, рѣшенуМотрю она тричи

перехрестила рукою.

— Шо за нечиста сила осилила тебe?

— Я роздумалась мамо, — вóдповѣла Мотря спо

кóйно, — не люблю Чуйкевича; яке-жь буде наше жи

тье? Нехай шукав собѣ инчои... для мене выстане мо

настирь.

— Не любишь? Дурна.... полюбишь еще.

— Нѣ! — була рѣшуча вóдповѣдь.
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Кочубеяха такъ збила ся зъ пантелику категорич

нымъ запереченьемъ и наважнбстю Мотрѣ, що не знала

що робити, якъ поступити собѣ и вóдъ чого почати. Она

не хотѣла грозити и силувати, — просто боялась таки:

на опбръ дѣвчина могла вóдповѣсти опоромъ, а тогдѣ

вся надѣя выдати ви за Чуйкевича була пропаща. Теперь

здалось ѣй, що Мотря вередуе, що мабуть захотѣло ея

чогось дѣвчинѣ, отже й придумала хитрóсть, щобы лекше

ввести забагъ удѣло. Тымъ то й постановила не картати

ви, не силувати, але перехитрити обѣцянками i лагбд

IIОСТIIО,

Задля того обняла Кочубеиха стоючу въ заклопо

таню дѣвчину за голову, нахилила до себe й весело по

цѣлувала.

— Не твоя анѣ не моя въ тóмъ воля,— сказала, -—

щó Господь Богъ пославъ, треба приняти. Ты не лѣтала

до него на Сѣчь, анѣ вбнъ изъ Сѣчи до тебe, а про-те

вы зустрѣли ся. Видко такъ Господь Богъ судивъ...

Мотря не вóдповѣдала.

— По Богъ дасть, те й буде, — казала дальше

Кочубеиха, а тымчасомъ до гостя збйти годить ся. На

кинь що на себе й ходѣмъ.

Дѣвчина стояла непорушна, неначе не приймала

нѣякихъ вражѣнь, неначе те все, щб говорила мати, не

вóдносилось до неи, неначе нѣ трохи не чула ви слбвъ

та голосу.

Сильна воля дѣвчины заглушила всѣ инчй чутя й

змыслы.

По хвили мовчанки мати запытала опять:

— Ну, iй щожь? идешь?

— Не пбйду, мамо... — вóдповѣла Мотря зъ тымъ

самымъ супокоемъ и рѣшучбстю въ голосѣ.

На ту вбдповѣдь Кочубеиха станула стовпомъ. 6и
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очи блыснули гнѣвомъ, кулаки затислись нервною судо

рогою, але она зумѣла вгамуватись. Правда, у неи було

на опбръ звѣстне й певне лѣкарство, котрого-бъ не по

жалувала й Мотрѣ, коли-бъ не надѣя, лагóдностю пере

свѣдчити дѣвчину. . . а

Т1775т а т -«. кма.да

опять док6рливымъ тономъ, — чи людей не соромишь

ся? Доси сидѣла, не отворила рота, не рекла нѣ слова

одного, а теперь коли нареченый приѣхавъ на весѣлье, —

кажешь, що роздумала ся... Диво, та й годѣ: "

— Роздумала ся... — повторила Мотря.

— Чомъ же не роздумала ся перше?

— Не знаю... на гадку не прийшло ..

Кочубеиха здвигнула раменами, нѣбы дивуючись и

не можучи порозумѣти Мотринoго поведеня.

— Шó-жь емутеперь сказати?—запытала, роблячи

въ воздусѣ рухъ рукою и показуючи на дальшй покоѣ,

де бувъ той, про котрого розмовляла зъ донькою мати.

— Шо хочете... — була байдужна вóдповѣдь.

— Шо-жь сказати отцеви?

— Те, що тобѣ сказала, мамо...

Настала опять хвиля мовчанки.

— Гарну вѣсть занесу батькови,— сказала мати.—

Саме мавъ теперь ѣхати до гетьмана, щобы просити на

весѣлье та й ще въ якомусь дѣлѣ... Мусить ѣхати, бо мав

важнй справы, та либонь запросить его на смутокъ, а не

на весѣлье.

Пóсля тыхъ слбвъ Кочубеиха выйшла зъ Мотринои

кóмнатки; не хотѣла мучити доньку довше силуваньемъ

и будити опбръ. Думала, що лишивши ѣй часъ, абы на

думалась, побѣдить тымъ лекше.

У вечеръ прийшовъ ца-горище Кочубей. Вбнъ го

ны, 755775475527475вы"
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пить нѣякого ошору й якъ вихоръ готовый ломати все,

абы лише накинути свою непогамовану волю. Батько

гнѣвно поглянувъ на доньку, щб зблизилась до него, що

бы поцѣлувати въ руку. Але вóнъ недавъ поцѣлуватись

и заложивъ руки назадъ. Въ такóй поставѣ стоючи, по

зиравъ батько на дѣвчину окомъ яструба, що позирав

" на курчатко.

— Не въ пору починаешь... — сказавъ грбзно.

— Ш6, отче?

— Жарты...

— Жарты?

— Жарты,— повторивъ вóнъ изъ натискомъ. —

Чи думаешь, що твóй старый батько працювавъ довго на

сивый волосъ и добру славу лишень на те, щобъ ты ви

впбеля кинула на поневѣрку? .

Въ рѣзко вымовленыхъ сихъ словахъ дзвенѣла я

кась нота щирости, котра вхопила Мотрю за серце, ѣй

стало жаль батька. Сльозы хлынули зъ очей дѣвчинѣ;

чи змякшала она пбдъ вплывомъ довгои моральнои бо

ротьбы, чи бóль вбтцѣвскій зворушивъ ви, досыть, що

она опять посунулась до него наглымъ рухомъ, взяла

за руку, притисла до губъ и зложила довгій сердечный

поцѣлунокъ.

— Мóй батеньку дорогенькій, тачи-жь бы я хотѣла

тебе журити й смутшти?

— А все-жь смутишь мене...

неславу мою старбсть...

—- Ахъ, Господи! — вызойкнула дѣвчина.—Чи-жь

моя вина може на тебе спасти? Не хочу мужа, не хочу

щастя! Пусти мене, отче, до монахинь у Киѣвъ, тамъ

буде доволѣ мѣсця й для мене, а коли щастя не найду,

то найду бодай спокóй...

Она вóдóйшла вóдъбатька, сѣла при кроснахъ коло

гбрше ще, вводишь въ

1
«лъ,

Жа



[? Е. 11. Е. М. А. Н. Т, М А 3 II II А 73

вóкна, закрыла лице руками i заплакала. Тй сльозы

плыли зъ якоись глубины, денемовь приросли до чогось,

такъ шекли ви въ повѣки, такъ болѣли... Кожна хвиля,

щó приплывала до очей, выдобувалась изъ такою силою,

що можна було допускати, наче-бъ усе, до чого та сила

дбткнулась, нищила, заливала, втягала въ пропасть...

Хвиля та забирала зъ собою и рвала дѣвочй мрѣѣ про

щастье, про свѣтъ, про житье. Шастье, — якій же пу

стый выдававъ ся ѣй той выразъ, якій безъ значѣня!

Батько-мати велять ѣй любити чоловѣка, до котрого она

чув вóдразу, iй кажуть, що вътóй любови найде щастье...

Свѣтъ выдававъ ся ѣй якоюсь дикою i несправедливою

потворою, бо мавъ карати батька за несповненй провины,

за те, що она не могла любити того, до кого не било ся

ви серце. А житье? Шо-жь на такбмъ свѣтѣ, зъ такимъ

щастьемъ варте житье?... "

Мотря плакала довго й сердечно. Батько прий

шовъ до неи дикій та гнѣвный, а выйшовъ зворушеный

зъ слѣзми.

— Ну, — сказавъ при вóдходѣ,— такъ збстати не

може. Хлопець вартъ любови, добрый, статочный... Геть

манъ, бувши въ насъ на вашихъ заручинахъ, обѣцявъ ся

зробити его генеральнымъ осавулою, — чи не було-бъ

се щастье для васъ? Крокъ за крокомъ вы пбйшли бы

высше... А може... може... —додавъ по намыслѣ,— мо

же й мене ласка Ѳго величества не мине, тогдѣ й васъ

я зближавъ бы до царскои милости... Подумай, дѣвчино,

схаменись, иди за-мужъ за сотника та й живѣть собѣ по

божому.

Слухаючбй батька дѣвчинѣ высхли сльозы и вóд

плывали якъ противна хвиля, а зъихъ вóдплывомъ вер

талась давна енергія, рѣшучбсть и сила дѣвчины.

— Тату, — сказала до него по скóнченбй промо
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вѣ, — нѣчого бóльше вóдъ тебе не хочу, лише дозволь

менѣ въ монастирь... За Чуйкевича за-мужь не пбйду!

Тй слова высказала Мотря такимъ рѣшучимъ голо

сомъ, що дальшй намовы були даремнй. Кочубей вый

шовъ. Мотря лишила ся сама въ свѣтличцѣ, не збйшла

"Адо Чуйкевича. Правда, она не плакала, але сидѣла, су

мовита, задумана зъ окомъ нерухомо впяленымъ у про

сторъ. Не такъ ещедавно зъ понурои келіи Фрилóвского

монастиря тужила до родинного дому, рвала ся якъ го

лубка до гнѣзда, а теперь довелось утому домѣ плакати

й смутитись... За-що? за якій провины? за чиѣ? И ви

гадка летѣла въ гостину до старого Киѣва, вóдвѣдувала

тамъ знакомій, сѣрій коридоры, понуру церковь монастир

ску, свою келійку,— оглядала всѣ тій мѣсця, де, ѣй бу

ло такъ спокóйно, такъ любо... Хто знае,— думала она,

— може опять верну ся до тыхъ добрыхъ знакомыхъ..

Та сейчасъ пбсля тои гадки стисло ся ѣй серце, немовь

хтось притягавъ и бажавъ придержати i не пустити въ

монастиръ, а въ умѣ прокинувъ ся неждано запытъ: за

чимъ? пó-що? Ты, повна житя, силы, здоровля, маешь

закопати ся въ темницѣ, въ земли, якъ Иванъ печерскій,

щобы поборювати свое тѣло? Твои губы горять жадобою

поцѣлуѣвъ, груди твои колышуть ся, якъ хвиля доспѣ

лого зббжа, а ты хочешь привалити ихъ каменемъ?

6и думка мимохóть вóдóрвала ся вбдъ золоченого

хреста на монастирѣ и справила ся въ степъ, у против

ну сторону на пбвнóчь, а за думкою побѣгло туды й око.

Дѣвчина потонула зоромъ вътемный бѣлѣючій вóдъ снѣ

гу простбръ и вдивляла ся зъ такою увагою, наче-бъ

дивилась на кого й придивляла ся кому. Наразъ стягну

тй брови трохи розсунулись, а на лици зъявивъ ся ледви

замѣтный усмѣхъ. По вбнъ мавъ означати: чи то було

успокоенье, пбдданье себе доли, чи то бувъ усмѣхъ на
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прямленый до якоись гадки, щó заблысла въ далечи наче

блудный огникъ?

Здаеть ся, що такъ. — Мотря не выйшла сегодня

до Чуйкевича, не выйшла завтра анѣ позавтра, а намо

вы отця-матери сковзали по нѣй такъ, якъ пылокъ пѣ

ску по склянбй шибѣ.

Положенье родичѣвъ було невыгóдне. Они не мо

гли, а навѣть не хотѣли вóдкрыти вóдразу всю тайну;

имъ здавало. ся, що Мотриній химеры переминутъ и по

дружье, на котре обов. такъ багато покладали, дасть ся

ще якось склеити. Чуйкевичь змѣрковавъ щось такожь

вбнъ задоволивъ ся нѣбы вóдповѣдею родичѣвъ, що Мо

тря недужа, але застановляло его, що родичѣ за довго

полишають доньку на ласку долѣ, за мало нею турбу

ють ся. Одначе вóнъ трактовавъ такй рѣчи по козацки;

6го не гнали зъ дому, давали меду кóлько хотѣвъ,

отже й упивавъ ся правильно, — чогожь еще недоста

вало ему до щастя? Добре дѣялось ему и дружбамъ.

Помежи дружбами бувъ и Чечѣль, а Таранець бувъ его

невóдступнымъ джурою, слугою и приятелемъ. Крутя

чись помежи служащими дѣвками вбнъ пбзнавъ ся зъ

Даркою й довѣдавъ ся, що паннунця не е нѣ-трохи не

дужа, а лишь не хоче до князя выйти До тои вѣстки

она додала усмѣхъ и поглядъ дуже сумнѣвнои вартости,

котрй Таранець сейчасъ передавъ Чечелеви.

Мѣжь тымъ родичѣ зволѣкали ще. На вечѣрнóй пi

ятицѣ Чечѣль не вдержавъ языка за зубами.

— Ну, нашиймось до себe, — сказавъ вóнъ до сот

ника, пóдóйшовши зъ кухлемъ.

— Нашиймось... але треба причину придумати?

— За чиѣ здоровлье, — пбдповѣвъ хтось.

. — Нѣ! — заперечивъ Чечѣль, — выниймо на

-, вбдъѣздъ.



76 ф Р. Р А В, II. III. III

Сотникъ моргнувъ вусами.

— Отъ, найшовъ коли, — сказавъ, щокаючи ся

кухлемъ изъ Чечелемъ, —аджeжь не выѣзджаемо еще?

— Нѣчого не вадить... Завтра выѣдемо, такъ може

не буде коли пити, отже выпиймо теперь!

— Выпиймо!

Пбсля хвилѣ мовчаня Чечѣль опять заговоривъ до

«ОСУТIIIIIX24, 2

— Та й на гарне-жь весѣлье ты запросивъ насъ!

Сидимо, якъ коты въ снѣгу, а весѣля чортъ-ма.

— А хиба-жь я виненъ? Дѣвчина нездужа... —

оправдувавъ ся сотникъ.

Чечѣль пбдморгнувъ до него двозначно: .

— Нездужа... Бачить ся. менѣ, що она тебе такъ

любить, якъ кбнь бадылину...

— А хто ѣй тамъ зазиравъ у душу?

— Отожь то! Приключить ся мабуть гарна при

года: доведеть ся взятій ручники вóддати...

Чуйкевичь зирнувъ на него такъ, наче зъ першу

зъ цѣлои возмовы не розумѣвъ нѣчого; доперва ажь по

сля сихъ слбвъ розъяснилось ему въ напбвъ пьянбй го

ловѣ. Вбнъ махнувъ байдужно рукою.

— Трястя его... — зверещавъ.

Чечѣль поклепавъ его по плечи.

— Ну, пане кошовый, — сказавъ вóнъ навязуючи

жартъ до побуту на Низѣ, — не журись... може намъ

такй смутній мысли приходять вóдъ частыхъ кухлѣвъ.

Одначе Чуйкевичови зробилось маркотно. Не болѣ

ло его те, що може дѣвчина его не хоче, але що собѣ

его маловажить, честь его козацку зневажае. Протусвою

честь вбнъ мавъ высокопарне понятье. Въ его очахъ

було честью, безупинно зъ кимъ-небудь водити ся за чу

бы, ходить въ дегтю выпранóй сорочцѣ, спати на дерзѣ
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зъ кульбакою пбдъ головою замѣсть подушки, и впивати

ся якъ найбóльше та й якъ найчастѣйше, а впивши ся,

заходити въ суперечки й драки зъ жидами, а якъ дове

деть ся, то й зб шляхтою.

Така-жь честь ображала Мотрю.

Кочубеиха взяла собѣ дуже до серця опбръ дѣвчи

ны. Коли той опбръ не розбивавъчестолюбныхъ шлянбвъ,

то въ кожнбмъ разѣ по ви гадцѣ перенинявъ ихъ пере

веденье. Була се женщина проста, гордовита, котра за

коштувавши уже въ ранньому вѣку почестей и славы,

такъ у нихъ засмакувала, що пóдсувала спокóйному й

повóльномузъ природы чоловѣкови гадкупро гетьманство.

Була се власть понадна та дуже небезпечна, а гра въ ту

власть вела або въ Москву, де ново-выбраный гетьманъ

бнвъ царю чоломъ, або на шибеницю й пóдъ колесо

„пытки“. Ѳи слабому умови й честолюбному серцюпред

ставляла ся лише перша дорога; гордовитóсть и често

любнбсть заслоняли другу. Козацка традиція привязува

ла до гетьманскои власти короткій днѣ пановaня; одинъ

Мазепа тѣшивъ ся надто довго й надто незмѣнно милос

тю Ѳто величества. Тому то Кочубеиха не даремне на

дѣяла ся, що царска милость незабаромъ скóнчить ся, а

тогдѣ однымъ изъ першихъ кандидатóвъ до новои ласки

бувъ бы Кочубей.

Пбеля тои гадки она вела навѣть невдатну интригу,

котра своею плоскóстю не могла заинтересувати нѣкого

й навѣть не доходила до Приказу.

Постeрѣгши въ Чуйкевичу пригóдного чоловѣка, а

до того, якъ здавало ся, повóльного, щобъ дати вестись

на бабскóмъ торочку, зумѣла те пересвѣдченье впоити

и въ мужа. Шобы привязати того чоловѣка до себе, не

мала инчого способу, якъ оженити его зъ Мотрею. Про

«ктъ повѣвъ ся, але несподѣваній перешкоды не дозволя
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ли ввести его въ дѣло. Мотря вертала ея зъ передъ по

рога, можна сказати, вóдъ престола. Шонайбóльшедраз

нило судьиху, то се, що не могла догадати ся причины:

— правду кажучи, она надто вже була до того обме

XXIIIIIIIIII.

Цѣле весѣльне товариство выглядало якъ зварене;

усѣ дожидались выразно якогось выясненя цѣлoи тои ис

торіи — якоись розвязки. .

Неприродный настрóй въ домѣ недавъ ся вже оправ

дати недугою Мотрѣ. Кочубеиха рѣшилась пойти до нея

въ останнье, стрѣбувати ще разъ, переломати ви опбръ

або довѣдати ся чогось, щó могло вплынути на таку не

ждану, а таку тверду постанову. "

Але й симъ разомъ лагóднй намовы матери були

безсильнй супроти неохоты Мотринои.

— Не хочешь, то тобре, — сказала наконець Ко

чубеиха, влагодивши голосъ, — але бодай скажи, для

чого не хочешь? Треба-жь ему дати якусь вóдправу, вó

дóслати его зъ чимсь? Дальше вже затаювати годѣ, его

дружина догадуеть ся чогось... Дарка рознесла шевно...

Такъ чи сякъ, а сегодня скóнчити треба....

Задумана Мотря прибрала таку поетаву й такійвы

разъ лиця, наче й не чула того, що говорила мати; Ко

чубеиха повторила пытанье:

— Ну скажи, длячого не хочешь?

Лице дѣвчины скривилось немовъ пбсля якогось

нрикрого вражѣня

— Дегтемъ смердить... — кинула вóдъ нехотя.

Мати глянула на неи згбрдно.

— Отъ, яка минѣ царбвна! — сказала, — видко

бальсамы ѣй мусять пахнути пбдъ носомъ.Думаешь пев

но, що Дорошенко, Сагайдачный та й инчй не купали ся
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въ дехтю, не воняли? Думаешь, що твбй батько не во

нявъ такъ само, якъ я шла за него?

Въ мѣру того, якъ гнѣвъ осилювавъ ви, що-разъ

тайнѣйшй мысли, затаюванй перше передъ недосвѣдною

дѣвчиною, выплывали зъ ви глубины разомъ зб слиною,

а вона не могла зушинити того потока.

— Ты знаешь, хто той Чуйкевичь?— кричала сер

дито до мовчазнои Мотрѣ, — чи ты коли подумала объ

тбмъ? Той незамѣтный козакъ може провести батькови

дорогу до гетьманства..

Мотря пóднесла на матѣрь цѣкавій очи:

— До гетьманства?

Мати не звернула уваги на звукъ того голосу; ѣй

здало ся, що тымъ зворушила Мотрю, а сего она собѣ й

бажала й говорила дальше:

— До гетьманства... Ты знаешь, вóнъ на Сѣчи, якъ

у себе дома; а що говорять на Сѣчи, то того й царь

слухав-: кого тамъ схотять, того й вбнъ потвердить. Ду

маешь може, що теперѣшный гетьманъ вѣчно буде въ

ласкахъ Ѳего величества? Надто вóнъ уже людей дусить

й занапащуe, згидъ усѣмъ, станувъ кóстью въ горлѣ, —

ось и невидко, якъ царска ласка лишить ся на земли, а

голова на шибеницю пбйде... Недавно давали зъ Приказу

знати, що царь на гетьмана кривымъ окомъ зорить; не

хай лишенъ найменча заверюха скоить ся, — и вже по

гетьманскóй головѣ; а тогдѣ лише батькови дорога до

булавы й у Батуринъ... Ты повинна такожь змагати до

того всѣми силами, а ты якъ помагаешь? Вбдтручаешь

батьковыхъ приятелѣвъ и поневѣряешь.

Пристрастна мова матери вóдслонила передъ Мо

трею новый свѣтъ, зродила въ ви головѣ думки, котрй

передъ тымъ нѣколи не прокидались.

- — Задля чого-жь борють ся тй люде? — пытала
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ся Мотря сама въ себе тихо,— чи-жь лише задля того,

щобы одинъ мóгъ завести другого пóдъ шибеницю, а

самъ заняти его мѣсце? Чи лише задля того, щобы ми

лость 6го величества, зъ котрою разомъ сплывали гóд

ности й багацтва, вóдвернути якъ корыто рѣки въ инчу

сторону вóдъ противника, а прихилити те жерело до се

бе й черпати зъ него, разъ-у-разъ черпати?...

И опять прийшли ѣй на думку слова, що Вкраина

може буде боротись пóдъ хоругвою, вышитою ви руками,

— отже можна ще боротись ради чогось инчого, анѣжь

задля своихъ честолюбныхъ цѣлей? Нѣколи доси такй

гадки не приходили ѣй до головы. Дѣвчина старалась

вóдповѣсти собѣ на тій пытаня. Въ ви уявѣ рысували ся

якійсь пбвъ-мрачнй,]неясній спершу образы; якась земля,

лѣсы, рѣки, небо розбпняте надъ землею, мужицкій ха

ты, щó тулились до ярбвъ та долбвъ середъ вербъ надъ

ставомъ або надъ рѣкою; обдертый, худый, та блѣдый

людъ, що въ голодѣ оравъ чорну, богату маму-землю...

А далеко... далеко, якъ сягало око, на виднокрузѣ бовва

нѣли бурй дымы пожарбвъ, середъ котрыхъ мигтѣли

огненнй языки, долинами якійсь вóдгомоны, плачѣ, зой

ки... И опять бачила она громады того самого люду, пе

рестрашеній, плачучй, котрй покинувши поля и хаты,

втѣкали десь, бѣгли, плачучи й проклинаючи житя ій

свою долю...

Тяжкій бóль и смутокъ прошибъ ви серце, а обра

зы выступали що-разъ инчй на тóмъ самóмъ понурбмъ

тлѣ, поки наконецъ станула въ ви мысли якась цѣлбсть,

щó давала обняти ся однымъ выразомъ. Мимохóть изъ

ви устъ вырвавъ ся окликъ ;

— Ахъ, Боже мóй, се край нашъ бѣдный!

Думка, покликана разъ до житя, снувала ся дальше

якъ нитка безъ кóнця.— По-щожь они одній проти дру
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интригуютъ, однй другихъ лишають милости, однй дру

гихъ ведутъ на шибеницю, — щобы лише свою личну

шыху й честолюбнбсть заспокоити? Длячого нѣхто не бо

ронить сего краю гарного, тои матери-кормительки —

землѣ, того обдертого, голодного, босого люду, котрый

вбдъ усѣхъ выкупляеть ся власною кровью? Чи-жь нѣ

хто не любить сего краю? Нѣхто не боронити-ме его

вóдъ граббвникóвъ?

Несвѣдомо збуджена"творилася въ ви понятю идея

любови до вбтчины, а вóдъ батуриньскихъ степбвъ высу

вала ся въ ви уявѣ гарна постать Мазепы, гетьмана, ко

трый не пбйшовъ слѣдомъ за инчими, а говоривъ, що

треба бороти ся за Вкраину. що сей край, поневѣряный

своими и чужими, мае свои власній знамена, цѣли, зада

чѣ, наконець хоругву, котру треба боронити!.. Одинъ

найшовъ ся въ Украинѣ, котрый такъ думавъ и ось про

ти того чоловѣка ковала ся въ домѣ родичѣвъ зрада...

Вбдраза обгорнула ви. Дѣвчина скрывила ся, мовь

проковтнула щось гидкого, й додала голосно:

— Нѣ, я не пбйду зъ вами! Тамъ, де кувть ся зра

да, вашои доньки не буде!

Ся остання боротьба вóдхилила ви ще дальше вóдъ

родичѣвъ и вбдъ Чуйкевича.

По даремныхъ намаганяхъ мати пересвѣдчила ся

наконець, що не переломить опору доньки, а тымчасомъ

треба було дати якусь вóдповѣдьЧуйкевичеви. Мати пóд

держувала дальше вдѣлену вму вѣдомбсть про недугу

Мотрѣ зътымъ додаткомъ, що недуга не всть небезпечна,

але весѣлье треба вóдложити. На якъ довго вóдкладаеть

ся, она не говорила, не обѣцяла приспѣшити, додала ли

ше на кóнци, що повѣдомить его, коли буде треба, щобы

анѣ молодого, анѣ дружббвъ не наражати на далекій i

непотрѣбній переѣзды.

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ ХLV. 6
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На другій день рано зъ ворбтъ жукбвского двора

выѣхавъ гуртокъ козакóвъ, котрый за селомъ подѣливъ

ся на двѣ части. Одна часть изъ Чечелемъ на чолѣ поѣ

хала дорогою доБатурина, друга, котрóй проводивъЧуй

кевичь, навернула на Переяславскій шляхъ.

Коли вже мали розъѣзджати ся, Чечѣль пóднявъ на

списъ шапку, пóднѣсъ ви высоко въ гору. iй закликавъ

до вóдъѣзджаючого Чуйкевича:

— Бувай! Бувай здоровъ!

Глухій голосъ пращаня плывъ по широкому въ зи

мове покрывало окутаному степу безъ гомону й конавъ

далеко. Чуйкевичь обернувъ ся до него:

— А дожидайте ся тамъ мене въ Батуринѣ! Не

дурный я, згорнувши руки, въ Переяславѣ сидѣти.

Приятелѣ розъѣхали ся. Сотникъ ѣхавъ повóльшымъ

крокомъ маркотный, мовчазный, не говоривъ до това

ришѣвъ нѣ слова. Вбнъ догадувавъ ся, яка була причина

Мотринои недуги i ему було прикро, що такъ вóдъ пре

стола вóдправили его. Одначе въ годину пбсля того чоло

его выпогодилось; вбнъ вынявъ гаманець, набивъ люльку,

выкресавъ огня ій потѣшивъ ся пѣсенькою:

Менѣ зъ жѣнкою не возить ся,

А тютюнъ та люлька

Козаку въ дорозѣ

Пригодить ся!..
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IV.

Несподѣванки.

Останки зимы минули въ Жукахъ Кочубеямъ и

Мотрѣ спокóйно. Зъ першу родичѣ гнѣвались на доньку,

бо по ихъ гадцѣ було й за-що гнѣватись; але помалу.

по выѣздѣ Чуйкевича гнѣвъ унимавъ ся, а на успокоенье

вплывала завсѣгды готова на услуги гадка: якось оно

буде.

Домашній вóдносины управильняли ся. Кочубей бувъ

въ частыхъ розъѣздахъ, жѣнка въ частыхъ зносинахъ зъ

высланниками Тайного приказу, котрй по дорозѣ заѣздили

въ Жуки. Шось приготовляло ся въ тишѣ, — сподѣвано

ся вóйны, пбвъ-голосомъ шептано собѣ про неласку царя

супроти гетьмана, про те, що щось лагодить ся, щось маe

стати ся, щось треба конче робити; але нѣхто не мóгъ

на певно говорити того, що шептавъ, а зъ поговорóвъ и

пóвъ-словечокъ, якъ звычайно, бóльше творено, анѣжь

можна було надѣяти ся. Такъ само тайнои роботы, ко

тра тамъ и сямъ двозначно выхиляла ся зб слбвъ, не

зумѣвъ бы нѣхто назвати по имени. Однымъ словомъ,

гетьманъ удержувавъ частѣйшй може, нѣжь треба було,

зносины зъСѣчью, котрй застановляли кожного,— може

для того, що були очевиднй; а може старано ся навмы

снe, aбы були очевиднй, бо се бувъ найлѣпшій спосббъ

ж
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затаити иншій зносины й посольства, котрыхъ нѣхто не

догадувавъ ся зовсѣмъ.

Середъ такого колоту й тайного дозрѣваня минала

зима въ Украинѣ. Мотря не брала нѣякои участи въ до

машныхъ розмовахъ про загальне положенье, тóльки слу

хала, задумувала ся, розважала видко, але мовчала, або

вóдповѣдала вóдъ нехотя. Не значило се зовсѣмъ, мовь

бы она не зацѣкавлювала ся тымъ усѣмъ, що доходило

до ви вѣдомости. Якійсь думки зароювали ся i крутились

у ви головѣ, бо чимъ близше було до весны, тымъ час

стѣйше видко було, якъ сидѣла самотою. на горищу пе

редъ кроснами. Иглы, вовна, перлы лежали собѣ спо

кóйно, не дóткненй, а очи дивились кудысь крóзь вбкно,

гнали ся далеко по бѣлому степу й буяли тамъ довго й

свободно, якъ вѣтеръ. Шо-дня сѣдала она на те саме

мѣсце, и що-дня дивила ся въ далекій степъ. Чого-жь и

кого шукала тамъ? За якими марами гнала ся по сте

повыхъ чагарахъ? хто вбдгадаe В

Мѣжь тымъ степъ перемѣнявъ ся помалу за лагóд

нымъ подыхомъ близькои весны. Бѣле его покрывало на

бирало ся зъ-першу жовтуватои закрасы; вóдтакъ тутъ

и тамъ на острыхъ узгбряхъ могилъ, а впбсля и на сте

повбй площинѣ выступали темній плямы, бóльшали, росли,

разъ-у-разъ ширшали, вели, здаеть ся, боротьбу зъ бѣ

лымъ тломъ степу й поборювали те тло. Бѣла краска

зсувала ся, никла, а на 6и мѣсци появляло ся якесь

темне, брудне покрытье, на котрому стирчали высокій

бадыла дѣвины, громады наѣженыхъ вбстьемъ будяко

выхъ кóстякóвъ, а побóчь нихъ знимали ся въ гору

стрункй, завмерлй головки блѣдо-золотыхъ томокъ, че

тирхатыхъ стоколосъ, дрожачокъ, метлиць и иншихъ,

дрббныхъ маленькихъ мешканцѣвъ степу.
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мать ты та «т» «т»«т»«т»

щó змѣнявъ зимову одѣжь, котра пбдъ вплывомъ сонця

розплывала ся въ воду. Вже лише зимова шата лиснила

ся краями ярбвъ, а на степу почали зъявляти ся новй

гостѣ, птахи и своимъ щебетомъ оживляли те море на

суходолѣ.

Она придивляла ся що дня, якъ та далека площа,

щó постеляла ся за вóкномъ ви кóмнатки, змѣняла бар

вы, набиралась житя ій свѣжости, а вѣтеръ, котрый за

носивъ у еи кóмнатку подыхъ того дикого степовогожи

тя, шахъ якимсь запахомъ силы, енергіи, свободы. Якъ

иншихъ мѣдъ, вино, горѣлка, — такъ еи впоювавъ за

пахъ дикои, степовои свободы, заманювавъ, кликавъ я

кимсь таемнымъ голосомъ до себе дѣвчину, надивъ той

образъ безконечно далекій, свѣжій, запашный, не заго

родженый нѣякою стѣною анѣ перепоною, окрбмъ хиба

вбконнои шибы.

Якась незрима сила нахиляла до землѣ дѣвчину,

будяки, траву, — все те, чого зима не могла зломати,

чого холодомъ не зморозила, чого вѣтры сторощити не

змогли; нахиляла те все до землѣ спокóйно, тихо, безъ

насиля, безъ шуму, безъ шарпаня ростинныхъ трупбвъ

-
- Була сe звычайна сила, котра зъ останкóвъ, зъ ру

инъ степовыхъ творила житье й рбзными красками ма

лювала новый величавый образъ.

- . Вернувши ся зб щоразъ бóльше зеленѣючихъ про

сторбвъ степовыхъ у мласну душу, Мотря почувала въ

нѣй таку пригнѣтаючу самоту, такій смутокъ, що видѣ

воча кóмнатка выдавала ся якъ монастырска келія, въ

котру замуровано ви на вѣки.

-

Середъ такого настрою дѣвчины Дарка сповѣстила

ви, що вбдъ гетьмана приѣхавъ пбсланецъ изъ листами.
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Таемничій ви видъ, заклопотанье, щб малювало сь на ли

ци, наводили на здогадъ, що суть якійсь важнй вѣсти.

— Хто приѣхавъ, — запытала Мотря.

Дарка плечима й головою вчинила рухъ, зъ котрого

можна було догадувати ся, що служанка сама нѣбы не

знае на певно. "

— Абожь я знаю... здаеть ся, той, що тутъ бувъ

УЖС....

— Котрый же то?

— Не знаю... Таранцемъ его кликали, чи якъ.

Мотря всмѣхнула ся мимохóть.

— Ты бачила ся очевидно зъ нимъ.

— Шо-жь мала робити? бачила ся.

— И що-жь?

— Листъ панови вóддавъ...

— А тобѣ щó говоривъ?

Дарка збтхнула.

— Буде вóйна... Казавъ, що вбйско способить сядо

походу, а за кóлька тыжднѣвъ рушають въ дорогу.

Настала довга мовчанка. Служанка й панѣ думали

кожна про що инше, а про те въ ихъ думкахъ було

щось спбльного. ,

— Коли-жь вертаe Таранецъ?

— Тóлько лише забарить ся, кóлько часу буде

треба, абы попасти коня... Я пытала ся въ него, такъ

менѣ казавъ.

Настала опять мовчанка. Дарка выйшла. Мотря сѣ

ла на своѣмъ звычайнбмъ мѣсци и задумана, сидѣла

мовчки зъ яку годину. Видко одначе та задума буладля

неи якась люба, бо пбсля годины смутокъ зникъ зъ мо

лодого лиця, а на его мѣсце завитавъ спокóй. Здвигненй

трохи брови свѣдчили лишень, що той спокóй бувъ на

слѣдкомъ принятои постановы, котру дѣвчина замкнула
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въ души. Мимовóльнымъ рухомъ, може рухомъ прочутя

она вóдвернула ся вóдъ вóкна; въ тóй самóй хвили

вóдчинили ся дверѣ а въ порозѣ опять появила ся

Дарка.

— Поѣхавъ уже? — запытала Мотря, бажаючи

тымъ затаити власній думки.

— поѣхавъ... буде война.

Дарцѣ закрутили ся въ очахъ сльозы; видко той,

щó поѣхавъ, не бувъ ѣй байдужій, лишень не смѣла

объ тóмъ говорити.

— Куды-жь поѣхавъ?

— А куды-жь мавъ бы ѣхати? До Батурина вер

нувъ ся.

— До Батурина? Шожь то, чи то на кóнци свѣта,

чи що? — сказала Мотря, стараючи ся надати голосови

якусь байдужнбсть.

— А завсѣгды оно далеко, не знаю, чи за тыждень

заѣде.

— Ну, а ты туды втрашила-бъ, коли бъ хто тебе

пустивъ у степъ на кони?

Дѣвчина всмѣхнула ся й головою покивала.

— Отто! Або-жь я не бачила, куды гетьманъ вóдъ

насъ вбдъѣзджавъ? Тою самою дорогою i я поѣхала-бъ...

Кобы лишень кбнь добрый, а въ степу я дала-бъ собѣ

раду! Шожь то, теперь зима чи що, абы коневи давати

вбвса, а людямъ хлѣба? О! кивнула головою до вбкна,

— якъ степъ зеленить ся! Паша росте, куды окомъ не

глянешь, до села ходити не треба, а самопалъ кобы

добрый то й ѣда найдеть ся... Батько мóй, перомъ ему

земля, и въ Крымъ ходивъ неразъ, въ Перекопѣ бувъ

за Буджацкими татарами вганявъ ся якъ хортъ за

заяцемъ, а таки зъ голоду не вмеръ...
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На тбмъ скбнчила ся розмова. Ше того самого дня

вечеромъ Кочубеиха обвѣстила донцѣ важну новину,

що буде вóйна. 6го величество велѣвъ Мазепѣ рушити

въ Польщу й помагати Сасамъ, отожь гетьманъ здаетъ

ся лѣто а може й зиму перебуде въ Украинѣ

Кочубей мавъ лишити ся въ дома, а се було дуже

по мысли и вму и ѣй, бо мали розвязанй руки. Они ра

дѣли за-для того потайно, але шередъ донькою не зра

джали ся нѣ зъ чимъ, — для нихъ она була дитиною,

котра про шляны родичѣвъ може нѣчого не знати !

Принесена Таранцемъ вѣсть про близькій похóдъ

гетьмана въ Польщу наповнила цѣлый дóмъ въ Жукахъ

радбстю. Навѣть мовчазна звычайно Мотря була розмов

нѣйша й еднала собѣ втрачену ласку у родичѣвъ. Зав

важала те мати, котра выяснила собѣ змѣну успособленя

дѣвчины по своему. Здавалось ѣй, що донькуоживляли i

розвеселяли тій самій надѣѣ, котрй ій дбмъ жукбвскій на

повнили радбстю. На таку вѣсть ждали довго, она на

конецъ прийшла, и придавала Кочубеевымъ мрѣямъ про

гетьманство якусь можливбсть. Теперь або нѣколи. Поки

гетьманъ сидѣвъ у Батуринѣ, "— Кочубей боявъ ся по

чинати и мавъ звязанй руки, але теперь буде мóгъ смѣ

ло выявити Ѳпо величеству тавмнй Мазепиній змовы;

вбнъ не прилетить зъ Польщи на крылахъ, щобы боро

нити ся... ”

Ся думка прояснила его чоло, а жѣнцѣ пбдсунула

здогадъ, що Мотря зрозумѣла таки. въ чбмъ дѣло, и зъ

высказуваныхъ недавно черезъ матѣрь пбвъ-словечокъ

вырозумѣла, що ѣй добре було-бъ выйти за-мужь за

Чуйкевича въ надѣ причинити ся до славы батька. Ѳен

здогадъ выдававъ ся такъ певнымъ, що на другій день

по выѣздѣ пбсланця гетьманского, бачучи доньку въ

веселѣйшoмъ успособленю, сказала:
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— Бачишь, якъ усе добре складаеть ся... Справ

джують ся вѣсти, що кружили въ зимѣ, объ тóмъ, що

гетьманъ пбйде въ похóдъ у Польщу... Теперь придавъ

ся бы батькови до помочи Чуйкевичь...

— На що?

— А на Сѣчь хто поѣде?

Розмова вóрвала ся наразъ. Мотря догадувала ся,

о що ходить, але не зрадила ся зъ догадкою; мати-жь

мовчанье дочки пояснила собѣ вагливбстю й несмѣлостю.

Ѣй здало ся, що Мотря згодилась бы теперь выйти за

Чуйкевича зъ покорою.

— Може-бъ пбслати по него? — запытала въ

доньки.

Мотря байдужимъ голосомъ вóдповѣла:

— Пóшли, мамо, се вбдъ тебе залежить...

Мати нахилила ви голову до себе й поцѣлувала зъ

якимсь вдоволеньемъ и радбстю, кажучи:

— Стелишь, моя доню, отцеви дорогу до геть

IIIIIIIIIIОТВ94,

Приеднанье доньки для плянбвъ батьковыхъ побóль

шило домашню радбсть, въ котрóй здавалось и Мотря

брала живу участь.

Кочубей выправивъ сейчасъ посланця въ Переяславъ

до Чуйкевича, закликаючи его якъ мога швидше до се

бe, одначе не выявляючи причины вóзваня; доданый въ

имени Мотрѣ привѣтъ и просьба, щобы поспѣшавъ зъ

приѣздомъ, давали молодому сотникови зрозумѣти, що

его стрѣне миле принятье.

Пбсля вóдправы пóсланця Кочубей занявъ ся выбо

ромъ коней зб своеи стаднины на двóръ гетьманскій.

Листы, котрй вóнъ вóдóбравъ кóлька день тому назадъ,

звѣщали ему не лише приказъ 6го величества дотычно
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походу въ Польщу, але такожь просьбу о кóльканацять

коней. На кóньскій хутбръ — такъ называло ся врочи

ще степовe, въ котрому мѣстила ся стаднина — Кочу

бей ѣздивъ самъ щоденно й добиравъ коней, -- одныхъ

лѣтъ, однои масти, одного норову. Конѣ мали служити

гетьманови до поѣзду.

На другій день рано пбсля Мотринои розмовы зъ

матѣрю Кочубей велѣвъ осѣдлати собѣ коня i мавъ са

ме ѣхати на кóньскій хутбръ; стоявъ ще на панку йроз

мовлявъ зъ конюшимъ козакомъ, коли бóля него появи

ла ся Мотря. Она збйшла поцѣлувати батька на добрый

день у руку.

— Ты куды, татусю, ѣдешь?

— На кóньскій хутбръ.

—- Возьми іi мене зъ собою.

— Я ѣду на кони.

— На кони? Абожь я не зумѣю?... Тямишь якъ

передъ выѣздомъ у монастырь до Киѣва я вганяла ся

разомъ изъ тобою по степу?

— Ты вже забула..

— Отто! — сказала здивована, — чи-жь то такъ

давно було?

Кочубей надумувавъ ся.

— Годѣ, доню, — сказавъ лагбдно, — поки була

дитиною, ты пустувала... а теперь не годить ся, выста

вишь себе на посмѣховище.

Мотря напирала ся.

— Позволь, татусю... скину лише кабатикъ, а вдя

гну ся въ козацкій уббръ... Побачишь, якъ твоѣй донцѣ

буде гарно зъ самопаломъ черезъ плече й з6 списомъ на

довгóмъ ратищи. . I

— Ты дитинѣвшь... козаки смѣяти-муть ся... Ад



I" Е. "!" Н. М! А II "I. XII А 3 II II А. 91

жежь сама не поѣдешь? Треба тобѣ дати когось до

IIОулочи,

— На-що? Маю свого козака...

— Якого?

— А Дарка...

Кочубей щоразъ меншe напиравъ ся, щоразъ слаб

ше вóдраджувавъ ; наконецъ сказавъ:

— Ну, то вже ѣдьте, коли хочете... скажи лишень

матери... Выберѣть такожь спокóйныхъ коней... собѣ вели

осѣдлати Ластóвку, а Дарцѣ буланка... и вертайте ся

швидко.

Мотря поцѣлувала батька въ руку.

— Вернемось, отче... навѣть на хутбръ не поѣдемо,

бо далеко.

Мати зрадѣла юродствомъ доньки.

— Нехай розбрветь ся, — думала собѣ, — нехай

зблизить ся трохи до коня i до козацкихъ шараварбвъ

тогдѣ перестане ѣй Чуйкевичь воняти дегтемъ. Наѣздить

ся, намучить ся — й перестане думати дурницѣ.

Може въ годину по выѣздѣ Кочубея на кóньскій

хутбръ обѣ дѣвчинѣ, панна й слуга, перебранй по ко

зацки, выѣзджали въ степъ захопити свѣжого воздуха.

Мати дивлячись изъ панку на ихъ стрункій станы, на

дѣльнй поставы, всмѣхнула ся й подумала:

— Коли-бъ имъ лишень вѣтеръ осмаливъ трохи

лиця, нѣхтойнедодумавсь бы, що седѣвчата... абожь то

мало головусыхъ козакóвъ?

Она дивила ся слѣдомъ за вбдъѣзджаючими дѣвча

Т241III.

— Отъ, нехай же хто вгадав, — думала дальше,—

щó кипить на днѣ людскои душѣ. Цѣлу зиму пересидѣла

на горищи якъ у монастырѣ, бѣсъ якійсь ви морочивъ,

а прийшла весна, и все немовь вóдняло рукою. Хай гу
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ляе по степу, намучить ся, осмѣлить ся, оживе, а тым

часомъ приѣде Чуйкевичь и зъ Богомъ Парасю пбдъ

вѣнець.

Мотря зъ кóннои прогульки по степу вернула ся

жвава, освѣжена подыхомъ весняного вѣтру й така,

здавало ся, щаслива, наче ѣй бóльше нѣчого не доставало

до житя.

Чи справдѣ лишень выѣздъ у степъ выкликавъ у

нѣй таку перемѣну?

Може бути. Такъ бодай треба було догадувати ся.

Може той запахъ дикои свободы вдунувъ у неи нове

житье, зворушивъ кровь, выкликавъ дрѣмучу въ глуби

нахъ ви истоты енергію. Може сѣвши на сѣдло, взявши

поводы въ руку, оперши ноги въ стременахъ, пригадала

й розбудила въ собѣ дитячй спомины, коли по сьому

степу выгравала на кони зъ батькомъ. Може той запахъ

степовои волѣ збудивъ у нѣй бурлачй инстинкты прадѣ

дбвъ, котрй колись, еще яко татаре, плюндрували тій сте

пы здовкь и въ-ширшь.

Однымъ словомъ та прогулька принесла ѣй тóлько

задоволеня, що зарывала якійсь струны невидимій для

ока, що гармонізувала зъ якимись чутями, незвѣстными

нѣкому. Потреба фізичного руху овладѣла нею, здавало

ся вповнѣ; ѣздила що-дня невтомима, а назавтра будила

ся зъ новымъ сильнѣйшимъ еще бажаньемъ. Здавало ся,

що кожный поворотъ з6 степу бувъ для неи бóльшою

понукою; що его рóвнина, безмежнбсть, духовитый за

пахъ, вѣтеръ повный свѣжости й силы надили ви, немовъ

у зачарованый замокъ.

Мати радѣла тою змѣною, щ6 зайшла въ донцѣ

пророчила найлѣпшій кóнець и дожидала ся нетерплюче

вѣстей про выѣздъ гетьмана зъ Батурина. Одначе змѣна

въ Мотрѣ не була така велика, якъ здавало ся. Коли
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дѣвчина найшла ся опять сама на горищу середъ чоти

рохъ стѣнъ, тогдѣ зникали зъ ви лиця веселбсть и сво

бода, а на ихъ мѣсце приходила задума довга, мовчазна

й глубока. Для выбуйнѣлыхъ думокъ видко мало було

самого степу, коли они бѣглидесь дальше по-за той блѣдо

блакитный звóдъ неба, щó спиралось на землю, — по-за

яры, по-за степы та лѣсы...

Але вступавъ у свою чергу сонъ, задума зникала,

— а на другій день дѣвчина будила ся зъ тымъ самымъ

бажаньемъ свободы.

— Сегодня вже певно не поѣдешь? — запытала

IIIIIIIТИI.

— Длячого?

— Чуйкевичь може приѣде... .

На ви лици зарисувало ся здивованье й тревога. Але

перемогла себе й запытала спокóйно:

— Чи сегодня?

— Може сегодня, може завтра, але годилось бы,

щобъ заставъ тебе дома.

Злосливый усмѣхъ зарысувавъ ся на Мотриныхъ

губахъ.

— А якъ не застане?... Думаешь, мамо, що буде

тымъ журитись? Вбнъ зъ тыхъ, щб можуть жѣнку за

мѣняти „за тютюнъ та люльку“.

Не хотячи ѣй противитись, мати згодила ся.

— Але не барѣть ся довго.

— Нѣ, мамо...

Въ ту хвилю дала Дарка знати, що конѣ покульба

ченй. Мотря поцѣлувала Кочубеиху въ руку.

— Треба перебрати ся... будь здорова, мамо...

Здавало ся, що тій послѣднй слова вымовила зъ на

тискомъ. Уже зробила була рухъ, щобы вбдóйти, коли

наразъ зупинилась и звернула ся до матери.
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— Знавшь що, мамо... поѣдемо Чуйкевичеви на зу

стрѣчь.... а коли-бъ его не стрѣтили, тозаночуемо на кóнь

скому хуторѣ й приѣдемо завтра...

Мати й симъ разомъ оказала ся уступчива.

— Ѣдь Чуйкевичеви на зустрѣчь... вóнъ зрадѣв...

Мотря по дорозѣ вступила до батька, розповѣла ему

ввесь плянъ и попращала.

Обѣ дѣвчины якъ звычайно повóльнымъ крокомъ

рушили зъ подвóря, минули хутóръ, въѣхали въ степъ,

помалу посували ся напередъ и не счулись, якъ минули

Переяславскій шляхъ.

Перша схаменула ся Дарка.

— А мы-жь куды?

— Куды? Въ степъ.

Дѣвчата глянули собѣ въ очи а замовкли. Чи вóд

гадали взаимній думки? Пóсля хвилѣ мовчанки почала

Мотря. "

— Куды-жь веде ся дорога? Ты знаешь усѣ.

Дерка розглянула ся довкола.

— Гень... гень... на право? — запытала, — либонь

Татарска могила.

— А такъ, Татарска могила... аджежь то на нѣй

груша росте?...

— А на нѣй...

Мовчанка тревала опять якусь хвилю.

— Коли се Татарска могила, — озвала ся Дарка,

— то туды дорога въ Батуринъ.

Мотря наче вóдгомóнъ повторила:

— Въ Батуринъ..

—А намъ на Переяславъ.

— Не конче.

Дѣвчата роздивляли ся,

Дальше.

бесѣдували, але ѣхали
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— А ты заѣхала бы до Батурина? Незаблудила-бъ?

— запытала Мотря, стараючи ся попасти на тему роз

мовы, порушувану перше.

— Овва! А яде-жь выховала ся, якъ не въ степу?

Мóй батько сидѣвъ на хуторѣ коло Градижска, то бува

ло на весну, якъ татаре на „чорный шляхъ“ выступаютъ

мы сѣдаемо на конѣ, щó e въ хатѣ, пакуемо на возы,тай

гайда въ степы! Блукавмо було по чагарахъ трохи не

цѣле лѣто, здавалось бы що й у дóмъ не втрашимо, а

тымчасомъ пбдъ осѣнь якъ разъ надыбаемо... Дивлячись

на звѣзды, на конецъ свѣта я заѣхала-бъ, абы лишенъ

знати, въ котру сторону ѣхати...

