mm

«ОЕВИЦЬКИЙ
ЗІБРАННЯ

ТВОРІВ

У ДЕСЯТИ

ТОМАХ

К И ї В — 19 6 6

ТОМ

Ч Е Т В Е Р Т ML

ПРОЗОВІ

« Н А У К О В А

Д У М К А »

ТВОРИ

У1
Н59

Редакційна

и о л е гі я:

М. Д . БЕР Н Ш ТЕ Й Н ,
О. Є. 3AGEHKO, М. П. КОМИШАН Ч ЕН КО ,
II. Є. К Р У Т ІК О В А (голова) М. Є. СИВАЧЕНКО
Р е д а к т о р тома
М . Я . НОМИШАНЧЕННО
Упорядкування та примітки
Ф. Ф . СКЛЯРА

КИЇВСЬКА КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ № 5
7 -3 -3
56—G«

ШЕВЧЕНКОВА МОГИЛА

ув пишний іюльський ранок 1880 р.
19 іюля. Ми поїхали з Канева на
Шевченкову могилу низом, понад
Дніпром. Дорога з города тихо спу
скається вниз спуском над Дніпро, йде проз дерев’яну
церкву, котра стоїть під самою горою, і потім в’ється по
низині під самими горами. В городі, на половині гори, на
широкій терасі, в зелені білів собор. Н а взгір’ї по косо
горах червоніла та зеленіла покрівля невеликих домів, не
наче приліплених до гори. Дорога повилася під горами.
Круті гори зеленіли проти сонця привітно й весело. Поде
куди на самих верхах гір з долинок та западин виглядали
жовті соняшники, гострі верхи кукурудзи, вибігали на
самий вершок грядки картоплі та буряків. Під самими
горами тяглися одна за другою рибальські хати в зелених
садках та вербах. Часом траплялись гарненькі білі домки
заможних міщан з здоровими веселими вікнами. Домки
неначе ховались в узьких долинках між крутими гора
ми, в розкішному зеленому дереві, а за домками неначе
дерлись на круті гори зелені сади і спинялись на половині
крутих боків гір зеленими граціозними контурами. Т і чу
дові садочки, притулені на горах або сховані в западинах,
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були наскрізь пронизані сонцем, зеленіли до самого дна,
і через яблуні та вишні блищала ясно-зелена трава, як
килим, розстелений на крутих горах. Садки неначе висіли
над нашими головами. Круглі гіллясті яблуні неначе були
готові скотитись з крутої гори, як зелені м’ячі... Дніпро
синів недалечко за плисковатою низиною, вкритою то сі
рим піском, то молодими густими кущами осокора. Через
одну верству далі пішли гори голі, дикі, з обірваними
обваленими боками. Н ад нашими головами, проти синього
неба, вирізувались зубцями круті гострі верхи, поламані
косогори з твердим верхнім обідком, з-під котрого сипа
лась глина з піском та камінцями. В узькій та глибокій
долині незабаром зазеленів перед нами х о л о д н и й я р .
Між двома шпичастими горами було видно провалля,
промите дощовою водою. Дике провалля повиставляло
проти сонця свої глинясті жовті стіни, неначе ширми, по
ставлені одні поверх других, а над тими глинястими сті
нами понавішувались, неначе зелені килими, густі маси
берези та дуба, а там вище знов піднімались дуби та липи
зеленими стінами скрізь понад проваллям, піднімались
вгору на високі гори, вкривали верхи гір. Минули ми ту
дику, але поетичну картину, а за нею знов виступили ря
дами шпичасті зелені гори, а поверх їх виступали широкі
боки гір, вкриті місцями рідкими старими дубами, неначе
по горах розкинувся розкішний зелений парк, в котрому
не ставало тільки доріжок та квіток... Зн ов під горами
появились рибальські хати. Подекуди на половині висо
кості гір виступали тераси, на котрих стояли рядами білі
хати в садках. Н а тераси йшли по косогору узькі дороги.
Внизу, на піскуватій низині заблищали узькі заливи, об
тикані кілками; на кілках висіли довгі неводи, неначе р аз
ки намиста обхвачували довгі узесенькі заливи. Т у т ста
рий і новий Дніпро, розділені під Каневом здоровим
островом, зливаються докупи. Дніпро розкішно ллється
більше верстви завширшки попід самими горами. В цім
місці над Дніпром, за три верстви од КанеЕа, стоїть над
Дніпром Ш евченкова гора. Ми стали під самою горою,
на узькій полосі піску між Дніпром та горою...
Ш евченкова гора од Дніпра має фігуру половини об
руча, котрого переламані кінці заткнуті в землю, тільки
верх її, ледве закруглений, з одного боку гостро заламу
ється і спускається вниз дуже круто. Зверху, на самому
краєчку гори, стирчать не дуже високі дикі груші та кущі
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і дуже виразно вирізуються на синьому небі. Од Дніпра
бік Шевченкової гори не рівний, а трохи увігнутий, і та
кий крутий, що по йому не можна вийти наверх. Одна
половина боку гори заросла травою, друга подекуди вкри
та дрібненькими кущами.
Під самою горою простелена узенька смуга огороду,
а з одного краю притулилась хатина, зовсім закрита гу
стим садком. Понад дорогою за тином в огороді росте
кілька високих розкішних плакучих верб. Трохи не посе
редині під горою стояла ще друга хатина, але вона була
засипана глиною тоді, як завалився бік гори. Тепер не
видно і сліду того провалля. Бік гори вирівнявся і знов
заріс травою. Рядом з Шевченковою горою, на північ вверх
по Дніпру, стоїть зовсім гола гора, вища од Шевченкової,
має вид піраміди, трохи закругленої зверху. Вона така
крута од Дніпра, що на неї не можна вийти. По другий
бік могили стоїть узька, з боків закруглена гора. Ці обид
ві побічні гори виступають трошки вперед Шевченкової
гори і придають їй вид храму з плисковатим верхом, з
виступаючими вперед баштами...
М іж пірамідальною горою та Шевченковою глибока
узька долинка, а в тій долинці йде узенька уличка з ха
тами по обидва боки. Цей присілочок зветься Монастирок. Кажуть, тут колись був монастир. Сама Шевченкова
гора колись звалась Чернечою горою. В хатах живуть
гончарі. Під хатами на призьбах, на полицях стоять довгі
ряди не випалених горшків. Ми пішли уличкою, перейшли
через один город, перескочили ледве примітну течію і
прямо полізли на Ш евченкову гору. Гора така крута, що
на неї трудно було йти просто. Приходилось хапатись
руками за молоді березки, котрими засіявся доволі густо
цей бік гори. Поки ми вийшли на гору, в мене дрижали
коліна. Ми вийшли на гору і пішли до могили між рід
кими низенькими, об’їденими товаром кущами та рідко
розкиданими грушами. Верх гори рівний, навіть плиско
ватий. Я шукав очима Шевченкової могили і вглядів її
зар аз: через обгризені кущі та рідко розкидані груші, се
ред нагірної невеличкої рівнини, зачорнів високий дерев’я
ний хрест, поставлений на довгій, з чотирма углами моги
лі, складеній з каміння двома терасами і присипаній зверху
землею. Ми вийшли з кущів та груш: Шевченкова могила
стояла серед чистої не зарослої рівнини. Д ва шари камін
ня, кожний на аршин вгору, жовтіли на ясному сонці.
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Поверх їх чорніла насипана земля, поросла травою та
дрібненьким зіллям. Х рест стояв високо і чорнів, як на
мальований, проти синього неба. Од заходу сонця на
двох углах могили, на одному углі спіднього шару і проти
його на углі верхнього шару, каміння трохи пообвалюва
лось: тудою, видно, лазять на верх могили до хреста. Під
хрестом земля дуже втоптана. Н а хресті, скільки можна
досягти руками, повирізувані прізвища туристів, побував
ших на могилі. Але негода й неублаганний час постирали
ті надписи, як і саму білу фарбу з хреста. Ми стали в го
ловах Шевченка, і самі наші голови схилились... Близина
останків великого чоловіка має великий, невимовний вплив
на людське серце. Великі люди говорять до живих через
землю з домовини. Близина останків великого чоловіка
та ще притому дуже безталанного, щирого, правдивого
сина безталанної України робить такий тяжкий напечаток
на душі, що сльози самі виступають на очах... Не тиха
задуманість, не поетична мрія про історичну минувшість,
про давнину повіває своїм крилом над могилою Ш евченка;
ні! Щ ось важке лягає на серце і душить його, як те ка
міння, що лежить на його могилі. А на високих горах, над
Дніпром грав ранок, сяло пишне золоте сонце. Зелені
гори, вкриті лісом, як дивні зелені завіси, обгортали кру
гом Ш евченкову могилу. Була торжествена тиша. Кругом
на всі боки малювались дивні картини природи. І все те
не тішило серця, не розбивало туги. Т уга розлилася над
цим дивним краєм, як невидима річка горя... А картини
природи кругом дивні! Видно, що це місце вибрав для
себе великий естетик, великий поет!
Н а північ і на схід сонця стелиться широка-широка зе
лена рівнина, по котрій тече Дніпро, граціозно вигинаєть
ся широкими дугами. Коло самого Канева Дніпро протікає
двома рукавами, якраз так, як коло Києва. Старий Дніпро
ховається далеко в зелених дібровах, новий підходить
трохи не до самого Канева, ллється по широких сінокосах
і більше, ніж до половини, вкритий піскуватими мілинами.
Коло самої Шевченкової могили обидва рукави сходяться
докупи, і велика річка, вширш більше, як на верству, пиш
но ллється під самою могилою, широка, чиста і така гли
бока, що пароходи пристають під Шевченковою могилою
до самого берега. Станеш на краєчку Шевченкової гори,
і перед очима розстилаються дивно гарні картини за Дніп
ро, вгору і вниз по Дніпру. Вгорі, просто Канева, по Дніп
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ру біліють вередливі піскуваті мілини, неначе хто пороз
стилав по воді білі хустки, порозкидав величенькі білі
гусячі лапи. Н а широкому острові між Старим та Новим
Дніпром зеленіють сінокоси, цілі гаї вільхи та верб,, роз
кидані кущі верболозу; а між зелом блищать проти сонця
узенькі течії, як маленькі річки, узенькі саги. Вище од
Канева гори оступаються од берега амфітеатром, як в
Києві на оболоні, і через верстов десять знов приступають
до Дніпра, як вище Києва у Вишгороді. Т ам далеко під
горами смужкою блищить Дніпро. А за Дніпром очі то
нуть в безкраїй далечі, вкритій лісами. Ліси зеленіють,
а далі сизіють, а ще далі чорніють, як пооране поле,
вкрите туманом. Проти самої Шевченкової гори за Дні
пром берег трошки піднімається вгору, подекуди вкритий
лісами, подекуди озиминою та яриною; там, на рівнині,
розкидано п’ять сіл в густих гаях та вербах. Гострі верхи
дзвіниць та церков граціозно виглядають з гущавини
садів та гаїв. Легенькі задніпрянські узгір’я легко підніма
ються на південь і кінчаються доволі високою горою над
самим берегом, проти маленького зеленого острівця. К ру
тий кінець цієї гори вкритий лісом. Саме під горою, що
зветься Михайловою, стоїть село Прохорівка, а гора зветь
ся Михайловою, вона — власність українського писателя
М. А . Максимовича, котрий тут доживав свій вік, тут і
помер. К рута гора ясно виступає на синьому небі і виразно
видається серед рівної задніпрянської береговини. Проти
цієї гори по другий бік Дніпра вливається Рось в Дніпро
в селі Пекарях. З а Прохорівською горою, вниз по Дніпру,
знов стелиться рівнина, знов синіють за Дніпром ліси, тем
ніють в тумані розкішні верби понад Дніпром і тонуть десь
далеко в блискучому світі раннього сонця. Я довго ми
лувався цією широкою просторною картиною, стоячи на
крутій Шевченковій горі. Очі тонули в далечі вгору і вниз
по Дніпру. Здавалось, ніби душа піднімається вгору на
крилах над цим простором, під широким шатром синього
неба. Обертаєшся назад на захід сонця, і перед тобою знов
інша дивна картина, вже чисто гірська. Мені здавалось,
що я стою десь в Ш вейцарії, на узгір’ї Пілатусу або Рігі...
Ш евченкова гора піднімається вгору на сажнів три
дцять п’ять або сорок прямо над водою. А вийдеш на цю
гору, то побачиш, що кругом неї стоять знов гори, вдвоє
вищі од неї. Високі гори обступають її з трьох боків амфі
театром, а її рівний верх похожий на платформу, кругом
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котрої повішані пишні зелені завіси. З трьох боків гори і
справді дивно похожі на зелені завіси, неначе зумисне
розвішані кругом могили, щоб заслонити дорогі останки
великого поета. Од полудня, вниз по Дніпру піднімається
над Шевченковою горою найвища гора, вся вкрита моло
дим густим лісом з верху до низу. Вона піднімається круто
над набережними нижчими горами, неначе переламується
вгорі коліном, і спускається поза могилою граціозною дугою
в круту балку. Здається, неначе хто підняв один кінець
зеленої оксамитової завіси високо-високо над Дніпром,
прибив її на синьому полотнищі неба і другий кінець не
дбало кинув далеченько в глибоку балку, зарослу лісом.
Самий крутий бік цієї гори, увесь вкритий лісом, припа
дає якраз проти води: він ясно вирізується на блискучому
Дніпрі, неначе намальований на кришталі, присипаному
іскрами сонячного проміння. З -з а краю цієї гори виступає
високе коліно другої такої самої дуже крутої гори, так
само вкритої густим лісом, а під нею трошечки вище од
Шевченкової могили і рядом з нею стоїть знов горб, вкри
тий лісом, неначе од зеленої завіси піднялася складка і
впала внизу зеленим узгір’ям. М іж обома високими гора
ми видно узький довгий яр, закиданий лісом, з боками,
дуже крутими. Н ад тим яром на гострих, як ребра, вер
хах гори позвішувалось зелене дерево, так як часом замети
снігу звішуються над стріхою. Той яр в’ється і десь хо
вається далеко-далеко в лісі між гребінями гір. Н ад ним
стоїть легка сиза, поетична імла... Далі, поруч з другою
горою стоїть третя гора, з закругленим верхом, вкритим
тільки з краю дубами. Тільки узька щілина одділяє її од
другої гори. Ці дві гори заступають задній вид дивної
картини — завіси. По другу руку, на північ од Ш евченко
вої могили стоять ще дві гори: одна широка, з глибокими
западинами по боках, друга, сама крайня, зовсім похожа
на піраміду або ще більше на високу копицю сіна. Цей бік
картини голий. Обидві гори вкриті травою та подекуди
старими рідкими дубами. Міні ними глибока узька долина
з проваллям на дні, а через цю долину видніється ціла
чудова картина, цілий самостійний пейзаж! З полудня і
од заходу гори високі і зовсім заступають небо, а ці
останні гори трохи нижчі, і через їх видно картину, не
менше оригінальну, як і перші: через узьку долину десь
над Дніпром коло Канева видно круту гору, зовсім лису,
неначе хто поставив ногу і випнув голе коліно; проти
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цього лисого верха блищить за Каневом частина Дніпра.
Ц я лиса гора припадає проти широкої оболоні за Каневом,
вкритої зеленою травою, і вирізується, неначе намальова
на на зеленому полі. Поверх неї видно увесь широкий ам
фітеатр гір, котрі за Каневом оступились од Дніпра; вид
но поверх того амфітеатру лани, вкриті гречками, просами,
жовтими житами, лани, неначе застелені картатими хуст
ками; видно внизу під горами розкидані села в садах та в
вербах; видно, як амфітеатр наближається до Дніпра, під
німається все вище та вище і приступає до самого Дніпра
високою кручею; видно за цією кручею гори понад бере
гом Дніпра вгору до Києва, видно їх довгий ряд, їх круті
боки, котрі виступають один за другим, неначе нанизані
ребра. Далекі ряди гір тонуть в тумані і десь ховаються
в далечі, засипані світом сонця. Т ут цілий далекий пейзаж
з горами, з зеленою оболонею, з далеким Дніпром; затк а
ний туманом та сонцем, неначе дивне марево в Сахарі.
В цьому місці завіса кругом Шевченкової могили неначе
розвернулась, розідралась до дна, і через неї очі потону
ли в далеких, як сон, мрійних фарбах. Т о дивний геній
вибрав собі це місце, може, одно з найкращих в світі. Це
почує кожний, хто стояв на Шевченковій могилі і дивився
на широку Дніпрову рівнину, на дивні завіси гір і на сизу
далеч, вище Канева, цю третю найчудовнішу картину.
Ми обійшли кругом верх Шевченкової гори. Од за 
ходу сонця вона закруглена і спускається в узьку щілину.
Тільки на південь, на крайню, найвищу гору з могили
неначе перекинуто зелений міст, вкритий кущами, тільки
через це трохи увігнуте місце можна виїхати на Шевченкову гору. Друга дорога до Шевченкової могили з Канева
йде лісом поверх придніпрянських гір: сюдою везли Ш евченкове тіло. Я ще раз глянув на чудовий амфітеатр гір:
гори товпились кругом могили. Гострі гребені, вкриті лі
сом, вирізувались на синьому небі різкими пружками: вони
виступали один за другим, як зелені ширми, поставлені
одна за другою. Узькі глибокі щілини темніли внизу,
вкриті тінню, і манили до себе очі своєю чарівничою сві
жиною та прохолодою. Повік не забуде цього дивного
місця, хто бачив його хоч раз на віку...
Ми зійшли з Шевченкової гори по другий бік з по
лудня і спустились в узьку щілину, на дні промиту водою.
Ц я щілина між Шевченковою та сусідньою крутою горою
така узька, що ми по шию були неначе закопані в землю.
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Простягнувши руки, можна достати до боків обох гір. Н ад
головами синіла узька смуга неба. Цей бік Шевченкової
могили кругленький, дуже крутий, голий. Через рідку
траву блищить глина пополовині з шматками не зовсім
чистого граніту, до котрого примішаний якийсь піскуватий
м’який состав. Щ е раз глянули ми знизу на верх Ш евчен
кової гори, де на краєчку паслись воли, неначе причеплені
до гори, і поїхали низовою дорогою в Канів.
Кругом Шевченкової гори йдуть гори, вкриті дубовим
лісом, далеко од берега, може, на верстов сім або й біль
ше. Ці гори видно з поштового тракту, котрий йде по
верхах гір з Канева в середину повіту. Картина цього лісу,
розкинутого на крутих горах, незвичайно гарна! Канів
тягнеться на кільки верстов по узьких глибоких долинах,
котрі вередливо в’ються між крутими горами. В глибоких
западинах біліють хати, зеленіють городи, чорніють тини,
котрими помережані долини й пригорки. А над хатами,
зверху на горах зеленіє старий ліс, як щетина. Далі за
Каневом і гори, й долини однаково вкриті густим лісом.
Н а синьому небі вирізуються зелені дуги, неначе постав
лене зелене обіддя. Ці ряди дуг то йдуть симетрично одна
за другою, одділяючись узькими долинками, то плутаються
вередливо вздовж і впоперек, заступаючи одна другій до
рогу, то перехрещуються, піднімаються вище і спадають
вниз нижчими закругленими узгір’ями, крутими та дрібни
ми, неначе хто накидав купами зелених їжаків. Глибокі тем
ні долини в’ються між круглими горами на всі боки, як чу
довий поетичний лабіринт. А ліс зеленіє на сонці, неначе
дорога оксамитова зелена одежа, кинута на гори; неначе
вона побгалась, попіддувалась знизу, позападала десь гли
боко на тисячу самих вередливих, найгарніших ладів. З а
лісом ще йдуть такі самі поламані гори, але вже зовсім го
лі. Ці гори дуже похожі на гори середньої Басарабії. З д а 
ється, неначе їдеш десь з Кишинева до Оргєєва. Тільки під
Каневом вони дрібніші, виступають крутими круглими вер
хами, ламаються на небі граціозними закругленими та кру
тими лініями. В долинах, по крутих боках гір скрізь розки
дані села, стеляться ниви та баштани, зеленіють невеличкі
дубові гаї. Н а десять верстов од берега Дніпра йдуть такі
гори і спускаються круто в долину, кудою тече річечка
Расава. І як виїдеш на рівнину за крутим берегом Расави,
ще довго синіють на небі високою смугою наддніпрянські ка
нівські гори, закриваючи сизим туманом Ш евченкову гору.

ПРИЯТЕЛІ
Оповідання

узьма з Кузьмою, як риба з во
дою,— так говорили в Шендарівці
про К узьму Коваля та про його
приятеля Кузьму Гуляя. І справді,
обидва Кузьми ще змалку були великі приятелі. Вони
вкупі зросли,разом горобці дерли, разом в городах огір
ки крали; а як стали парубками, вкупі на вулицю ходили,
разом поженились і навіть разом в один день вінчались.
З того часу багато в Росі води утекло.
К узьма Коваль став заможним чоловіком, поставив
нову хату, виростив дві дочки і вже одну видав заміж.
К узьм а Гуляй овдовів, трохи розпився й розледащів.
К оваль був чоловік розумний та гордий. Гуляй був чоло
вік добрий, але з курячим розумом. Він усе бігав за по
радою до Коваля. Люде казали, що К узьм а до Кузьми
бігає розуму позичать. Задумавш и брать другу жінку,
Гуляй передніше побіг на пораду до свого приятеля. К о
валь знав, що Гуляй чоловік хоч з м’якою душею, але
трохи лінивий, і нараяв йому взять жінку розумну та ро
бочу, убогу удову Устю.
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Багато в Росі води утекло, а К узьма з Кузьмою живе,
як риба з водою. Один К узьма в оранді, і другий в оранді; один К узьм а в Срулевому шинку, і другий вже туди
простує, неначе йому сорока звістку на хвості носить.
К узьма Коваль церкву минає, К узьм а Гуляй в церкву
й не заглядає. У Коваля п’ють; Гуляй неначе носом по
чує, і зар аз до його на поріг. В Гуляя п’ють,— Коваль
зар аз у двір. Люде казали, що один К узьм а носом чує,
де п’є другий Кузьма. Як Ковалева П азька одніме в К о
валя гроші, Коваль іде сміливо до Гуляя й знає, що по
крепиться. Як часом Устя вирве в Гуляя з рук гроші,
Гуляй іде до Коваля й знає, що конче закропить душу.
З а те ж кожного жінка ненавиділа приятеля свого чоло
віка. Ковалева П азька дивилась спідлоба на Гуляя, як
тільки Гуляй переступав через поріг її хати. Гуляєва Устя
часто прибігала в корчму й силою проганяла приятелів
додому.
— А вже мені твій Гуляй сидить отут в печінках!—
кричала Ковалева П азька на К узьму.— Через його нема
тобі більше стежки, як до корчми.
— А вже мені твій Коваль осточортів, як болячка! —
кричала Устя на Гуляя.— Ти, дурню, сам і стежки не
знайшов би до шинку, якби не той іродів син, Коваль.
— Оце вигадала! Чом би стежки не знайшов? А якби
сам не знайшов, то в людей розпитав би,— говорив Гуляй.
— Т а ти, дурню, сам і стежки до шинку не допитався б.
Обидва Кузьми знали, що їх жінки не дуже-то ласка
ві до їх приятельства, і не дуже оббивали один у другого
пороги, а сходились на бесіду на вулиці, а з вулиці про
стували до шинку.
А ле якось весною К узьм а Гуляй неначе крізь землю
пішов. Ждав його Коваль, виглядав, а Кузьми нема та
й нема. Пішов Коваль в оранду,— Кузьми нема; зайшов
у Срулів шинк,— Кузьми нема; обійшов усі шинки,—
Кузьми ніхто й не бачив. «Щ о це за причта? Де це дівся
К узьм а? Нема з ким чарки горілки випить, нема з ким
побалакать,— думав Коваль, тиняючись по вулицях од
шинку до шинку,— а зайду я до Кузьми в хату; може
заслаб та лежить,— подумав Коваль і пішов до Гуляєвої
хати.
Увійшов Коваль в хату й застав саму Устю. Устя по
ралась коло печі; саджала в піч хліб. Вглядівши на порозі
Коваля, вона кинула на його злими очима.
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— Добридень, У с т е !— сказав Коваль.
— Т а доброго здоров’я !— обізвалась Устя й полізла
в діжу за тістом, навіть не глянувши на Коваля.
— А де твій К у зь м а?— спитав Коваль.
— А тобі навіщ о?— сказала з серцем Устя, випліскую
чи хліб.
— Т а давно бачився,— каже Коваль.
— Як у горосі та й досі...— замимрила Устя через
зуби.— А що? може до шинку хочеш його потягти?
— Розносилася з шинком, як старець з писаною тор
бою. Давно бачився, та й заманулось побачиться. Може
ти його в скриню сховала, щоб і люде на його не диви
лись.
— А вж еж ! Х овала б пак таке добро!— закричала
Устя. Гордий Коваль зобидився.
— Чого це ти, Усте, сичиш, як гуска? Я до тебе го
ворю по-людській, а ти до мене по-гусячій,— сказав К о
валь.
— Т а вже мені остобісіли ті Кузьми, як те лихо: сама
все роби, порайся і в хаті, і надворі, і на полі, а він з
сином п’є та спить і не прокидається цілий день. В лузі
час сіно косить, а він про сіно й не дбає, й не думає, та
все п’є. Н араяв, Ковалю, мені лихо, а не чоловіка.
— От і лихо! Мало хто горілки не п’є. А якби була
не пішла за Кузьму, то й досі б гуси пасла,— сказав К о
валь докірливо.
— Лучче була б під шум пішла, ніж за свого К у зь 
му,— сказала Устя.
— О т тобі на! Правду кажуть, що «сватові перша
чарка й перша палка»,— сказав Коваль. Устя замовкла й
з досади згонила злість на хлібі: вона так плескала хліб,
що він аж ніби пищав в її руках. Усті, мабуть, здавалось,
що вона однією долонею плеще по морді одного Кузьму,
а другою — другого.
— Т о скажи-бо, де твій К узьм а? Щ о це таке? Од тебе
й слова не допитаєшся,— знов спитав Коваль.
— Т а й навратливий же ти! Одчепись од моєї душі.
Отам сплять з сином в клуні, повивертались, як кабани.
Х оч сама бери косу та й коси на луках сіно,— крикнула
Устя.
— Гм... З ким же оце він п’є ? — спитав Коваль.
— А нечистий його знає! Я думала, що він з тобою
товчеться в шинку,— сказала Устя.
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— Т а одчепись од моєї душі! Я вже два місяці не
бачив твого Кузьми в очі. Вже й забув, який він на об
личчя,— сказав Коваль.
— Коли забув, то піди поцілуйся з ним та не мороч
моєї голови,— крикнула Устя.
К оваль вийшов з хати, навіть не попрощавшись з
Устею. Він увійшов у клуню. Н а засторонку, на соломі
спав К узьма, а в його в головах лежав, розкидавши руки
й ноги, його син од першої жінки, парубок Василь. К о
валь виліз на засторонок, вхопив під плечі Кузьму й пе
рекотив його на другий бік, як колоду.
— К узьмо! чи це ти й досі спиш?— крикнув Коваль
над самим вухом в Гуляя.
Гуляй спав як убитий і навіть не обізвався. Коваль
схопив Кузьму здоровими руками за плечі й знов пере
котив його на друге місце. К узьм а тільки хріп та цмакав
язиком.
— Це й ти, ледарю, спиш до півдня? Он вже люде
давно пішли в поле,— крикнув Коваль і перекотив Василя
на другий бік.
Василь липнув сонними очима, одвів руку та лусь
Коваля в зуби кулаком!
— О вва!— крикнув Коваль, вхопившись рукою за
щелепи.— А будьте ви прокляті!— сказав Коваль і з ти
ми словами вийшов з клуні, плюнувши на засторонок.
Тим часом вже місяців зо два, як К узьма Гуляй знай
шов собі іншого К узьму: то був гутянський шинкар, зло
дій Ш муль.
Р аз після великодня весною, пізньою добою, під воро
та Кузьми Гуляя тихо-тихо, неначе тінь, підкотилась
жидівська балагула. З високого передка зскочив здоровий
плечистий Ш муль, тихісінько підійшов під вікно й засту
котів одним пальцем в шибку. В Кузьми Гуляя й собаки
не було в дворі.
— К узьмо! чи ти спиш? А вийди сюди на хвилин
ку,— промовив Ш муль.
В хаті було тихо. Всі спали.
— Кузьмо, К узьмо! а вийди, будь ласка, сюди!— знов
зашепотів Ш муль, шкрябаючи нігтем по шибці.
Василь спав на лаві, почув, що хтось стукає в вікно,
і вискочив надвір.
— К узьм о!— знов тихо заговорив Ш муль.— Чи то ти?
— Це я. Н ащо тобі К у зь м а?— спитав Василь.
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—А виклич мені батька, та тільки так, щоб твоя ма
чуха не почула,— говорив Ш муль солодким, тихим, як
шелест, голосом.
Василь пірнув в темні сіни. Перегодя вийшов з сіней
Кузьма.
— Добривечір тобі, К узьм о!— сказав Ш муль.
— Доброго здоров’я,— обізвався Кузьма, позіхаючи
на весь рот.— А що ти, Ш мулю, мені скажеш?
— Ходім далі од хати на город; я маю тобі щось ка
зать,— тихо сказав Ш муль.
— Щ о там таке, що тобі так приспіло!— сказав К у зь 
ма й пішов за хату.
З а ним пішов, закрадаючись навшпиньки, Ш муль.
— К узьмо! Я знаю, що ти добрий чоловік,— почав
Ш муль.
— І варто було для того будить чоловіка в глупу ніч,—
сказав з досадою сонний К узьма.
— Не об тім, бач, мова. Я знаю, що ти добрий чоло
вік, і я тебе люблю,— знов почав Ш муль.
— Т а говори, чого тобі треба од мене, бо я спать хо
чу,— сказав з досадою К узьма.
— Цссс... тихіше, тихіш, Кузьмо, щоб твоя жінка ча
сом не почула. А хочеш, Кузьмо, мать багато грошей?—
знов спитав Ш муль.
— А що? Може ти мені оце привіз грош ей?— спитав
К узьма й осміхнувсь.
— Коли хочеш, то й привіз. А хочеш, Кузьмо, нічого
не робити й грошей багато мать та горілочку попивати?—
знов спитав солоденьким голосом Ш муль.
— Як же це так? Х іб а красти, чи щ о ?— спитав К у зь 
ма, трохи розшолопавши, в чому діло.
— Н ащ о красти? Борони боже! Н ащо красти та гріх
на душу брать. Ти не будеш красти — й гроші матимеш,—
сказав жид.
— Чи це ти викликав мене з хати, щоб мене морочить,
чи що? Геть іди собі к дідьку, бо я спать хочу!— крикнув
К узьм а й замірився йти до дверей.
— Ш ш.. .— зашипів Ш муль і вхопив Кузьму за ру
кав.— В мене в балагулі лежить крадене добро. Сховай,
будь ласка, на якийсь час у себе в клуні в соломі. Я тобі
поступлюсь часткою з краденого.
К узьм а зовсім прочумався, довго думав, чухаючи спи*2і — І- Н е ч у й - Л е в и ц ь к и й , т . 4 .