Мотрѣ була звѣстна тайна, що въ Батуринѣ Тара

нець бувъ для дѣвчины приманою.

—Ты хотѣла бъ тамъ бути? — запытала.

Дарка всмѣхнула ся радóстно.

— Чомъ бы нѣ?

Мотря выдивила ся на неи великими очима.

— И не тужила-бъ за Жуками?

-— Одна я не поѣхала-бъ... — сказала Дарка рѣ

нпучо.

— А зб мною?

— Зъ паннунцею? Куды лишень самій схочете...

Наразъ Мотря зупинила коня ій дѣвчата окинулись

поглядами. Почорнѣлй вóдъ сонця лиця й руки, статній,

гнучкй, стрункій й добре збудованій постати дозволяли

додумувати ся въ нихъ радше козакóвъ анѣжь дѣвчатъ.

Обличья ихъ выражали смѣлость, навагу, майже навѣть

одчайдушнбсть.

— Знаешь що, Дарко?

— Шо?

— Ѣдьмо въ Батуринъ.

Дѣвчина надумувала ся черезъ хвильку, немовъ
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розважала крокъ, котрый мала вчинити; вóдтакъ зъ

якоюсь певнбстю сказала:

— Ѣдьмо!

Въ тóмъ шрийшла ѣй до головы гадка, що батько

може выслати погоню, схоче ихъ доганяти й налякала

ся своёи зухвалости:

— А якъ насъ зловлять? — запытала.

— Хто зловить?

— Батько...

-— Шо-жь намъ зробить?

— Вамъ нѣчого, а мене — шовѣсять..

— Гетьманъ не дастъ насъ, абы лишень дбстатись

до Батурина.

— До Батурина се вже моя рѣчь. И тыждень не

мине, якъ тамъ будемо... мушкеты е...

Въ ту мить она пригадала собѣ, що въ нихъ нема

запасу пороху й куль, але Мотря вóдгадала ви думку.

— Порохъ и кулѣ такожь... — додала.

— Ну, то й зъ голоду не згинемо, — завважала

спокóйно Дарка.

Дѣвчата змѣнили напрямъ до Татарскои могилы и

мѣрнымъ пбдтюпцемъ поѣхали до неи.

Кочубеиха навѣть не догадала ся, якою дорогою

могла поѣхати донька. Сподѣвала ся Мотрѣ въ полудне

сподѣвала ся въ вечеръ, але не журила ся тымъ, що

донька не приѣзджае.

— Певно дожидаеть ся Чуйкевича, — мѣркувала,

— а дѣдъ не дастъ имъ въ пасѣцѣ згинути зъ голоду.

Подумавши трохи, она радѣла навѣть, що Мотря не

приѣзджав.

— Приѣдуть разомъ, — втѣшала себе, — нагоро

дить ему тымъ чиномъ давнѣйшй кривды.

На другій день въ полудне," коли анѣ Чуйкевича
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анѣ доньки не було, мати почала непокоитись и выслала

пбсланця на кбньскій хутбръ. Пбсланець зъѣзджавъ самe

въ яръ хутору, коли зъ яру выхилила ся проти него

громадка ѣздцѣвъ; було ихъ трьохъ. Вбнъ вдививъ ся i

пбзнавъ.

— Чуйкевичъ, — бурмотѣвъ самъ про себе.

Але не вдоволивъ ся тою помѣткою и вдивлявъ ея

дальше, думаючи, що въ двохъ инчихъ ѣздцяхъ впбзнае

Мотрю i Дарку. Одначе не впбзнавъ, дѣвчатъ не було.

— Певно лишились на хуторѣ, — думавъ пбсланецъ

и вспокоювавъ ся, ѣдучи проти Чуйкевича.

Порбвнались оба и наступивъ привѣтъ. Пбсланецъ

зупинивъ коня И мовчавъ, наче ждавъ на пытанье.

— А ты куды? — запытавъ Чуйкевичь

— На хутбръ... панѣ пбслала до панны довѣдатись.

Вóдповѣдь ся выдала ся сотникови трохи дивна;

аджежь вóнъ що лише зъ хутора выѣхавъ, а опробчь дѣ

да нѣкого тамъ не бачивъ бóльше.

— По яку панну?

— По нашу... ще вчора зъ Даркою на хутбръ вы

ѣхала, а зъ вашою милостю мала вернутись.

Чуйкевичь здивувавъ ся.

— А дѣдъ нѣчого менѣ не говоривъ.

Пóсланець пересунувъ шликъ”) зъ одного боку на

другій.

— Мушу розпытати,— сказавъ и повернувъ коня

до хутора.

— Поѣду й я, — завважавъ сотникъ, котрого за

цѣкавила подѣя.

Пасѣчникъ давъ имъ дуже короткій вѣсти: анѣ Мо

трѣ, анѣ Дарки на хуторѣ навѣть не бачивъ.

*) Шапка.

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ ХLV. 7
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Супроти того имъ нѣчого иншого не лишалось ро

бити, якъ навернути конѣ; они навернули, злучили ся

зъ джурами, щб ждали на нихъ у степу и збóльшеною

громадкою въ чотирохъ поѣхали до Жукбвъ.

Дѣяло ся щось, чого козацкій розумъ Чуйкевича

зрозумѣти не мóгъ. Приѣхавъ на весѣлье, — вóдправили

его нѣ зъ чимъ, а коли про весѣлье та про нареченуза

бувъ трохи й саме выбиравъ ся до Батурина, щобы зъ

гетьманомъ до Польщѣ вырушати, — то запрошують его

опять на весѣлье. Правда, дѣвчина ему подобала ся, але

до весѣля не мавъ охоты, именно теперь, коли свѣжими

пригодами и дымомъ пахла ему выправа въ гостину до

Ляхбвъ. Передъ выѣздомъ до Батурина сотникъ поѣхавъ

еще у Жуки,—лицарскóсть козацка велѣла ему не вóд

мовити просьбѣ, але вже дома обѣцювавъ собѣ, що вóд

говорить ся вóдъ весѣля, — теперь на него черга,— щó

буде, те буде, а весѣлье вóдложить; коли вóйна, то нема

часу на весѣлье! Зъ тою думкою ѣхавъ у Жуки.

Та на самому вступѣ стрѣтила его дуже сумнѣвна

вѣсть; довѣдавъ ся, що Мотря выѣхала й до дому не

вернула ся.

Здивованье було чимале, коли Чуйкевичь и пóсла

нецъ здали однозвучный звѣтъ, що Мотрѣ на хуторѣ не

було зовсѣмъ. Де-жь отже подѣла ся?

Замѣсть радости настала тревога. Мужь закидувавъ

жѣнцѣ необережнбсть, а жѣнка мужови. Мотрѣ якъ не

було такъ не було. Неразъ ѣздила й повертала завсѣгды

безъ пригоды; теперь мовь навмысне пропала десь у степу,

наче въ море потонула.

— Адже-жь була зъ нею и та козачка Дарка, а она

знае степъ якъ свою бодню, якъ вовкъ чагары. Не може «

бути, абы заблудили... — розважала себе й мужа Кочу

беиха.
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— Може де въ знакомыхъ заночувала,—докинувъ

судья. Треба було догадуватись и потѣшати себе здога

дами. Родичѣ ждали терпеливо до вечера, вóдтакъ че

резъ нбчь цѣлу, — а Мотря й Дарка не вертались, наче

334II34.IIII Въ 365IVIIII0).

И Чуйкевичева міна була такожь дурна. Вбнъ рвавъ

ся въ Батуринъ, а его тримають у Жукахъ якъ на ве

рѣвцѣ.

Наконецъ почали догадувати ся якогось нещастя —

и тй побоюваня выдавались найпевнѣйшй.

— Може яка купа татаръ заблукала ся въ степы,

а тій вороны наткнулись на нихъ, — мовлявъ батько.

Догадка выдавала ся дуже близька до правда, але

бувъ бы хтось давъ знати, що бачили татаръ, а одначе

нѣякои вѣсти не подавали, отже мабуть и не було та

таръ. Матери нагадувались довгй розмовы зъ донькою,

коли намовляла ви йти за Чуйкевича, нагадувала ся не

хбть, вóдраза дѣвчины, опбръ — отже либонь не бачучи

передъ собою иншои надѣѣ, або хотячи збути ся намовъ

и примусбвъ материныхъ, втѣкла до Киѣва въ мона

стирь.

— Менѣ здаеть ся, — говорила, — що добре було

бы пбслати до Киѣва въ монастирь; хто знае, може она

ажь тамъ опинила ся? Голова горяча, а дѣвчина выхо

вана въ монастирѣ, то й тягне ви до келіи, якъ вовка

до лѣса.

Ледви ся гадка повстала, а вже треба було ви по

борювати.

— Нѣ, то не може бути; она до черницъ не поѣ

хала, — замѣтивъ батько,— надто була весела й жвава

останными часами. "

Батькова замѣтка була правдива.

По черзѣ приходили иншй гадки: може она своею

25
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веселбстю затаювала иншій плянъ? Може та веселбстѣ

була самe наслѣдкомъ якогось придуманого намѣру, ко

трый зродивши ся въ головѣ, вспокоивъ дѣвчину?

Въ третій день по приѣздѣ озвавъ ся зб своею дум

кою й Чуйкевичь.

— Шукайте, дѣвчины, — сказавъ, — а менѣ пора

въ дорогу; мушу квапити ся, щобы застати ще въ Бату

ринѣ гетьмана.

— А зъ нимъ до Ляхбвъ?

— До Ляхóвъ...

Кочубей не зупинявъ его.

— Дай вамъ Боже вернути ся здорово и зъ честю!

— Дай Боже!

Чуйкевичъ выѣхавъ. Вжедругій разъ вырвалась ему

зъ рукъ дѣвчина. Кажучи правду, вбнъ того не жалу

вавъ. Бабы женили его, — якъ самъ высказавъ ся, —

але въ его душѣ була инша думка, котра выражала ся

СЛОВ4IIIIII. I

— Менѣ зъ жѣнкою не возить ся...

Кочубеямъ прибувъ новый клопóтъ. Розбслали пó

сланцѣвъ на всѣ стороны: въ степъ, у Китѣвъ, до пол

ковника Искры, бо може до него загнало ихъ лихо, —

и ждали на вѣсти, або сподѣвались приѣзду доньки. А

тутъ анѣ вѣстей, анѣ доньки не було.

ОдначеМотрѣ йДарки не захопили татаре, доИскры,

дѣвчата не поѣхали, не шукали такожь захисту у Фро

лбвскбмъ монастири, але поѣхали въ Батуринъ.

ж 25

2.

Гетьманскій обозъ мавъ за два днѣ вырушити въ

Польшу, коли ставъ ся выпадокъ, котрый вельми здиву

99въ Мазену, а навѣть поразивъ его своею незвычайностію.



Г. Е. Т Ь М А Н Ъ М А 3 Е П А 101

Увесь Батуринъ перемѣнивъ ся на козацкій обозъ,

чи радше на осередокъ обоза, котрый мѣстивъ ся въ ко

листóмъ ободѣ мѣста; зъ усѣхъ точокъ, наче промѣня

въ колѣ, вели дороги въ середину обоза до гетьманскои

палаты, де били ся товчки, щобы сягнути до найдаль

шихъ границъ, оживити ихъ и повернути тамъ, зъ-вóд

кóль выйшли. Многота вóйска, рухливбсть, незвычайна

галасливбсть — все те надавали городови знамя якоись

невгомоннои свободы, щó рвала ся кудысь изъ горячко

IIIIXIIIЪ IIОЕВ24IIОСТЪ.

Мимо крикбвъ, галасбвъ, піятики и драчь, невóд

лучныхъ вбдъ козацкого способу житя, панувавъ у вбй

ску ладъ, послухъ а навѣть карнбсть, на кóлько она да

вала перевести ся середъ бунтарного и завсѣгды до вы

буху готового: елементу. Гетьманъ бувъ добрый, хитрый

и проворный полiтикъ и нѣ въ чбмъ не уступавъ свому

великому противникови; надто-жь бувъ и въ него, якъ

у Петра, таланъ організаційный. Вбнъ умѣвъ держати

въ карбахъ зухвале козацтво рбзными способами. И те

перь мимо видного неладу, щó выплывавъ зъ бурливости

козацкого темпераменту й натуры, бурливости, котра вы

являла ся по-за службою, въ мѣстѣ, на ринку, въ корш

мѣ — порядокъ у обозѣ не перерывавъ ся нѣ на хвилю.

Хочь и не сподѣвали ся неприятеля, котрый бы мóгъ зъ

нечевя наскочити на обозъ, то одначе пильнували обозу,

куренѣвъ и паланокъ нбчнй сторóжѣ, наче небезпечнбсть

була близька. Гетьманъ державъ ся завсѣгды въ готово

сти и мавъ до того причины.

Мотря зъ Даркою прибули въ Батуринъ въ саму

пору. Коли-бъ спбзнились були однымъ днемъ, уже не

застали бы гетьмана въ гóродѣ. Починавъ сѣрѣти день,

коли зближали ся кiѣвскою дорогою, до знакомого намъ

куреня. Зóрниця ще свѣтила на небѣ; недалеко висѣвъ

4.
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наче десь причепленый у горѣ блѣдый серпъ мѣсяця, а

на сходѣ рожевій полосы звѣщали, що незабаромъ выка

жеть ся сонце. Легкій ранѣшній вѣтерець гулявъ по сте

пу, стрясавъ изъ травъ росицю, навѣвавъ свѣжбсть иза

пахъ цвѣтóвъ и все будивъ навкруги своею животворною

силою. Геть далеко зъ грушѣ, що одинока стояла въ сте

пу, зóрвало ся крикливе стадо галокъ зъ нбчлѣгу й на

повняючи степъ своимъ крикомъ, кружало неправиль

нымъ гуртомъ по-надъ грушою. Въ травѣ задруживъ

галкамъ рѣзкій проймаючій голосъ хоростѣля, щó ма

бутьзавчасу прокинувъ ся зб сну, та замовкъ, завѣривши

ся, що саме почавъ ся лише досвѣтокъ. Степъ на поло

вину будивъ ся, на половину дрѣмавъ еще. Амѣжь тымъ

серпъ никнувъ, ледви лише невыразно рысуючи ся на

блѣдому небѣ, а звѣзды зливаючи ся зъ ого блѣднбстю,

неначе хто поволѣкъ ихъ серпанкомъ, перестали свѣти

тись. За тe оббзвавъ ся щебетъ птаства: зъ глубины не

ба дзвонила звычайна рання пѣсня жайворонка; жовто

брюхи, посмѣтнохи, воловй очка цвѣрѣнькали на перемѣ

ну, схованій въ травѣ або въ галузяхъ буркуну та будя

кóвъ, а по-надъ степомъ перелѣтавъ вытягнутый въ

клинъ гуртъ журавлѣвъ и летючи кудысь на пбвнóчь,

зойчавъ жалбсно...

— Лишь не видко, якъ буде день, — завважала

Дарка, вдивляючи ся передъ себе.

Черезъ хвилю они ѣхали мовчки.

—Далеко ще?— запытала Мотря.

— Хто его знаё... я тутъ не була нѣколи. Пбсля

тыхъ прикметъ, що вказувавъ кобзаръ, то и Батуринъ

мабуть уже близько.

На далекому виднокрузѣ представляли ся очамъ

якйсь невыразнй формы, котрй величезно зарисовували ся

на пбвъ-прозорому тлѣ раннього неба.
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— Мабуть то Батуринъ... — замѣтила Дарка.

Они ѣхали дальше помалу ій брели по зарошенбй

степовбй травѣ, щó сягала конямъ ажь по черева; конѣ

самй"звбльняли ходу, похиляли що-хвиля головы й зры

вали покрытій росою вершки травъ. Тымчасомъ на пбвъ

виднй формы, що рысувались на виднокрузѣ, выступали

выразнѣйше, а по чистому воздухови долѣтавъ до нихъ

изъ раннымъ вѣтромъ вóдгомбнъ якогось шуму, нѣбы

ирзаня коней, людскихъ голосбвъ, брехоту собакъ. Все

те зливало ся въ одинъ гомбнъ.

— Батуринъ, — повторила Мотря. — Треба зупи

нитись и приглянутись.

Дѣвчата зупинили коней. На сходѣ бовдурились об

лаки, гуртували ся въ рожевій громады, плавали наче

кораблѣ поволи. на блѣдо-золотому тлѣ виднокруга й,

якъ не знати звóдкóля приплыли, такъ не знати i куды

понесли ихъ рожевій вѣтрила. Почало свитати. Не було

що сумнѣвати ся, що передъ ними лежавъ Батуринъ.

— Батуринъ, певна рѣчь, — сказала Дарка, — бо

й якeжь инче могло бы бути таке велике мѣсто? Але

якъ до него дóстатись?

" — "Бхати... адже-жь втрапимо! — вóдповѣла

Мотря.

— Гмъ.... втрапимо! Кобы лишень не втрашили та

кожь на козацкій списы або самопалы? Вы либонь, пан

нунцю, думаете, що козаки такъ заразъ кожного й пу

стятъ?

-- Кажучи те Дарка не зводила зору зъ рысуючо

го ся передъ нею въ далечи мѣста.

— Тамъ щось курить ся... — сказала, показуючи

рукою напрямокъ, звóдкóля нѣбы зъ землѣ выкручивала

ся гадиною маленька полоса дыму.

— Курить ся...
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—То мабуть курѣнь. Ѣдьмо-жь помалу й роззи

раймо ся. бо якъ разъ можемо натякнути ся на сторо

жу. Коли то въ самбй рѣчи курѣнь, то й сторóжа ма

буть вбдъ насъ недалеко: може вже хто й затаивъ ся

въ травѣ.

Дивлячи ея въ тбмъ напрямѣ, де доглянула дымъ,

и роззираючи на право й на лѣво околицю. ви поглядъ зу

шинивъ ся на однбй точцѣ. Чи зъ причины вбддаленя, чи

недостаточного денного свѣтла. здалось ѣй. що въ возду

еѣ мигтятъ якійсь черты.

— У васъ.. паннунцю. може лѣпшій очи. то й по

смотрѣть, щ6 то видно?— запытала слуга и показала

напрямокъ. въ кетрбмъ сама дивила ея.

— Дерево либонь... нѣ то не дерево.

— Якійсъ пбдмостокъ.

— А такъ... сторожбвня. "

Дарка сплюнула зъ якоюсь вбдразою.

— Тьфу! нечиста сило! — сказала я почала про

твратя очи.— якесъ лихоменѣ очи заснувало чи що. Въ

степут выросла. а сторожбвнѣ не впбзнала.

Пбеля тои замѣтки она выймила зъ кишенѣ ку

еень полотняного шматка. зупинила коня. спустила

ешисъ и сперши на землю. привязала шматокъ до зелѣза.

— Нехай оно собѣ хурчитъ надъ головою, — ска

зала жартливо, — на всякій злучай. Кождый побачить

и догадаетъ ея. що ѣдемо сюды безъ хитрыхъ замѣрбвъ,

бо не крывмо ея Паннунція въ степут не жили, то й не

наютъ: а въ насъ такъ: вовка пускаеть ся поузъ, бо

бнъ не шкóдный, а чоловѣкови то иногдѣ кулькою

явъ лобъ дають, оттакъ неразъ „за спасибб“. хочь звычайне

на ньому опрочь ледачого самопалуй подертыхъ шарава

рбвъ нѣчого бóльше не буде... Нехай бы хочь коня взявъ
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але и зъ того хбсна чортъ-ма; чоловѣкъ зваливъ ся

въ траву, а кóнь почвалавъ, куды очи понесли, и неразъ

попавъ ся въ иншй руки.

Дѣвчата напрямились до сторожбвнѣ й вели дальше

почату розмову. Коли розлѣгъ ся голосъ сурмы,

—- Ага! Постерегли насъ, — завважала Дарка.

Въ ту хвилю якась непевнбсть чи боязнь обгорнула

обоихъ дѣвчатъ. Они не лякались цѣлотыждневои подо

рожи, середъ невыгодъ, не лякались нбчлѣгбвъ у чагó

рахъ, коли саме бóля нихъ выли й блыщали слѣпами

В0ЕВИ,

А одначе колидосягли мету своеи подорожи зббравъ

ихъ лякъ. На голосъ сурмы они мимохóтнымъ дрожа

ньемъ руки стягнули поводы. Конѣ звбльнили ходу,адѣв

чата позирали якимсь непевнымъ поглядомъ то на себe

то на мѣсто, що выхиляло ся зъ ранньои мраки. Дарка

пбдъ вплывомъ прикрого вражѣня перехрестила ся.

— Га, що буде, те буде! — сказала зъ резигна

ціею — теперь уже не пора вертатись.

Тй слова немовь додали имъ вóдваги й они швид

кимъ крокомъ подались на передъ. По хвилѣ выходили

у нихъ несподѣванки: далеко зъ по за ранньои мраки

выхилявъ ся гóродъ зъ мурами, - окопами, блискучими

хрестами на церквахъ. Зъ боку мѣста на площи розхре

щувались ломанй черты обоза, чорнѣли козацкій кошѣ

й куренѣ, а зъ переду далеко въ степъ высували ся сто

рожевій паланки.

Наконецъ дѣвчата постерегли якусь темну точку,

котра нѣбы выхиляла ся зъ травы и встромили въ неи

свои погляды. Точка выдавала ся зъ далека непорушна.

— Се либонь вартовикъ ? — запытала Мотря.

— Вартовикъ, — потвердила Дарка.
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Они поѣхали проти сторожевого: вже радй були

скбнчити подорожь и якось успокоити ся.

Добачена точка порушила ся зъ нечевя й направи

лась до нихъ. Бувъ се вартовикъ изъ куреня. Ѳго кбнь

брѣвъ повысше черева въ травѣ, такъ що майже небуло

его видко, и черезъ те здавало ся, що якась великаньска

постать ишла проти нихъ по надъ степомъ. Коли збли

зились до себе на пбвъ гоней, тогдѣ омана зчезла.

Наразъ Дарка зушинила коня.

— Ой, паннунцю! — скрикнула зъ внутрѣшнымъ,

змѣшаньемъ.

— Шо тoбѣ?

— Бóгме Таранець!..

Въ Мотринóй головѣ сейчасъ мигнула гадка, що

зъ такои стрѣчѣ можна мати якійсь хосенъ.

— Ѣдь же проти него... тымъ лѣпше...

Мотря пустила Дарку на передъ, а сама стягнула

коневи поводы.

Два конѣ, Таранцѣвъ и Дарчинъ, ишли проти себе

въ однбй лініи, зблизивши ся на кóлька крокóвъ станули

наче вкопанй. Таранецъ нахмуривъ брови i смотрѣвъ, —

пóзнававъ и не вѣривъ своимъ очамъ.

— А тебе сюды яке лихо принесло? Була може

на весѣлю на Лысбй горѣ й на мечику тутъ приѣхала?

Шо тебе притащило?

Моторне завзятье Таранця змѣшало трохи дѣв

чину.

— До гетьмана приѣхали, — выбульботѣла Дарка.

— А ее-жь хто скрадаеть ся за тобою?

— Цить... навѣженый!

Таранецъ не дочувъ.

— Хто? — повторивъ.

— Панна... Кочубеѣвна...
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Козакъ не мóгъ надивувати ся досыть.

— Отсе! по щожь вы такъ самій по степу воло

читесь?

Дарка бачучи що козакъ такій байдужій на ви при

ѣздъ, вóдповѣла нерадо:

— Се не моя рѣчь... отъ лучше заведи насъ до

гетьмана, або дорогу покажи.

Таранець усмѣхнувъ ся двозначно и злосливо:

— До гетьмана? — повторивъ, — думаешь либонь,

що до гетьмана такъ легко дóстатись, якъ до Берка въ

шинокъ?

-— Менше зъ тымъ, але веди...

— Заведе васъ хтось иншій... я — покажу лишенъ

дорогу.

Вбнъ звернувъ ся до дѣвчатъ:

— Но, козаки, маршь за мною!

Вбнъ поѣхавъ напередъ до куреня, а слѣдомъ за

нимъ подали ся Дарка и Мотря, розмовляючи пбвъ-го

ЛОСОМЪ.

Наслѣдкомъ тои розмовы було, що Дарка вóдокре

милась вóдъ панны й пбдъѣхала до Таранця.

— Слухай-но, Иване...— почала.

— А що?

— Объ тóмъ, що мы за козаки, не слѣдъ помѣжь

людьми розголошувати. Козаки — та й годѣ! Бóльше

людямъ знати не треба.

— Розголошувати не буду, — говоривъ зъ-прóвола

Таранець дивлячи ся въ осмалене вѣтромъ але здорове

и вродливе Дарчине обличье, — се не мое дѣло... Опро

че пбсля завтра затрублять намъ у походъ, не буде

коли розбалакувати.

Нечайно предметъ розмовы змѣнивъ ся и Таранецъ

IIО ХВИЛИ Л0Вчанія запытавѣ 2
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— А вы-жь, якъ? Тутъ лишитесь, чи зъ геть

маномъ?

— Звóдкóль менѣ знати? Якъ Богъ дасть. Япанны

не покину.

Середъ розмовы они зблизились до куреня. Тара

нець сказавъ, б що приѣзжимъ ходить, здавъ одвѣчаль

нбсть за молодыхъ козакóвъ на курѣнного, а самъ вер

нувъ ся до свови сторожбвнѣ въ степу.

Зъ куреня по змѣнѣ сторóжѣ вóдведено козакóвъ

у гетьманску канцелярію. Дѣвчата, повертаючи ся въ

товариствѣ, неперебóрчивбмъ у словахъ, утратили вже

перше вражѣнье тревоги iй непевности. Та проте ихъ

супокóйне, боязливе поведенье звертало на себе увагу

тыхъ, котрй стрѣвались изъ ними и давало проводъ до

рбзныхъ замѣтокъ.

— Шо сe за однй?

— Звбдкóля вырвавъ ихъ Таранецъ?

— Хто его тамъ знав 2 Козаки — та й годѣ, про

гетьмана пытали... певне прибули вóдъ Ляхбвъ.

Въ канцеляріи дѣвчата стрѣнулись изъ Орликомъ.

Ся стрѣча була впрочемъ неминуча. Орликъ пóзнавъ

Мотрю зъ першого погляду, але не давъ пбзнати того по

собѣ. Вбнъ вóдбславъ ихъ въ челядну кóмнату й велѣвъ

дожидатись приказу гетьманового, а самъ занявъ ся звы

чайною роботою. Позавтрю рано вóйско выступало зъ

Батурина въ походъ, — отжe й роботы булочимало. Пе

редъ выступомъ гетьманъ розписувавъ подрóбнй розпо

рядки остальнóй старшинѣ, наказному гетьманови й ве

лѣвъ выготовити подрóбный звѣтъ для царя. Шо пбвъ

годины ходивъ Орликъ на гетьманскій покоѣ, вертавъ

ся, сѣдавъ опять до роботы, але зъ вго мармурового о

бличя нѣчого не можна було вычитати анѣ догадати ся.
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Здавало ся, що вóнъ лише ходивъ, нѣ-про-що недумавъ

и не говоривъ нѣ-объ-чбмъ.

Вже зъ три годины сидѣли Мотря зъ Даркою въ

челяднбй кóмнатѣ, позираючи на дверѣ, чи не ввбйде

хто й не покличе ихъ до гетьмана. Правда, показувало

ся иногдѣ обличье Орлика байдуже, якъ завсѣгды, але

его очи не звертались на нихъ; вбнъ закликавъ сего або

того, розмовлявъ и зникавъ. Теперь показавъ ся зновъ

окинувъ поглядомъ кóмнату й зупинивъ очи на Мотрѣ

й Дарцѣ.

— Се васъ привели зъ куреня?

— Насъ! — вóдповѣли одноголосно обѣ й пóдня

ЛIIIСТЬ.

— До гетьмана, — сказавъ сухимъ голосомъ Ор

„IIIIКЪ.

Дѣвчата направились разомъ.

— По одному, — завважавъ грóзно писарь.

Вбнъ узявъ Мотрю за рукавъ и легко потягнувъ.

—Ты рушай, — а звертаючись до Дарки, сказавъ;

— ты пождешь еще.

Серце въ Мотрѣ забилось неначе молоткомъ, але

хвиля була рѣшуча: она выпрямилась, сперла руку на

шабли й пóйшла за Орликомъ розмѣрнымъ крокомъ.

— Якъ ему представити ся? Шо повѣсти? Якъ

вóнъ мене привитав9 чи впбзнае. 2

Тй пытаня мигомъ блыскавки одно по однбмъ про

кидали ся въ несупокóйному умѣ дѣвчины, а вбдмовы

на нихъ и вспокоеня найти не могла. Орликъ ввѣвъ ви

на гетьманскій покоѣ, отворивъ мовчки дверѣ, лишивъ

ви й несказавши нѣ слова, зникъ тихо, якъ тѣнь. Мотря

станула бóля порога, позирала на середину богатого са

льону гетьманскои палаты тревожнымъ окомъ и занѣ

мѣла на думцѣ: „щó ему скажу?“ Серце въ неи коло
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тало ся сильными ударами, говорило, чуло щось, але

она не могла порозумѣти таёмного голосу власного сер

ця. Тревога й непевнбсть бороли ся въ нѣй на перемѣну.

Дверѣ вóдчинились и зъ противного боку вказалася

величава постать гетьмана. Вбнъ ишовъ просто проти

неи, легко та зручно зъ ледви замѣтнымъ усмѣхомъ ла

гóдности на устахъ. Узрѣвши его, Мотря налякала ся

власного вчинку, радо була-бъ вернулась, заховала ся-бъ

десь пбдъ землею, до пекла, лишь бы не говорити зъ

нимъ, не дивити ся въ тій вго смутній задуманй очи, въ

глубинѣ котрыхъ лежали здаеть ся якійсь роскóшнй, не

здѣйстненй бажаня молодости, що наче русалки, надили

й ви своимъ чаромъ. Не було коли втѣкати; въ тóй са

мóй хвили гетьманъ стоявъ уже передъ нею i jвытягавъ

руку на прнвѣтъ.

— Въ гостину до мене? Сама?

Голосъ его дзвенѣвъ мягко, лагóдно. Дѣвчина трем

тѣла, не можучи здобути ся на вóдмову и ледви змогла

вылебонѣти:

— Сама...

Всететревало одну хвилю. Гетьманъ завважавъ по- I

мѣшанье Мотрѣ.

— Ходи-жь близше... сядь... ты втомилась, моя гор

личко!

Мотря подавала ся тому голосови, якъ вужѣ зву

камъ завороженого флета. Вбнъ заколысувавъ ви якъ

дитину, втихомирювавъ и розливавъ ся въ души якимисъ

на пбвъ дочутными шептами, котрй обезсиляли ви наче

чародѣйнй замовы.

Гетьманъ вѣвъ ви до канапы, не звертаючи нѣбы

уваги на ви козацкій уборъ, на остриженіе волосье, на

осмаленелице й руки.

. — Шожь тамъ дома чувати?— запытавъ.
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Ся стрѣча зъ гетьманомъ, коротка але повна недо

сказаныхъ думокъ розмова здаеть ся вычерпала силы

дѣвчины. За пытанье гетьманове она залила ся слѣзми.

Гетьманъ похиливъ ся до неи, обнявъ обоима рука

ми ви голову и поцѣлувавъ.

— Не плачь же, моя донько,— сказавъ зб спбвчу

тьемъ. — По-жь то стало ся, що ты сюды неждано

прибула?

— Я втѣкла зъ дому... — вóдповѣла хлыпаючи, —

не могла тамъ высидѣти; тяжко було... Батько-мати на

пирали, щобъ ишла за Чуйкевича... Здалось менѣ, що

выйду за него, але впбеля я вывѣрила, що волю вбдъ него

втѣкти на кóнець свѣта... волѣла теперь...

Гетьманъ утихомирювавъ розплаканого козака.

— Не плачь донько... у старого гетьмана найдешь

молоде серце, котре тобѣ певно заступить Чуйкевича.

Та проте дѣвчина плакала ще ревнѣйше; чи силы

ви вычерпали ся i ослабли нервы, чи може прикро було,

що родичамъ тóлько болко завдала, чи соромъ лоточивъ

ви, що кинула ся гетьманови въ обoймы, — досыть, що

довго не могла втишити плачу. Гетьманъ не перерывавъ

ѣй; вóнъ сидѣвъ побóчь, замысленый и понурый, а коли

плачь дѣвчины почавъ униматись, запытавъ:

— Чи родичѣ не знають нѣчого про твбй выѣздъ?

Не догадують ся нѣчого?

— Не знають.

Гетьманъ загадавъ ся опять.

Адже-жь ты не приѣхала одна? — запытавъ по

IXЕВИЛИ,

— Нѣ... зб мною в Дарка.

— Слуга?

— Такъ... вѣрна менѣ, якъ песъ.

—Тымъ лѣпше. И лишишь ся въ мене?—пытавъ

«"
Рѣчь г.
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дальше, позираючи на неи такимъ поглядомъ, наче дру

гу половину пытаня: коли мене любишь, — зберѣгъ на

днѣ душѣ. "

- Мотря вóдгадала недосказану часть пытаня ій не

смѣючи глянути на сидючого побóчь гетьмана, вóдповѣла

рѣшучимъ голосомъ:

— Лишу ся.

— Добре, мóй хорошій козаче, — сказавъ зъ задо

"воленьемъ гетьманъ, — вóдведу тебе въ покоѣ, велю по

кликати Дарку... змѣните уббръ, вóдпочинете, а завтра

поговоримо про остальне.



Такимъ чиномъ Мотря найшла ся въ домѣ

на. "Коли передягла ся, вóдсвѣжила ся й выпочила, пер

ше пытанье, яке завдала собѣ, було: по-що сюды приѣ

хала? Гетьманъ не приходивъ, мовъ навлысне хотѣвъ!

лишити ѣй бóльше часу, щобы призадумала ся, розва-II

жила себе. Неприсутнбсть гетьмана майже радувала ви

якось; коли бы прийшовъ, то не знала бы, якъ говорити

до него, якъ дивити ся, що зъ собою дѣяти? Ѳго при

сутнбсть вóдняла бы у нея "вóдвагу, силу. Въ самотѣ

розбуджена уява наснувала ѣй тóлько мрѣй, котрй грали

солодко, немовь побрязки радужныхъ русалокъ, насу

вала ѣй тóлько роскóшныхъ картинъ, наповняла серце

таемною любовною роскóшью, — а при ньому-думки й

мрѣѣ утѣкали кудысь, а лише одно серце тѣшалось

дальше.

Пытанье: по-що прийшла сюды, пекло 6и якимсь

таемнымъ огнемъ, котрый могла погасити одна вóдпо

вѣдь. Въродинномудомѣ позираючи на безмежный степъ

дѣвчина линуладумкою, легкою и швидкою, якъ степо

вый вѣтеръ, въ Батуринъ и ажь тамъ, улелѣяна мрѣвю,

спочивала въ гетьмановыхъ обймахъ, упоювала ся зву

комъ его бесѣды й не могла надивитись на те его лице,

повне енергіи, розуму, доброты, лагбдности, котрй то

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ ХLV. 8
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прикметы, привязували ви до него. Она не входила

глубше въ справу, щó за чутье заволодѣло ви душею;

збудилось лишень у нѣй бажанье, задоволити те чутье,

выповнити нимъ усе серце й житье, та вóддыхати рос

кóшно, пити чару повнои роскошѣ. Шобъ сповнити той

замѣръ, була одна лишень дорога: поѣхати въ Батуринъ.

Она всѣ свои силы й думки справила до тои цѣли, котра

заволодѣла нею зовсѣмъ такъ, що въ еи душѣ черезъ я

кійсь часъ нѣ-нá-що иншого не лишилась мѣсця.

Сповнивши замѣръ, она доконала ся, що не ввела

въ дѣйстнбсть бажань и рбзноцвѣтныхъ мрѣй, котрй якъ

метелики окружали ви на горищу жукбвского двора.

Коротко кажучи, она стрѣла ся зъ житьемъ, котре годѣ

було заповнити мрѣями, въ котрóмъ кождый крокъ мавъ

вести до якоись цѣли. Вбдплыла вóдъ одного берега, а

не доплыла ще до другого. Сидѣла задумана. Сплющив

ши очи, вкрыла лице въ долонѣ й вдивлялась у выкли

кану въ уявѣ постать гетьманову, щ6 стояла передъ нею.

Вдивляла ся довго зъ тою роскóшью, зъ якою пестуемо

ся зъ власною мрѣею; чула, що помалу складаеть ся

въ еи головѣ якась вóдповѣдь, що неясній, розпрыслймы

сли й мрѣѣ гуртують ся, лучать ся, еднають ся, наби

рають якоись выдатности, вбирають ся въ звѣстнй формы.

— Я люблю его, — сказала сама до себe, — бо й

чи-жь инакше посмѣла-бъ переступити сей порóгъ?

Такимъ робомъ сама черезъ себе найшла ся вóд

мова, котра принесла ѣй полекшу.

Для своеи любови Мотря вышукала дуже легко

оправданье: адже-жь любила его не лише за те, що

бувъ гетьманомъ, що бувъ гарнымъ и образованымъ муж

чиною, але и длятого, що въ ньому по разъ першій най

шла щось, що еи саму пбдносило, вывысшало, чинило

лучшою. Она не вмѣла назвати того щось, а одначе оно
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заволодѣло нею, похилило ви серце до гетьмана и немовъ

приневолило до кроку, котрый учинила. Те щось було

вго моральною высшостю, було свѣдóмбстю звѣстныхъ

идей,звѣстныхъ цѣлей, котрй якъ свѣтло, якъ воздухъ

стыкаючись изъ людьми, удѣляютъ ся имъ мимохóть.

Люде почувають свѣжбсть воздуха, тепло соняшне, хочь

не вглядають глубше, звóдкбль оно походить. Пбдъ та

кимъ вплывомъ була й Мотря.

Монастирь давъ ѣй крыхту освѣты, вкинувъ у ви

душу кóлька лѣпшихъ, яснѣйшихъ, гарнѣйшихъ думокъ

изъ тыхъ, котрй блукались помежи суспбльностю идум

ки тй, наче сѣйне зерно въ евангельскóй притчѣ, впали

на рблю врожайну й почали кбльчитись. Зъ тыми кóль

цями въ душѣ она покинула монастирь, повернула ся въ

рóдный дóмъ и стрѣтила ся зъ буденнымъ бруднымъ та

простымъ, повнымъ интригъ, зависти, неохоты й дикихъ

невгамованыхъ забагóвъ житьемъ. Житье таке не пода

вало ѣй нѣчого, тымъ то й нѣчого дивного, що не могла

зъ нимъ погодити ся.

Молодымъ кбльцямъ недоставало воздуха й сонця—

однымъ словомъ животворнои силы.

Въ гетьманѣ-жь она найшла чоловѣка, въ котрого

була та сила, котрый бачивъ усю нѣчогбсть безцѣльного,

.дикого житя, якимъ жила Вкраина, шукавъ новыхъ до

рóгъ, на котрй можна було справити суворй силы влас

ного народу, выхóснувати ихъ и вжити на щось лѣпшого.

Въ такбмъ станѣ, въ якбмъ жила украиньска суспóль

нбсть, представляла ся якъ сыра глина, зъ котрои ажъ

розумна рука може вылѣпити цеглу до будучои будовы.

Правда, она не пбзнала, бо до того за мало було въ неи

досвѣду, але вóдгадала, що гетьманъ бажай рбдну глину

спожиткувати, що бажаe вывѣсити якійсь стягъ, коло

котрого могли бы громадити ся люде доброи волѣ. Дѣв

25
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чина почула ся часткою великои, хорошои й богатои

землѣ, почула ся дитиною того суворого, але доброго й

сердечного люду, котрого кожный выкористувавъ для

своихъ цѣлей. И будила ся въ нѣй незвѣстна доси гор

дбсть, що она, дѣвчина хована въ степовóй глуши, наче
ла

вовченя, думай такъ само, якъ вбнъ — гетьманъ.

Дивувало ви, що того чоловѣка, котрый бувъ гор

дóстю йроскóшю ви мрѣй, думки котрого вóдгадала, ба

жанье котрого потайно роздѣляла, не любили въ домѣ

родичѣвъ; що въ очи пбдлещували ему, а по-за-очи ку

вали проти него зрадливй пляны. Вытворивши собѣ поня

тье про народну цѣлбсть и ви потребу, вважала замахъ

на гетьмана замахомъ на народну будучбсть и се роздѣ

ляло ви ще бóльшою пропастю вóдъ родичѣвъ, за те-жь

наближало до гетьмана й пбсля довгои внутрѣшньои бо

ротьбы ввело въ его дóмъ.

Такъ поясняла собѣ Мотря те чутье, котре вперше

заяснѣло ѣй въ Батуринѣ, а котрому на имя було:

любовь.

У гетьмана те-жь були причины, ради котрыхъ не

приходивъ до Мотрѣ. Смѣлый поступокъ дѣвчины приза

думавъ его, здивувавъ и зневоливъ до поважнои розваги.

Вбнъ представивъ ся ему якъ одна зъ тыхъ играшокъ

долѣ, котрымъ пбдпадало усе его житье, — часто дово

дилось ему нещастье, котре кбнчило ся щастьемъ и но

вымъ вывысшеньемъ. Чимъ же закбнчить ся отся нова

забавка, котру доля накинула ему на шию пбдъ видомъ

гарнои й не рóвнодушнои для него дѣвчины? Такъ чи

сякъ, а треба було якось изъ тыхъ новыхъ тенетъ вы

рватись.

Гетьманъ, до котрого залицяла ся не одна богата

польска шляхтянка, котрый коли-бъ хотѣвъ, мбгъ бувъ

найти сто жѣнокъ до выбору, чувъ ся зухвалою любовію

Лида
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Мотрѣ до якоись степени звязаный. Дѣвчина, щ6 поки

нула дóмъ родинный, щ6 втѣкала зъ передъ престола

вбдъ будучого мужа, выбраного не власнымъ серцемъ,

але комбінаціями родичѣвъ, щó втѣкала въ дóмъ полю

бленого чоловѣка, не выдавалась ему звычайною поле

тюхою. И она бажала щастя, шукала его, а разъ доко

навши ся, що найшла его, кинулась на слѣпо до него—

й не вшукала ся. Рѣшилась на вчинокъ, котрый напят

нують усѣ, але для неи не було иншого выбору. Бо й

якимъ же инчимъ способомъ могла вóддатись пристраст

но полюбленому чоловѣкови, коли родичѣ потайно ста

вили для него за плечима шибеницю?

Длячого-жь ся дѣвчина щó являеть ся передъ нимъ

наче якій привидъ молодечихъ мрѣй, якъ разъ прихо

дить сегодня въ передбдень походу, супроти близькои

хвилѣ, въ котрóй вóнъ покладе на вагу долю рóдного

краю й свою власну?

Коли збставить Мотрю въ себе, то обурить Кочубея

а вырушивши въ Польщу, лишить у краю собѣ ворога

зъ розвязаными руками, котрый изъ жаждою вывысше

ня получить зобиджену гордбсть. Шо-жь теперь дѣяти?

Вбдбслати ви до дому се значило-бъ выдати повóльнымъ

мукамъ на поталу ту, для котрои любовь у его серци

змагалась не днями а годинами. Та коли-бъ ви й вóдó

славъ, то однаково Кочубея не примиривъ бы; вóнъ про

чувавъ, що зъ тымъ чоловѣкомъ доведеть ся ему такъ

чи сякъ звести кроваву боротьбу въ будущинѣ. Замы

сленому гетьманови выдавъ ся сей останній доказъ обо

сѣчнымъ мечемъ. Вбнъ наваживъ задержати у себе Мо

трю, але ще до походу взяти зъ нею слюбъ. Такимъ

чиномъ вбнъ выступить супроти козацкои старшины якъ

чоловѣкъ, котрый не хоче неславы анѣ кривды против

ника, а супроти противника мавъ певну оборону. Пбсля
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довгои душевнои боротьбы, коли вже увесь плянъ бувъ

готовый, гетьманъ увóйшовъ у покоѣ до Мотрѣ.

Ледви переступивъ порóгъ, а вже лице его приняло

иншій выразъ. Зудума й недавня турбота зникла кудысь.

а ихъ мѣсце заняла звычайна въ поведенію зъ людьми

середечна доброта й супокóй. Вбнъ лишивъ ся на само

тѣ зъ дѣвчиною. 6го змѣшала трохи зухвалбсть смѣлого

козака, котрый правда, вдягъ ся въ жѣночй сукнѣ, але

за кару степъ выпаливъ вѣтромъ свое пятно на егочолѣ

й на лици. Оно не поганило молодого лиця, а навпаки

придавало ѣй видъ здоровля, силы й енергіи.

Самотне те стрѣванье змѣшало ихъ на хвилю обо

ихъ. Гетьманъ запанувавъ надъ собою скорше й пере

рвавъ немилу хвилю байдужою розмовою.

— Выпочавъ уже, козаче?— запытавъ жартомъ.

— Майже вже.

— А бачь! По степу безкарно герцювати неможна.

Пóсля кóлькохъ байдужныхъ запытань гетьманъ

змѣнивъ розмову.

— Скажи-жь менѣ, мóй зухвалый козаче, щ6 стало

ся зъ Чуйкевичемъ? Треба намъ знати.

— Не знаю. Мавъ приѣхати въ Жуки..

— И... не приѣхавъ?

— Може.... я не дóждалась.

Гетьманъ задумавъ ся i легко выбивавъ ногою

тактъ объ помбстъ, не пбднимаючи закаблука.

— Мы дожидались его въ Батуринѣ, — сказавъ,—

мавъ разомъ зъ нами рушити въ походъ и нема доси.

Пóсля хвилѣ додавъ:

— Добре було-бъ, якъ бы приѣхавъ. Треба-бъ изъ

нимъ поговорити и поставити ясно справу вго залицянь,

уже скóнченыхъ, — додавъ изъ натискомъ "

— Ѳму то все одно!— завважала Мотря.
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— Звóдкóля-жь ты знаешь?

— Чула... ему шабля, кóнь, степъ а въ додатку

кухоль ме у, лишь бы здоровый, стануть за все!

Характеристика була вѣрна й подобала ся геть

IVIзанС)Ви,

— Я не сподѣвавъ ся, — казавъ позираючи наМо

трю, гетьманъ, — що ты зважишь ся на такій крокъ,

що покинешь родинный дóмъ; але коли вже рѣшила ся,

то всть лише одна дорога, щобы твою i мою честь збе

регти незмазану, — а то, оженити ся зъ тобою.

Мотря мовчала.

— Шожь ты на те?

Мовчанка, дѣвчины навела его на гадку, що либонь

утеча ви зъ дому мала характеръ охороны передъ си

луваньемъ родичѣвъ — тогдѣ повиненъ бувъ шоступити

инакше.

Мотря пóднесла на него очи, щ6 блыщались вóдъ

внутрѣшнього зворушеня.

— Шожь менѣ на те вóдповѣсти? — вóдмовила.—

Адже-жь твоя, а не моя воля мае стати ся. Привело ме

не сюды сильнѣйше чутье, анѣжь бажанье оглядати Ба

туринъ; оно тягло въ сю сторону мое серце,—аде мое

серце, тамъ и я бажала бы остатись...

Ся проста сповѣдь дѣвчины полонила гетьмана;

вбыъ схиливъ ся до неи, взявъ за руку и поцѣлувавъ

щиро.

— Добре, моя чорноока русалко, — зостанешь якъ

250)На ГОТЬМАНЯ...„

Сей рѣшучій высказъ наповнивъ ви трѣвогою.

— Ахъ Боже-жь ты мой! Ш6 на те скаже бать

ко — мати? Они не згодять ся нѣколи.

Сей выкликъ бувъ наслѣдкомъ свѣдомости того, що

чула вóдъ родичѣвъ про становище Мазепы. Они вва
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жали его ворогомъ своимъ и ворогомъ Украины — от

же-жъ якъ же-жь могли вóддати доброхóть въ руки во

рога власну дитину?

— Напишу до нихъ и пóшлю пбсланця.

— Ихъ не пересвѣдчить нѣчого.

— Длячого-жь?

Черезъ хвилю Мотря вагувала ся, яку дати вóдпо

вѣдь на послѣдный запытъ гетьмана; бояла ся вóдкрыти

ему доразу свои домыслы. -Окинула его дослѣднымъ

зоромъ. чь

— Не знаешь? — запытала.

— Не знаю...

— Въ Жукахъ проти тебе тамъ щось недоброго

кувть ся. Здаеть ся менѣ бодай... я на тóмъ не розу

мѣю ся.

Ся вѣстка не здивувала гетьмана. Вбнъ знавъ объ

тбмъ, на що заносить ся въ Жукахъ, але мовчавъ и

ждавъ догóднои поры, щобы вбдтакъ противдѣлати рѣ

шучо.

— Проти мене нехай собѣ ладять ружье... кого до

ведеть ся вдарити тымъ ружьемъ, залежить вóдъ Бога.

Нехай лишень проти Вкраины не зводять руки, бо по

ки я гетьманомъ, зумѣю покарати кожну бунтар

ну руку. "

Въ тыхъ словахъ дзвенѣла якась сила и погроза.

Мазепѣ не ходило зовсѣмъ о дозвóлъ Кочубея, але

о те, щобы выступити якъ мога законно на злучай за

мотань, щó могли въ будущинѣ вышасти, тымъ бóльше,

що выдавались ему неминучй.

Вбнъ написавъ до судьѣ власноручный листъ отсего

змѣсту:

* *ь « . .ца два
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„Ясневельможный Судья, а милый панъ тестю!

Справедливо, Ясневельможный Судья и тестю, ста

риннй Римляне зъображали богиню Фортуну слѣпою, яко

на-слѣпороздаючу помѣжь людейщастье, не пбсля заслугъ

и людского знаня, але пбсля припадку. Стало ся такъ

и зъ домомъ моимъ убогимъ, що сонце, котре звычайно

присвѣчуе на высотѣ, само збйшло зъ высокихъ небозво

дбвъ до вѣрного вамъ и зичливого слуги i брата, а тымъ

даромъ Фортуны и сонцемъ есть донька Ваша, Мотря,

жона намъ вѣрна и мила. Выѣхавши на гулянье зó слу

жебною дѣвчиною, заблудила въ степу, до дому дороги

допытатись не могла, а слѣпа Фортуна завела ви до

мене. Бачучи въ тóмъ выразный палецъ Божій, мы при

няли зъ почестями вельми намъ милу доньку Вашу й

за ви згодою, поняли еи за жону. Бувъ бы я про при

ѣздъ до Батурина Мотрѣ повѣдомивъ Вашу Ясновель

можность черезъ гóнця, щобы серце родительске успо

- коити, але вóдложивъ те, щобы одночасно и другу вѣдо

мбсть переслати, що Вашй журбы й непокоѣ ззъ-за

зникненя доньки, зъ невѣдомости про ви долю плывучй,

закбнчили ся успѣхомъ и щастьемъ зовсѣмъ Вамъ вѣр

ного и приязного слуги и брата.

„Теперь, колидоля i приказъ 6го Величество велять

вырушитивъПольщуЛяхамъна помбчь,повѣдомляю Васъ,

Ясневельможный Судья, братейтестю,щомилаВамъдонь

ка, а намъ жона въ тóмъ нашбмъ походѣдоЛяхбвътова

рищити намъ буде, роздѣляючи неудачѣ, невыгоды й славу

нашу, просячи Васъ и Бога о благословенье на дорогу

житя й подорожь далеку, а за щасливымъ поворотомъ о

дозвблъ упасти до нбгъ Вашихъ“.

За тымъ наступили звычайнй въ такихъ разахъ вы

сказы чемностей и адорацій.

Того самого дня, коли выславъ зъ листомъ гóнця
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въ Жуки, гетьманъ велѣвъ покликати свого сповѣдника

о. Василія 1 узявъ слюбъ изъ Мотрею.

Несподѣванка ся вчинила бóльшій вплывъ на геть

мана, анѣжь зъ першу ему здавало ся. Женщина не при

несла емунѣякихъ змѣнъ въдомѣ, але выкликала великій

змѣны въ его думкахъ, успособленяхъ и замѣрахъ. Не

разъ снували ся на егодворѣ женщины, надили егоусмѣ

хами въ сю чи въ иншу сторону, та найчастѣйше кбнчи

лось усе перелетнымъ залицяньемъ и гетьманъ зостававъ

знову одинъ; думкамъ и плянамъ его не ставало якогось

заокругленя и цѣлости, якоись рѣшучости. Вбнъ вагувавъ

ся разъ-у-разъ, якъ тарѣлки введеній въ рухъ и не знавъ

рѣшучо, въ котру сторону похилити ся. Рбвновагу ту й

рѣшучбсть принесла ему Мотря, бо разомъ изъ нею за

блысла въ его головѣ честолюбна "гадка выконати те,

чого старый Хмель доконати не мóгъ: здобути для себе

княжу корону i утворити зъ Украины самостбйну дер

жаву. Одначе теперь не була догóдна пора наново при

задумувати ся надъ тымъ пляномъ, коли въ дома всмѣ

хала ся до него усмѣхомъ щастя молода жѣнка.

Обозъ стоявъ готовый до походу; одначе минавъ

день одинъ, другій, третій, — а гетьманъ не выдававъ

жадного приказу. Вóйско нетерпеливило ся, але правди

вои причины тои проволоки не знавъ нѣхто бóльше кромѣ

Орлика. Орликъ тежь лише одинъ умѣвъ поясни

ти ту проволоку гудячимъ якъ чмелѣ козакамъ. Од

нымъ говоривъ, що гетьманъ дожидаеть ся ще гóнцѣвъ,

зъ Приказу, другимъ, що ще не выданій розпорядки ли

шаючимъ ся полкамъ. За кóлька день усе вже мало бути

IIОТОВе,

На другійдень по слюбѣ прибувъ у Батуринъ Чуй

кевичь и ждавъ на гетьманскій приказы; але гетьманъ
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не квашивъ ся зъ выдачою приказóвъ, а Чуйкевичъ не

приходивъ на послухъ до гетьмана.

Наконецъ дождались походу. Вечеромъ генеральный

осавула велѣвъ ударити въ бубонъ и перечитавъ середъ

обоза гетьманскій приказъ на завтра рано.

Гетьманъ умысне вóдкладавъ похóдъ; вбнъ дожи

давъ ся листу вóдъ Кочубея i нового царского приказу.

Потребувавъ рѣшучихъ вѣдомостей, щобы одвѣтно до того

мбгъ орудувати собою и вóйскомъ. Вбнъчувъ, що стоить

на проломѣ, надъ якоюсь пропастю, отже бажавъ яко

гось выясненя, якоись указки, котра була-бъ для него

товчкомъ и заохотою. Вóдъ Кочубея не дочекавъ ся нѣ

якои вóдповѣди; гóнець вернувъ ся безъ письма.

Коли дали объ тóмъ знати гетьманови, подумавъ

coбѣ:

— Дурна кровь татарска! Гнѣваеть ся i дав пбзна

ти свóй гнѣвъ, отже й нѣчого менѣ бóльшь не треба,

знаю, що робити! Коли-бъ бувъ написавъ мeнѣ солодкій

листъ, я вагувавъ-сь бы, щó чинити, — вѣрити чи нѣ?...

а може й повѣривъ бы! Теперь дорога отверта... такъ,

знаю, чого тримати ся!... Кажу лишень Орликови напи

сати про все звѣтъ до Ѳaго Величества.... нехай зная, зъ

якого жерела поплывуть доносы Кочубея.

Гадка ся выдалась ему довóднымъ захистомъ, щобъ

затаити правдивій замѣры.

—Тымъ лѣпше, — думавъ дальше, —теперь коли

знаю, щ6 по моѣмъ вóдъѣздѣ дѣяти ся буде, и якъ про

ти того дѣлати, можу ѣхати спокóйно.

Пбсля тои уваги выдавъ приказъ до походу. Лиша

ло ся залагодити ще одну справу: Чуйкевичь нетерпели

во ждавъ на гетьманскій приказы. Треба було выяснити

ему змѣну, яка зайшла, i усмирити чутье заздрости,

коли справдѣ було яке. Пóсля того, що казала Мотря,
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козацке серце Чуйкевича выдавало ся своббдне вóдъ за

здрости.

Пбсля выѣзду зъ Батурина Чуйкевичь стрѣвъ ся

зъ будучимъ своимъ дружбою iй приятелемъ Чечелемъ,

сердюцкимъ полковникомъ, котрый шепнувъ ему объ

тбмъ, на-що заносить ся.

— Собаче, въ тебе щастье до бабъ, — завважавъ

ему при кухлю.

— Або що?

— Шастье та й годѣ! Куды не повернешь ся, —

бабы за тобою!

Чуйкевичь покрутивъ вуса.

— Бодай такъ псы траву ѣли!

Чечѣль доскулявъ ему. . . . .

— А правда! Бувъ ты въ Переяславѣ, тамъ зло

вили тебе бабы й давай женити; вскочивъ у Жуки, и

тамъ тебе прихопили; приѣхавъ у Батуринъ — и тутъ

втрапивъ на весѣлье!

— Чие весѣлье?

— А гетьманове...

Чуйкевичевій великій, совинй очи вылѣзли на верхъ.

— Якого гетьмана?

— Якого? Певно не польского... анѣ польного, анѣ

коронного, але гетьмана обохъ Украинъ, Ѳго милости

Ивана Мазепы... зъ Мотрею...

Сотникъ перебивъ ему.

— Шо ты пленичишь? Мотря либонъ въ Искры...

— Егe, либонь... — завважавъ Чечѣль жартуючи,

— а она якъ разъ у Батуринѣ!

Ся вѣстка такъ здивувала Чуйкевича, що вынявъ

зъ рота люльку и позйравъ непевнымъ поглядомъ на

Чечѣля.
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— Ажь сюды ви принесло!— сказавъ, — отсе то

бѣ козакъ-душа!

— Принесло!Гетьманъ уже потайно и слюбъ узявъ...

Тóльки-жъ про те анѣ пбвъ слова нѣкому...

Здивованье сотника росло й змагало ся мовчаньемъ.

— Ну, вгадай же ты, бра, — сказавъ серіозно, —

що въ бабскому серци кипить!

Вóдтакъ зробивъ байдужій рухъ рукою и додавъ:

— Баба зъ воза, конямъ лекше! Менѣ до стоту

такъ жѣнка потрѣбна, якъ и смерть.

— Шожь будешь робити? — пытавъ Чечѣль.

— А що-жь бы! Въ монастирь не пбйду и въ чен

цѣ не пострижусь... У мене жѣнка — ось що!...— и

вдаривъ рукою по шабли. — Зъ сею хиба тогдѣ розбй

ду ся, якъ чортъ душу возьме.

— Зъ гетьманомъ бачивъ ся?

Чечѣль бувъ цѣкавый, якъ Чуйкевичь прийме тй

сходины.

— Нѣ, але мушу... люди идуть, — то й я дома си

дѣти не хочу. Нехай щось зó мною робить

Вбнъ не довго дожидавъ ся гетьманского зазыву,

бо ледви обозному вбйску выбубнено про похóдъ, аЧуй

кевича покликали на гетьманскій покоѣ. Гетьманъ при

нявъ его незвычайне солодко. "

— Доперва сегодня дали менѣ знати, щовóдъ кóль

кохъ день ты въ Батуринѣ й що хотѣвъ з6 мною бачити

ся. Вже тóлько разбвъ я гнѣвавъ ся на того ледащо

Орлика: завсѣгды пбдъ вымбвкою, що язанятый, не до

пускае до мене людей... Скóнчить ся тымъ, що мушу

просити иншого писаря...

Чуйкевичь слухавъ спокóйно нарѣкань гетьмановыхъ,

котрй мали одначе лагбдный акцентъ.

— Нехай-бы вже низину притримувавъ, — то ще
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пóвъ бѣды, бо то часто лѣзе, Богъ-зна" чого... але стар

шина... неразъ я казавъ ему: для нихъ приступъ до мене

завсѣгды вбльный...

Останнй слова гетьманъ вымовивъ зъ натискомъ.

Сотникъ рбсъ якъ на дрбжджахъ, що й его гетьманъ

зачисляе до старшины.

— Я хотѣвъ просити Вашу Ясневельможнбсть, —

сказавъ сотникъ несмѣло, — щобы придѣлили мене до

рядбвъ и де Ваша воля, казали йти...

— Пане Чуйкевичъ, — говоривъ гетьманъ солод

кимъ голосомъ, — для такого хороброго лицаря, якъ

твоя милость, завсѣгды мѣсце при гетьманѣ найдеть ся...

я вже думавъ объ тóмъ...

Сею обѣтницею гетьнанъ обезоруживъ противника

й наконецъ успособивъ для себе якъ найприхильнѣйше.

— Скажи-жь менѣ, пане Чуйкевичь... — зачавъ

зъ намысломъ, — я чувъ, ты бувъ у Жукахъ... щó тамъ

дѣеть ся?

Недавши однакожь сотникови вóдповѣсти, говоривъ

дальше:

— Я пбславъ гóнця... писавъ листъ... а доси не на

дóйшла вóдповѣдь... Журить мене се дуже, що не дó

ждавши ся ви, буду мусѣвъ выступити въ похóдъ.... ну,

й Мотря непокоить ся, що нема вѣстей вбдъ родичѣвъ...

Вымовляючи поволи и зъ розмысломъ тій слова,

гетьманъ скоса дививъ ся на Чуйкевича й помѣчавъ, яке

вражѣнье выкличуть на ньому, але бачивъ, що вóдбива

ють ся вóдъ него байдужно, якъ тихій хвилѣ вóдъ берега.

На лици сотника не було гнѣву, зворушеня, заздрости.

Гетьманъ пригадавъ собѣ вдатнй помѣтки Мотрѣ.

— Въ Жукахъ я бувъ, — сказавъ трохи заклопо

таный сотникъ,— тамъ ще нѣчого не знали объ тóмъ,

щó стало ся зъ Мотрею.



г кт ь м А н ъ м А з к п А 127

—Теперь уже знають... вѣже певно вспокоили ся.

Справдѣ, — говоривъ дальше гетьманъ, надаючи своимъ

словамъ тонъ здивованя — треба-жь було такого слу

чаю, щобы дѣвчина заблудила въ стешу й по довгóй блу

канинѣ наконецъ прибула сюды... Отъ, дивно неразъ люд

ска доля складаеть ся! Малазбстати твоею жоною, а зб

стала, — моею!

Гетьманъ говоривъ такъ, немовь Чуйкевичь знавъ

про все.

— Прошу Вашои Ясневельможности, и добре стало

ся! Я е козакъ, бурлака, а козакови жѣнка на-що?

Гетьманъ зручно выкориставъ сей высказъ.

— Правду кажешь, пане Чуйкевичь... для такого

хороброго козака, якъ ты, жѣнка завсѣгды найдеть ся...

Теперь, поки ты ще молодый. вóдважный, смѣлый, поки

душа кипить бажаньемъ славы, не на жѣнку, а на славу

працювати треба... Для такого, якъ ты, пане Чуйкевичъ,

завсѣгды буде й при менѣ добра нагода до славы й ка

ріеры...

Сотникъ на знакъ подяки поклонивъ ся низько

Д"ЕТЬМАНОВИ.

— Я думавъ саме про тебе... якъ разъ въ пору

приходишь... Знаю, що Лизогубъ не буде мóгъ теперь

повнити обовязкóвъ, а на его мѣсце, на генерального

осaвулу нѣкого лѣпшого вóдъ тебе я не мóгъбы найти...

Слова гетьмановй гладили честолюбного козака по

душѣ такъ приязно, що не смѣвъ вóдóзвати ся, щобы не

збпсувати роскóшного вражѣня.

— Отже годишь ся?

— Ясневельможный гетьмане! служити тобѣ бажаю

щиро й вѣчно.

Гетьманъ легко кивнувъ головою на знакъ, що его

словамъ вѣрить.
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— Завтра передъ походомъ звелю оголосити въ вóй

ску, що урядъ генерального осавулы повнити-мe Чуй

кевичь."

Сотникъ уколысаный почестю й добротою гетьмана

вóдóйшовъ увесь щасливый, забувши про Мотрю.

Уже не було нѣякихъ иншихъ перешкодъ, котрй

могли похóдъ зупинити. Положенье выяснило ся; Кочу

бей занявъ таемне, неприязне становище, котрымъ на

вѣрно пбчне хóснувати ся пбсля того, якъ гетьманъ вы

ступить зъ Украины, а Чуйкевичь хочь и вóдтрученый

Мотрею, пбйшовъ за обѣцянкою ласки, якъ собака за

ковбасою. Для него женщина була нѣчимъ, а властиво

цѣнивъ ви по козацки—тблько, кóлько вартуе паша для

голодного коня. 1.

Похóдъ Мaзепы въ Польщу мавъ для гетьмана ве

лике значѣнье, бо мóгъ вму устелити сю або иншу до

рогу въ будучости. Рѣшеня не можна було довше вóд

кладати. Часъ и обставины спонукували; въ гетьманщинѣ

приготовляла ся внутрѣшна буря, котра, якъ хмара громы,

несла за собою непевну розвязку; а царь Петро мóгъ

леда день протерти очи й доглянути, що правда, слова

гетьмановй йдуть у парѣ зъ думкою Ѳго величества, але

ихъ замысли i дѣла розходять ся, якъ бѣгуны землѣ.

Опроче-жь ново принятый титулъ гетьмана обохъ

Украинъ дразнивъ Польщу а Россіи не подобавъ ся. Коли

гетьманъ змагае, якъ слѣдъ було думати, до повного

злитя Украины зъ Россіею, тогдѣ намоги, зазначенй въ

титулѣ, непокоили Польщу, бо выявляли змаганя й пра

ва до другои половины Украины, до земель правоббчь

Днѣпра.

Россіи новый титулъ гетьмана такожь не припавъ

до вподобы, бо коли-бъ Мазепа зумѣвъ перетягнути лѣ

вобережну Вкраину до Польщѣ, то молода Петрова дер
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жава мала бы самe подъ бокомъ неприятеля, зъ котрымъ

належало-бъ числитись. Однымъ словомъ такъ чи сякъ

новый титулъ гетьмана укрывавъ якйсь аспіраціи, котрй

обомъ сусѣдамъ не подобали ся. Очевидно було, що геть

манъ не зупинить ся на однóмъ титулѣ, що пбйде даль

ше. Але куды й якъ? того нѣхто не вмѣвъ догадати ся.

Таку непевнбсть положеня треба було чимъ скорше вы

ЯСНитти,

Бути може, що царь, котрый не смѣвъ нападати

гетьмана въ его краю, знаючи, що вбйско ему прихиль

ше, выславъ его въ Польщу, щобы розпбзнати полишеный

нимъ майданъ, зóткнути Мазепу зъ противниками i коли

въ него в справдѣ зрадливй намѣры, приспѣшити ихъ

выявокъ. Така думка зродила ся въ головѣ царя не безъ

причины. Способлючи ся до новои боротьбы зъ Карломъ

ХП., хотѣвъ знати заздалегóдь, и на певно, яку участь

въ тóй боротьбѣ може мати Украина, бо бувъ певный,

що коли Мазена плекaе намѣръ вóдóрвати ся, то маючи

свобóднй руки i поле до дѣланя въ Польщи, порозумѣ

еть ся зъ Польщею або зб Шведами; а коли ихъ не мае,

тогдѣ на случай новои вóйны, на Мазепѣ й на Вкраинѣ

можна буде опертись, якъ на скалѣ.

Гетьманъ обохъ Украинъ и его політичный розумъ

були выставленй на пробу.

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ ХLV. 9
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VI

Пóдъ Бѣлою-Церквою.

Похóдъ Ивана Мазепы въ Польщу на чолѣ знатнои

части вóйска не здивувавъ анѣ не заинтересувавъ нѣко

го на Вкраинѣ, и всѣ вважали те природною появою.

Надто привыкли козаки чубити ся зъ Ляхами, щобы мо

гли дивувати ся, що гетьманъ забажавъ славы. Але нѣ

хто навѣть не догадувавъ ся, бачучи рухъ вóйсковыхъ

масъ, що Мазепа граѣ політичну партію зъ Петромъ зъ

тою рбзницею, що рука Петрова, котра выконувала

рухи на шахóвници, була видна, а гетьмановои руки нѣ

хто нѣколи не доглянувъ.

Яка же була дѣйстна цѣль того переходу гетьмана

зъ одного берега Днѣпра на другій?

Заключивши зъ Россіею альтштрадскій союзъ, Ав

густъ П. зажадавъ вóдъ Петра помочи проти Палѣя.

Дрóбна се, але замѣтна подѣя свѣдчить найлѣпше, яка

безсильна була вже Польща. Смѣливый той ватажко,

щó признававъ лише про око надъ собою начальство ма

лоруского гетьмана, не признававъ такожь и мавъ нѣ

за-що начальство Польщѣ, безустанно пбднимавъ до про

тесту проти лядского гнетуукраиньскійлюдъ, въ котрого

не стало терпцю выносити й на дальше на своему хреб

тѣ почутье побоѣвъ, кривдъ и зневаги батькóвскои вѣры.
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Треба-жь було Ляхамъ ворохобного лицаря приборкати

або позбути ся.

Але Петрови було на руку мати въ Польщи ору

жье, завсѣгды готове роздути пожаръ у сусѣда, и выко

ристувати клопбтъ и неладъ, отже й не дуже квапивъ

ся рознравити ся по своему зъ Палѣемъ. Та сповняючи

принятій зобовязаня, треба було розправити ся, або те-жь

ждати, поки не выяснить ся якось положенье. Царь не

вóдкрывъ вповнѣ Мазепѣ потайныхъ своихъ плянбвъ, бо

либонь боявъ ся, щобы межи ватажкомъ a гетьманомъ

не прийшло до змовы, але выправивъ его въ Польщу зъ

выразнымъ приказомъ пбдпомагати Августа П. проти

партіи Лѣщиньского. Въ тóй цѣли Мазепа мавъ розта

борити ся неоподалѣкъ Бѣлои-Церкви й ждати одвѣтнои

хвилѣ.

Не треба було бути глубокимъ полiтикомъ, абы по

розумѣти, що де нема неприятелѣвъ, то тамъ и боротьбы

не може бути. Якъ-разъ таке було становище що-до

вóдносинъ двохъ королѣвскихъ партій на Вкраинѣ пра

вобережнбй. Зовсѣмъ несподѣвано станувъ Мазепа проти

Палѣя, Польщѣ таПІведбвъ выставленый такимъ чиномъ

на покусу выбирати собѣ таку дорогу, котру вважавъбы

найодвѣтнѣйшою. Петро выславши Мазепу зъ не дуже

великою частью вóйска, громадивъ на его задахъ армію

й наче выжидавъ першого кроку гетьманового. Выбóръ

бувъ не абы якій и положенье трудне. Мазепа мóгъ по

лучити ся зъ Палѣемъ и за прикладомъ Хмельницкого

устелити собѣ дорогу хочъ-бы й до Варшавы, aбо заду

мавши стати ся самостбйнымъ и выбити ся зъ-пбдъ Пе

тровoи опѣки, мбгъ получити ся зб Пведами або зъ

Ляхами.

Мазепа порозумѣвъ становище й постановивъ пере

говорювати зъ Палѣемъ, котрый яко тайный самозванецъ

„ ж
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до гетьманства, хитро крутивъ ся межи Петромъ и Ма

зепою, задобрювати его й прихиляти до себе, щобы змы

лити зорке око Петровe. "

Заразъ, по розгабореню навязавъ гетьманъ приязнй

зносины зъ Палѣемъ, та не менше, такожь приязнй зъ

генераломъ Брандтомъ, щб стоявъ уБѣлбй-Церквѣ. Бувъ

се сторонникъ Сасóвъ и засѣдавъ ся на хвастбвского ва

тажка. Тымчасомъ кождый дѣлавъ на свою руку и вы

глядавъ догóднои поры, щобы згнобити або зрадити про

- тивника. Гетьманъ не щадивъ Брандтови обѣцянокъ, але

въ рѣшучбй хвили вóдступавъ завсѣгды, оправдуючи ся

тымъ, що не мав выразныхъ приказбвъ вóдъ царя, котрй

були ему святій, якъ слова 6вангелія. Палѣави-жь обѣ

цювавъ помбчь проти Ляхóвъ, алебувъ гадки, щолѣпше

здержати ся зъ зачѣпными кроками, а вже якъ бити, то

такъ, щобы болѣло, а не выглядало на забавку.

Такій бувъ станъ рѣчей, а тымчасомъ Палѣй меш

кавъ собѣ спокóйно въ Хвастовѣ, бенкетувавъ и тихо

остривъ шаблю не знати на чию голову.

Гетьманъ помѣчавъ егорухи зъ-далека. Чечѣль, щó

бувъ правою рукою Мазепы, давъ ему знати що неда

леко Хвастова на Сорочому бродѣ Палѣй маe хутбръ и

пасѣку и доѣзджае туды часто.

— Чого доѣзджав2 — пытавъ гетьманъ.

— Не вывѣдавъ еще.

—Ты не цѣкавый, пане Чечѣль,— сказавъ геть

манъ нѣбы докоромъ, — може тамъ проти насъ кують

ся змовы... треба бы гладко довѣдати ся.

— Якъ-разъ выбираю ся, — вóдповѣвъ Чечѣль.

— Добери-жь собѣ лишень справныхъ товаришѣвъ,

щобы не зрадивъ ся, зъ чимъ приѣзджавшь. "

— Ѳсть на те спосббъ.

— Безъ сумнѣву.
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До хутора на Сорочому бродѣ було трохи не три

милѣ вбдъ обоза.

Чечѣль выбравъ ся ранкомъ, а до помочи взявъ со

бѣ Таранця. Шобы одначе не звертати на себе уваги, а

своимъ поставамъ надати якъ мога выглядъ бурлакую

чихъ по краю гайдамакбвъ, они перебрались оба. Чечѣль

убравъ ся въ старый, пбрваный, пошарпаный та полата

ный кармазиновый жупанъ, мабуть здобутый колись на

якóмсь кармазинѣ, а сегодня сумне свѣдоцтво змѣнчиво

сти долѣ. Вбнъ носивъ слѣды довгихъ мандрбвокъ по лѣ

сахъ, нбчлѣгóвъ у травѣ и дотыканя засмоленыхъ рукъ.

Чечѣль надягъ жупанъ на полатану сорочку й пбдпоя

савъ ся старымъ знищенымъ черчемъ”). Таранець выгля

давъ еще лѣпше: въ него не було зовсѣмъ жупана, ли

ше на чорну якъ земля, мочену въ смолѣ сорочку наки

нувъ щось похоже на кирею**) и черкеску. Блакитнй

колись вылоги вбдъ рукавовъ полинялй, затовщенй и по

шарпанй розвѣвали ся за легкимъ подыхомъ вѣтру въ

стряпки. Сшодень у него не було, а лишень грубй ко

ноплянй шаравары полатанй й засмарованй; подекуды

крóзь надбанй черезъ лѣсній вандрбвки дѣры свѣтило

голе, брудне й осмалене тѣло. Шаравары були въ до

линѣ стягненій въ збирки, обвязанй шнуркомъ до ноги

и впущенй въ жовту холяву, що тямила еще часы шля

хотскои бундюжности, а теперь пóдшитои чорнымъ ко

лись, а сегодня рудымъ и твердымъ юхтомъ. Оба козаки

выглядали якъ гольтѣпаки; а що бояли ся, абы ихъ не

сцапавъ хто изъ хоругвы Брандта и не завѣвъ у за

мокъ, то поѣхали на Сорочій брóдъ лѣсными и степо

выми дорóжками.

*) поясомъ. **) плащь.щ
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Наближаючись до Хвастова, они зъѣхали нарочно

зъ дороги i поѣхали степомъ. По пбвгодиннóй безъ мала

ѣздѣ наткнулись на кусень лѣса, котрый довгою поло

сою тягнувъ ся здовжь обширнои долины, высуненои въ

степъ гадюкою й порослои лѣсомъ. "

Козаки роззирали ся i шукали дороги.

— Е! — сказавъ прицмокуючи Таранець,—бѣсова

вѣра, нѣгде анѣ стежки, анѣ дорóжки.

— Объѣхати... — докинувъ Чечѣль.

— Объѣхати! легко сказати... — махнувъ Таранецъ

рукою на право й на лѣво, — то зъ чотири гонѣ буде!

На якого-жь бѣса конѣ мучити?

Зновъ вдивили ся оба въ яръ. Въ однбмъ мѣсци

вбнъ выдававъ ся имъ трохи вузшій и зарослый вóль

шиною.

— Мѣркую, — говоривъ помалу Чечѣлѣвъ това

ришь, — чи не перебратись бы намъ сею вóльшиною на

другій бóкъ?

— Або не потопити-бъ коней?

— И правда... де вóльшина росте, тамъ часточортъ

сидить!... .

— Прийдеть ся объѣхати, — заключивъ Чечѣль.

— Прийдеть ся... але... яръ такій великій; не може

бути, щобы не було въ нѣмъ анѣ одного хутора... ли

бонь таки в!

При тыхъ словахъ Таранець звернувъ поглядъ на

верхи лѣсбвъ; те саме вчинивъ Чечѣль и оба вдивляли

ся такъ пильно, наче шукали чогось.

— Нема нѣчого, — завважавъ Тарануха.

Они вдивляли ся, щобы побачити хочь слѣды дыму,

котрый мóгъ бы ихъ навести на людску оселю; але

слѣду не дошукали ся. Мали вже ѣхати дальше краемъ
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лѣса, коли зъ далека зъ лѣснои гущавины гомбнъ за

нѣсъ до нихъ ледви дочутный гавкóтъ собаки.

— Ага! — закликавъ на радощахъ Таранець, —

туды й дорога; ѣдьмо!

Поѣхали ще трохи краемъ лѣса, придивляючи ся

пильно, чи не доглянуть де якои стежки або слѣду то

варины. . . . . . .

Попавши на рѣдшу лѣщину, они въѣхали въ лѣсъ

и лѣсомъ спускали ся въ глубину байрака. До повдня

було вже недалеко. Въѣздъ у лѣсъ привѣвъ ихъ въ не

вымовну роскóшь; холодъ, свѣжбсть, лѣсовій пахощѣ все

те якось любо дразнило змыслы, ослабленій пбдъ кóлька

годиннымъ вплывомъ палючого сонця, вóдъ котрого не

могли втекти въ степу.

Разъ у-разъ они зъѣзджали зъ мало похилои горы,

не знаючи на певно, куды ѣдуть, але знаючи добре, що

голосъ собаки заведе ихъ въ оселю, замешкану людьми.

Ѣхали такъ довго, а тымчасомъ анѣ не було видко ху

тора, анѣ слѣду людскои оселѣ; навѣть голосъ собаки,

що ихъ заманила сюда, выдавъ ся имъ якійсь баламут

ный и зрадливый тымъ бóльше, що лише разъ давъ ся

чути й пбйшовъ наче пóдъ воду.

— Прийдеть ся намъ либонь вертатись... — завва

жавъ Чечѣль.

— Або заѣхати такъ, що й самъ чортъ за чуприну

не вытягне.

Коли дубова галузка вóдвинула ся й ударила Та

рануху по ухахъ такъ сильно, пцо ажь шапка зъ голо

вы злетѣла. Вбнъ зупинивъ коня, вынявъ: зб стремени

ратище й почавъ подносити списомъ шапку. Чечѣль ди

вивъ ся крóзь лѣсный чагóрникъ.

Якесь сьявво почало мерехтѣти.

— Свѣтло мигтить... — сказавъ.

-
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Таранець пбднявъ шапку, засунувъ на голову и

глянувъ передъ себе.

— А мигтить... — повторивъ,— або выѣзджаемо зъ

лѣса, або въѣдемо на яку велику поляну.

Дерева рѣдли, соняшне свѣтло мигтѣло що-разъ

яснѣйше, и небавомъ передъ ними почала зарисовувати

ся простора може на пбвъ версты поляна.

— Ось и хутбръ, — сказавъ радбстно Тарануха.

Чечѣль ѣдучи роззиравъ ся по полянѣ.

— Та й ще якій! А коноплѣ, бачишь?— звернувъ

ся до Таранця,—чоловѣкъ сховаеть ся... Тутъ цѣлехо

зяйство — и гречка цвѣте! а якій запахъ!

Оба козаки рознимали рота та вдыхали повными

грудьми запашный воздухъ лѣснои поляны. Коли пбдъ

ѣзджали близше, ихъ здивованье росло; зъ поза деревъ

выхиляли ся будынки, плоты, бѣла хата, а дальше обве

деный тиномъ садъ. А

— И садъ и пасѣка, чого душѣ треба.

Чуйный песъ, почувши шелестъ у корчахъ, стрево

живъ гавкотомъ увесь хутбръ. Бувъ се той самъ голосъ,

що Тарануха почувъ на степу.

— Бреши бреши! — кликавъ до него жартливо, —

а таки ты самъ насъ завѣвъ сюды.

— Гей слухайно, Таранець! Чи не попали мы якъ

разъ на Палѣевый хутбръ, га?

— Бóгме, що оно такъ и есть мабуть!

— А правда?

— Правда... небавки дóзнавмо ся.

Гавкбтъ собаки лунавъ сотымъ вóдгомономъ по лѣсѣ,

по полянѣ. "

— А ce же що?—закликавъ знечевя Чечѣль, див

лючи ся на коноплѣ.
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Сей выкликъ бувъ приводомъ, що й Таранець собѣ

звернувъ поглядъ у той бóкъ.

Коноплѣ почали выразно гойдати ся, якъ вода, ко

лыхана вечбрнымъ вѣтромъ, а зъ пбдъ ихъ лагбднои

хвилѣ помежи волбтками плоскóнныхъ та матѣрныхъ ко

нопель выхиляло ся мовь изъ воды ясно-русе лице ру

салки. Она показалась и зникла, бѣгла лишень за нею

зворушена хвиля конопель. Русалка зновъ выхилила ся,

зновъ зникла — а Чечѣль и Таранець стояли й придив

ляли ся тóй появѣ.

— Отсе диво! — закликавъ Тарануха.

По хвили мовчанки Чечѣль вóдшовѣвъ:

— Дѣвчина... але-жь бо й гарна тобѣ збытошниця,

ото разъ гарна!

Въ ту саму хвилю далеко при хуторнбй хатѣ вка

завъ ся дѣдъ и оба ѣздцѣ повернули коней въ той бóкъ.

Дѣдъ стоявъ на розѣ хаты, дививъ ся дослѣднымъ

зоромъ на Чечѣля й Таранця, щó наближали ся вóль

нымъ крокомъ, але зъ мѣсця не рушавъ ся. Покашлю

вавълишень вóдъ часу до часу и немовь той кашель бувъ

полученый зъ деякою натугою, схилявъ за кождымъ

кашляньемъ голову до землѣ. Дoвге бѣле не стрижене

волосье на головѣ окружало мовь вѣнкомъ лысый чубъ,

звивало ся въ легкій кучерѣ и сплывало ему по раменахъ

на бѣлута чисту конопляну сорочку. Сива чи радше бѣла

борода, жвавй очи, румяне свѣже лице, свѣдчили, що

дѣдъ зберѣгъ еще силу й енергію. Коло него все було

охарно, чисто, опрятно, знати було достатокъ та спокóй.

Чечѣль иТаранець ѣдучи обмѣнювали ся помѣтками.

— Славный дѣдъ, — казавъ Таранець, — ладнои

доховавъ ся бороды.

— Та й вѣку гарного доживъ...

— Видко хлѣба ему не бракувало.

«А
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Напослѣдокъ доѣхали до хаты й поклонили ся дѣ

ДОВИ шашками,

— Дай Боже здоровля!

— Дай Боже и вамъ.

— Дайте, дѣду, водицѣ напити ся, — сказавъ Че

чѣль, — змучили ся, ѣдучи степомъ опбвдня.

Дѣдъ увóйшовъ у сѣни й по хвили выйшовъ изъ

глинянымъ дзбанкомъ въ руцѣ зъ водою. Чечѣль и Та

ранець пили по черзѣ, хвалили воду, дякували, повторя

ли питье, а дѣдъ лише договорювавъ: пийте на здоров

лье. Коли перестали пити, запытавъ у нихъ дѣдъ:

—- А вы, козаки, звóдкбль?

— Не тутешній, — вóдказавъ Чечѣль не доповѣда

ючи умысне, щобы втягнути дѣда въ розмову й зацѣ

Е34ВИIII.

— Певне зъ того боку? — запытавъ по хви

ли дѣдъ.

— Зъ того...

Дѣдъ иззиравъ ся якось пбдозрѣло на ихъ обстря

панй уборы. . I

— То нѣбы зъ тогобочнымъ гетьманомъ сюды при

ѣхали?

— Еге!

Розмова не могла якось навязати Ся.

— На вóйну прийшли, чи якъ? — зновъ пы

тавъ дѣдъ.

— На вóйну... тамъ говорили, що зъ Ляхами бу

демо бити ся, а коли прийшли, — чортъ маe зъ кимъ

бити ся...

— А у васъ лѣпше? — запытавъ зновъ дѣдъ.

— Якій тамъ чортъ лѣпше? — сидимо въ кошахъ

та въ паланкахъ наче хомяки. Тóльки й усього, що ѣсти

дають, а бити ся нема зъ кимъ.

чт
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По хвили мовчаня дѣдъ озвавъ ся опять:

— А що-жь вы, паны, козаки, по огонь приѣхали»

чи що, що такъ и зъ коней не злазите?

— Коли можна то, й радй.

— Коли ласка, прошу. Чи зъ далека, чи зъ близь

ка ѣдете, завсѣгды выпочити треба, але може й поси

„IIIIТИI (23I.

Чечѣль и Таранець злѣзли зъ коней.

— И конятъ розпопружте й сѣделця поздóймайте

та й поводы, — нехай попасуть ся. Хвалити Бога, пашѣ

не бракуа, а шкоды не вдѣють. "

— Ну, коли такъ, то Богъ заплать, дѣдусю, —

сказавъ Таранець и оба взялись розкульбачувати конѣ.

— Вы можe й ѣсти хочете? — запытавъ роздобрѣ

лый дѣдъ.

— Зъ голоду не згинемо, якъ не дасте, а якъ да

сте, то вбдъ миски не втечемо.

— Чому не поживити добрыхъ людей! — завва

жавъ сентенціонально дѣдъ.

Въ ту хвилю вóдчинили ся дверѣ вóдъ сѣней, а на

порозѣ вказала ся стара, поморщена баба, спираючи ся

на костурѣ. iй кашляючи.

Дѣдъ повернувъ ся до неи.

— Богъ намъ гостей пославъ, — сказавъ.

— Коли приславъ, треба приймати. Хлѣба, славити

Бога, у насъ доволѣ. -

Всѣ увóйшли въ свѣтлицю, сѣли на лавцѣ коло сто

ла, почали розмовляти, а баба покашлюючи заходила ся

коло печѣ. Дѣдъ звернувъ ся до неи:

— А де-жь Ксенька?

Почувши те имя, Чечѣль змѣркувавъ, що дѣдъ и

баба не мешкають самій, а на знакъ задоволеня и щобы
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звернути на те увагу Таранухи, трутивъ вго лбктемъ.

Козаки порозумѣли ся та й слухали, щ6 вóдкаже баба.

— Пóшла воробщѣ зъ конопель зганяти, бо тій шкóд

ники гетъ сѣмя выпьють. . .,

Вбдповѣдь ся не вдоволила видко дѣда.

— Здалась бы й тутъ.

— Прибѣжить лишь не видко.

Вóдтакъ звернувъ ся доЧечеля, щó сидѣвъ близше.

— А васъ куды Господь провадить?

— Куды-жь мае провадити? Въ обозѣ сидимо, а

иногдѣ й вырываемо ся, абы роздивити ся по краю. Такъ

и теперь поѣхали оттакъ собѣ, а Господь до васъ при

вѣвъ.

— Роздивляете ся по краю? — запытавъ дѣдъ.

— Роздивляемо ся. Хто знаё, може оно якъ разъ

пригодить ся Адже-жь завсѣгды безъ роботы не буде

мо сидѣти.

— А вы-жь якои роботы шукаете? — пóдхопивъ

дѣдъ.

— Такои, щобы можна шаблею махати, а кожный

разъ, якъ махнешь, то щобъ не даремне, — абы хочь

одна ляцка голова злетѣла!

Дѣдъ задоволеный почавъ смѣяти ся, вбдтакъ вóдъ

смѣху перейшовъ у кашель. Коли кашель перейшовъ,

дѣдъ запытавъ зновъ :

—То нѣбы вы службы шукавте, чи якъ?

— Славити Бога, держимо ся ще нашого гетьмана,

але хто знае, що буде; сегодня той, завтра другій, а якъ

другій попадеть ся такій, що дасть роботу, то скажемо

старому, бувай здоровъ, а въ нового на службу станемо.

. — Ой-ой-ой! абы чого доброго, — говоривъ зъ де

якимъ задоволеньемъ дѣдъ, — а робота найдеть ся. И
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въ насъ щось нарóдъ гуде, хто знае, щб зъ того гудѣнія

буде! -

Чечѣль хотѣвъ перейти на инчу тему розмовы, що

бы бодай довѣдати ся, куды завѣвъ ихъ припадокъ.

— Шо тамъ буде, те буде, дѣду, а вы тутъ собѣ

сидите, на сѣмъ хуторѣ якъ у Бога за дверми.

— Мушу сидѣти, лѣта не тій; поки бувъ молодый,

то не сидѣвъ.

— А се-жь вашъ хутбръ?

— Боже борони, — нашого... полковника.

— Палѣя?

— Палѣя... Сорочій брóдъ, — знаете може?

— Знати не знаемо, — вóдповѣвъ Чечѣль, — але

чути чули. Го-го, хто про него не чувъ?

- Того бы гетьманомъ зробити,—докинувъ Тара

нець, — тодѣ мы певно по куреняхъ не сидѣли бъ, лю

льокъ не курили бъ и въ шашки не грали бъ зъ леж

нѣвъ.

Дѣдъ запалявъ ся.

— Потрѣвайте... Богъ дасть, буде робота.

— Поганій теперь часы! — завважавъ Чечѣль, —

нема вóйны та й годѣ! Ше тутъ увасъ свобода, щó хо

чешь, те й роби, а погуляти всть куды, — а у насъ?

Сидимо въ куреняхъ, якъ бабы за куделями...

— Гетьманъ вашь певне сюды не даремне прий

шовъ, не на гулянье? —— пытавъ дѣдъ.

Мѣжь тымъ баба внесла двогарцовый глиняный

дзбанокъ меду й поставила середъ стола, а передъ кож

нымъ изъ бесѣдникóвъ глиняный кухоль. Дѣдъ наливъ,

цокнули ся кухлями й почали пити, балакаючи чи рад

ше продовкаючи почату розмову.

Чечѣль звернувъ ся до дѣда.

— Позвольте, ваша милость, — сказавъ зъ пбдбор
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ною й прислужливою чемнóстю, — коли гостите насъ и

перепиваете мѣдъ, то годить ся знати, якъ пошанувати

господаря i господиню

— Люди мене называють дѣдомъ Мовчаномъ а бабу

Мовчанихою, то й вы такъ называйте.

Козаки збрехали й свои назвища. Чечѣль прозвавъ

ся Семеномъ Полуботкомъ, а Таранець Мухою.

Вóдтакъ вела ся дальше перервана розмова.

— Бачите, дѣду, — говоривъ Чечѣль, — у насъ

рóзно говорять: кажуть, що царь пбславъ нашого геть

мана на помбчь нѣбы Палѣеви, абы швидше Ляхбвъ по

дужати.

— А по-що-жь тихо сидить?—перервавъ дѣдъ.

— Хто ихъ знав-: ждуть може якои вѣстки зъ При

казу... Звѣстно вамъ, у насъ кроку зробити не можна,

ЯКЪ II63 В6IIIЯТЪ II Не П08ВОЛЯТЪ.

Дѣдъ Мовчанъ покивавъ головою.

— У насъ лѣпше: въ кого сила, — той панъ.

— То до васъ лѣпше пристати, — завважавъ Че

чѣль.

— Але будемо мы либонь— озвавъ ся Таранець,—

Ляхбвъ разомъ скубсти, бо щось нашь гетьманъ изъ ва

шимъ полковникомъ дуже теперь за панъ-братъ живуть...

— Оно не даромъ... щось они выдумають...

— О, выдумають!... — закликавъ Чечѣль и нежда

но урвавъ рѣчь.

Изъ поляны долѣтавъ у свѣтлицю черезъ одчиненй

дверѣ якійсь голосъ, дзвенючій срѣбломъ, наче голосъ

жайворонка.

— Ось и Ксенька вертаеть ся, — завважала баба

Мовчаниха.

— Еге! — потвердивъ дѣдъ,— она безъ пѣсни анѣ

не дыхне.
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удругог- - г

Тымъ”часомъ розмова перервала ся нѣбы мимохóть

я сидюча при столѣ громадка наслухувала дзвóнкій, про

"стый але любый голосъ дѣвочій:

Не хили ся яворино

Ой ще-жь бо ты зелененька;

Не жури ся дѣвчинонько,

Ой ще-жь бо ты молоденька...

—То ваша донька?— запытавъ Чечѣль.

—- Нѣ, сирота... Палѣй каже еи ховати

— А чому-жь не ховае въ себe?

Дѣдъ видно не хотѣвъ дати яснои вóдповѣди.

— Хто его знав... се не мое дѣло.... я самъ у него

сиджу на хуторѣ зъ ласки; бжóлъ пильную.

Оксана була одною зътыхъ дѣвчатъ, що ихъ смѣло

можна взяти за русалокъ, — бѣлоруса, струнка, статна,

зъ поставы наче выточена, профілю лагбдного, зъкарыми

очима й бровами чорными. Волосье въ неи сплѣтало ся

въ двѣ косѣ й звивало ся надъ чоломъ, а зъ боку було

затыкане кóлькома дрóбными блакитнымичашечками цви

тучого льну. Зъ пóдъ бѣлои коноплянои сорочки, пазуха

й полики котрои були вышитій одною лініею червоныхъ

хрестикóвъ, зарысовували ся лагбдно заокругленй груди,

а лице, руки i усю гнучку поставу намѣчала та несвѣ

дома краса й понада, въ котру лишень мати-природа

приздобити зъумѣв На першій поглядъ дѣвчина выгляда

ла якъ перебрана панянка; але еи рухи, голосъ, мова,

постава вóддыхалатакою природностію, що всѣ пбдозрѣня

3IIIIIЕIIIII.

— Не могли дóждати ся тебе... а тутъ якъ разъ

Богъ гостей приславъ.

Оксана ледви перелетнымъ поглядомъ окинула мо

лодцѣвъ, котрыхъ очи заблысли на ви видъ.

— Воробщѣ вóдганяла,— вóдповѣла дѣдови.

5 45. «
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— Ну и щожь?

—Застромила теперь на тычцѣ страхополоха й вер

нула ся. Може перестануть сѣдати.

Вхóдъ Оксаны й розмова зъ нею бабы Мовчанихи

перервали розпочату балачку сидючихъ за столомъ. Дѣдъ

помѣркувавши, що козаки одинъ по другóмъ по черзѣ

надто часто позирають на Ксеньку, заходивъ ся втягнути

ихъ назадъ у розмову.

— Шо насъ тамъ воробщѣ обходити мають? — ска

завъ, — тутъ в щось лѣпшого лузати, анѣжь коноплѣ.

Дѣдъ пóдпивши собѣ трошки, розбалакавъ ся.

— Вашъ гетьманъ певно сюды не за-для играшки

прийшовъ, нашъ такожь набирая людей, ну, а не на тежь,

абы на нихъ дивити ся. Ось лишь не видко, якъ зачнемо

Ляхбвъ перѣщити, якъ було за старого Хмеля.

Та отвертóсть не подобала ся бабѣ.

— Кому тутъ перѣщити, — сказала, смотрючи въ

пѣчь до казана зъ галушками, — отъ языкомъ, дѣду,

лишенъ перѣщишь та й годѣ! Ледви сувати ногами може,

а ще ему кровь ляцка пахне. Понюхавъ замолоду й за

бути не може.

— Пильнуй, бабо, галушокъ, не твое дѣло... А го

товй вже?

— Готовій

— Ну, то сыпъ.

Баба накрыла скатерткою конецъ стола, зняла зъ

полицѣ миску, на припѣчкупоставила, высыпала галушки

й подала на стóлъ.

— Ну, а перчику, бабо, не даси?

— Паньска губа у тебе, дѣду, — сказала невдо

ВОЛЕНЯ.

Зъ сими словами вóдóйшла въ кутъ, отворила бод

ню, нахилила ся й шукала тамъ чогось. Вбдтакъ вы



Т Е Т Нъ М А Н Ъ М А. 3 Е II А. 145

тягла малесеньку фляшечку, въ котрóй бувъ товченый

перецъ, насыпала собѣ на долоню порошку, а зъ долонѣ

брала по пушцѣ й носыпала галушки.

— Ше, бабо, ще, — договорювавъ дѣдъ.

— Буде, буде! — кликала незадоволена, — перець

не жито, шб въ поли росте.

Ксенька зъ бабою выйшли зъ хаты й посѣдали на

присшѣ, а Чечѣль, Таранець та дѣдъ заѣдали галушки,

розмовляючи дальше на ту саму тему.

Вже сонце добре похилило ся до заходу, коли гос

тѣ зъ хутора ноловили конѣ й почали кульбачити.

— Мы забалакали ся, — сказавъ Чечѣль, дивлячи

ся на сонце,— а то вже й до дому пора.

— Зъ вами i балакать мило, козаки...

Таранець скориставъ зъ дѣдовои нохвалы.

— Отъ коля дѣдъ привѣтный,— завважавъ, — то

вдруге запрошуе,

— Чому не запросити, приѣзджайте. Побалакаю зъ

людьми зовсѣмъ любо, а тымъ бóльше, коли живеть ся

зъ далека вбдъ людей.

— Ну, Богъ заплать за запросины, — приѣдемо.

Дѣдъ провѣвъ ихъ ажь на дорóжку. Козаки поѣха

ли вольнымъ крокомъ, а за ними плыла срѣбноголоса

пѣсня Ксеньки, розливала ся по лѣсѣ й гинула межи

яворами i дубами.

Небавомъ пбсля того бувъ уже гетьманъ докладно

повѣдомленый объ тóмъ, на-що въ Хвастовѣ заносить ся.

Частый Палѣѣвъ приѣздъ на Сорочій брóдъ такъ довго

зацѣкавлювавъ его, поки не дóзнавъ ся, що тамъ в для

него понада въ видѣ бѣлорусои дѣвчины. Ѳму було до

волѣ знати, що Палѣй ѣздить до дѣвчины, але тій вóдно

сины не цѣкавили вго, тымъ то й выясненье полишивъ

злучавви.

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ ХLV. 10

„94 «
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Не турбувавъ ся такожь вѣдомостю, що Палѣй по

розумѣваеть ся зъ симъ або зъ тымъ; по-перше, що его

те все не дотыкало, а по-друге знавъ, що такй зносины

могти-ме перервати въ однбй хвили. Вдержувавъ длятого

й на дальше приязнй вóдносины зъ Палѣемъ на всякій

ВыПад0КЪ.

Поляки розумѣли ту справу инакше й на рухи Па

лѣя мали бачнѣйшу увагу. Именно непокоивъ ся тымъ

генералъ Брандтъ, щобы хвастбвскій полковникъ не за

хопивъ ему Бѣлои Церкви. Вбнъ вдавъ ся о помбчь до

Мазепы. Гетьманъ, якъ звычайно,вымовивъ ся тымъ, що

не мае рѣшучого приказу и черезъ те неможе починати

зачѣпнй кроки на власну одвѣчальнбсть.

— Але що вы собѣ зъ нимъ рады дати не можете,

— сказавъ наконецъ неначе трохи заинтересованый.

— Якъ? коли-бъ було зъ кимъ, то знавъ бы, щó

робити, але зъ сотнею ѣздцѣвъ щó зроблю?

— Штукою, пане генерале, баранбвъ товчуть, —

сказавъ гетьманъ нѣбы жартуючи.

— Правда, можна-бъ и штукою.

Мазепа незамѣтно пбддававъ ему плянъ.

— Палѣй трохи не черезъ третій день на Сорочій

брóдъ ѣздить и вертаеть ся — говоривъ немовъ самъ

про себе.

— Вертаеть ся, гмъ... — повторивъ у думцѣ гене

ралъ, —а мбгъ бы одначе не вернути.... попробую...