ну, а далі сказав: « А що буде, як в мене витрусять кра
дене?»
— Щ о тобі буде? Х іб а ти його крав? Скажеш, що я у
мов, нічого не знаю й не відаю, що хтось уночі зарив його
в солому, та й годі,— сказав Ш муль.— А що, чи добре я
кажу? А як добре, то й могорич зап ’ємо.
Ш муль побіг до воза, як прудка коза, і вернувся з
пляшкою рому в руках.
— Ож на лиш, Кузьмо, та спробуй, які могоричі ми
п’ємо! Коли пристанеш до нашої спілки, то більше простої
горілки й не питимеш, а питимеш такий «цимес», як оце
в пляшці.
ТУ*
.
«
іхузьма одіткнув пляшку, задер голову, вставив шиику
пляшки в рот і почав дудлить нахильці. Ром булькотів
у пляшці так голосно серед мертвої тиші ночі, що Ш муль
оглядавсь на всі боки.
— Ну та й добра ж у тебе горілка, вражий сину!—
сказав Кузьма, переводячи дух,— це, мабуть, таку пани
п’ють. Де ти її в гаспида доп’яв?
— А де ж я її доп’яв: добрі люде вкрали в одній
крамниці. А що? Хочеш таку горілку пить, то переховай
моє добро день-другий в клуні. Через дві ночі я заїду,,
заберу, і ввесь слід щезне. Чи добре я раджу?
К узьм а мовчав, бо знов задер голову вгору, і з пере
кинутої в рот пляшки знов забулькотів ром.
— Добре,— сказав К узьм а,— але як приїдеш через,
два дні, то привези ще такого гостинця. Н у та й горілка?
І пече, і лоскоче в животі.
— А ле знаєш що, мій Кузьмо. Твій Василь виходив
надвір і бачив мене... Чи мовчатиме він, як, борони боже,,
часом піде в клуню, штурхне в засторонок вилами та по
бачить, що там леж ить?— питав Ш муль.
-— А хто його зна, чи мовчатиме, чи ні. А треба, щоб
мовчав,— сказав Кузьма.
— Треба, щоб мовчав... Він батька не видасть, але,,
бач, молодий парубок... часом не вдержить язика. Т реба
й його притягти до нашого сукупного діла,— сказав
Ш муль.
— Про мене тягни, коли потягнеш, а за могорич не^
забувай,— сказав Кузьма.
Здоровий та плечистий Ш муль знов пішов під вікно^
закрадаючись і ступаючи на пальцях.
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— Василю! Василю! А вийди на часок сюди!— сказав
Ш муль і легесенько заш крябав нігтем об шибку.
Василь вийшов. Ш муль одійшов за вугол і кивнув на
його з-за вугла рукою. Василь пішов за хату.
— А навіщо я тобі зд а в с я ?— спитав Василь.
— Ой вей мір, навіщо? Ти мені дуже потрібний. Твій
батько день-два передержить в клуні моє добро. Будь
ласка, мовчи та нікому не кажи. Х іб а ж тобі не жаль
батька? Продамо те добро, візьмете собі частку грошей.
Кидайте орать та сіяти! Щ о вам з того ячменю, з того
жита, коли тут гроші самі котяться в двір,— сказав
Ш муль.
Здоровий, розумний, проворний та жвавий Василь був
потрібніший Ш мулеві, ніж старий хамулуватий Кузьма.
Сам Ш муль не крав, але він підмовляв красти мужиків,
а сам тільки переводив крадене й брав собі більшу част
ку користі. В Ш ендарівці він мав вже трьох таких підруч
ників і задумав притягти до спілки й Василя, щоб його
посилать в огонь, а самому загрібать жар його руками.
— Ну, та як же буде, Василю ?— спитав Ш муль у
Василя. Василь довго стояв і думав, а далі промовив:
— Коли батько здурів на старість та злигався з таким
злодюгою, як ти, то я мушу мовчать; аби тільки батько
вдержав язика за зубами, а я вдержу,— сказав понуро
Василь.
— О т і добре! Я знав, що ти бравий козак,— сказав
Ш муль, легенько торкаючи Василя долонею по плечі.— Ви
пиймо ж могорича.
Ш муль подав Василеві пляшку з ромом. Василь задер
голову і вставив шийку пляшки в рот. Ром забулькотів.
Василь напився, гекнув і втер губи рукавом.
— Т а й добрий твій могорич! М абуть, тим, що зло
дійський,— сказав Василь.
— А ле от чого я трохи боюся: боюсь Усті. Ховайтесь
од Усті,— сказав Ш муль.
— А де ти в недовірка сховаєшся од жінки,— сказав
К узьм а,— од жінки, як од бога, ніде не сховаєшся. Але
як Устя часом прохопиться словом, то я їй ребра палицею
полічу.
— Ой вей мір! Який ти прудкий. Устя тобі передніше
наплеще потилицю, ніж ти їй ребра полічиш,— сказав
Ш муль.
2*
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Ш муль знав усе містечко, усіх людей в містечку, як
ніяка поліція на світі.
— Т а хоч Устя й довідається, то не схоче ж вона
таки, щоб я й батько пішли на Сибір. Не бійсь, мовчати
ме,— сказав Василь.
— Ой який ти розумний. Я так і знав, що ти це ска
жеш. Н у, тепер до роботи. Знімайте клунки та несіть в
клуню,— сказав Ш муль.
К узьм а й Василь почали знімать з балагули мішки.
Ш муль тільки піддавав їм на плечі й одчиняв ворота. Сам
він ні до чого й не доторкувався, радий, що знайшов по
пихачів, котрих можна поганять. Він ішов позад їх до клу
ні, стиха махаючи батогом. Однесли вони раз, однесли
вдруге. З а третім разом Ш муль піддав Кузьмі на плечі
здорове рядно, повне всякого добра. Рядно було таке
важке, що К узьма аж скорчився вдвоє.
«Щ о воно таке важке та тверде?» — подумав К узьма,
підходячи до клуні. Він лапнув назад рукою за рядно.
В рядні було щось тверде й довге, зовсім таке, як дві
людські ноги.
— Ш мулю! Т у т у рядні вбитий чоловік!— сказав
К узьма, кинувши на землю рядно й одскочивши.— Ти
вбив чоловіка й привіз мені лихо в клуню.
К узьм а одскочив од рядна, хрестився та трусився. Він
дуже боявся мерців та чортів, але бога зовсім не боявся.
— Ой вей мір! Чи ти здурів, чи ти впився? Х іб а я
розбійник? Я чесний чоловік. Де ти там налапав мертвого
чоловіка?— сказав Ш муль.
Василь не дуже боявся мерців і сміявся, дивлячись
на переляканого батька. Ш муль вхопив з а в ’язане рядно
й поволік його в клуню. Зачинивши ворота, Ш муль до
став з кишені потайного ліхтаря, черкнув сірничком об
коробочку. Світ полився по клуні, по купі розкиданих
мішків. Ш муль засвітив свічку в ліхтарі й навів промінь
на рядно.
— Ну, де той мертвий чоловік! Р о зв’яжи рядно та
подивись, коли не ймеш віри,— сказав Ш муль. К узьма
боявся й приступить до рядна й стояв, похиливши голову.
Василь ро зв’я зав рядно. В рядні були тверді сувої поло
тен та рушників, котрі Кузьмі здались ногами.
Ш муль сам вибрав місце в засторонку й пробрав соло
му до самого дна. Вони втрьох склали в ту яму все покра
дене добро й накрили зверху соломою.
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Вже небо почало червоніть, як балагула тихісінько по
сунулась по вулиці. Самі коні неначе знали, що вони
злодійські, і тихо ступали копитами.
— Ну, тепер, тату, заварили кашу! Самі влізли в біду
й мене потягли за собою. Держіть же п’яний язик за
зубами, а як не вдержите, то я вам не спущу,— сказав
Василь, крадучись в сіни.
Н а городі й на подвір’ї знов стало тихо й мертво. Т іл ь
ки зорі пишно сяли на небі, та край неба червонів, наче
щоки в молодої дівчини. Втомлена Устя спала як убита і
нічого не чула.
А Ш муль, виїхавши за містечко, крикнув, свиснув на
коні, і привчені коні понесли балагулу, як вихор. Дорога
до гутянської корчми, котру держав Ш муль, повернула
в густий ліс, вилася з горба на горб, крутилась по ву зь
ких долинках в гущавині. Балагула скакала по нерівній
доріжці, по вибоях та горбах, а Ш муль усе гнав коні, не
наче втікав од когось. Коні вскочили в глибоку долину.
При світі червоного неба залисніла вузька долина, забілі
ли довгі купи попелу, де колись стояла гута, чи скляна
фабрика. Н ад самим шляхом забіліли стіни корчми.
Ш муль спинив коні коло корчми, а сам пірнув в темний
вузький яр, густо зарослий лісом. Яр вганявсь далеко
в ліс. В самому яру росла густа ліщина, а між ліщиною
були накидані купи сухого хворосту та листя. Ш муль ти
хісінько поліз у хворост. Тільки що він почав розкидать
купу, звідтіля вискочив переляканий заєць, плигнув під
самим носом в Ш муля через купу хворосту й побіг в ліс.
Ш муль як стояв, так і звалився, мов дуб, на хворост
спиною.
— Ой вей мір! Ой тателе! Ой гвалт! Вовк, ох-ох-ох!—
застогнав Ш муль, вхопившись за серце.
Ш муль довго не міг перевести духу, неначе чим вда
вився. Він довго сидів, держачись за груди обома руками,
та тільки вейкав та стогнав: «Ой тателе! ой вей мір, мамеле!» Як тільки минув переляк, жид встав, трохи по
стояв, постогнав, а далі розгріб сухе листя й витяг здо
рового старого чавуна. Він вийняв з кишені троє намистів,
за в ’язав їх в ганчірку і вкинув у чавун. З а в ’язавши чавун
хусткою, він перекинув його, накрив листям, прикидав
зверху хворостом, а сам пішов розпрягать коні. Вже на
дворі було зовсім видно, як Ш муль постукав у двері в
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корчмі. Жидівка одчинила двері, і Ш муль впав на перини,
пірнув в їх з головою й заснув як убитий.
Через два дні в глупу ніч Ш муль знов заш крябав
нігтем в Кузьмине вікно. К узьм а не спав і ждав жида;
він накинув свиту, торкнув під бік Василя, і обидва тихе
сенько вийшли надвір. Проти білої стіни малювалась здо
рова, важка Ш мулева постать, і при світі зірок було
навіть видно його здорові витрішкуваті очі й більмо на
одному оці. З а двором стояв кінський віз, а ззад у до воза
була прив’язана пара волів.
— А що, Ш мулю! Чи привіз могорича?— зар аз спи
тав Ш муля Кузьма.
— Привіз, як же не привезти добрим людям! А ле
передніше позносьте мішки на віз,— сказав Ш муль.
— Як позносить, то й позносить,— сказав К узьм а.—
А то які воли? Чи свої, чи крадені?
— Де в мене свої воли? Н ащ о мені воли? Звісно, кра
дені,— сказав Ш муль.
— Щ о ж ти думаєш з ними робить? Чи орать ними,
чи що? Т а й добрящі ж воли! Певно, десь у пана вкра
ли,— сказав Кузьма.
— Т о мої хлопці зайняли на полі та й пригнали аж
з-за Росі. А що, К узьмо! Вбирайся та жени з Василем
оці воли й вези усе добро в Лисянку. В Лисянці завтра
ярмарок,— сказав Ш муль.
— А як часом хто впізнає воли, що тоді буде? — ска
зав Кузьма.
— Х т о там їх впізнає. Воли пригнані здалека. А коли
сам не схочеш продавать, то передаси моєму родичеві Янкелеві. Його хата перша од оранди. Я тобі й квиток дам.
Оддаси йому й полотно, і свитки, й кожухи. Він зар аз
усе попродає, ще й гроші вам дасть,— сказав Ш муль.
— Х то
його
зна.
Якось
ніяково,— терся-м'явся
Кузьма.
— А як не поженеш волів та не одвезеш оцієї хури в
Лисянку, то ми вкрадемо твої воли. А дж е ж ти маєш
пару волів?— спитав Ш муль.
— О трясця ж твоїй матері, коли так!— сказав
К узьма.
— Т рясця не трясця, а воли вкрадемо так, що ти й
не зоглядишся. Коли пристав до нас, то слухай нас,—
сказав Ш муль.
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— О враг же твоїй матері!— говорив К узьма, чухаю
чи потилицю.
— А що, тату! Е т! С казав би щось, та тільки боюся:
все-таки ви мені батько,— сказав Василь.
— Ти, Василю, розумніший за свого батька. Жени
воли, то заробиш грошей та купиш своїй Олені червоні
чоботи, бо без цього гостинця вона не піде за тебе з а 
між,— сказав Ш муль.
— А ти, свиняча шкуро, й це зн аєш ?— сказав Василь.
— А чом би мені й не знать; хіба люде про тебе не
говорять? Приставай до злодіїв, та як будеш красти, то
ще й червоне намисто купиш Олені,— підмовляв Ш муль
Василя.
В непопсованій душі в Василя заворушилось щось не
добре, але глибоко-глибоко, десь на самому дні. Він почав
здаватись. Йому схотілось купить Олені червоні чоботи
та добре намисто.
— Ну, та як же воно буде? Думайте швидше, бо ніч
іде, а діло не жде,— сказав Ш муль.
— їдьмо! нема чого гаяться. їдьм о!— сказав К узьма
до Василя,— але що то завтр а скаже нам У стя?
— Н у, коли так, то гайда до роботи. Виносьте мішки.
Т ам вже все полічено.
К узьм а й Василь кинулись до клуні, позносили на віз
мішки, прикрили соломою й сіли на віз. Ш муль витяг
з кишені пляшку й подав могорич Кузьмі. К узьм а ковт
нув р аз і скривився.
— Е , бісів Ш мулю! Це проста горілка; вже не така,
як ти той раз привозив,— сказав Кузьма.
— Буде з тебе й такої. То, бач, було на перший раз...
Як украдемо де, то я знов привезу вам тієї панської го
рілки,— сказав Ш муль.
— Щ асливої дороги! Дай, боже, час добрий!— сказав
Ш муль,— а завтра ввечері заїдьте до мене по дорозі в
гутянську корчму та оддайте мені коні. Гроші мені пере
дасть Янкель, а вашу частку оддасть вам у руки.
«Щ ось воно є! Боже мій! Щ ось вони задумують,— ду
мала цілий день Устя, пораючись в хаті й на подвір’ї.—
Боже мій милостивий! Побила мене лиха година та не
щаслива».
К узьм а й Василь вернулись з Лисянки вже опівночі.
Х а т а була заперта. Вони пішли в клуню й лягли в засто
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ронку, обидва п’яні як ніч. Другого дня Устя кричала на
їх, верещала, доки горло не заболіло.
— Де ви були вчора? Де ви тягались цілий день?
Воли не нагодовані й не напоєні. Робота в полі стоїть, а
ви волочитесь та п’єте.
К узьм а й Василь мовчали й словом не обізвались.
— Де ти був? Де ти волочився?— крикнула Устя,
приступивши до Кузьми.
— А тобі нащ о?— сказав сердито К узьма.
— Як нащо? Х іб а я не хазяйка в хаті! Який з тебе
хазяїн? День і ніч десь волочишся, п’єш, нічого не робиш,
до півдня спиш. Воли стоять без роботи,— кричала Устя.
— Невелика біда, як день постояли без роботи. Щ е
встигнемо впораться в полі; а як ти раз-другий даси сіна
волам, то в тебе руки не поодпадають,— казав К узьм а,
потягаючись.
— П'янице, ледащо! Сам волочишся, ще й парубка
з собою тягаєш,— кричала Устя.
— Мачухо! Парубка не зачіпай, бо парубок як дасть
тобі в зуби, то й зуби визбираєш,— сказав понуро В а
силь.
— Щ е цього не діждала од тебе! Я ж тебе обшиваю,
обпираю, варю тобі й печу, як наймичка, а ти мені смієш
таке говорить?— кричала Устя.
Василь мовчав і тільки позіхав.
Устя була страшенно цікава довідатись, куди ходили
і де пили К узьма та Василь. їй усе здавалось, що вони
тягаються десь по шинках. Але раз Устя пішла в хлів.
Вона пішла подивиться, чи не несуться кури в загаті.
Вона почала лапать руками поверх загати, коли дивить
ся,— в кутку загати щось блищить через солому, наче
зірочка. Сонце прорвалось через дірку в загаті і впало
на щось блискуче. Устя засунула руку в солому й нала
пала пляшку, а коло неї й другу. Пляшки були не прості,
з чудними квитками і вже надпиті до половини. Устя
одіткнула одну пляшку, спробувала, що було в пляшці,
покуштувала з другої пляшки — й задумалась.
«Щ о воно? Чи горілка, чи вино? Таке міцне й добре.
Такої горілки мужики не п’ють. Т а й пляшки якісь не
прості»,— думала Устя, куштуючи то з однієї, то з другої
пляшки.
А то була одна пляшка рому, а друга вина. Злодії
обікрали десь крамницю, і Ш муль привіз на схованку до
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Кузьми повні мішки пляшок, стеаринових свічок, сахару
та всякого добра. К узьм а з Василем витягли пляшки з?
мішка, так що й Ш муль не знав, і сховали в хліві в загаті.
В Устю неначе грім вдарив. Вона почала догадуваться, що
К узьм а з Василем крадуть. Вхопивши пляшки в руки,
вона побігла в хату.
— А це щ о ?— крикнула Устя, показуючи пляшки
Кузьмі та Василеві.
— А ти таки знайшла! Я ж кажу, що од жінки, як од
бога, ніде не сховаєшся,— сказав смутно Кузьма.
— Де це ви набрали цих пляш ок?— крикнула Устя
до Кузьми.
— Купили... А тобі нащ о?— сказав сердито Кузьма.
— Ой брешеш, стара собако, брешеш. Ти мене не під
дуриш. Це якась дорога горілка. Я тобі цими пляшками
голову провалю,— сказала Устя.
— А ти вже й покуш тувала?— сказав сердито Василь
і з тими словами вирвав з мачушиних рук пляшки.
— Ото, мачухо, їж борщ з грибами — держи язик за
зубами,— сказав Василь,— а як ще раз зачепиш наші
пляшки, то я не подивлюсь тобі в зуби: таки справді про
валю тобі голову оцими пляшками.
Устя замовкла й тільки важко здихнула. Вона тепер
догадувалась, що К узьм а з Василем крадуть, але не на
смілилась їм того сказать в вічі. Жіноча цікавість швидко
навела її на певну стежку.
Вона знала, що К узьма й Василь десь ніби пропадають
вночі, і задумала не спать і підстерегти їх.
Н астала ніч. Вже повечеряли. Устя помолилась богу
й лягла спати. К узьм а з Василем пішли спать в повітку.
Устя не спала. Вона встала з постелі, сіла на лаві коло
вікна й дивилась у вікно. Н адворі було поночі, тільки зорі
ясно світили на небі, і при їх світі ледве було примітно
повітку та ворота. Устя куняла, кільки раз вставала, мо
лилась богу, щоб не заснуть, і знов сідала край віконця
й не зводила очей з двора.
Коли це опівночі тихесенько підкотився віз під ворота.
Ворота одчинились, і в двір увійшов якийсь високий чо
лов’яга й пішов просто в повітку. З а ворітьми вешталось
ще кілька чоловіків. З повітки вийшов К узьма й Василь
і пішли до воріт. Перегодя вся ватага пішла до клуні й
зар аз вернулась з мішками на плечах. Устя впізнала між
мужиками двох жидів. Люде вкинули мішки в віз і посі
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дали верхом на коні, котрі були прип’яті позад воза. Во
рота зачинились, і ввесь поїзд тихо-тихо поїхав проз двір.
Т о приїхав Ш муль з ватагою шендарівських злодіїв.
М іж ними був один шендарівський чоловік, Грицько Супруненко, з сином парубком, ще й навіть непоганий хазяїн.
Ш муль розсилав їх, кого — красти, а кого — продавать
крадені коні. Василь, з ломом в руках, пішов з Супруненками обкрадать комору одного чоловіка. Ш муль поїхав,
щоб стояти на сторожі та вхопить на віз крадене добро.
Устя тепер все втямила.
Доки люде вештались по дворі, вона з переляку неначе,
замерла на лаві. Як тільки ватага од’їхала од двора, Устя
встала, зняла руки до бога і впала на землю перед обра
зами.
—
Боже мій милостивий та милосердний! Безщ асна я
навіки. Це ж вони злигались з злодіями, а може й з роз
бишаками. Наверни їх, господи, на добру путь, не дай
мені пропасти.
Довго молилась Устя, била поклони, здіймала руки до
бога. Потім вона сіла край стола й підперла голову доло
нею. Сон утік од її очей. В хаті було поночі й тихо. Устя
задумалась; задумалась про свою лиху долю.
«Було мені добре за першим чоловіком. І чоловік був
добрий, і хазяйство добре велося. Бог узяв чоловіка. П о
мерли й діти. Громада одібрала поле. Брат чоловіків одняв
од мене хату. Зосталась я сиротою, пішла в чужі люде, в
найми. Тепер вийшла за другого, і за доброго чоловіка,
а тут на тобі таке нещ астя!»
Усті приходила думка піти зар аз у волость і за все
розказать волосному, вийти на вулицю й наробить гвалту,
але вона передумала.
«Заберуть їх на Сибір, а я знов зостанусь сама в ха
ті»,— думала Устя.
Усті стало шкода чоловіка. Тільки Василя не було їй
шкода. Василь не поважав її, знущався над нею, лаяв її
й ненавидів, як свою мачуху, хоч вона й не бажала йому
нічого, окрім тільки добра.
«Пропало моє життя навіки,— думала Устя,— Тепер
мені став світ немилий. Я з злодіями мушу жить, за одним
столом сидіти, з однієї миски їсти і... мовчать та нишком
сльози втирать».
Вже перед світом лягла Устя спать, і спала, як не спа
ла. Минув день. Кузьми й Василя не було. Вони приїхали
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аж опівночі п’яні й лягли спать в клуні в засторонку.
Того ранку К узьма К оваль зайшов до Кузьми Гуляя і
знайшов його й сина в засторонку в клуні. Вони спали
до півдня як убиті. Устя ждала їх, зціпивши зуби.
Вже опівдні К узьм а прокинувся й увійшов у хату.
— Усте, давай обідать! — сказав К узьма.
Устя ненавиділа, але й трохи боялась Василя. Вона
була рада, що К узьма сам увійшов у хату.
— К узьмо! Чи вже ж у тебе нема бога в серці? Щ о
ти робиш? З ким ти злигався? Ти ж старий чоловік. Я не
дивуюсь Василеві. Василь парубок, молодий та нерозум
ний, упертий. А в тебе вже лиса голова.
— Щ о це ти, Усте, верзеш. З ким же я більше зли
гався, як не з тобою ?— сказав Кузьма.
— Ти думаєш, я нічого не знаю. Я все знаю, все ба
чила,— сказала Устя.
— А що ти бачила?— спитав несміливо К узьма.
— Я цілу ніч сиділа коло вікна. Я все бачила. Тепер
я знаю, де ти волочився, з ким ти волочився. Ти, стара
злодюго! Н ащ о ти пристав до злодіїв? Н ащ о ти перехо
вуєш крадене добро в клуні? Ти обезславив на старість
себе й мене. Ти наробив мені сорому. Мені сором в очі
людям дивиться.
К узьм а про все догадався. Він стояв і мовчав. Устя
кричала і все приступала до його ближче.
— Покинь красти, стара лиса голово! Попрогонь з
двора тих злодюг жидів. Як не покинеш красти, то я тобі
кочергою голову провалю.
Устя вхопила кочергу й кинулась до Кузьми.
— Ти злодій, стара собако! Тепер на нас люде паль
цями показуватимуть. Н а Сибір підеш з своїм Василем!
Покинь красти! Кажи, що покинеш! Забож ися, заприсяг
нись,— і Устя махнула на Кузьму кочергою. К узьма одскочив до порога і втік з хати. Він розказав про все синові,
і вони обидва, вмившись коло криниці, пішли до шинку.
Н астали жнива. Приспіла робота в полі. К узьм а з В а
силем день робили на полі, а два дні десь тинялись, кра
ли, перепродували та пили. Бідна Устя сама товклась на
полі, сама хліб вижала, сама в тік звезла.
Саме в жнива К узьм а присікався до Василя:
— Зн аєш що, Василю. Ти крадеш, я переховую й пе
ревожу, а Ш муль тільки кишені грішми напихає. Щ ось
мало нам з того перепадає. Ледве вистачає на горілку.
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— Т а я й на червоні чоботи для Олени ніяк не спро
можусь. Лукавий жидюга сам загрібає гроші лопатою,—
сказав Василь.
— Я сьогодні підслухав, як титар говорив, що в церкві
в скрині тепер лежить півтори сотні карбованців. О т украдь, то й забагатіємо, а Ш мулеві дулю покажемо,— ска
зав Кузьма.
«Куплю Олені червоні чоботи, ще й добре намисто, а
восени повінчаємось»,— подумав Василь.
— А це, тату, непогана річ; тільки вночі страшно ліз
ти в церкву. В нас нема такого потайного ліхтаря, як у
Ш муля; а сторож спить на цвинтарі в сторожці.
— Т о крадь удень. Сторож вдень на полі. Всі люде на
полі. В маленькому притворі двері не заперті. Увійдеш в
притворчик, витягнеш скоблі, і ніхто, ні жива душа не
догадається, що злодій порається в церкві серед дня,—
навчав Кузьма.
— Одначе, тату, дурнісінько ви колись ходили пози
чать розуму в Коваля. У вас на це діло розум десь, ма
буть, у чоботях завалявся,— сказав Василь.
— Т а за це колись ще я чув, як митикував Ш муль.
Тільки Ш мулеві, бач, не можна йти серед дня на цвин
тар. А на мужика в цвинтарі ніхто не вважатиме,— сказав
Кузьма.
— Т о це вам Ш муль вже позичає розуму? А чим же
я вирву скоблі та клямку? В нас нема здорових обцень
ків, хіба підіть до свого приятеля Коваля та вкрадьтє
ковальські здорові обценьки. Вони висять в його в кузні на
стіні,— сказав Василь,— а я підмовлю молодого Супруненка, та й поліземо вдвох у церкву.
І К узьм а накинув свиту наопашки й пішов до Коваля,
взявш и з собою старого переломленого підіска.
К узьм а Коваль був у кузні й лагодив поламані рогачі
та підіски. Гуляй увійшов у кузню.
— Добридень тобі, куме! Боже поможи!— сказав Гу
ляй, ледве кивнувши головою.
— Доброго здоров’я, куме! Слихом слихати, в вічі ви
дати. А я думав, що ти, куме, кудись помандрував. Давно
я бачився з тобою!— сказав здоровий та плечистий К о
валь, розправивши свій рівний дужий стан.
— Ой давно, давно!— промовив Гуляй, здихнувши
й схиливши свою круглу голову на тонкій довгій шиї.
— Заб у в ти про мене, куме. Вже й по чарці не хочеш
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зо мною пить. Гріх тобі, Кузьмо, цуратись старого приятеля,— сказав Коваль.
— Т а, бач, куме, то робота, то се, то те... то жінка
не пускає, то гроші од мене однімає. Т а ще й трясця мене
трясла. Пролежав я з тиждень недужий,— плів К узьма
Гуляй.— Полагодь мені, будь ласка, оцього підіска.
— Добре, куме. Полагоджу й плати з тебе не візьму.
Сідай, куме, та побалакаємо. Як же там твоя У стя ?—
спитав Коваль.
— Ой, куме, голубчику! Х оч не питай. Ти розумний
чоловік і доводишся мені кумом. Ти добре живеш з своєю
Пазькою. Порадь, як мені з жінкою ж ити?— питав К у зь 
ма Гуляй.
— А що? Може вона тебе лає?
— Т а де там лає! Сичить, як гадюка!
— Я к° сичить, то позатикай клоччям вуха, то й не
чутимеш. Нехай сичить, хоч цілий день,— сказав Коваль.
— Т а хоч би я впер в вуха повісхмо конопель, то всетаки нічого не помогло б,— сказав Гуляй, махнувши
рукою.
— Зн ать, добра гортань у твоєї Усті. О т у моєї П азьки так не така,— сказав Коваль.
— М оя Устя мене лає та й лає з ранку до вечора. Т ак
уже нагризла мені голову, хоч хату кидай,— жалівся Гуляй.
— Ой ти, К узьмо! Д о півдня спиш, та нічого не ро
биш, та, мабуть, нишком од мене горілочку смокчеш: десь
ти знайшов вже собі інших приятелів, а мене забув,— го
ворив Коваль.
— Т а, бач, трапляється всього на віку. Трапляється
й випити, і часом довго поспать. А дж е ж ти, куме, добре
й сам це знаєш. А ле ти якось вмієш з своєю П азькою
обійтися,— сказав Гуляй.
— Т а так, бач. Як моя жінка розсердиться та роз
кричиться, то я як почну ходить коло неї, та тихенько, та
любенько, та говорю ласкаво, то вона й осядеться. А як
я розсерджусь та розкричусь, то й вона зар аз защебече,
як ластівка, сяде коло мене, та обніме мене, та пригорне,
то я й прохолону, мов літом в холодку під черешнею.
О так і ти, куме, роби, то все буде гаразд.
— Коли моя Устя вже стара. Цур їй, щоб вона мене
ще обнімала та цілувала,— сказав Гуляй.
— То-то й ба! Не знаєш ти жіноцьких норовів, хоч
вже й посивів,— сказав Коваль.
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Коваль покинув роботу, обернувся, взяв кухля 3 водою
й почав пить. Гуляй зирнув на стіну і вглядів здорові об
ценьки. Він тихесенько простяг руку, зняв з цвяха об
ценьки, засунув в кишеню й прикрив ноги свитою.
— О т тобі, куме, й підісок готовий,— сказав Коваль.
— От спасибі тобі, куме. І поміг мені, і порадив, як
рідний батько.
Гуляй взяв підісок і вийшов з кузні.
Коваль вийшов слідком за ним.
— Ой якого ж багато квіток в твоєї П азьки! Вирву я,
куме, васильків та понесу своїй Усті. Може, вона понюхає,
то й подобрішає,— сказав Гуляй.
— Оце припало тобі, неначе дівці. Рви та гляди, щоб
часом П азька не вгляділа в вікно; бо вона до квіток аж
труситься,— сказав Коваль.
Гуляй вирвав два кущі васильків і понюхав.
— А чом же ти, куме, не кличеш мене до шинку на
могорич?— спитав Коваль.
— Нехай, голубчику, колись іншим часом. Якось ні
яково з васильками йти в шинк. Васильки — святе зілля.
Устя заткне їх за образи. Прощай, куме! Бувай здоров!
Спасибі тобі!
— Прощай та пам’ятай про могорич. Не кидай старих
приятелів, бо других нових таких не знайдеш!— кричав
Коваль через тин.
По всій Ш ендарівці зар аз рознеслася чутка, що злодії
обікрали церкву, і не вночі, а серед дня. Злодії влізли
в маленький, притулений до дверей церкви притвор, зачи
нились, виламали замок, влізли в церкву, розламали ло
мом скриню і вкрали асигнаціями більше сотні карбован
ців. М абуть, хапаючись, злодії забули в церкві здорові
ковальські обценьки.
Прибіг батюшка, прибіг титар, за ним волосний. П о
збігались люде, подивились на обценьки й сказали, що
обценьки ковальські.
Покликали Коваля Кузьму.
— Це твої, Кузьмо, обценьки?— спитали в Коваля.
— Ні, не мої. Не знаю. В мене не було таких обцень
ків,— сказав К узьма, не кліпнувши й оком.
К узьм а впізнав свої обценьки, але не признавсь: він
боявся, щоб до його не причепились дурнісінько. «А ле як
мої обценьки опинились в церкві? Х то б оце взяв їх у
м ене?»— думав та гадав собі Кузьма. Думав Кузьма,
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пригадував, чи не позичав у його хто обценьків. «H iv
ніхто не позичав. Певно, хтось украв у мене їх. Х т о вкрав
обценьки, той і церкву обікрав»,— подумав К узьм а й по
чав міркувати, хто б то їх украв.
Він передумав, хто був у його в кузні в останні дні.
Людей приходило в кузню багато: приходили й чоловіки,
й молодиці; приходили хлопці й дівчата.
«І хто б то в іродового сина вкрав обценьки?— думав
Кузьма, аж в його в голові думки ходили ходором.— Був
і К узьма Гуляй. Але Гуляй не з таких сміливих, щоб ліз
ти серед дня у церкву. Одначе Гуляй до мене перестав
ходить... а з кимсь п’є, нічого не робить, спить до півдня.
Де він ті гроші бере? Н евже К узьма, мій давній приятель,
вкрав у мене обценьки й трохи мене не заплутав у біду.
А піду я облапаю К узьм у»,— подумав Коваль.
Він накинув свиту, надів шапку й побіг до Гуляя. Т іль
ки що Коваль вийшов з двора, проти його йде вулицею
К узьм а Гуляй.
— Здоров, К узьм о!— гукнув Коваль.
— Здоров, К узьмо,— обізвався Гуляй.— А куди бог
несе?
— Т а до шинку; оце, братику, бодай не казать: та то
так горілки хочу, що аж живіт болить. А тут, як на те ж,
моя П азька замкнула гроші в скриню, ще й ключ з собою
взяла. Купи, брате, хоч чарку, бо не видержу.
— Невже так тобі оце припало?— питав К узьма Гуляй.
— Ой куме, ой голубе! Купи півкварти, бо не видержу.
Х оч позич та купи на оддання або на одробіток. Х оч
попоб’ю П азьку, а гроші в неї видеру та тебе колись по
частую. Ой-ой-ой! А ж за печінки тягне!
К оваль вхопився обома руками за живіт та аж присів.
— Може так, неначе хто смикає за кишки?— спитав
К узьм а Гуляй, котрий сам добре розумів ту пригоду.
— Т а еге ж... Ой братику, голубчику! Купуй швид
ше, бо вже починає за серце ссать! Ой-ой-ой! Не видержу.
- — Ш кода мені тебе, куме! Я вже знаю, як воно за
серце ссе.
— Т а ходім мерщій в шинк! Ой моя матінко рідна!
Ой серце болить.
— Оце, боже мій, яка тобі пригода. Ой господи, як
мені тебе жаль! І трапиться ж таке лихо.
— Т а не бідкайся, та швидше купуй, бо я тут на вули
ці й богу душу оддам. Ой болить, ой пече!— аж сичав
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К оваль, хапаючись за серце та присідаючи під тином.—
О т і шинк близько.
— Коли, куме, в цьому шинку багато людей: в мене
гроші не розмінені,— промовив К узьма Гуляй.
Коваль насторочив вуха та ще гірше закричав та за 
стогнав, неначе його чорти хапали.
— Т о ходім до мене, може моя П азька тобі розміняє.
Ой боже мій, боже мій!— говорив Коваль.
— Ходім в той другий шинк, що за містечком. Той
шинкар має гроші, то мені розміняє,— сказав Гуляй.
— Про мене, ходім хоч під три чорти, тільки швидше
купуй, бо пропаду. Ой, куме, лебедику, купуй швидше!—
стогнав, аж присідав К оваль, і обидва Кузьми побігли до
другого шинку. Коваль сичав та корчився. Гуляя розби
рав жаль. Прийшли вони в шинк. В шинку не було нікого.
Добрий злодій закотив мерщій полу, засунув руку в ки
шеню й витяг гаманець. Хапаючись, він витяг з гаманця
всі гроші, скільки їх було, і, не розбираючи, розгорнув
двадцятип’ятирублеву бомажку. Під нею ще червоніла
десятирублева і кільки дрібніших. Коваль осміхнувся,
скрививши рота.
— Ой горить, горить увесь живіт! Ой не видержу!
Ой міняй, куме, швидше, бо вже мене завіна візьме, буде
корчить,— кричав Коваль.
— Ой знаю я, знаю, як воно корчить кишки! Люблю
тебе, куме, нема де правди діти,— говорив, не хапаючись,
К узьма, та розгортуючи бомажки.
— Т а міняй-бо, не бідкайся!— крикнув К оваль та лап
руками за бомажки! Бомажки зашелестіли й сховались
десь в страшному Ковалевому кулаці.
— Ой рятуйте, хто в бога вірує! Ой пропаду! Ой кор
чить живіт! Біжіть за попом, нехай висповідає, бо Вхмру,—
кричав Коваль і при тих словах впав на лаву й почав кор
читься.
К узьма остовпів, витріщив очі й трохи сам не побіг
за попом. Він стояв та тільки дивився, як Коваль качався
по лаві, мов несамовитий.
Одна баба, що зайшла в шинк, побігла до попа.
Переляканий Гуляй стояв, витріщивши на Коваля
баиьки. Коли це незабаром за дверима надворі почувся
голос священика.
— М абуть, К узьма насмоктався в шинку горілки, то
його й завіна взяла. Винесіть його надвір.
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Коваль впізнав голос священика, скочив на ноги, та
прожогом в двері, та давай кричать: «Батюшко! Станового
сюди! Кличте урядника, волосного! Ш видше давайте сюди
волосного та кільки чоловіка!
Гуляй тільки витріщив очі на Коваля.
Як тільки злодій почув про станового, то зар аз з шин
ку та в двері. Коваль вхопив його за руки.
— Держіть К узьму! Не пускайте його! Ведіть в во
лость! Він обікрав церкву! Ось в його скільки грошей,—
кричав Коваль, кидаючись до кума й оддаючи гроші ба
тюшці.
Піп дивився то на одного Кузьму, то на другого, зов
сім не розуміючи, котрого з їх треба сповідать. Коваль
втихомирився й розказав, як він заманив кума в шинк і
виманив у його гроші. Кум стояв і тільки докірливо по
глядав на Коваля.
— А що, куме! Минулась моя завіна; тепер твоя на
стає: ходім в волость,— сказав насмішкувато Коваль.
К узьму повели в волость. Пішов батюшка, пішов і К о
валь. З а ними рушив народ, а за народом посипались
жиденята через містечко. Кузьму привели в волость.
— А що, К узьмо! Кажи правду: де ти набрав стільки
грош ей?— спитав голова.
— А де ж я їх набрав; там, де й люде беруть: продав
на ярмарку пшеницю та й гроші за неї взяв,— сказав
Кузьма.
— Чи багато ж ти продав пшениці?— питав голова.
— А вже ж не мало. Продав на двадцять карбо
ванців, а решта в мене була давно,— сказав понуро
Кузьма.
Люде обізвались і виказали, що К узьма вивозив в не
ділю на ярмарок один мішок пшениці.
— Т а признавайсь, Кузьмо, бо вже тобі нічого не по
може. Ми пошлемо людей і будемо трусить твою хату
й комору,— сказав голова.
— Про мене, посилайте. Я ні в чому не винен. Х іб а
в мене бога нема в серці, щоб я крав у церкві гроші. Чи
то мало злодіїв на світі,— сказав Кузьма.
— Ож виведіть Кузьму з хати або одведіть його на
час в холодну,— обізвався Коваль.
Кузьму вивели з волості й заперли в холодну.
— Сам К узьма не признається,— почав говорить К о
валь.— Треба покликать його жінку. Устя в Кузьми дру3 — І. Нечуй-Левицькнй, т. 4.
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га жінка. Вона не любить свого пасинка, зла на чоловіка
й на пасинка за те, що вони п’ють та гуляють.
— Оце недавно вона дуже полаялась з пасинком та
з Кузьмою. Устя правдива й чесна. Як честь не поможе,
то поможе бабський язик. О т покличмо сюди Устю,—
сказав згодом Коваль.
Покликали Устю. Устя ввійшла в волость і поклони
лась, ні про що не відаючи.
— А що, Усте! Твій К узьм а обікрав церкву: признай
ся по правді, розкажи нам усе,— сказав волосний.
— їй-богу, я нічого не знаю ! Чи то можна, щоб К у зь 
ма пішов красти. Він старий, нужденний чоловік. їй-богу,
нічогісінько не знаю й не відаю !— божилась Устя.
— Т а він старий, але горілку добре п’є. Ось, бач!
Якби люде не одняли оцих грошей, то він сьогодні про
пив би їх з Ковалем та з Василем до останньої копійки,—
сказав голова.
Устя зирнула на гроші. Її взяла злість.
— Бодай вже побила лиха година і його, і пасинка.
Щ о вже п’ють, то п’ють, ніде правди діть. День і ніч
п’ють. Чи неділя, чи будень, вони все в корчмі. М ало не
все добро затого попереносять з двора до шинку. Все са
ма та сама коло роботи: сама й жни, сама громадь, сама
й вози, а вони все в корчмі. Я ж кажу, хто не по правді
живе, тому не по правді й очі вилізуть. Мені вже сором
і очі людям показувати.
— Т а твій К узьма й сьогодні в корчмі пив,— сказав
голова.— М абуть, пив і вчора, й позавчора, і в поле жать
не ходив.
— Т а він з пасинком вже три дні на поле не ходить.
Одним одна б’юся коло того хліба; а вони понапиваються
та десь блукають. Я вже три дні їх і в хаті не бачила.
Василь ледащо, п’яниця... Е т! що вже й говорить. Я ж
кажу, що неправдою достанеш, неправдою й піде.
— Т а признавайся-бо, Усте, бо К узьма вже при
знався. Це ми тебе так тільки, бач, питаємо,— сказав
голова.
— Чого не знаю, не буду за те й казать. Бодай вже
їх свята земля поглинула, як вони нівечать мій вік. Щ о
неправдою придбаєш, те неправдою й піде.
— Знаємо, яка-то в їх неправда,— тихо сказав К о
валь.
Устю пустили додому. Покликали Кузьму Гуляя.
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— А що, Кузьмо! Т воя Устя вже розказала все чисто.
Вона каже, що не Василь, а ти обікрав церкву,— каже
батюшка.
«Я знав, що проклята все розкаж е»,— подумав Кузьма.
— Я ? Борони мене боже! Чи то можна, щоб я на ста
рість вчинив такий гріх? Х іб а мені не треба помирать?
Може, то й Василь: цього не скажу, а що не я, то нехай
мене святий хрест поб’є.
Вивели К узьму з волості й покликали Василя.
— А що, Василю; признавайся по правді, чи ти обі
крав церкву, чи батько? Бо батько казав, що ти одбив
замка й покрав гроші,— сказав голова.
— Х т о ? Батько казав, що я обікрав церкву?— крик
нув Василь.
— Т а батько ж,— сказав голова.— Коли хочеш, він
тобі це в вічі скаже. Ось, бач, од батька й гроші одібрали.
— Цього не може буть,— гордо сказав Василь, і при
тих словах в його ніби запалали чорні очі.
Зн ов привели К узьму в волость.
Коваль промовив, обертаючись до кума:
— Тепер, Кузьмо, нема де правди діти: ми вже все
знаємо, тільки не знаємо, чи ви вдвох крали, чи сам В а
силь. Т а ти вже, бач, сказав, що Василь обікрав церкву.
Скажи ж це Василеві в вічі, то ми тебе визволимо, і ти
не підеш на Сибір, як ні в чому невинний.
— Т а Василь же, а не я,— бовкнув Кузьма.
— Т о я, тату, обікрав церкву, а не ви? Т о я од вас
таке чую ?— крикнув Василь, опришкуватий, як присок.
Т ато стояв, похиливши сиву голову й спустивши до
долу тихі сірі очі.
— Бреше він!— крикнув Василь,— то він обікрав
церкву. Беріть його, в’яжіть! Ось тут у його під шкурою
на краї рукава зашито ще п’ятдесят карбованців! Піду я
на Сибір, підеш і ти!
Василь посатанів. В його очі налились кров’ю. Губи
побіліли, як папір.
Кинулись до рукава, разпороли шкуру, котрою був
обшитий край рукава, і знайшли там дві асигнації по
двадцять п’ять
карбованців. К узьма стояв ні живий, ні
мертвий, блідий
як смерть.
— Оце тобі, тату, дяка од мене за все. Щ е як ябув
хлопцем, хто мене посилав красти огірки в чужі городи?
Х т о мене посилав красти гарбузи в попів город? Х т о по
3*
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силав мене красти кавуни та дині на чужі баштани? Г а?
Х т о ? Ти, тату. Х т о перший злигався з злодіями та й мене
потяг до злодіїв? Х то мене посилав на ярмарки продавать
крадені воли та коні, переводить крадене добро? Ти, тату,
та твій приятель, гутянський шинкар Ш муль. Х то мене
навчав обікрасти церкву? Ти, тату. Все ти. Через тебе я
став злодієм. Через тебе я занапастив себе. Коли я піду
на Сибір, підеш і ти. А ти все пив, та пив, та пропивав
те добро, що я крав. Це ж тебе запагубила горілка, а мене
запагубив ти, і ніхто більше.
К узьма стояв, спустивши очі додолу, і тільки слухав,
як син навчав батька.
— Тепер тобі, Василю, все одно не минуть кари,—
обізвався батюшка.— Розкажи ж нам, як то ти обікрав
нашу церкву? Чи вночі, чи вдень?
— Де там вночі? Вдень. Вночі було коли не прийдемо,
то все ходить сторож. Т ак ми задумали обікрасти вдень:
так і батько раяв. Люде в полі. Кругом тихо. Ми залізли
в притвор, зачинились, та й давай майструвать.
— Чи пригодились же, Василю, мої обценьки?— обі
звався Коваль.
— А вж еж ! Твої обценьки шага варті. Якби не лом,
ми б нічого не вдіяли,— сміливо сказав Василь.
— Скажи ж, Василю, хто вкрав у мене обценьки в
кузні? Чи ти, чи батько?— спитав Коваль.
— Обценьки вкрав батько, як ти обернувся та дудлив
воду з глечика,— сказав Василь.
— Н ащ о ж ти так понівечив скриню, поламав на трі
ски?— спитав титар.
— Бо довго не подавалась. Т а й набрались же ми мо
роки коло неї.
— А що, була міцна?— спитав батюшка.
— Т ак, неначе зуби зціпила. Вже ми її ламали ломом
з усіх боків, поки таки поламали. Господи, скільки ми попоморочились коло неї! — сказав Василь зовсім спокійно
ще й трохи з жартом.
— Там, Василю, були гроші в здорових листах. Чом
ти їх не в з я в ? — спитав титар.
— Я думав, що то якісь непотрібні папірці. Ш кода,
що не знав, що то гроші.
— Х т о ж ще з тобою к р ав?— спитав голова.
— Х тось крав, та не скажу. Я не такий дурний, як
батько.
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— Чом же ти не скаж еш ?— спитав батюшка.
— Тим не скажу, що не скажу. Коли вже злигався з
людьми, то треба правди держатись та й язик держать
за зубами. Про це й не питайте, бо не скажу.
— Може ти ще кого обікрав?— спитав батюшка та й
засміявся.
— До цього вам нема діла. А от вас, батюшко, так ми
таки думали обікрасти, та все якось не випадало.
— Чом же не випадало? — спитав батюшка й перестав
сміяться, почувши, що в його коло серця стукнуло.
— Т а так. Коли було прийдемо, то в вас все гості, та
все до півночі світло горить. А раз прийшли й ломи при
несли, а в вас все світиться. Т ак я й кажу: не випадає, та
й годі. Батюшка не спить. Вліземо в хату, то ще й дове
деться з батюшкою битись.
— А тобі не хотілось биться?— спитав батюшка.
— Я нікого не вбив на своєму віку. Од цього бог бо
ронив. А ле якби дійшлось до бійки, то може б і торкнув
ломом по голові. Треба ж якось оборонятись.
Повели Кузьму й Василя в холодну. Виходячи з во
лості, Василь обернувся до Коваля й докірливо промовив:
«Ковалю , Ковалю! Продав батька за тридцять срібників.
А чи мало ж ви вдвох пили по шинках?»
— Бо якби твій батько не перестав до мене ходить по
розум, то може б і в тюрмі не сидів,— сказав Ковель.
Посадили Василя й Кузьму в холодну, а потім одвезли
в тюрму в повітовий город. Довго ждали вони суду. С та
рий К узьм а просидів в тюрмі півтора року та й умер.
Василя заслали на Сибір на каторжну роботу на двадцять
год. Громада обтрусила цілий куток і знайшла ще трьох
злодіїв. П ’ять сім’їв виселили на Сибір з жінками й діть
ми. А жид? що ж йому... панує собі, нівроку...
1 8 8 0 рок у.