Гадка ся по подобала ся ему. Схопити Палѣя бу

ло бы не абы якимъ дѣломъ. Въ той спосббъ — думавъ

генералъ, — могъ бы за однымъ махомъ вóдсѣкти голову

выростаючбй гидрѣ новыхъ бунтóвъ, запахъ котрыхъ чу

ти було въ воздусѣ по всѣй Украинѣ, а такій „подвигъ“

мбгъ отворити честолюбному генералови поле до Камен

ця, команда въ котрóмъ була не абы якою почестю.

„дай
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Хоча про-око здавало ся, що на-щось заносить ся,

що робить ся дé-що, то въ дѣйстности выглядало те все

лишень наче тяжкй, повóльнй поворушеня малыхъ пло

тиць и карасикóвъ, що кидали ся на днѣ болотяного ста

вища. Тй, що кермували політикою, сидѣли тихо, нѣбы

дожидали ся догóднои до дѣланя хвилѣ. Царь Петро й

король шведскій Карло ХП. мимо заключеного мира

способили ся до новои боротьбы, до новыхъ перемогъ;

Августъ П. та Станиславъ такожь були ладнй до взаим

нои напасти и обороны. Сидѣвъ и гетьманъ украиньскій

спокóйно, снуючи свои пляны й не займаючи нѣкого;

навпакй-жь братавъ ся зъ усѣмá, вднавъ собѣ прияте

лѣвъ, до чого мавъ вродженй спосóбности. На Палѣя

вбнъ наущавъ Брандта, а самъ зъ хвастбвскимъ ватаж

комъ братавъ ся i перепивавъ, вóдвѣдуючи его въ осели,

або приймаючи въ себе зъ ознаками чести fi приязни.

Вбнъ не хотѣвъ зражати его й вóдхиляти вóдъ себе, зна

ючи, що вóдверненый разъ, не повернувъ бы легко.

Вертаючи верхи зъ навѣдки лише въ товариствѣ

Чечеля й кóлькохъ джурбвъ, щ6 тягли ся по заду, геть

манъ шепнувъ значущо въ ухо Палѣеви, котрый вóдпро

ваджувавъ его.

— А не мавъ вще гостей у себe?

Палѣй не вдобаривъ зъ-разу.

— Якихъ?

— Зъ Бѣлои Церкви... Сердешне жалувавъ ся на

тебе Брандтъ.

— А я на него жалуюся. Обридли менѣ якъ редь

ква тій короленята! Чи-жь то давно, якъ оттакъ зъ бо

жои ласки напавъ на мене нечайне, увесь доробокъ спа

ливъ, людейпомордувавъ... Поборюсь ия зъними въ поли...

— Поки-жь до того прийде, ты бережись. Можуть

засѣсти ся на тебе и сцапати якъ лисицю.

45
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Ся замѣтка здивувала Палѣя.

—- Де сцапають? Не выѣзджаю нѣгде...

— На хуторѣ тебе прихоплять...

Они попращались и кожный поѣхавъ у свóй бóкъ.

Гетьманска дружина правцюваладо обоза, а гетьманъ на

вернувъ у напрямѣ до Сорочого броду. Гетьманова осто

рога выдалась вму цѣнною и полковникъ призаду

IIIIIIIIIIЬ СОIII. . 1

Правда, объ тóмъ що вбнъ ѣздить на Сорочій брóдъ,

знали однй домашній,— а одначе ся вѣстка дóйшла до

гетьмана й певне не в тайною для Брандта. Треба будe,

— думавъ собѣ, — й вóдвѣдины на якійсь часъ занеха

ти й дѣдови наказати, щобъ мавъ ся на увазѣ. Стереже

ного Богъ стереже.

Зъ тою думкою въѣхавъ на хуторну поляну. Ше

може було якихъ двѣ годинѣ до заходу сонця, а въ до

линѣ панувала свѣжбсть и сутѣнь. Сонце свѣтило на

степу, золотило вершечки лѣсбвъ, передирало ся золо

тыми полосами промѣжъ листье й вѣти деревъ, а надъ

поляною знимавъ ся легкій вечѣрній туманъ и сѣда

ла роса.

Песъ пбзнавши знакомого ѣздця, скавулѣвъ при

стремени, лестивъ ся, смотрѣвъ у гору ему въ очи, за

бѣгавъ попередъ коня, гавкавъ радбстно, вертавъ ся на

задъ и вилявъ хвостомъ; видко чувъ у нѣмъ господаря

й пана. Такъ привѣвъ вго ажь передъ порбгъ хаты. По

стерѣгши зъ далека Палѣя, всѣ трое — дѣдъ, баба й

Ксенька, — встали зъ приспы и поступили проти ѣду

чого кóльканацять крокóвъ. Палѣй припинивъ коня, при

витавъ ихъ звычайнымъ привѣтомъ и збскочивъ зъ сѣдла.

Дѣдъ, баба й Ксенька цѣлували его по черзѣ въ

руку. Ѳего поглядъзупинивъ ся на русбй головцѣ дѣвчины.

— Шо-жь ты тутъ пораблявшь?
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— А що-жь?— вóдповѣла дзвóнкимъ та веселымъ

голосомъ — господарю... дѣдови й бабѣ помагаю.

— Помагаs, — сказала баба хрипучимъ голосомъ,

— ѣсти варить, курей годуа, воробщѣзъ конопельзганяе.

— Господаруй, господаруй, донько, — сказавъ изъ

якоюсь мягкóстю въ голосѣ й на знакъ задоволеня по

клавъ на голову дѣвчины руку.

Ксенька взяла его руку, збливила до губъ и поцѣ

лувала.

— А коли-жь мене возьмете до мѣста? — за

IIIЬIТАЛ34.

— Нудно тобѣ тутечки?

— Нѣ... але я ще мѣста не бачила... Чую, то сей,

то той бувъ у Бѣлбй Церквѣ, въ Паволочи або й даль

ше, дива розказуе, а я якъ сорока въ лѣсѣ выросла, не

знаю, щó за свѣтъ за лѣсомъ...

— Потрѣвай, донько... дасть Богъ Покровы дожда

ти ся, заберу тебе до Хвастова... а на ярмарку самъ

изъ тобою поѣду.

Дѣвчина зрадѣла й зновъ поцѣлувала Палѣя въ ру

ку. На его лици засьяло черезъ хвилю якесь мягке та

нѣжне радбстне чутье, похоже на любовь, котре старецъ

постаравъ ся въ собѣ здушити. Абы затерти те чутье,

щó выдобувало ся зъ глубины завмерлого серця, вбнъ

мовь умысне звернувъ ся до дѣда Мовчана

— А що-жь у тебе дѣду чути?

— Добре, пане... муха роить ся...

Палѣй кивнувъ до него головою.

—Тобѣ лише муха въ головѣ сидить! — сказавъ

зъ вóдтѣнкомъ нетерпеливости въ голосѣ, — на хутбръ

нѣхто не навѣдувавъ ся?

— Хто-жь бы...
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Въ ту саму мить пригадавъ собѣ неждану а таку

милу знаембсть изъ двома козаками.

— Заблукало ся разъ двохъ якихсь обрванцѣвъ...

— Шо за однй?

— Тй... вóдъ Мaзепы... Гольтѣпаки такй, а не въ

обиду вамъ навѣть безштаньки, але добрй людцѣ та й

вамъ прихильнй...

— Тамтй нѣчого, але щобы тутъ хто вбдъ Ляхбвъ

не пóднюхувавъ, — уважай но.

Глянувъ на небо — сонця вже не було видко, а

его останнй червоній та широкій промѣня передирали ся

якъ стрѣлы черезъ листье й галузье. Полковникъ выхо

пивъ ся поквашно на коня.

- —Треба ѣхати — сказавъ и попращавъ ся зъ

усѣма.

Уже мавъ ѣхати, коли дѣдъ Мовчанъ зупинивъ его.

— Меду та й воску багацько вже назбирало ся, —

сказавъ, — треба бы те спродати.

— А продай.

— Кому?

— Отъ пытаешь, якъ коли-бъ не знавъ! — вóдпо

вѣвъ нетерпеливо, — може хто зъ Паволочи трапить ся

або й нашь арендарь.

По тыхъ словахъ вще разъ кинувъ головою и поѣ

хавъ пбдтюпцемъ дорóжкою, що вела зъ хутора

Въ кблька день пбсля того дѣдъ пóдрѣзувавъ у па

сѣцѣ цѣльники, баба зъ Оксаною брали коноплѣ, коли

Сѣрко зачавъ заѣло гавкати на тревогу.

— А подивись лишень, — сказала баба до Ксень

ки, — чого вбнъ гавкав.; въ тебe очи лѣпшй.

Ксенька вдивляла ся въ ту сторону, звóдки долѣ

тало гавканье, але не бачила нѣкого.
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— Нѣкого не видко... може заяця присочивъ та й

бреше.

— О, заяця, якъ разъ. Нѣбы-жь то на заяця такъ

песъ уѣдав9 То хтось чужій.

Ксенька глянула вдруге. Саме на краю поляны

помежи чагóрникомъ показала ся якась постать верхи.

— Хтось ѣде, — сказала пбвголосомъ.

Ѣздець зарисувавъ ся що-разъ выразнѣйше. Ксень

ка всмѣхнула ся й сплюнула.

— Тьфу! отсе!— сказала — жидова погана ѣде!

Рбвночасно зъ тымъ выкликомъ въѣхавъ на поляну

жидъ на худоребрóй шкапѣ безъ сѣдла, замѣсть котро

го перекиненый бувъ черезъ костистый хребетъ мѣ

шокъ. Жидъ збивъ шапку назадъ ажь на ковнѣрь май

же, такъ що дашокъ схилявъ ся середъ тѣмени на за

товщену брудно-половои краски ярмулку. Довгй, хитро

закрученй пейсы спадали ему сливе ажь на плечѣ, а

легкій вѣтрець изъ поляны вóдвѣвавъ ихъ на задъ и по

рушавъ полами халата нѣбы крылами. Жидъ сидѣвъ на

кони, мовъ боявъ ся притулити ся до него й высунувъ

на передъ бороду i лице, а быстрымъ поглядомъ пере

смотрювавъ усѣ куты, хитра его постава, вкрыта смѣш

куватымъ убраньемъ, выкликала здивованье и смѣхъ у

Ксеньки.

Зблизивши ся до жѣнокъ, жидъ привитавъ ихъ якъ

звычайно, злѣзъ изъ коня ій почавъ вóдсапувати.

— Хто выгадавъ коня до ѣзды та й . того кія,

що то піфъ-пафъ та й нема, — бодай его Панъ-Бóгъ

любивъ.

Баба не звертала на жида уваги.

— А ты-жь чого на кони ѣздишь? — запытала

Ксенька.
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— Ну, якъ то чоге? А собаки, Боже борони? Дур

ный я позволяти, абы менѣ псы лыдки скубали? Волю

на кони ѣздити.

Ксенька всмѣхнула ся злосливо.

— Може ты й самопалъ у коморѣ ховавшь за-для

обороны передъ псами?

Жидъ жахнувъ ея на споминъ убійчои зброи.

— На що то? Хто то вымысливъ? Идавнѣйше лю

де воювали... и нашй жидки, слава Богу, воювали такъ,

що ажь ай-вай! та що то була за вóйна? Чи то такъ

якъ теперь, що то пафъ — тай вже вР Давнѣйше со

бѣ зъ цуршалка камѣнчики кидали однй на другихъ.... то

була собѣ забавка, коли хочете: сто разбвъ чоловѣкъ

крутивъ и кидавъ, а разъ трафивъ; ну, а якъ трафивъ, то

такожь не забивъ...

Жидъ бачучи, що не звертав на себе бабинoи ува

ги, звернувъ ся просто до неи зъ мовою.

— Баба Мовчаниха навѣть не подивить ся на мене...

нѣбы не пбзнае.

— Хто васъ тамъ розпбзнав — вóдповѣла нерадо,

— вы всѣ однымъ миромъ мазаній.

— Я-жь вашь сусѣдъ, Сруль, орендарь.

— Не бачу, — вóдшовѣла на те байдужно. А вы-жь

за чимъ приѣхали?

— Якъ то за чимъ? Адже-жь я що року у васъ

вбскъ и мѣдъ купую — й теперь куплю.

— Коли за дѣломъ, то йди-жь собѣ до дѣда.

— А де-жь его шукати? Вашь хутбръ, хвалити Бо

га, великій.

—Де-жь маe бути? Абоколо оббйстя, або въ пасѣцѣ

Жидъ справивъ ся до хаты.

— А собаки тамъ 8?
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—Отъ, що ему въ головѣ!— вырвало ся Ксенцѣ.

— Нема, Сѣрко при насъ.

Сруль пбдóбравъ халатъ и притримуючи одною ру

кою полы, а другою ведучи коня за повóдъ, пошлѣвъ ся

д0 хаты.

Дѣда заставъ у пасѣцѣ. Привитали ся.

— Я видѣвъ ся зъ бабою, казала менѣ, що въ васъ

в вбскъ на продажъ.

— Ѳ, — вóдказавъ дѣдъ, — ходѣть у темникъ, по

кажу.

Передъ дѣдомъ була липова колода, уставлена на

низенькóмъ пеньку; дѣдъ сидѣвъ при нѣй на варстатѣ й

довбавъ стояка, розмовляючи.

— Ну, якъ же я вбскъ побачу, коли вы собѣ цю

каете та й цюкаете?

— Пожди... ще кóлька разбвъ долотомъ оберну та

й пбйдемо. .

— А багацько буде?

— Пудбвъ зъ пять.

— Пять? торбкъ ледви три було. А мѣдъ в9

— И мѣдъ 6.

— Багато? .

— Зъ пбвтора бочки буде.

Сруль цмокнувъ и напередъ обчисливъ баришѣ.

Тымъ часомъ дѣдъ скóнчивъ довбанье, поклавъ долото и

сокиру на полицію, взявъ костуръ, що нимъ пбдпиравъ

ся й сказавъ до жида:

—Теперки ходѣмо въ темникъ.

Пóйшли. Дѣдъ почувъ, що за нимъ щось шелестить,

— оглянувъ ся: на поводѣ за Срулемъ тягъ ся конище.

— А ты-жь по-що его тащишь?

— Якъ-то по-цо? - -
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— Привяжи до галузы та й годѣ; будешь за собою

водити, якъ мѣхоноша-кобзаря по ярмарку.

Жидъ прикинувъ ся покбрнымъ.

— Розумно, дѣду, кажете, чому не послухати? Вы

знаете мене, слава Богу, не вóдъ нинѣ та й знаете, що

я розумныхъ людей слухаю завсѣгды.

— Ну, нема що розмазувати, — завважавъ нетер

пеливо дѣдъ, — привяжи коня та й ходѣмъ. т

. Темникъ бувъ оподалеки вóдъ хаты. Вбйшовши въ

середину, дѣдъ показавъ Срулеви вбскъ, вóдтакъ мѣдъ,

а жидъ трѣбувавъ, нюхавъ, дививъ ся до свѣтла.

— Торбкъ було усе ладнѣйше.

Дѣдъ погладивъ собѣ бороду.

— Знакома пѣсня... — сказавъ, — спѣвай иншои.

Шо року те саме говоришь.

— Отъ, и говори зъ вами! Якъ же вы хочете, що

бы купувати зъ зажмуреными очима? Коли-бъ даремне

давали, то йтогдѣ щезирнувъ бы, щó беру, а я-жь мушу

платити... а грошѣ теперь такй тяжкій, — ай вай!

—То не купуй нѣ меду нѣ воску!

— Ну, заразъ: не купуй! Коли-жь бо я хочу ку

пити... Тóлько лѣтъ мы вже зъ паномъ полковникомъ въ

сусѣдствѣ живемо... та й вы мене таки знаете, ой-ой!

Ну, скажѣть, чи бувъ коли хочь одинъ рбкъ, щобы я въ

васъ не купивъ?

— Правда, що купувавъ.

— И теперь куплю... такъ по чому-жь?

Дѣдъ сказавъ цѣну.

Жидъ поклавъ спокóйно й мовчки держаный въ

руцѣ кружокъ воску до бочки й вóдступивъ ся.

— Бачу, що не куплю,— сказавъ поважно.—Сего

-року тóлько меду, що якъ бы высытити ввесь, то нехай

паны й козаки день-пó-день упивають ся, то ще всего не
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выпили бы. Якъ-жевы хочете, абыявамъ сего рокутакъ

само плативъ, якъ торбкъ? Чи я дурный выкидати да

ремно грошѣ? По-що у васъ дорого купувати, коли инчй

продадуть дешево?

Дѣдъ понакрывавъ бочки.

— Ходѣмъ на свѣтло боже, тамъ поговоримо сво

бóднѣйше.

Выйшли. Дѣдъ замкнувъ темникъ и оба розмовля

ючи попростували вольною ходою до хаты.

— Сего не сподѣвавъ ся, — говоривъ жидъ зъ то

номъ закиду до дѣда, — що въ васъ анѣ меду анѣ вос

ку не куплю. Якъ бы панъ полковникъ знавъ, що я вѣр

ный ему, якъ собака, то певне знизивъ бы менѣ цѣну.

— Шо ты верзешь? — сказавъ дѣдъ, — жидбвска

вѣрнбсть, а собача вѣра мають одну цѣну.

Сруль взявъ ся его вговорювати.

— Грѣхъ, дѣду, такъ говорити, ей же Богу грѣхъ!

Або-жь то полковникъ разъ вывѣривъ мою вѣрнбсть?

Памятаете... якъ на хутбръ командантъ напавъ, хтодавъ

знати? Сруль, дурный Сруль.... шию свою пбдъ стрычокъ

пбдкладавъ за полковника, а длячого? Бо полковникъ

бувъ добрый сусѣда, не скривдивъ Сруля нѣколи... и хочь

вбнъ жидбвъ не любить, але на вѣрности знавть ся... не

такъ, якъ польскій панъ, що то: коли бѣда, то до жида,

а по бѣдѣ — геть менѣ жиде!

Дѣдъ слухавъ его мовчки.

— Срулю! по-що ты говоришь? Або-жь я не знаю,

якъ те все дѣяло ся? Правда, ты давъ знати полковни

кови въ пору, але й дбставъ за те сто червбнцѣвъ.

—- Сто червóнцѣвъ? Шо то в2 А якъ бы мене бу

ли зловили i повѣсили Ляхи? Показуеть ся, що Сруль

зробивъ те за-для приязни, а не за грошѣ.

— Вбдчепись ты зб своею вѣрнбстю й приязню, —
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закликавъ нетерплюче дѣдъ, — такъ само, якъ продавъ

Ляхбвъ, ты зумѣвшь продати i полковника.

Жидъ чинивъ ся обидженымъ.

— Васъ нинька якась муха вкусила... Не хочете

продати, воля ваша, але по-що ображати честного чоло

вѣка? Вы собѣ, козакъ, я собѣ жидъ, вы по свому чест

ный чоловѣкъ, а я по свому... Ручу ся вамъ, що якъ бы

такъ бувъ тутъ полковникъ, то я купивъ бы все... мы

певно бы не торгувались, анѣ не вадились.

— О-що тобѣ ходить? — сказавъ дѣдъ, я полков

ника спроваджу, говори собѣ зъ нимъ. "

— Або-жь вбнъ дурный за-для такои дурницѣ на

хутбръ ѣхати?

— Се вже моя рѣчь.

— Якъ хочете... я знаю, що вóнъ не приѣде, бо то

шанъ, але я прийду. Коли-жъ маю довѣдати ся?

— Коли? Сегодня понедѣлокъ?

— Понедѣлокъ, славити Бога.

— Ну, то въ четверъ рано.

— Въ четверъ рано? Нѣ, не можу... По-що маю

обѣцяти ся i людей баламутити, коли не будумóгъ при

ѣхати? Я собѣ честный жидъ, алеумене слово,якъ ура

біна... Въ четверъ рано маю термінъ въ Паволочи, мушу

тамъ ѣхати. Такъ, пбдъ вечѣръ.... то мóгъ бы й я при

ѣхати.

— Добре, най буде пóдъ вечѣрь, — сказавъ дѣдъ.

— Дамъ полковникови знати. . *

— Лишень на певно.

— На певно.

— Знаю, що зъ нимъ уладжу, — сказавъ жидъ, а

подумавши якусь хвильку, додавъ: — може то й лѣпше,

що самъ полковникъ приѣде., того меду та й воску ба

554
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гато, а якъ бы вы дешево продали, то щебы васъ помо

влявъ де-хто, а вамъ того на-що?

Домовляючи тій слова, жидъ поправивъ мѣшокъ на

хребтѣ шкапы, вчешивъ ся рукою за гриву, пбдскочивъ,

сѣвъ и застогнавъ.

— Хто то коня выгадавъ? на що то?

Дѣдъ усмѣхнувъ ся.

—- Ты либонь отаманомъ не бувъ бы, — сказавъ

З)IОСЛИВО.

— На-що менѣ оно? я велю бути — арендаремъ.

И навернувъ коня.

— Приѣзджай же въ четверъ вечеромъ,—кликавъ

дѣдъ.

— Ну, ну...
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VII.

Двѣ новинѣ.

Вже ажь по выѣздѣ Сруля пригадавъ собѣ дѣдъ

уваги Палѣя, щобы мавъ ся на осторозѣ, але швидко

успокоивъ ся.

— Се-жь жидъ знакомый... черезъ тóлько лѣтъ

купувавъ на хуторѣ вбскъ и мѣдъ... — думавъ собѣ.

Уколысаный тою гадкою, выславъ пбсланця въХва

стóвъ, повѣдомляючи Палѣя объ тóмъ, що стало ся, i

запрошуючи его въ Сорочій хутбръ на четверъ пóдъ ве

чѣръ, щобы добити торгу зъ жидомъ. Пбсланый хло

пець обяснявъ справу якось не ясно, и въ полковника

блыснула гадка, що либонь чи не буде се засѣдка, на

котрóй старый дѣдъ не похопивъ ся. На всякій выпа

докъ велѣвъ хлопця, щобы объ тóмъ не розшовѣдавъ,

задержати въ Хвастовѣ, а дѣда Мовчана повѣдомивъ, що

въ четверъ приѣте на хутбръ. Дѣдъ позамѣтавъ у тем

нику, отворивъ дверѣ, щобы трохи перевѣтрити, почи

сливъ кружки воску, поскладавъ у костры й дожидавъ

приѣзду Палѣя та й жида.

Ледви сонце похилило ся трохи зъ опбвдня, дѣдъ

сѣвъ на приспѣ, грѣвъ ся на сонци, господарскимъ окомъ

позиравъ по всѣмъ обастю й вычѣкувавъ гостей. Коли

зъ по-за хаты давъ ся чути якійсь шелестъ. Дѣдъ не
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встававъ изъ приспы, наслухувавъ лишень и думавъ:

„певне знову ряба ялбвка зъ пасовиска втѣкла... а то

бѣда полетюща... треба буде казати стриножити, нѣчого

не поможе.“

Дѣдъ мимохóть глипнувъ очима въ бóкъ,—на розѣ

хаты стоявъ любимець Палѣя, козакъ Ласунъ.

—Ты тутъ за чимъ? — запытавъ дѣдъ зацѣка

вленый.

— За дѣломъ, дѣду, а вы самій?

— Самъ, бабы въ поли.

— Тымъ лѣпше.

Вбнъ присѣвъ бóля дѣда.

— Жида ще не було?

— Нѣ; я-жь переказувавъ, що приѣде ажь пóдъ

вечѣръ. Та й поганый же-жь бо той хлопецъ: якъ пóй

шовъ у вóвторокъ рано, то й доси чортъ его маe!

— Полковникъ затримавъ.

— А тожь на-що?

Ласунъ моргнувъ на дѣда.

— Та й сюды не даремне приѣхавъ. Палѣвви прий

шло на думку, чи не хоче его часомъ Сруль ввести въ

засѣдку?

— Хто тамъ бувъ у его душѣ?

— Ото-жь то! Маю ще трьохъ товаришѣвъ зó со

бою; коней мы лишили въ лѣсѣ. Сховаешь насъ, дѣду,

а якъ жидъ покажеть ся, накрывмо его й попытаемо

якъ слѣдъ.

— Добре, добре, — мовивъ дѣдъ, може Палѣй и

слушно догадуеть ся, бо невѣра такъ складавъ ся до

мене гладко, якъ лисъ до курки.

— А мы его гладко сцапаемъ! — завважавъ Ла

сунъ.

Пóдъ вечѣръ зъявивъ ся Сруль.
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— Ширый зъ тебе жидъ,— дѣдъ хваливъ его, —

можна покласти ся на твое слово.

Сруль рóсъ наче на дрбжджахъ,

— А що, я казавъ вамъ, мое слово якъ у рабіна.

А пана полковника ще нема?

— Нема, вчасно ще. Лишь невидко, якъ надъѣде.

— Надъ нами не горить, славити Бога, можемо

ждати.

Вечѣръ зближавъ ся, а полковникъ не приѣзджавъ.

— Може вбнъ просто пбдъ темникъ заѣхавъ,—до

гадувавъ ся дѣдъ.

— А може.

— Ходѣмо-жь, треба шобачити.

— Ходѣмъ.

Пóйшли. Дѣдъ розмовляючи ввѣвъ Сруля въ тем

никъ. Въ темнику було ясно, вóкна повóдтыканй. Жидъ

розглянувши ся, завважавъ те.

— Вы, бачу, на приѣздъ полковника замели й по

робили ладъ.

— А якъ же! Вбнъ для людей полковникъ, а для

мене господарь.

Жидъ придивлявъ ся зложенымъ въ порядку круж

камъ воску, дивувавъ ся ихъ жовтости й величинѣ, за

здалегóдь обчислявъ баришѣ.

Коли пóднявши голову, зирнувъ окомъ у вóкно"й

занѣмѣвъ. У вбкнѣ, нѣбы оправленый въ рамки образъ,

встрявало непорушно чорне, опалене вусате обличье ко

зака. "Жидъ вóдвернувъ ся до другого вóкна — таке

саме лице, поступивъ ся назадъ, але позаду него въ две

рехъ стояло двохъ козакóвъ зъ пистолями въ рукахъ,

направлеными въ жида.

— Добрый вечѣръ, Срулю, — сказавъ Ласунъ,
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Жидъ подóбный до трупа, блѣдый, водивъ довкола

непорушными злякаными очима.

— До-до-брый... — выстогнавъ.

Бачучи направленій проти себе пистолѣ й пбзнавши

Ласуна, промовивъ зновъ тремтючимъ голосомъ:

— Пане... Ласунъ.... на-що то? По-що людей стра

шити? Я собѣ спокóйный чоловѣкъ...

Ласунъ моргнувъ до него злосливо.

— Ого, спѣвав якъ лебѣдь. Але дурный бувъ бы,

хто бы тобѣ повѣривъ, жидово! Вы нелишеХриста, але

й чорта зумѣли бы продати!

Жидъ якось мимохóть вымушено всмѣхнувъ ся, що

бы Ласуна розброити.

— Вы завсѣгды, пане Ласунъ, свое... але я васъ

шаную й поважаю, бо вы порядный козакъ.

— Говори до горы! — вóдповѣвъ Ласунъ. — А-ну,

хлопцѣ, до жида! Берѣть вго! "

Гнеть прискочило до Сруля кóлькохъ козакóвъ,

двохъ узяло по-пбдъ боки за руки, а одинъ изъ заду

стисъ его за карокъ. Все те стало ся зъ такою быстро

тою, що жидъ спромóгъ ся лишень вытягнути шию якъ

чапля й застогнати; вóнъ дрожавъ зъ перестраху, дививъ

ся передъ себе окомъ, въ котрбмъ свѣтила ся боязнь и

тревога, и мимривъ пбдъ носомъ:

— Ай вай! Мовила менѣ балабуста: не ѣдь, на-що

тобѣ той мѣдъ? вще яка бѣда причепить ся.

Тымчасомъ козаки звязали жидови мотузами руки,

а Сруль пбддававъ ся безъ супротивленя, наче вѣривъ у

рокову долю, щó мала его стрѣнути.

Озвавъ ся Ласунъ.

— Нема коли балакати зътобою жиде, — сказавъ,

— де Ляхи?

Пытанье се вчинило на нѣмъ таке вражѣнье, мовъ

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ ХLV. 11
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дóставъ ударъ обухомъ въ голову. Вбнъ мотнувъ голо

вою, наче пбдъ тымъ ударомъ похиливъ ся.

— Якй Ляхи? чи то я зъ Ляхами живу? Нехай

ихъ пóмста возьме, коли черезъ нихъ маю терпѣти.

—Ты показавъ имъ сюды дорогу?

Жидъ змѣркувавъ, въ чбмъ дѣло, але якъзвычайно

чинивъ ся, нѣбы нѣчого не знав. Ласунъ бачучи пере

страхъ жида, попробувавъ штукою выдусити зъ него зб

3IIАНЪ6.

— Ты-жь Ляхбвъ стрѣтивъ? — запытавъ.

— Ну, стрѣтивъ... але чи-жь я знаю, куды ихъ

чорты несуть? "

— Багато ихъ було?

— Хто его знаю... може зъ пятьдесять.

— Дежь ты ихъ стрѣтивъ? Далеко?

— Нѣ... до хутора доходили.

— И дежь подѣли ся?

— Ну, iшли собѣ до лѣса зъ сеи стороны Хвастова.

Ласунъ на знакъ задоволеня кивнувъ головою.

— Ну, досыть, решту дома скажешь! Посадѣть,

хлопцѣ, жида на коня та й гайда зъ нимъ у Хвастбвъ,

просто на двóръ... здасте его тамъ полковникови.

Не помогли нѣчого крики, просьбы, заклинаня,

сльозы. Сруля потягли силомбщь у лѣсъ.

Тымъ часомъ Ласунъ сѣвъ на коня и счезъ. Палѣвва

догадка була справедлива; на него зробили засѣдку, а

Сруль мавъ его вóддати въ руки бѣлоцерковскихъ рей

тарбвъ.

Та перечисливъ ся жидъ и самъ попавъ ся въ за

падню. Палѣй взявъ зб собою на всякій выпадокъ сотню

одчайдухбвъ и въ самe полудне выступивъ изъ дому.

Укрывъ ся зъ ними въ невеличкóмъ степовóмъ байрацѣ,

зарослбмъ лѣщиною, рябиною та калиною й дожидавъ ся
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Ляхбвъ, щобы ихъ зъ нечевя привитати. Одначе зъ зб

знань Сруля выходило, що засѣдку на Палѣя зроблено

зъ противнои стороны, а Поляки заняли становище въ

лѣску на краю, щобы зъ безпечного мѣсця могли стрѣ

ляти въ козакóвъ. Треба ихъ було зайтизъ заду,выстра

шити зъ лѣса й нагнати на байракъ. Така, була гадка

Ласуна, котру вбнъ передавъ Палѣеви.

И справдѣ Ласунъ взявъ изъ собою три десятки

козакóвъ, завѣвъ ихъ на хуторъ и якъ лише найшовъ

одвѣтну хвилю, напавъ на райтербвъ изъ заду. Лѣсъ за

точувавъ ся доволѣ крутымъ лукомъ. Выкуренй зъ лѣса

рейтары не могли кинути ся на право, бо на право тягъ

ся лѣсъ довгою лініею, отже слушно допускали, що за

ки добѣжуть до кóнця лѣса, то выстрѣляють ихъ козаки

до одного. Вбдстрѣлюючи ся, рейтары пустили ся въ

степъ; не вбѣгли одначе й версты, а зъ байрака пока

зали ся козаки, вдарили на нихъ свѣжими силами i зне

сли вóддѣлъ рейгарбвъ майже до крыхты.

Гетьманъ почувъ выстрѣлы, змѣркувавъ, о що хо

дить, але зъ мѣсця не рушивъ ся.

— Нехай чублять ся, — погадавъ собѣ. — Цѣкаво

лишень, чи Палѣй зъ того притиску выйде цѣлый?

Та що не дóйшли до него жаднй вѣсти, якъ могла

екбнчитись та перестрѣлка, выславъ Чечеля, щобъ за

сягнути языка.

— Чи в тамъ до кого вдати ся ?

— Ѳ... по що-жь бы такъ довго даремне сидѣвъ?

Я д6бравъ ся ажь до Палѣевого ребра.

Мазепа почавъ смѣяти ся.

— А се-жь якъ? ты-жь менѣ не казавъ нѣчого.

— Черезъ Сорочій брóдъ. Тамъ выховуеть ся его

выхованка, але то щось тайного... я ще не розчовпавъ.

45
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Дѣдъ и баба пильнують хутора й выховапки... то я и

зашриязнивъ ся изъ ними.

— И часто бувавшь?

— Буваю. Тарануху инколи зб собою беру.

Розбалакавшись, оповѣдавъ Чечѣль про дѣвчину,

котра якъ видко впала вму въ око, розказувавъ объ тбмъ,

якъ першій разъ дбставъ ся на хутбръ, якъ прихиливъ

собѣ дѣда й звернувъ на себе увагу дѣвчины.

Мазепа слухавъ оповѣданя зъ увагою, усмѣхавъ ся

выбачливо на выбрики скозаченого шляхтича, а наконецъ

СКАЗАНЪ 2

— А якъже называеть ся русалка вашои милости?

— Ксенька.

— Вважай-но, пане Чечѣль, щобы незабравъ Ксень

чиного серця до Батурина!

— Бачить ся менѣ, що заберу ви всю таки, сер

дешне подобала ся менѣ дѣвчина! "

На другій день Чечѣль правцювавъ у товариствѣ

Таранухи на Сорочій брóдъ. Дорога була вже знáвма;

они ѣхали спокóйно й розмовляли про ту стрѣлянину,

що ви недавно тому чули. Зъ усeи подѣѣ звѣстно було

те, що зъ пбсланыхъ пятьдесятьохъ Брандтовыхъ рейта

рбвъ анѣ одинъ не вернувъ ся до дому; всѣхъ выстрѣ

ляли якъ вовкóвъ; але якъ оно стало ся йчерезъ вó-що,

— не було певныхъ вѣстей. Козаки, перелущивши рей- "

тарбвъ, не показували ся на степу, боячи ся засѣдки i

пбмсты, а Поляки ждали на пбдмогу, мбцно лякаючи ся,

щобы загрѣтый побѣдою полковникъ не напавъ на малу

бѣлоцерковску крѣпость. Противники побоювались одинъ

одного й сидѣли тихо. "

. Чечѣль и Таранецъ наблизили ся до хутора. Знав

мый уже край лѣса мигнувъ изъ далека зеленою полосою,
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Впбдобраною корчами лѣщины, вовчого лыка, терня и

Е34.111ИНЫ.

. — Хтось тамъ рушаеть ся пóдъ лѣсомъ, — завва

жавъ Таранець.

— И правда.

Козакъ засмѣявъ ся простодушно.

— То либонь ваша серна зъ хутора.

— Ксенька?

— А хто-жь? Не впбзнали?

Чечѣль впрямивъ збръ, вдивлявъ ся i пбзнавъ.

— Правда, она.

— Абы, побачивши, не втѣкла.

— Здаеть ся, не зробить того. -

Они зблизили ся до лѣснои окраины. Справдѣ була

се Ксенька. Черезъ руку була у неи перевѣшена козу

бенька зъ липового лубу, въ котру вкидала назбиранй

губы. Здавало ся, такъ була занята збираньемъ, що на

вѣть не мала коли глянути навкруги себе. Козаки въ

сю-жь мить доѣзджали долѣса. Дѣвчина почула шелестъ,

пóднесла вóдъ землѣ голову, выпростувала ся, повернула

ся до ѣздцѣвъ и смѣлымъ окомъ дивила ся на нихъ.

Похилянье и спека закрасили еи лице румянцемъ. Пови

тали ся. Дѣвчина выдавала ся смѣлѣйша, нѣжь перше.

— Шó тутъ робишь?—запытавъ Чечѣль такъ абы

запытати, бо видѣвъ, що збирas губы.

— А губы збираю.

Чечѣль изъ задоволеньемъ вусы пóдкрутивъ, бо до

гадувавъ ся, що дѣвчина певне не по губы сюды зай

шла; мала-жь досыть губъ и въ близотѣ хаты.

Они позсѣдали зъ коней и ввбйшли въ лѣсъ вузень

кою дорóжкою. Чечѣль моргнувъ на Тарануху, а сей

зрозумѣвъ рухъ.
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— Трѣвайте, — сказавъ, — дорога вузка, всѣ ра

зомъ не пбйдемо... напередъ я.

— Рушай же, козаче.

— Чечѣль звóльнивъ ходу й лишивъ ся самъ изъ

дѣвчиною.

— Шо тутъ у васъ було за стрѣлянье?

Ксенька глянула ему въ очи зъ острахомъ, котрый

и доси ви не кинувъ.

—Треклятый жидъ навѣвъ сюды Ляхбвъ... — по

чала розказувати, — мы зъ бабою втѣкли въ коноплѣ,

заки ще розглянули ся, а дѣдъ оставъ ся.... попобили его

трохи. Вóдтакъ розбѣгли ся всѣ по хуторѣ, а баба якъ

разъ голову зъ конопель выставила... отже вытягли бабу

й потурбували такъ, що лежить недужа.

— А тебe?

— Не доглянули якось, а може й не було коли, бо

заразъ почала ся стрѣлянина въ лѣсѣ и пбдъ лѣсомъ и

всѣ розбѣгли ся.

Въ ви голосѣ дрожала щетревога. Серце въ Чечѣля

стисло ся спбвчутьемъ. "

— И не було бы кому боронити тебe, дѣвчино.

— Хто-жь бы боронивъ?

— А я...

Они мимоволѣ глянули собѣ въ очи и замовкли обов.

Чечелеви самохóть якось вóдхилила ся рука, вбнъ

поклавъ ви на Ксеньчинóмъ плечи и усѣмъ тѣломъ на

хилявъ ся трохи до дѣвчины, а она не вóдпыхала его,

не боронила ся; вóнъ чувъ лишень, якъ тѣпаеть ся вить,

серце. "

— Най бы лишень зачѣпили тебе, то всѣхъ выстрѣ

лявъ бы якъ собакъ.

Она опинила на нѣмъ свои карй очи, повнй лагóд

ности и нѣжности.

g
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— Ты жалувавъ бы?— запытала.

Слова сій приворожили козака додѣвчины; его рука

мимохóть обóгнула ся довкола дѣвочого стану. Вбнъ при

горнувъ ви мбщно до себе й она прилягла до его грудей

якъ блющь до дуба. Козакъ поцѣлувавъ ви смажными

устами въ лице... Дѣвчина порушила ся цѣлымъ тѣломъ

и задрожала, якъ одинъ мязъ; она высунула поволи руку

й намагалась его вóдтрутити.

— Лиши, — сказала, — пусти мене...

— Чого боишь ся? — говоривъ до неи Чечѣль мяг

кимъ, щирымъ голосомъ.

— Не бою ся, але пусти... ще хто може побачити.

— Хто побачить? Навкруги насъ дерева, а надъ

нами небо

— Або-жь я знаю... пусти... бою ся.

Чечѣль зушинивъ ся, притисъ еще мóцнѣйше до гру

дей дѣвчину, поцѣлувавъ пристрастно й выпустивъ изъ

оббймъ.

Одначе дѣвчина не втѣкала, видко не була крива

козакови. Чечѣль вызволивъ ви зъ обóймъ, пустивъ трохи

на передъ и придивлявъ ся залюбки гнучкóй и статнбй

поставѣ дѣвчины. Вбнъ дивувавъ ся ви раменамъ, шиѣ,

рухамъ, въ котрыхъ бачивъ тóлько простоты й поваги,

що она выдавала ся ему не сельскою дѣвчиною а ца

рбвною.

Козакъ пожиравъ ви поглядомъ.

— Звóдки ты взяла ся тутъ, серденько?— запы

тавъ зъ вóдтѣнкомъ подиву й порыву въ голосѣ.

Ксенька здвигнула плечима на знакъ, що не знае,

щó вóдповѣсти.

— Шкода тебе до того хутора,—говоривъ дальше,

— тобѣ не хаты, але палаты треба.

— На-що? менѣ й тутки добре. Абы лишень...
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Але не докóнчила того, що хотѣла сказати.

— Абы що?— пóдхопивъ Чечѣль.

Ксенька обернула ся до него й смѣло глянула въ

очи зоромъ, немовь казала: „абы лишь бувъ хтосъ, кого

бы могла любити.“

Але не смѣла того сказати Чечелеви й вбдмѣнила

водповѣдь. .

— Абы не сама...—докóнчила тихше. "

Чечѣль порозумѣвъ поглядъ и дрожанье дѣвочого

голосу. Непогамована охота зняла его ще разъ пригор

нути до себе гнучке дѣвоче тѣло. Вбнъ скочивъ до нея

якъ тигръ, обхопивъ лѣвою рукою, притисъ и поцѣлу

вавъ силомбщь. Бувъ бы голубивъ ви ще довше, коли бы

Ксенька, глянувши передъ себе, не закликала:

— Пусти, навѣженый... Ось хата! ще дѣдъ або баба,

побачуть!

И справдѣ на якихъ кбльканацять крокбвъ вóдъ

нихъ бѣлѣла хата, а въ порозѣ дѣдъ вѣвъ зъ Тарану

хою розмову.

Чечѣль симъ разомъ не довго побувавъ на хуторѣ,

хочь дѣдъ принявъ ихъ такъ сердечно, мовъ старыхъ

ЗВАНСОIIIЬIXъ,

Баба лежала на лавѣ и стогнала. Выручала ви

Ксенька. Принесла зъ коморы хлѣба й солонины, вточила

сыченого меду, просила, кланяла ся гостямъ якъ госпо

диня. Тымъ часомъ дѣдъ оповѣдавъ цѣлуподѣю, щó не

давно выпала на хуторѣ, зъ усѣми подробицями, хвалю

чи обережнбсть Палѣя, котрый знюхавъ ляцку засѣдку,

выпередивъ рейтарбвъ и вырѣзавъ до ноги. Чечѣль слу

хавъ оповѣдань дѣда Мовчана лише пбвъ-ухомъ, бо его

слухъ и очи занятій були дослѣдомъ рухбвъ и оборотбвъ

Ксеньки, за котрою наче за сонцемъ водивъ зоромъ по

всѣй хатѣ, куды лише рушила ся. Ксенька нѣбы занята

гать
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роботою, служила й гостямъ и недужбй бабѣ, а одначе

зъ кожного кута кидала крадькома поглядъ на Чечѣля,

зушиняючи очи на гарнбмъ, смаглбмъ, трохи суворóмъ

але отвертóмъ лици козака Ихъ погляды якъ два мете

лики злѣтали ся въ однбй точцѣ, а торкнувши ся голов

ками, зрывали ся i летѣли дальше; стрѣвши ся розхо

дили ся, втѣкали, щобы наново шукати себе взаимно.

Почало смеркати ся. Байдужій на любовь козака

й дѣвчины Таранець нудивъ ся i радый бувъ вырватися

чимъ скорше зъ хаты. Обернувъ ся i зазирнувъ увóкно

334 IIЛе911IIIII94,

— Ось и вечера дочекали ся... — завважавъ.

Замѣтка ся немовь збудила Чечеля.

— Правда... ѣдьмо, бра. Дѣдъ завсѣгды насъ такъ

погостить и прийме, що любо сидѣти.

— А тымъ часомъ и до дому пора вертатись.

И повторивъ слова пѣснѣ:

Часъ до дому, часъ,

Забавили насъ...

Козаки попращали ся i почали выходити.Дѣдъ за

прошувавъ зшовъ въ гостѣ. Ксенька станула при столѣ

зó схрещеными на грудяхъ руками i дивила ся за вóд

хожими такъ смутно, мовь забирали зъ собою половину

ви душѣ. Якась сила выпыхала ви зъ хаты, абы ще разъ

глянути любому козакови въ лице, але соромъ дѣвочій

зушинявъ ви.

Смѣяти ся ще будe зъ того, що его люблю, — по

думала собѣ й стояла при столѣ, а очи блыщали ся

слѣзми.

Коли до ви уха долетѣвъ брязкóтъ стременъ.

— Сѣдають, -— подумала и не могла здержати ся.

— Выйду я, бабусю... — сказала.

— За чимъ? Вже можe вбдъѣхали.
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— Вóдъ собакъ проведу.

Бабуся догадала ся того, щб дѣяло ся въдѣвочoмъ.

серци.

— Иди, иди, — сказала слабымъ голосомъ,— серця

не привязати!

Ксенька выбѣгла, а слѣдомъ за неювыбѣгла й гадка

бабусѣ Мовчанихи, котру она однымъ словомъ выповѣла .

— Зачало ся...

Такъ. Баба Мовчаниха казала правду: почало ся

коханье зъ его тугою, смуткомъ, слѣзми, надѣвко, вызи

раньемъ. Коли Чечѣль довго не приѣзджавъ, дѣвчина

плакала нишечкомъ, ховаючи ся зб смуткомъ и слѣзми

до лѣса и приспѣвуючи собѣ:

Ой у полѣ керниченька — видне дно;

А вже-жь мого козаченька не видно...

Инколиздавалосяѣй, що козакъ за мало вилюбить 5

тогдѣ прирѣкаe собѣ не думати объ нѣмъ и забути. Але

коли промовили до себе слово, зазирнули въ очи, пога

дала: „нѣ! того, щб разъ у серце запало, анѣ приду

шити, анѣ выкинути не можна“.

Здавало ся навѣть, що въ Ксеньки були причины

гнѣвати ся, бо Чечѣль приѣздивъ рѣдко, бувавъ коротко;

але черезъ той часъ усею душею вóддававъ ся дѣвчинѣ,

а коли вбдъѣзджавъ, то такій смутный, щотрохи не пла

кавъ. Коли по вбдъѣздѣ довго не вертавъ ся, то неразъ

у ночи збудивши ся, дѣвчина думала объ нѣмъ и тог

дѣ насувало ся ѣй пытанье: чимъ те коханье закóн

чить ся?

Одначе въ Чечеля були важнй причины, черезъ ко

трй рѣдко приѣзджавъ на хутбръ. На гетьманскóмъ дво

рѣ не закладано такожь рукъ. И тамъ робило ся щось,

та зъ далека нѣхто не догадавсь бы, щó? Гетьманъ ча

стенько выѣздкавъ на вóдвѣдины зъ молодою жѣнкою,
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забавлявъ ея i пивъ зъ братьею-шляхтою безъ рбзницѣ,

чи належала до партіи Лѣщиньского чи Августа. Геть

манскій двóръ бувъ разъ-у-разъ оживленый, кипѣвъ ве

селбстю, рухомъ, гостями, а въ канцеляріи вбйсковбй

дѣялось якъ на ярмарку: Орликъ не мóгъ собѣ ра

ды дати, тблько мавъ листбвъ и приказóвъ писати i чи

тати гетьманови. Гóнцѣ лѣтали не лише до Приказу, але

й у Варшаву, а навѣтъ Штокгольмъ. И Чечѣль ѣздивъ

у посольствахъ; ѣздивъ частенько, баривъ ся довго, але

Ксенцѣ не говоривъ объ тóмъ нѣчого. Для неи вбнъ

бувъ Полуботкомъ, обдертымъ, обшарпанымъ козакомъ,

до котрого про-те прилягло дѣвоче серце.

Вернувши зъ далекои подорожи, вóнъ гнеть поква

пивъ ся на хутбръ.

Мазепа знавъ объ сѣмъ и бувъ навѣть радый зно

синамъ Чечеля зъ мешканцями Палѣввого хутора, бо го

вбрливбсть дѣда давала ему спромогу мати точнй вѣсти

про все, щб дѣвть ся въ Хвастовѣ. Чечѣль бувавъ и на

хуторѣ и въ Хвастовѣ; въ Сорочoмъ бродѣ выступавъ

якъ козакъ, а на хвастбвскóмъ дворѣ ватажка якъ сер

дюцкій полковникъ и приятель гетьмана обохъ Украинъ.

Тымчасомъ Чечѣль ѣхавъ якійсь маркóтный и ту

живъ тою несвѣдóмою тугою, що ви можна бы назвати

прочутьемъ. Роззиравъ ся навкруги, чи де не догляне

Ксеньки, — нѣ, нема... не выйшла... Чи не сподѣвала

ся? чи перестала тужити? Перше бувало ажь на конецъ

лѣса выбѣжить на зустрѣчь, иногдѣ ажь у степъ высу

неть ся, — а теперь, якъ на те, не выйшла... А вбнъ

такъ забагавъ оглядати ви, такъ сердешно бувъ бы ви

ириголубивъ!

Одинокій ѣхавъ лѣсною дорóжкою й думавъ. Коли

давъ ся чути якійсь шелестъ у лѣсѣ, немовь галузы

чеплялись одна за другу. Озирнувъ ся — якась людска
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постать мигнула передъ нимъ помежи деревами; по

чавъ придивляти ся — женщина. 6го серце забило ся

радбстнѣйше.

— Ксенько! — крикнувъ.

Та жѣноча постать пóднесла голову, выпростувала

ся, але не рушала ся зъ мѣсця й не одвѣчала на по

кликъ. Вбнъ справивъ у той бóкъ коня. Постать мигала

невыразно помежи деревами. . .

— Ксенько, се ты?— запытавъ зновъ, постерѣгши,

що та жѣноча постать утѣкае вóдъ него.

Пóдъѣхавши близько, постерѣгъ помылку, — то не

була она... Ѳму зробило ся нѣяково, та въ тóй самбй

хвили вóдозвавъ ся скрипучій наче сосна голосъ.

— Ба нѣ... се я.

Була то якась стара поморщена горбата баба, шб

збирала зѣлье до кошѣля.

— Шó ты тутъ робишь? — запытавъ зъ нетерпе

ливбстю въ голосѣ.

Баба вóдповѣла крóзь зубы:

— Переполоху шукаю, козаче.

Чечѣль повторивъ мимохóть:

— Переполоху? На-що тобѣ?

— Мовчаниха хора... хочу для неи зварити.

Була се ворожка зъ сусѣднього села.

— Дуже хора?

— Дуже... вѣже ѣй мабуть и переполохъ не помо

же... дуже нездужа... ”

— А Ксенька тамъ?

—Таже тамъ.. бабы пильнуе...

Ему зробило ся лекше на серци. Вбнъ выѣхавъ на

задъ изъ лѣсного гущавника на дорогу и поѣхавъ на

хутбръ.

Вбнъ заставъ Мовчаниху справдѣ такою хорою, що

...„Лё.
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й переполохъ, якъ казала знахорка, нѣчого ѣй не помбгъ

бы; бабуся лежала нѣбы мертва, не говорила, анѣ не

рушала ся, лише слабый вóддыхъ свѣдчивъ еще, шо въ

тóмъ хирнбмъ тѣлѣ бьеть ся духъ...

Оподалѣкъ на лавѣ сидѣвъ засумованый дѣдъ, а

зъ боку стояла Ксенька, сперши ся на рбгъ стола, блѣ

да, задумана, заплакана. Въ хатѣ було якось урочисто,

смутно, якъ то завѣтуды бував, коли дожидаеть ся неми

нучого гостя — смерти, щó приходить по дорогу истоту,

котру любило ся, зъ котрою жило ся довгй лѣта й ко

трои нѣ-щó й нѣ-хто вже намъ не заступить.

Приѣзду Чечелевого не повитали радбстно. Кивну

ли собѣ головою, Ксенька навѣть не рушила сязъ мѣсця,

наче на хвилю забула про него. Дѣдъ лише пóднявъ ся

зъ лавы й пбдóйшовъ до прихожого на середину свѣт

лицѣ.

— Хора, — сказавъ, киваючи головою зъ вóдтѣн

комъ смутку. — Поклала ся на лаву и... певне вже не

встане... "

Розмова йшла пошепки про недугу, про хору, про

те, щ6 говорила, щó мала на памяти, якъ пращала ся

зъ окружаючими.

Дѣдъ, щó вырбсъ на лонѣ природы, щ6 вслухувавъ

ся въ ви голосы, въ ви мову, вѣривъ, що чоловѣкъ то

частина незнаного, таемничого, окружаючого свѣта, ко

трый обвѣвае его своимъ подыхомъ, промовляе до него,

радѣв разомъ, сумуe, остерѣгае, спбвчувae. Шумъ вѣтру,

цвѣркóтъ птаства, крикъ нбчнои птицѣ, вытье собакъ,

паданье звѣздъ — все те вóнъ вóдчувавъ, все по свому

вмѣвъ поясняти, бо свѣтъ невидимый выдававъ ся ему

незримымъ лише для ока, але зрозумѣлымъ для душѣ.

Крикъ пугача звѣщавъ ему прихóдъ страшного й

невмолимого гостя — смерти; песъ вывъ зъ перестраху
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й жалю за тыми, котрыхъ любивъ; падучй звѣзды були

для него стручеными зъ неба ангелами.

Дѣдъ оповѣдавъ щось тихцемъ Чечелеви, — коли

его поглядъ зупинивъ ся на дыменючбй олѣйнбй лямпѣ,

щó палила ся въ кутѣ передъ образомъ святого Ми

КОЛЫ.

— Вже й смерть зближавть ся, — сказавъ нѣбы

самъ до себе, — свѣтло гасне.

Вбнъ приступивъ до лавы й дбткнувъ ся до нбгъ.

— Зимній...

Вбдтакъ звернувъ ся до Ксеньки:

— Запали, доню, воскову свѣчку.

Дѣвчина плачучи ій утираючи сльозы, пбйшла въ

комору, принесла свячену воду, зашалила при лямпочцѣ,

накапала воску на стóлъ и прикрѣпила свѣчку.

Все те вóдбувало ся середъ смутнои тишины, —

ходило ся на пальцяхъ, говорило ся пбвъ-голосно, хочь

Мовчаниха лежала зъ зажмуреными очима, отже не ба

чила анѣ не чула нѣчого зъ того, щоб довкола неи дѣеть

ся. Шанували ви передсмертный спокóй.

Чечѣль бувъ маркотный, що нагодивъ ся въ сумну

хвилю; не лицювало анѣ розмовляти анѣ швидко вбдъ

ѣхати. Надóйшла знахорка, зварила переполоху й наси

лу влила якои пбвъ склянки бабѣ въ горло. Якъ дѣлавъ

той лѣкъ, не знавъ нѣхто, було лишь видко, що баба по

чала рушати ся, перевертати очима, выбульботѣла де

кóлька словець, однымъ словомъ немовь вбджила. Ту

хвилю загальнои радости выкориставъ Чечѣль и попра

щавъ ея зъ дѣдомъ и Ксенькою, але при вóдходѣ по

глядавъ на дѣвчину такимъ зоромъ, наче просивъ еи на

хвильку розмовы. Дѣвчина видко зрозумѣла его, бо лед

ви козакъ выйшовъ за порбгъ, она выбѣгла за нимъ и

ажъ до лѣса провела. Ишла побóчь него мовчки и пла
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кала. Ѳму жаль було дѣвчины й самому зробило ся сум

но на серци. Пригорнувъ ви до себе — а дѣвчина не бо

ронила ся; не жахала ся теперь чужихъ поглядбвъ, а

сама тулила ся до него.

— Но, цить, цить, досыть... не плачь уже.

— Баба умре, и знахорка те каже... А я що тутъ

сама зъ дѣдомъ буду робити? Якъ палець лишу ся...

Згадка на самоту видко дуже ви болѣла; не могла

втихомиритись вбдъ плачу ii жалю.

— Перше було — жалувала ся ему, — хочь ты

приѣзджавъ частѣйше, а теперь... дочекати ся годѣ.

— Пожди, рыбко, пожди... всетеможескóнчить ся...

знаешь, у козакóвъ тежь людска душа — й они лю

блять...

Сягрозвага успокоила трохи Ксеньку.

— А коли-жь приѣдешь?— запытала.

— Хочь бы й завтра... теперь я своббднѣйшій.

— Приѣдь же, мóй соколе, безъ тебе такъ сумно.

Козакъ чувъ, якъ солодко й роскóшно тримати на

своихъ грудяхъ похилену голову дѣвчины, одначе му

сѣвъ ви покинути й вбдъѣхати. Сонце хилило сл до за

ходу.

Ксенька вернула ся до хаты.

Лѣки знахорки не на довго помогли; баба втратила

притомнбсть и вже въ вечѣръ почало ся конанье.

Въ свѣтлици панувала понура й сумна тишина.

Тóлько смолякъ паливъ ся, трѣщавъ и куривъ, облива

тючи червонымъ свѣтломъ середину свѣтлицѣ при самбмъ

стовцѣ, щó пбдпиравъ трохи вырубаный у тбмъ мѣсци

сволокъ. На столѣ въ узголовно Мовчанихи такимъ са

мымъ дымнымъ свѣтломъ горѣла высока свѣча, а баба

вóддыхала довгимъ силуванымъ вбддыхомъ нѣбы середъ
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нóчного сну. Нóчна тишина придавала тому образови ще

бóльше грозы и смутку.

Мовчанку перервала знахорка, обернувши ся до

дѣда:

— Не може сконати, — вышептала.

— Може бы ладаномъ «пóдкурити?

— Годилось бы.

Дѣдъ звернувъ ся до Ксеньки.

— Принеси сюды ладанъ... на полици... въ тор

бинцѣ.

Знахорха выймила зъ пóдъ печи кусень черепка вло

жила въ него ладанъ, роздула вуглье й зачала пбдка

джувати. . .

Сильна живична арома наповнила свѣтлицю.

Коли наразъ вѣтеръ скрипнувъ дверми, а полумя

свѣчѣ й„смоляка выдовжили ся курнымъ языкомъ.

Усѣ трое змѣшали ся.

— Конецъ уже— сказала знахорка — ангелъ по

душу прилетѣвъ... дайте ѣй въ руки свѣчку.

Дѣдъ власными руками знявъ зб стола свѣчку,

вложивъ умираючбй въ руки и затисъ ѣй пальцѣ, щобы

тримала свѣчку мбщнѣйше; на его блѣдóмъ змученбмъ

лици малювались лише сумъ и резигнація Вбнъ не пла

кавъ — у змученыхъ очахъ не було вже слѣзъ. Звер

нувъ ся до знахорки и сказавъ пбвтихо:

— Поставте на вбкнѣ воду.

Знахорка зрозумѣла значѣнье того звычаю.

Дѣдъ взявъ вбдъ знахорки склянку зъ простого зе

леного скла, повну воды й поставивъ на серединѣ вóкна.

— Нехай ви душа напьеть ся въ останнье, — по

думавъ собѣ, — заки опустить хату.

Вóддыхъ Мовчанихи бувъ зъ кождою хвилею скор

шій, зъ бóльшою натугою пбдносили ся груди; вóдтакъ
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зачала вóддыхати що разъ слабше, що разъ тихѣйше, а

наконець збтхнула — и се було останнье збтханье.

Мовчаниха вмерла.

На завтра рано самъ дѣдъ взявъ ся за сокиру—

выручити ся не було кимъ — и зачавъ збивати дошки

на домовину. Дошки були давно приготованй, сухй, мбц

нй, зъ грушевого дерева на двѣ домовинѣ, — для бабы

и для себе. Обтесуючи и складаючи дошки на домо

вину, дѣдъ обзиравъ дерево, постукавъ топоромъ и ду

ЛИВАНЪ, 2

— Мбщне якъ зелѣзо... жаднои сказы... жадного

спорохнавѣлого сука... усе чисте! Хто знае, коли та й

чия рука для мене домовину зббье? Нехай-нопоховаемо

бабу, возьму ся самъ до роботы... най буде на всякій

выпадокъ готова... хто знае, коли остання година выбье?

А пора вже змученому тѣлу припочити...

Дѣдъ притесувавъ дошки, мѣривъ, вертѣвъ дѣры,

збивавъ деревляными кóлками и снувавъ дальше по тихо

самотну розмову. А робота помаленьки робила ся,— най

перше готовый бувъ спóдъ. Дѣдъ при помочи Ксеньки

принѣсъ его близше до хаты й оперъ сторчма до дверей;

вóдтакъ вытесавъ поволи вѣко, а на серединѣ почавъ вер

тѣти дѣру.

Скбнчивши роботу, оперъ вѣко при другóмъ од

вбрку.

Ажь передъ вечеромъ зачали сходити ся люди.

Кceнька позирала часто на лѣсну дорóжку, але козакъ,

за котрымъ тужила, не показувавъ ся. На другій день

мали вже ховати бабу Мовчаниху, а Чечеляякъ не було,

такъ не було.

Козакъ не мóгъ приѣхати. Якъ разъ припало на

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ ХLV. 12
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него якесь кóлькоденне посольство. Вбнъдумавъ разъ-у

разъ, що таки найде кóлька годинъ вóльныхъ и вырветь

ся на Сорочій брóдъ; вывѣривши одначе, що не буде

мóгъ поѣхати, закликавъ Таранця.

— Знаешь, баба Мовчаниха недужа...

— Чувъ. Ляхи потурбували ви трохи.

— Може бы поѣхавъ на хутóръ?

— Чомъ нѣ?

— Поѣдь, — козаче, — просивъ Чечѣль, — довѣ

даешь ся, щó тамъ стало ся, i менѣ оповѣси... Баба не

довго мабуть поживе... Поила ви тамъ, що правда, зна

хорка якимсь тамъ зѣльемъ, але не на багато оно при

ДаСТѣ СЯ...

— Коли-жь ѣхати?

— Хочь-бы йзаразъ.... Ксеньцѣ збреши, що хочешь...

скажи, що на вартѣ при гетьманѣ стою.... нехай правды

передъ часомъ не знае.

— А вашь приѣздъ на коли заповѣсти?

— Дня не назначай... скажи, що якъ лишень упо

раю ся, приѣду заразъ.

Таранець скочивъ на Сорочій бродъ и попавъ на

похоронъ. Запряженый пармá волами вóзъ стоявъ на по

двóрю, а дякъ изъХвастова кропивъ саме домовину свя

ченою водою. Домовины не вносили до хаты, боючи ся,

що не буде можна вынести задля вузкихъ дверей, и она

стояла на дворѣ пбдъ приспою. Знакомій вынесли на ру

кахъ тѣло бабы Мовчанихи, вложили въ домовину, вы

стелену, стружками, мятою, материнкою, душицею й ин

чимъ зѣльемъ, котре Ксенька збирала я сушила, незна

ючи на-цо — й наложили вѣко. Дѣдъ власными руками

прибивъ его до споду кóлками, заклепавъ и перехрестивъ

домовину.
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Сусѣды й знаемій мужчины стояли зъ похилеными

головами, задуманй, смутній, а бабы заводили; якъ-разъ

мали брати домовину на руки, абы ви положити на возѣ,

коли на горбѣ вказала ся кóнна постать. Всѣ погляды

звернули ся мимохóть на него. Таранець змѣркувавъ,

щó лучило ся, здóймивъ шапку, зсѣвъ изъ коня, привя

завъ его до галузы й приблизивъ ся до похоронного

IIОчОТа.

Иногдѣ плачь унимавъ ся зовсѣмъ, а тогдѣ уся по

хоронна громадамовчазна понура, покрытаякоюсь тяемною

грозою недовѣдомости выдавала ся пришибленою смут

комъ, жалобою, жалемъ. Громада зббраныхъ людей пра

щала бабу, пращала зъ надѣвю, що колись прийдеть ся

ще побачити сія, але нешевнбсть надѣѣ, невѣдомбсть хви

лѣ нового побаченя вытискала на людскихъ лицяхъ пят

но смутку. Волы, нѣбы прочуваючи той незвычайный на

стрóй, перестали ремизати, тóлько слинили довгими нит

ками зъ ротóвъ слину й помукували жалбсно... На убо

чи сидѣвъ на двохъ лабахъ песъ и скавулѣвъ або вывъ

на перемѣну. Зóгнаный зъ одного мѣсця, сѣдавъ опода

леки на другóмъ и вывъ на ново, не розумѣючи може,

длячого тй самій люде, що его недавно тому гладили,

теперь бють и вóдганяють вóдъ тои хаты, при котрóй

вырбсъ и котрои пильнувавъ вѣрно.

Вже поклали домовину на вóзъ. Дѣдъ доповнивъ

самъ послѣдню прислугу: на вѣку по самбй серединѣ

поклавъ бохонецъ хлѣба и мисочку соли. Парубокъ

потягнувъ воловода, а волы рушили рбвнымъ, розмѣр

нымъ крокомъ.

За домовиною вóдозвали ся зновъ зойки и ры

Данія.

Таранецъ не бувъ радый, що въ злу годину при

ѣхавъ на хутбръ, але швидко не мóгъ однакожь вер

44
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татись; потребувавъ бодай кóлька слбвъ изъ Ксень

кою поговорити, выяснити причину, длячого Чечѣль

не прибував. Наконецъ выглядѣвъ таку хвилю, розпо

вѣвъ справу й вóдступивъ ся вóдъ похороннои громады.

До дому мавъ завезти сумну вѣстку про сподѣвану

впрочбмъ смерть бабы и Ксенчинй просьбы.
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VIII.

Кóнецъ приязни.

Для украиньского гетьмана зближала ся хвиля рѣ

шучого выступу i дѣланя. Причинявъ ся до того зъ од

ного боку хóдъ подѣй за Днѣпромъ, зъ другого-жь веде

нй гетьманомъ переговоры й порозумѣня зъ Карломъ

ХП и СтаниславомъЛѣщиньскимъ, котрй що-разъ труд

нѣйше було укрыти й затаити правдивій того причины.

Бездѣльне-выжидаюче становище гетьмана въ неприя

тельскóмъ краю малотакожь двозначный характеръ и не

могло проволѣкати ся за довго. Одинъ другому оказу

вавъ вѣру безграничну, а въ кождбмъ кроцѣ догадувавъ

ся зрады й засѣдки.

Коли гетьманъ выступивъ изъ Батурина, розпочала

ся потайна робота въ Жукахъ. Кочубей не вóдписавъ

гетьманови на листъ, але пертый власнымъ, а ще бóльше

жѣнчинымъ честолюбьемъ, выступивъ явно проти Мазе

пы, прискаржуючи его о зраду, о намѣръ вóдóрвати ся

вбдъ Россіи i о порозумѣванье въ тóй цѣли зъ Польщею

та Швеціею. Оскарженя свои основувавъ на недосказахъ,

на свѣдкахъ, на далекихъ вóдгомонахъ, а дѣйстныхъ до

казóвъ не мавъ нѣякихъ. Становище царя було трудне;

на основѣ Кочубеевого обжалованя немóгъ анѣ покарати

гетьмана, анѣ лишити его власти тымъ бóльше, що геть

„1"
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манъ бувъ далеко вóдъ краю й мóгъ мати на свóй по

кликъ 60.000 вóйска. Пустити-жь мимо тій закиды Кочу

безвій й выступъ значило бы ослабити гетьманску власть

и выкликати домашній вóйны та свары въ краю, а сего

собѣ царь зовсѣмъ не бажавъ супроти близькои вóйны

зó Шведами. Въ разѣ, коли-бъ давъ послухъ Кочубев

вымъ скаргамъ, то мóгъ выкликати вóдступство Мазепы,

котрого хочь пбдозрѣвавъ самъ, але не мавъ нѣякихъ

доказóвъ; а вóдступство гетьмана було теперь супроти

провиджуваня новои боротьбы найменче пожадане.

Обвины обозного судьѣ слабли ще значно супроти

сповненoи подѣѣ — втечѣ Кочубеевои доньки до Бату

рина. Царь, укрываючи правдивійзамѣры проти Малорос

сіи й гетьмана обохъ Украинъ, выявлявъ вму найпов

нѣйше довѣрье й отвертóсть, бажаючи тымъ способомъ

дати доказъ, що супроти него не мае нѣякихъ тайнъ.

Такъ такожь стало ся и въ сѣмъ выпадку. Зажадавъ

найперше, щобы Кочубей идругй спбвобвинники прибули

въ Москву здати освѣдъ, а бажаючи вывѣдати ся вбдъ

нихъ чогось бóльше, велѣвъ ихъ пытати тортурою. Та

вывѣривши, що обвины були голословнй, не завагувавъ

ся нѣ трохи выдати одиницѣ на затрату, абы лишень у

держати въ карбахъ послуху міліоны, — и постановивъ

выдати Кочубея Мазепѣ.

Зъ Петровыхъ листбвъ гетьманъ знавъ объ тóмъ,

якй заходы розпочавъ Кочубей. За-для того старавъ ся

представити ихъ мотивы якъ личну помсту. Се въ са

мбмъ дѣлѣ выглядало на правду и вбнъ просивъ царя,

що-бъ покаравъ клеветникóвъ и бунтарѣвъ.

Для удержаня карности и послуху власти було се

майже конечне покарати обвинникбвъ. Кара, котра до

сягла бы бунтарѣвъ изъ руки Петровои, не упалабы яко

закидъ суворости на гетьмана й не кидала бы на него
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до якоись степени моральнои одвѣчальности именно же

супроти тои обставины, що та карадосягла бы Мотриного

батька.

Але та справа приняла несподѣвано иншій оборотъ.

Царь повѣдомивъ Мазепу, що велѣвъ выслати Кочубея

до него въ обзъ, нехай гетьманъ самъ его покарае. Ко

ли Орликъ переказувавъ змѣстъ царского письма, геть

манъ сидѣвъ подразненый, невдоволеный, нерѣшимый.

— Шо-жь на те скажешь, пане Орликъ?

— По моѣй думцѣ оно зручно зроблено. Ѳто вели

чество знае, що Кочубей покаранымъ бути мусить. Коли

гетьманъ буде покóрнымъ царскимъ слугою, то смерть

Кочубея змбщнить его власть; коли-жь бы захотѣвъ по

чинати на свою руку, то смерть обозного судьѣ станетъ

ся мечемъ проти грудей гетьмана.

Мазепа слухавъ Орлика уважно и здавало ся по

дѣлявъ его догады. Слухавъ слбвъ писаря задуманый;

въ его душѣ бурлили ще иншй чутя, зарисовувала ся

довга боротьба, котру буде мусѣвъ пережити у власнбмъ

домѣ, бо-жь те, щб мае стати ся, не буде тайною для

Мотрѣ.

— Положенье непевне, — завважавъ нѣбы самъ до

себе; — а мѣжь тымъ треба ждати на вѣсти, якій при

везе о. Яковъ.

— Отець Яковъ леда день мабуть прибуде, — вмѣ

шавъ ся Орликъ "

— Абы насъ лишень те дожиданье не загубило; за

долго ждемо на щось рѣшучого...

А пбсля хвилѣ мовчаня говоривъ дальше:

— Поки-жь не можу нѣчого зачинати... руки въ

мене наче звязанй...

—Тому що Кочубея выдали,— завважавъ Орликъ,

— то зъ Палѣемъ можна бы покбнчити...

и " «г
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— За Палѣя не бою ся...

— Черезъ те вволили-бъ жаданямъ Петра; вóнъ

домагаеть ся, абы саме теперь конче схопити Палѣя ій

тымъ хоче зацитькати Саса...

Гетьманъ сидѣвъ задуманый.

—- Пождѣмо ще трохи... Побачимо, що намъ при

несе о Яковъ. Якъ будуть пригожій вѣсти, тотогдѣ спря

таемо Палѣя, щобы по поворотѣ не мати кандидата до

гетьманскои булавы тымъ бóльше, що въ такбмъ вы

падку прислужимо ся й Польщи; а якъ нѣ, то треба

собѣ зъеднувати его ласкавóсть!

Настала досыть довга тиша, наконецъ гетьманъ

звернувъ ся до Орлика:

— Дайжеменѣ, твоя милость, той послѣдный листъ

царя, въ котрбмъ про Кочубея пише.

Орликъ подавъ листъ. Мазепа перечитавъ его по

воли й уважно, а вóдтакъ сховавъ до кишенѣ.

— Зверну его опбсля, — сказавъ.

Листъ той бувъ гетьманови потрѣбный. «

Вбнъ знавъ, що Мотря роздѣляе его погляды про

теперѣшне положенье Малороссіи i ви будучбсть, що

рѣзко ганила поступокъ батька, обвиняючи его о полі

тичну слѣпоту, о честолюбнбсть, що заслоняла передъ

вго зоромъ и умомъ добро суспбльне;—але до тои роз

вязки, яка зближала ся, гетьманъ мусѣвъ ви приготови

ти. Отже информувавъ ви осторожно про хóдъ усеи

справы. Останнй вѣсти, якй передавъ ѣй, вóдносили ся

до пробутку батькового въ Москвѣ и дослѣдбвъ черезъ

пытку; теперь треба було приготовляти сіи до подѣѣ,

котра еерце доньки могла потрясти до глубины.

Вбнъ носивъ царскій листъ у кишени 4 не мóгъ

выгледѣти одвѣтнои хвилѣ, щобы передати вго Мотрѣ,

нехай перечитав. Боровъ ся самъ изъ собою, неначе
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ставали въ нѣмъ до боротьбы двѣ силы: обовязокъ, вóдъ

котрого не мóгъ вóдступити и любовь для жѣнки, котра

чинила его легкимъ, якъ огонь зелѣзо. Такій настрóй

его душѣ не могла не помѣтити Мотря.

— Були зновь якй невтѣшнй вѣсти? — запы

Тала его

— Нѣколи того не досыть!—вóдповѣвъ и замовкъ.

Мотря зблизила ся до него пестливо.

— Шожь такe? Нема здаеть ся нѣчого такого зло

го, щ6 потребувавъ бы передо мною таити?

Гетьманъ притуливъ ви до себе зб спбвчутьемъ.

—Твóй батько, — сказавъ, — завдавъ намъ ты

сячну журбу та й собѣ устеливъ тернисту дорогу.

Серце Мотрине озвало ся спбвчутьемъ и бóлью.

— Бѣдный батько! ",

Пóсля тыхъ слбвъ зупинила ся i бояла ся пытати,

щобы не почути сумнои вѣсти.

— Дежь вóнъ теперь, ще въ Москвѣ?

— Нѣ, не въ Москвѣ вже... въ дорозѣ...

Розмова була якась важка, наче на кождбмъ словѣ

ваготѣли сльозы.

— Мавъ вси якй звѣстки про него?

Рука Мазепы затремтѣла; вóнъ хотѣвъ сягнути до

кишенѣ по листъ, але не мóгъ звести руки. Мотря по

стерегла той рухъ и глянула на него блыскучимъ вóдъ

слѣзъ поглядомъ.

" — Маешь листъ?

— Маю...

И давъ ѣй зловѣщій листъ.

Поглядъ Мотрѣ бѣгъ поволи вóдъ стрóчки до стрóч

ки; она читала на видъ нѣбы спокóйно, лише въ ряды

годы задрожала повѣка, а кождый рухъ немовь бувъ

полученый зъ дрожаньемъ мускулбвъ, котрй вытискали
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99 Ч999 крошлѣ слѣзъ. Она не плакала ревно анѣ не

9444944. а про-те кроплѣ слѣзъ одна за другою сплы

44ли нѣбы-то по мармуровбмъ лици.

Скбнчивши читанье, тримала ще въ рукахъ той

499тъ, не знаючи, що зъ нимъ почати. Вѣсть ся вбдо

9Р999 4й рухъ, мову, житье. Стояла выпростована, не

99499на, повна мовчаливои гордости, котра супротивъ

94999ты почуваеть ся высшою, а на скартанье мaе лише

949нъ спосббъ — мовчанье. Здавало ся, що тій слова:

9Р94чикъ, бунтарь, клеветникъ — кидавъ хтось до неи...

44ъ же болѣли ви тій раны, завданй невидимыми стрѣ

ччч94ччучнымъ потомъ вдавлила ея въ минувшину,

99999ь бачила тамъ когось; такъ, бачила батька, на”чо

44 котрого полыскували огненнй выразы: зрадникъ, бун

99Рь, клеветникъ... Не жаль ѣй було власного житя анѣ

9994 батькового,— але жаль доброи славы; длячого по

99чность мае обкидувати вя имя болотомъ? Длячого мая

99ти причешлене до него те пекольне полумя, котрого

49949ный языкъ сычить черезъ довгй столѣтя завеѣгды

94нымъ выразомъ: зрада, зрада, зрада...

Одначе гетьманша старалась видко опанувати думки

4. "Утя, що будили ся въ ви души, бо звернула ся до

мужа спокóйно и вóддала листъ.

— Коли-жь сюды прибуде?— запытала.

— Не знати.... за кóлька тыжднѣвъ мабуть...

Такъ, за кóлька тыжднѣвъ! Отже значитъ, за кóль

ка тыжднѣвъ батькова голова злетить подъ топоромъ

ката. Гадка ся вычерпала бачило ея всѣ ея силы. Она

мимохóть похилила ся до Мaзепы, укрыла голову на его

РУдяхъ, а насильнй потрясеня тѣла зраджували, що

ПЛЕК8414.

Гетьманъ не потѣшавъ ви, не подававъ нѣякихъ
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чт

надѣй, цѣлуючи лишень ви въ голову, сказавъ зб

смуткомъ: „

— Важка булава гетьманьска! "

Мотря довго не могла уймити ся зъ плачу.

— Ну, успокóй ся-жь, — сказавъ гетьманъ,

батько добровóльно выбравъ собѣ дорогу, котрою пóй

ППОВЪ...

Гетьманъ хотѣвъ бувъ найти оправданье для того

вчинку, котрый скорше чи пóзнѣйше мусѣвъ наступити.

Свою совѣсть не потребувавъ успокоювати, — вóнъ же

знавъ, куды йде, знавъ, щ6 наважуа, отже й кожну за

пору мусѣвъ зъ дороги усунути безъ уваги на те, якъ

тóй запорѣ було на имя. Але сегодня имя того, котрый

станувъ ему впоперекъ дороги, вязало ся зъ именемъ

его жѣнки — и те его болѣло.

Выпадки громадились одинъ шо другóмъ и дома

гали ся розвязки, а гетьманъ разъ-у-разъ шукавъ по

чатку нитки, щобы розмотати клубокъ, держаный у ру

цѣ. Зъ одного боку царь посылавъ ему Кочубея, знаючи,

щó вго стрѣтить, а самъ умывавъ руки вóдъ усього;

надто домагавъ ся вóдъ гетьмана, щобы арештувавъ Па

лѣя, котрый починавъ ятрити на свою руку и непокоивъ

союзника. Въ другого боку напиравъ Брандтъ, котрый

бажавъ чужими руками помстити ся на хвастбвскóмъ

ватажку. Гетьманъ мусѣвъ одначе вóдкладати, дожидаю

чись усе тайного посольства о. Якова.

Дбждавъ ся наконець...

На зóмнятóмъ, жовтбмъ, поморщенбмъ якъ цитри

на, а про те выголенбмъ лици патра, малювало ся якесь

задоволенье й тайна радбсть. Зблизивъ ся до гетьмана

въ покóрнбй, на пбвъ похиленбй поставѣ й поцѣлувавъ

у рамя.

голову,
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— Ваша княжеска милость за довго ждали на мене,

— почавъ патеръ.

Сей новый титулъ, ужитый зъ розмысломъ, вразивъ

Мазепу, одначе не давъ того по собѣ пбзнати.

— За довго, оно правда... Ну, сѣдайте, отче...

И повѣвъ его до канапы.

— Якй-жь вѣсти приносите?

— Найлѣпшй, ваша княжеска..

Гетьманъ перебивъ ему...

— Не ловѣмо рыбы передъ неводомъ... Доси я ли

ше гетьманъ обохъ Украинъ...

Патеръ звѣвъ побожно въ гору очи, зóтхнувъ и за

тираючи руки, говоривъ:

— Ваша княжеска милость заслужили собѣ на ти

тулъ... и для того два великій воѣвники й потентаты Ѳго

королѣвска милость Карло, король шведскій и Ѳето ко

ролѣвска милость Станиславъ, король польскій, узнали

той титулъ за приналежный вашбй княжескóй милости...

Мазепа выслухавъ того терпеливо.

— Коли черезъ ихъ ласку, а мою заслугу станеть

ся те, въ чбмъ мы порозумѣли ся, тогдѣ вживати-му

той титулъ, яко менѣ приналежный, одначе сегодня ще

не пора; вы те розумѣвте, отче Треба сe занехати; но

вый титулъ може звернути увагу новыхъ неприятелѣвъ

самe тамъ, де она найменче потрѣбна...

Вбнъ надумувавъ ся якусь хвильку, а вóдтакъ

(21834334ВЪ 2

— Здайте-жь менѣ, отче Якове, докладный освѣдъ...

Якъ приняли мои покóрнй службы оба королѣ?

«

— Мило, пане гетьмане... дуже мило... —

И патеръ зачавъ оповѣдати подрóбно про те, коли

заѣхавъ, якъ доручивъ листы, зъ кимъ говоривъ, объ

чбмъ, коли бувъ на послусѣ въ одного або другого ко
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роля. Гетьманъ слухавъ того оповѣданя трохи зъ нетер

пеливбстю, але не показувавъ того по собѣ; вóнъ радый

бувъ чимъ скорше почути розвязку головнѣйшихъточокъ

передкладанои угоды, а патеръ, звычайно, якъ кожный

говорунъ, окружавъ головный змѣстъ зъ далека. Хóсну

ючи ся малою перервою въ оповѣданю о. Якова, геть

IVIIIIIIЬ 3341IIIIТАВъ 5

— Певне маете, отче, листы?

— Маю.

Ѳзуитъ вручивъ гетьманови листы. Въ часѣ, коли

гетьманъ ихъ читавъ, патеръ вставъ, вóдгорнувъ реверен

ду, вынявъ табакирку, стукнувъ до неи пальцемъ, отво

ривъ, заживъ нюхъ табаки и зблизивъ ся до вбкна. По

зираючи на подвóрье, вбнъ думавъ, щось важного.

Гетьманъ скóнчивъ читати листы.

— Ну, ваша гетьманска милость, — казавъ зъ за

доволеньемъ патеръ, — я мавъ слушнбсть, уживаючи

нового титулу. Оба королѣ обѣцяли те менѣ устно й на

письмѣ потвердили, що вбдступають вамъ воеводство по

лоцке и витебске на ленныхъ правахъ зъ титуломъ кня

269(?)ЕIIIIIIЬ.

— Пишуть менѣ те самe въ листахъ...— перервавъ

I"ЕТЬIIIАНЪ.

Ѳзуитъ говоривъ дальше:

— По вашбй милости въ разѣ безпотомнои смерти

наступае. Войнаровичь...

— Такъ.

— Украина право- й лѣвобережна вертае до Поль

щѣ на основѣ Гадяцкого договору.

— А то-жь... В

— Але ваша гетьманска милость поможете въ бо

ротьбѣ зъ Москвою, накличете на забавку Петрови та

таръ, а коли можна, то й туркбвъ.
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Настала мовчанка.

Патеръ задоволеный зъ успѣху посольства поступу

вавъ легко ногою наче въ тактъ власныхъ думокъ, а

гетьманъ крутивъ вуса.

— Шо до подробиць то пце доволѣчасу порозумѣти

ся, — почавъ гетьманъ, — тóльки-жь Ѳнго королѣвска

милость король шведскій буде мусѣвъ повѣдомити мене

подрóбно, коли задумув розшочати вóйну и якъ? Я не

буду мóгъ рушити ся вчаснѣйше, покинепобачу, що ко

роль розпочавъ ворожій кроки.

Патеръ вклонивъ ся тутъ гетьманови и сказавъ:

— На услуги вашбй гетьманскóй милости и милóй

менѣ вóдчинѣ речи-посполитбй я готовъ покóрну мою

службу жертвувати й на дальше.

— Га! — сказавъ гетьманъ усмѣхаючись незначно,

— зачали, отче, то й мусите вытревати до кóнця.

А вóдакъ по малой передъ казавъ дальше:

— Маé король шведскій свои пляны, маю й я свои...

знаю, якимъ способомъ вóдрубати гидрѣ до-разуголову...

Не скубати вбдъ хвоста треба, а тараномъ по головѣ

звалити! а до тото ключь у мене...

— Все те ваша гетьманска милость звелѣть гарно

пану писареви въ листахъ выписати, розъяснити, а я сво

го труду не пожалую; нехай колись люды скажуть, що

о. Якóвъ до доброи справы руку приложивъ.

Тй самій листы, котрй недавно тому вручивъ патеръ

гетьманови, передавъ у кóлька годинъ пóзнѣйше геть

манъ перечитати писареви.

— Перечитай-но, вашець, и скажешь менѣ, що объ

тóмъ усѣмъ думаешь.

Орликъ зачавъ уважно читати. Иногдѣ морщило ся

его чоло на знакъ, що на якусь точку звернувъ усю

увагу; опбсля зморшки зникали кудысь, а на ихъ мѣсце

"5

.
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парт- -

насувавъ ся усмѣхъ и ледви-ледви зарисовувавъ ся въ

кутикахъ губъ. Наконець вбнъ скóнчивъ читати, зложивъ

листы систематично й вóддавъ гетьманови. Одначе не

мовь нарочно не квапивъ ся зб своими увагами; а ишовъ

за голосомъ розважнои осторожности, котра радить не

накидувати ся зъ выявкомъ своеи гадки.

— Шо-жь ты на те скажешь? — перервавъ мов

чанку гетьманъ, позираючи на Орлика

— Обѣцянокъ за багато та й гарнй...

— Думаешь, що те все однй обѣцянки?

— Е, такъ нѣ, — похопивъ ся Орликъ немовь змѣр

кувавши, що вбдповѣдь була двозначна, — шведскій ко

роль дасть багато за те, щобы свого противника зломити,

а въ тóмъ може ему допомогти ваша милость.

” — Отожь думаешь, що все йде добре!?

— Менѣ бачить ся, щодоси ще найлѣпше. Все скла

даеть ся по воли и бажанямъ вашои ясневельможности;

оба королѣ запоручають полоцке княжество, а Вкраина

вбдзыскуе вольнбсть на такихъ умовахъ, що дай намъ

Боже, абы гбршихъ не передкладано нѣколи!

— Вертаемо вповнѣ до гадяцкого догорору, — го

воривъ гетьманъ, — котрый, Богомъ а правдою кажучи,

бувъ у часахъ довгои боротьбы Руси зъ Польщеюоднымъ

розумнымъ актомъ зъ обохъ сторбнъ Тогдѣ розбили до

говоръ захланнбсть и нерозвага.

— Ваша ясневельможнбсть зумѣють лѣпше боро

нити ся, нѣжь колись Выговскій... мы шорозумнѣшали

трохи, досвѣду набрали ся бóльше, пбзнали ся лучше...

-— Теперь пора бы вже починати роботу, — завва

ржавъ Гетьманъ,

—Чи не вже? така хвиля не швидко въ-друге при

годить ся.

Розмова урывала ся; оба—гетьманъ и генеральный
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писарь сидѣли задуманй. Чи призадумували ся надъ те

перѣшньою хвилею, чи розважали, якъ зачати,—досыть,

що якась гадка, одна зъ тыхъ двохъ, а може й обѣ ра

30ЛИТЬ 344ВЕЛа. Ихъ.

— Треба бы теперь — зачавъ гетьманъ — конче

чимось успокоити царя.... Тамъ нападае на менеКочубей,

обвиняе о зраду, а тутъ можливбсть зносинъ изъ воро

гами Ѳо величества, — все те насуваs деякй сумнѣвы.

Можна не вѣрити тому, але можна i вѣрити. Напасти

на насъ в, а доказóвъ, що мы лишень покóрнй неволь

ники, слухнянй слуги чужои волѣ, нема майже нѣякихъ.

Орликъ усмѣхнувъ ся звычайнымъ своимъ політич

нымъ усмѣхомъ, котрый не выявлявъ нѣчого.

— Ѳсть способъ,— сказавъ — выложу вашбй ясне

вельможности увесь плянъ. — Одночасно можна буде и

зъ Палѣемъ закбнчити, а навѣть треба, бо въ данбмъ

выпадку пбддержуваный царемъ, мбгъ бы дѣлати на за

дахъ армій шведскои и вашои ясневельможности...

Подумавши хвилинку, писарь додавъ:

— Все добре стало ся; навѣть кара, яка стрѣтить

Кочубея, причинить ся до вспокоеня горячихъ головъ;

побачуть, що ваша ясневельможнбсть не втратили ласку

въ Ѳиго величества и що доносбвъ безкарно писати не

IIIОСКН24,

Гетьманъ мовчки потвердивъ правдивость домыслóвъ

Орлика.

— Якій же твбй плянъ?

— Саме що зачавъ теперь укладати листъ; якъ

скóнчу, то вашбй ясневельможности представлю...

— Гараздъ. Напиши рбвночасно до Карла; треба

користати зъ присутности о. Якова й его ненависти до

схизматикóвъ. Скажи, що всѣ умовы приймаю; нехай

иде просто до насъ. Шереметьевъ стоить, правда, въ
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околици Могилева, щобъ загородити ему дорогу до Мо

сквы, але зъ нимъ дамъ собѣ раду. Звóдтамъ пбйде на

Стародубъ и немаючи вже позаду за собою сильнои ар

міи, разомъ рушимо хочь бы найдальше. Засобами по

живы й амуніціи для вбйска нехай не журить ся — ce

вже моя рѣчь... Гамазеѣ въ Стародубѣ та въ Батуринѣ

просторнй, а выповнити ихъ зумѣю.

Орликъ зробивъ по воли гетьмана й уложивъ листъ

зъ повысшимъ змѣстомъ, а ще иншій уложивъ до царя

Петра и такожь рбвночасно подавъ до перечитаня. Най

перше давъ ему листъ до Карла, котрый гетьманъ по

твердивъ у цѣлости и сховавъ, щобы передати патрови.

Писарь державъ у руцѣ якійсь папѣръ.

— Ше листъ?

— Листъ.

Писарь подавъ папѣръ гетьманови.

Мазепа почавъ читати, и то читавъ зъ такимъ по

дивомъ, зъ якимъ читаеть ся цѣкавій несподѣванй листы,

котрыхъ значенье и змѣстъ годѣ вырозумѣти. Въ мѣру

читаня здивованье уступало мѣсце спокóйному вдоволеню.

Бувъ то листъ до царя, котрый звучавъ ось-якъ:

„Вже то не по разъ першій лукавій люде мене спо

кушають, щобъ змѣнивъ вѣрнбсть для Вашои Царскои

Милости: и помершій король Собѣскій и ханъ татарскій,

а сегодня король шведскій и безправно въ Варшавѣ уко

ронованый Лѣщиньскій. Обѣтницями и зрадливыми пбд

лещуванями хотятъ мене приманити до себе. Вольского,

котрого насадили на мою вѣрнбсть, я допытувавъ торту

рою; его збзнаня пересылаю Вашбй Царскóй Милости,

его-жь самого задержавъ у себе, щобы тымъ безпечнѣй

ше Вашбй Царскóй Милости доставити.“

Гетьманъ по перечитаню надумувавъ ся.

— Буде се вдячнбсть за чемнбсть, — вмѣшавъ ся

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ ХLV. 13
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Орликъ, перебиваючи мовчанку,— царь вашбй ясневель

можности пришле Кочубея, а ваша ясновельможнбсть въ

замѣну за те Вольского.

— Шо-жь гадавшь дальше зъ Вольскимъ робити?

— Позволю вму втекти зъ пбдъ сторожѣ.

— А вóдтакъ?

— Царь задоволить сязбзнаньемъ, котре приготовую

й вышлю.

Гетьманъ усмѣхнувъ ся злосливо.

— То зла замѣна, — сказавъ, — намъ посылаютъ

Кочубея, а мы — одно збзнанье.

— Прошу вашои ясневельможности, Кочубей може

ще зъ дороги такъ само втекти, якъ и Вольскій зъ пбдъ

сторожѣ.

— Справедлива замѣтка. Роби-жь, мóй любый Ор

лику, щó задумавъ, а я тымчасомъ до Палѣя возьму ся.

Треба помаленьки дорогу прочищувати.

Гетьманъ взявъ ся до Палѣя въ той способъ, що

безъ проволоки выбравъ ся въ навѣдку до хвастóвского

полковника. Бувъ то актъ, обчисленый на вражѣнье, и

треба признати, що гетьманъ мавъ повный успѣхъ. Опо

вѣдь про вóдвѣдины гетьманскій стала ся въ Хвастовѣ

чимсь похожимъ на оповѣдь свята. Палѣй выѣхавъ у

степъ на зустрѣчь гетьманови, а въ трьохъ хвастбвскихъ

церквахъ били въ дзвоны, наче пбсля выгранои побѣды.

Гетьманъ и Палѣй зближали ся до мѣста разомъ

на коняхъ, одинъ побóчь другого. Палѣй у богатóй золо

томъ лямованбй деліи, що ви отримавъ вóдъ Петра Вели

кого въ дарѣ, богатствомъ убраня перевысшавъ гетьмана,

котрый чинивъ ся супроти него солодкимъ и чемнымъ,

Они доѣзджали якъ-разъ до городскóи брамы. Оподалеки

вбдъ дороги на выгонѣ по-за товпами народу впали

гетьманови въ очи якійсь темнй лініи, щó мигтѣли проти
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сонця, щось на подобу щоголъ, зъ котрыхъ зняте вѣтри

ла. Гетьманъ вдививши ся въ той бóкъ, пбзнавъ цѣлый

рядъ шибениць. На одныхъ висѣли лише останки тѣлъ,

якйсь лахманы та стряпки одежѣ, котру розшарпали во

роны, круки, совы та яструбы, абы дóстати ся до тѣлъ

вйсѣльникóвъ, а теперь метлявъ ними вѣтеръ нѣвы якими

фантастичными хоругвами. На найблизшбй до дороги ши

беници колысавъ ся скрипучи висѣльникъ, видко недавно

повѣшеный, бо ему недавно доперва выклювало птаство

очи и подовбало лице; убранье було ще цѣле. Степовый

вѣтеръ свистячи по-пóдъ шибеницю, заплутавъ ся въдов

гй полы убраня висѣльника, выдувъ ихъ наче вѣтрила,

трѣпавъ ними, свищавъ, мовь нетерпелививъ ся, що не

може вырвати ся зъ тои вязницѣ. Тй саме довгй полы,

розвѣяна борода й патлаючй ся при вискахъ пейсы свѣд

чили, що висѣльникъ бувъ жидомъ. "

Гетьманъ мимохóть звернувъ на те видовище очи.

— Шо се за выставу ты спорядивъ?

— А, мушу... Коли-бъ кожного шпіона не вѣшавъ,

то вже самъ висѣвъ бы. Га! не така то легка справа

пбдбйти Палѣя! Бачите, ваша ясневельможнбсть, цѣлый

той рядъ висѣльникóвъ?

— Та-же бачу... скрипучи, скаржуть ся на тебе.

— Кожный, хто хотѣвъ Палѣя пóдóйти й зрадити,

тутъ висить.

—Ты страшный! — завважавъ гетьманъ жартомъ.

— Коли-бъ не бувъ страшный, то вже бы давно

висѣвъ.

Гетьманъ зупинивъ поглядъ на послѣднóмъ висѣль

нику.

— А що-жь се за Юда въ довгополóмъ халатѣ ко

лышеть ся?
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— То мóй арендарь, Сруль... останній, котрый трѣ

бувавъ мене въ сѣти зловити. "

— Чи то не пбсланецъ Брандта?

— Якъ разъ вóнъ. Може его панъ генералъ выку

пити, не жадати-му навѣть великого окупу. "

— Жартуешь собѣ, пане Палѣй, а Брандтъ на тебe

казить ся изъ за побитыхъ рейтарбвъ!

— Нѣчого ему не станеть ся, — вспокоювавъ Па

лѣй, — гетьманъ Яблоновскій пришле на ихъ мѣсце

IIIIIIIIIIIXIIIЪ.

Мазепа поважно приязнымъ тономъ додавъ:

— Треба тобѣ одначе не маловажити собѣ коман

данта, надто вже близько мешкаете побóчь себе. Теперь

генералъ перъ ся конче на Хвастбвъ, та я зупинивъ его.

Знаешь, поки 6го величество ласкавый на тебе, то можна

сидѣти спокóйно, якъ у Бога за дверми, але ласка пань

ска не стала... на швидкбмъ кони ѣде.

Коли зъ гарматокъ на валахъ и окопахъ зачали

стрѣляти на привѣтъ, гетьманъ скориставъ зъ того, щобы

звернути розмову на иншу тему.

— Ты тутъ сидишь, бачу, — сказавъ, якъ у твер

дини якóй безпечно.

—Я выбудувавъ сю твердиню власною працею.

—- Не такъ давно ще тутъ було одно степове уро

чище, а сегодня села, хуторы, замочокъ...

— Усе те мое, — говоривъ зъ гордбстю Палѣй, —

не осадчій, а я самъ завзывавъ людей на слободу.

Розмовляючи они въѣхали въ мѣстечко.

Палѣй принявъ гетьмана зъ почестями, перешивавъ

до него, якъ до рóвного собѣ, а розгрѣтый чаркою, сну

” вавъ смѣлй пляны.

Шобы не бути въ гетьмана въ довзѣ, небавки пбсля“;
- - - Т - - - "

того самъ выбравъ ся до него въ навѣдку зовсѣмъ без

5
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—млтнятаго.——

печно, бо хочь пóдъ бокомъ сидѣвъ Брандтъ зъ рейтара

ми, завсѣгды готовый до засѣдки й напасти, але его рука

не смѣла бы була доторкнути ся Мaзепиного гостя. "

У гостинѣ пóдохоченый виномъ Палѣй выкри

кувавъ:

— Коли-бъ я хотѣвъ лишень, то вже бы Ляхбвъ

на Украинѣ не було и за нюхъ табаки, въ пень бы у

сѣхъ вырѣзавъ. Я певный, що 6го величество свою рать

приславъ бы на помбчь.

— Зачинай! — заохочувавъ его гетьманъ.

— Нѣ! ты зачинай! Твоя ясневельможнбсть на те

прийшовъ вси, щобы зъ ними борикати ся.

—Коли-жь бачь, полковнику, я мушуждатина при

казъ Ѳего величества. I

Розмова лила ся пристрастна, нагла и плавна, а

тымчасомъ ватажкови доливали меду. Ѳму почала голо

ва крутитись, а языкъ бульботѣвъ що-разъ невыраз

нѣйше. - "

Перебравши мѣру, Палѣй забувъ объ тóмъ, що тре

ба вертати ся до дому, а кухлѣ меду наче якоюсь ча

рбвничою силою разъ-у-разъ передъ нимъ стояли повнй.

Кóлько разбвъ поглянувъ на нихъ, то все чувъ, що обо

вязаный выпити, а тымчасомъ ноги, руки, языкъ, очи

що-разъ бóльше выповѣдали ему послухъ. Наче пѣ

на на уста, высували ся вми зъ гадокъ найтайнѣйшй

замѣры.

— Ты такожь ляцкій наймитъ — кликавъ Па

лѣй-до гетьмана, — не тобѣ, а менѣ гетьманство нале

жить ся!

Мазепа стоявъ тверезый побóчь на-пбвъ лежучого

пяного Палѣя.

— Власне маешь поѣхати до Батурина, — ска

завъ згбрдно, — тамъ жде на тебе гетьманска булава. 1
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На звукъ тыхъ слбвъ „гетьманска булава“, котрй

долетѣли до его слуху, якъ бренькóтъ комарбвъ, Палѣй

отворивъ очи, поглянувъ мутнымъ зоромънаМазепу li за

IIЬIТ34ВЪ У

— А письмо маешь?

— Маю...

— Покажи!

— Въ другóй комнатѣ; ходи...

Палѣй силувавъ ся встати, але падавъ.

— Треба тебе завести. .

И гетьманъ сплеснувъ въ долонѣ.

Увбйшло чотирохъ плечистыхъ козакóвъ.

— Заведете его милость на супочинокъ, — сказавъ

гетьманъ.

Прихожй знали, щ6 то значить. Приступили всѣчо

тири до Палѣя;] двохъ зъ нихъ зачало его пбдносити нѣ

бы за рамена, а двохъ вытягало назадъ руки. Палѣй

плѣвъ невыразно:

— Тамъ... письмо... покажи...

Коли почувъ, що щось его тисне зъ заду.

— Поволи, хамы! — зверещавъ.

Хотѣвъ сѣпнути руку та не мóгъ; руки мавъ на

спинѣ звязанй. Инстинктъ самообороны прокинувъ ся въ

нѣмъ; збрвавъ ся до втечѣ, зробивъ рухъ рукою, мовь

хотѣвъ схопити за шаблю, коли глянь, — а шаблю ему

вбдперезали; рушивъ ногами — и впавъ на помбстъ якъ

довгій, ноги ему спутали, такъ що ледви мбгъ поступи

ти ся крокомъ.

— Зрада, зрада! — верещавъ ватажко, — ты ляц

кій наймите, заплатишь менѣ за те!

— Заведѣть его въ замкову вязницю, — сказавъ

спокóйнымъ голосомъ гетьманъ до обступившихъ его

козакóвъ.
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— Письмо, письмо... письмо!..

— Завтра звелю тобѣ перечитати.