СТАРОСВІТСЬКІ БАТЮШКИ
ТА МАТУШКИ
Повість-хроніка

ироко розкинулось село Вільшаниця,
недалеко од Росі, по зелених горбах
та долинах. Серед села в долині лис
нів довгий ставок. Коло самої греблі
проти млина на пригорку стояла стара дубова церква з
п’ятьма банями, а коло неї, неначе вгніздившись в густому
вишнику, стояла ще старіша за церкву, присадкувата,
широка дзвіниця з стовпчиками навкруги. Проти церкви
через дорогу була оселя вільшаницького священика; за
старим домом зеленів старий садок. І пригорки, й довгі
долини, й зелені левади в вербах понад ставком — усе зе
леніло й лисніло на веселому сонці, а білі чисті хати
скрізь біліли в садках, ніби чиясь вередлива рука, граю
чись, розкидала їх в поетичному безладді по горбах та
долинах.
Н а південь за пологими левадами та сіножатями, за
купами вільхи та верболозу, проти синього неба ясно ви
різувалась ламана смуга горяного берега Росі. По горах
та западинах мріли ліси; поміж лісами ніби тонули в сріб
ній імлі то там, то там села, блищали хрести на білих
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банях церков, мріли на пригорках білі хати. Високий
берег, оповитий прозорим туманом, мрів в далечині, не
наче поетичний міраж в прозорому синьому небі.
Дія діялась в двадцятих роках X I X віку. Було літо.
Вже зайшли жнива. Вже настав гарячий робітній час.
Стояла година, ще й до того був будень,— а в дворі й за
двором в священика стовпилась сила народу: в Вільшаниці тільки що поховали старого священика, Петра Моссаковського. Уся громада зійшлась в його двір на поми
нальний обід.
Усе широке подвір’я суспіль було заставлене не сто
лами, а дошками, покладеними на пеньках та окоренках.
Вподовж цих дощок сиділи долі довгими рядками пара
фіяни покійного панотця. З а подвір’ям стовпилась сила
дітей, хлопців та дівчат і заглядала в двір через тин.
Діти повилазили на тин і обсіли його, неначе горобці.
Н а городі палало троє багаттів, а кругом їх вештались
молодиці, сновигали баби. В легенькому диму од багаття
було видно з десяток здорових золійників та горшків з
усякою стравою для обіду. Н езабаром молодиці почали
насипати в здорові миски та яндоли страву й ставили по
дошках; другі виносили з хати в ряднах і розкладали
по столах покраяний на скибки хліб та книші. Коло самі
сінького порога довгими рядками посідали за обід старці
та старчихи сливе з усіх ближчих сіл. Народу було сила.
Місця для всіх не ставало: одні рядки, пообідавши, вста
вали, другі сідали натомість. Після чоловіків сідали мо
лодиці та баби.
Прислуговуючі наймички та молодиці насилу настача
ли страви. Т ут обідало все село, обідали прохожі, проїжджачі; старці посходились з усієї околиці... Горілка вихо
дила відрами, та й ще не можна було настачити на всіх.
Чотири сини небіжчика отця Петра — два священики,
один диякон і один дяк — з здоровими пляшками в руках
ходили поміж столами і підряд частували усіх.
Найщедріше частували вони парафіян свого панотця,
бо знали, що громада зар аз по обіді почне вибирати з а 
ступника на місце старого покійного панотця. А їм усім
однаково бажалось зайняти батькове місце в рідному, здо
ровому й багатому селі.
Н а причілку, в холодку, під високими черешнями, бу
ли понакривані столи для духовенства та значніших парафіян-господарів. Невістки покійника вітали гостей.
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Сонце стало на вечірньому прузі. Священики встали
з-за столів, а за ними разом повставали усі люди на
всьому широкому дворі. Гомін стих одразу. Н астала така
тиша, неначе на всьому дворі не було живої душі. Стало
чуть, як щебетали в садку пташки. Старий сивий свяще
ник, обернувшись^ до церкви, почав правити здоровим
басом парастас. Його голос розлягався по всьому под
вір’ї. Старий батюшка наприкінці парастаса підняв голос
і голосніше покликнув «вічную пам’ять» небіжчикові.
І все духовенство, яке тут було, заспівало «вічная па
м’я ть !» А в той час титар, сивий, аж білий, з довгими ву
сами, тричі навхрест підійняв вгору здоровий полив’яний
червоний жбан сити, придержуючи зверху рукою хліб,
котрим був накритий жбан. Усі люди, що стояли в дворі
і за двором, почали хреститись та кланятись до
церкви: сотні рук замахали, сотні голів то нахилялись,
то піднімались, сотні уст шепотіли не дуже тихо: «вічная
пам’ять! вічная пам’я ть!» І несподівано неначе схопився
серед тиші в дворі вітер, і неначе зашелестів на вітрі
лист в садку на дереві. І той шелест помаленьку стихав,
доки зовсім не стих... і знов в дворі і на причілку стало
тихо-тихо, аж мертво...
Сини покійника з усім духовенством пішли в покої.
Чоловіки поздіймали дошки й повносили в повітку; поодкочували під тин пеньки та окоренки. Сила людей роз
сипалась по дворі. Молодиці та старці повиходили з дво
ру за ворота. Зісталась в дворі сама громада. Почались
вибори нового священика.
Громада загоімоніла й загула, неначе загули бджоли
в пасіці пізнього літнього вечора після важкого гарячого
дня; по всьому дворі люди позбивались в купки й стиха
розмовляли. Насилу було чути то там, то там: « А хто пак
оце буде в нас за священика? Кого нам обирати?» Одні ра
дили, що найкраще було б обібрати на парафію одного
з старших синів покійника, котрі вже були священиками
в сусідніх селах; другі обзивались за третього сина —
диякона; але ще тихіше ходив гомін, що старші сини по
кійного панотця не дуже мирять з своїми парафіянами,
а диякон п’є по корчмах горілку й б’ється не тільки з
людьми, але часом і з жидами, навіть з жидівками.
—
Панове громадо!— спокійним, але твердим голосом
промовив старий титар, кругом котрого стовпились та
кі ж самі старі діди,— споміж чотирьох цих настоятелів
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на парафію оберімо собі за священика найменшого покійникового сина Харитона. Він зріс на наших очах; ми його
добре знаємо. І чоловік він добрий, богобоящий, не гор
дий; часом вряди-годи вип’є з нами по чарці, але не п’ян
ствує, не тиняється по корчмах; він і до людей привітний
та ласкавий, і гортань має добру. Нема що й казати!
З його буде добрий священик. Напишімо прошения до
владики, даймо йому підводу та грошей на дорогу, та й
нехай з богом рушає до Києва. Чи так, панове громадо?
— Так, так! титар добре радить!— загомоніли діди
кругом титаря, і ця гадка, неначе стрілами, полетіла по
всьому дворі.
Т итар вийшов з свого круга, пройшов вздовж і впо
перек по дворі поміж громадянами та питав в усіх і в
кожного, чи пристають вони на його думку за цього
одного з чотирьох теперішніх настоятелів на вільшаницьку парафію. Перед титарем люди розступались; голови
без шапок коливались, і од кінця до кінця скрізь було
чуть: «Т ак, так! це правда! Нехай Харитін буде в нас
за священика!»
Т итар пішов в покої і оповістив священикам і самому
Харитонові, що парафіяни обібрали його на парафію.
Старшим синам покійника очевидячки стало ніяково. Х а 
ритін поклонився покірненько й подякував за честь.
— Вийдіть же, пане дяче, до громади!— сказав титар,
легенько кланяючись Харитонові.
Харитін вийшов на ганок. Слідком за ним вийшли свя
щеники, окрім братів. Гомін в громаді одразу стих» Т и 
тар з сходів голосно спитав:
— Чи згоджуєтесь, панове громадо, щоб мати добро
дія Харитона в себе за священика на нашій парафії?
— Згода, згода!— гукнула громада як один чоловік,—
нехай він буде в нас за священика!
Харитін низько поклонився й подякував громаді.
— Волимо Х аритона! Харитін нехай буде в нас за
панотця!— знов загуло з усіх боків.
Харитін знов поклонився й хотів щось сказати, щоб
подякувати громаді, але вже й перших його слів не мож
на було почути. Піднявся шум та гам, яким звичайно кін
чаються усі громадські збори. Громада гула, неначе вітер
в лісі. Задні лави заколивались і посунули з двору. Н е
наче вода в здорову заливу, що несподівано одразу про
риває греблю, вони погнали поперед себе купи дітвори,
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хлопців та молодиць, котрі висли коло воріт. Заворуш и
лось і все стовпище в дворі і широкою хвилею полилось
з воріт на улицю. В дворі стало порожньо й тихо.
Н а ганку все ще стояв щасливий Харитін, високий,
тонкий, рівний станом, біловидий, з густими русявими ку
черями, що спадали трохи не до плечей. Він пильно ди
вився на густу масу чорних шапок, схожу на чорну ріллю,
доки й останній чоловік не вийшов з двора. В його на
делікатному виду зайнявсь рум’янець, як він, провівши
очима всіх до останку, вертався в світлицю серед сусідів
священиків, котрі, очевидячки, спочували до його й були
прихильніші до його, ніж до братів.
— Поздоровляємо вас, Харитоне Петровичу!— перші
загомоніли проворні матушки,— теперечки ж шукайте собі
десь гарну паніматку, та й нехай вам бог благословить на
парафію сісти.
Харитонів брат, диякон, глянув сердито на матушок,
неначе п’ятака їм кинув, і промовив:
— В батька ще й ноги не захололи, а ви вже й про
весілля...
— Т а що ж, брате! Живий живе й гада!— обізвався
найстарший брат,— вже батька не вернемо з домовини.
А от вийдуть сороковини, то й щасти, боже, Харитонові
й одружитись і висвятитись.
— Оце правда! Це мудре слово! Х іб а ж в нас не
знайдеться з ким одружитись, чи що? А гаятись тепе
реньки з цим таки не випадає,— задріботіли матушки.
Вони вже неначе й забули за похорон і почали пере
бирати та пригадувати усіх знайомих паинів в околиці.
Одна матушка згадала між іншими паннами за Онисю
Прокоповичівну. Почувши це ймення, Харитін липнув
засоромленими очима й знов спустив їх додолу. Перед
ним в одну мить, неначе блискавка, блиснув Онисин вид.
Він згадав її й — забув навіть на той час за смерть і по
хорон батька. Р аз він бачив її в Богуслазі на ярмарку
й од того часу не міг її забути. І тепер він неначе поба
чив її серед ярмаркового натовпу, на ясному сонці, в
шовковому червонястому горсеті, в картатій плахті, в со
рочці з мережаними рукавами, в квітках та мережках,
обсипану гарячим сонцем — неначе серед ярмаркового
стовпища, шуму та гаму десь узялася райська птиця,
прилинула і впала серед чорних та білих свиток, серед
смушевих чорних шапок.
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Х оч гості вже й пообідали й добре випили, але по
старинному звичаю на столі знов поставили здорові
пляшки настойки та наливок. Гості все пили по чарці та
стиха балакали. Розмова йшла поважна, неголосна. Гості,
очевидячки, шанували пам’ять небіжчика й говорили сти
ха, ніби небіжчик ще й тепер лежав на лаві, або неначе
ще й досі не скінчився похорон. Тільки вряди-годи якась
там дуже голосна та прудка матушка, забувши за по
хорон, дзеленькала, неначе в голосний дзвоник дзво
нила.
Харитін сидів, похиливши голову й похнюпившись, а
думи снувались в його в голові, як нитки на снівниці. І похо
рон, і вибори, й несподівана батьківська парафія, й завис
нуть його братів — все це ворушилось в його думах. Він на
силу чув гомін в покоях, не розбирав навіть ні слів, ні
тямки розмови в тому густому гомоні. І чогось йому по
чувся інший густий гомін: не в покоях, а десь-інде, десь
неначе на богуславському ярмарку. Чогось його думи знов
перелетіли до Богуслава, й він неначе побачив ярмарко
вий натовп, ярмаркове вештання. Люди сновигають між
возами, між крамницями, між ятками, неначе комашня.
Він навіть почутив гарячий од сонця ярмарковий дух
куряви, возів, коліс, пахощі од трави та переїдів сіна на
возах. А з того натовпу знов виглянула до його Онися,
вся в квітках та мережках. Він ніби вглядів її чудові тем
ні очі: на його ніби впав з тих очей гострий погляд.
І щось миле, невиразно приємне та привітне одразу
сповнило його серце. Він почував, що й досі пам’ятає той
гарний веселий Онисин вид, що й досі не забув за ті тем
ні очі.
—
Харитоне Петровичу! Чого це ти так напиндючив
ся та задумався й по чарці не п’є ш ?— сказав до його
старший брат.
Харитін опам’ятався й схаменувсь.
«Ой, що ж це мені верзеться в голові? Це ж грішні
думки та ще й на батьковому похороні! Батька тільки що
засипали землею, а я вже грішу грішними думками. Цур
їм, пек їм, тим думкам!»
Але ті грішні думки все чогось настирливо лізли йому
в голову. Він згадав, як ховали батька, як співали «вічну
пам’ять», а грішні думи все ворушились в його серці.
А пишний вид в стрічках та в квітках все мрів перед ним
навіть в легенькому диму кадила, в прозорому повітрі
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спорожнілого двора та садка, в важкому повітрі невелич
ких покоїв покійного панотця. Через недавній спів «вічної
пам’яті» по батькові йому почувся дзвінкий Онисин голо
сок на ярмарку.
«Ой, грішу! одже ж грішу!— подумав Х аритон,— а
все оті цокотухи розворушили мої думки, згадали мені про
Онисю. А бодай вас лиха година взяла! Це ж гріх! Це ж
гріх!»
А той гріх в квітках та стрічках все манячив перед
ним і неначе дражнив його богобоящу душу.
Надвечір один по другому роз’їхались усі сусіди й
знайомі небіжчика Моссаковського. Сини, не змагаючись,
спокійно поділились батьківським добром; старші брати,
взявш и собі дещо з батьківського добра на пам’ятку про
батька, зоставили Харитонові, як найменшому в сім’ї, по
народному звичаю на Україні, усе нерухоме добро й гос
подарство. Вони попросили одного старого священика,
котрий вже не мав парафії, «наблюдати» вільшаницьку
парафію, доки Харитін висвятиться на священика, а самі
поспішали до господи, бо вже зайшли жнива.
Н астав вечір. І в покоях, і в дворі стало порожньо
й неначе мертво після здорового натовпу, вибірчого гаму
та вештання. І дім, і двір неначе вмерли разом з помер
шим господарем, старим панотцем. Зістався в сумних по
коях сам Харитін з своїми думами та мріями про священ
ство та про Онисю в квітках та стрічках, та в червоних
черевичках.
Дуже помалу тяглися для Харитона дні до сороковин.
А тим часом до Онисі часто заїжджали женихи, а най
частіше од других вчащав М арко Павлович Балабуха,
філософ. Він тільки що покинув недавно перед тим ре
формовану давню Київську академію, щоб піти на село
на парафію.
Онися Степанівна була одним одна дочка старого свя
щеника в селі Чайках. Чайки були за двадцять верстов
од Вільшаниці. Вони розкинулись на горяному високому
правому березі Росі. Високий берег був ніби поперерізу
ваний поперек узенькими западинами та ярами й поде
куди понад Россю закиданий скелистими терасами. Р о з
кішні западини та долинки, мальовничі тераси пишались,
ніби закидані й застелені чудовими садками. Т о там, то
там, од берега до самого верху гір біліли чистенькі хатки,
то ніби ховаючись од сонця та завірюх попід скелями, то
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потопаючи в долинах, в зелених садках. По обидва боки
села, як дві зелені стіни, стояв густий дубовий ліс. Посе
ред села ніби стриміла на щолопочку на найвищій терасі
й неначе пишалась дубова церква з п'ятьма білими ба
нями. Коло церкви притулився домок священика Проко
повича. Од його по крутій горі до самого берега Росі не
наче спадав зеленими рунами розкішний старий садок.
Проти села, понад Россю, на десятки верстов скрізь було
видко села на пологих луках, на подолі та рівнині, поця
цькованих то жовтими нивами, то зеленими лугами та
гайками, то левадами.
І
Була неділя. Прокоповичі тільки що пообідали. Старий
панотець пішов в пасіку й ліг в катразі спати. В кімнаті
сиділи мати й дочка та лузали насіння. Вони розмовляли
за паничів, що приїжджали до Онисі Степанівни.
— А що пак, дочко, оце будемо діяти? Чи швидко
підемо заміж, чи ще довгенько будемо неребендювати?—
спитала мати в дочки.
— Про мене, мамо, йдіть собі заміж хоч і сьогодні,—
сказала дочка осміхаючись.
— Цур дурної-навісної! Х іб а ж я оце за себе гово
р ю ?— сказала мати.
— А то ж за кого?— спитала дочка.
— Т а за кого ж пак, як не за тебе!
— З а мене?.. Як за мене, то не знаю ,— сказала доч
ка, закопиливши спідню губу»
— А хто ж повинен знати, як не ти? Це ж твоє діло,
а не моє. Мені з твоїми женихами не жити. Чи вже ж
мало їх до нас навідувалось?
— Т а мене ж, мамо, хвалити бога, ніхто не об’їхав
білим конем,— сказала дочка,— але, мамо, сказати по
щирій правді, моїх женихів хоч по сім за цибулю про
давай на богуславському ярмарку, та й то ніхто не ку
пить...
— Ну, це вже твої вигадки! Не всіх таки продаси по
сім за цибулю. Вже одного академіста Балабуху не про
даси й за сім цибуль.
— Я б, мамо, його й дурно оддала, аби він тільки
не їздив до нас, одчепився од мене.
— А ле й вередлива ж ти,— нема де правди діти. Ба45

лабуха чоловік вчений, займе добру парафію, буде бла
гочинним, а може і протоєреєм.
— Про мене, нехай буде й архієреєм: коли ж, мамо,
в його такі губи, що неначе він все чогось з людей кри
виться.
— О т і вигадала. Які ж його губи? Такі, як в усіх
людей.
— Коли ж, мамо, як він сміється, то якраз так, наче
титарева коняка сміється до нашого рябого коня. А що
вже гордий та гоноровитий!..
Не встигла Онися скінчити розмови, як за двором з а 
тарахкотів віз. Загавкали собаки й кинулись за двір.
Мати й дочка вибігли з кімнати в світлицю й кинулись
до вікон. В ворота в’їжджав богуславський візок, обши
тий лубками. З а двома кінськими головами та шиями в
шлеях було видно здорову постать академіста Балабухи.
Балабуха сидів на візку, неначе копиця сіна, в літній
синій шинелі з таким довгим коміром, що він закривав
його широку спину й теліпавсь позад візка, закриваючи
колеса сливе до маточин. Візок став під коморою. Бала
ку ха взявся обома руками за полудрабки й майнув на по
вітрі, задираючи ноги через полудрабок. Візок залущ ав
в його руках і розігнувся, як личана колиска.
— Ой паничу, помаленьку злазьте, бо воза полама
єте!— сказав погонич, оглядаючись.— Зн ов нас батюш
ка лаятимуть, як лаяли за того воза, що ви розтрощили
торік.
— Розкажи своєму батькові!— сказав Балабуха й, з а 
кинувши ноги через полудрабок, скочив додолу. Його
здорова, важка постать аж гупнула, неначе хто кинув на
землю лантух пашні.
— О т тобі на!— сказала Онися, заглядаючи в вік
но,— за вовка промовка, а вовк у хату.
— Йди, дочко, та причепурись!— сказала мати,—
надінь товсте намисто та квітки на голову.
— Намисто надіну, й квітки надіну, а Балабусі, надісь, дам гарбуза,— сказала Онися, сміючись і втікаючи
в кімнату.
— Годі, моя дитино, гарбузувати! Треба ж колись
будлі-кого покохати та й заміж піти,— тихо промовила
мати.
Балабуха стояв коло воза, а йому під ноги кидались,
як скажені, три собаки. Наймичка вибігла з ломакою й
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прогнала собак. Балабуха, ледве соваючи ногами, посунув
до хати. В сінях він зняв з себе шинелю й картуз і кинув
на довгу скриню; потім витяг з кишені червону хустку,
висякав носа й пішов в світлицю.
В світлиці не було нікого. Балабуха знов витяг з ки
шені хустку, нащось знов втер носа, тричі кашлянув і
почав тихою ходою ходити по світлиці од кутка до кутка,
поглядаючи то на двері в кімнату, то на свої широкі, на
корках, чоботи, пошиті «в рант», як тоді казали. Світлиця
була просторна, з малими вікнами на чотири шибки. Дві
стіні були суспіль завішані образами, неначе іконостас.
В одному кутку висів під самою стелею здоровий образ
Печерської богородиці, в другім кутку — Почаївської. Пе
ред образами висіли лампадки, а на образах біліли довгі
рушники розкішно повишивані лапатими квітками та дріб
ними взорцями. Під самісінькою стелею висіли, суспіль
один коло другого, великі образи, а під ними висів дру
гий рядок трохи менших. Н а стіні коло дверей на карти
нах чорніли постаті якихось архієреїв та ченців в клобу
ках та мантіях. Картини висіли навіть над дверима. Н а
тій стіні, де були двері в кімнату, висів здоровий, під
саму стелю, килим. Н а килимі були виткані не квітки, а
якісь дуже ясні, ніби квітчасті плями або червоні та білі
латки, а кругом їх замість листя, вились якісь ніби курячі
та гусячі лапки. Т ут стояла проста канапа, прикрита ки
лимом. Кругом світлиці стояли прості, непомальовані, з
високими спинками стільці, білі, чисто вимиті. В кутку
коло порога стояла шафа з скляними дверима, на два етажі, помальована синьою фарбою. З а скляними дверцями
стояли чудернацькі пляшки та жбани. Н а дверях був на
мальований А враам з здоровим ножем в руках, що на
лагодивсь заколоти на жертву Ісаака, а на других — козак-запорожець з пляшкою в одній руці й з чаркою в
другій.
Балабуха на самоті роздивлявсь на картини, хоч він
бачив їх вже й не раз. Його голова трохи не доставала
до сволока, й неначе одпочивала на широких плечах. Необстрижені волоски на висках закручувались кучерями,
неначе гарний смушок. Густі, але не товсті брови на
узькому лобі неначе висіли над темними ясними й не
звичайно спокійними очима. Довгі щоки були повні внизу
й кінчались м’яким широким підборіддям. Балабуха був зо в
сім таки непоганий з лиця, тільки трохи товстий довгий
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ніс та м’ясисті випнуті широкі губи трохи псували красу
обличчя. Серед верхньої губи було знать широку ямку,
неначе хто вдавив її пальцем, од чого губа ніби репнула
посередині, й з одної губи стало дві, а спідня, товста та
широка, так вивернулась, що на їй аж шкура натяглась
і лисніла. Балабуха й справді мав таку природню міну в
устах, неначе кривився з кого, закопиливши спідню губу.
Одежа на академістові була « з достатку» чиста, й нова,
й новомодня: довгий синій суконний сюртук з широким
коміром і білими здоровими гудзями, без розпірки ззаду,
жовта жилетка, бланшові панталони, такі узькі внизу, що
через їх було знать халяви, та здорові високі стоячі білі
коміри з такими гострими кінцями, що про їх тоді пан
ночки говорили, ніби вони ріжуть хмари, а старі батюш
ки говорили всмішки, що ними можна б орать поле, як
плугом. Од тих комірів, од чорної намотаної на шиї хуст
ки половина лиця й шия здавались ще товстішими, а губи
ще ширшими; голова була неначе здорова квочка, що си
діла в обичайці, в котру були застромлені з двох боків
дощечки. Чорні довгі, але товсті вуса спускались наниз,
а обголені щоки й підборіддя синіли, як буз, неначе вони
припали сажею.
Н аука в академії обридла Балабусі. Йому заманулось
женитись, і він, скінчивши риторику й філософію, поки
нув богословію й поїхав шукати собі жінки.
Тихо рипнули двері з кімнати. А враам з Ісааком
зникли, а натомість в світлицю ввійшла матушка. Вона
була вже немолода. В неї голова була заверчена наміт
кою; через намітку блищав парчевий очіпок з здоровими
золотими й червоними квітками. Н а їй була темненька
плахта, темненька запаска й шовкова темно-коричнева
юбка з дрібненькими розкиданими срібними листочками.
Вона була в жовтих сап’янцях. Н а шиї висів чималий
блискучий червінець.
Балабуха привітався, низько поклонився хазяйці й
поцілував її в руку. Вона поцілувалась з ним в губи.
— Вибачайте, паніматко! може, ви одпочивали по обі
ді, а я оце вас збудив,— промовив Балабуха басом, але
тихо, неначе боявся когось збудити в кімнаті; слова його
тяглися нешвидко, неначе його хтось силував говорити.
— Ні, М арку Павловичу,— оказала матушка.— Я не
одпочивала, а мій старий десь оце хропе в пасіці.
— А Онися Степанівна дом а?— спитав Балабуха.
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— Дома. Онисю!— гукнула матушка через поріг в
кімнату,— вийди, серце, та винеси нам по чарці... Чи го
рілки, чи наливки?— спитала вона в академіста.
Академіст трохи не прохопивсь: «та того й того!», але
схаменувся і, трохи подумавши, сказав: «Т а воно після
дороги лучче 6 тієї, як його... тобто горілки чарку...»
— Винеси, доню, нам горілочки, та набери на тарілку
пиріжків!— знов сказала матушка, неначе в порожній
простір через поріг.
В кімнаті було тихо. Н е було навіть чути шелесту,
тільки здоровий кіт вийшов з кімнати, постояв на порозі
й знов тихо, мов академічний поважний професор, пішов
назад.
Онися не забарилась. Вона швидко з'явилась в две
рях, висока, тонка та рівна, як тополя. Нахиливши трохи
голову, щоб не черкнутись тім’ям об одвірок, вона всту
пила в світлицю з пляшкою й чаркою на тарілці. Бала
буха трохи не крикнув, ледве вдержав голос...
Н а Онисі була картата плахта, виткана з вовни попо
ловині з шовком невеличкими квадратиками. Квадратики
були заткані жовтогарячим шовком з білими, як срібло,
тонкими обідками; внизу теліпались червоні китички, не
наче волоські горіхи або дзвонички. Червона з синіми та
зеленими квітками запаска блищала, неначе жевріла. Ви
шитий червоними та синіми взорцями поділ сорочки спа
дав на червоні черевики. Ясно-синій шовковий горсет був
затканий золотими квіточками. Н а чорноволосій голові
неначе цвів вінок квіток. Стрічки вкривали всі плечі до
пояса, неначе з голови на плечі лився ливцем дощ з
стрічок. Н а шиї червоніло п’ять разків товстого доброго
намиста з золотими дукачами. Лице в Онисі було оригі
нальне: зверху широке, внизу узьке. Н а широкому й ви
сокому чолі неначе бігли дві довгі чорні темні стрілки:
то чорніли тонкі довгі брови. Гострі кінці довгих брів
десь побігли на випнуті виски й там неначе зникали під
пучечками квіток, котрі висіли за вухами. Під бровами
ніби горіли темні, як угіль, гострі блискучі довгенькі очі.
Лице кінчалось трохи гострим підборіддям. Маленькі
темно-червоні уста були випнуті. Матовий цвіт лиця був
трошечки жовтуватий, але його одсвіжав ледве примітний,
розлитий по щоках рум’янець.
Онися ввійшла й неначе з собою принесла ще більше
світу в світлицю, залиту гарячим літнім сонцем.
4 — І. Нечуй-Левицький, т. 4.
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Балабуха стояв і дивився. Він забув навіть поздоров
катись і поклонитись. Онися сама поздоровкалась і по
ставила тарілку на стіл. Стрічки заметлялись на плечах,
неначе од вітру. Через стрічки було видно тонкий, рівний,
як стріла, ще дитячий стан. Балабуха таки опам’ятався,
підбіг до Онисі, зігнувся й поцілував її в руку. Онися
засміялась, моргнувши до матері, й подумала: «їй-богу,
кривиться! одже ж ніби кривиться з мене!»
«І коли ж оце моя Онися встигла вбратись в нову
плахту, в нову запаску ще й начепляти стрічок та квіток
на голову?» — думала матушка, поглядаючи скоса на
свою доню.
Онися сіла на канапі. Її рівна, блискуча постать була
ніби намальована на здоровому килимі ясними блискучи
ми фарбами. Балабуха сів на стільці під вікном і погля
дав на неї несміливими очима.
«Чого це я так злякався цієї панни?— думав Балабу
ха.— Я ж таки академіст, філософ, а вона і в граматиці,
і в риториці не була й не вміє навіть просклоняти
«mensa» *, а я ж знаю Горація та Овідія напам'ять, од
дошки до дошки».
Балабуха підвів, гордо голову, закинув ногу на ногу,
обперся ліктем об стіл і примостився в академічній позі.
Онисі та гордовита поза чомусь була несподобна. І вона
була так само горда, розумна й завзя та й не любила гор
дих та натуристих людей. Вона любила верховодити, а
не коритись.
В хаті на часину стало тихо. Усі замовкли, тільки бу
ло чути, як мухи бились об шибки, залиті гарячим сон
цем.
— Чого ж оце ми сидимо? Випиймо по чарці, то, мо
же, й повеселішаємо та розговоримось,— сказала матуш
ка, наливаючи горілку в чарку.
— І то розумне слово,— обізвався Балабуха густим
басом, з повагом розтягуючи слова.— «In vino veritas» 2,—
говорили латинці.
М атушка випила півчарки й налила Балабусі; Бала
буха вихилив чарку до дна й укинув у рот одразу півпирога.
— А ти, доню, не покуштуєш часом оцієї поганої та
гіркої?— спитала мати в дочки.
1 Стіл (л а т .).
2 Істина в вині (л а т .).

50

— Спасибі, мамо! я не п'ю,— сказала Онися швйдкб
й голосно, як одрізала.
— Т а, бач, за здоров'я шановного гостя хоч пригуб,—
сказала матушка, подаючи дочці чарку.
Онисі було ніяково не випити. Вона встала, помочила
губи в чарці й поставила чарку на тарілку, обтираючи
уста хусточкою.
Після чарки розмова пішла жвавіше, матушка розка
зувала про господарство, за урожай, за пасіку. Балабуха
вкидав подекуди слівце та все поглядав на Онисю. Они
ся все повертала очі на мальований поставець коло по
рога, неначе вона вперше його бачила.
М атушка заговорила про небіжчика вільшаницького
священика, про похорон.
— А ви були на похороні?— спитав Балабуха в
Онисі.
— Ні, я боюсь мерців. Я б три ночі не спала після
похорону,— сказала Онися й знов почала роздивлятись
на зелені одвірки дверей та на А враама, которий підняв
здорові перелякані очі на небо, неначе й він углядів там
якогось мерця.
— Який в вас гарний садок, та ще й над водою,—
сказав Балабуха, обертаючись просто до Онисі.
— Садок гарний, але цього року не вродила «хру
ста»,— сказала Онися, вкидаючи новомодне заграничне
слово.
— Може «фрукти»,— сказав Балабуха,— бо це слово
латинське четвертої деклінації, і воно роду мужеського,
тим-то треба казати фрукт, а не фрукта.
«Ой, та й поганий же, та ще й вчить мене,— подумала
Онися й почервоніла.— Потривай же ти, великорозумний
академісте! ось я тобі підсуну хрукту!»
М атушка примітила, що третя людина зайва там, де
зійдеться хлопець з дівчиною, встала й промовила: «П і
ду ж я в пасіку та розбуджу свого старого: а доки він
спатиме!»
М атушка вийшла. В світлиці стало тихо, так що було
чути, як Балабуха важко дихав, піднімаючи широкі та
високі груди.
«Звідкіль почать? що сказати? Ой музи! О Горацію!
О Овідію, поможіть мені приступити до цієї червоної з а 
паски»,— моливсь в думці Балабуха до давніх богів.
А боги мовчали й не помагали. В Балабухи виступив
4*
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на лобі піт. Він перекинув праву ногу на ліву, потім ліву
на праву, а слова повтікали з його пам’яті.
«Ой Афіно-Палладо; ой божественна Діано! Ой Венеро!» — кинувся знов на Олімп Балабуха за поміччю,
дивлячись на Онисю. Богині класичного світу чогось
проти його волі сновигали у його- в голові одна за дру
гою, бігли рядками, ганялись одна за другою, неначе в
хрещика грали, та все гарні, принадні, одна краща од
другої. А слова все-таки не йшли на язик. Балабуха витяг
хусточку з кишені, обтер гарячого лоба, сховав хусточку,
знов обперся рукою об стіл і поклав ліву ногу на праву.
«Чи не покликати б на поміч Горація? а може Арістотеля?» — думав Балабуха, перебираючи в умі еллінів та
латинців. А ле він почував, що й Горацій кудись утік,
Арістотеля й конем не доженеш. Перед ним тільки верті
лись німфи в якомусь дивному лісі в темнуватій печері,
над тихою прозорою водою. Н а німфах були червоні з а 
паски та картаті плахти, а зелена осока та квітки вкри
вали їх голови, падали по плечах, як у русалок.
— Ви, Онисіє Степанівно, мов лісова Д іан а!— ні з
сього ні з того вихопився Балабуха та й почервонів і з а 
мовк.
Онися липнула на його здивованими очима. «Чи він
сміється з мене, чи говорить вже дуже по-вченому»,-подумала Онися й мовчала. Балабуха й сам схаменувсь і
втямив, що він виявив свою палку мрію, яка була зовсім
не до речі, що треба було говорити зовсім не таким ака
демічним язиком.
— Ви, Онисіє Степанівно... я... ви...— знов почав Б а
лабуха,— як побачив я івас, то мені став світ немилий!
— Х іб а я така страшна, що вже й світ вам з а в ’я за
л а!— одрубала Онися сміливо.
— Ви жартуєте? К раса страш на,— це правда; але так,
як були страшні для людей давні боги, як страшний бог,—
почав філософствувати Балабуха.— Ваші чорні брови, не
наче гострі стріли в Купідона,— кого вразять, той вже
навіки ваш.
— У кого ж то були такі стріли? Ви, мабуть, говори
те про своїх вчителів?— обізвалась Онися.
— О sancta simplicitas! 1 яка ти часом буваєш гарна
своєю таки простотою!— промовив неначе сам до себе
Балабуха.
1 О свята простота! (л ат.).
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«Чи він оце сміється з мене, чи глузує, що він вчений,
а я проста»,— подумала Онися й почала сердитись.
— Ви так говорите по-письменному, що я нічого не
второпаю,— говоріть-бо по-людській! — сказала Онися.
— Чи вже ж пак ви не розумієте, що я вас люблю,
а коли ви мене любите, то я ладен хоч і сьогодні до вас
старостів слати,— сказав Балабуха й сам здивувався, що
він сказав ці слова так дуже просто й ясно, й ні кришки
не по-вченому.
— Т ак би ви й сказали, то я б знала, про що п’єть
ся,— сказала Онися й засміялась, ні трішечки не засоро
мившись; вона чула такі речі, може, десятий раз.
Балабуха осміхнувся. В його рот розтягся, а по обидва
боки рота з ’явились по два пружки, неначе по дві іжиці.
В академії студенти через ці пружки жартували з Балабухи й говорили, що як він засміється, то в його по один
бік рота набігають супини, а по другий — герундії. Онисі
здалося, що Балабуха дивиться на неї згорда й сміється
з неї.
«Потривай же ти, академісте! Я ж тобі накладу в віз
таки правдивих гарбузів»,— подумала Онися, і в неї з ’я
вилась і справді думка пожартувати з академістом, на
класти йому в віз тої «хрусти». Онися сама до себе заре
готалась од своєї несподіваної думки.
— Чого ви смієтесь? Чи ви такі веселі та щ асливі?—
питав Балабуха, й собі осміхаючись.
Рипнули двері з сіней. В хату ввійшла матушка. Вона
вгляділа, що молоді люди обоє сміються, й подумала, що
вже все скінчилось до ладу, як слід.
— Оце я будила, будила свого старого, та й не добу
дилась,— весело промовила матушка,— коли ваша ласка,
випиймо по чарці та ходім до пасіки в садок,— може,
гуртом розбудимо старого.
М атушка налила по чарці, випила сама й почастувала
Балабуху. Балабуха стукнув чарку до дна і в смак з ’їв
пирога, неначе після дуже важкої, але добре скінченої
праці.
— Може, вип’ємо ще по другій?— спитала матушка.
— Ні, спасибі вам, паніматко,— івесело сказав Бала
буха,— est modus in reb u s1, як казав Г о р ац ій ;— є міра
для всього.
1 Всьому є край (л ат.).
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— Ви все по-вченому говорите, а ми люди прості й
просто горілочку п’ємо,— сказала матушка.
М атушка взяла пляшку й тарілку з пирогами й по
вела Балабуху в садок. Онися вискочила в кімнату, зачи
нила за собою двері й перекривила Балабуху перед две
рима, вивернувши з усієї сили спідню губу.
З а р а з за домом ріс старий розкішний сад. Старі яб
луні, груші та черешні густо вкривали терасу, як старий
ліс. Під густими гілками по чистій, як оксамит, траві була
протоптана стежка до пасіки. Од тераси гора круто спу
скалась до самої Росі, а по горі, неначе випадком причеп
лені, стриміли старі груші та яблуні. З гори було видно
до самого низу старі стовбури дерева, котрі ніби підпирали
гущавину гілля та листу, неначе зелену стелю. В одному
місці на краю тераси розрослись густі сливи, як молодий
ліс. В кінці садка густий вишник неначе вхопився за кру
тий бік гори й повис над кручею, як густе зелене руно.
Сонце повернуло на захід і кинуло світ збоку. Гаряче
проміння вдарило в бік гори, розсипало золото по зеле
ному косогорі, пронизало сад наскрізь золотими нитками,
пронизало кожну гілку, кожний листок, облило світом
старі стовбури, лягло на зеленій крутій горі довгими зо 
лотими пасмами. .Уся гора, ввесь садок світився й блищав
наскрізь з верху до низу. Очі тонули в зелено-золотій
глибині й спинялись на густих зелених вербах над водою,
на блискучій тихій воді. А за Россю, на подолі, ніби спо
чивав густий дубовий ліс, як темно-зелений оксамитовий
килим, в котрого темно-зелені верхи були облиті сонцем.
— Який у вас, паніматко, рай!— крикнув Балабуха,
заглянувши з тераси наниз в зелено-золоту безодню,—
мені здається, що А дам позавидував би, якби побачив
ваш садок.
Балабуха оглянувся. Він думав подивитись на Онисю
серед того раю, але Онисі не було. Балабуха зітхнув і ти
хою ходою пішов за матушкою, заклавши руки за спину.
Пасіка була на краю садка, в маленькій западині, в
зеленому вишнику. З а зеленими вишнями зажовтіла
низька огорожа, обплетена куликами. З а огорожею було
видно верхи уликів, прикритих мисками-яндолами, неначе
?ковтими широкими капелюхами.
М атушка одчинила маленькі дверці. З а дверцями на
грядках жовтіли здорові голови повняків-гвоздиків, чор
ніли чорнобривці, слались по травї гірлянди настурців.
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Один соняшник розкинув розкішний лист над огорожею
й схилив важку жовту голову через тин. Бджоли снови
гали роєм над пасікою, неначе краплі бризкали вздовж
і впоперек. Запахло медом, вощинами та гвоздиками.
Балабуха ввійшов у пасіку. Одна бджола вдарилась
в його лице, неначе хто її кинув з усієї сили. Отець Степан
спав у катразі, причинивши двері. М атушка одчинила
двері й ввійшла в катрагу. З а нею ввійшов Балабуха.
— А вставай, панотче,— бог гостя приніс,— крикнула
вона.
Отець Степан обізвався крізь сон, схопився, сів на
постелі й дивився сонними очима на Балабуху.
— Щ о? га? д е?— питав він переляканим голосом.
— Ось! ось! — сказала матушка, тикаючи йому пляшку
з горілкою в руки.
— Н евж е!— крикнув як опечений отець Степан і схо
пився з ліжка, витріщивши очі на Балабуху.
Балабуха стояв і доставав головою під саму покрівлю
катраги. Отцеві Степанові спросоння здалось, що перед
ним стоїть архієрей.
Батюшка опам’ятався, протер очі, придивився до Балабухи і впізнав його.
— Чи це академіст приїхав до н ас?— крикнув він
хрипким заспаним голосом і кинувся обнімати та цілувати
Балабуху, що було для його трохи незручно. Отець Сте
пан був невеликий на зріст, присадкуватий, товстенький
та кудлатий: волосся на голові, на короткій бороді стир
чало, неначе розпатлане вітром, а густі брови поодставали на кінчиках і стриміли, неначе закручені вуса. Він
підняв руку вгору, ледве достав Балабушині плечі, під
нявся навшпиньки й тричі поцілувався з Балабухою.
— Pax vobis, serenissime pater! 1 Мир дому цьому й
живущим в йому!— сказав Балабуха, обнявши руками
отця Степана й піднімаючи його.
— А чом ти, стара, оце мене не збудила!— промовив
отець Степан до матушки.
— Х іб а ж я не будила? Ш товхала тебе та торсала, а ти
тільки ногами дригав та махав руками. Мій панотець,
М арку Павловичу, має поганий звичай: б’ється спросон
ня, хоч такий з себе непоказний. Ось телепнув мене спро
соння по руці так, що аж рука горить і синяк виступив.
— Сідайте ж, академісте, в моїй господі,— сказав
1 Мир вам, найсвітліший отче! (л ат.)
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отець Степан, присовуючи до стола ослона,— сідайте, та
вип’ємо по чарці: може, я сон прожену.
Отець Степан позіхнув, хрестячи широкого рота.
— Ой, затуляй-бо рота, бо ще бджоли влетять: поду
мають, що улик,— сказала матушка.
— Оце ж таки, улик! Може, подумають, що вічко,—
сказав батюшка.
— Еге! добре вічко. Як вийде рій, то ще, борони бо
же, ввесь влетить тобі в рот: не треба буде й збирати,—
бо ти ротом збереш його,— сказала матушка, сміючись.
Отець Степан налив чарку, поздоровкався й випив до
Балабухи, а потім подав чарку Балабусі.
— Ми вже з паніматкою випили по чарці, сказати
правду. Н е знаю, чи пити, чи не пити,— сказав Балабуха.
— Т а пийте! тільки недобрі люди не п’ють,— сказав
батюшка.
Балабуха випив і закусив пирогом. З а першою чаркою
пішла друга, за другою третя. Ш видкий, проворний, го
ворючий панотець розговорився, випиваючи чарку за чар
кою; а Балабуха все поглядав через пасіку в зелений са
док, чи не з ’явиться там на стежці Онися. Онисі не було
видко в садку.
— О т ви вчитесь там в академії все по-латинському,
все пишете вірші, а чи вчать пак вас там співати на гла
си: «Н а господи возвах і на бог господь і явися н ам »?—
спитав отець Степан.
— А чом же? Вчать,— сказав Балабуха згорда.
— А чи вмієте ви співати «господи возвах», глас тре
тій, а заспівайте?— несподівано спитав батюшка.
— Т а годі, годі, старий. О т і вигадує ні се ні те. Де вже
щоб в академії цього не вчили,— сказала матушка, постерігаючи, що старий хоче екзаменувати зятя.
— Ц ц! — цмокнув батюшка,— от і не вмієте, хоч і
вчились в академії: ануте на «бог господь», глас восьмий?
Балабуха засміявся, одначе затяг на глас восьмий.
Він знав, що старі батюшки люблять екзаменувати па
ничів, а при тому й почванитись своїм хистом.
— Т ак, та не зовсім,— сказав отець Степан,— в нас
на селах ось як співають!— сказав батюшка і зарипів
низьким басом на ввесь садок: «бог господь» на глас
восьмий.
— Ануте, заспівайте на четвертий гл ас?— знов ска
зав батюшка, наливаючи чарку.
56

Балабуха затяг на четвертий глас. Отець Степан під
тягував, щоб показати силу своєї гортані. В пасіці підняв
ся такий дует, що заглушив гудіння бджіл.
—
Добру гортань маєте! От за це люблю! І горілку
добре п’єте! І за це люблю!— сказав отець Степан, ці
луючи в губи Балабуху.— Коли б ви знали, М арку П ав
ловичу, як я очепурив та опорядив свою церкву! Які я
образи поставив в церкві! Т а ви і в Києві таких не знай
дете! О т ходім, голубчику, я вам покажу!
Отець Степан схопився жваво з місця, вхопив за руку
Балабуху й потяг з катраги. М атушка пішла слідком за
ними. В пасіці кругом їх сновигали бджоли, набились в
бороду батюшці. Одна бджола вдарилась в його щоку
і впустила жало; він навіть не скривився й тільки скинув
її пальцями та все не випускав руки студента, неначе бо
явся, щоб він не втік. Стежечка йшла до хвіртки в цвин
тар. Отець Степан потяг Балабуху в хвірточку й привів
до церкви. Ц ерква була одчинена. Сторож замітав і при
бирав у церкві.
Ступивши на поріг церкви, отець Степан випустив
руку Балабухи й перехрестився. Слідком за ним пішов
Балабуха з матушкою.
Церква була невелика, дубова, з неширокими банями,
з вузькими вікнами. Вікна були високо од землі. Серед
ясного дня в церкві було темнувато, тілько гарячий про
мінь прорвався в віконце, простягся через усю церкву,
як золоте полотнище, і впав на іконостас, на старинні рі
зані квітками та виноградом рами, позолочені й помальо
вані золотисто-зеленим та червоним кольором. Уся церк
ва була обставлена образами, як і світлиця в отця С те
пана; навіть в банях між вікнами висіли образи. Отець
Степан ходив од образа до образа й показував пальцем.
В бабинці висів здоровий образ страшного суду, на кото
рому внизу намальовано було червоне пекло. В пеклі сві
тились вищирені здорові зуби якоїсь страшної кінської
голови, а між зубами сидів на престолі сатана, з рогами,
з білими зубами. В його на руках сидів Ю да, неначе ма
ленька дитина. Голова неначе хотіла проковтнути сатану
з престолом та з Ю дою, але вдавилась, і сатана застряг
у самій пельці, зачепився за горлянку високим троном і
не міг пройти далі. До голови йшли рядками голі грішни
ки: ткачі з клубками в руках, кравці з ножицями, мірошрики з камінням на мотузках, перекинутих через плечі,
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розпатлані голі відьми, писарі з перами й здоровими ка
ламарями в руках; за ними купа жидів з пейсами, а позад
усіх поганяли грішників нагайками рогаті та хвостаті
чорти.
— Д и вітьс я !— сказав отець Степан,— це я видумав,
а маляр намалював.
— Ой господи, господи!— сказала матушка, важко
зітхаючи.
— Ось ідіть лишень сюди!— сказав отець Степан,
вхопивши Балабуху за руку,— ось я вам покажу образ.
У вас у Києві такого нема.
Отець Степан привів Балабуху в правий притвір. Н а
стіні висів великий образ Покрови. Отець Степан став
і згорнув руки перед образом. Серед образа був намальо
ваний амвон, неначе дві перекинуті сковороди, накладені
одна на другу. Н а амвоні стояв молоденький диякон з
розпущеними кісьми, як маленька панна в широкому
криноліні. Він був на зріст якраз попід руки всім поста
тям. Н а самій голові в диякона, в хмарах, стояла Богоро
диця, вдвоє більша од його, з омофором в двох руках.
Кінець омофора стримів, неначе вирізаний з бляхи. По
один бік диякона стояв Андрей юродивий, спустивши
з одного плеча червону хламиду. Голі груди були повні, а
круглий живіт з пупом стримів осторонь од його наперед,
неначе білий гарбуз, прибитий до Андрея кілком. Андрей
підняв угору кулак, з котрого стримів здоровий палець,
неначе притика; зморщивши густі чорні брови, він грізно
дивився на сивого діда й неначе говорив: «Ей, стережись,
старий, бо як телепну, то й зуби визбираєш !» Дід стояв
боком до Андрея й неначе просився: «І батечку, й голуб
чику, не бий мене, бо я не винний!» По другий бік дия
кона стояв цар в зубчастій короні; він обернувся до ар
хієрея набік головою й гордо на його поглядав скоса,
заклавши назад руки. Архієрей не вважає на царя, стоїть
рівно, як святий, з таким хрестом в руках, неначе він
витяг його на кладовищі з могилки. Н а архієреєві була
одежа, неначе вирізана з бляхи, а спереду висів омофор,
як дошка. З а архієреєм виглядали ченці з чорними бро
вами, з білими бородами, неначе вони попідв’язували
бороди- білими хусточками, а там далі виглядали якісь
фізіономії, не то дівки з розпущеними кісьми, не то па
рубки. Один неначе позакладав за щоки кислиці, в другого
неначе бишиха рознесла одну щоку, в третього нецаче сір
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чиряк під бородою, а очі були такі завбільшки, як його
кулаки. Внизу на рамі було підписано великими слов’ян
ськими буквами: «Сей образ соорудили раби божі чайківські баби. Року божого 1817».
— А що, М арку Павловичу, гарний о б р а з?— спитав
отець Степан.
— Х то його зна... Диякон дуже малий, неначе дівчи
на, а Андрей чогось неначе дуже лютий, неначе хоче
битись,— сказав несміливо Балабуха.
— О т і вигадали! Тим вченим скрізь недогода! Такі
образи хіба в Л аврі знайдете,— сказав гордо отець Сте
пан.— О т подивіться ж ще на цей образ!
Н а образі Ілія тікав на небо на страшних баских ко
нях з огнястими червоними гривами. Іскри сипались з
рота в коней, а з ніздер та з вух летів клубками дим.
Червона одежа падала на землю просто на Єлисея, котрий
перекинувся на спину, задравши догори руки й ноги.
— Щ ось тут багато вже вогню, неначе в казках роз
казують про якихсь коней, що дишуть вогнем,— сказав
Балабуха.
— Е т, М арку Павловичу! я думав, ви нас похвалите,
а ви ні се ні те говорите,— сказав отець Степан з доса
дою, махнувши рукою, й побіг хутчій з церкви. З а ним
вийшла матушка й Балабуха.
— Х отів вам показати «Неопалиму купину» в олтарі,
та вже не покажу. Ви нас осмієте,— сказав отець Степан,
прямуючи через цвинтар в садок.
Тим часом як старий Прокопович показував Балабусі
образи, Онися встругнула й справді Балабусі штуку.
Вона посадила погонича в пекарні полуднувати й послала
дівчат на город вирвати два гарбузи. Дівчата, ладні на
такі штуки, побігли на город і принесли два здорові гар
бузи, ще й кільки маленьких.
— Підіть, дівчата, та вкиньте цьому паничеві в віз
оці гарбузи, та добре замостіть в сіно, в задок, на самі
сіньке дно,— сказала Онися.
— Ми, Онисю вкинемо в віз одного гарбуза паничеві,
а другого для погонича почепимо під возом, під перед
ком,— сказали наймички.
— Про мене, й почепіть, та тілько добре прив’яжіть,
щоб додому довезли,— сказала Онися, сміючись.
Дівчата достали мотузка, оперезали кругом білого
гарбуза ц понесли до воза. Одна наймичка помостила гар
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буза в задку, на самому дні під сіном, ще й маленьких
гарбузців накидала, а друга полізла під віз і причепила
гарбуза до підтоків. З реготом вони побігли до хати, на
гинаючись попід тином, ще й принесли два маленьких
гарбузці, як двоє яблучок. Онися побігла в сіни й покла
ла ті гарбузці в кишеню Балабушиної хламиди.
Після такої штуки Онися накрила в світлиці стіл і
поставила полудень. Сінешні двері од задвірку рипнули.
В сіни ввійшли Прокоповичі з гостем. Проти їх з світлиці
вийшла в сіни Онися, червона, як маківка, з веселими,
блискучими, насмішкуватими очима.
— А я, мамо, вже полудень зготувала,— сказала Они
ся до матері.
— Добре зробила, моя доню! бо вже час полудна
ти,— сказала Прокоповичка.
— О, з вас добра господиня буде,— сказав поважним
тоном Балабуха, поглядаючи на Онисю як на свою будущу господиню.— М абуть, ви через те господарювання
й не вийшли до нас у пасіку.
— Коли бджіл боюсь,— сказала Онися, ледве здер
жуючи сміх.
— Вас і бджоли не покусали б: подумали б, що ви
квітка,— сказав комплімент Балабуха.
Увійшли в світлицю й сіли за полудень. Зн ов пішла
кругом чарка. Печена курка й пироги пощезали з тарілок.
Після полудня Онися винесла на тарілці пляшку наливки.
Прокоповичі частували гостя дуже привітно, як свого
зятя, й просили частіше навідуватись до їх. М атушка
розвела розмову про своє господарство, перелічила воли,
корови, вівці, навіть свині, перелічила улики в пасіці й
навіть натякнула на сотню карбованців, заховану в
спряту — в скрині. Балабуха слухав, розправляючи ви
сокі коміри, й скоса водив очима за тонким станом Они
сі, котра бігала то з кімнати в світлицю, то з світлиці в
кімнату.
Перед вечором Балабуха почав прощатись. Прокопо
вичі випровадили його в ганок. М атушка винесла на га
нок на тарілці пляшку з наливкою. Щ е випили по чарці
на ганку, й Балабуха розпрощався. Візок загойдався й
залущ ав під ногами академіста. Коники рушили з двору.
Балабуха з-за двору ще раз зняв картуза й низенько
поклонився просто до Онисі. Онися закрила губи рука
вом і насилу здержала сміх, а наймички виглядали в вік
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на з пекарні й реготались так, що на їх очах повиступали
сльози.
Надворі було тихо. Ж ара спадала. Од садків, од верб
лягли тіні й наче повівали на шлях холодком. Балабуха
їхав улицями, попід високим гіллям садків, котрі вигля
дали з-за тинів.
«М узо моя, богине м о я !— думав Балабуха, прига
дуючи собі Онисю.— Яка ж ти гарна! які поетичні думи
ти навіваєш на мене!»
Балабуха почутив, що під ним лежить щось тверде й
таки добре муляє.
— Але як же оце ти погано вимостив! Я чогось усе
з ’їжджаю на один бік,— сказав Балабуха до погонича,
пересовуючись з ями на другий бік.
«Діана, щира Діана! висока, рівна, стан тоненький,
ніжки маленькі, пальці класичні, тонкі, довгі. Ой, муляє ж,
бий його сила бож а!» — І Балабуха знов підсунувся вище
й почав вгнізджуватись, як квочка в гнізді.
— А що, паничу! мені здається, що ми тут не ожени
мось,— сказав понуро погонич.
— Чому ж так? Певно, ти не оженишся, але я оже
нюсь.
— Ба й ви не оженитесь!— сказав сумно погонич.
— Т а чому ж т а к ?— сказав Балабуха, осміхнувшись.
— Бо мене чорт зна як нагодували,— і чарки горілки
не дали. Я зовсім голодний.
— Ну, це ще невелика біда. З ате мене нагодували й
напоїли, аж у голові гуде.
Край села стояла корчма. Візок котився до корчми.
— Паничу, купіть оселедця та чарку горілки, бо,
їй-богу, їсти хочу!— сказав погонич.
— Добре! спиняй коні! Я й сам ладен випити чарку,—
сказав Балабуха.
Погонич спинив коні. Балабуха гукнув на жидівку і
звелів їй винести оселедця, паляницю та горілки.
Тим часом свині збіглись до воза й чогось усе лізли
під віз. Погонич махав та стьобав по їх спинах батогом,
а вони уперто таки лізли під колеса.
— Якого це дідька вони лізуть під в із ? — крикнув Б а
лабуха.
Погонич пополуднував. Випили по чарці й поїхали.
Всі свині кинулись бігти за возом, як собаки.
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— Щ о це за напасть! Свині біжать за возом,— ска
зав Балабуха, протираючи очі.
Балабуха згадав, як він в академії з студентами пив
три дні й три ночі й до того допився, що за ним увечері
по Братському монастирі ніби все бігали свині й хапали
його за поли. Згадавш и ті страхи, Балабуха трохи стри
вожився.
— Чи то свині, чи собаки біжать за возом ?— спитав
він у погонича.
— А вж еж свині, а що ж більше, як не свині,— сказав
погонич, обертаючи голову.
— Щ о воно там в нечистого муляє? Чи не вкрав ти
часом чого та сховав під мене? А стань!
Погонич спинив коні. Балабуха підвівся, почав розгрі
бати сіно й вглядів щось кругле та здорове.
— А бач, украв, та не вмів сховати,— сказав докір
ливо Балабуха.
— Х т о ? Я ? — крикнув погонич і скочив з козел.—Т а нехай мене святий хрест поб’є, коли я що вкрав.
Погонич прибіг до воза, засунув руки в сіно й витяг
гарбуза. І панич, і погонич пороззявляли роти і тільки
дивились на те диво.
— От вам і гостинець! Я ж казав, що нам більше не
їздити до цієї панни,— крикнув погонич і хрьопнув гар
бузом об землю, аж з його кишки вискочили.
Свині кинулись до гарбуза, а люди коло шинку з а 
реготались.
— Сідай швидше та поганяй!— крикнув Балабуха на
погонича.
— Постривайте, ще визбираю маленькі гарбузці, щоб
додому не везти.
Погонич вибирав з сіна гарбузці й викидав на шлях.
В Балабухи душа неначе вмерла. Він зблід, потім почер
вонів, потім знов зблід. Погонич сів і погнав коні.
«Ой ви, Єви! Ой ви, спокусительки! Це не Діана,—
це фурія, аспид, василіск! Чом же ти мені просто не ска
зала, що не підеш за мене?» — Гордий студент обидився
на смерть. Уся любов його зникла, неначе погонич вики
нув її з гарбузами на шлях.
— О т тобі на! Поїли свині нашу коляду!— промовив
сам до себе погонич.— А я думаю, чого то наймички ре
гочуться, аж на комин спинаються, та все на мене скоса
поглядають. Т а й прокляті ж тут в Чайках дівчата.
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— Щ о прокляті, то п равда!— обізвався Балабуха.
Вже сонце заходило, як Балабуха доїжджав додому»
до села Хильок. Т е сільце неначе хто вкинув в глибокий
яр. Кругом яру стриміли круті гори й тільки розступи
лись трошки в одному місці, де блищав ставочок. Н а дні
тієї щілини був мочар, росла осока та очерет, так що ніяк
не можна було тудою прокласти шлях. В Хильки треба
було спускатись з невисокої, але дуже крутої гори.
Тільки що віз почав спускатись, з-під воза обірвався
гарбуз і покотився рядом з возом з гори, неначе навви
передки.
— Паничу! Зн ов гарбуз ганяється за нами!— крикнув
здивований парубок, тикаючи на гарбуз пужалном.
Балабуха глянув і не пойняв би віри своїм очам, якби
на гарбуза не показував погонич. Коні вбігли просто в
царину в одчинені ворота, а гарбуз за возом покотився
й собі через ворота.
— Паничу, загубили гарбуза!— крикнув непоміркований царинник і побіг ловити гарбуза, щоб догодити своє
му паничеві.
— О єхидна, о Мегера! О породіння сатани! Це не
Венера,— це сам сатана в плахті! Побий тебе громокидач
з Олімпу стрілами, з твоїми чорними бровами. Ой, відь
ма ж! Певно, родима відьма! Умудрилась причепити під
возом гарбуза!
Балабуха приїхав додому неначе вбитий. М ати вибіг
ла на ганок стрічати академіста. Балабуха став у ганку
й почав трусити свою довгу шинелю. З кишені повипадали маленькі гарбузці.
— Щ о то, сину? Яблука повипадали, чи щ о ?— спи
тала мати, достаючи рукою з землі гарбузця.— Т а це ж
гарбузець!., гм... гм... Щ о це таке? Чи не дала тобі часом
Онися гарбуза?
Син тільки рукою махнув і пішов в садок. М ати важ 
ко зітхнула.
— От тобі й Онися! О т тобі п’ять корів і сто карбо
ванців,— сказала вона, вдарившись об поли руками.
Син пішов в садок і довго ходив по стежках, поки
зовсім смеркло надворі. Він перебрав в думці всі події
дня, передумав усе: і як стрів Онисю, і як говорив з нею;
він неначе й тепер бачив її чорні, тонкі та густі брови з
гострими кінцями, бачив усміх, трошки підняту верхню
губу, з-під котрої й тепер в темряві неначе блищали пе
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ред його очима білі верхні зубки, дрібні та тоненькі. К о
хання заворушилось в його душі бурливо та шумливо,
кипіло, ніби міцне пиво; але він нагадав гарбузи... його
гордість заколихалась до самого дна серця й викинула, як
бурлива хвиля на берег, те почування. Той гарбуз ба
чили люди в Чайках, бачив царинник в Хильках, бачив
погонич. Про його будуть говорити скрізь в околиці: його
обсміють.
— Постривай же ти, червона запаско! Х іб а вмру, що
тобі не оддам за своє! Я знайду таку красуню, що тобі
й не снилась, і не привиджувалась. Х іб а ж я не філософ,
не академіст?
Мати покликала сина вечеряти, а син не схотів їсти
й вже пізно увійшов у хату й впав на постіль.