Палѣй упиравъ ся ще цѣлымъ тѣломъ, але муску

лярнй козацкій руки змогли его попыхати. Такъ дóпхали

его зъ великимъ трудомъ до входовыхъ дверей и зникли

середъ темного подвóря. Чути було лише долинаючій зъ

темрявы вóдгомбнъ сѣпанины, крики, погрозы, лайку —

та покóлькохъ хвиляхъ усе замовкло. Доносили ся лише

гомоны перекликаючои ся нóчнои сторожѣ, брехóтъ со

бакъ и спѣвы когутбвъ.

Такъ закбнчила ся Палѣева навѣдка у гетьмана.

Досвѣта двѣ сотнѣ мазепиньскихъ козакóвъ разомъ

изъ рейтарами Брандтовыми зъ кóлькома гарматками на

передѣ выступило въ боевбй лавѣ пóдъ Хвастбвъ. Твер

диню взяли приступомъ, а залогу въ пень вырѣзали.

Усе те стало ся такъ швидко, щодѣдъ на Сорочому

бродѣ не знавъ нѣчого.

Вставши раненько, вбнъ по своему звычаю выйшовъ

на подворьечко й голосно мовивъ молитвы, коли почувъ

тупбтъ. 6го ухо, зъ давенъ-давна навыкле до военного

гуку, пбдхопило до-разу знакомій звуки i гомоны. Отче

нашь застигъ ему на устахъ, слухъ заостривъ ся въ той

ббкъ, зъ-вóдки чути було тупбтъ.

— Зновъ щось буде, — сказавъ самъ до себе, —

абы лишь разъ зачепили ся, то такъ швидко не закбн

ЧИТЪ СУВЫ.

Хотячи справдити свои вражѣня, дѣдъ припавъ обе

режно на вколѣшки, вóдтакъ приклавъ ухо до землѣ и

довго наслухувавъ.

— Гуде!.. — завважавъ пбвтихо.

Пóвъгодины може пбсля того упали першй стрѣлы,
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але се були выстрѣлы гарматнй. Ихъ вóдгомóнъ летѣвъ

по степу хвилюючи, шибнувъ собою до лѣса, рознѣсъ ся

по лѣсѣ, летѣвъ гудячи, передираючи ся крóзь галузье

деревъ, ослабавъ и наконецъ змовкавъ. Слѣдомъ за пер

шимъ плывъ другій и третій вóдгомóнъ, а лѣсъ немовь

выповненый якимись живыми голосами гудѣвъ идуднѣвъ.

Вóдтакъ выстрѣлы гарматнй замовкли, долинами лишенъ

глухй гомоны вóдъ стрѣляня зъ самопалбвъ зъ-першу

частѣйшй, а вóдтакъ що-разъ рѣдшй, рѣдшй та глухій—

наконець усе притихло.

Дѣдъ сидѣвъ на приспѣ сперши ся на костуръ зъ

головою похиленою долѣ и вслухувавъ ся въ далекій го

моны боротьбы, немовь выкликавъ у своѣй тямѣ образы

тыхъ усѣхъ боѣвъ, що ихъ колись самъ переживъ. Коли

стрѣлянина скóнчила ся, звѣвъ голову до горы, глянувъ

на сонце та й сказавъ.

— Полудне; треба посмотрѣти, щ6 тамъ муха

робить. . .,

Вбнъ сперъ ся на костуръ, вставъ и пошкандыбавъ

до пасѣки.

Пóдъ вечѣръ зъявивъ ся въ хуторѣ гбсть. Бувъ се

останокъ хвастбвскои залоги, раненый въ чоло шаблею

козакъ. Зъ-пбдъ бруднои завязки, котра обхопляла чоло

широкимъ поясомъ, лилось кóлька струмкóвъ крови не

рбвною лініѣю. . .

Кровь засыхала на сонци й чорнѣшала, а темнй ви

смуги надавали усему обличю якійсь выразъ страшливый.

Дѣдъ пбзнавъ знакомого.

— Ой дѣду! Сховайте мене на-нóчь,—впрошувавъ

ся знакомый.

— То ты, Грицьку?

— Я.

— Шó тамъ у васъ такого стало ся?
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— Нещастье якесь... Учора полковникъ якъ поѣхавъ

такъ и прошавъ, нѣбы пóдъ воду, а сегодня рано зъ не

чевя напали на насъ Ляхи, и мазепинцѣ либонь були.

Взяли приступомъ замокъ, пбдпалили мѣсто, людей вы

рѣзали...

Дѣдъ перехрестивъ ся голосно.

— А Палѣй?

Пропавъ десь, камѣнь — вода.... кажуть, що его

Ляхи въ Бѣлобій-Церквѣ сцапали.

Дѣдъ махнувъ розпачливо рукою.

— Хочь черезъ одинъ день переховайте,— просивъ

Грицько.

— Радо пригорнувъ бы тебе, сыну, та вже знають

на Сорочій бродъ дорогу i Ляхи и умазепинцѣ, — вже

неразъ сюды навѣдувались. Бабу менѣ потурбували такъ,

що вже й до здоровля не прийшла Ось лишь не видко,

якъ ихъ лихо сюды зновъ наднесе, а тогдѣ й вамъ и ме

нѣ не житье! ѣдьте на Сидорóвъ хутбръ тамъ дальше й.

безпечнѣйше.

— Ну, то хочь воды дайте обмыти рану.

— Воды то дамъ.

Дѣдъ закликавъ Ксеньку, велѣвъ побѣгти зъ вѣ

дромъ до керницѣ й принести свѣжои воды. Самъ по

мбгъ розвязати рану, осмотрѣвъ, умывъ и завязавъ.

— Хтось тебе рубнувъ, —- завважавъ,

— Рубнувъ, але вже бóльше не рубне нѣкого!

Дѣдъ павъ ему на дорогу хлѣба, соли та солонины

й выправивъ.

На хутóръ не приѣхавъ нѣ одинъ зъ мазепинцѣвъ,

бо не знавъ дороги, але останки розбитыхъ Палѣѣвцѣвъ

перекрадались по-одинцѣ и просили о захистъ. Дѣдъ не

задержувавъ нѣкого, бо знавъ, що на хуторѣ не було

безпечно перетримувати втѣкачѣвъ.
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Вбдъ коли вмерла Мовчаниха, по хуторѣ нѣбы су

момъ повѣяло. Дѣдъ ходивъ изъ кута въ кутъ мовь при

битый, роззираючи ся, наче шукавъ для себе мѣсця на

вѣчный супочинокъ. Господарствомъ заняла ся Ксенька,

але й ви рукъ не брала ся робота: чи розбслала ленъ

на муравѣ, абы сушивъ ся, — то забувала про него й

неразъ черезъ кóлька день не обертала; чи варила ѣсти,

— то згорнувши руки, спирала ся до одвѣрка и забу

вала на скипаючй горшки, а ажь шипбтъ збѣгаючои во

ды выводивъ ви зъ задумы и звертавъ увагу на шѣчь и

горшки. Кóлько разóвъ выйшла на подворье, тóлько ра

збвъ ви очи мимохóть звертали ся на ту стежку, котрою

звычайно приѣзджавъ Чечѣль. Чимъ бóльше тужила за

нимъ, тымъ рѣдше видала его. И мимохóть сама про се

бе спѣвала нищечкомъ пѣсеньку:

Ой у полѣ керниченка — видне дно;

А вже-жь мого козаченка не видно...

Разъ вечеромъ сидѣли обое зъ дѣдомъ на приспѣ й

бесѣдували.

— Отъ давнѣйше баба хочь нѣбы й нѣчого не ро

била, а завсѣгды на хуторѣ було веселѣйше, — завва

жавъ дѣдъ.

— Правда теперь немовь хто смутокъ засѣявъ.

Дѣдъ закашлявъ, а вóдтакъ кивнувъ головою.

— И менѣ вже на вѣчный супокóй выбирати ся

пора... може якъ разъ передъ зимою сама лишишь ся въ

хатѣ...

— Шó вамъ Богъ давъ, дѣдусю?

— А такъ, донько, менѣ на спочинокъ пора, а тобѣ

до нового житя. .

Серце дѣвчины обгорнувъ жаль и пбдмывавъ наче

хвиля берѣгъ. Вбнъ не вступавъ ся зъ думки, хочь дѣв

чина гонила его геть вбдъ себе.
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А тымчасомъ надъ самотнымъ майже запустѣлымъ

хуторомъ розкрылювавъ ся нѣжне-тихій осѣнній вечѣръ,

а воздухъ бувъ такій чистый, що кожный шелестъ, кож

ный голосъ природы дававъ вóдрóзняти ся. Гадка про

сирбцтво Ксеньки не покидала видко дѣда, бо опять за

чавъ объ тóмъ бесѣду.

,— Поки ще полковникъ у Хвастовѣ сидѣвъ, то

бувъ бы тебе не покинувъ; говоривъ менѣ, що забере

тебе на осѣнь до мѣста, — а теперь? Десь его Ляхи

прихопили, а не пустять зó своихъ клѣщѣвътакъ швидко.

Не пильнувавъ ся.

Ксенька слухала зб спбвчутьемъ дѣдовыхъ слбвъ

про того чоловѣка, до котрого она все чула въ своему

серци якусь невыяснену дитинячу любовь и довѣрье. Усѣ

бояли ся страшного ватажка, она одна бачила въ нѣмъ

немовь свого рóдного батька и кóлько разбвъ просила:

его 6-що, нѣколи ѣй не вóдмовивъ. А теперь почувши

про сю непевну долю, зжахнула ся, що втратила любячу

батькóвску душу й щирого опѣкуна. И ви серце стисло

ся зъ жалю, а на очи навернули ся сльозы.

Коли пóднесла голову, то вся задрожала и закли

КАДа, 2

— Ѣде!

Дѣдъ стрепенувъ ся на той крикъ и налякавъ ся.

— Шо тoбѣ? Хто ѣде? де?

Дѣвчина погамувала ся й сказала спокóйнѣйше:

— Здаеться, вбдъ лѣса чути дудонъ кбньскихъ ко

пытъ; менѣ привидѣло ся...

Та про-те не зводила очей з6 стежки. Ѳи чуткe

ухо чуло выразный шелестъ, бувъ то шелестъ на пбвъ

збвялого листя й трѣскучого галузя.

— Дѣду, либонь... — зачала дѣвчина знову.

Хотѣла сказати, що хтось надъѣзджав. Дѣдъ пбд
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вѣвъ голову, справивъ збръ на стежку й бачивъ, якъ зъ

по-за густого галузя лѣщины, зъ посередъ на-пбвъ по

жовклого листя выхилила ся кбньска голова, груди, вóд

такъ якась постать нѣбы знакома, нѣбы нѣ.

— То вóнъ, дѣдусю! — крикнула Ксенька

Ѳи збръ не бувъ певный, чи справдѣ то бажаный

новый опѣкунъ дѣвочои сирбтскои долѣ, котрый ставъ

близшій ви серцю за всѣхъ, навѣть за „батька“ Палѣя.

— Вбнъ... ба нѣ...

Тымчасомъ ѣздець высунувъ ся напередъ, такъ що

добре можна було бачити; слѣдомъ за нимъ ѣхавъ Та

ранецъ.

— Шожь се такого! — закликавъ дѣдъ нетерпе

ливо, — нечиста сила чи що! Чи то Семенъ чи нѣ?—

говоривъ не-то до себе не-то до Ксеньки, далибó не пб

знаю; Муху то пбзнавъ.

— Семенъ, дѣдусю .. — потвердила Ксенька,—его

лице, его вусы, его кóнь

Наконець козаки зблизили ся до хаты. И справдѣ

бувъ то Семенъ.

Дѣдъ, котрый колись воювавъ изъ Хмелемъ и гай

дамакувавъзъ Кривоносомъ, знавъ ся на вóйсковыхъ вóд

ЗНАК24.ХЪ.

— Не пбзнавъ вашои милости, — сказавъ, посте

рѣгши на Чечелю мундиръ полковницкій.

Чечѣль звернувъ ся до дѣвчины.

— А ты пбзнала?

— Пóзнала!

— Тымъ лѣпше...

Въ дѣвчины якось живѣйше й радóснѣйше забило

ся серце на гадку, що гарный козакъ таки на неи не

забувъ.
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— Е, я догадала ся давно, що тій жебрачй лахи,

въ котрыхъ приѣхали на хутбръ, не вашi.

Голосъ ви дзвенѣвъ такою невинною щирбстю, що

козакъ готовъ бувъ ви за те поцѣлувати. Розпочала ся

розмова про свѣжій подѣѣ.

— Ото либонь зняла ся зновъ у насъ нова заверю

ха,— почавъ дѣдъ. — Притихло було трохи, та не на

довго; зновъ Ляхи зъ козаками порвали ся за чубы!

Чувъ, що тамъ и мазепинцѣ були? Але де голота не

пхаеть ся? Де грабити можна, тамъ ѣдуть.

— Кажуть, що вашого полковника зъ Хвастова

Ляхи увязнили,— докинувъ Чечѣль.

— Верзутъ люди; ба й правда: згинувъ десь Палѣй,

мовъ пбдъ воду пропавъ.

— Не згинувъ,а въ Бѣлой-Церкви сидитъувязници.

— Коли сидитъ, то й кбнецъ швидко буде, — Ляхи

скрутятъ ему карокъ нехибно.

— Нѣ, карь не позволить.

— Та хто за него стане, хто?

— Якъ то, хто? Гетьманъ стане.. вѣже тыхъ, що

зъ Ляхами на Хвастбвъ ходили, покаравъ. Царь стане...

адже-жь Палѣй числивъ ся полковникомъ добровольного

полка Мазепы.

— Хиба що гетьманъ оборонить.

— Такъ и есть, оборонить. Я чувъ, що хочь Ляхи

его взяли, але гетьманъ казавъ вóдóбрати, окруживъ

своею сторóжею, а для повнои забезпеки вышле въ Мо

скву. Знаете, тамъ зновъ на вóйну заносить ся. Хто

знае, чи гетьманъ не на те посылаe éго въМоскву, щобы

тамъ выпросивъ у царя сильне вóйско, а на весну вер

нувъ ся въ Украину воювати Ляхбвъ?

Дѣдъ слухавъ, радѣвъ тымъ, щб чувъ, и вѣривъ,

що старый друзяка, зъ котрымъ чимало рокóвъ ходивъ
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у походахъ, поверне въ Украину зъ московскимъ вбй

скомъ на новый кровавый бенкетъ...

Чечѣль наговорювавъ ему дальше про гетьманову

прихильнбсть до Палѣя, до козакóвъ, объ тóмъ, що вбнъ

одинъ ще надѣя лѣпшихъ часбвъ; плѣвъ ему навлысне,

бо знавъ, що вѣстка побóльшена и прикрашена розбйдетъ

ся середъ черни и козацтва.

Такъ робила ся въ тій часы політика.

Навѣдка Чечеля потревала довше, нѣжь звычайно.

Дѣдъ розбалакавъ ся, оживъ вóдъ спогадбвъ и

осмѣливъ ся до решты. Полковницкій титулъ и вóдзнаки

не стѣсняли его; адже-жь за Хмеля i вóнъ бувъ сотни

комъ, а на старóсть повернувъ доброхóть до пасѣки. Сво

бода й ревнбсть товариска межи козаками не вытворили

ще похиляня й улесливости передъ высшими, зберегла

ся уся простота въ буденныхъ вóдносинахъ. Та тымъ не

менше зацѣкавлювавъ ся дѣдъ, длячого перебиравъ ся

Чечѣль.

Пóдохоченый зачепивъ шолковника:

— Скажѣть менѣ, ваша милость, по-шо вы въ тій

козацкій лахя перебивали ея?

— Або-жь то вы не перебирали ся за старцѣвъ, за

кобзарѣвъ, абы про Ляхóвъ вывѣдати ся, лекше межи

людей попасти та й розпытати ся?

— Правда, правда... — вóдмовлявъ дѣдъ, котрому

Чечѣль пбддававъ спогады молодости.

— Адже-жь козака въ лахахъ кожный скорше въ

свою хату впустить, поговорить зъ нимъ бóльшь отверто,

чимъ изъ полковникомъ?...

— Святу правду, ваша милость, говорить; и я па

мятаю, якъ колись изъ Палѣемъ перебирали ся. Разъ

мы заглянули до одного села, де богатый ляцкій панокъ

сидѣвъ, а вóдтакъ наѣхали той дворъ у ночи... Тай гар

ламай
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на-жь бо тамъ дѣвчина въ тóмъ дворѣ була, ото разъ

гарна...

Ѳіго погляды якось мимохóть звернули ся на Ксень

ку й на нѣй сшочили. Дѣдъ збтхнувъ.

”— Отъ, колись розкажу объ тóмъ вашбй милости...

Коли зачали спѣвати пѣвнѣ.

— Ну, пора намъ ѣхати; забалакались, дѣду.

— Правда; ваша милость пригадавъ вси менѣ й

молодбсть и тій часы, коли було зъ Палѣемъ почали то

варишувати. А коли-жь и зновъ до насъ? Може бы при

везли намъ яку звѣстку про Палѣя?

У Ксеньки серце забило ся на запросины дѣда.

—Якъ лише найду коли, прилечу до васъ...

А на дѣвчину зирнувъ такъ, наче хотѣвъ ѣй ска

зати: — прилечу до тебе!
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IX.

У т ем н и щи.

Гетьманъ такъ зручно повѣвъ арештованье Палѣя

й розпустивъ такй вѣсти, що не лишь нѣхто не догаду

вавъ ся въ тóмъ дѣлѣ его руки, але навпаки вважали

его оборонникомъ хвастóвского полковника проти Ля

хбвъ. Брандтъ не знавъ нѣ трохи про тій причины й по

нуки, що руководили гетьманомъ обохъ Украинъ и до

вели до того, що арештувавъ Палѣя, а бачивъ лише въ

тбмъ актъ справедливости, а навѣть зъ деякого огляду

личнои приязни. Супроти того вóдступивъ гостинній льо

хи замковои вязницѣ на тымчасный сховокъ для хвастóв

ского полковника, котрого гетьманъ обѣцявъ выслати въ

Москву якъ найшвидше. И сему актови зъумѣвъ Мазепа

надати зовсѣмъ иншу барву, анѣжь була въ дѣйстности;

вбнъ пояснивъ, що треба конче усунути Палѣя зъ Укра

ны, якъ бунтаря, котрый при будь-якóй нагодѣ мбгъ бы

втекти зъ тюрмы й розпочати бучуне на жарты. Амѣжь

тымъ гетьманъ, покладаючи на личну приязнь Петрову,

загадавъ просити царя, щобы полковника добровольного

полка выслали на Сибѣръ, де не буде мати бóльше на

годы до бунтóвъ.

Усуваючи чоловѣка, котрый въ дѣйстности лише

одному Мазепѣ заходивъ у дорогу, гетьманъ не лише
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або видѣти свѣтло денне.

догаджавъ цареви тымъ, що сповнявъ его волю, але до

гаджавъ такожь обомъ королямъ польскимъ Станисла

вови й Сасови, бо увбльнивъ Польщу вóдъ небезпечного

бунтаря. Пяного й безтямного майже Палѣя заведено на

замокъ и впущено въ дóлъ, выкопаный у землѣ, безъ

дверей, безъ вóконъ, безъ полученя зъ вóльнымъ свѣтомъ,

однымъ словомъ безъ всякои змоги бачити ся зъ людьми

у”

Замкова вязниця звѣстна пбдъ назвою мѣшка, мѣ

стила ся въ боковóй части замку въ пóдземелю й кру

тыми сходами лучила ся зъ замкомъ. На першій поглядъ

годѣ було ви навѣть догадати ся. Входило ся до просто

рои, але зовсѣмъ темнои кóмнаты, котра на-внѣ мала

що-правда маленькй закратованй вбконця, але можна

було приняти ихъ радше за вóконця вóдъ погребу анѣжь

вбдъ вязницѣ тымъ бóльше, що зъ середины замыкали

ся деревляными, оковаными вóконницями. Тй вбконницѣ

видко були радше на то, абы не приводити на гадку, що

тутъ може бути вязниця, бо піоржавѣлй зелѣзнй попереч

ницѣ й колодки, що ихъ замыкали, свѣдчили, що вбкон

ниць не отвирано нѣколи. Здаеть ся вязниця була пере

творена зъ замочного погребу,

Та простора кóмната мала якійсь чудацкій выглядъ.

При однбй з6 стѣнъ стояло кóлька деревяныхъ звычай

нои роботы фотелѣвъ, трохи напередъ высуненыхъ, а въ

тбй самóй лініи, що стояли фотелѣ, на двохъ протилеж

ныхъ кбнцяхъ стирчали невысокй стовпы, на верху ко

трыхъ стояли каганцѣ, що на злучай потребы освѣчували

кóмнату. Ше бóльшу увагу звертала на себе якась бу

дова по серединѣ. Бувъ се нѣбы великій пóдмостокъ зъ

дерева, на котрóмъ висѣли якійсь бльоки, якйсъ гаки, а

шнуры вóдъ нихъ були привязаній до стовпбвъ изъ боку.

Найчуднѣйшою орудиною, щб висѣла по серединѣ того

Бiбліотека найзнамен. повѣстей тoмъ ХLV. 14
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пóдмостка, були нѣбы зелѣзнй лабы, закривленій въ кро

гульчй кóгтѣ, котрй представляли ся взагалѣ, наче

огромній ноги великаньского павука.

Напроти того павука находивъ ся отвóръ у помостѣ

й на кóлько можна було вносити зъ его округлости, та

кого самого промѣру, якъ павукъ, замкненый деревяною

зелѣзомъ кованою накрывою, котра замыкала ся на зе

лѣзну штабу. Ширину того отвору здавало ся навмысне

примѣряли до того звисаючого надъ нею павука, котрый

входивъ у него. Придививши ся павукови, можна було

легко постерегти, що его ноги були рухомій, а вводили ся

въ рухъ зъ помогою деякои комбінаціи бльокóвъ; одинъ

рядъ бльокóвъ вводивъ того павука върухъ простовисный,

пóдносивъ его або спускавъ, другій надававъ поземый

рухъ лабамъ, котрй такимъ чиномъ могли корчитись и

звужати ся. Коли доторкнулись було долѣшнй кбнцѣ па

вука до себе, тогдѣ огромезнй зелѣзнй ноги простували

ся и прибирали видъ майже зовсѣмъ простый. Не браку

вало тутъ ще иншихъ орудинъ деревяныхъ, зелѣзныхъ,

зъ мотузя поскручуваныхъ, котрй або лежали на земли,

або були порозвѣшуванй по стѣнахъ.

Не трудно було вóдгадати, що то була за кóмната,

що то за орудины, до чого вживали ся i шо за отвóръ

прикрывали окованій дверѣ. Була се кóмната призначена

до розпыту проступникóвъ. Додати ще до того треба, що

звычайно дверѣ отвору замыкано такъ, що немавъ спро

моги ихъ отворити вязень, котрый находивъ ся у мѣшку, "

анѣ такожь нѣхто другій, кому не була звѣстна машине

рія, бо коли було усунути дверѣ, такъ заразъ спадавъ

павукъ, накрывавъ тюремника, що бажавъ утекти, и сти

скавъ клѣщами.

У той мѣшокъ вкинули Палѣя. Середина мѣшка вы

являла ся порбвно незрозумѣла, якъ усѣ пбдмостки и



I" Е Т Ь М А. Н Ъ М А. В Е II А XII

окружаюча его машинерія. Бувъ то зовсѣмъ простовис

ный льохъ пбвтора чоловѣка заввышки, а луча такого,

що найвысшій чоловѣкъ мóгъунѣмъ покласти ся. Спус

кали тамъ трохи соломы, воду въ мѣхурѣ, хлѣбъ и ѣду.

Часто не давано ѣды анѣ въ склѣ, анѣ въ глиняныхъ

начиняхъ зъ боязни, щобы тюремникъ не вóдобравъ собѣ

житія. "

Шобы тюремника вытягнути въ кóмнату допытóвъ

и дати ему засмакувати въ тортурахъ, то спускали до

мѣшка того звисаючого павука, котрый увóйшовши въ

отвóръ, зсувавъ ся по круглыхъ стѣнахъ ажъ до землѣ,

а дóткнувши ся долбвки, починавъ корчити ся, стискати

тюремника зелѣзными кóгтями а зъ помогою бльокбвъ

и корбъ вытягали его до горы, уставляли на огороже

нбмъ мѣсци и допытували.

Хто збудувавъ тй пекольнй машины? — незвѣстно.

Рóзно торочили про те люде. Однй казали, що якійсь

польскій запека-магнатъ ширивъ у той спосббъ высшу

польску культуру на Украинѣ, рубавъ лобы й шматку

вавъ тѣло стоголовои гидры, та пожаль ся Боже не до

вѣвъ до путя своеи цивілізаційнои місіи.... Другій звязу

вали збудованье тыхъ инквизіційныхъ орудинъ зъ име

немъ Хмеля, котрый тутъ Ляхбвъ и жидбвъ мучивъ, ин

шй приписували ихъ выгадку Богунови, бѣлоцерковскому

полковникови зъ часбвъ Хмельницкого, а ще иншійзвѣст

ному зъ безприкладнои лютости Кривоносови. Та менче

зъ тымъ, хто спорудивъ ту катóвню, але духъ вѣку не

збуривъ ви. Правда, шоржавѣлй завѣсы, зелѣза, гакъ и

ноги павука свѣдчили, що ихъ теперь не вживано часто,

але тымъ не менче кóмната допытбвъ полишила ся въ

цѣлости li дóждала ся приходу гетьмана Мазепы.

Тамъ звелѣвъ Орликъ засадити Палѣя — та зов

сѣмъ не задля допытóвъ, бо тыхъ не було треба, а лише,
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щобы забезпечити ему кóлькоденный пробутокъ, а собѣ

спокóй. Ледво кóлькохъ людей знало про ту схованку а

Орликъ самъ бувъ присутній, якъ втручали Палѣя въ

мѣшокъ и якъ доносили поживу. У писаря були такожь

честолюбнй личнй замыслы: усуваючи й интригуючи сте

ливъ дорогу до княжества Мазепѣ, а собѣ до гетьмань

ства. Вбнъ гравъ небезпечну гру Выговского, йдучи слѣ

домъ за нимъ.

Въ тóй схованцѣ Палѣй переспавъ ся i oтямивъ ся.

Прокинувши ся вóнъ протеръ очи и розглядавъ ся на

вкруги. Шó за морока! передъ нимъ одна темрява, до

вкола обступила его нбчна тиша, якась глуха, грóзна,

змѣшана зъ ледви дочутнымъ дроганьемъ воздуха, ко

трый невыразнымъ шумомъ вóдбивавъ завмираючй еха,

слѣды далекого житя. Въ горѣ мигнула надъ нимъ нѣбы

яснѣюча смуга свѣтла, и вóнъ въ тужъ мить зóрвавъ ся

на рбвнй ноги, вытягъ руку li рука повисла въ повѣтко;

вóнъ не мóгъ досягнути тои зрадливои смуги й даремне

силувавъ ся пояснити собѣ, звóдки она выходить? По

чавъ навкруги себе обмацювати руками, щобъ розслѣдити

те мѣсце въ котрóмъ прочунявъ, i его рука надыбала

совскй холодній стѣны, выкопаній на кóлько дало ся вно

сити зъ твердости и дотыку, въ глинѣ. Дальшій розслѣдъ

останкóвъ надыбанои на земли соломы та шматъ пере

свѣдчили его наконецъ, що его вкинули въ пбдземну

тюрму.

Палѣй почавъ збирати гадки, пригадувати собѣ, що

бы привести въ память и усвѣдомити тй подѣѣ, котрй

ввели его въ тюрму. Вбнъ тямивъ лише, що шивъ багато,

лаявъ Ляхбвъ зъ усеи силы, що поѣхавъ въ навѣдку до

гетьмана обохъ Украинъ, котрый принявъ его такъ сер

дечно, такъ щиро, що ще доси бренѣли ему въ ухахъ

медовй слова, солодшй меду, котрымъ частувавъ его геть
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чуть

манъ. Даремне силувавъ ся пригадати, що зайшло пбсля

того, память вóдмовила послуху, поки наконецъ не збу

дивъ ся самъ не знаючи, де йчия рука завдала его сю

ды. Разъ вину звалювавъ на Мазепу, що пбдóйшовъ его

хитрощами, обпоивъ й увязнивъ, а другій разъ на Ля

хóвъ. Та сякъ чи такъ, а сумнѣву не було, що найшовъ

ся въ тюрмѣ.

Рано и въ вечеръ отвирало ся надъ его головою

щось нѣбы дверѣ, черезъ котрй засягала ажь до него я

кась пбвсутѣнь, мовчки спускали ему воду та страву й

отвóръ зачинявъ ся зновъ и зновъ обдавала его мертва

шонура тиша и зновъ мусѣвъ ждати якихъ ко́льканацять

годинъ, поки на-ново не отворить ся надъ нимъ те нѣбы

зъ домовины якои вѣко й не вкажеть ся яка истота, ко

тра змилосердить ся надъ нимъ, промовить слово, може

объяснить, щ6 зъ нимъ дѣвть ся та й яка жде его доля?

Ѳго мучила непевнбсть. Смѣлый ватажко, котрыйтысячу

разбвъ зазиравъ смерти въ очи, мякшавъ, досвѣдчавъ я

когось остраху супроти непевности. Зъ шаблею въ руцѣ

не лякавъ ся смерти, коли дививъ ся противникови око

въ око; але страхъ переймавъ его въ тóй тёмрявѣ, де,

здавало ся ему, бачить мигливый полыскъ смѣшливыхъ

очей потайного ворога. Одначе нѣхто не зъявлявъ ся,

щобы выяснити ему ту загадку.

Палѣй не знавъ, коли день, коли нбчь; — темно

було завсѣгды. Вбнъ сидѣвъ середъ тои тёмрявы, на

гнувшись и згорбившись до землѣ або лежавъ и выкли

кавъ у памяти давно минулу, бурливу свою минувшину.

Коли наразъ почувъ, що надъ его головою заскреготали

замки; мѣшокъ отворено, спущено ему страву мовчки й
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— Лиши! не замыкай!— кричавъ тюремникъ, —

вóддыху не став менѣ, воздуху! Хочете мордувати, —
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мордуйте, але дайте менѣ повѣтря, сонця, неба... нехай

сконаю своббдно... нехай побачу смерть... я ви не боюсь...

Той незнакомый чи змилосердивъ ся надъ нимъ, чи

може знавъ, що нема жаднои небезпеки, досыть, що ли

шивъ мѣшокъ отвертый и вóдбйшовъ.

Сидячи вътюрмѣ, Палѣй незнавъ нѣ крихты, кóль

ко годинъ чи днѣвъ тамки вже пересидѣвъ.

Мѣжьтымъ Мазепа постановивъ выслати его въ Мо

скву. Въ тóй цѣли Орликъ выбравъ ескорту зъ певныхъ

людей, до котрыхъ зачисливъ и Тарануху, а на ихъ чо

лѣ порадивъ гетьманови поставити Чуйкевича. Бувъ то

дуже зручный помыслъ. Не допускаючи Чуйкевича до

тайны и причинъ тои цѣлоя акціи, давалося ему доказъ

великого довѣрія, зближало ся, яко посла, до царя, а се

такожь могло ему пóдлещувати. Одночасно же выслѣ

докъ того бувъ такій, що вóдсувало ся вго якъ найдаль

ше, лишаючи такимъ чиномъ спромоги помѣчати набли

жаючй ся подѣѣ й можливости стрѣтити ся зъ Кочубеи

хою й прихильниками обозного судьѣ, прибутя котрого

сподѣвали ся трохи не щó-дня.

Не кмѣтливый иапатичный розумомъ, хочь крѣпкій

тѣломъ Чуйкевичь бувъ дуже щасливый за-для того, що

ему поручили провóдъ нового посольства. 6му и въ го

лову не прийшло, що гетьманъ постановляючи его за

ступникомъ осавулы, знавъ, що вбнъ нѣякои чинности

повнити не буде. Такъ само не догадувавъ ся причинъ,

за-для котрыхъ его теперь посылавъ гетьманъ въ по

сольствѣ зъ Палѣемъ. Мазепа покладавъ на вго вѣрнбсть

и дурноту и не завѣвъ ся. Близькй до двора гетьманско

го знали, яка почесть стрѣла Чуйкевича.

— Коли ѣдешь?— запытавъ у него Чечѣль, поба

чивши на подвoрю, якъ кудысь тамъ квашивъ ся.

— Завтра... завтра.
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— А куды такъ раптомъ квапишь ся?

— Нема коли, — вóдповѣвъ на те, и нахилившись

Чечелеви до уха, шепнувъ: — заразъ буду спускати ѣду

для Палѣя. Орликъ просивъ себе заступити.

— И мене возьми..

— Добре...

Черезъ хвилю увóйшли оба до знакомои намъ уже

кóмнаты, тихо безъ нѣякого шуму и ждали ажь принесе

страву послугачь, котрый разомъ зъ тымъ мавъ прине

сти воду. Въ комнатѣ було глухо, понуро й лишень изъ

сумнои тишѣ въ льоху, де сидѣвъ Палѣй, выдобували ся

якйсь шепты.

Чечѣль и Чуйкевичь глянули по собѣ. Чечѣль зро

бивъ рухъ пальцемъ до товариша, щобы мовчавъ, а самъ

нахиливъ ся надъ отворомъ. Розлелѣяный споминами

Палѣй шептавъ до когось.

— Не бóй ся, не бóй ся, серденько... я не опущу

Ксеньки... адже-жь то моя дитина...

Настала перерва, вóдтакъ Палѣй зновъ шептавъ:

— И твоя... твоя такожь... Або-жь я кажу, що не

твоя? Адже-жь тебе полюбило, до тебе прилягло мое

дике серце — якже-жь хочешь, щобъ я не любивъ на

шои дитины?

Настала зновъ мовчанка й зновъ давъ ся чути его

I"ОЛОСЪ 2 .

— Добре, добре...

Були се розмовы зъ якимсь привидомъ минувши

ны, котрый прийшовъ его вóдвѣдати середъ темрявои

темницѣ. Чечѣль слухавъ зворушеный.

— Шó тутъ робить имя Ксеньки? Чи-жь бы она

мала бути донькою ватажка?

Коли мѣжь тымъ Чуйкевичь порушивъ ся и видко
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той шумъ долетѣвъ до тюремника. Тиха розмова ур

В311121, Ся.

— Хто тамъ? — озвавъ ся голосно Палѣй изъ се

редины.

Въ ту-жь хвилю послугачь спустивъ ему въ доли

ну страву.

На другій день выслали вже Палѣя до Москвы. Од

наче та розмова, котру вѣвъ ватажко въ темници зъ я

коюсь марою, вбила ся въ памятъ Чечелеви. Чи-жь то

про ту саму Ксеньку думавъ Палѣй, котра полюбила ся

ему? А одначе бути може. Чечѣль пригадавъ собѣ, що

й дѣлъ изъ Сорочого броду робивъ якійсь натяки, обѣ

цявъ оповѣсти. Таемна ся справа пепокоила его й при

нудила до того, що выбравъ ся на хутбръ. Уже не по

требувавъ перебирати ся.

Дѣдъ выглядавъ умученый, смутный; пожовкъ, по

хиливъ ся, а Чечеля повитавъ якось такъ сердечно,

ЯКЪ СВИНЯ.

— Шо-жъ тамъ зъ нашимъ полковникомъ чувати?

— були его першй слова.

— Безпечный уже! — вóдказавъ Чечѣль. — Геть

манъ не выдавъ его Ляхамъ на поталу. Вбдбславъ до

Москвы, щобы тамъ оповѣвъ, щó тутъ дѣеть ся на

Вкраѣнѣ.

Дѣдъ зрадѣвъ сею вѣсткою.

— Хвалити Бога, що здоровъ, — сказавъ, — бо то

бачите, ваша милость, теперь я служивъ за пасѣчника,

отъ звычайне чоловѣкъ доживъ спокóйно вѣку... але

давнѣйше мы лѣтали зъ нимъ разомъ по широкому

свѣтѣ,

— Вы служили разомъ?

— Служили? — повторивъ дѣдъ изъ деякимъ вóд
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тѣнкомъ неохоты, що то була за служба? Били ся ра

зомъ, то що иншого!

— Вы, дѣду, либонъ ще й Хмеля памятаете?

Дѣдъ кивавъ головою.

— И старого памятаю, — сказавъ по хвили, — и

Юрася и Выговского... Всюды було мене повно...

— А зъ Палѣемъ де знюхали ся?

— Де? далеко...

Дѣдъ задумавъ ся; чи мѣривъ ту далеку дорогу,

чи громадивъ власній спомины. "

— А все-жь таки, де? — допытувавъ Чечѣль.

— Ходили зъ нимъ и зъ Ляхами на Турка, а зъ

Туркомъ на Ляхóвъ. Скрóзь вештались по свѣтѣ.

Численнй спомины мотали ся дѣдови въ памяти.

— Ходили зъ королемъ Собѣскимъ ажь пóдъ Вѣ

день... — сказавъ и на хвилю зупинивъ ся.—Отъ бачите,

ваша милость, я i постарѣвъ ся вже, а про той Вѣдень

не можу нѣколи безъ жалю згадувати. У мене голова

сивѣла, але Палѣй бувъ ще молодый и гарный хлопъ...

не одна, було, Нѣмкиня такъ на него задивила ся, що й

языка въ ротѣ забула! Але въ него якось кровь до Нѣм

цѣвъ була холоднѣйша.

Дѣдъ перервавъ оповѣданье й зачавъ кашляти.

— Тогдѣ я ще не кашлявъ,—сказавъ, роблючи го

ловою рухъ, повный резигнаціи, — та на що оно моло

дй лѣта дармо нагадувати?

— Азъ-пбдъ Вѣдня выверталиразомъ зъ Палѣемъ?

— Вертали... якъ вертали! Такечки тамълюде роз

юшили ся, що й черезъ Польщу йдучи, iшло ся вбдъ

дымудо дыму... людей, що-правда не мордували, але

У.

гарбали, щб було.

— Гуляли гараздъ?
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— Ой гуляли! — казавъ дѣдъ.—Теперь то вже

хиба прийшла покута.

— Немаете чого жалувати ся, дѣду! Хвалити Бога

маете свбй кутокъ, достатокъ, спокóй...

— Усе, лише не спокóй! якій же то въ мене спо

кóй? Кóлько разóвъ гляну на ту дѣвчину,— кажучи те,

дѣдъ кивнувъ головою до Ксеньки, — тóлько разбвъ

серце въ мене краеть ся, бо-жь то сирота... одинокимъ

ви опѣкуномъ бувъ Палѣй...

Дѣдъ хотѣвъ неначе оповѣдати щось, та вагувавъ

ся якось чи нагадувавъ. До того-жь вязала его присут

нбсть Ксеньки.

— Пóйди-но, дѣвчя, доглянь полотна, та оберни, а

вóдтакъ до „мухи“ зазирни, чи дикій бжолы не на

пастуютъ.

Оксана вóдóйшла нерадо.

Дѣдъ кивнувъ головою за вóдхожою.

— Вамъ здаеть ся, мабуть, що то мужичка яка, до

запаски сотворена и до босыхъ нбгъ?...

— Правда, що она ходить у тóй запасцѣ якъ ца

рбвна — сказавъ Чечѣль.

Дѣдъ не вóдповѣвъ на те нѣчого. Вбнъ сидѣвъ заду

маный и похмурый, нѣбы потонувъ у спогадахъ.

— Чи то-жь ви мати сподѣвала ся, якій ви конецъ

буде и що станеть ся зъ дитиною?— сказавъ.—Якъ бы

була жила, може сталось бы инакше... та й певно! а й

Палѣй може бувъ бы иншій...

— Ксеньчина мати Ляшкою була? — запытавъ Че

чѣль.

— Ляшкою.

Дѣдъ зновъ задумавъ ся.

— Отъ бачите, Палѣй усe житье боровъ ся зъ Ля

хами, проклинавъ ихъ, не терпѣвъ, а Ляшку любивъ... и



Г" Е Т Ь У1 А Н Ъ М А. В Е П А 219

ще бóльше, любивъ ви навѣть тогды, якъ вже вмерла, и

хто-зна чи не бóльше чимъ перше! При кожнбй нагодѣ

споминавъ про неи и такъ вму неразъ серце мякшало,

що я иногдѣ не пбзнававъ свого товариша.

— А чомъ же Палѣй не ховавъ доньки при собѣ?

— Чомъ? Завзятье козацке! Такъ то вже сердешне

не навидѣвъ Ляхóвъ, що не хотѣвъ тримати при собѣ

доньки. Якъ выросте, казавъ, хтось може ѣй шепне, що

мати ви була Ляшка, кровь паньска въ нѣй прокинеть ся

може, а я не хочу того! Нехай росте на хуторѣ якъ му

жичка, гуси пасe, хусты пере, грядки копае и нехай ѣй

материна минувшина й не приснить ся нѣколи! Якъ хо

тѣвъ, такъ и зробивъ: вóддавъ мeнѣ та й бабѣ, Господи

помяни ви душу; Ксенька й выросла не знаючи нѣ объ

чбмъ.

Дѣдъ недогадувавъ ся, що въ скозачѣлбмъ полков

нику, щó слухавъ того оповѣданя, будили ся якйсъ не

дóзнаванйдоси нѣколи вражѣня; въ вго памяти выроставъ

старый дѣдусь изъ пóдголеною чуприною, зъ пóдкруче

нымъ вусомъ, въ кармазиновбмъ кунтушѣ; стоявъ нѣды

на панку, межи бѣлыми стовпами старошляхоцкого двора

й кликавъ его до себе... а вбнъ бувъ нѣбы малымъ ша

холямъ... Чи то сонъ? чи споминъ? Чи може картина

невѣдомо вóдбита въ его души, наче въ зеркалѣ, и збе

режена въ нѣй на завсѣгды?... По-що его старый дѣдусь

кличе до себе? Ѳіго уббръ, уся постава, шляхоцкій дворъ

— усе те мало въ собѣ якесь инше, вóдмѣтне пятно,

анѣжь те, яке вóнъ теперь носить. Длячого жь вбнъ за

нехавъ дѣдбвскій уббръ, родинный дóмъ покинувъ?

— Га! — думавъ собѣ, — якъ дивно похожа моя

доля на ви долю! И я вырбсъ вóдорваный вóдъ рбдного

пня — вырбсъ дико, якъ будякъ на степу... а все-жь

таки... щось у менѣ остало ся ще дѣдбвскои крови...
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Гадки сій будили въ нѣмъ новйчутя: першелюбивъ

лише Ксеньку, сегодня чувъ щедля неи якесь спбвчутье,

сердешне милосердье, якъ для ростины, пересадженои въ

иншу почву, въ инше пбдсонье...

Оба розмовляючи сидѣли теперь у глыбокóй задумѣ.

Дѣдъ пригадувавъу своѣй памятидавий картины й подѣѣ.

Чечѣль выкликавъ дрѣмаючй невѣдомій якйсь чутя, вра

жѣня, картины, котрй пригадували ему, що належавъ до

иншого свѣта.

— Отже Ксеньчина мати була шляхтянка? — за

пытавъ дѣда по хвили мовчанки.

— И яка еще! Ксенька до неи, якъ око въ око,

подóбна.

— И була жѣнкою Палѣя?

-- Жѣнкою. Благочинный зъ того самого села; по

благословивъ ихъ...

Дѣдъ говоривъ поволи, неначе пригадувавъ собѣ що.

— Ось и назва села зъ памяти вылетѣла. Село

самe памятаю, наче вчора те дѣяло ся... и двóръ великій

у ярку, садъ бóля двора.... рѣку... межи Брацлавомъ и

Тульчиномъ.... а назвы пригадати не можу... якъ колибы

хто клиномъ изъ головы выбивъ...

— Правда, — говоривъ дальше дѣдъ, — слюбъ

узяли, але що то бувъ за слюбъ... она плакала передъ

благочиннымъ, якъ на похоронѣ, а вбнъ тягнувъ 6и си

ломбщь...

— Чи знавъ ви давнѣйше?

—Дe тамъ знавъ! Припадокъ та й годѣ!

Дѣдъ зупинивъ ся на хвильку.

— Було то рбкъ чи два по поворотѣ зъ пóдъ Вѣд

ня. На Украинѣ вóйска не було на лѣкъ, а козацтво

гуляло. Палѣй уже славивъ ся, люди горнулись до него...

Король давъ ему пустки коло Хвастова въ нагороду за
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службу пóдъ Вѣднемъ, — отже мы заселяли тій пустки.

Треба було людей на тóй земли оселити, а людей не

легко було найти. Мы ѣздили, куды очи ведуть, и зби

рали дружину на хвастбвскй пустки, а коли выпало, то

й у дворики шляхотскй зазирали... Ѣхали мы черезъ

сѣльце пбдъ Тульчиномъ; зъ нами було доволѣ людей

и коней, наче таборъ якій ѣхали; вели добутокъна нову

оселю. Якъ разъ въѣхали въ ярокъ... звѣзды свѣтили

надъ нами ясно, дорога була широка, высаджувана ли

пами; видко заможный панъ, а такъ на боцѣ надъ рѣ

кою стоявъ и двóръ. У дворѣ свѣтило ся.

— А може бы заглянути до тыхъ панкóвъ?— за

пытавъ Палѣй,— певно гуляють и бенкетують.

— Менѣ нетреба було повтаряти дваразы.—Можна

заглянути, — кажу ему. — Выбравъ я двацятьохъ мо

лодцѣвъ и заѣхали въ двóръ. Ворота отвертій, на по

двбречку тихо... Мы до дверей — ба й дверѣ незамкне

нй... Переходимо одну, другу, третю кóмнату, — а въ

четвертóй... нѣ! не дóйшли до четвертои... саме зближа

ли ся до дверей, коли отворились, а въ нихъ вказала ся

дѣвчина, вѣрный образъ Ксеньки, — поклала палецъ на

устахъ и сказала до насъ:

— Тихо, тихо... татусьо засыпляе...

— Черезъ одчинянй дверѣ упало на насъ свѣтло.

Дѣвчина пбзнала незнаемыхъ и мимохóть поступилась

назадъ. Догадала ся, що се за навѣдка. Поблѣдла, захи

тала ся, була бы може скричала, колибъ не боязнь, що

збудить засыпляючого вбтця. Любовь до батька перемо

гла острахъ. Дѣвчина звернула ся до Палѣя, котрый вы

сунувъ ся бувъ на передъ.

— Мóй пане дорогій, — просила складаючи руки,

—опбсля... опбсля зробишь собѣ, що схочешь... возьмешь,
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що схочешь... а теперь дозволь ему задрѣмати... тыждень

цѣлый ока прижмурити не мóгъ...

— Черезъ одчинянй дверѣ било на насъ, стоючихъ

у темнóмъ покою, свѣтло лямпы й освѣчувало огорѣлй

суворй лиця стоючои за нами громадки козакóвъ. Палѣй

хотѣвъ увóйти — дѣвчина розвела рамена и станула въ

дверехъ.

— Не буди его, не буди... — лебедѣла.

— Палѣй рукою водвернувъ дѣвчину и увбйшовъ

у кóмнату. Була се простора свѣтлиця. Въ однбмъ ви

кóнци, на лбжку застеленбмъ богатыми макатами, ле

жавъ старецъ,— вóддыхавъ легко, нѣбы спавъ, нѣбы за

сыплявъ, але то вже зближавъ ся сонъ непроспаный...

Старецъ догарявъ, а дѣвчинѣ, котра була его донькою,

здавало ся, що засыплявъ лишень... она смерти ще нѣ

коли не бачила. Шумъ, якій зробивъ ся въ кóмнатѣ,

брязкóтъ, щó долѣтавъ изъ другого покою, перервали его

дрѣмоту. Вбнъ силомбць пóднѣсъ повѣки, шовѣвъ окомъ

по свѣтлици — его зѣницѣ блиснули послѣднымъ блес

комъ, въ котрóмъ выразивъ ся перестрахъ и тревога...

— Зоню! — закликавъ.

— Я тутъ, татусю...

— Старець силувавъ ся здвигнути руку, зробивъ

рухъ, якъ коли-бъ хотѣвъ пбдвести ся, збтхнувъ сильно,

повѣки запали — и сконавъ зъ перестрахомъ въ очахъ

а тревогою въ серци. Такъ менѣ жаль зробило ся тои

дитины, що зъ усею невинностію на смерть якъ на сонъ

дивила ся, що зъ-заду сѣпнувъ Палѣя за рукавъ.— Хо

дѣмо звóдси, — кажу. — Не годить ся — шепнувъ я

ему на ухо — гайдамачити въ домѣ, въ котрый приле

тѣла смерть. Чи мене дѣвчина зрозумѣла, чи може до

гадала ся сама, що тато вже вмеръ, бо впала на колѣна

при лбжку й зачала плакати... Ходѣмо звóдси — кажу
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зновъ до Палѣя — не годить ся въ тóмъ домѣ хозяй

нувати. Але Палѣя лихій попутавъ, якась дика похоть

онанувала. Выйшовъ у другій покóй и звернувъ ся

до мене; "

— Ѳ. тутъ добыча така, що ви не пущу.

— Я догадавъ-ся, на що тій слова зводять ся. —

Вóджени грѣшній гадки — казавъ я — тутки трупъ на

постели, а въ тобѣ кровь кипить... Нѣщо не помогло...

хотѣвъ ви пбрвати й чвалати зъ нею. Выпросила, щобы

ѣй позволивъ похоронити тата, — похоронила, а Палѣй

всадивъ ви на коня якъ бранку й привѣзъ до Хвастова.

Узявъ зъ нею слюбъ, и полюбивъ щиро, але не було зъ

того благословеня. Ледви привела на свѣтъ Ксеньку й

заразъ умерла, а Богъ-зна ще яка доля жде ви доньку...

Коли на порозѣ появила ся Ксенька.

Дѣдъ перервавъ оповѣданье й звернувъ ся до дѣв

9IIIIIIIIЬI С

— А що, упорала ся?

— Вже... полотно обернула... до пасѣкизаглянула...

Муха коло улика, грѣеть ся на сонци...

Розмова якось не клиила ся, кожный думавъ про

щось инше. Дѣдъ наче закбнчуючи свое оповѣданье, звер

нувъ ся до Чечеля:

— Такъ оно такъ, пане полковнику... А теперь ви

вже давно нема... вóнъ Богъ-зна” чи верне, а моя душа

блукавть ся ще самотна по свѣтѣ...