II
Харитін Моссаковський не діждав і сороковин по
батькові. Справивши дев’ятини, він прибрався, підголив
ся, надів нові, але прості чоботи, підстриг трохи кучеряві
коси, запріг поганенького коня й поїхав в Чайки до Онисі
Прокоповичівни.
Н а тім-таки тижні був в Богуславі ярмарок. Н а яр
марку були старі Прокоповичі. Вони стрілись з сусідами,
і сусіди розказали, що їх дочка накидала крадькома гар
бузів Балабусі в віз, ще й почепила на мотузку одного
гарбуза під возом. Прокоповичі, приїхавши додому, на
крили Онисю мокрим рядном, а батько трохи не попобив ЇЇ.
— Гарбузуй, гарбузуй, дочко, та й міру знай. їздили
до тебе женихи, то й перестануть,— репетувала мати,—
а нам не роби сорому перед людьми!
— Н е бійтесь, мамо, не перестануть! Мене, хвалить
бога, ще ніхто не об’їхав білим конем. Т а коли б хто й
об’їхав, то я не боюся білих коней. А вашого Балабухи
я не люблю: він гоноровитий, дивиться на мене згорда
та верзе щось таке, що я не втямлю: кві-кві-кві! кувікає
по-якомусь, нечистий його зна, по-якому! Не знаєш, чи
він тебе хвалить, чи з тебе сміється та глузує.
Тільки що Онися скінчила розмову, надворі забре
хали собаки. В сінях хтось питав у наймички: «Чи ба
тюшка й матушка дома? а панна дом а?»
В світлицю рипнули двері: то ввійшов Харитін М осса
ковський. Старий Прокопович вийшов до його з кімнати.
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Харитін прибрався й причесався. Н а йому був довгий
чорний темно-синій сіртук. Білі коміри були викладчасті,
як у простих шляхтичів. Підстрижене русе волосся закру
чувалось кругом шиї густими кучерями. Високий, тонкий,
рівний станом, з білим матовим, трохи сухорлявим ли
цем, з ясно-синіми очима, Моссаковський мав делікатну
постать блондина, хоч його руки були чорні й чималі,
звиклі до важкої роботи. Невеличкі вуса й рівні тонкі
брови були трошки темніші од волосся на голові й дуже
приставали до ясно-синіх очей. Невважаючи на те, що
він був дяк, він не пішов у пекарню, а сміливо ввійшов
у світлицю. В ті часи не було ще великої одлички між
священиками та дяками. Дяки тоді не застоювали черги
в пекарнях або в ганках у священиків.
М ати з дочкою стояли за дверима в кімнаті й прислу
хались до розмови в світлиці.
— Це приїхав дяк з Карапишів, Моссаковський, син по
кійного священика вільшаницького,— тихесенько промо
вила мати до дочки.— їздили до тебе академісти, а тепер
почали їздити дяки!
— Дяки дурнісінько їздитимуть до мене. Цур, дурня!
Я дячихою не буду,— ще тихіше обізвалась Онися.
А ле цікавість узяла своє. Н ад дверима в світлицю,
між одвірком і стелею була щілина на всю довжину две
рей. Онися приставила стільця, стала на його й почала
роздивлятись в дірку на гостя. Мати кивала пальцем, з а 
мірялась кулаком, щось гризливо шепотіла, смикала Они
сю за одежу, а Онися стояла й пильно роздивлялась на
Харитона. Надивившись всмак, вона тихесенько, як кіш
ка, злізла з стільця.
— А що? який? чи молодий, чи старий?— не втер
піла й собі Прокоповичка, щоб не спитати в дочки.
— Молодий, білявий, високий, тонкий і говорить дуже
несміливо та тихо,— шепотіла Онися матері під самісінь
ким вухом,— але чорта з два: за дяка не піду; в нас
високі пороги для дяків.
Н езабаром з світлиці вийшов Прочкопович і попросив
жінку подати горілки й закуски, а Онисі сказав, щоб
вона винесла все те в світлицю.
— А вж еж пак! Чого я до його вийду? Не бачила
зроду дяків, чи» щ о? — сказала Онися.
— Т а його вільшаницька громада обібрала на свою
парафію за священика. Оце думають їхать в Київ до вла5 — І. Нечуй-Левицький, т. 4.
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дики з прошениям. Ти лиш, дочко, не дуже кирпу гни
та мерщій виходь до гостя.
— Х іб а так! Як буде священиком та ще в Вільшаниці, то й вийду,— сказала Онися.
— Прибирайсь, дочко, та йди! В Вільшаниці церков
ного поля, левад, сінокосів конем не об’їхати за цілий
день,— парафія велика.
Трохи перегодя Онися вийшла разом з матір’ю. М ос
саковський низько поклонився й почервонів, неначе дів
чина. Він давно бачив Онисю,— вона тепер здавалась
йому в десять раз кращою.
Всі сіли. Моссаковський сів, поклав на обоє коліна
руки, неначе єгипетська статуя, й спустив очі додолу. Він
не смів навіть підвести очі на Онисю. Онися обвела його
гострими очима. Він здавався для неї багато кращим од
Балабухи.
«Чи він смирний, чи тільки вдає з себе тихого»,—
думала Онися, водячи очима по його лиці, бровах та
очах.
Господар випив чарку до гостя й подав гостеві. Гість
випив півчарки, несміливо поставив чарку на стіл і, не з а 
кусивши, знов сів на стілець, спустив очі вниз і поклав
обидві руки на коліна, простягнувши довгі пальці. П ро
копович завів розмову про покійного Моссаковського,
згадав, де вони стрічались, про що розмовляли, а гість
ледве вставляв слівце, ледве одслоняв С В О Ї Т И Х І С И Н І очі.
Він не смів навіть глянути на Онисю.
Розмова перервалась. В хаті стало тихо. Прокоповичка
жалкувала за Балабухою й очевидячки одбувала гостя,
буцім панщину, сидячи на канапі.
— Чи ви пак були в нашій церкві? Чи ви бачили
наші нові образи? — несподівано вихопився Прокопович,
котрий . сам дуже любив образи й картини й сливе кож
ного гостя водив до церкви показувати свої образи.
— Дай, старий, покій з образами! Н е встигли випити
по чарці, а ти вже з образами.
Прокопович був радий, що є перед ким похвалитись
образами, й таки потяг Харитона до церкви. Він показав
йому всі нові образи й навіть «Неопалиму купину» в вів
тарі, де був намальований здоровий кущ шипшини чи гло
ду з червоними ягодами: кущ палав у полум’ї, а коло
полум’я Мойсей стояв на одній нозі в чоботі, а другу,
босу, задер до купини, неначе грів її коло вогню; в руках
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стирчав здоровий мужицький чобіт з довгою халявок},
а за купиною було видно Рось і богуславську церкву.
— Ой, дивні ж ваші образи! Господи, яка краса!—
дивувався Харитін, хрестячись перед кожним новим об
разом.— Як стану на парафії, то покличу того самого
маляра, щоб і мені намалював і купину, й пекло, й Ілію
на огневих конях.
— Коли б ви знали, які там апостоли висять у бані!
Який там Андрей Первозваний! Я вам скажу,— такого і
в Л аврі нема. Ш кода, що висить дуже високо. Якби
драбина, то можна б полізти та зблизька придивитись,—
хвалився старий Прокопович, озираючись, чи нема в
церкві де драбини.
Харитін трохи заметушивсь. Він боявся лазити висо
ко, бо в його крутилась голова, а одмовитись було ніяко
во, бо він підходив під смак старого, щоб запобігти ласки
в його.
— Гляньте, який огонь в пеклі. Ну, таки горить, таки
горить, неначе чорти щогодини, щохвилини дров підки
дають! — репетував Прокопович.
— Ой господи, як горить, зовсім-таки горить,— гово
рив Моссаковський і перехрестився до пекла.
— А яких чортів повигадував маляр! Ви, пане дяче,
тільки придивіться; отой, що поганяє в пеклі нагайкою
блудниць в червоних намистах... вгадайте, на кого схо
жий? на кого скинувсь?
— Не вгадаю. Неначе на богуславського станового,—
промовив Моссаковський.
— Т а це ж він самий! Це й ніс його, неначе буль
башка, й очі витрішкуваті, тільки псяюха маляр поставив
йому на голові волячі роги та причепив ззад у свинячого
хвоста.
— А отой, що лупить києм шинкарів, чи пак не вга
даєте, на кого схожий?— сказав Прокопович.
— Цього вже не вгадаю,— сказав Моссаковський, хоч
і догадувався, на кого чорт скинувся, бо в його довгі
вуха дуже позвішувались, а ніс задерся вгору.
— Н евже пак не вгадаєте? Це ж наш столоначальник
духовного правленія. Якось я проговорився перед маля
ром: намалюй, кажу, ти того халтурника в пеклі на са
мому дні під Ю дою, щоб не брав з нас хабарів. Коли
дивлюсь, а він його й записав до чортів, ще й дав йому
5*
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Кйя в руки. Гляньте, як працює, бідораха, аж язика ви
солопив.
Похвалившись новими образами, Прокопович був ду
же радий, що знайшов доброго цінувальника, котрий
втямив високе чайківське малярство. Замкнувши церкву,
Прокопович взяв за руку Моссаковського, одвів його да
леченько од церкви аж під ограду й показав пальцем
на бані.
— О ж придивіться лишень до наших бань? Щ о там
намальовано! Т а це ж нам маляр випер на бані дванад
цять малих пророків і чотири великих. Ото шкода, що
нема драбини! От, якби ви вилізли на церкву та приди
вились близько, як він понамальовував пророків. Дивно,
дивно!
Прокопович зирнув кругом себе, шукаючи драбини.
В Моссаковського затрусились ноги. Важка драбина ле
жала на траві і вже заросла бадиллям.
« А що, як старий причепиться, щоб поставити дра
бину, та присилує лізти до опасання або за опасання!» —
пройшла думка в Харитоновій голові.
Прокопович кинувся до драбини й почав її піднімати.
Драбина була важка, а старий був малий на зріст і не
дуже міцний чоловік. Він пнувся, пнувся та й кинув її
в траву.
— Не піднімайте, бо підвередитесь!— сказав гість.—
Т а сказати правду, я трохи боюсь лазити високо,— при*
знався Моссаковський.
— Оце! такий же з вас парубок. М оя Онися лазила
вище за опасання, а як була малою, то з хлопцями по
латах лазила в клуні горобців дерти, як та кішка,— ска
зав щиро старий.
Веселий старий, похвалившись своїм дивом маляр
ства, повів Моссаковського в покої. В світлиці їх ждали
дами. Мати не спускала з очей Онисі: вона боялась, щоб
Онися знов не понакладала гостеві в віз гарбузів.
— А що, дочко, як тобі показався цей дяк? — спитала
мати.
— Він кращий од Балабухи й такий тихий, спокій
ний. Я люблю тихих та добрих людей,— сказала Онися.
— І, вже й ти! Балабуха людина здорова, доросла,
чоловік в силі й до того вчений, а це якийсь простак
карапишанський.
— Я тих вчених не дуже люблю, бо й я сама проста.
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Балабуха ще присилував би мене говорити по-латинській,
а я й по-московській незугарна.
Онися кинулась до вікна й глянула в садок, де стежкою
йшов рядом з батьком Моссаковський. Високий, тонкий
станом, він показався Онисі через шибки ще кращим і де
лікатнішим.
— Дивіться, мамо, чим же він поганий? Очі сині, як
небо, брови тонкі...
— Вже й брови! знайшла красу! Т а він зовсім без
брів,— сказала мати.— От у твого батька так правда, що
брови,— сказала вона, дивлячись на кудлаті та крючкува
ті брови старого Прокоповича.
— Тікайте, мамо, бо нас видно знадвору,— сказала
Онися, оступаючись од вікна, але не одвертаючи лиця
од шибки.
— Тікай, дочко, бо він близько вже, вглядить,— ска
зала мати, одвертаючи плечі, але не лице.
Про'копович увійшов з гостем в світлицю. Зн ов почали
наливати та випивати по чарці. Моссаковський сидів,
поклавши руки на коліна, і ледве насмілювався підвести
віка й кинути очима на Онисю. Онися примітила, що чогось
втратила природжену сміливість. Вона сиділа мовчки й
собі спустила очі додолу. Других женихів вона сама за 
чіпала в розмові, сміливо говорила з ними, жартувала,
навіть глузувала з їх. Тепер вона почувала, що не сміє
чомусь слова промовити.
«Щ о це зо мною?— подумала Онися.— Чи вже ж я
злякалась цього дяк а?»
Старий Прокопович почав затягати на гласи, випив
ши чарок з десять настойки з перцем. Моссаковський
сидів і не смів голосом повести. Він посидів, помовчав і
перед вечором попрощався й поїхав.
— Чи приїде, чи не приїде вдруге?— промовила сама
до себе Прокоповичка.
Онися заплющила очі, розвела пальці обох рук, потім
покрутила палець кругом пальця й загадала, чи приїде,
чи не приїде. Пальці зійшлись нігтями. «Приїде»,— крик
нула вона й підскочила.
— Побачимо,— сказала мати.— їздили академісти, а
тепер почали їздити до тебе дяки.
Пішли дні за днями. Онися почувала, що вона чогось
ніби жде Моссаковського, що він не виходить у неї з дум
ки. Минув тиждень, настала субота. Онися кинулась
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сама підмазувати та прибирати в покоях, вишарувала
жовтим піском поміст, помила вікна, повитирала образи,
повішала на образи найкраще вишивані рушники; на вік
нах поставила склянки з квітками... Н астала неділя. Они
ся встала удосвіта, прибралась в нову плахту, причепу
рилась, наділа на голову всі стрічки й квітки й пішла до
церкви. Д ля неї чогось здавалось, що Моссаковський до
конче приїде до церкви, що вона його там побачить.
Служба одійшла, а Моссаковський не приїхав. Онися
сіла обідати, їла — як не їла й по обіді пішла в садок.
Вона гуляла по горі й усе поглядала за синій ліс, на поле
за лісом, вкрите густими копами, де вився шлях до Карапишів.
«Чого це я його жду? Невже я люблю його?» — ду
мала Онися, ходячи по садку. Самі руки несамохіть рва
ли найкращі квітки й закладали за стрічки на голові, за
коси. Довго ходила по саду, доки сонце не вдарило косим
промінням по горі й пронизало наскрізь садок, розкину
тий по крутих боках гори. Онися прислухалась, чи не з а 
гуркотить віз за Россю, коло порона або в дворі. А на
дворі було тихо-тихо й душно. Вона вернулась в покої,
сіла на канапі й смутно похилила голову.
— Оце, нема з ким чарки горілки випити,— сказав
старий батько.— Коли б приїхав хоч карапишанський дяк.
Онися спахнула. Бліді щоки одразу почервоніли.
Не встиг батько промовити ті слова, надворі затарахкотів
легкий візок, забрехали собаки.
— Одже бог гостей несе,— сказав Прокопович, загля
даючи в вікно.
Онися стривожилась. В неї затрусились ноги так, що
вона ледве мала сили побігти й подивитись в вікно.
— Онисю, ставай колупати піч! Приїхав М оссаков
ський та ще й з братом, певне, з сватом,— гукнув батько.
Онися злякалась й зблідла, ніби пополотніла. Вона
вся затрусилась, охолола й стояла на однім місці. Двері
в світлицю рипнули. Н а Онисю чогось напав такий страх,
що вона кинулась бігти з кімнати і втекла в садок.
«Боже мій! чого це я так злякалась. Я не побоялась
академіста, а злякалась цього молодого хлопця»,— дума
ла Онися, прикликуючи на поміч усю свою сміливість.
А сміливість не верталась до неї. Вона стояла над
горою, втопила злякані гарячі очі в зелену безодню сад
ка, в зелене марево, розлите над старим деревом, диви
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лась на його й нічого не бачила. Зелений світ дрижав в її
очах, переливався, як вода в Росі, снував, ніби рій зеленої
мошки. А Онися стояла й нічого не розуміла. Сонце ки
нуло під яблуню гарячий промінь. Світ упав на її щоку,
обсипав її ніби огнем, а вона нічого не почувала та все
дивилась у зелену безодню, як у глибоку річку.
— Онисю! Онисю! де це ти ділась?— гукнула мати,
виходячи з-за яблуні.— Чого це ти стоїш як стіна? Ходи
лишень у покої до гостей. Вони, певно ж, не до мене, а
до тебе приїхали!
Онися неначе прокинулась. Вона тихо пішла в хату
за матір’ю, наче сліпий за поводатарем.
— Оце гарно! Глузувала з академістів, а од цього
жениха втікаєш у садок. Великий пак страх! Не бачила
зроду женихів. Ой, уже ж їх перекинулась ціла низка!
Іди та кажи їм, що хоч.
Онися ввійшла в світлицю, згорнувши руки, неначе
свята. В неї в руках була вишивана хусточка. Вона під
вела очі, примітила священика, поцілувала його в руку
й не встигла обернутись, як Моссаковський нагнувся й
поцілував її в руку. Вона почула на руці гарячі, м’які,
повні губи й почервоніла, як маківка.
Онися одійшла й сіла на стільці. Вона ледве підняла
очі на Моссаковського і вгляділа його тихі ясно-сині очі,
матово-біле лице, на котрому розлився дуже делікатний
рум’янець. Ясні кучері блищали наскрізь кругом Харитонової голови проти вікна, кудою сипався золотим порохом
промінь сонця. Моссаковський не зводив очей з Онисі.
Вона почувала на своєму лиці його тихий погляд, не знала,
що робити, почала щипати вишивані на хусточці квітки.
Червоні та сині торочки сипались з хусточки на її червону
запаску.
— Не рви, дочко, хустки,— гріх! сьогодні неділя,-сказала мати, легко торкнувши дочку пальцями по руці.
Онися перестала на хвилину щипати торочки на хуст
ці, але незабаром знов посипались з хустки^мучениці чер
воні та сині нитки.
Х азяїн розмовляв з приїжджим священиком то про
се, то про те. Прокоповичка надулась і сиділа мовчки: їй
не хотілось видавати дочки за дяка. А ле сват повів роз
мову про недавні сороковини по батькові Харитона й з а 
кинув, що громада в Вільшаниці, після похорону старого
батька, обібрала на парафію Харитона. Прокоповичка
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насторочила вуха й повеселішала. Вона весело розговори
лась, стала привітніша й послала Онисю принести найліп
шої, найсмачнішої наливки. Гості примітили, що хазяйка
стала добріша, й собі якось розворушились. Харитін ве
село підвів очі й укинув кільки слів в розмову, але до
Онисі не смів він слова промовити, тільки дивився то на
її брови, то на червоні невеличкі уста.
— Як бог поможе,— сказав сват,— то ми оце виряди
мо Харитона до Києва. Громада вже налагодилась поси
лати до владики прошения, щоб Харитін зостався свяще
ником на батьківському місці. Як тільки владика зго
диться, то ми, пом’янувши батька на сороковинах, ожени
мо нашого Харитона та й уберемо його в рясу.
— О т і добре! Слава богу!— промовив Прокопович.—
Будемо близькими сусідами.
— Т а нам би, панотче, хотілось бути не тільки ва
шими близькими сусідами, але навіть ще ближчими людь
ми; ми хочемо поріднитись з вами,— сказав сват.— У вас
дочка на виданні, а в нас жених.
Бліде Онисине лице спахнуло наче полум’ям. Вона
почервоніла й спустила очі додолу. Руки замерли на ху
сточці, й червоні й сині нитки перестали сипатись на
запаску. Харитін почервонів і собі, як панна, не знав, де
діти руки.
— Як же ви думаєте, отець С тепан?— спитав сват.
— Я з дорогою душею, але треба спитати й матері, й
дочки,— сказав Прокопович, поглядаючи на дам.— Щ о ти,
паніматко, скажеш? — сказав він, обертаючи очі до жінки.
— Я... як дочка скаже, то так і я,— ледве обізвалась
Прокоповичка з неохотою: їй шкода було Балабухи, але
вона знала, що він більше не приїде.
Діло доходило до Онисі. Вона насилу вдержалась на
місці. їй хотілось схопитись і втекти в садок.
— Як же ти скажеш, дочко?— просто спитав в Онисі
батько.
— Я згоджуюсь,— насилу промовила Онися, не під
водячи очей.
— Коли так, то, по людському звичаю, заміняймо
святий хліб, а потім трохи між собою поміркуємо,— ска
зав батько.
Онися ледве перекинулась з Харитоном кількома
словами, але вона вгадувала своїм жіночим серцем, що
Харитін підходить під її завзятущ ий, дужий темперамент,
72

що вона буде правдивою господинею в своїй хаті. Окрім
того, Харитін дуже сподобався їй своїм делікатним лицем
і тихими синіми очима.
Поки сини справляли сороковини по батькові, поки з а 
ручився Харитін з Онисею, поки вільшаницька громада
налагодилась послати старосту до Києва з прошениям до
владики,— минуло чимало часу. А тим часом Балабуха
не сидів дурнички в своїх Хильках.
«Х очу женитись! доки його бурлакувати та байдики
бити!— думав Балабуха, ходячи по садку.— Не схотіла
Онися,— знайду десять кращих, а таки восени оженюсь.
Треба шукати та напитувати дівчини».
Балабуха глянув на город і вглядів широке листя гар
бузиння. Т е гарбузиння навело на його таку злість, що
він тричі прокляв Онисю й не міг більше не тільки їсти
гарбуза, але й дивитись на його.
— Тату, дайте коней! Поїду ще в Хохітву. Т ам панни
не прості, вбираються в сукні по-панській.— Цур їм, тим
плахтам! Поїду ще до суконь.
— Про мене, їдь до суконь. Тільки ті хохітвянські
сукні, може, академісте, не для тебе шиті. Вони горді, не
хтують поповичами, бо самі з панів, мають крепаків,
мають багато поля. Але купить не купить, а поторгувати
можна. Ці вже принаймні не причеплять гарбуза під во
зом,— сказав батько.
— Не причеплять, то так ласкаво та делікатно випро
водять з хати,— обізвалась мати.— Одначе в Терлецького
чотири панни на виданні. Може, котру й видадуть. Тільки,
сину, передніше ніж виїздити з двору, сядь та добре на
їжся, бо там годують по-шляхетській: якимись пундиками
та ласкавими словами, а не пирогами.
Погонич запріг коні, вкинув в торбу хліба й сала на
полудень, бо боявся їхати в Хохітву без харчі, й по обіді
однієї неділі Балабуха поїхав в Хохітву.
Х охітва була невелике село коло самого Богуслава,
розкидане по правому високому березі Росі, між рядами
чималих гір. З а Россю була чудова картина. Н ад самою
водою стояла висока, але не широка скеля, ніби стіна з ка
міння. Н а кам’яній стіні було видко вздовж і впоперек
щілини та розколини. В щілинах зеленіли пучки трави,
жовтих квіток, подекуди стриміли невеличкі зелені кущі
глоду та шипшини, неначе канделябри, розвішані по стіні.
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Під скелею росли лози та очерет. Серед Росі неначе лежав
невеличкий острівець з прездорового каміння, без ладу
накиданого купами. З а кам’яною стіною було видно по
над Россю ряд невисоких гір. Н а горах зеленів густий
старий ліс. Коло острівця шуміла вода на порогах, тем
ніла, неначе стежка, чорна гребля, а під самою крутою
скелею стояв млин. Н а горах, на горбах, в узьких долинах
була розкидана Х охітва.
Дім священика Терлецького виходив на улицю; зеле
ний сад слався поза домом трохи не до самої Росі. Коло
дому було видно довгий двір, на котрому по обидва боки
стояли два ряди хат. Т ам колись жили крепаки свяще
ника Терлецького. Його жінка була шляхетського роду
й дістала в придане той невеличкий куток в Хохітві. Всю
решту села забрав її брат, продав село одному багатому
графові, а сам вмер. Терлецький загородив невеличкий
куток собі в подвір’я, не давав тим людям землі, забрав
навіть їх городи, а людей повернув просто в наймити.
Але його крепаки десь дівались, неначе віск розтоплю
вавсь: одні повтікали на степи, другі повмирали. Дівчата
повиходили заміж на село. І скінчилось тим, що в тих ха
тах зосталось кільки калік та калікуватих, котрим було
зовсім не вигодно втікати з двору.
Балабуха в’їхав у двір. Перед ним вирнув з-за повіток
та хаток здоровий дім з високими вікнами, з ганком.
Перед вікнами було видно клумби, засаджені не гвозди
ками та любистком, а левкоями, астрами та фіалками.
Дом був добрий, добре вшитий. Повітки й клуня були
опоряджені по-господарській. Огорожа була нова. В дворі
було чисто. Н авіть ближчі крепацькі хати були ще добрі,
тілько ті, що стояли в далекому кутку довгого двора, вже
подались: декотрі перехнябились, декотрі вже розвалю 
вались, і через обдерту покрівлю вже світились крокви
та лати, неначе ребра, на котрих пообпадала шкура.
Візок в’їхав на подвір’я несміливо. Погонич спинив
коні трохи не коло воріт. Балабуха встав помаленьку з
воза й подибав до ганку. Він довго обтрушувався, чепу
рився, обтер порох з чобіт полою шинелі, втер хусточкою
припале пилом лице, шию, пригладив долонею волосся
на голові, розгладив вуса й увійшов у сіни. Сіни були схо
жі на кімнату з двома довгими вузькими віконцями по
одній шибці по обидва боки дверей. З сіней йшло троє
дверей на всіх трьох стінах. Балабуха трохи постояв, по74

думав, ще раз пригладив волосся, розтяг вуса, одчинив
наздогад двері направо. Т ам була пекарня. Він углядів
тільки, що з пекарні майнула через двері в кімнату ціла
купа молодих паннів так швидко, як миші тікають в нору.
Балабуха причинив двері, знов постояв в сінях, поду
мав і тихенько одчинив двері в ліву руку. Т ам була про
сторна світлиця. Балабуха увійшов у світлицю. В світлиці
не було нікого. Тільки маятник здорового годинника не
швидко й з повагою цокав і разом дерчав, неначе хто
стукав молотком по розбитій посудині, стягнутій дротом.
З а дверима в кімнаті було тихо. Тільки десь далеко
за стінами було чути глухий шум, неначе там палало по
лум’я в печі або клекотів окріп в казані. Балабуха оглядав
світлицю. Світлиця була більше схожа на панську гости
ну, ніж на мужицьку хату, заставлену образами. О бразів
сливе зовсім не було, тільки в кутку висів великий образ
Ченстоховської богородиці з польським надписом. Серед
стіни з-за скла виглядав лик Х ри ста в терновім вінці, а
під ним було підписано: Ессе Н о т о *. Коло порога висів
якийсь крилатий купідон, прив’язаний червоними стріч
ками до дерева, а коло груби, на гравюрі невеликої вар
тості Геркулес, піднявши здорову довбню, замірявся на
страшного лева, котрого зчавив рукою за горло. М іж
вікнами висіло над столиком узьке, довге дзеркало з ви
соким вершком. Дзеркало було схоже на малого хлопця
в високій батьковій шапці. Спинка канапи та стільців
була вирізана такими фігурами, неначе хто понастромлю
вав зверху на їх рядки грибів та опеньків. Н а вікнах
стояли вазони мушкатки та герані.
Балабуха заглянув в дзеркало, поправив на шиї гніздо
з чорної шовкової хустки, що було з ’їхало трохи набік, ще
раз пригладив голову долонею й сів на стільці.
Двері з кімнати тихесенько одчинились. Балабуха під
вівся з стільця і вже хотів рекомендуватись, нахиливши
голову. А ле з дверей вийшла низька дівка з одним гор
бом на спині, з другим на грудях, з довгим жовтим лицем
і тихими сумними карими очима. Вона держала в руках
рушничок і попростувала просто до Балабухи. Дівчина
приступила до його, поклонилась йому трохи не в ноги,
держачи рушник у руці, зовсім як молода, що просить
на весілля.
1 Ось людина! (л ат.)
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— Чи на весілля просиш, дівчино?— спитав Балабуха.
Дівчина осміхнулась, поцілувала його в руку, одійшла
до стола й почала стирати порох з стола та столиків.
— Чи дома батюшка та матушка, чи, може, куди по
їхали?— спитав Балабуха.
— Дома,— ледве обізвалась дівчина, соваючи рушни
ком по столі.
— Може спочивають?— знов спитав Балабуха.
— Н і,— ще тихіше обізвалась дівчина, поглядаючи на
зачинені двері.
Дівчина вийшла. В світлиці знов стало тихо, тільки
маятник стукотів та дерчав з докучливим рівним, одно
мірним цоканням, та десь за трьома стінами було чути
ніби потайний задержаний шум ходи.
Двері з кімнати знов одчинились з скрипом. В дверях
з ’явилась висока, тонка постать панотця Терлецького.
Терлецький був сухий, блідий брюнет з посіченими ко
роткими кісьми, з короткою круглою бородою, на котрій
блищали срібні смужки. Тільки чорні блискучі очі нада
вали бадьорність і енергію видові й всій його постаті.
— Добридень вам! З святою неділею будьте здоро
ві!— сказав Балабуха, поклонившись господареві.
— Спасибі! будьте й ви здорові,— промовив Терле
цький.— Чи здалека прибули до нас?
— Я з Х ильок: студент Київської академії, Марко
Балабуха; скінчив філософію.
— Дуже радий! Спасибі вам, що нас одвідали. Я ва
шого панотця знаю. Чом же ваш панотець з паніматкою
не прибули до н ас?— спитав Терлецький.— Але чого це
ми стоїмо? Сідайте, будьте ласкаві!
Балабуха сів на стільці якось несміливо. Він трохи
скорчився, підняв плечі й сховав шию й навіть трохи го
лову в гніздо з високих гострих комірів та з хустки, як
черепаха ховається в свої черепашки. Він вперше був в
такім домі, де візантійська обстава вийшла з моди й на
томість настала в обставі й в усьому мода європейська,
де вже одгонилось панством, шляхетством. А ле така не
звична для його обстава якось заваж ала йому. Він нагадав
собі пасіку в Чайках, простого панотця, просту паніматку,
й йому чогось захотілось утекти у ту пасіку, де він почу
вав себе багато вольнішим і сміливішим.
— Чи ви скінчили академію, чи тільки приїхали на
вакації?— спитав панотець Терлецький.
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— Н і, я тільки скінчив філософію, але більше не поїду
до К иєва в академію,— сказав Балабуха.
— Т а й добре зробите. Я сам дійшов до риторики,
та й подякував ченцям, а проте маю парафію й живу тепе
речки як у бога за дверми,— сказав господар.
— Т ак і я оце думаю зробити,— сказав Балабуха.
Терлецький ледве примітно осміхнувся й погладив бо
роду: він не помилився, догадуючись, що Балабуха при
їхав подивитись на його дочок.
— Щ о ж там в вас тепер в академії? Чи пишете
вірші? Чи граєте комедії?— спитав господар.
— Аякж е, й вірші пишемо, й комедії граємо,— сказав
Балабуха.
— О т за наших часів — ми грали так, що тепер на
вряд чи зуміють так грати. І мені таки доводилось не раз
грати. Тільки раз сталася зо мною на сцені трохи смішна
пригода: раз сказали мені грати роль Суєти в інтермедії.
Обголив я вуса й бороду, намазав щоки рум’янцями.
Причепили мені довгі коси, накинули на плечі червону
хламиду; я достав у однієї знайомої міщанки червоні чо
боти; взувся я в ті чоботи, на шию начепив червоне на
мисто, розпустив коси по плечах, надів на голову жидів
ську ярмулку, взяв в одну руку капшук з грішми, в другу
пляшку з горілкою та й виходжу на сцену. Виходжу та
й кажу: «Я Суєта...»
С казав, та як глянув на людей!— усі люди повитрі
щали на мене очі, а професор елоквенції, лютий-прелютий,
що задавав нам часто березової каші, дивиться мені про
сто в вічі та неначе каже: «Потривай, ось я тобі всиплю
півсотні, як тільки помилишся!» Глянув я йому в вічі та й
забув, що далі говорити! їй-богу, забув! а знав, як «Отче
наш». «Я Суєта! Я С уєта!» — сказав я тричі, а далі хоч
заріж ! Не пригадаю! Давай я тоді лупити з Еклезіаста:
суєта суєтствій і всяческая суєта! Т а вже, спасибі, Злоба
стояла за декораціями, та підказала мені, що далі гово
рити. О т я й почав:
О суєта, колико ты прекрасна!
О суєта, толико ты ужасна!
Днесь пияна скачет воля!
Утро вставши — тщетна доля!..
Сирен льстивых окиян
Сладким гласом обуян!
Едва лето запало,
А козля цапом стало.
Цап бородатый!..
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С казав я це, а далі знов забувся, Плутаю я та плутаю!
Переплутав усі вірші, перемішав сирен з козами та цапа
ми, та вже не знаю, що далі говорити: та, спасибі Злобі,
мене вивела з біди: вискочила з-за декорації та як крик
не: «Я З лоба,— ховай свого лоба!» Як заміриться на
мене мечем!— я навтеки, і капшук з грішми загубив на
сцені. Публіка регочеться. Дивлюсь, а за кулісами передо
мною стоїть друга злоба, професор. Як ухопить мене за
коси! Коси й ярмулка злетіли додолу. Він мене за чуба
та як почав вихрити то направо, то наліво — трохи голови
не зірвав з шиї.
Згадки про академію неначе розбуркали Балабуху:
він одразу став сміливий і говорючий.
— А я грав Злобу,— та ще й як грав!— сказав Б ала
буха, розговорившись.— Було як накину на плечі чернечу
чорну мантію, та обкручу голову гидрою, та візьму в одну
руку меч, а в другу пучок гадюк, та як вийду, та як
крикону: «Я Злоба — ховай свого лоба!»
Балабуха розпалився й справді схопився з місця, під
няв руки вгору й крикнув на всю хату. Горбата Килина
несла в руках пляшку з горілкою й тарілку з паляницею.
Д ля бідної дівки здалося, що Балабуха схопився з місця
й хоче луснути її кулаком в спину. Вона затрусилась і
упустила тарілку на поміст. Тарілка хрьопнула й розби
лась.
— Цур дурної!— сказав Терлецький.
— Якась перелякана дівчина!— сказав Балабуха, сі
даючи на стілець.
Килина позбирала шматки тарілки й паляниці в хвартух і з плачем вийшла з світлиці.
— Колись я писав вірші, знав напам’ять Овідія, Горація, а тепер все чисто повилітало з голови, тільки й
зосталась в пам’яті березова каша,— сказав Терлецький,
наливаючи чарку.— Т а й той Горацій зовсім таки не сто
сується до Хохітви.
Бідна Килина винесла черепки в кімнату з сльозами
на очах.
— Щ о то таке ти несеш в хвартусі? — крикнула ма
тушка на Килину.— Чи розбила тарілку, чи що? Щ о там
за крик?
— Ой, простіть, матушко,— сказала Килина, цілуючи
паніматку в руку.— Н аш батюшка з тим паничем, мабуть,
полаялись та як почали кричати та соватись один на дру
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гого з кулаками! А я злйкалась та й упустила з рук
тарілку.
— Ти сьогодні зовсім здуріла! Бери швидше другу
тарілку й неси паляницю на стіл!— крикнула матушка,
стоячи серед хати з білою сукнею в руках для старшої
дочки.
В кімнаті піднявся якийсь содом. М атушка хапалась
прибирати старшу дочку, неначе боялась, щоб часом па
нич не втік з дому. Ш аф а й скриня стояли одчинені.
М атушка й дочки бігали, кидались сюди й туди, брязка
ли ключами, виймали нову одежу, причісувались перед
дзеркалом. Олеся, чи Олександра Петрівна, найстарша
дочка, стояла серед кімнати в білих спідницях, в білому
корсеті, котрий не сходився на її повному стані. М ати з
меншою дочкою шнурували корсет, силкувались аж впо
тіли, а корсет все-таки не сходився.
— Килино, ходи сюди! придави руками корсет та
міцніше,— кричала матушка.
Килина вхопила Олесю за стан і стільки помогла,
скільки б поміг комар. Ш нурки в матущиних руках лу
щали, а корсет все-таки не сходився.
— Покличте бабу Х ів р ю !— крикнула матушка,— бо
ця Килина ні до чого не здатна.
Прибігла баба, вхопилась і собі за шнурки. Баба була
кремезна й жилава. Корсет подався під її руками. Олеся
наділа білу сукню, а мати причісувала та прибирала її
голову.
Убравши дочку, мати накинула на себе нову сукню,
накинула на плечі перську білу, з червоними та жовтими
взорцями, хустку,— ще раз огляділа кругом дочку, не
наче москаля на муштрі, й повела її в світлицю.
Менші дочки попростували за ними слідком, заглядаю 
чи в світлицю через одчинені двері.
Терлецька ввійшла в світлицю тихою ходою, поважно,
неначе виплила. Балабуха вглядів в дверях невисоку, але
тілисту чорняву даму трохи ніби з пухлим, шляхетським
лицем, з гладенько причесаними чорними блискучими
начосами на лобі, в білому чіпку в оборках, в котрих си
ніла широка стрічка з кінцями до плечей. Він устав і ще
глибше втягнув коротку шию в комір, несміливо підійшов
до Терлецької й поцілував її в пухку білу руку. З а ма
тір’ю вийшла дочка, така чорнява, як і мати, гарненька,
з білим, трохи коротким лицем, з темними карими очима.
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Вона присіла серед світлиці перед Балабухою і неначе
дригнула правою ногою. Балабуха поцілував в руку доч
ку, оступився трохи назад і не знав, де діти свої здорові
руки. М атушка сіла на канапі і попросила гостя сісти.
Балабуха несміливо спустився на стілець. Проти його сіла
Олеся, в котрої щоки почервоніли, наче маківки. Бала
буха кидав очима то на матір, то на дочку. Ш ирока синя
стрічка в материному чіпкові, біла сукня на дочці, чер
вона стрічка, котрою був підперезаний Олесин стан,
червоний бант в косах — усе те так налякало студента,
що він сидів як на шпильках. Перед його очима знов з ’я
вилась пасіка, улики, темна катрага в пасіці, навіть лі
щина й чорнобіль коло пасіки, куди він тепер ладен був
утекти й сховатись од тих стрічок та суконь.
— Чи здорові ваш панотець та паніматка?— спитала
Терлецька в Балабухи.
— Спасибі вам! Слаїва богу, здорові,— тихо обізвався
Балабуха.
— Такі недобрі: нас ніколи й не одвідають. Я знаю
вашого батюшку й вашу матушку,— сказала Терлецька
голосно, дрібно й сміливо.
Терлецька питала в Балабухи про його батька й матір,
так собі, для звичайності. Якби вони й справді приїхали
до неї, вона була б їм зовсім не рада.
— І я бачила вашого батюшку,— сміливо обізвалась
Олеся до Балабухи.— Такий добрий, такий привітний.
Балабуха перевів очі од матері на Олесю й тепер тіль
ки придивився, що вона була гарненька, але мала не такі
тонкі та гострі брови, як в Онисі Прокоповичівни. Тільки
круглі чималі темні та блискучі очі сподобались йому
одразу.
Олеся не всиділа на одному місці: вона схопилась і
вибігла з кімнати, щоб подивитись на себе в дзеркало й
поправити на голові червоний бант, і потім вернулась,
знов сіла й знов схопилась, побігла до вазонів, заглянула
в вазони, знов вибігла в кімнату, принесла графин з во
дою, полила вазони, знов вибігла й знов перегодя при
бігла й сіла. Довгі кінці стрічки кругом стану, кінці банта
літали кругом неї, як на вітрі. Олеся ловила стрічки ру
кою й швидко то одкидала їх, то притягала, то обсмику
вала. З а дочкою вийшла з світлиці мати, поправила щось
на шиї, знов вернулась і знов вийшла. Вони вештались,
неначе в хрещика грали. Через двері в кімнату Балабуха
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вглядів здорове ліжко, неначе порон на Росі, а над ліж
ком здоровий килим, на котрому були виткані чудні квіт
ки, неначе стояли на задніх ногах в три рядки здорові
зелені жаби з червоними животами, побравшись за перед
ні лапи. В дверях проти килима Балабуха вглядів другу
панну, таку на зріст, як Олеся, але багато кращу, в бід
ненькій ситцевій сукні. Т о була менша дочка, котру по
гано убирали й ховали од паничів в далекій кімнаті.
З а Терлецькою ввійшла в світлицю горбата Килина
й винесла на тарілці дві тонесенькі скибки паляниці та
з ложку масла в маслянці. Терлецький налив в малесень
ку чарку горілки, поздоровкався з гостем, випив сам,
почастував гостя й заткнув графин затичкою, неначе да
вав знати, що він більше не буде вже частувати. Балабуха
випив, навіть гаразд не розкуштувавши, і взяв в руки
скибку паляниці. Скибка світилась наскрізь.
— А ми тут, паніматко, розбалакались з Марком П ав
ловичем про академію та так налякали Килину цими
згадками, що вона впустила тарілку та й розбила,—
сказав Терлецький до жінки.
— Similis simili gaudet l,— обізвався Балабуха.— Ми
колись грали в академії комедії та почали пригадувати
з отцем Петром деяку давнину.
— Ви грали ком едії?— спитала Олеся,— ото, коли б
мені довелося на віку хоч раз побачити комедію. Сидиш
тут у Х охітві й людей не бачиш.
— Де вже ти хотіла в Х охітві побачити комедію,—
сказав Терлецький.— Це чудо показує тільки наша Київ
ська «alma mater» 2.
— Папа кажуть, що й вони грали,— сміливо обертаю
чись до Балабухи, промовила Олеся.— Т а ще й убира
лись за панну.
С тара Терлецька трохи осміхнулась, глянувши на бо
роду та вуса свого чоловіка.
— Колись убирався за панну, а тепер вже не вбе
русь,— сказав Терлецький.
— Може й ви убирались за панну?— сказала Олеся,
обертаючись до Балабухи.
— Ні, я раз убирався за... Славу,— знехотя сказав
Балабуха,— а другий раз за прекрасного Іосифа.
1 Схожий схожому радується (л а т .).
2 Дослівно «матір годувальниця», тут мається на увазі учбовий
заклад.
6 — І. Н е ч у й - Л е в н ц ь к н й , т. 4.
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— Ото, як би я хотіла побачити, як ви вбирались за
прекрасного Іосисра,— сказала Олеся, спідлоба погля
даючи на Балабуху.— М абуть, воно вийшло дуже гарно.
Балабуха оговтався й перестав втягувати шию в комір.
Сміливість в Олесі, привітність Терлецької одбили в його
охоту тікати в пасіку та в чорнобіль.
Балабуха не дуже сподобався Олесі з лиця, але його
зріст, велика постать, вченість і латина звернули її увагу,
сподобались їй тим більше, що до неї приїжджали невчені
прості поповичі, на котрих вона не хотіла й дивитись, і на
віть не виходила до їх. Мати так само була привітна до
Балабухи, бо вже був час видавати Олесю заміж.
Килина одхилила двері й щось шепнула до Терлецької.
Олеся зірвалась з стільця й побігла в двері так швидко,
що трохи не звалила Килини з ніг. Балабуха дивився їй
вслід: йому сподобалося, як Олеся бігає швидко,'прудко,
легко, як на їй гадюками в’ються червоні стрічки.
З а Олесею вийшла Терлецька. В кімнатах було чути
біганину, вештання. Забряж чали ложечки, задзвеніли ста
кани та блюдечка, застукотіли шухляди коло камоди та
столів; одчинились двері, й горбата Килина внесла в світ
лицю високого та тонкого самовара й поставила на
столі, неначе яке диво. Т о був перший самовар в око
лиці.
З дверей вибігла Олеся з ложечками й чайником в
руках, за нею мати, за матір’ю Килина. Вони виходили
й приходили, й знов вибігали: виносили стакани та наряддя до самовара. Самовар спершу шипів, потім запару
вав і заклекотів, так що не стало чуть, як дерчав маятник
коло часів. Кругом самовара чигали га панькались, неначе
урядник кругом свого начальника. Балабуха з того дива
поглядав то на самовар, то на дам.
Почалося наливання чаю в стакани, бряжчання ло
жечками об посуд, неначе хто віз цілу балагулу битого
скла. Сама Терлецька подала Балабусі стакан чаю. К и
лина знов винесла на тарілці купку тоненьких скибочок
паляниці. Балабуха випив чай, з ’їв прозору скибочку
хліба; його розібрав апетит. їсти схотілось здорово, а
господар навіть не просив випити по другій чарці горілки.
— А налий і мені, паніматко, стакан того зілля,—
сказав Терлецький,— хоч, сказати правду, не дуже я
хвалю це зілля. Нема в світі, як добра чарка горілки,—
прохопився господар.
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«Коли б же добра чарка, а не така, як наперсток»,—
подумав Балабуха, поглядаючи на малесеньку чарку.
Терлецька сердито кинула очима на чоловіка: він з а 
мовк і не розвивав далі тієї теми.
Випили чай. Килина винесла самовар, котрого в кім
наті опали менші дочки, неначе мухи мед.
— Візьми лишень, дочко, гітару та заграй або й з а 
співай нам якої,— сказав Терлецький, достаючи гітару з
косого столика в кутку й подаючи Олесі.
— Я вже давно грала й, мабуть, чисто все позабува
ла,— пишаючись, промовила Олеся.
Вона взяла гітару, направила її, натягуючи струни й
несміливо почала перебирати пальцями.
— Ви не граєте на гуслях?— спитав Терлецький в
Балабухи.
— Ні, не граю,— обізвався Балабуха.
— Ш кода. Я колись грав, та вже забув. О т мій сусі
да богуславський батюшка, як утне на гуслях, то аж по
міст дрижить. Е , що то за гарний інструмент!— сказав
Терлецький.
Олеся програла кільки козачків. їй хотілось заспіва
ти, та вона сама не сміла почати й ждала, щоб будлі-хто
попросив.
— Заспівайте, коли ваша ласка,— несміливо попросив
її Балабуха.
— Заспівай, дочко, про Х лою , або про Н арциза, або
краще про студента.
Олеся осміхнулась, заспівала тонесеньким голоском
про Х лою , потім про Нарциса, а далі затягла й про сту
дента:
Ой велела меня мать
З а купчика отдать.
А купчик как идёть,
Сундук денег несёть.
«Сундук денег не прыйму,
З а купчика не пойду!»
Ой велела меня мать
З а студента отдать.
А студент как идёть,
Пучок розок несёть.
«Пучок розок прыйму,
З а студента пойду!»

— А г а !— промовив, прицмокуючи, Терлецький.
— З а битого двох небитих дають,— сказав Балабуха.
Олеся ще довго співала та грала на гітарі. Терлецький
6*
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розфантазувався й почав пригадувати давні вірші й скла
дати свої, але дуже недоладні.
— Співай, дочко, поки молоденька, бо як мине твоя
весна, то перестанеш співати:
Наслаждайся дней своих,
Все-бо вмале состарыем.
В одно лито с козеняты
Стався кудлатый цап!

І я колись співав і вірші складав, як був козеням, а як
став старим та кудлатим, то вже й пісні в голову не лі
зуть,— промовив Терлецький, ходячи по світлиці.
Тим часом, як Олеся грала та співала, Балабуха по
чував, що в його животі грають інші музики. Н адворі ве
чоріло, а полуднувати не давали. Пляшка з горілкою
стояла ніби запечатана. Балабуха поглядав на двері, чи
не винесуть чого закусити, а двері не одчинялись. А си
рени в животі в Балабухи співали гак голосно, що їх було
чути на всю хату, й йому було аж ніяково.
Вже сонце зайшло, вже надворі сутеніло. Терлецька
встала й вийшла в кімнату. З а нею вибігла Олеся. В кім
наті знов почалась біганина. Забряж чали ключі, застукали
двері, задзвеніли ложки й тарілки. В одчинені двері про
ти зелених жаб на килимі замиготіли голови.
Терлецький ходив по світлиці й фантазував, а Бала
буха сидів, спустивши голову й придержуючи рукою
порожній живіт.
Через годину широко одчинились двері. Баба з Килиною внесли довгий стіл і застелили скатеркою. Килина
принесла купу тарілок і почала розставляти на столі; ба
ба принесла ложки, видельця й ножі й розкладала їх
з такою повагою, неначе готувалась приносити жертву
богам. В кінці тієї комічно-поважної руханини вийшла
Терлецька й попросила гостя за стіл. Всі посідали кругом
стола й ждали. Знов одчинились двері й баба внесла
довгий полумисок і поставила на столі. Н а здоровому
полумиску лежало двоє маленьких курчаток наче дві пе
репелиці. Балабуха злякався.
— Прошу покорно! беріть на тарілку!— попросила
Терлецька Балабуху.
— Постривай, паніматко! Ми, по старому звичаю, по
куштуємо цієї aquae vitae ], котрої давні римляни, певно,
не пили,— сказав Терлецький, наливаючи наперсточок.
1 Вода життя (л ат.).
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Балабуха випив той наперсточок, згадав ті красовулі,
що він колись хилив з студентами, й тільки жалібно скри
вився. Поміркувавши, скільки-то припаде на кожного з
тих двох перепеличок, він одрізав тільки ніжку од курчати
н узяв на тарілку. Олеся й Терлецька одрізали по криль
ці й прикидались, неначебто вони вечеряють. Бідний Б а
лабуха й собі приставлявсь, що він вечеряє: обгриз ніжку
й поклав виделку на стіл. Перед його очима так і снови
гала макітра вареників в сметані.
«П равду казала мати!— подумав Балабуха.— Якби не
попоїв дома, то оце б не доїхав живий додому».
Посиділи за столом, побалакали й устали. Прийшла
баба й узяла полумисок, на котрому ще зосталась одна
перепеличка.
Після голодної вечері Балабуха почав прощатись. Терлецькі просили його не забувати їх і приїздити до їх ча
стіше.
Вже була ніч, як Балабуха рушив з двору. Тільки що
вони виїхали за село, Балабуха сказав погоничеві:
— Чи не зосталось в тебе часом хліба в торбині?
— Т а там зостався окраєць. Ну, та й скупі ж ці лю
ди!— сказав погонич, р о зв’язуючи торбу з хлібом.— М а
буть, вони тим і багаті, що скупі. Покликали мене полу
днувати, чарки горілки не дали, а матушка винесла хліб,
одкраяла панську скибочку та й знов узяла в покої. Т а
горбата Килина, мабуть, живе божим духом. А на попадю
слуги кажуть «пані», бо як будлі-котра назве матушкою,
то вона, господи, як сердиться.
Опівночі Балабуха приїхав в Хильки й розбудив
матір.
— Мамо, давайте хоч шматок сала та хліба! їсти так
хочу, що аж шкура тріщить.
'— Х іб а ж я тобі не казала! Ці гарбуза не причеплять,
але вітають гостей голодом. Сідай, сину, за стіл.
Мати висунула з печі макітру вареників. Балабуха
допався й витріскав трохи не всю макітру.
— Як же тобі показалась дочка?— спитала мати.
— Дочка гарна, й грає добре, й співає добре, убрана
по-панській,— сказав Балабуха, почуваючи в душі, що
Олеся заслонила довгі тонкі Онисині брови.
— Т а в їх і грошей сила. Н е знаю тільки, чи багато
дасть старий. А що вже багаті, то багаті,— сказала мати.
М акітра вареників звалила Б а л а б у х у на постіль, не
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наче грім — здорового дуба. Він упав на подушку й з а 
снув міцним сном.
Тим часом в Х охітві після виїзду Балабухи в домі
Терлецького почалась, після парадової вечері, друга ве
черя, своя, домашня. В кімнаті застелили стіл простою
скатертею, й Килина принесла здорову вазку галушок з
салом. Панотець Терлецький вклав у копи дві тарілки,
Терлецька дві, а Олеся, вдоволившись крильцем курчатки
при гостеві, тепер почутила другий, справдешній апетит
і виїла здорову тарілку галушок, од чого їй стало в кор
сеті так тісно, що вона покликала Килину й якнайшвидше
звеліла розшнурувати шнуровку...
— А що, Олесю, як тобі показався Б алабуха?— спи
тав в Олесі батько.
— Т ак собі... нічого,— сказала Олеся, закопиливши
губу.
— От і нічого!— обізвалась мати.— Панич здоровий,
поставний, огрядний, вчений, і таки чисто й по-модному
вбраний, неабиякий простак.
— І латину зна добре: так і сипле латинськими при
казками!— додав батько.— Ні, дочко! Цього жениха шко
да випускати з рук. Ти будь до його приятельніша, ла
скавіша й привітніша, як він приїде до нас вдруге, та по
говори з ним таки любенько, привітненько.
— Коли ж він не дуже охочий до розмови та якийсь
неворушкий. Сидить, дивиться на мене, вирячивши бань
ки, та люльку смокче, та й годі.
— Т о й добре, коли мовчить. Х то мовчить — той двох
навчить. Менше буде допікати тобі язиком,— сказала
мати, глянувши на панотця Терлецького.
— П равда, в його очі й брови гарні, але губи... трохи
чудні. Чогось неначе скривився, як середа на п’ятницю,—
сказала Олеся.
— Тобі, Олесю, треба виписати жениха з Києва або
з Парижа, то такий може б тобі сподобався!— сказав
батько.— Де ж тобі кращих набрати?
Олеся хотіла сказати, де б вона набрала кращих же
нихів, та промовчала: вона бачила в панському дворі гар
них дідичів-паничів, але багаті паничі її не сватали, а за
бідних економів та польських панків її не дав би батько.
Олеся тільки легенько зітхнула й пішла спати.
Ш видко всі поснули в домі Терлецького, тільки в
пекарні ще довго горіло світло. Т ам Килина з бабою та
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з другою таки панщанною Терлецького молодицею ще
довго мили та витирали посуд та лаяли гостя. Килина й
баба робили роботу вже через сон. їх бліді обличчя стали
ще бліднішими. Сон клонив їх голови. Вже північ минула,
а вони все порались та прибирали, а другого дня були
повинні вставати удосвіта, передніше за господарів, і знов
розпочинати ту саму вічно незмінну жіночу роботу, од
котрої втікали люди од Терлецького.