Ксенька не зрозумѣла того дѣдового закбнченя.

Чечѣль приѣхавъ сегодня на хутбръ не безъ замѣ

рбвъ, вóнъ хотѣвъ разъ уже рѣшучо поговорити зъ дѣв

чиною и зъ дѣдомъ. Гетьманъ на осѣнь выбиравъ ся до

Батурина.

— Обридло менѣ, — думавъ полковникъ, — бур

лацке житье, якъ бы Богъ давъ швидше вернуть ся, то
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ть.

забравъ бы зъ собою дѣвчину. Дослуживъ ся чоловѣкъ,

Богу дякувати, i степени непослѣдньои, та й земельки

кусень свови есть, и жити зъ чого буде— не став менѣ

лишень въ домѣ бабы... Ксенька якъ разъ була бы для

III6III6I...„

Оповѣданье дѣда нудило его, — отже й вóдъѣхавъ,

не сказавши нѣчого дѣдови анѣ Ксенцѣ.

Скажу передъ выѣздомъ, — потѣшавъ себе, — од

наково зимувати тутъ не будемо...

Глянувъ на небо.

— Пóзно вже... треба квапити ся...

— Е, нѣ! Не пбзно здержувала Ксенька.

— Для мене, моя рыбко, пбзно... передъ заходомъ

сонця мушу вже бути на замковóй сторожи.

Сѣвъ на коня и пóгнавъ ся, що мóгъ кбнь зарвати.
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х.

Кара по заслузѣ. -

На бѣлоцерковскомъ замку поставлено подвойну

сторожу, а Чечѣль мусѣвъ у ночи самъ контролювати

варту. Люде догадували ся причинъ такои суворости и

шептали собѣ на ухо. Въ замковóй вязници сидѣвъ вбдъ

кóлькохъ день замкненый Кочубей, котрого допытувавъ

вóйсковый судъ и небавомъ мавъ выконати ся засудъ.

Кочубей занявъ мѣсце Палѣя, а тій всѣ пекельнй

машины, що стояли або висѣли въ вязничнбй кóмнатѣ,

що дня сичали й скрипѣли въ присутности судьѣвъ, вы

тягаючи зъ устъ Кочубея зóзнаня, котрй вóдтакъ доста

вляли гетьманови. Мазепа читавъ ихъ уважно.

— Той нещасливый сказавъ на судѣ бóльше, анѣжь

въ дѣйстности думавъ, — замѣтивъ гетьманъ.

И се була справедлива замѣтка Страхъ и бóль ве

лѣли ему повторяти те, щб пóдсували судьѣ.

По довгихъ и повныхъ муки допытахъ его засудили

на смерть; той засудъ годивъ ся зовсѣмъ зъ бажаньемъ

Мазепы. Давно колись, якъ ще пляны его ледви зарисо

вувались, гетьманъ хотѣвъ приведнати Кочубея, бо ду

мавъ, що въ нѣмъ дрѣмав може духъ правдивои воль

ности и любови до Украины, але вывѣривъ, що нимъ

руководить честилюбнбсть и козацка сваволя. Все не бу

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ ХLV. 15
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ло-бъ ще нѣчимъ, але коли-жь бо судья почавъ потай

ки пбдкопувати ся пóдъ гетьмана, и скорше чи пбзнѣй

ше мусѣвъ выступити якъ отвертый ворогъ Выступивъ

и змѣрявъ ся зъ нимъ, та не вывысшеный але звязаный

лежавъ пóдъ ногами противника. Отяже теперь, коли

гетьманскй пляны добѣгали до кóнця, не було коли спбв

чувати и жалѣти.

Кочубей бувъ засудженый на смерть и мусѣвъ

згинути.

Гетьманъ забажавъ зъ нимъ розмовити ся на само

тѣ й отверто, бо знавъ, що голова противника не вы

вихнеть ся зъ пбдъ меча катового. Уже по перечитаню

засуду смерти Кочубееви гетьманъ увбйшовъ въ темни

цю й сѣвъ на однбмъ зъ тыхъ деревляныхъ фотелѣвъ.

Лóктемъ лѣвои руки сперъ ся на поручье фотеля, лице

закрывъ долонею, праву руку вытягнувъ безвладно на

другóмъ поручю, й такъ сидѣвъ нерухомыйдумаючи сум

ну думку и ждавъ на побореного вже противника, щóза

кóлька день мавъ покласти голову пбдъ мечь ката.

Той побореный ворогъ бувъ вóтцемъ его жѣнки, и

вытягавъ надъ шию зятя мечь, котрый спадавъ на его

власну шию. Тому-то нѣщо дивного, що смутокъ и за

дума сповивали его серце. У вязничбй кóмнатѣ окрбмъ

Орлика и глухонѣмого слуги не було бóльше нѣкого.

Бльоки й колѣсцята заскрипѣли, порушивъ ся великань

скій павукъ и впавъ у долину, клекочучи зелѣзными ла

бами. По хвилинѣ давъ ся чути якійсь шелестъ, якійсь

ледвe дочутный зойкъ, опбсля наново зачали клекотѣти

зелѣзнй павучй лабы, зновъ заскрипѣли бльоки... и все

втихло. Чути було лише кроки сторожа и пересуванье

движимого помоста, на котрóмъ мавъ станути тюрем

никъ — наконець утихло все. -

Гетьманъ сидѣвъ усе ще нерухомый въ тóй самбй
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поставѣ; потóмъ легко вбдъ очей и чола вóдсунувъ руку

пбдвѣвъ поглядъ на Кочубея, що стоявъ за зелѣзною

кратою. Судья стоявъ передъ нимъ, маючи ледви на

гóлько силы, абы утримати ся на ногахъ.

I Ноги въ него були выкривленй, руки покалѣченй,

пальцѣ вбдъ вытяганя попухлй, черезъ пошарпане въ

лишматки одѣнье видко було посинѣлій, зtангренованй вóдъ

клѣщовыхъ стискóвъ раны, повышарпуванй клѣщами.Со

рочка, цѣле тѣло, лице були одною масою сцѣпенѣлои

крови, текучихъ ранъ...

Ихъ погляды стрѣли ся.

— Гляди, гетьмане, що зробивъ вси зъ мене,— ска

завъ ледви дочутнымъ голосомъ Кочубей.

на лице мазепы выражало якусь глубоку внутрѣшню

I боротьбу й спбвчутье.
I I

I II — Я хотѣвъ тебе бачити... — сказавъ.

II СКОГОТ

IIIII —- Дивлюсь и смучу ся. Хотѣвъ бы зъ твоихъ

Очи Кочубея заблысли дикимъ гнѣвомъ.

— Твоя! — засычавъ.

II — Моя? Отже я посылавъ посѣпакбвъ, абы схо

пили тебe?

Кочубей мовчавъ.

—Чи я хитрощами заманивъ тебе въ Бѣлу-Церкву?

Опять мовчанка.

— Я-жь домагавъ ся головы твови, яко зрадника й

клеветника?

Якйсь гадки тремтѣли тюремникови на губахъ,а не

Логли замѣнити ся въ слова.

IIIII — Нѣ, Василю! то не моя рука зломила тебe, бо

II ты ви не цѣлувавъ, благаючи о справедливбсть и ласку...
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Покараный ты за власну гордбсть, —- я дóзнавъ ся объ

тóмъ трохи за пбзно.

— Ѳсть рахунки, котрй тамъ кбнчать ся — Кочу

бей звѣвъ руку въ гору й показавъ на небо, — а всть

и такй, котрй тутъ намъ сидять — показавъ на груди,—

дусять, тиснуть, давлять и хиба зъ людскою смертю

кбнчать ся.... Такій рахунокъ я маю зъ тобою! Збезчес

тивъ ты мене, забравъ доньку— чи-жь можу тобѣ да

рувати неславу? Нѣколи! и ѣй и тобѣ не дарую...

Лице гетьмана прибрало выразъ гордости.

— Слухай, Василю! Вже не пора бути тобѣ спра

ведливымъ, за багато ты перетерпѣвъ, усе твое, серце

залило ся горестю, отже й нѣщо дивного, що треваешь

въ опорѣ,— се опбръ лишень... Адже-жь потребуешь су

проти себе самого найти якусь причину, котра бы оправ

дувала твои поступки, отже шукаешь винынаневинныхъ.

Твоимъ злочиномъ не в те, що не вмѣешь простити анѣ

мене анѣ доньку, се доказуе лишень, що ты лихій чоло

вѣкъ, — але найбóльша твоя вина то та, що ты ставъ

ся лукавымъ сыномъ рóдного краю; тои вины анѣя, анѣ

рóдна донька тобѣ не простить... Не гóдный милосердя

анѣ прощеня той, хто пѣклуеть ся коло ранъ одного чо

ловѣка й шлаче надъ ними, а зъ сухимъ окомъ, зъ ду

шою повною самыхъ лишень жадобъ, забагóвъ та често- 1

любныхъ посягань продае за марный грбшь міліоны лю-I

дей у ясыръ.. I

— Лиши мене въ спокою! дай менѣ вмерти! Не

ты будешь моимъ судьею, а хтось иншій!

— Вже ты осудженый!...

— Лучше скажи: „моя помста досягла тебе.“

— Нѣ; скажу лишень: моя рука усунула тебe, якъ!

чоловѣка шкóдного. т I

Кочубей зглянувъ на гетьмана зъ погордою.
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—Ты? мене усувавшь, якъ пкóдного?

— Такъ есть, я—тебe! Ты въ моихъ рукахъ, уже

покараный ганьбою, терпѣньемъ, ты батько мови жѣнки

"— чи-жь того всего не досыть, щобъ я зупинивъ ся?

Одного слова мого досыть, одного покиву руки, а ты

. бувъ бы вольный и спокóйно доживъ бы середъ своихъ

старого вѣку. А одначе того слова я не выречу, не кивну

рукою, абы зупинити топбръ ката,— чи думаешь, ли

шень длятого, що твоя смерть принесе менѣ радбсть?

Нѣ! я чоловѣкъ, твои провины супроти мене я простивъ,

але не прощу тобѣ провинъ — иншихъ и бóльшихъ...

Вбдкличу я засудъ, люде сказали-бъ, що я впокоривъ ся

передъ тобою, що налякавъ ся, що той засудъ вырекла

моя гордбсть, моя пыха, — отже незроблю того! Нехай

радше грядучй поколѣня вóдсудять мене вóдъ серця й

людяности, але я знаю, що таки найдеть ся жменя лю

дей, котрй скажуть, що любовь вбтчины була менѣ до

рожшоючимъ приязнь людска, що передъ нею не погнула

ся моя рука и воля...

Гетьманъ окинувъ зломаного тортурою й мораль

нымъ терпѣньемъ Кочубея повнымъ гордости и велича

вымъ поглядомъ, уставъ зъ фотелю й кинувъ ему останнй

«ОДОВ34, 2

— А такъ ты мусишь покласти голову пбдъ то

пбръ!...

Гетьманъ пустивъ ея до дверей,

Судья здавало ея выдобувъ изъ себе останній го

„100ъ

— Лишень швидше! Не мучь мене!— крикнувъ за

вбдхожимъ.

Въ ту хвилю сшавъ на него знову страшливый па

вукъ, пбрвавъ узелѣзнй кбгтѣ, стискавъ, корчивъ пазурѣ

й наконець зб своею жертвою потонувъ у казни.

.

ѣ.
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Гетьмана зворушила до глубины та сцена, котру

що лише перебувъ изъ Кочубеемъ. Поббчь него йшовъ.

задуманый Орликъ.

— Чи до сповненя засуду все готове?

— Все.

— Можна хочь-бы завтра?

— Можна.

Гетьманъ по короткой задумѣ рѣшивъ:

— Не вóдкладати...

Вбдтакъ немовь щось пригадавъ собѣ, звернувъ ся

на-ново до Орлика:

— Скажи-жь менѣ, щó стало ся зъ твоимъ Воль

скимъ?

—Зъ дороги утѣкъ.

— А збзнаня?

— Дóйшли.

— Тымъ же-жь кбнчити якось годѣ. .

Орликъ вóдгадавъ гетьманову думку.

— Я розписавъ гончй листы... треба буде розбслати

ихъ до всѣхъ полкóвъ, наказному до Москвы...

— Добре.

Того самого дня на замковóмъ майданѣ почали ся

приготовленя до сповненя засуду смерти. Цѣкавыхъ збй

шло ся багато — однй догадували ся, що то поживе

смерти Палѣй, другй казали, що то тюремникъ привезе

ный зъ Москвы, котрого навѣть по имени не вмѣли на

3Валги,

Зацѣкавлена вѣсткою Дарка выбѣгла й собѣ поди

вити ся на майданъ. И она не знала нѣ объ чбмъ, якъ

и другй. Правда, ѣй було звѣстно, що въ гетьманскóмъ

домѣ панув якась журба, що молода гетьманша вóдъ я

коись поры безперестану засумована, а неразъ удалось

ѣй пóдглянути, якъ ви панѣ плакала.
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— Банув за домомъ... — думала дѣвка.

Смутокъ гетьманшѣ Дарка старала ся пояснити

своимъ смуткомъ И она банувала за домомъ; правда,

для неи домомъ бувъ степъ, але здавало ся ѣй, що степъ

родинный инакше пахъ, вѣтеръ тамки бувъ свѣжѣйшій,

сонце яснѣйше... однымъ словомъ, банувала.

На жукбвскóмъ дворѣ було ѣй свобóднѣйше, спо

кóйнѣйше. Та й до Таранухи чула жаль, що до неи не

горнувъ ся, що не всмѣхавъ ся усмѣхомъ надѣѣ. Такъ

само смѣявъ ся до другихъ.

— Нехай щирить зубы, навѣженый! — подумала

а на безнадѣйну любовь махнула рукою.

Може бути, що й ся обставина причинила ся дото

го, що ви туга за домомъ такъ могучё змогла ся.

Задуманымъ поглядомъ придивляла ся она, якъ

вкопували въ землю нѣби паль, нѣбы деревяне бер

вено й даремне силувала ся выяснити собѣ, — на що

оно все?

Коли неждано зъ заду чиясь рука дóткнула ся ви

плеча и задзвенѣвъ знакомый голосъ:

— Дарко!

Слуга обернула ся й око въ око стрѣла ся зъ Ко

чубеихою, котра довѣдавши ся въ Москвѣ, що ви му

жа вывезли до обозу Мазепы, поспѣшила сюды за нимъ.

Товпа на майданѣ звернула й ви увагу на себе; она зу

пинила ся, щобы глянути й вывѣрити, пó-що тамъ люде

збирають ся — и стрѣтила Дарку.

Давня служанка змогла лише закликати зъ поди

вомъ та зъ острахомъ : „панѣ!“ — вхопила ви за руку

й поцѣлувала. Въ нѣй борола ся боязнь изъ-за спбльнои

вины, до котрои почувала ся, i радбсть, що побачила ко

гось, хто пригадавъ ѣй рóднй стороны. Поглянувши на

паню вдруге, острахъ обгорнувъ ви, такъ що за малымъ
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не вóдступилась; та панѣ, недавнощевъ силѣ вѣку, поху

дѣла, поблѣдла, щоки запались, поморщились, волосье по

сивѣло. Въ цѣлбй поставѣ видко було якесь помѣшанье,

котрого Дарка не могла собѣ выяснити.

— Де Мотря?— запытала горячковымъ голосомъ.

Дѣвчина налякала ся того неспокóйного голосу.

— На замку, — ледви могла вылебонѣти Дарка.

— Веди мене...

До Мотрѣ нѣхто не мавъ доступу. Дарка завагу

В311124 (23I.

— Швидше, швидше! —- наганяла Кочубеиха.

Обѣ женщины йшли якимсь нервовымъ поквашнымъ

крокомъ.

Дарка окинула зоромъ вбкна занятыхъ черезъ геть

маншу апартаментбвъ.

— Отъ, либонь у вóкнѣ стоять, — сказала.

Они выйшли на сходы и зникли.

Мотря придивляла ся такожь збѣговищу черезъ г

вбкно й пбзнала матѣръ, щó йшла зъ Даркою. Черезъ

кóлька хвиль опбсля мати й донька кинули ся собѣ въ

обóймы середъ ревного плачу, не могучи промовити нѣ

слова. Мотря посадила змучену, втомлену матѣрь.

Она знала, яка в причина того змученя и смутку,

але даремне шукала въ собѣ хочь бы тобѣ одного слова

потѣхи; мати плакала довго слѣзми жалю и розпуки, на

конецъ утерла сльозы и тремтючимъ зб зворушеня го

ЛОСОIVъ запытала, 2

— Батько тутъ? " " .

Мотря глянула на матѣрь повнымъ болючого мило- -

сердя поглядомъ и голосъ спбвчутя вырвавъ ся зъ ви . .

грудей. ""

— Бѣдный мóй тато! „Я

—тьтѣ«т»—«т» «т»- I51
42
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рестю мати, — а чомъ же доси не вырвала его зъ кбг

тѣвъ гетьмана? Чому не хочешь его вырвати?

Материній слова дзвенѣли засудомъ обвины. Въ

Мотрѣ закипѣла гордбсть.

— Милосерджу ся надъ нимъ, бо то мóй дорогій,

мóй безталанный батько, але той батько пóднявъ руку

проти рóдного краю, туруку закувала въ кайданы спра

ведливбсть, а ты, мамо, хочешь, абы я тй кайданы роз

била? Чи гадаешь, я дивлю ся на нихъ байдужно? Шо

въ менѣ серце не краеть ся зъ болю и зъ жалю?

Зворушенье пóдносило ѣй груди.

— Нѣ, мамо! Не лишаеть ся намъ нѣчого иншого,

якъ хиба погодити ся зъ нещастьемъ...

Кочубеиха здрѣгнула ся й пóдвела ся зъ мѣсця.

— Ахъ, ты серце камѣнне! Завтра вóтцѣвску голо

ву вытягнуть пóдъ мечь ката, а ты менѣ кажешь годити

ся зъ нещастьемъ—адже-жь то твбй тато, — тато, по

творе! Та кровь, котра завтра обризкав землю на май

данѣ, такожь у тобѣ плыве...

Блѣда якъ стѣна Мотря слухала матери, але сила,

мбщь душѣ, неодмѣнна постанова рисувала ся въ усѣй

ви поставѣ.

Пѣна гнѣву выступала на уста въКочубеихи. Якйсь

гадки клекотѣли въ ви лонѣ, але не могла найти выра

зóвъ, що-бъ ихъ высказати.

— Отже твбй тато... твбй тато Р...

— Мóй тато самъ у пропасть летѣвъ ииншихъ тяг

нувъ... Мóй тато... ахъ! бѣдный, нещастный тато, може

зраджувавъ свбй край несвѣдóмо... выставлявъ его на

згубу черезъ потворну честолюбнбсть, абы выплысти на

самъ верхъ.

— Ганишь безталанного, а одначе ты могла бы его

выратувати...



534 ф Р. Р А В 1 Т ЬI

„— 995

Мотря стояла мовчазна, сѣпана внутрѣшнымъ бо

лемъ, котрый краявъ ви, паливъ думки й серце. Здавало

ся, що вагувала ся... що не дасть на зневагу сивого во

лоса батькового, що пбйде, впаде Мазепѣ до нбгъ и вы

жебрав для батька милость.

— Ратуй его, ратуй! иди, благай... еще пора... —

накликала мати.

Вагливбсть гетьманшѣ тревала лише хвилю.

— Нѣ, мамо... не можу! Прокляни мене, выречись,

забий — я не можу...

Тй слова выкликали въ Кочубеисѣ трохи не скаже

ный гнѣвъ. Очи у неи засвѣтились, якъ у вовчицѣ, за

тисла кулаки и кинула ся до Мотрѣ— хотѣла пбрвати

ви за горло. "

— Задушу тебе... задушу... що-бъ ты дѣтей не ро

дила, такихъ потворбвъ, якъ сама!...

Обѣ женщины, мати i донька, дужали ся якусь

хвильку, наконець Кочубеиха втратила звагу йбезъ тямы

IIОЕвали.II34 (23I На, 365IVIIII0.

Мотря покликала Дарку, пóднесла зъ ви помогою

матѣрь, одволала й лишила въ покою. Та боротьба обез

силила й 6и, але гетьманша найшла въ своѣмъ опорѣ

нову понуку. Зоставши на самотѣ, зачала на-ново думати

про батька, котрому гордбсть нахилила голову - пбдъ

топбръ.

— Бѣдный мóй тато! Вбнъ бóльше нещасливый,

чимъ зрадникъ. Може такъ доля хоче, щобы смерть его

була розсвѣтомъ для иншихъ!..

Другого дня ще до сходу сонця вдарили въ бубны,

сурмы заграли й на великóй рбвни почало збирати ся

вбйско.

Утворено чотирокутникъ, въ серединѣ котрого сто

явъ мбцно въ землю вкопаный дубовый пень, що може
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на лбкоть стирчавъ по-надъ поверхнбсть землѣ. Вже по

чинало днѣти; будивъ ся до житя свѣжый ранокъ и

усмѣхавъ ся блѣдо рожевымъ небомъ. Коли нечайне въ

чистому ранньому воздусѣ розбтнувъ ся довгій, протяж

ный, зойкливый голосъ сурмы; вóнъ летѣвъ по-надъ го

ловами зббраныхъ на майданѣ козакóвъ и зъ гомономъ

завмиравъ у далекому степу.

Не тяжко вбдгадати, що на тбмъ майданѣ мавъ

выконати ся засудъ смерти на Кочубею, а той зойкъ

сурмы звѣщавъ его прихóдъ. И справдѣ небавомъ опбеля

розступила ся одна стѣна чотырокутника и вказавъ ся

почотъ. По переду ѣхавъ на кони сурмачь, котрый въ

ряды-годы прикладавъ до губъ инструментъ и выкли

кавъ зъ него тій жалбсливй тоны, котрй розстеляли ся

по рóвни. За нимъ ишли пѣшки довбушѣ, а вóдтакъ

катъ, що нѣсъ на плечи топбръ зъ величеннымъ вб

стрьемъ. Окруженый кóнною сторожею, зъ руками на

задъ скручеными поступавъ Кочубей. Вбнъ ишовъ по

вбльнымъ, умученымъ крокомъ. У него не було на го

ловѣ накрытя; ранній вѣтеръ розвѣвавъ его посивѣле

волосье й вóдсвѣжувавъ намѣчене пригнобленьемъ обли

чье. На виду у него не було видко тревоги нѣ боязни, а

радше деяку гнѣвну задуму й гордбсть.

Коли сурмачь зблизивъ ся до вóйсковои лавы, то

на даный знакъ лава зломилась отвираючи вхóдъ у се

редину чотырокутника, а коли поквашнымъ тактомъ вб

дозвали ся бубны, Кочубей звѣвъ похилену голову й о

кинувъ поглядомъ майданъ и вóйско. Ше еха бубнбвъ

не завмерли, коли катъ звóльнивши трохи ходу, втягнувъ

у себе воздухъ наче бажавъ розширити груди ій зычнымъ

выразнымъ голосомъ закликавъ:

— Кочубей за зраду по гетьманскому приказу по

кладе свою голову!
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Той окликъ повторивъ ся тричи й не выкликавъ

бачить ся у Кочубею нѣякого вражѣня. Вбнъ ишовъ од

наково задуманый, понурый, рѣшеный.

Засудженый роззиравъ ся по майданѣ наче шукавъ

когось, — коли его поглядъ упавъ на пень, на котрóмъ

мавъ покласти голову. Ше кóльканацять крокóвъ и —

будуть се вже останнй кроки въ его житю!

— Га, нема вго, — думавъ роззираючись по ла

вахъ Кочубей, — не смѣвъ дивити ся менѣ въ очи... и

ви нема, тои гадины, котру я выгрѣвъ пбдъ своимъ сер

цемъ... и тои нема, зъ котрою вѣкъ свой переживъ... Ко

ли треба було смѣлу руку пóдняти, то окружали мене

тогдѣ приятелѣ й родина; а сегодня я самъ... самъ...

одинокій... нѣхто менѣ нѣже слова одного потѣхи не ки

не, нѣхто менѣ не скаже, що робивъ я добре...

Катъ узявъ его за руку й пбдвѣвъ до колоды.

Засудженый клякнувъ на якійсь приладъ такъ, що

не мбгъ порушитись, а катъ нахиливъ ему голову надъ

колоду.

— Рубай, але за однымъ разомъ, абы не терпѣти...

Катъ зачавъ ему натягати шию й привязувати го

лову, щобы засудженый не мóгъ порушитись.

Ѳто кровію набренѣлй очи ще мигѣли гнѣвомъ и

шукали навкруги знаемыхъ лицъ, а губы дрегонѣли не

молитвою але проклятьемъ.

Настала нѣма тиша дожиданки. Середъ тои тишѣ

розбтнувъ ся глухій звукъ — се бувъ ударъ катóвскои

сокиры. Голова Кочубея вóдскочила вóдъ пня, а лише

стукóтъ, зъ якимъ вдарилась объ землю, бувъ тымъ дру

гимъ голосомъ, котрый перервавъ на ново тишу.

Голова дрегонѣла ще судорожными рухами, блыма

ла очима, клекотала зубами, точила зъ губъ кроваву

ч
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пѣну и здавало ся хотѣла вырыгнути останнй проклоны,

якй ще за житя безбачь у еи мозку засидѣлись.

Катъ спокóйно сперъ закровавленый топбръ до ко

лоды, при котрóй бухавъ кровю и дрыгавъ ще людскій

кадовбъ, зблизивъ ся до головы, зловивъ за волосье й пóд

нѣсъ высоко въ гору, кличучи розмѣрнымъ голосомъ:

— Голова зрадника Кочубея упала по гетьманскому

приказу!

Держана въ руцѣ голова сѣкла ще зубами, клѣ

пала повѣками i може чула ту останню наругу, котру

завдавъ ѣй катъ...

Такъ покóнчивъ Кочубей.

2

32 ж

Другій бунтарь бувъ такожь усуненый зъ дороги,

Лишивъ ся самъ гетьманъ. Окружали его такй лишенъ

люде, котрй знали, чого вóнъ хоче, куды стремить — а

лишь дороги, котрыми простувавъ гетьманъ, були для

нихъ невидимій.

У гетьмана були далекосяглй пляны та смѣлій на

мѣры й вóнъ мбгъ теперь спокóйно взяти ся до того, абы

ихъ увести въ дѣло.

Смерть Кoчубеева змбщнила положеньe Мaзепы яко

гетьмана, замкнула уста зрадникамъ и клеветникамъ, ко

трй бачучи що его становище по части захитане, тымъ

ревнѣйше зачали потайки працювати на его згубу. Та

пересвѣдчили ся, що царь однаково ласкавый для свого

любимця и що пóдносити на него руку небезпечно.

Одначе те все не дало гетьманови спокою та й не

могло дати, бо-жь той, голова котрого злетѣла,бувъ Мо

триный батько.

Допущена до тайныхъ намѣрбвъ гетьмановыхъ Мо

, тря знала, куды й длячого треба простувати, — отже



535 ф Р. Р А В, II. III. III

батьковый выступъ проти гетьмана называла зрадою, а

се болѣло ви тымъ бóльше, що якъ разъ вóнъ узявъ

ся за те злочинне дѣло.

Въ боротьбѣ мѣжь обовязкомъ а совѣстю перема

гавъ усе обовязокъ, але совѣсти не могла зацитькати.

Мимо заклонбвъ материныхъ не вырекла передъ мужемъ

нѣже одного сл6вця въ оборонѣ батька; выкликала въ

памяти ту подѣю по тысячу разóвъ оправдувала, а про

те завсѣгды на днѣ розважань лишались деякій сумнѣвы,

изъ за котрыхъ безталанна женщина заливала ся гóрки

ми слѣзми, серце ви стискало ся зъ болю, наче пóдъ на

тискомъ невидимого тягару, котрый называвъ ся совѣстю.

Мати видала ся зъ донькою, а гетьманъ знавъ объ

тыхъ сходинахъ,танепретивъ имъ,а вдававъ,щонѣ про-що

шезнаванѣ небачить.Постерѣгавълишень, щопбслякождо

го стрѣваня лице въ Мотрѣ булоблѣдше, а запалй глубше

очи свѣдчили пронову пережиту боротьбу,про пову наглу

розмову зъ матѣрю. Не тяжко було догадати ся, объ

чбмъ говорила мати зъ донькою супроти Кочубеввои

смерти и по его смерти, але гетьманъ не выкликавъ нѣ

якихъ збзнань. Вбнъ здававъ ся на часъ, котрый есть

найлѣпшымъ лѣкаремъ на всякій смутокъ и успокоюе

найшевнѣйше.

По смерти мужа Кочубеиха" хотѣла его тѣло пере

везти до Жукбвъ и тамъ похоронити, але гетьманъ не

позволивъ; не помогло й те, що мати вдала ся якъ звы

чайно до доньки, щобъ выпросила у гетьмана на те до

звблъ. Гетьманша станувши разъ на рѣшучбмъ станови

щи, держала ся его уперто й навѣтъ власнбй совѣсти не

давала нѣякого попусту. Мотря знала, що мати и люде

судити-муть ви за те камѣнне серце, але знала йте, що

есть у неи захистъ, котрый забезпечить ви передъ напа

— Ч
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дами, захистъ не въ гетьманскóй гóдности мужа, а въ

своихъ пересвѣдченяхъ.

Драмы, яка йшла по-за сценою, не бачивъ нѣхто,

хочь усе окруженье вóдчувало ви, и якась буря, нѣбы

зѣваюча громами i вагóтна зливою хмара, висѣла надъ

усѣми, заваготѣвшн ще бóльше черезъ нешевнбсть и

тревогу.

1



340) ф Р. Р А В, I 119 II

XI.

Подѣѣ на хуторѣ.

Мимо заключеного межи Петромъ а Карломъ мира

ходили разъ у-разъ чутки про вбйну, а обѣ стороны го

товили ся безнастанно до боротьбы. Противники були

надто честолюбнй, щобъ могли задоволити ся миромъ.

Мазепа знавъ дуже добре, що альтштрадскій миръ то ли

ше вóдпочинокъ, то часъ умысне придѣленый на те, що

бы лѣпше приготовити ся до новои боротьбы. Обѣ сто

роны дѣлали въ тóмъ змыслѣ. Петро скрѣплявъ на пбв

нóчно-захбднбй граници корпусъ Шереметьева, а на пбв

денно-схóднбй Меншикова, держучи обохъ полководцѣвъ

ладными розпочати ворожій кроки одвѣтно до того, зъ ко

трои стороны двигнеть ся Карло.

Шведскій король громадивъ силы на пбвночи, а на

полудни прихилявъ собѣ потайки союзника, щ6 порядку

вавъ сорокъ-тысячною арміею. Хвиля непевного дожида

ня выдалась украиньскому гетьманови ще тяжшою изъ

за родиннои драмы, вражѣнье котрои пригнѣтало всѣхъ.

Дѣяло ся такъ, якъ звычайно бувае передъ зливою.

Темнй, грóзнй наче оловомъ вагóтнй хмары висять довко

ла, вбдъ часу до часу перенизуе ихъ мигливою, золота

стою блыскавкою далекій мовчазный перунъ иблыснувши,

гине безъ вóдгомону; инколи вихоръ Богъ знае звóдкóля
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вбзьметь ся, заметушить усе, пошарпав галузье й лис

тье, збурить, змотав, зарве порохъ, пѣсокъ, усе, щ6 най

де на земли, зóвье те все въ одну трубу, а засыпавши

очи людямъ и звѣринѣ, — чкурне кудысь у поля,

въ степы! Се первовѣстки зливы, щб мае небавкомъ

люнути.

Такъ саме дѣяло ся на гетьманскому дворѣ. Смерть

Кочубея, проклоны его жѣнки, киданй голосно зъ погро

зою пбмсты, разъ-у-разнй посольства, довгй потайнй на

рады зъ Орликомъ, глухій ропбтъ у вóйску, що нудило

ся безъ дѣла — звѣщали бурю и зливу.

Въ таку пору середъ повного дожиданя Мазепа по

кликавъ до себе Чечѣля. Гетьманъ зоставъ ся зъ нимъ

самъ одинъ. Зъ поважного гетьманового настрою сердюц

кій полковникъ вычитувавъ, що есть якесь важне дѣ

ло. Ледви позрѣвъ его Мазепа, сейчасъ зустрѣвъ при

II вѣтно.

5 I-444. —«т», — та

35 намъ де-що поговорити зъ тобою.

33 —почти что ты, — опытъ четь

Гетьманъ перебивъ ему.

— Ось заразъ и шляхоцкй чемности! Слуга ! Ад

же-жь ты не слугою, а приятелемъ бувъ менѣ доси,

будь-же приятелемъ и дальше.

Е —Та мабуть уже й не перестану....

В — Слугами всѣ мы, але спбльнбй пани... и ты ѣй

II. I служишь и я, а та панѣ то наша мати — Украина...

Тoнъ гетьмана бувъ якійсь нарочитый, поважный;

I Чечѣль достроивъ ся до него мимохóть.

— Отожь, пане Чечѣль. звѣстно тобѣ, на що зано

сить ся, — говоривъ дальше гетьманъ,— зъ одного бо

ку дусять насъ такъ, що ледви дыхати можна, а пбдъ

коли насъ дусять, то гладять по головѣ й заговорюютъ

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ ХLV. 16
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солодко... То не дурный спосббъ. Бо коли бють и заты

кають ротъ, такъ того нѣхто не бачитъ та й не кличуть

нѣкого, абы дивитись. Але коли зъ другого боку даютъ "

солодкй обѣтницѣ, верещать на цѣле горло, щобы свѣтъ

чувъ про ту нѣбы-то великодушнбсть... Пора вже мабутѣ

и намъ свóй розумъ мати и про себе самыхъ думати!

Ну, а лучшои поры чимъ теперь, мабуть не буде.

Кажучи те, гетьманъ дививъ ся просто Чечелеви въ

лице, неначе слѣдивъ его успособленье й думки: .

— Знаешь, о що менѣ ходить? г "

— Знаю.... о те, що-бъ мы вмѣли боронити ся, коли

буде треба.

По устахъ гетьмановыхъ пересовгнувъ усмѣхъ за

доволеня.

— Гараздъ, — завважавъ. — Треба, абылюде разъ

уже вырозумѣли, що наймудрѣйшій той, хто самъ у сво

ѣй хатѣ порядкув.. Треба те безъ перестану пригадувати

людямъ, безупинно объ тóмъ говорити...

Настала маленька хвилька мовчанки.

— Прикажи! — закликавъ Чечѣль, — все, щбтвоя

ясневельможнбсть повелишь, те выповню! — г
- „ "ма

— Нѣчого тобѣ, мóй друже, — вóдповѣвъ зворуше

ный гетьманъ, — бóльше не кажу, якъ лише, що-бъ ро

бивъ те, що тобѣ любовь до вотчины подшепне. Знаешь; я

звóдки грозить лихо, старай ся поволи, осторожно, ро-„,

зумно противдѣлати. Не знаю, коли мене приказъ 6го...

величества покличе до Батурина, а бажавъ бы, щобъ

тамъ гостѣ зъ Приказу не вшили намъ чоббтъ. Здавть?

ся, що нѣщо бояти ся за старшину; она знав вже, чого

держали ея, але дѣло въ томъ, ибы хоть тамъ поѣхавъ,

берѣгъ справы, запобѣгавъ..



I" Е Т" Р., 1VI А, Н Ъ II А 3 II II А 343

чт

2

Кажучи те, гетьманъ дививъ ся полковникови въ

«очи такъ, немовь хотѣвъ запытати ся: „чи можу тобѣ

довѣряти вповнѣ?“ Чечѣль такъ якъ-бы вóдгадавъ ту

думку.

— Доси мои услуги були вѣрнй...—завважавъ не

«смѣло.

— О, знаю се! — пбдхопивъ гетьманъ,— тымъ то

й думавъ, що на тебе одного покладати можу, якъ на

рóдного брата! А знаешь, пане Чечѣль, длячого?

Гетьманъ зновъ глянувъ на него пильно й уже на

передъ любувавъ ся вражѣньемъ своеи похвалы. Чече

леви не лицювало догадувати ся, а гетьманъ вóдповѣвъ

«самъ у

— Длятого, що тамъ не однои вѣрности треба, але

4й доброи головы.

Ся лесть немовъ погладила Чечеля по серци. Мазе

па зъ видомъ побѣдника говоривъ дальше:

— Отожь я бажаю, щобъ ты поѣхавъ до Батурина,

пане Чечѣль. Тамъ осмотришь и змбщнишь укрѣпленя,

доповнишь тe, щó надóбрало ся зъ гамазеѣвъ и робити

мешь закупы збóжа й муки, кóлько дасть ся i якъ мога

найбóльше.

Гетьманъ высказавши свои бажаня, вóдступивъ

ся трохи де въ чбмъ и по своему звычаю чувъ потребу

затерти правдивый змыслъ слбвъ, котрый мбгъ насунути

«ся Чечелеви.

— Правда, зъ Карломъ миръ заключеный, але той

миръ вартъ тóлько, що торбчній снѣгъ! На весну ма

-буть звелять намъ двигнути ся проти ворога, або ворогъ

самъ насъ може позамыкати по крѣпостяхъ, якъ вов

кóвъ у западняхъ; треба бодай, щобъ тогдѣ було що

-1сти.

4.
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— Волю вашои ясневельможности сповню свято,—

вбдшовѣвъ Чечѣль.

— Я певный того, — сказавъ зб звычнымъ добря

чимъ усмѣхомъ гетьманъ, — побачимо ще... бажалось

менѣ натякнути, поговорити теперь, щобъ твоя милость

знавъ, якъ заорудувати. Тымчасомъ Орликъ спорядить"

тобѣ письменну инструкцію, а про остальне буде ще до

волѣ коли порозумѣти ся.

— Въ кожнбмъ разѣ воля вашои ясневельможности

така, щобы выѣхати якъ найскорше?

Гетьманъ кивнувъ головою.

— Такъ!— гетьманъ глянувъ на него й додавъ:—

а твоя милость хотѣвъ бы лишити ся якъ найдовше?

Се двозначне пытанье знесмѣлило трохи Чечеля, а

ле гетьманъ самъ вывѣвъ его зътрудного положеня пы

Т24IIIIЬIXIIIЪ I

— Якъ же тамъ вашецъ покбнчивъ зъ тою дѣвчи

ною, на хуторѣ?

— Не покóнчивъ ще.

— Шо-жь отже зробишь?

— А що зроблю! Коли мене тягне додѣвчины, а й

она менѣ такожь не крива, то покличу пароха хочь-бы

й зъ Хвастова, скажу собѣ дати шлюбъ, а впбеля въдо-”

рогу до Батурина! .

— Найлекша розвязка!—завважавъ нѣбы на-пбвъ

жартомъ,ана-пбвъповажногетьманъ;похвили-жьдодавъ: "

— Шо-то сказали-бъ тій старй козаки, щб жѣнку

за тютюнъ та люльку мѣняли, на те, що намъ теперь

серця такъ до жѣноты липнуть! "

Рефлексіи тій не дуже тяготѣли Чечелеви на серци,

— Коли битись, то битись, — думавъ собѣ, вый

шовши вбдъ гетьмана, — але біятикою всего житя не

выновнишь — и любити когось на свѣтѣ треба! .
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Будь що буде, а передъ нимъ була дорога. Треба

було вже разъ скóнчити. Не вóдкладаючи, Чечѣль вы

бравъ ся у вечеръ на хутбръ. Дорогу вказували ему

звѣзды, а кóнь нѣсъ швидко, наче знавъ, що козакови

тужно до дѣвчины.

" — Опбзнивъ ся, — гадавъ собѣ, — може вже

сплять... красше либонь було-бъ пождати до завтра!

Глянувъ на небо.

— В6зъ уже похиливъ ся, та й квочка далеко за

бѣгла...—говоривъ самъ до себe, роззираючи ся по небѣ.

Козакъ бувъ самъ изъ себе невдоволеный, а верну

тись не годило ся, бо Сорочій брóдъ було вже видко.

- — Побачу; коли сшлять, то верну ся,— потѣшавъ

себе козакъ и зъ тою гадкою въѣхавъ у лѣсъ.

Вже въѣхавъ лѣсомъ половину дороги, коли почали

долѣтати якійсь гомоны. Вбнъ вслухувавъ ся й черезъ

хвилю кивнувъ головою на знакъ задоволеня.

— Не сплять, — сказавъ самъ до себе.

Вбнъ шпильнувъ коня острогами, а кóнь приспѣ

шивъ ходу; галузье, щó сплѣтало ся надъ стежкою, що

хвилѣ смагало ѣздця й коня по головѣ. Кóнь стригъ ву

.. хами, стрясавъ головою, нѣбы обганявъ ся вбдъ мухъ и

"шпаркимъ крокомъ посувавъ ся напередъ,

Тй долѣтаючй гомоны ставали ся выразнѣйшй тро

—хи не зъкождымъ крокомъ. Вбнъзупинивъ коня и вслу

” хувавъ ея зновъ.

* — Не сплять, — повторивъ изъ задоволеньемъ. —

" Се ви голосъ... спѣвае!...

Вбнъ стоявъ и слухавъ. Пѣсня, передираючи ся че

резъ густе листье, вливала ся ему до вуха.

Хилѣте ся буйнй лозы, зъ-вóдки вѣтеръ вѣе,

Дивѣте ся чорнй очи, зъ-вóдки милый ѣде...
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Козакъ очевидячки чувъ задоволенье, слухаючи. И

нѣщо дивного, вóнъ-жежь пóдслухувавъ удары дѣвочого

серця. Зóсѣвъ зъ коня и взявши его за повóдъ рушивъ

напередъ.

Ясна зоряшна нбчь позволяла ему оглядати одну 57

зб щоденныхъ картинъ хуторного житя. На приспѣ пбдъ

хатою сидѣвъ понуреный, засумованый, зъ похиленою

до землѣ головою дѣдъ. Сперши ся на костурѣ, вбнъ

думавъ. Весела, гуляща, повна боротьбы, турботъ, невы

годъ и дикои свободы молодбсть пересувала ся въ па

мяти передъ его очима и вбнъ мимохóть принявъ сяо

порбвнувати ви зó самотною своею старбстю... Ишовъ по

щебляхъ житя и згадокъ, поки наконецъ не зблизивъ ся

до останнього щебля, передъ котрымъ отвирала ся чорна,

пропасть... у

— Шо-жь сe зновъ такого? цо се за яма? — пы

тавъ ся самъ про себе. .

Навкруги ледви дочутнымъ шелестомъ шелестѣло

листье, звѣзды моргаючи зъ высока, освѣчували нбчь и

здавало ся дѣдови, що середъ тишѣ чув якійсь голосъ,-I I

котрый одвѣча ему на пытаня:

— Не знаешь, що? Могила... кóнець... Усѣ людскій

мысли, що трохи не пóдъ облаки злѣтали, тутъ замкнуть,

ся, горячка житя тутъ прохолоне... Всѣ въ одну палатуи

збйдуть ея и усѣ найдуть тамъ однаковыхъ гостей, ко

трй кровь выпють, очи выгрызуть, серцй розточуть...

Такъ уявляло ся дѣдови. Въ его ногахъ спавъ ску

леный у двов песъ, а на кóлька крокбвъ вбдъ дѣда, кла

пала терлиця, порушувана Ксенчиною рукою. Дѣвчина,

терла на нѣй высушеный ленъ и приспѣвувала собѣ п

роботѣ. Клекóтъ мечика и спѣвъ зливали ся въ один

галасъ и заглушували наближенье Чечеля.
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Наконець прокинувъ ся песъ и зачавъ гарчати

пóдвѣвши голову въ сторону дорóжки, щó вела до лѣса.

На дорозѣ стоявъ Чечѣль, держучи коня, на половину

закрытый галузами деревъ и дививъ ся на Ксеньку та

на дѣда. Неждано сива голова дѣда пбдвела ся й его

непорушный збръ впяливъ ся въ Чечеля. Ксенька пóд

несеный до половины мечикъ терлицѣ зупинила въ воз

дусѣ, а въ усѣй. ви поставѣ выразило ся здивованье й

радбсть. Вбдтакъ мечикъ высковзъ изъ рукъ и дѣвчина

мимохóть сплеснула въ долонѣ зъ того здивованя ій не

жданои радости. Мечикъ, котрый впавъ на терлицю, зъ

сильнымъ клекотомъ, вырвавъ бачить ся дѣда зъ за

думы.

— Не сподѣвали ся вашои милости, — промовивъ

дѣдъ поглянувши на полковника.

Чечѣль привитавъ ся.

— П6зно вже? — запытавъ.

— И того не скажу... недовиджую... Давнѣйше бу

вало дивлючись на звѣзды, вóдгадаю пору, а теперь и

дивити ся нѣ-на-що не здало ся... бачу, блыщать ся на

небѣ, але не розбзнаю. Шо пѣвень выспѣвае, тому i

вѣрю.

— Недавно тому переспѣвали першй пѣвнѣ, — за

вважала Ксенька.

— Ну, та чи тамъ пбзно чи нѣ — сказавъ дѣдъ—

а вже коли Богъ гостя давъ, то приняти треба... Скочь

но, моя дитино, по мѣдъ.

Вбдтакъ звернувъ ся до Чечѣля.

— Гараздъ, що приѣхали... такъ якось на тбмъ

хуторѣ тяжко, що Богъ-зна якій гадки навертають ся на

голову.

— пора, дѣду, привыкати до самоты. Теперь в ще

„С
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у васъ Ксенька, а якъ прийдеть ся вóддати за кого дѣв

чину? А на те-жь дѣвчина й есть!

— Правда ваша... Вже тутъ за неи люде перевѣ

дували, а вродою й богацтвомъ Богъ ви жалувавъ. Уро

ду бачить кожный, але не всякому звѣсно, що кому дó

станеть ся дѣвчина, десять паръ волбвъ тому землю

орати-муть, муха мѣдъ носити-ме, вбвця на кожухъ и

запаску запрацюе, а въ коморѣ найшлось бы и гроше

нятъ де-не-що.

Чечѣль завважавъ жартливо:

— Не розмазуйте объ тóмъ, дѣду, бо ще тутъ якій

сватачь не до дѣвчины, а до грошенятъ нагодить ся...

— Не кожному вартъ и розказувати — вóдповѣвъ

дѣдъ.

Коли увóйшла Ксенька, поклала глиняный кухоль

и склянки, а бачучи, що дѣдъ забалакавъ ся зъ Чече

лемъ, выйшла до сѣней и сѣла на порозѣ.

При меду дѣдови розвязавъ ся языкъ.

— Вóдъ коли мого старого друга Ляхи десь запря

тали, такъ тóлько й усього мого, що зъ вами инодѣ по

балагурю... и лекше якось на серци.

— И того буде, дѣду, не на довго...

Дѣдъ задумавъ ся.

— Правда, — сказавъ, — менѣ до землѣ, а вамъ,

въ дорогу... "

— До дому, — неждано завважавъ Чечѣль.

— Якъ-то, зъ гетьманомъ? "

— Нѣ, гетьманъ лишаеть ся.

— Певне зъ весною на ново зачнуть чубитись? - !

— А вы-жь гадали, що нѣ? Миръ на те, абы при

ладити ся до вóйны. „, . . . 1

Настала хвиля мовчанки. Дѣдъ задумавъ ся надъ

тымъ, що зостанеть ся на хуторѣ ще бóльшь одинокій.

„у?

I . I
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Вбнъ полюбивъ молодого полковника, котрый пришавъ

ему до вподобы, и не бувъ радый зъ недалекои розлуки.

Чечѣль и приѣхавъ изъ замѣромъ поговорити въ-край зъ

дѣдомъ про дѣвчину, а якось не мóгъ найти спроможнои

хвилѣ, щобъ высказати те, щó ему лежало на серци.

Правда, вбнъ мбгъ розправити ся зъ дѣвчиною по ко

зацки, забрати зъ собою та й годѣ, але дѣдъ и дѣвчина

витали его прихильно, тымъ то й бувъ певный, що справа

залагодить ся мирно. ,

— По выѣздѣ вашои милости — зачавъ дѣдъ —

уже либонь и не побачимо ся бóльше! Така то доля ста

рыхъ. Сегодня переживъ день, подякуй Богови, бо завтра

Не Тв04.

— Але знаете, дѣду, я не хотѣвъ бы самъ вóдъѣ

- хати... Дайте менѣ яку памятку зъ хутора.

Ксенька почувши, що розмова пбйша про вбдъѣздъ,

почала пильнѣйше наслухувати. Отяже ѣде, a нѣже слбвця

одного про ту справу не прорѣкъ! Серце въ неи стисло

ся зъ жалю. Дѣдъ не побачить его,—а она такожь нѣ...

Коли розмова почала ся на-ново. Ксенька заперла

въ собѣ вóддыхъ й наслухувала; якъ на те, розмова

була тихѣйша.

— Незнаю, що-бъ тобѣ дати,—сказавъ надумуючи

ся, — хиба шаблю свою дамъ вашбй милости, ви менѣ

до могилы не треба.

—И шаблѣ не вóдкинуся, але ось-що: дайте менѣ,

дѣду, Ксеньку! "

Почувши свое имя дѣвчина встала легесенько зъ по

рога й наблизила ся до дверей, нахиляючи ухо. Въ свѣт

лици була тиша, котру перервавъ дѣдъ.

— По вашбй милости Богъ давъ? Ксеньку?

— А-тожь... дайте еи менѣ по божому за жѣнку,

та й годѣ!
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Дѣдъ блыскучими очима выдививъ ся на Чечеля.

— Чи то-жь дѣвчина выхована на хуторѣ, якъ дика,

коза, вашбй милости придасть ся на жѣнку?

— А менѣ яка жѣнка потрѣбна? Царбвна?

Настала опять мовчанка.

— Ваша милость забивъ вси менѣ клинъ у стару

голову!

Дѣдъ поскробавъ ся въ лысину.

— Якъ то такъ безъ сватóвъ, безъ весѣля?

— Безъ сватóвъ, безъ весѣля — та й годѣ! Нема

часу на сватóвъ та й на весѣлье, — ѣхати пора... Пóз

нѣйше, якъ Богъ дасть спокóй, то вы, дѣдусю, приѣдете

до насъ, або мы до васъ на хутóръ зъ дѣточками...

Дѣдъ мякшавъ пóдъ вплывомъ меду.

— Ну, анѣ менѣ не снило ся! — кликавъ здивова

ный Мовчанъ. — Дѣвчина маe щастье до людей. Якъ бы

то старый Палѣй дождавъ ся того, якъ то бы вбнъ ра

дѣвъ! Може дбждеть ся, може свою доньку побачить

щасливою... Хто знае, — вбнъ такъ того бажавъ!