III
В той час, як Балабуха їздив до Олесі та увивався
коло неї, по селах пішла чутка, що Онися Прокоповичівна
заручилась з Харитоном Моссаковським. Балабушина
мати була на ярмарку в Богуславі й привезла ту чутку
в Хильки.
— Чи ти знаєш, сину, за кого подавала рушники Ониська Прокоповичівна?— сказала стара Балабушиха, при
їхавши з ярмарку.
— З а кого, мам о?— спитав син.
— З а Х аритона Моссаковського, карапишанського
дяка,— сказала мати.
— З а Харитона М оссаковського? за того худого, по
ганого? за ту руду чехоню?— крикнув син.
— З а ту чехоню, за ту погану тараню,— сказала мати.
— З а дякуса? І вона дала мені гарбуза через ту ірж а
ву, суху чехоню? З а того дурня? З а того дякуса? —
крикнув син.
— Не за дяка-бо! Він сьогодні дяк, а може завтра
буде попом на батьковому місці, бо його громада обрала
за священика на вільшаницьку парафію,— сказала мати.
— Одкаснулась од мене, студента, академіста, для
того рудого дурня, которий навіть не був в граматиці, не
тільки що в філософії?— репетував Балабуха, піднявши
руки вгору вище од своєї голови.
— Потривай, сину! Ти не кричи й не сердься,—^ска
зала мати.— Поїдь ти в Київ та попроси собі в митропо
лита Вільшаиицю,— парафія велика, поля багато, сінокосу
й оком не скинути, сінокіс над самою Россю, ще й лева
да така здорова, що можна півсотні возів картоплі та ка
пусти вивезти в Богуслав на ярмарок. їй-богу, сину, не
гай часу, їдь до Києва! Нехай тоді Ониська потанцює
з своєю чехонею циганської халяндри. Нехай старий Про87

копович дає Харитонові свої Чайки, котрі можна в мішок
убгати.
— Поїду в Київ! З а р а з поїду! Владика дає акаде
містам парафії на вибір,— яку хоч вибирай! Оце, тобі,
Онисько, гарбузи! Дам і тобі гарбуза, що будеш пам’ятати
до смерті.
Не довго думавши, таки другого дня Балабуха поїхав
в Київ, пішов до митрополита й подав прошения на Вільшаницю. Тільки що Балабуха вийшов од митрополита,
проти його йшов Харитін Моссаковський з вільшаницьким
титарем .та з двома старими парафіянами. Моссаковський
скинув шапку, поздоровкався з Балабухою й низенько
йому поклонивсь, Балабуха навіть не глянув на його.
— Чи парафії шукаєте, М арку Павловичу? Боже по
можи на все добре! — сказав Моссаковський до Балабухи.
— Нехай уже вам бог помагає, а мені вже поміг; я
зайняв вашу Вільшаницю,— сказав гордо Балабуха й
пішов собі тихою ходою в консисторію кінчати діло.
В Моссаковського та в вільшаницьких дідів неначе
вдарив грім. Вони стояли й дивились слідком за Бала
бухою.
— Чи цей панич правду каже, чи ж ар тує?— промовив
титар.
— М абуть, бреше на свою обихідку,— промовив один
дід.— А хто ж його обирав в Вільшаниці за священика?
— Чи подався, чи не подався він на Вільшаницю, а
ми таки ходім до владики. Щ о то нам владика скаж е!—
промовив Моссаковський.
Вони пішли в покої до владики. Моссаковський подав
од себе прошения, а титар друге од громади. Владика
прочитав, подумав та й каже:
— Опізнились ви. Я вже оддав вільшаницьку парафію
другому. Ти вчився в ш колах?— спитав владика в М ос
саковського.
— Ні, ваше високопреосвященство: я вчився вдома в
батька та в карапишаиського дяка: вивчив часловець,
псалтир, вмію читати апостола й євангелію, знаю добре
церковний устав, вмію співати на гласи: й на «Господи
возвах» і на «Бог господь».
— Коли тебе обрала громада, то я дам тобі меншу
парафію, а великі парафії я даю академістам,— сказав
митрополит.— Боже вас благослови! Йдіть собі!
;— Коли ж ми, святий владико, волимо, щоб у нас за
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священика був таки син нашого покійного панотця, цар
ство йому небесне. Ми Х аритона знаємо з малих літ; він
зріс на наших очах. Громадяни звикли до його. Ми знає
мо, що він нас не скривдить. Помилуйте й пожалуйте,
святий владико! Нехай таки наш Харитін буде в нас за
священика,— просив титар.
— Не можна, старий, не можна. Діло зроблено, а
зробленого трудно переіначити,— сказав владика.
Громадяни вийшли од владики ні в сих ні в тих, а
Моссаковський стояв у прихожій пі живий ні мертвий
Його делікатне лице стало біле, як крейда. Т итар взяв
його за руку й вивів надвір.
— А що будемо робити?— спитав титар, обертаючись
до дідів.
— А те будемо робити, що не пустимо того Балабухи
на парафію, от щ о!— сказали діди.
В Моссаковського трохи одлягло од серця. Н адія вер
нулась до його,— надія достати парафію й не втратити
Онисі.
Вони сіли на вози й поїхали назад в Вільшаницю опо
вістити громаді за цю подію.
— Не буде так, як владика хоче! Не пустимо Б ала
бухи на парафію. Нехай буде в нас за священика таки
Харитін, та й годі!— гомоніла громада, зібравшись коло
церкви.— Пошлемо знов вдруге прошения до владики,
а як не дозволить, пошлемо втретє, а таки нехай буде
так, як громада хоче. Десь видрався якийсь Балабуха, не
показав очей в Вільшаницю, не поговорив з громадою,
а преться до нас на парафію. Не пустимо Балабухи!
Тимчасом як вільшаницька громада гримала та рем
ствувала, та лагодилась знов посилати титаря до влади
ки, щасливий Балабуха вернувся в Хильки.
— Щ о, сину, зіпхнув Ониську з парафії?— перша
спитала в Балабухи мати.
— Зіпхнув! Т ак і покотилась, як її гарбузи з Хильківеької гори, аж курява піднялась,— сказав Балабуха.
— От тепер нехай знає, як класти в віз та в кишені
студентам гарбузи!— сказала мати.— А ти, сину, не гай
часу, та вбирайся до Терлецьких, та ще й сватів бери.
Терлецькі скз'пі, хоч і багаті. Треба вибрати в свати доб
рого крутія, щоб викрутив в їх зайву сотню карбованців.
— Кого ж би то попросити в свати?— спитав Б ала
буха.
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— Бери, сину, дядька, отця Мельхиседека та прихопи
ще на пристяжку й тітку. Тітка цікава на язик, та й дядь
ко добрий торохтій: щось таки та виторохтять. Т а нехай
добре припруть Терлецького.
Балабуха забрав дядька торохтія й цокотуху тітку,
прибрався й причепурився й поїхав до Терлецьких.
Терлецькі, побачивши, що Балабуха приїхав не сам,
а з дядьком та з тіткою, зар аз догадались, що він при
їхав з сватами.
В домі почалась незвичайна біганина. Бігала важка
Терлецька, бігала Олеся, бігав сам Терлецький, бігала
Килина, навіть баба в пекарні заметилась тією пошестю
й вертілась, як муха в окропі. Балабуха оповістив, що він
зайняв Вільшаницю. Терлецький поздоровляв його, цілу
вався з ним по десять раз, цілувався з сватом отцем
Мельхиседеком і навіть з цікавою його жінкою. Олеся
зашнурувалась, як тільки можна тісніше, так що їй було
важко дихати, начепляла червоних стрічок на талію, на
шию, на голову і все крутилась по хаті перед Балабухою.
Вона знала, що Балабуха не жвавий в розмові, й попро
сила його в садок, де сподівалась почути при поетичній
обставі те слово, котрого вона вже ждала двадцять три
роки з половиною.
— Чи бачили мої квітки?— спитала вона в Балабухи.
— Ні, не бачив,— сказав Балабуха.
— Ходім, я вам покажу мої квітки!— сказала Олеся
сміливо й причепливо й трохи не потягла його за руку.
Балабуха з великою напругою підвівся з стільця й
пішов слідком за Олесею в садок.
Квітник в садку був і справді гарний. Клумби були
повні левкоїв та астр, але вже під осінь позаростали тро
хи бур’яном.
— Дивіться, які чудові левкої,—- сказала Олеся, на
гнувшись над квітками й зриваючи гілку левкоя.
— А справді, гарні та пахучі,— сказав і собі Балабуха
й нагнувся над грядкою.
Олеся вирвала квітку й, не розхиляючись, нюхала її.
Балабуха й собі встромив руку в гущавину, але, погля
даючи скоса на Олесин повний стан, захопив в жменю
бур’ян і почав і собі нюхати.
— Ви нюхаєте щирицю!— крикнула Олеся, вириваючи
з його рук бур’янину, й зареготалась на увесь садок.—
Ось потривайте, я нарву вам букет.
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Вона нарвала чудових астр і подала Балабусі. Бала
буха навіщось нюхав їх, хоч вони зовсім не пахли.
— Ходім, побачите наш сад,— гукнула Олеся й побіг
ла доріжкою по садку до Росі.
Балабуха кинувся й собі бігти, але почутив, що його
ноги можуть тільки ходити, а не бігати, й л є д е є догнав
Олесю.
— А ви коштували, які на смак левкої?— спитала
Олеся, сміючись.— А нате, покоштуйте!
Балабуха механічно взяв левкой, вкинув у рот і почав
жувати, а далі не знав, чи виплюнути його, чи з ’їсти.
— А що, смачний?
— Де там! гіркий, як полин.
Олеся реготалась, червона, як повна рожа. Вони при
йшли на кінець садка, на пригорок над Россю. Н анизу по
камінні шуміла вода. З а Россю стояла пишна скеля, не
наче стіна, вся облита сонцем: за нею на горах зеленів
ліс, а вгору, по долині Росі було видно розкинутий Богуслав, обсипаний ясним світом.
— Тепер далі нам вже нікуди йти, хіба в воду
або на скелю,— сказала Олеся, наводячи Балабуху на
думку.
— А спраєді нема куди, хіба в воду або на скелю,—
сказав тихо Балабуха.
— А ви полізли б на скелю?— кокетно спитала Олеся.
— Ні, не видерусь, бо дуже крута та стрімка.
— А якби я вас попросила, то полізли б ? — дражнила
його Олеся.
— Поліз би,— сказав Балабуха, глянувши просто в
вічі Олесі.
В Олесі очі блищали, наче дві зорі. Її гаряче лице аж
палало: а Балабуха все-таки мовчав.
— П равда в нас у Х охітві гарно? краще, як у вашій
Вільшаниці.
— Краще, як у Вільшаниці, але... але, якби ви були
зо мною в Вільшаниці, то вона б мені здалась кращою од
Х охітви,— ледве вимовив Балабуха й почервонів.
«Н асилу! Слава тобі, господи. От-от скаж е!» — поду
мала Олеся.
— Як же б я там була? Чи поїхала з вами, чи що? —
спитала Олеся.
— Ні, якби ви за мене пішли заміж, бо я... я... бо
Купідон пронизав наскрізь моє серце стрілою. Амур не
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любив так Псіхеї, як я люблю вас,— сказав Балабуха
через силу.
Олеся знала з романів про того Купідона та Амура,
й ті слова дуже припали їй до смаку. Вона любила роман
тичність, бо читала стародавні, переложені по-московській
німецькі романтичні повісті. Тільки все-таки їй хотілось
А мура, кращого од Балабухи: не таким вона собі уявляла
свого Амура, та ніде було дітись. Олеся тихо промовила
звичайну фразу, спустивши очі додолу: «Я к батько та
мама скажуть,— я згоджую сь!»
Балабуха взяв Олесину руку й поцілував. Вони повер
нулись і пішли тихою ходою до хати.
В той час, як молоді гуляли по садку, отець Мельхи
седек з жінкою, недовго думаючи, неначе до стіни при
тиснули Терлецького й Терлецьку, й почали говорити за
придане.
— А що, отче Петре! С казати правду, ми оце приїха
ли сватати вашу дочку, Олесю,— сказав отець Мельхи
седек.— Чи оддасте, чи нехай підросте?
— Ми з жінкою ладні оддати. Балабуха чоловік вче
ний, пригожий, має вже парафію. Не знаю, що дочка
скаже,— промовив Терлецький.
— Коли вже, дякувати вам, така ваша воля, то треба
й дарити дітей. Щ о ж ви думаєте дати за дочкою?— ска
зала просто Мельхиседекова жінка, М арта Тарасівна.
Терлецький глянув на жінку й сказав: «Д амо сто
карбованців».
— Сто карбованців гроші, то правда,— заторохтів
отець Мельхиседек,— але, сказати правду, не великі.
— А вж еж не великі,— заторохтіла Мельхиседекова
жінка.— Гроші грішми, але треба чогось і до грошей. Н а
господарстві треба й корів, треба й волів, треба й возів,
треба коней, треба й до коней. Треба миски й ложки,
треба чогось і до ложки. І вже, господи, що то й казати!
Ви самі, здоровенькі, знаєте, чого треба на господарстві,
та ще й новому та молодому, часом необміркованому...
Терлецька сердито глянула на цю просту, в 'намітці,
сваху, котра жебрала, неначе стара циганка.
— Т а вже, свахо, Олеся наша дочка. Ми не випхнемо
її босу з хати з порожніми руками та скринями,— сказа
ла Терлецька.
— Борони боже! Я й сама мати й маю дочок: хвалити
бога, я вже надбала повні скрині всякого добра для своїх
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дочок: в мене готова їм і одежа, й плахти, й запаски, й
намітки, і скатерті. Я вже назначила їм і корови, й телиці,
й кабани, й льохи, й гуси, й індики... Де вже! Щ о то й
казати! Певно, й ви надбали для Олесі всякого добра.
Чи багато корівок та воликів думаєте дати ?— спитала
сваха.
— Дві пари волів та корову,— сказав Терлецький.
— М ало,— сказав Мельхиседек.
— їй богу, серце моє, мало! Двома парами не потяг
неш плуга на полі. Третя пара не зашкодить. Т а з однієї
корови не назбираєш ні сиру, ні масла. Треба, свахо, дві
корови, доконечне дві, бо ви самі, здоровенькі, знаєте, що
з однієї корови не наїстись масла та сиру. Воно б добре
було й масла та сиру наїстись, ще й на ярмарок вислати
на продаж. Щ о то й казати! А скатертів багато думаєте
дати ?— спитала сміливо сваха.
«І приніс нечистий оцю циганку! Вона забере в мене
всі корови, гуси й індики»,— подумала Терлецька.
— Т а що там, жінко, скатерті. З а гроші можна всього
цього накупити. Я все, бачте, про гроші. Отче Петре!
їй-богу, мало сотні карбованців. Щ о тепер сто карбован
ців? Т о колись можна було за сотню трохи не ціле село
купити. Треба дві або й три сотні та ще й з хвостиком,—
сказав Мельхиседек.
— Подумаємо-погадаємо. В нас не одна дочка, самі
знаєте,— сказав Терлецький.
— Т а й панщанних людей таки дайте дітям,— сказала
сваха.— В вас таки багатенько людей. Дайте хоч одну
сім’ю!
— Де ті люди в мене? Чисто всі порозбігались, неначе
їх який нечистий києм порозганяв! Тільки й зосталась
сама каліч: одна баба та горбата Килина, та там...
— З тієї горбатої — роботи, як з цапа молока,— с к аза
ла сваха,— вона тільки хліб дурно збавлятиме. Дайте
таки здоровеньких та міцненьких, бо міцний чоловік, як
міцний горщик, не розкипить на жару.
— Але ж все-таки Килина глядітиме дітей, буде за
няньку,— сказала Терлецька.— Килину дамо, а більше
людей не дамо!
— І за Килину спасибі! Але прикиньте ще хоч бабу.
Баба не багато заваж ить, а все-таки буде поміч в госпо
дарстві: хоч гуси та гусенята пастиме. Добра баба в хаті,
як добра квочка: вона й дітей доглядить, і курчата добре
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висидить, і курчата добре вилупить,— тарабанила сваха,
заплутуючись в думках.
Мельхиседек сердито глянув на свою жінку; вона до
гадалась, що вже наговорила сім мішків гречаної вовни,
й прикусила язика.
— Як же оце воно б у д е ? — сказав отець Мельхисе
дек,— чи на словах умовимось, чи напишемо на папері?
— Н а папері, серденько, на папері краще буде,— з а 
торохтіла сваха,— бо сказано: як написано пером, то не
вивезеш волом. Н а папері, на папері! Т ак і бог велів!
Свати говорили, поки не виговорили зайву сотню кар
бованців, ще одну корову, третю пару волів, ще й Килину,
хоч Килини не спитали, чи схоче вона кидати батька й
матір та їхати в чуже село. Сваха все поглядала скоса
в вікна, чи багато на дворі курей, гусей та індиків. Во
на дуже любила гусятину, любила м’які пухові подуш
ки й усе встоювала, щоб Терлецька дала Олесі багато
гусей.
— Гуска, моя свашко, в господарстві, то свята худоба,
все одно, що вівця або свиня, вибачайте в цім слові: з
неї м’ясце, з неї смалець, з неї пір’я, з неї й пух, з неї
яйця, з неї сир, з неї молоко, з неї вовна, з неї ковбаса...
Сваха замовкла, бо догадалсь, що вже геть-то вбреха
лась. Вона стулила рота, як тільки дійшла до ковбаси, бо
догадалась, що ковбаси зовсім не стосуються до гуски.
Терлецька осміхнулась, але здержала губи. Отець М ель
хиседек знов суворо зирнув на жінку. Поки старі догово
рювались, в світлицю ввійшли молоді. Балабуха був чер
воний, неначе пікся на жару. Олеся була спокійна, неначе
вона тільки походила, погуляла по садку та надивилась
на квітки.
— Чи скінчили ви своє діло?— спитала сваха в мо
лодих.
Олеся засміялась, крутнулась сюди-туди по хаті і впала-сіла на стілець. Балабуха промовив: «Скінчили, слава
богу».
— Поздоровляємо вас! Даруй же вам, боже, щастя
та здоров’я !— крикнула сваха.
— Роди вам, боже, жито й пшеницю, а в запічку ді
тей копицю,— сказав нецеремонно отець Мельхиседек, ці
луючись з Балабухою.
Всі почали поздоровляти та цілувати молодих.
— Коли скінчили, то й ми скінчили,— зацокотіла сва94

ха,— тепер, свате, можна й на папері нашу розмову, напи
сати,— сказала цікава сваха М арта.
Терлецький покрутився, повертівся, мусив дістати па
перу. Кинулись до пер,— пер не було; кинулись до кала
маря, а в каламарі чорнило висохло, тільки зосталась
якась чорна кваша.
Принесли води, розвели чорнило. Килина побігла на
двір, впіймала гуску, висмикнула з неї з крила двоє пер
і принесла в хату. Батюшки довго чинили пера й напи
сали на папері Мартину розмову. Перший підписався
Терлецький, а за ним ієрей Мельхиседек, раб божий, за
себе й за свою неписьменну жінку, рабу божу Марту,
руку приложив.
— А що, отче Петре! тепер можна приступити й до
заручин,— сказав отець Мельхиседек.
— Треба сповнити закон,— сказав Терлецький.
Терлецька вийшла з світлиці й швидко вернулась з
восковими свічками. Засвітили свічки й поставили в
кутку на столику, засвітили лампадку, що висіла перед
образом.
Килина з бабою принесли саморобний килим і розсте
лили в кутку перед столиком. Молоді стали, побили по
клони, поцілували образ і помінялись перснями. Балабуха
був солідний, поважний. Олеся розчервонілась од покло
нів: уся кров з її повного тіла з-під шнуровиць полилась
до голови. Терлецький хотів спом’янути давнину й почав
рацею до академіста зятя, але заплутався на перших сло
вах і замовк. З ате ж сказала рацею сваха М арта!: «Щ асти вам, боже, на все добре, на ввесь ваш вік, на ввесь
рід, на ваших дітей, на ваших унуків і правнуків. Даруй,
боже, щоб ваше життя було солодке, як липовий мед, та
веселе, як весна красна!»
Старі й молоді перецілувались і посідали, неначе пото
мились після важкої праці. Отець Мельхиседек ждав, що
хоч тепер винесуть по чарці, але господиня заклопоталась
і загаялась, він не витерпів і по-простацькій сказав:
— А що, паніматко-господине! Час би побризкати на
молодих!
Паніматка догадалась, і на столі з ’явився маленький
графинчик з горілкою й маленька чарочка. Отець М ель
хиседек і його жінка М арта сердито подивились на такі
злидні, на таку дрібну посудину й зглянулись одно на
одного.
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Випили по чарці. Винесли самовар і почали частувати
гостей чаєм. Коли це двері рипнули, і в світлицю влетів
панич, хохітвянський економ Сигізмунд Бонковський.
Т о був молодий, розкішний блондин, з здоровими вусами,
з розкішними русявими кучерями на голові й з сірими
ясними очима та з рожевими пухкими губами. Його повні
щоки загоріли, але лоб білів, як у панни, а од лиця, од
усієї постаті так і пашіло здоров’ям. Побачивши в Т ер 
лецького дві брички, він догадався, що в його гості. Він
знав, що в Терлецького ке бувають духовні, а тілько
панки, й догадуючись, що приїхали які-небудь сусідні
економи або їх дочки, забіг на часок побалакати та поромансувати.
Бонковський вскочив у хату, цокнув закаблуками, при
вітався до господаря, поцілував Терлецьку в руку, а потім
і Олесю, і впав на стілець коло Олесі. Олеся до його з а 
говорила по-польській.
— Як ваше здоров’я? Як вам цю ніч спалось? які
квітки снились?— почав щебетати веселий панич.
— Спалося добре й нічого не снилось,— одказала
Олеся, скоса поглядаючи на Бонковського кокетливими
очима.
— Чи вже ж вам і квітки не снились?— спитав БонКОБСЬКИЙ.

— Мені К В І Т К И не сняться, а К О Л И С Н Я Т Ь С Я , то з Л Ю Д 
головами,— одказала Олеся.
— От і мені такі квітки сняться, тільки з панянськими головками та з карими очима,— залепетав Бонковський.
Бонковський та Олеся лепетали, дражнили одно одно
го, жартували, неначе Балабухи і в хаті не було. О. М ель
хиседек тілько поглядав на М арту, а М арта на о. М ель
хиседека.
— Щ о це за намітка сидить в вас за самоваром?—
спитав тихесенько в Олесі Бонковський.
— Це сваха: приїхала мене сватати,— сказала пошеп
ки Олеся.
— Т о ви підете за цю намітку зам іж ?— зашепотів
Бонковський й зареготався на всю хату.
Олеся ледве вдержала сміх, аж губи прикусила. Гості
переглядались, розмовляючи за чаєм. Балабуха сидів,
надувшись.
— Хочете подивитись на мої квітки?— сказала Олеся,
схопившись з стільця.
СЬКИМИ
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— Чом і не подивитись! Квітки й гарні панни — мені
принада,— сказав тихенько Бонковський, виходячи за
Олесею в сіни.
Балабуха пригадав, що Олеся говорила йому ті самі
слова, й подумав, чи не думає вона вдруге заручитись
з цим паничем. Він встав, взяв картуза й вийшов у садок
слідком за Олесею.
Олеся побігла по доріжці до квіток і щебетала на
льоту, як птиця. Бонковський біг за нею слідком, а солід
ний Балабуха ледве догнав їх коло грядок фіалок та астр.
— Гляньте, пане Бонковський, які чудові мої квіточ
к и ! — сказала Олеся, нахиляючись над грядкою й вири
ваючи фіалки. Бонковський нагнувся й собі коло неї так,
що їх руки й плечі притулились, і почав рвати квітки.
Олеся вирвала фіалку й дала нюхати Бонковському.
«Д ає нюхати достоту так, як і мені давала нюхати.
Ану, чи загадає вона й йому їсти квітки, як мені загаду
вал а?» — подумав Балабуха.
Одначе Олеся не загадала Бонковському пастись на
квітках, тільки побігла по доріжці в садок, співаючи весе
лої пісеньки. Бонковський погнався слідком за нею, а Б а
лабуха й собі потюпав слідком за ними.
«Ій-богу, веде панича туди, куди й мене водила. Ану,
чи загадає вона цьому панкові лізти на скелі? — подумав
Балабуха.— Як тільки загадає, то, мабуть, вона сьогодні
вдруге стане на заручини з цим паничем».
Олеся добігла до кінця садка, глянула на Рось, на
скелі, покрутилась на всі боки, заспівала пісеньки, одначе
не загадала Бонковському лізти ні в воду, ні на скелі.
Балабусі стало легше на душі. Він милувався, як Олеся
бігала, вертілась, навіть скакала й тихо співала веселої
пісеньки. Бонковський лепетав і не дав Балабусі слова
промовити до Олесі.
— Це мій жених,— шепнула Олеся до Бонковського,—
я йду за його заміж.
— Ой, мати бож а!— тихо промовив Бонковський, при
клавши трагічно руку до серця й підвівши солодкі очі
до неба.
— Чого ви так піднімаєте очі до неба?— зашепотіла
Олеся.
— Чого, чого?., ой ви, панни! ой ви, квітки! ви не
знаєте, чого ми піднімаємо очі до неба!— тихо шепотів
Бонковський.— Коли б ви знали, що тепер діється в
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моєму серці!— говорив він, одкинувши одну руку, а другу
приклавши до серця.— Я скочу з цієї скелі в воду!
— Ану, стрибайте, а я подивлюсь! Я зроду не бачи
ла, як паничі стрибають з скель у воду,— сказала Олеся,
осміхаючись.
— Ой ви, панни! О х!— зітхнув Бонковський й замовк,
вглядівши Балабуху, котрий догнав їх.
Балабусі хотілось пхнути панка з скелі в воду. Йому
здалось, що панок хоче одбити од його Олесю.
Олеся побачила, що Балабуха надувся й насупив бро
ви, догадалась, що треба перестати залицятись до Бонковського.
Вона замовкла, силкувалась бути поважною, але не
зуміла.
Бонковський сипав компліменти, жартував, а Олеся
не видержала й почала знов реготатись. Щ об здержати
себе, вона подала Балабусі руку. Він взяв її під руку, й
вони поплентались до хати.
В хаті старі балакали про свої справи й почали зго
ворюватись про день весілля.
— Весілля одкладати на довший час зовсім не годить
ся. Через тиждень або через два розпочинаймо весілля.
В суботу печіть шишки та коровай, а в неділю й до він
чання, а то ще Харитін одніме парафію,— сказала сваха
М арта.
— Які шишки? Ми не думаємо пекти шишок,— ска
зала Терлецька.— Це дуже простий звичай.
— А як же воно буде, моє серденько!— крикнула
М арта.— Це буде не по-модньому й не по-божому. Де ж
таки справляти весілля без шишок! В суботу ми приїдемо,
коли попросите, та спечемо коровай та шишки, та й погу
ляємо й потанцюємо по-старечому,— допоминалась сваха.
Терлецька тільки рукою махнула. М арта зціпила зуби
й надулась.
А Бонковський, невважаючи на сватів, точив баляси
й реготався до Олесі. Свати скоса поглядали то на Бонковського, то на Олесю, й переглядались між собою. М ар
та зобидилась за шишки й почала прощатись. Балабуха
встав з місця й очевидячки з великою напругою збирався
в дорогу. Йому не хотілось зоставляти Олесю з Бонковським. Одначе гості поговорили, побалакали, стоячи, по
становили день весілля й, не ждучи доброї вечері, роз
прощались.
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— Але ж і ти, М арто, й справді велика брехуха,—
вже дуже розпускала язи ка!— сказав Мельхиседек до своєї
жінки.— Де ж таки плести таке,— що з гуски сир, і мо
локо, й вовна, ще й ковбаси.
— А все ж таки, хоч я й брехуха, а вибрехала небо
жеві дві сотні карбованців, три пари волів, дві корови,
два десятки гусей, ще й Килину з бабою на придачу.
Балабуха з сватами приїхав додому, й М арта тихенько
на вухо розказала Балабушисі, що Олеся виробляла на
заручинах з паном Бонковським. Мати все переказала
синові й радила, щоб він таки добре держав Олесю в
руках і не попускав віжок.
Балабушиха знала, що свати приїдуть од Терлецьких
голодні, й подала вечерю. Мельхиседек з М артою та з М ар
ком Павловичем кинулись на вечерю, як вовки на барана.
— Як оженишся, сину, з Олесею, то вивчи її, як
вітати гостей та не випускати їх з двору голодними,— ска
зала мати синові, котрий уплітав вечерю на всі заставки,
аж за вухами лящало.
Оповістили день весілля.
Молодий поїхав кликати на весілля родичів та сусід.
Родичі й сусіди дякували й одмагались. Він поїхав до
Мельхиседека. Мельхиседек був радий їхати, але тільки
М арта стала дибки:
— Н е поїду нізащо в світі!— репетувала вона,— це
буде не весілля, а бог зна що. Не печуть короваю, не пе
чуть шишок. Обсміяли мене, стару, хоч я й сваха, й хва
лить бога, не вперше була оце свахою.
— Т а що ж, коли вони живуть по-панській,— сказав
Балабуха.
— Нехай живуть, як схотять, але нехай хоч сватів
нагодують по людському звичаю. В їх і горілки не п’ють,
і чарки бог зна які. М абуть, виписали з-за границі, чи
щ о!— репетувала М арта.
Одначе вона згодилась їхати на весілля. Через тиж
день Терлецькі справили весілля. Н а весіллі й справді
тілько й було духовних, що молодий з батьками та з
дядьком Мельхиседеком і тіткою М артою, та ще один
сусіда батюшка з дочками. Решта була все панки та уряд
ники з Богуслава. Олеся була убрана в білу сукню, в
вінок з білих рож і цілий вечір танцювала з панками та
з урядниками. Балабуха тільки сидів в академічній позі,
в білій жилетці та в білій хустці на шиї й дивився, як
7*
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Олеся танцювала трамблян-польки та краков яка з Бонковським. Матушки сиділи мовчки та тільки торкали одна
другу ліктями.
Довго богуславські жидки грали, довго панни та па
ничі танцювали. Почали розносити гостям чай, потім яб
лука, груші, конфети, горіхи. Батюшкам та матушкам
хотілось по чарці, хотілось добре попоїсти та попопити,
але пляшок та чарок ніде не було видно. їм зоставалось
тілько сидіти та дивитись. Сваха М арта почала дрімати,
все куняла, сидячи на стільці, й трохи не заснула. Балабушиха торкнула її під бік і почала судити Терлецьких.
— Це не весілля, а якась дитяча панахидка з маков
никами та коржиками,— сказала Балабушиха до Марти.
— Ні короваю тобі, ні шишок, ні весільних пісень по
старому звичаю,— обізвалась нишком М арта.— Коли б ти
знала, я так хочу їсти, що далі не видержу!
— А я б вже й по чарці випила,— обізвалась Бала
бушиха,— мене аж за печінки тягне. Дивись, сестро, як
Бонковський стрибає,— аж вуса трясуться. Бий його сила
божа! Неначе скажений цап.
Вже в глупу північ почали накривати столи. Н а сто
лах понаставляли багато тарілок, багато стаканів та ча
рок, а наїдків та напоїв було трохи, та й те панки та
урядники швидко розхапали. Батюшки та матушки вста
ли з-за столу голодними й зовсім не п’яними, проти
старого весільного звичаю.
— Ой сестро, я зовсім голодна!— тихо шепотіла М ар
та до Балабушихи.
— Цить, сестро, бо й я голодна,— обізвалась Бала
бушиха,— буду довго пам’ятати синове весілля. Нехай же
приїдуть до мене свати! Я їм покажу, як вітати гостей!
Я їх і нагодую, й напою. Од мене не поїдуть голодними
та тверезими.
— їдьмо додому!— зашепотів старий Балабуха до
жінки,— цур йому, цьому весіллю.
— їдьмо,— промовила Балабушиха,— бо, здається,
більше вже нічим не покрепимось,— хіба танцями та му
зиками. Коли б лишень Терлецький не обділив і сина
таким приданим, як нас оцією вечерею.
Батюшки та матушки розпрощались з господарем і
виїхали. Терлецька не дуже й запрошувала їх зостатись.
Одбувши весілля, Марко Павлович поїхав до Києва
й вистарався на священика. Він заїхав до благочинного
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й разом з благочинним поїхав в Вільшаницю, щоб всту
пити на парафію.
Благочинний покликав старосту і звелів одімкнути дім
священика й оповістити громаді, що другого дня в неді
лю буде правити службу новий священик.
— Я не маю права одмикати дому,— сказав ста
роста,— бо то дім не громадський, а покійного батюшки.
Його син Харитін позамикав хати ще й печатки попри
кладав.
— А де ж буде жити ваш новий священик?— спитав
благочинний.
— Де схотять, там і житимуть,— сказав понуро ста
роста.
— Т о нехай громада дасть йому кватиру,— сказав
благочинний.
— Не ми обібрали собі цього священика, не ми бу
демо й кватиру йому давати,— сказав староста.— Громада
обібрала за священика сина покійного панотця, Харитона,
й хоче, щоб він був у Вільшаниці священиком.
— Коли ж владика прислав вам другого священика!—
сказав благочинний.
— Коли владика прислав його, то нехай владика й
кватиру йому дає,— одрізав староста.
Балабуха стояв ні в сих ні в тих. Він не сподівався
такої притичини, щоб йому довелось мати тяганину з
громадою.
— Вже, старосто, як громада схоче, а нового свяще
ника нехай приймає,— доводив своє благочинний.
— Ба, не приймемо! Не ми оббирали, не нам його
й приймати,— знов одрізав староста.
— А ле ж новий священик буде в вашій церкві служ
бу божу правити,— сказав благочинний,— він буде в вас
за священика.
— Нехай правлять: то боже діло, а громада кватири
не дасть,— сказав староста.
Благочинний з Балабухою заїхали на ніч до дяка
й там переночували. Другого дня вони пішли до церкви,
й Балабуха одслужив службу божу. Щ об сподобатись
громаді, він служив помаленьку, по-київському, по-монастирському, держав людей в церкві довго, бив поклони,
знімав руки та очі до неба, падав навколішки, а в кінці
служби вийшов говорити проповідь. Проповідь була довга
на давній, церковній слов’янській мові, пересипана тек101

стами й такими словами, як: п о н е ж е ,
п о к о л и к у,
п о т о л и к у . Чесна громада слухала, слухала й - нічогі
сінько не втямила. Балабуха говорив голосно, дуже жаліб
ним голосом. Деякі баби трохи розжалобились од того
смутного тону й почали голосно зітхати. Але Балабуха
заговорився, й од старого академічного звичаю з його
язика почали зриватись латинські слова. Громада очі ви
тріщила. Балабуха схаменувся, що він говорить не в ака
демії, а в сільській церкві перед мужиками, й вдержав
язика...
Служба скінчилась. Н арод вийшов з церкви й почав
говорити про «ового священика.
— Т а й довго ж держить цей піп у церкві. Вже, ма
буть, і обід перестояв!— гомоніли баби.
— Щ о то пак він говорив? Чи про панщину, чи про
щось бож е?— гомоніли люди.
— А т, верз щось таке, що й купи не держиться; ще й
на кінці закувікав!— говорив титар.— Бог з ним, з цим
непроханим попом. Нехай собі їде, звідкіль приїхав!
Громада зібралась коло церкви. Вийшов благочинний
і почав вмовляти, щоб громада прийняла нового свяще
ника й дала йому квартиру або сплатила дом старого
священика.
— Не хочемо, батюшко! Й кватири не дамо, й не спла
тимо грунту покійного батюшки,— загомоніла громада,—
ми будемо таки домагатись у владики, щоб Харитін був
в нас за священика.
— Про мене,— як хочете, а я не маю права змінити,
що постановив владика,— сказав благочинний,— новий
священик зостанеться в вас на парафії.
— Воля ваша! Нехай зостається, але ми не будемо
давати йому помочі.
Благочинний вговорював, вмовляв громаду й нічого
не вдіяв. Балабуха зостався до котрого часу в дяковій
хаті й пересвідчивсь, що йому приходиться погано. Він
хрестив, ховав, вінчав, а люди або не платили йому ні
чого, або платили мало, а декотрі навіть носили хрестити
дітей до сусідніх священиків. Громада знов нарядила
посланців в Київ до владики просити за Харитона Моссаковського.
Тим часом Балабуха привіз у Вільшаницю й свою
жінку. Олеся вбралась у сукню, пішла до церкви й стала
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поперед усіх людей перед іконостасом, а не в бабинці, де
ставали старі матушки з дочками. Громада загула.
— Щ о це воно за пані! Прийшла простоволоса, не
наче дівка. Чи надула спідниці, чи намостила обручів під
сукню, що така товста; й не поважає громади, й господа
зневажає: виперлась поперед усіх людей перед самі цар
ські врата, мабуть, щоб піп на неї дивився, а вона на попа!
— Ми поламаємо на їй ті обручі!— загула громада.—
Це якась чи панія, чи полька, чи, може, якась невіра!
Балабуха крутився, крутився й нічого не вдіяв. Вже
він і титаря загоджував, і дідів загоджував, й говорив
проповіді, котрих ніхто не розумів,— і все нічого не помог
ло. Громада стала гопки проти його. Люди не цілували
його в руку, обминали на вулиці, а що за все гірше — не
давали йому грошей. Олеся пожила з тиждень на черствім
хлібі в дяковій хаті й поїхала в Х охітву до батька. Бала
буха побачив, що в його руках і ключі од церкви, й ризи,
і кропило, й кадило, та тільки не було чого їсти. Йому
доводилось або голодати, або шукати іншої парафії.