Ксеньцѣ, коли почула слова дѣдовій, голова закру

тила ся. Те несподѣване щастье нашовняло ви такою ра

дбстю, що сльозы навертали ся ѣй на очи. Якълише зро

бивъ ся шумъ у свѣтлици, здало ся ѣй, що хтось набли

зивъ ся до дверей. Она вóдскочила швидко й выйшла на

двбръ. Голова въ неи горѣла. На дворѣ було свѣжѣйше,

свобóднѣйше.

— Ну якъ же, дѣду? — пытавъ Чечѣль.

— А якъ! Не маю кого порадити ся. Коли-бъвóнъ

бувъ, то его порадивсь-бы. Адже-жь она его дитина, та

вже-жь и моя она, я ви выплекавъ, вышестивъ, выхухавъ

— я та й моя баба, Господи прийми ви душу!Теперь-же

анѣ его нема, анѣ бабы и нѣкого радитись! Треба ли



1
I" II. III. III. IV. А. Н. Т, М А 3 II II А - 19151

II

шень у самои Ксеньки поспытати; коли воля то зъ Бо

гомъ!

— Коли такъ, то Богъ-заплать! Налиймо-жь собѣ

по чарцѣ й выпиймо за наше будуче щастье й за ваше

довге житье.

Они налили, цокнули ся, выпили.

Дѣдъ зачавъ розгадувати.

— Шастье!— казавъ и неждано пбднѣсъ голову,

выдовкивъ губы и подувъ. — Отсе то щастье! Тóлько

оно варте, що подувъ вѣтру. До щастя треба спокою, а

якъ спокою въ краю нема, то й чоловѣкъ его мати не

може; отже й щастя бути не може! Чоловѣкъ звычайно

якъ чоловѣкъ, не може лѣтати, бо крылъ нема, тому

лѣтав гадкою, себе дурить и другихъ. Яке може бути

щастье на земли, коли мы не знаемо, що насъ чека6 зав

тра. Чи Сруль знавъ, що ему доведеть ся висѣти на ши

беници? Чи Палѣй знавъ, де крыеть ся зрада? Не дур

ный бувъ бы туды шхати ся, — а проте полѣзъ! Неразъ

намъ здаеть ся, що вже нѣчого не бракуе, щожити мож

на спокóйно; отожь нѣ, якесь лихо вырветь ся нѣ зъ

вóдси нѣ зъ-вóдти й залѣзе тобѣ въ душу...

Чечѣль перервавъ тій понурй розваги дѣдовій.

—- Судженого конемъ не объѣдешь! И я не знавъ,

що колись попаду на Сорочій брóдъ, що пбзнаю ся зъ

вами, дѣду, що Ксеньку побачу й полюблю!

— Правда, вы обов. д6брали ся въ добру пару! И

ѣй видко призначила доля, щобъ не марнувала ся въ

мужицкóй хатѣ. ”

При розмовѣ минула решта ночи. Ледви домѣшный

досвѣтокъ зазиравъ у вóкна.

— Покличте, дѣду, Ксеньку; нехай и она свое сло

ВО СЕДОВСЕ,„,

Дѣдъ выйшовъ на подворье. Ксеньки не було анѣ



9952 ф Р. Р А В, II. III. III

въ сѣняхъ, анѣ коло хаты. На поклики дѣдовій она вóд

кликнула ся зъ левады, куды разомъ изъ Сѣркомъ захо

вала ся пóдъ копичку сѣна й роздумувала надъ розвяз

кою пытаня, котре впало ѣй; въ ухо въ видѣ кóлькохъ

слбвъ.

—А ходи въ хату! — кликавъ дѣдъ, почувши ви

голосъ изъ левады. -

Дѣдъ ждавъ на неи въ порозѣ. Сѣркó скавулячи

бѣгъ упередъ неи й вилявъ хвостомъ.

— Може ще меду?

— Нѣ, донько, досыть... Ходи-но въ хату, погово

римо.

Дѣдъ пригорнувъ до грудей дѣвчину й поцѣлувавъ

у голову. Вбдтакъ пбйшовъ на передъ, а за нимъ всу

нула ся въ свѣтлицю несмѣло Ксенька и станула бѣля

печи, пóдперши рукою бороду. Дѣдъ бувъ трохи пбдъ

чаркою.

— Дамъ тобѣ дѣвча, загадку, чи вóдгадаешь?

— Або-жь я знаю, яку?

— Сваты до тебе приѣхали... ось що!

. Дѣвчина задрожала зъ радости, одначе погамувала,

ся й вóдóзвала ся трохи здивована:

— О!

Дѣдъ кивнувъ головою на Чечеля.

— Ось и сватъ сидить! а знаешь, для кого? Для

себе таки! По козацки такъ! Коли тобѣ козакъ любый,

такъ поберѣть ся зъ Богомъ и — въ дорогу, бо моло

дому пильно дѣвть ся... Дѣда лишайте самого; ваша до

ля — жити, а его вмерти... А въ тóмъ, вóдъ Бога оно

324.169.656.IIТЪ.

Ксенька переводила поглядъ зъ дѣда на Чечеля й

здавалось хотѣла ему сказати: „забравъ вси душу, бери

й решту.“

1
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— Шо жь ты на те?

Дѣвчина здвигнула плечима.

— Чомъ не мавъ бы бути любый! Коли хоче,а вы,

дѣду, пвволяете, то нехай бере

— Коли такъ, нехай-же васъ Богъ благословить,—

сказавъ зворушеный дѣдъ, — поцѣлуйте ся, нехай мои

старй очи бачуть, що любовь получила васъ.

Чечѣль обхопивъ дѣвочій станъ и нахиливъ сядо ви

губъ. Ксенька боронила ся нѣбы, закрывала рукою лице

й шептала:

— Лиши... лиши...— але оборона була надто слаба

й Чевѣль поцѣлувавъ ея въ лице. "

— Поѣдете далеко... Богъ знае, чи вже коли поба

чимо ся, чи побачишь старого дѣда, Палѣя... а вбнъ же

такъ любивъ тебe, якъ... якъ... рбдный батько. Для дру

гихъ бувъ суворый, а для тебе— тихій якъ голубъ.

” Старому закрутили ся сльозы въ очахъ.

— Богъ посылае. тобѣ мужа, доброго чоловѣка, зъ

добрымъ серцемъ. Отяже шануй его й люби, иногдѣ лю

бовь выстане за щастье.

Бесѣда урывала ся ему зъ великого зворушеня.

— А де твбй хрестикъ?

Ксенька сягнула за пазуху й выняла зъ пóдъ со

рочки золотый хрестикъ зъ Роспятьемъ.

— Ось, маю.

— Поцѣлуй-же его на знакъ, що чоловѣка любити

мешь и будешь ему вѣрна. Знаешь, той хрестикъ... мати

тобѣ завѣсила вмираючи... доси вóнъ дававъ тобѣ щастье,

може й на будуче будешь щаслива.

Ксенька поцѣлувала хрестикъ. Дѣдъ обернувъ ся до

Чечеля.

—Та й ты поцѣлуй... поцѣлуй на знакъ, що ви не

покинешь, не даси на поневѣрку помежи людей. Я ка

1
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кожда ростинка була ѣй знакома... Та й дѣда доброго

завъ тобѣ, щоКсенька то моя дитина, бо я ви выплекавъ

зъ бабою и зъ Палѣемъ — и здаеть ся менѣ, що й по

«ти на «ты» быть потечь «т» «ту, не та

шла анѣ крыхóтки щастя на свѣтѣ и межи людьми змар

нувала ся...

Чечѣль нахиливъ ся до хрестика й поцѣлувавъ.

— Шо було въ нашбй силѣ, те й зробили, остальне

нехай зробить Господь Богъ; якъ его воля заорудуе,

такъ и буде.

Тымчасомъ досвѣтокъ сѣрѣвъ щоразъ бóльше. Че

чѣль глянувъ у вóкно.

— Дня дождали ся, —замѣтивъ.

— Правда, день якъ быкъ.

— Идѣть же спати вы, дѣду, i ты, моя горличко»

а я выбераю ся въдорогу. Завтра або по-завтра приѣду;

запросѣть благочинного, нехай насъ повѣнчав й поблаго

словить — и до Батурина!

Чечѣлѣ вбдъѣхавъ, але не спавъ дѣдъ, не спала я

Ксенька. Въ дѣвчинѣ радбсть мѣшала ся зб смуткомъ.

Яка дивна доля! Богъ-зна звóдкóля приѣхавъ, Богъ-зна

що за одинъ, а вслизъ ся въ ви серце, въ ви думку, въ

душу — и дѣвчина й не счула ся, якъ полюбила того

незнакомого! А теперь разомъ изъ нимъ у далеку до

рогу...

Въ ви головѣ розхрещували ся думки якъ ластбвки,

що лѣтають гурмами передъ вóдлетомъ. Чи будeзъ нимъ

щасливою? Чи вернеть ся ще коли на сей спокóйный ху

тбръ, де выросла й выховала ся якъ дѣвинá въ степу?

И коли вернеть ся?

Дѣвчина радѣла й усмѣхалася до щастя, котре миг

тѣло передъ нею неяснымъ промѣньемъ, але сумно-ѣй

було, що любимый хутбръ покине, де кожде деревце,

4
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жаль було — якъ же то вбнъ на старй лѣта одинокій

якъ палецъ лишить ся? Якъ бы еще дядько Палѣй, якъ

бы ще баба, то завсѣгды лекше оно було бы, а то якъ

былина въ степу одинокій стирчати тутъ буде!

Ѳи серце стисло ся зъ жалю.

— Шо-жь вы, дѣду, зробите тутъ самій? Зъ нами

ѣдьте!

Дѣдъ заперечивъ рѣшуче головою

— Нѣ, моя доню,— такъ называвъ ви пестливо,—

мое мѣсце тутъ. Якъ траву вбдорвешь вбдъ землѣ, то зб

вяне, такъ и з6 мною старымъ. Зрбсъ ся я зъ тыми де

ревами, зъ землею, зъ любимою пасѣкою... якъ же менѣ

вóдрывати ся, доню, вóдъ того на старй лѣта? Поки бувъ

молодый, поти вганявъ ся по свѣту. Молодый чоловѣкъ

якъ насѣнье; вѣтеръ несе его черезъ степь. И поля, ажъ

догляне для него затишне мѣсце й положить; прийде

дощь, пóдлие, сонце зогрѣе землю и зъ того насѣня вы

ростe ростинка, запустить глубоке корѣнье, — се ста

рóсть, моя доню, — не можна вырвати ростины изъ зе

млѣ, бо зóвяне передъ часомъ; не можна й старого вó

дóрвати вóдъ его почвы... Тутъ и баба недалеко, хочь

панахиду иногдѣ вóдслужу... та й вóнъ може поверне...

Урвала ся голосна розмова, аледѣдъ снувавъ пряжу

своихъ думокъ по-тихо дальше.

— И радости дождавъ ся въ дома, — думавъ дѣдъ

про себе, — и не будe зъ кимъ радбстю подѣлити ся!

Ксенька йде за-мужъ — що-же зъ того? Анѣ короваю

не сшечуть дома, анѣ гблця не буде, анѣ панны молодои

на посадѣ не посадять. Хто знае, чи се не зла ворожба

яка, чи те все закбнчить ся щастьемъ? И ви матѣрь са

ме такъ забравъ Палѣй наче въ полонъ; завѣзъ Богъ

знае де и змарнувала ся безталанна... Ксенька й доси не
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знаё, хто була ви мати и що зъ нею стало ся — може!

такъ и лѣпше! Спокóйну мати-мe душу. I

Поволи въ мѣру того, якъ дѣдови мѣдъ уступавъ

ся зъ головы, приходили иншй гадки. Не подобавъ ся

ему той поспѣхъ, зъ якимъ усе те робило ся именно же,

що не берегло ся народного звычаю весѣльного. Але

треба було зъ тымъ згодити ся, коли инакше не могло

бути.

Зъ тою думкою вóнъ и заснувъ.

Сонце не дало ему спочивати. Вбнъ... уставъ, за

прягъ конѣ й поѣхавъ самъ у Хвастбвъ по благочинного. [

Зъ гетьманского обозу приѣхавъ Чечѣль, якъ бувъ

заповѣвъ, и благочинный давъ молодбй парѣ слюбъ.

Дѣдъ получивъ молодыхъ при собѣ, выправивъ зъ ху

тора й обое ихъ провожавъ далеко въ степъ, а наконецъ!

попращавъ. "

Довго дививъ ся вбнъ за вбдъѣзжими, поки не зни

кли зъ очей, вóдтакъ сльозою зайшло ему око и сказавъ:

самъ до себe: I

— Богъ знае, чи вже тебе коли побачу, моя!

д0НК0. . .

Серце въ него стисло ся зъ жалю—зъ жалю надъ

своею старбстю й одинокбстю. I

Степовый вѣтеръ засвиставъ по-при него. Дѣдъ кив

нувъ головою.

— Давный знакомый!... неразъ менѣ въ очи зази

равъ вси, але тогдѣ й мои очи инакше дивились! I

Вѣтеръ немовь знарошна метлявъ и розвѣвавъ его

вод0СЪ63.

А дѣдъ стоявъ, пóдносивъ голову наче любувавѣ

ся шумомъ и свистомъ степового вѣтру, наче той вѣ

теръ нашептувавъ ему спогады якйсь, пѣсни, оповѣдав

якійсь подѣѣ... Вбнъ стоявъ такъ довго, думавъ
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нашаоб

мовчавъ. Вбдтакъ еще разъ за вбдъѣзжими глянувъ въ

ОСТа-IIIIЬе,

—- Не видно вже... — сказавъ. — Ну рушай,

старый, "до дому.... незадовго й ты въ дорогу выбе

решь ся...

И пошкандыбавъ поволи на хутбръ.

Бiбдіотека найзнамен. повѣстей томъ ХLV, 17
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XII.

Обосѣчна вагливбсть.

Приѣздъ Чечеля до Батурина бувъзаповѣтомъ при

ѣзду самого гетьмана. Поворотъ Мазепы мавъ оправда

нье въ тыхъ поголоскахъ про вбйну, якй кружали се

редъ народу. Сельскій нарóдъ и козаки хочь и не бави

ли ся въ політику, та все-жь добачали, що громаджено

вóйска и стравнй запасы. Говорено межи собою, щомиръ

не вартъ нѣчого, бо тревати-ме лише такъ довго, поки

одна й друга сторона не приладять ся до вбйны. Зосе

редженье головныхъ военныхъ силъ на пбвночи пбдъ ру

кою Шереметьева було доказомъ, що царь задумавъ роз

вити тамъ театръ вóйны мабуть за-для того, абы заго

родити ворогови вхóдъ у середину краю. Очевидно царь "

не бажавъ собѣ такожь, абы Карло йшовъ на пбвдень и

злучивъ ся тамъ зъ козаками. Длятого на всякій вы

падокъ розмѣстивъ вóйска на граници Украины пóдъ

начальствомъ Меншикова. I

У самого-жь царя була думка прихвлялись до од-,

ного або до другого полководця въ мѣру того, въ котру

сторону справить свои силы Карло. Царь сумнѣвавъ ся,

чи шведскій король вóдважить ся пóйти на Украину, бо

ледви чи схоче заганяти ся въ далекій степь, де може

забракнути ему поживы для вóйска, и програе кампанію
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„ шпагу, — и ч

безъ битвы. Було-бъ се надто небезпечне вóддаленьевóдъ

границъ власнои державы й лише въ такбмъ разѣ выда

вало ся можливе, коли-бъ гетьманъ обѣцявъ свою по

мбчь. Доси царь не мавъ певности що-до того, хочь пб

дозрѣня були сильнй, що Мазепа хилить ся до Карла Il

до Лѣщиньского бодай симпатіями; та оно не перепиня

ло, якъ бачилось, гетьманови давати дѣйствій доказы

вѣрности.

Царь не мóгъ легко порозумѣти справы; не знавъ

по-просту, чи мае проти себе вправного й хитрого полі

тика, чи лише людска заздрбсть посуджуе гетьмана о

зраду. Звóдси й плыла царева вагливбсть що-до поведеня

проти Мазепы. Петро тримавъ надъ его каркомъ кор

пусъ Меншикова и ждавъ, чи становище гетьманове

якимъ чиномъ не выяснить ся. Дѣлати проти него царь

не мóгъ. Коли гетьманъ вѣрный, то выявленый ему до

казъ недовѣря зъ приятеля робивъ вго царевымъ воро

гомъ майже въ самбмъ домѣ; а коли зраджувавъ царя

потайки, то не лишало ся нѣ-що иншого, якъ бути гото

вымъ и на такe. Царь готовивъ ся отже, збираючи

вбйско. .

Одночасно-жь велѣвъ гетьманови Петро вертати ся

зъ Польщѣ заздалегóдь ще заки пóчнеть ся акція, щобы

въ дан6мъ разѣ не наткнути ся на опбръ зъ его сторо

ны, бо тогдѣ кóлькадесять тысячѣвъ вóйска кинутого на

вагу вóйны по-за обсягомъ царевого вплыву могло бы

мати фатальнй наслѣдки, бо послужило-бъ тымъ розпа

ленымъ ядромъ, кругомъ котрого легко могли бы гро

мадитись запальнй матеріялы народній, а тогдѣ довелось

бы вести не одну, а двѣ вóйны. Длятого царь волѣвъ

мати гетьмана въ Батуринѣ. Коли вóнъ вѣрный, то его

вѣрнбсть лекше дасть ся вжити, а коли кув зраду, то

лекше прийдеть ся зъ нимъ бороти ся.
1 45
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1 II

Оба політики, царь и гетьманъ, выжидали Гетьманъ

зъ иншихъ причинъ вóдкладавъ остаточный выступъ и

явну злуку зб Шведами; вóнъ ждавъ хвилѣ, коли та

злука меже завдати могучости формуючои ся державы

найдоскульнѣйшій, найтяжшій ударъ.

Така саме хвиля мала бути зворотною точкою его

дѣланя, а за таку уважавъ гетьманъ ту хвилю, въ ко

трóй дорóга въ глубину Московщины буде для Карла

отверта.

Дожидаючись ви, гетьманъ вѣвъ дальше потайну

аriтацію й призбирувавъ засобы наживы на выпадокъ,

пити въ Украину на зимбвку. Гетьманъ леда хвиля спо

дѣвавъ ся вѣсти, котра позволила бы ему наконецъ по

класти свóй мечъ на вагу вбйны. Дежиданье стало ся

въ него станомъ трохи не хоробливымъ. За кожнымъ

разомъ пытавъ однаково въ Орлика, коли той увбйшовъ

до него:

— Нема вѣстей?

— Жадныхъ...

На гетьмановому обличю зъявлявъ ся выразъ не

терпеливости.

— Се мене дивуe iй журить. Карло въ своихъ во

внныхъ дѣлахъ завсѣгды рѣшучій, теперь якъ разъ ба

вить ся въ кунктатора. "Чт

1

коли-бъ карлова въ глубины краю пришло ея вóдсту- 1

!

!

Орликъ успокоювавъ его.

— Король шведскій будучи на мѣсци, знав лучше

чѣмъ мы, розбзнати положенье. Видко або есть якійсь

перешкоды, або дожидаеть ся.

Але такй замѣтки не вспокоювали гетьмана, котрый

стававъ ся шо-разъ дразлившій, неспокóйнѣйшій, нерво

вый, чимъ близшою була хвиля рѣшучого выступу. Духъ

тревоги опанувавъ его, наче сумнѣвавъ ся въ успѣхъ
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справы, хочь доси не мавъ нѣякихъ причинъ до того, —

его плянъ розвивавъ ся рбвно, якъ нитка изъ клубка.

— Непокоить мене се, — сказавъ черезъ хвилю, —

що о. Якова нема доси. Повиненъ бы бути вже давно.

Орликъ нѣчого не вóдповѣвъ на те, а мовчанье бу

ло знакомъ, що не признав гетьмановыхъ побоювань.

Взагалѣ на гетьманскому дворѣ панувало якесь

лихорадне, ненормальне житье выкликане не лише не

певнóстю и тревогою, невóдступными товаришками вóй

ны, але й безупиннымъ нервовымъ напруженьемъ, въ

якбмъ жили особы, допущенй до тайны. Безустанна до

жиданка чогось, боротьба чувствъ и думокъ выкликана

самою ситуаціею, вытворили якусь понуру, грóзну на

вѣть домашню атмосферу тымъ бóльше, що, якъ то звы

чайно въ такихъ выпадкахъ бувае, успособленье кóль

кохъ осóбъ надавало якусь сѣру краску всему окру

женю, котре пбддавало ся мимохóть тому вплывови.

Разъ-у-разне одержуванье стафетъ, высылки куріeрбвъ,

понура мовчанка, середъ якои все те дѣяло ся, робили

вражѣнье тишѣ, пбсля котрои настав буря.

Одинъ Орликъ зб звычайнымъ своимъ спокоемъ за

лагоджувавъ усѣ справы, а его мармурове лице не зра

джувало нѣякихъ чувствъ, нѣякои боротьбы, — якъ ко

ли-бъ у него въ головѣ не було нѣякои власнои мысли,

а нервы були недоступній для вражѣнь. Вбнъ працювавъ

повсечасно, въ день и въ ночи, одностайно якъ машина,

самъ зъ депешами ходивъ до гетьмана, а въ ночи будивъ

его власною рукою.

Черезъ кóлька день по тóй послѣднóй розмовѣ зъ

гетьманомъ, повнбй несупокою, прийшли въ гетьманску

канцелярію депешѣ вóдъ Петра.

Уже було певно по пбвночи, якъ ихъ Орликъ вбд

читувавъ.
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знаё, хто була ви мати и що зъ нею стало ся — може

такъ и лѣпше! Спокóйну мати-мe душу.

Поволи въ мѣру того, якъ дѣдови мѣдъ уступавъ

ся зъ головы, приходили иншй гадки. Не подобавъ ся

ему той поспѣхъ, зъ якимъ усе те робило ся именноже, -

що не берегло ся народного звычаю весѣльного. Але

треба було зъ тымъ згодити ся, коли инакше не могло

бути.

Зъ тою думкою вóнъ и заснувъ.

Сонце не дало ему спочивати. Вбнъ... уставъ, за

прягъ конѣ й поѣхавъ самъ уХвастбвъ по благочинного.

Зъ гетьманского обозу приѣхавъ Чечѣль, якъ бувъ

заповѣвъ, и благочинный давъ молодбй парѣ слюбъ.

Дѣдъ получивъ молодыхъ при собѣ, выправивъ зъ ху

тора й обое ихъ провожавъ далеко въ степъ, а наконецъ ",

попращавъ. .

Довго дививъ ся вбнъ за вбдъѣзжими, поки не зни

кли зъ очей, вóдтакъ сльозою зайшло ему око и сказавъ

самъ до себе:

— Богъ знае, чи вже тебе коли побачу, моя

д0НКО.. .

Серце въ него стисло ся зъ жалю—зъ жалю надъ

своею старбстю й одинокóстю.

Степовый вѣтеръ засвиставъ по-при него. Дѣдъ кив

нувъ головою.

— Давный знакомый!... неразъ менѣ въ очи зази

равъ вси, але тогдѣ й мои очи инакше дивились!

Вѣтеръ немовъ знарошна метлявъ и розвѣвавъ его

вод0СЬ63.

А дѣдъ стоявъ, пóдносивъ голову наче любувавъ

ся шумомъ и свистомъ степового вѣтру, наче той вѣ

теръ нашептувавъ ему спогады якйсь, пѣсни, оповѣдавъ

якйсь подѣѣ... Вбнъ стоявъ такъ довго, думавъ и "
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удивлекатег

мовчавъ. Вбдтакъ еще разъ за вбдъѣзжими глянувъ въ

ОСТАНIIIЬе.

—- Не видно вже... — сказавъ. — Ну рушай,

старый, "до дому.... незадовго й ты въ дорогу выбе

решь ся...

И пошкандыбавъ поволи на хутбръ.

Бiбдіотека найзнамен. повѣстей томъ ХLV, 17
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Въ депешахъ видко заключали ся важнй вѣсти, бо

Орликъ тримаючи ихъ у рукахъ, перейшовъ ся кóлька

разбвъ по кóмнатѣ, нѣбы надумуючись.

— Треба его збудити, — сказавъ самъ до себе.

И пбйшовъ у гетьманскй покоѣ.

Въ гетьмановбй спальни палала, олѣйна лямшка ій

червонымъ млавымъ свѣтломъ розсвѣчувала просторну

кóмнату. На шелестъ крокóвъ гетьманъ прокинувъ ся.

— Се ты, Орликъ?—запытавъ зъ поспѣхомъ при

мѣтнымъ нежданому прокидови.

— Я... есть депешѣ вбдъ царя.

— Шо-жь тамъ?

— Шереметьевъ побитый пбдъ Могилевомъ.

Здивованый гетьманъ протиравъ чоло й очи, наче

збиравъ думки. "

— А Карло? пбйшовъ дальше?

— Нѣ, объ тóмъ депеша незгадуе... царь сповѣщаe

лишень, що Левенгавптъ высланый у Литву.

—УЛитву? Чи добре перечитавъ лишень?

Въ гетьмановóй головѣ бувъ сумнѣвъ. "

— УЛитву. Можеза-для того, абы рознести остан

ки партіи саскои, абы не мати за плечима ворога ймати

свобóднй руки до дѣланя.

. Сей домыслъ не вдоволивъ одначе гетьмана.

— Ѳсть у тóмъ щось, чого зрозумѣти не можу...

Маючи передъ собою таку силу, якъ Россія, i побѣдив

ши ви, не лишалось бы нѣчого иншого, якъ сполучити

всѣ силы, aбы вóднесену побѣду выхóснувати; — а ко

роль въ рѣшучбй хвили не сполучае силъ, але роздѣлюв.

Чи ты не помыливъ ся? Шереметьевъ побитый?

— Побитый... -

— Се не абы яка побѣда... адже-жь у него було

сорокъ тысячѣвъ вóйска.
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Настала мовчанка.

— Нѣщо не есть иншого, — продовкавъ зъ розва

гою гетьманъ, — aбо побѣда непевна, або Петро загоро

дивъ Левенгавштови дорогу въ середину краю.

— И се може бути.

— Та, нѣщо намъ иншого не лишаеть ся,— завва

жавъ гетьманъ, — якъ дожидати ся приѣзду о. Якова.

Черезъ хвилю гетьманъ додавъ:

— Чого-жь хоче вóдъ насъ еще?

— Якъ звычайно... пбдмоги. Царь жадав, щобы три

тысячѣ козакóвъ выслати Шереметьеву дорозпорядженя.

Гетьманъ понуривъ ся въ задуму.

— Подумаемо объ тóмъ...

— Ѳго величество жадае, абы ему въ сѣй хвили

вóдповѣсти оборотнымъ куріеромъ.

Настала опять мовчанка.

— Вбдпиши, — сказавъ гетьманъ, — що по вые

квіпованю сейчасъ будутъ высланй.

Вбдтакъ додавъ:

— Пождати мушу... Адже-жь не можу обезсилю

вати ся супроти непевнои ситуаціи. Треба намъ зъ даль

шими кроками здержати ся до приѣзду о. Якова; вбнъ

намъ привезе щось певного.

Непевнбсть положеня вязала украиньского гетьмана

тымъ бóльше, що одержана черезъ куріера вѣдомбсть

насувала ему такъ богато домыслóвъ, що зъ ихъ лябі

ринту не мóгъ выплутатись, а тымчасомъ заходила що

разъ наглѣйша потреба рѣшучого дѣланя. Подразненый

дожиданьемъ, неспокóйный гетьманъ попадавъ иногдѣ

въ апатію, въ резигнацію и ждавъ прочуваючи щось не

доброго.

Пóвъ житя свого вбддавъ вóнъ однóй думцѣ: вы

рвати ся зъ-пбдъ опѣки, працювавъ за-для нея невсипу
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що, проворно, довго, часто успѣшно, схилявъ ся, брехавъ,

ошукувавъ... Чи-жь бы тій всѣ упокореня мали згинути

марне? Осуджували его за гордовитóсть, самолюбнбсть,

жажду славы, — а вóнъ же-жь найлучше знавъ, що се

и есть те звычайне болото, котрымъ обкидаеть ся людей,

що стоять на передѣ!

Середъ тои лихорадки i непевности дожидали ся

въ Батуринѣ приѣзду о. Якова. На его видъ гетьманъ не

мбгъ погамувати свою нетерпеливбсть.

— Шо-жъ тамъ стало ся, ради Бога —

КЛИКавъ,

6го блыскучй гадками, огнистйзъ неспокою очи вди

вили ся въ о. Якова, наче силували ся заздалегóдь уга.

дати вóдповѣдь, заки ще буде высказана.

Поважный, спокóйный патеръ повитавъ церемоніяль

IIО Гетьмана,

—- Сѣдайте, отче... говорѣть!

Ѳзуитъ выймивъ зъ ледвизамѣтнымъ хитримъ усмѣ

хомъ табакирку, пбдсунувъ ви гетьманови, самъ заживъ,

вбдтакъ вытеръ нбсъ у кратчату шовкову хустку.

— Все, — говоривъ розмѣрнымъ сухимъ голосомъ

— иде якъ найлѣпше на славу Божу й вашу.

Мазепа перебивъ вму.

— Була вóдъ царя звѣстка, що Переметьевъ поби

тый. Чи се правда?

— Шира правда.

— По що-жъ выславъ король Левенгавшта въ Лит

ву? Длячого не выкористуя побѣды? не йде въ глу

бину Московщины, якъ було умовлено? Не розу

мѣю сего. .

— Саме за-для того 6го королѣвска милость ко

роль шведскій велѣвъ мeнѣ мерщѣй ѣхати iй положенье

Выясвяти,

За
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— Такъ що-жь? — нетерплюче пытавъ ся геть

Л1241IIIѣ.

Патеръ заживъ опять табаки.

— О, зъ такимъ противникомъ якъ Петро, то не

абы яка справа! Выграти Шведамъ битву позволивъ,

але — не давъ имъ по битвѣ ѣсти.

Гетьманови не подобала ся балакучбсть тамъ, де

треба було якъ найскорше саму подѣю высказати.

— Не розумѣю.

— Заразъ ваша гетьманска милость зрозумѣвте.

На трицять миль навкруги Петро все знищивъ испаливъ?

такъ що король пбсля побѣды найшовъ ся безъ поживы

для вóйска и въ глубину царства вырушити не мóгъ.

Въ мѣру якъ зъ устъ патра падали слова, гетьма

нове лице блѣдло що-разъ бóльше, наче кожный выразъ

выяснявъ ему лучше положенье, усю грозу котрого, не

вырозумѣлу патрови, розумѣвъ гетьманъ гараздъ.

—Такъ по що-жь вóддѣливъ вбдъ себе Левенгавшта?

— За поживою въ Литву пбславъ.

Кожна вóдповѣдь о. Якова робила пригнѣтаюче вра

жѣнье на гетьманѣ. Вбнъ теръ чоло рукою, камѣтувавъ

щось, думавъ и мовчавъ.

— Не вже-жь король шведскій, великій воѣвникъ,

вырушаючи въ глубину неприятельского краю, сшодѣ

вавъ ся, що люднбсть зганяти-ме ему въ обозъ стада,

баранбвъ и волóвъ? Печеный хлѣбъ довозити-ме?

—Вбнъ же-жь числить на вашугетьманскумилость.

Вбнъ знае, що въ союзника въ домѣ найде гостинный

привѣтъ.

Лесть не подобала ся гетьманови.

— На вóйнѣ не можна на гостиннбсть числити, —

вóдказавъ.
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По хвили мовчанки, котру о. Яковъ заповнивъ за

житкомъ табаки, гетьманъ запытавъ опять.

— Якй-жь дальшй пляны й кроки, Ѳего королѣвскои

милости? Треба: менѣ знати, щобы приложити ся до

IIIIXIIIЪ.

— Змѣнивъ дорогу король. Замѣсть ити въ глубину

Россіи, вырушивъ на Стародубъ.

Гетьманъ машинально хитнувъ головою.

— Змѣнивъ...— повторивъ гетьманъ глухимъ гомо

номъ, — а що зъ поживою?

" — Левенгавитъ дожeне по дорозѣ.

— А що, якъ Петро догнати не дозволить?

Ся несподѣвана гадка вразила о. Якова, але вóдпо

вѣди на неи не мóгъ найти.

Нечайна змѣна замѣрбвъ Карловыхъ псувала зов

сѣмъ усѣ пляны гетьмановй, бо замѣсть могучого союз

ника вбнъ мóгъ мати въ шведскбмъ короли дуже сум

нѣвну силу. "

Невмѣлбсть выхóснувати шеремогу, недостача пожи

вы, а зъ того конечна потреба змѣны основного пляну

и немовъ вóдступъ изъ поля боротьбы, могли выкликати

упадокъ духа въ вóйску, а що бóльше, могли змбщнити

чи бодай дати змогу змбщнити ся Петрови, котрый певно

не забарить ся выкористати те положенье.

Ситуація була фатальна; але кбсть кинута и треба

було грати до кóнця. .

Пóсля тои розмовы зъ о. Яковомъ гетьманъ покли

кавъ Орлика и переповѣвъ ему почутій вѣсти. Гетьманъ

бувъ роздразненый и горячивъ ся.—Згубивъ себе й ме

не, — сказавъ зъ горестю— всѣ пляны збуривъ! Се не

зрозумѣлый для мене доказъ непослѣдчости. Розбивъ усю

армію й отворивъ собѣ дорогу въ середину неприятель

ского краю, — отже поки жовняръ уповный духомъ по
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бѣды, поки неприятель не зббравъ новыхъ силъ, треба

йти на передъ и добути поживу! А вóнъ — вóдступаетъ

ся! Дѣлить и обезсилюв власнй силы и зъ тыми обезси

леными силами до насъ иде, коли тутъ на карку сидитъ

Меншиковъ, котрый навѣть битвы вму не выдасть, а ли

ше зъ боку сѣшати-ме вóддѣлы й нищити-ме...

Гетьманъ говоривъ сезворушеный майже з6 слѣзми

IIIЪ () Ч24XIII.

— Треба щось радити, — завважавъ Орликъ.

— Радь, моя голова надто прибита тымъ усѣмъ.

Теперь пора було-бъ почати акцію— а якъ почати? Ко

роль шведскій пеза далеко.Петро жадав высылки трьохъ

тысячь вбйска... за плечима Меншиковъ зб своимъ кор

пусомъ.

Положенье справдѣ було незавидне.

— До сего додай недовѣрье царя. Нехай лише те

перь велить Меншикову вдарити на Батуринъ, а пббье

насъ на прахъ!

— Треба-бъ Петра успокоити... — завважавъ Ор

ЛИКЪ.

— Успокоити... за довго мы натягали струну.

— Потрѣбувати можна.

— Потрѣбуй, а якъ?

Мармурове наче мертве лицеОрлика выражало спо

кóйну задуму.

— Здаеть ся, есть... Въ канцеляріи маемо письма

сторонника Лѣщиньского, якогось Тарла, щó голосно веш

тавъ ся по краю iй організуе Карлови помбчь... пбслати-бъ

тій письма цареви, нехай у тбмъ бачить новый доказъ

нашои вѣрности; пересвѣдчити его, що конче треба дѣ

лати спѣшно, щобы разъ на завсѣгды скрутити лобъ

шведскóй гадрѣ!



371) ф Р. Р А В, II. III. III

— Ше не пора, Орлику. Нехай упершь Карло до

буде Стародуба, нехай мае якуточку опору. Тогдѣ нашъ

выступъ мати-ме якусь вагу.

Орликъ прибравъ поважный тонъ.

— Надто вже мы вóдкладаемо. Вóдкладати добре,

але лише до поры, а вóдкладаючи надто, зашкодимо собѣ.

Гетьманъ успокоеный трохи тымъ, що о. Яковъ вы

яснить цѣль высылки письмъ Тарла й того докладу до

Петра яко потребу маскуватись до часу, ждавъ уже

лише, коли Шведы добудуть Стародуба, абы зб своими

силами получити ся зъ Карломъ,—коли прийшовъ вóдъ

царя приказъ, щобъ гетьманъ сейчасъ выславъ 10.000

козакóвъ на помбчь Сѣнявскому, три тысячѣ Шереме

тьеву, а три самому цареви до боку.

Бувъ се новый грбмъ, нова проба, котра потрясла

гетьмана до глубины. Пбсля свого пересвѣдченя вóнъ не

мбгъ выйти Карлови на зустрѣчь, поки не одержить вѣс

ти, що король шведскій пбйшовъ на Стародубъ и

тамъ осѣвъ ся. Въ гетьманову душу вкрала ся невѣра й

пбдозрѣнье, чи межи королемъ а Петромъ не настало

порозумѣнье або може й союзъ. Въ такбмъ выпадку

крокъ, котрый выявлявъ бы его зраду, бувъ бы фаталь

ный. Зрада принесла-бъ ему тогдѣ лишь упадокъ безъ

нѣякои користы для Украины и для него. Выжиданье й

політикованье выдались ему одинокими способами дѣла

ня, бо навѣть на злучай союза лишили-бъ ему ще спро

могу вóдступитись.

Супроти такихъ комбінацій не сповнити приказъ

Петровый значилось-бы пóдносити выразный бунтъ и вы

явилась-бы вбдъ-разу вся ситуація, затаювана такъ дов

го й такъ успѣшно. Опроче-жь навѣтъ по высылщѣ тыхъ

16.000 вбйска лишало ся ще гетьманови якихъ 20.000.

Зъ такою силою при щасливыхъ обставинахъ зможе въ

".
4
ч.
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короткóмъ часѣ утворити нову армію. А Хмельницкій

же зъ чимъ зачинавъ? А одначе зумѣвъ зруйнувати

Польщу!

Такими обчисленями гетьманъ потѣшавъ себе й о

правдувавъ. Супроти того не лишалось ему нѣ-що ин

шого, якъ пбддати ся приказови Петра й до краю збе

регти видъ вѣрности.

Неповодженя однй по другихъ побивали немовъ обу

хомъ гетьмана й вытисли слѣды на его успособленю й

думкахъ. Въ его душу разъ закравъ ся сумнѣвъ, чи по

ведеть ся дѣло, и мовъ шашель дерево, точивъ и надгры

завъ его душу. Гетьманъ жахавъ ся выконати плянъ,

котрый самъ заснувавъ, за-для котрого працювавъ довгй

лѣта. Лякавъ ся приложити до него послѣдню печать

лишенъ длятого, що боявъ ся неповодженя, бо непово

дженье ще въ бóльшу пропасть втрутило-бъ тыхъ, ко

трыхъ мавъ ратувати. Точный, проворный, провидющій

гетьманъ мучивъ ся гадкою, що мабуть невсе якъ слѣдъ

провидѣвъ, не досыть бувъ осторожный, що не обчисливъ

ся. Сила, можнбсть, а ще бóльше нѣчимъ не переможна

енерія противника такъ его пригнобляла, що переставъ

вѣрити у власній силы. Вбдкладавъ, шукавъ скрóзь на

дѣѣ и готовъ бувъ вóдступитись, абы лишень приготови

ти ся лучше, выждати спосббнѣйшу хвилю до дѣланя,

абы лѣпше й певнѣйше вóддати ударъ. "

Той въ останнóй майже хвили зродженый сумнѣвъ

заслонявъ передъ его очима правдивудоносимбсть подѣй;

гетьманъ стративъ мѣру въ ихъ оцѣнцѣ й обманювавъ

себе.

Вже лише однымъ одна гадка, наче огникъ, свѣти

ла ся зъ далека: що Скоропадскій пбддасть Стародубъ

и получить ся зъ Карломъ. Алей передъ тымъ огникомъ

якась тѣнь перемигала й заслоняла ви разъ-у-разъ. Бу
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Гетьманъ не дуже вѣривъ, якъ видко було, въ той

спосóбъ.

— Га! пиши,—сказавъ изъ деякою резигнаціею —

трѣбуй, пбшли ему письма. Одначе менѣ здаеть ся, що

то вже за пбзно, правда?

— Треба трѣбувати. Може спонуканый нашою вѣр

нóстю Петро звелить намъ выступити проти шведского

короля, се було-бъ улекшенье задачѣ.

Мазепа глянувъ на него зъ недовѣрьемъ.

— Вѣришь у те?

— Нѣ, —- вóдказавъ певно Орликъ—а все-жь таки

не можемо ждати спокóйно, поки насъ не повяжуть. Тре

ба боронити ся до самого краю.

Письма Тарла вразъ изъ одвѣтно уложенымъ геть

маньскимъ докладомъ выслано Петрови сейчасъ.

Гетьманъ щоденно бувъ якъ найлѣпше поинформо

ваный про рухи шведскихъ войскъ и ждавъ лишень, коли

зближать ся до Стародуба, щобы й собѣ розпочати за

чѣпнй кроки.

Неждано Карло на кóлька маршѣвъ передъ Ста

родубомъ зупинивъ ся iй сейчасъ выславъ до гетьмана

штафету.

Листъ писавъ власною рукою Карло. Подражненый

непевнóстю й напруженымъ положеньемъ Мазепа почавъ

читати той листъ не безъ тревоги. Лице его неждано

зблѣдло, очи станули стовшомъ, а зъ тремтючои руки

листъ выпавъ на землю. Гетьманъ ледви мавъ силузбли

зити ся до крѣсла й сѣсти.

Орликъ схиливъ ся i пбднявъ листъ.

— Перечитай, — сказавъ гетьманъ.

Коли Орликъ скóнчивъ читати листъ и зупинивъ

здивованый збръна гетьманѣ, Мазепа додавъ изъ деякимъ

смуткомъ:



I" Е Т Ь М. А. Н. Т, М А 3 II II А У119}

— Зла се ворожба...

Писарь не хотѣвъ лишити его надѣ и уваги.

— Се рѣчь звычайна, — сказавъ, силуючи ся при

дати свому голосови штучный выразъ байдужости.

— Е, нѣ, Орликъ, се рѣчь незвычайна! Непорозу

мѣнье выяснить ся, оно такъ, але втраченый часъ не

вернеть ся. Карло зушинивъ вóйско, поки надóйде вóд

повѣдь; кóлька день мине, а на вóйнѣ хто гаеть ся, той

зъ огнемъ граеть ся.

Цѣле непорозумѣнье було въ тóмъ, що тій письма

Тарла разомъ изъ листомъ Мазепы, повнымъ покоры й

лайки на Шведбвъ шошали ся въ руки Карлови.

— Не ма сумнѣву, — говоривъ дальше гетьманъ,

що коли король спинивъ по дорозѣ вóйско, отже побою

вавъ ся зъ нашого боку засѣдки; значить, ажь тогдѣ

вырушить дальше въ походъ, коли дóйдутъ до него нашій

выясненя, а до тои поры Петро такожь незалишить на

годы влучити для себе якій хосенъ.

— Для бóльшои певности треба выслати о. Якова.

— Очевидно. Ты, любый Орлику, приготовишь сей

часъ мóй листъ.

— Приготовлю.

Орликъ не выходивъ, видко мавъ щось сказати.

Була сe звычна метода: ждати i мовчати.

— Шо маешь еще сказати?

— Маю. Здаеть ся менѣ, що теперь пора-бы вашбй

210]IIОЕВелIЪIIIIОСЕНОСТII 3249454VIII.

Гетьманъ не грѣшивъ рѣшучбстю нѣколи. Вмѣвъ

заснувати плянъ, але не вмѣвъ перевести, не вмѣвъ улу

чити спроможнои хвилѣ, абы почати дѣло. Замѣтка Ор

лика зробила на ньому вражѣнье несподѣваного удару.

—Такъ думаешь?

. — Такъ менѣ здаеть ся, пбзнѣйше буде тяжше.
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ла се друга гадка, що высувала ся зъ глубины душѣ й

стояла передъ нимъ разъ-у-разъ недвижна, незрушима,

грбзна въ своихъ наслѣдкахъ, котрй вела за собою: а

якъ Скоропадскій зрадить тебе? Чи не лучше було-бъ

послухатись Орлика ій выйти Карлови на зустрѣчь уже

давно?

Ся безупинна боротьба душевна й вагливбсть при

гнѣтала й ломила здаеть ся его зелѣзну вдачу. Гетьманъ

попавъ у мелянхолію, въ невпинну задуму, котра зане

покоила окружаючихъ. Орликъ, котрый прикладавъ руки

до усеи роботы, знавъ и вóдгадавъ найлучшеможе станъ

душѣ й успособленье гетьмана, але его вплывъ ослабавъ

що-разъ бóльше супроти выразнои Мазепинѳи охоты усу

вати ся вбдъ людей i замыкати ся въ якусь одчайливу

мовчаливбсть. Вóдъ кблькохъ день гетьманъ писавъ щось

и укладавъ, наче приготовлявъ ся на якійсь крокъ, зъ

котрымъ еще мусѣвъ таити ся.

За тымъ писаньемъ застала его увбйшовши въ кóм

нату Мотря. За нею дѣвчина служанка несла якійсь

сувбй.

— Положи те, — сказала гетьманша — й можешь

вбдбйти.

Она глянула на мужа. Блѣде лице, змѣшаный по

глядъ, несупокóй, — все те зраджувало въ ньому якусь

внутрѣшню боротьбу зъ собою Она зблизила ся до него

й поцѣлувала въ чоло. По тбмъ поцѣлунку глянула ему

пильнѣйше въ лице.

— Шо тобѣ, голова твоя, якъ у огни...

Гетьманъ вóдказавъ нерадо:

— Нѣчого менѣ не есть...

Замѣтивши, що ся вóдповѣдь не вдоволить жѣнки,

д0давъ: - "и
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— Станувъ надъ берегомъ, — нѣ перескочити нѣ

переплысти!

Мотря вчинила ся, що не розумѣе натяку.

—Ты писавъ?

— Писавъ... письмо..

—До? — И глянула ему пильно въ очи.

— До Меншикова. "

Голосъ мужа выдавъ ся ѣй якійсь глухій, беззвуч

ный, смутный, зломаный.

Жалко ѣй стало его. Обняла егоза шиню и поцѣлу

вала. Не допытувала ся, якій змѣстъ письма, але вóдга

дала гетьмановый новый плянъ: певне закликав вто до

спбльного дѣланя. Вчинила ся одначе, що не догадуетъ

ся нѣчого, хотяй чула, шо стисло ви щось нѣбы могучій

клѣщѣ, за серце.

Чи-жь се можливе? хиба-жь вóнъ вóдступить ся

въ останню хвилю? Чи-жь тóлько часу, людей та крови

змарнувало ся на даремне?

Она сидѣла на поручю фотелю мужа, похилена до

него обнявши его лѣвою рукою. Неждано пбдвела руку

й закрыла собѣ нею очи. Ѣй здало ся, що повзъ при

жмуренй очи пересунула ся батькова тѣнь... Чи-жь

и вбнъ надаремне поклавъ голову? Чи той, котрого она

такъ сердечне любила за те, що навчивъ ви любити вбт

чину, не постане въ оборонѣ того коханого краю?

Чи той чоловѣкъ, котрого она полюбила, то бла

зень и обманець, самолюбъ и зледащѣлый сибаритъ, а

бóльшь нѣчого? Вбнъ? Вбнъ, гордый при власти, чи-жь

похилить ся безсильный до пбдлоты? "

Сй мысли завдавали ѣй такій бóль, що зъ-пбдъ до

лошѣ,-котрою закрыла очи, почали падати сльозы.

Гетьманъ постерѣгъ тй сльозы и може догадувавъ

ся ихъ причины.

Бiбліотека найзнамен. повѣстей томъ ХLV. 18
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— Шо се ты принесла зъ собою? — запытавъ ви,

силуючи ся надати свому голосови спокóйный тонъ и за

таити дóзнане чутье.

Мотря встала зъ якоюсь гордбстю и взяла той су

вóй матеріи въ руки. Вбдтакъ присилувала ся до усмѣху

й сказала зъ акцентомъ веселости:

— Вгадай!

— Не вгадаю.

— Хоругва, що велѣвъ вси вышити, тямишь— еще

въ Жукахъ. Ось теперь бачь самe въ пору тобѣ приго

дить ся! Звелишь ви посвятити i вóддаси до сердюцкого

полку; се буде по минѣ памятка.

Жѣнчинй слова наче вырвали его зъ летаріу: вже

свѣтло вдарило въ его очи, але ще не мóгъ зóбрати ду

мокъ, щобы призадумали ся. .

Теперь почувъ якусь полегкóсть свободу — якъ

коли-бъ жѣнчина пригадка чаромъ обвѣяла его, вóдсвѣ

жила оживотворила. Доси вóнъ боровъ ся самъзъ собою,

прихильники радили ему квашитись, кожный говоривъ:

ратуй положенье, ратуй вбйско, ратуй Украину... въ имя

славы. Але нѣхто не сказавъ: въ имя обовязку. Вона-жь

прийшла шригадати ему объ тбмъ! За годину уже бу

ло-бъ за пбзно.

Нова сила, нова надѣя заповнила ему душу. Вбнъ

чувъ для неи безграничну вдячнбсть.

— Га! въ нещасну годину довелось намъ бороти

ся, — сказавъ, — але що-жь дѣяти! Чую, щоупадемо...

Въ ту-жь хвилю увбйшовъ у кóмнату змѣшаный

трохи Орликъ.

Гетьманъ обернувъ ся до него.

— Шо-жь? Стародубъ не пбддавъ ся?

— Не пбддавъ ся...

Настала мовчанка.
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— Мудрый козакъ, — сказавъ гетьманъ, —- саме

въ пору сягнувъ по гетьманску булаву.

И опять запанувала тиша. Орликъ не смѣвъ гово

рити. Гетьманъ вагувавъ ся выдати рѣшучій приказъ.

— Коли-жь вырушишь Карлови на зустрѣчь? —

запытала Мотря, — завтра, не вже-жь нѣ?

Гетьманъ збтхнувъ.

— Завтра!... — повторивъ.

И гетьманъ звернувъ ся до Орлика.

— Прикажешь, пане Орликъ, завтра досвѣта вбй

ску станути пбдъ ружьемъ, а старшину запросишь до

рады.

Орликъ мовчки выйшовъ зъ покою.

На завтра гетьманъ вырушивъ, але було вже за

нозно:

Перекладъ выстаченый за сѣчень — мартъ 1893 року.

Переклявъ Василь Раленко.
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