IV
Чутка про те, що Балабуха одбив вільшаницьку па
рафію од Моссаковського, швидко дійшла й в Чайки до
Прокоповичів. Якийсь дяк був у Вільшаниці, заїхав у
Чайки й передав звістку Прокоповичці. Отець Степан
Прокопович одпочивав у пасіці. Прокоповичка побігла
в пасіку, трохи не поперекидала уликів і вскочила в катрагу. Прокопович спав, лежачи на спині й розкидавши
руки й ноги. Прокоповичка вбігла, торкнула чоловіка
з усієї сили й крикнула на всю пасіку:
— Чи ти знаєш, що сталося? Чи ти знаєш, що ді
ється?
— Г а? що? де? П ож еж а!— крикнув і собі переляка
ний Прокопович, схопившись і сівши на лавці.
— Чи ти знаєш, що сталося— крикнула ще голосніше
Прокоповичка й вдруге штовхнула під бік чоловіка.
— Щ о? Церква горить? Дзвони на гвалт! Л ізь на
дзвіницю!— захрипів спросоння Прокопович.
— Л ізь уже ти на дзвіницю та дзвони! Вільшаниця
пропала й по цей день!
— Злодії! Х тось украв Вільшаницю! Запрягай коні
та доганяй,— плів нісенітницю переляканий спросоння
панотець.
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— Т а перехрестись, та прочуняйся!— зарепетувала
Прокоповичка.— Балабуха одбив вільшаницьку парафію
од Харитона Моссаковського. Оце тільки заїздив до нас
один дяк та й розказував нам про те.
— Т а чорт його бери, коли одбив! про мене нехай
пропадає й твоя Вільшаниця, й твій Х аритін! Тільки ме
не перелякала. Я думав, що, може, де-небудь пожежа,—
сказав Прокопович.
— От тобі на! От тобі й батько! А що ж тепер роби
тиме наша О нися?— спитала Прокоповичка.
— Про мене, нехай плаче, нехай скаче!— сказав Про
копович і знов упав на лавку, як сніп.
— Т а вставай-бо, та давай нам пораду!— крикнула
Прокоповичка й сіпнула чоловіка так, що той трохи не
покотився під лавку, й ухопився обома руками за свою
жінку.
— Одчепись, бо як дам, то й перекинешся!— закри
чав він сердито, знов сівши на лаві.— Дай мені доспати,
а там коичи хоч до вечора.
— Вставай! Он архієрей приїхав!— гукнула Прокопо
вичка.
— А вж еж ! піддуриш! Піддури свого батька дурно
го,— сказав Прокопович і перекинувся до стіни та й захріп.
Жінка вже боялася його зачіпати, бо знала, що він
спросоння б’ється. Вона пішла в хату до Онисі на пораду.
Онися походжала по світлиці та лузала насіння, не
наче нічого такого страшного й не трапилось. Мати при
мітила байдужний вид. Її взяла злість, що всім байдуже
про те лихо, а їй самій прийшлось бідкатись за всіх.
— Походжай, доню, та насіннячко лузай!— промови
ла Прокоповичка ласкаво, але з отрутою в словах.
— А що ж маю робити? Х іба сяду та буду сльози
лити?— сказала байдужним тоном Онися.
— Лучче сядь та плач!— крикнула Прокоповичка.
— Я, мамо, не з таківських, що плачуть,— сказала
Онися й все собі походжала та насіння лузала.
— Як не з таківських, то про мене йди заміж за карапишанського дяка, бо тепер попадею не будеш.
— Т о й піду! Оце велике лихо! Х іб а дяк не чоловік.
— Який він чоловік! Будеш цілу зиму боса ходити
та горщиком води носити!
— Аби не дірявий горщик, то й носитиму,— сказала
Онися, дивлячись у вікно та лузаючи насіння.
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— Х іб а ж ти думаєш за його йти зам іж ?— крикнула
Прокоповичка.
— А тож ! А хіба що?
— А те, що він попом у Вільшаниці не буде! А яка ж
друга громада вибере такого дурня за попа?
— Харитін не дурень. Я його люблю й за його піду
заміж, хоч би я навіки зосталась дячихою,— сказала Онися, заглядаючи у вікно.
Якби Онися не дивилась у вікно, а глянула на матір,
то мати може б стала м’якіша й спокійніша. Байдужість
доччина дражнила її.
— Т о ти підеш за того дяка, за ту чехоню? ба не пі
деш!— крикнула мати.
— Ба піду й за чехоню!— тихо сказала Онися, здер
жуючи гнів.
*
— Ба не підеш, бо ми тебе не оддамо!
— Я й сама піду! Х іб а я маленька, щоб ви мене од
давали?
— Т о ми тобі нічого не дамо. Підеш до його хіба піш
ки в Карапиші!
— Т о й пішки піду,— це мені не заважить.
— Пху на того дурного дяка! Т а він же обміняв свя
тий хліб, а до тебе й слова не промовив. Ото знайшла
розум!
— Тим він мені й сподобався. Якби в його був язик
такий довгий, як в мене, я б йому наклала повний віз
гарбузів, як вашому академістові. Я й сама наговорю
за трьох.
— Як ти йому не накладеш гарбузів, то я йому накла
ду не то в віз, а в його голову. Бо в його голова така
заврозумнішки, як гарбуз.
— І, вже ваше минуло. Не час вам гарбузувати. А я
Харитона люблю й більше ні за кого не піду заміж, окрім
його, хоч би до мене приїхало двадцять академістів.
Прокоповичка тяжко зітхнула, хрьопнула дверима й
знов побігла в пасіку. Отець Степан хріп, обернувши лице
до стіни; тільки одна брова стриміла з-за лоба, неначе
кінчик котячого хвостика.
Прокоповичка подивилась, боялась зачіпати чоловіка,
а тим часом, пробігавшись по садку, трохи прохолола й
заспокоїлась. Вернувшись до хати, вона не втерпіла й з а 
глянула в світлицю. Онися походжала по світлиці та все
насіння лузала.
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— Х то його зна, що це за люди! Той хропе в катразі,
а ця насіннячко лузає. Нема їм діла ні до чого. Сама за
всіх бігай та клопочись, та й годі,— сказала Прокопович
ка вже спокійніше.
— З а мене, мамо, не клопочіться. Я сама за себе
поклопочусь,— сказала Онися.
Тільки що Онися промовила ті слова, надворі загав
кали собаки, й заторохтів віз. Онися ще й у вікно не по
дивилась, а вже впізнала, чий віз заторохтів. Впізнала
й Прокоповичка. Моссаковського віз торохтів якось так,
неначе зубами клацав.
— Х то то приїхав?— спитала мати з кімнати.
— Вгадайте!— обізвалась, не обертаючись, Онися.
— Певно, карапишанська чехоня, бо віз торохтить, як
розбитий горщик!— сказала з злістю Прокоповичка.—
Крутись же з ним, бо я не буду коло його панькатись.
Не встигла Прокоповичка сказати ті слова, як двері в
світлицю одчинились, і на порозі став Моссаковський в
чорному довгому жупані, в пасових чоботях, в широких
білих викладчастих комірчиках. Його біле лице аж сяло.
Сині очі блищали тихим радісним світом. Під його пах
вою біліла паляниця.
Прокоповичка кинула на Моссаковського через поріг
злими очима, причинила двері й стала за дверима.
Моссаковський вглядів Онисю серед світлиці, й на
його матовому делікатному лиці розлився легкий рум’я
нець. Онися почувала, що вона злякалась цього тихого
смирного чоловіка. Вона чула, як у грудях забилось сер
це, як її руки й ноги неначе охололи.
— Добридень вам! З неділею будьте здорові!— тихо
сказав Моссаковський і поцілував Онисю в руку.
Онися нахилилась і поцілувала його в щоку. Вона
почутила, що кров разом кинулась їй в лице, а руки й
ноги були холодні, неначе вона держала їх в холодній
воді.
— Доброго здоров’я! Спасибі вам! — тихо обізвалась
Онися.
Моссаковський поклав паляницю на столі, став і руки
склав на поясі. Онися попросила його сісти.
Моссаковський мовчав, і Онися мовчала. Обоє навіть
не сміли подивитись одно одному в вічі. Мати стояла
за дверима й слухала.
— Правдива чехоня! Не вміє навіть з дівкою побала106

кати й пожартувати. Мій отець Степан не так поводився
зо мною, як був моїм женихом!
Довго молоді сиділи й мовчали. Онися знала, що М ос
саковський ладен мовчати й до вечора та дивитись на неї.
Вона почувала свою незвичайність і просто заговорила
про те, що в їх обох було на душі.
— Ви, Харитоне Петровичу, може, думаєте, що я не
піду за вас заміж після того, як ви втратили вільшаницьку парафію? Не думайте так...
— Ні, я... нічого не думаю...— насилу обізвався М ос
саковський і сказав правду: він тоді нічого не думав,
тільки був ладен дивитись на Онисю хоч і до вечора.
— Я піду за вас заміж, хоч би ви й зостались дяком
в Карапишах,— сміливо сказала Онися.
— Спасибі вам, Онисіе Степанівно! Які ви добрі!—
обізвався Моссаковський.
Мати за дверима так крутнула головою, що намітка
на її плечах настовбурчилась вище од голови.
В Моссаковського лице ніби засяло, очі заблищали.
Він був ладен кинутись Онисі в ноги, але... й очима не
поворушив.
— Я піду за вас заміж, хоч би мій панотець і пані
матка не пристали на те,— знов сказала Онися й при тих
словах скочила з місця й пересіла на стілець, котрий
стояв коло Моссаковського; Моссаковський не видержав,
вхопив її руку й поцілував. Онися цмокнула його в щоку.
М ати, почувши цмокання, сіпнула дверима й вскочила
в хату. Молоді сиділи, спустивши очі додолу. В Прокоповички очі горіли, як жар. Вона аж зблідла на виду.
— Оце гарно! їй-богу, гарно! Я не хочу, щоб ти,
панно, до весілля цмокалась з паничами.
— їй-богу, я ні в чому не винен,— тихо промовив
Моссаковський, схопившись з стільця й цілуючи Прокоповичку в руку.
Прокоповичка не знала, що робити, крутнулась по
світлиці сюди-туди, аж намітка на їй затряслася, виско
чила в садок і побігла в пасіку.
— Ваша паніматка на мене чогось сердяться,— сказав
Моссаковський,— вони не оддадуть вас за мене.
— Як не оддадуть, то я сама піду,— сказала Онися,
дивлячись сердито на двері в кімнату.
Вони замовкли й ждали старих, як кари.
Тим часом Прокоповичка прибігла в пасіку. Прокопо107

вич вже встав і походжав по пасіці. Жінка накрила його
мокрим рядном.
— Йди вже до хати та говори з тим дяком. Вже при
їхав, мабуть, по мою душу!— крикнула Прокоповичка.
— От і добре, що приїхав: буде з ким з нудьги по
чарці випити,— сказав Прокопович.
— Тобі тільки по чарці! Ти ладен і свою дитину про
пити! Спить собі, а я одна клопочусь та бігаю.
— Вже правда, що розбігалась, як курка з яйцем,—
не дала гаразд і виспатись. Чого ти прибігла в пасіку
гвалтувати? Щ о там трапилось?
— Балабуха одбив Вільшаницю од Моссаковського.
Видавай тепер дочку за дяка!
— А дочка що каже?
— А дочка здуріла! Піди ще ти побалакай з нею.
Там цілується з тим дурним дяком, і сорому нема дівці.
— Гм... гм... круту кашу заварили... Треба щось ро
бити,— промовив Прокопович, прямуючи з жінкою до
хати.
Тим часом Моссаковський розказав Онисі, що вільшаницька громада не прийняла на парафію Балабухи, і що
владика таки оддав йому Вільшаницю, як того бажала
громада. Онися знала, що в такім разі її старі батьки
зар аз прохолонуть і заспівають іншої.
Прокопович з жінкою увійшов у світлицю. Моссакозський привітався, поклонився низенько. Прокоповичка
сіла на канапі, надулась, дивилась на стіну й мовчала.
Прокопович одначе був ласкавіший до Моссаковського й,
не обертаючись до жінки, звелів Онисі принести горілки
та закуски.
— Т а наріж, Онисю, тієї паляниці, що лежить у хи
жці з самого верху,— сказала Прокоповичка сердито.
Онися осміхнулась. Зверху лежала черства паляниця.
Онися нарізала свіжої пухкої паляниці з останнього пе
чива й винесла пляшку з горілкою.
Випили по чарці. Моссаковський мовчав. Прокопович
ка мовчала і все дивилась на стіну. Прокопович пробував
розмовляти, але спросоння тільки позіхав на ввесь рот.
Він глянув на жінку,— жінка сиділа, насупившись, і не
думала рота розтуляти.
— Чого це ти, паніматко, так пильно дивишся на сті
ну? Чи мухи лічиш, чи щ о ?— сг/итав Прокопович у жінки.
Прокоповичка зирнула на чоловіка сердитими очима
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й почала вже дивитись на грубу, неначе там була нама
льована якась дуже гарна картина.
В хаті знов стало тихо. Прокопович знов позіхнув і
перехрестив рота. Всі мовчали. Прокопович почав гніва
тись на жінку.
— Одже ти, паніматко, закохалась в грубі. Дивишся
та дивишся на неї й очей не зводиш,— знов зачіпав жін
ку Прокопович.
— Говори вже ти,— мені нема чого говорити,— сер
дито обізвалась Прокоповичка, не зводячи очей з груби.
Онися сміялась не устами, а очима. Моссаковський
дивився на діл.
— Випиймо ще по чарці. Може, з чарки добудемо
розмови,— сказав Прокопович до Моссаковського, нали
ваючи по другій.
Випили по другій, й язики справді зар аз ро зв’язались.
Прокопович став розпитувати Моссаковського про Вільшаницю, але здалеки. Він неначе совістився питати за те,
що Балабуха одбив од Моссаковсього вільшаницьку пара
фію. В його думці висло трудне питання, й він обминав
його навкруги.
— Як же ви, Харитоне, думаєте тепер розпорядитись
собою ?— спитав Прокопович у Моссаковського.
— Мені треба скоріше женитись, щоб часом знов
хтось не одбив у мене Вільшаниці,— сказав М оссаков
ський.
Прокоповичка звела очі з груби на двері.
— Як же так! А Балабуха де дівся?— спитав Проко
пович.
— Балабуха мусив виїхати з Вільшаниці, бо його
громада не прийняла на парафію. Владика таки оддав
мені вільшаницьку парафію,— одповів Моссаковський.
Прокоповичка перевела очі з дверей і вирячила їх на
Моссаковського. Онисині очі неначе реготались.
— Таки оддав вам парафію ?— аж крикнув Прокопо
вич, скочивши з місця.
— Оддав. Громада настояла на своєму. Тепер мені
треба поспішати, щоб парафія знов не втекла з рук,—
сказав Моссаковський.
— Голубчику, Харитоне! Поздоровляю вас од щиро
го серця! — крикнув Прокопович і кинувся обнімати й ці
лувати Моссаковського.
Прокоповичка й собі знялась з канапи й кинулась про
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жогом обнімати та цілувати Моссаковського. Всі стали
веселі, говорючі, всі говорили, й ніхто нікого не слухав.
Прокоповичка забігала по хаті, вскочила в кімнату й знов
убігла в світлицю. Онися сміялась, затулившись рукавом.
— А що, паніматко! Коли полічила всі мухи на стіні,
то став могорич. Винось наливки, настойки, запіканки!
Давай на стіл пироги, калачі, маторженики, які маєш.
Давай разом полудень і вечерю,— кричав Прокопович.
Прокоповичка кинулась в хижку, в пекарню, гукнула
на наймичок. В пекарні затопили в печі. Закиркали під
ножем кури. Наймит впіймав порося. В світлицю неначе
на крилах влетіли пляшки з наливками та настойками.
Десь узялись пироги в сметані, бублики на яйцях, маков
ники, пундики. Чарка пішла за чаркою. Онися винесла
тарілки з горіхами та фігами. Усім стало весело. М осса
ковський розговорився, розчервонівся, повеселішав. Про
коповичка любенько дивилась на його делікатне з рум’ян
цями лице й тепер довідалась, що він схожий не на чехо
ню, а на хохітвянського пана.
— Тепер хоч і під вінець!— сама прохопилась Проко
повичка, випивши чарку запіканки,— нема нам чого длятись. Ми тепер зовсім обробились на полі. Робити нема
чого, а гуляти маємо доволі часу.
— Про мене, хоч і за р а з,— сказав Моссаковський,—
справді, нема для чого одкладати діла!
— Ш кода, що ви не приїхали з братом! А ми б оце
поговорили з ним, як з сватом,— говорила Прокоповичка,
любенько заглядаючи Моссаковському в очі.— Ми таки
своєї дочки не зобідимо: є в нас, хвалити бога, й худоба,
й коні, й воли, й плуги, й пасіка.
«Воно так, а все-таки краще б було привезти з собою
повітового свата отця Мельхиседека та повітову сваху
М арту,— подумав собі Моссаковський,— бо старі на сло
вах,— як на цимбалах, а на ділі — як на талалайці!»„
— І спасибі вам, паніматко! Х т о ж не знає про вашу
добрість? Про це нема чого й казати,— сказав М оссаков
ський.
— Як станете священиком в Вільшаниці, то опоря
діть церкву, як я свою опорядив. Там церква дуже стара,
й образи такі, що на їх навіть нічого вже не видно. От
покличте мого маляра! Він вам так обмалює церкву, що
ви тільки очі витріщите!— радив Прокопович.
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— Покличу, отець Степан, і звелю йому намалювати
таку саму «Неопалиму купину», як у вашій церкві.
~~ І страшний суд намалюйте,— в вільшаницькій церк
ві нема навіть страшного суда.
— Буде й страшний суд, ще й у пеклі звелю намалю
вати богуславського станового та канівського столоначальника.
— Н евж е!— крикнув Прокопович.— Отам їх, прокля
тущих, намалюйте. Там їм уготоване місце!
— Т а не забудьте й Балабуху там намалювати з його
губою,— крикнула Онися, поглядаючи скоса на матір.
— Звелю намалювати й Балабуху в пеклі, бо він того
вартий,— сказав Моссаковський, осміхаючись.
— Т а ще звеліть почепити йому через плечі на мотуз
ку зо два гарбуза,— глузувала Онися.
— Говори-бо, дочко, та й міру знай! Де ж ти бачила
на образах гарбузи? Щ е що вигадай!— сердито обізва
лась Прокоповичка.
Онися схаменулась, замовкла й трохи злякалась, чи
не сказала вона часом чого дуже грішного.
Чарка ходила з рук в руки. Пляшки спорожнялись.
І гость і господар з господинею все полуднували, поки не
поспіла вечеря. Прокоповичка почала застеляти стіл і го
тувати вечерю.
— Оце ж я наварила й напекла, та не буде кому
вечеряти,— сказала Прокоповичка.— Коли б господь при
ніс яких.гостей, абощо.
— Правду кажеш, паніматко! якби господь послав
гостей, то все б таки більше з ’їлось і випилось в кумпанії,— сказав Прокопович.— Чи не послати б поблизу в Сухоліси або в Черкас та попросити батюшок та матушок.
— Т а вже, тату, затого й сонце зайде. Там, мабуть,
і спати вже лагодяться,— обізвалась Онися.
Щ е не подали на стіл вечері, як двері рипнули, й в
світлицю увійшов священик, старший Харитонів брат.
— Десь господь послухав моєї молитви й приніс вас
неначе на крилах!— крикнув Прокопович і кинувся обні
мати та цілувати гостя.
Прокоповичка кинулась до гостя й ніби почепилась
на його шиї. Онися цілувала його руки, а Харитін за гур
том кинувся й собі цілуватись з братом, неначе не бачив
ся з ним півсотні років. Усі стали ще веселіші. Всі гово
рили, галасували на всю хату, не знали, де сісти, де стати.
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— Тепер моя вечеря ке пропаде!— сказала Прокопо
вичка й побігла в пекарню.
Н езабаром на столі з ’явилась ціла купа нарізаної па
ляниці та пирогів, пляшки та чарки. Серед стола в мисці
простяглося печене порося з хріном в зубах, як на великдень. Прокоповичка обстелила край стола рушниками, щоб
утирати губи й руки. Всі сіли за стіл, випили по чарці
настойки й так тернули порося, що од його швидко зо
стались тільки кісточки. Після поросяти наймичка при
несла салятирку смажених курчат. Й курчата десь ділись,
неначе полетіли на сідало. З а курми прилетіли на стіл
печені качки, начинені яблуками,— й качки неначе пір
нули під воду. З а качками вискочили з кімнати шулики
з маком та з медом,— і шулики щезли. Наливка з пля
шок неначе ввіходила в стіл, і ввіходила дуже швидко.
— Ну, господине, поки ще наші язики повертаються
в роті, поговоримо по-божому за весілля. Коли нам справ
ляти весілля?— спитав Прокопович.
— Воля ваша, отець Степан,— одказав М оссаков
ський,— а на мою думку весілля нема чого одкладати.
— А вж еж , нема чого одкладати,— сказала й Проко
повичка,— час сухий, теплий, погожий, надворі година.
В нас усього, хвалити бога, доволі. Т а ще коли б часом
знов парафія не втекла.
— О, вже не втече!— обізвався Харитонів брат.—
Ми вже прип’яли її добрим налигачем. Другий Балабуха
не швидко найдеться.
— Х то його знає... коли б часом громада не переду
мала,— прикинула Прокоповичка, скоса поглядаючи на
Харитонового брата, котрий і сам був би радий, щоб па
рафія зірнула з Харитонової гнуздечки та втекла до його.
— А давайте справимо весілля через тиждень в не
ділю!— сказав Прокопович.
— Про мене й в неділю. В суботу спечемо коровай
та шишки, а в неділю й до вінця,— сказала Прокопович
ка, поправляючи на голові очіпок та намітку.
Вечеря скінчилась. Усі встали з-за стола, обернулись
до образів і заспівали. Старший Моссаковський провоз
гласив «многая літа» господареві, потім господині й мо
лодим. Усі заспівали «многая літа». В світлиці стало душ
но. Прокопович поодчиняв усі вікна. В хату полилась
тонка прохолода сухої теплої осені. Зорі пишно блищали
над садком на темному, аж чорному небі. Всі посідали й
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тільки сопли та обтирали піт з лиця. Розмова не клеїлась.
Всі жмурили очі. Прокопович позіхнув на всю хату, за
ним позіхнув старший Моссаковський, а потім позіхнула
тоненько в рукав і Прокоповичка. Тільки молоді не позі
хали в куточку. Онися все щебетала Харитонові, як Б а
лабуха приїздив сватати її, як вона наклала йому в віз
гарбузів. Харитін тихо сміявся й не зводив очей з її
маленьких повних уст, котрі миготіли й ворушились —
і з-під котрих блищали дрібні білі зубки.
— Тепер хоч і додому,— сказав старший М оссаков
ський.
— Т а зостаньтесь ночувати,— просив Прокопович,
соваючись на стільці,— ніч темна, а вам треба переїздити
через Рось. Борони боже якої напасті!..
Прокоповичка мовчала. їй здавалось, що за ніч пара
фія втече од Харитона, як він не поїде ночувати в Віль
шаницю.
Моссаковський встав і почав прощаться. З а ним встав
і Харитін. Гості розпрощались.
— Вип’ємо ж на дорогу, щоб колеса підмазати,—
просив Прокопович, наливаючи по чарці.
Випили до коліс.
— Вип’ємо ж і по другій, щоб вашим коням було
веселіше бігти,— знов припрошував Прокопович.
Випили і до коней і випровадили гостей на ганок з свіч
ками, пляшками та чарками. Н а ганку ще випили, щоб
дорога слалася скатертю. Прокопович покликав погоничів
і почастував їх, щоб вони часом не перекинули гостей.
Вже була глупа ніч, як гості рушили з двору. По тихому,
ніби мертвому селі голосно заторохтіли вози, й той гук
замер десь глибоко внизу над Россю.
— А що, мамо, чи буду я соломою топити та горшком
воду носити?— спитала Онися.
— О, тепер, паніматко, вже не бігай, як курка з яй
цем, та не буди мене, як я буду одпочивати в пасіці.
— Смійтесь, смійтесь з матері, а мати тепер натанцю
ється, поки ще й весілля настане.
— Танцюй, враже, як пан каж е!— жартував Проко
пович.— А добрий чоловік оцей Харитін, та такий тихий,
та любить образи, ще й добру гортань має. Ш кода тіль
ки, що не бас!
Через тиждень в суботу в пекарні панотця Прокопови
ча після раннього обіду молодиці розпочали бгати коровай
8 — І.
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та шишки. Прокоповичка покликала з села заможніших
хазяйок.
Приїхали матушки, родички Прокоповичеві. Молодиці
поставили серед пекарні два столи, помили по лікті руки,
стали кругом стола й викинули з ночов тісто. Титарка
почала дуже тонесеньким голосом пісні до короваю:
Світи, боже, з раю
До нашого короваю,
Щ об було виднесенько
Краяти дрібнесенько!

З а титаркою заспівали молодиці й матушки. Руки
кругом стола завештались, заворушились. Голі лікті дри
жали, ворушились, зачіпали один другого, стукались один
об другий. Білі й чорні руки бігали по тісті, виробляли
шишки, викачували, розкачували довгі качалочки, роз
пліскували, вирізували зубчиками. Одні руки скручували
зубчасті качалки в шишки, другі ліпили голуби, треті
наліплювали їм з чернушки очі, вирізували зубчиками
пояски на вершок короваю. Н а другому столі убирали
шишками та голубками здоровий та довгий коровай: об
тикали його миндалем та родзинками. Пісня співалась
за піснею. Другі молодиці місили діжу та тісто на паля
ниці в здорових ночвах. Декотрі порались коло печі.
Огонь в печі палав; полум’я гуло та тріщало. Молодиці
жартували, докладали одна другій, знов співали, то пере
ставали, то знов починали: «Світи, боже, з раю до нашого
короваю!»
А світити не дуже було треба, бо стояв чудовий ясний
осінній день, які бувають перед покровою. В вікно лилося
веселе тепле сонце. Пекарня була залита таким ясним
світом, що полум’я в печі тільки червоніло, буцім нама
льоване на полотні.
Молодиці вкрили увесь піл і лежанку шишками, повироблювали паляниці. Коровай поклали на віці од діжі
й обліпили віко навкруги восковими свічечками, на кот
рих ледве було примітно білі плями огню. З печі вигреб
ли жар.
Поклали на припічок дві лопати й з піснями понесли
на віці серед свічок коровай, приспівуючи до печі, як до
живої людини:. «Пече наша, пече, спечи нам коровай
грече!»
Посадивши коровай та шишки в піч, молодиці помили
руки, заслали столи скатертями. В пекарню увійшла Про114

коповичка й Онися й винесли пляшки з горілкою та по
лудень. Онися подякувала молодицям і почастувала усіх
з своїх рук. Молодиці приліпили на дні діжі свічки, по
світили їх, накрили віком, стали в кружок, підняли діжу
на руках вгору, тричі обкрутились з діжею й стукнули
нею по тричі за кожним разом в сволок. Все, що було
в хаті, заспівало. Заспівали навіть старі баби, згадуючи
ті давні часи, коли ще вони були молодими, як для їх
колись бгали коровай. Х вилі спгвів залили пекарню, роз
лягались по світлиці й через одчинені двері й вікна лились
по селі.
Поки коровай пікся, молодиці пили, полуднували, цо
котали та приспівували до короваю, щоб він і випікся,
й виріс вгору, як гора. Вже перед вечором вийняли з печі
коровай, котрий і справді дуже вдався. Щ е раз заспівали
молодиці й розійшлися по хатах, несучи кожна в руках
весільну шишку на гостинець дітям.
Тимчасом як молодиці бгали коровай, Прокопович
опоряджував клуню. Х ати були не великі, а гостей мало
наїхати багато. Наймити винесли снопи з засторонків,
чисто вимели всю клуню, вбили тік, полили водою. Стіни
позавішували килимами, ряднами, простирадлами, обтягли шматками небіленого полотна. В одному засторонку
поставили столи й ослони для музик, в другому поставили
довгі рядки столів для гостей. По обидва боки току по
вбивали кілки, а на кілках повішали ліхтарі, щоб світ па
дав на тік, де мала танцювати молода з дружками. В ти
таревій хаті патрали птицю та поросята, а на городі сма
лили кабана. Прокопович привіз з Богуслава добре барило
горілки. Прокоповичка повиточувала з барилець усі на
ливки, які були в неї в льоху, наварила варенухи, медів.
Скрізь кипіла робота, скрізь ворушились люди. Молодиці
пекли, смажили, варили та знов смажили. Вже в глупу
ніч усі, дуже потомлені, полягали спати.
В неділю раненько Онися прокинулась передніше за
всіх. їй не спалось, хоч надворі тільки що розвиднюва
лось. Вона встала, накинула жупан і вийшла в садок.
В цілому домі всі ще спали після великої вчорашньої пра
ці та біганини. С крізь було тихо. В селі десь далеко було
чути, як співали півні та ревли корови. Онися пішла стеж
кою понад самою горою. Небо синіло, як широке шатро,
й вкривало тиху, сонну землю. Внизу дрімала вода в Росі
й тихо лисніла проти червоного неба. З а Россю на поділ
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лі, на рівнині неначе спав густий дубовий ліс. Садок на
горі, високі береги Росі, вкриті лісами, неначе думу дума
ли, дивлячись на Рось, на густий ліс, на червоне небо
над лісом. Густа осіння роса аж додолу гнула ще зовсім
зелений лист на дереві. Надворі ніби ще стояло літо, й
тільки половина пожовклого листу на шовковицях блища
ла, ніби наведена золотом, і нагадувала, що вже мину
ло літо.
Онися кинула очима на садок, на густі ліси, на Рось,
на густі купи чорнобривців та гвоздиків, згадала, що вона
сьогодні вінчається, й почувала, що її серце взяв тихий
жаль. їй стало жалко й садка, й Росі, й батькової хати.
Вона повела очима на широкі поля та луки за Россю, де
мріли в Вільшаниці верби та груші, й почувала, що її серце
заворушилось од радощів.
«Т ам я буду господинею, матиму своє господарство,
свою худобу... Там моє царство й панство!» — подумала
Онися й почутила, що її душа заграла. Вона гордо під
няла голову й ще раз кинула очима на широку-широку,
пишну картину за Россю й навіть не примітила, як з-за
густого лісу викотилось пишне сонце, обвите коротким
червоним огнястим промінням, і пронизало кучеряві важ 
кі верхи дубів. «Т ам моє царство й панство! Т ам я буду
господинею !»— подумала Онися й спокійна та горда вер
нулась до хати.
—
А що, дочко! Час тобі убиратись до вінця. Затого
задзвонять на утреню,— сказала мати, зустрічаючи Онисю
на ганку.
Щ е не встигла Онися вмитись, в хату поприбігали вже
убрані в квітки та стрічки дружки, дочки багатих госпо
дарів на селі. Дівчата заплели Онисі коси, поклали на
голову стрічки, заквітчали всю голову квітками, наділи
червоне товсте намисто з золотими дукачами. Онися на
діла дорогу плахту, заткану жовтим та білим шовком, одяглась в ясно-синю юбку з срібними квітками, вбулась в
червоні черевички й взяла в руку вишиваний рушник.
Задзвонили в дзвін, і Онися з дружками пішла до
церкви.
Н езабаром приїхав Моссаковський з боярами, а за
ним почали з ’їжджатись його близькі родичі. Молоді запричастились і, по давньому звичаю, після служби повін
чались. Вони вийшли з церкви, а за ними слідком рушили
всі люди з церкви й залили улицю. Коло кожного двору
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в воротях стояли застелені столи, а на кожному столі
лежав хліб і дрібок солі. Кожний господар поздоровляв
молодих з хлібом та сіллю. Прокоповичка стріла молодих
на ганку, де стояв застелений стіл і лежав хліб та сіль;
вона поблагословила молодих хлібом, і одна родичка об
сипала їх вівсом, пшеницею, пополовині з мідними та дріб
ними срібними грішми. Дітвора кинулась ловити гроші,
лазила по землі, хапалась, штовхалась, пхалась. Декотрі
хлопці почали битись. Піднявся шум та галас. Сонце ясно
сяло по головах дівчат та молодиць, по чорних головах чо
ловіків та парубків, котрі ворушились по дворі та кругом
ганку, доки молоді пішли в світлицю й сіли за стіл обі
дати.
По обіді почали заїжджатись на весілля гості. Наїхало
багато сусід. Приїхав і отець Мельхиседек з М артою.
Серед світлиці поставили довгий стіл; на столі поставили
соснове гільце, поклали коровай, убраний сухозліткою, по
клали шишки. Дружки заквітчали гільце калиною та пу
чечками з колосків вівса. Онисю посадили на посаді, а за
столом посідали дружки, дочки священиків і господарів
з села. Дружки співали пісні. Вже сонце стало звертати
на вечір, як Онисю вивели з посаду й вона пішла з друж
ками танцювати в клуню. Музики сіли в одному засторон
ку, в другому посідали довгі рядки гостей кругом столів,
де стояли всякі закуски та напитки. Серед клуні дружки
почали танці. Коло обох широких дверей товпилась вели
ка сила народу з цілого села. Багатіші господарі з села
з жінками сиділи за столами. Матушки були перемішані
з молодицями й тільки одрізнялись од їх білішими наміт
ками, товщим намистом з золотими дукачами та парче
вими жупанами.
Сонце зайшло. В клуні посвітили свічки та ліхтарі, а
музики все грали, а дівчата з паничами танцювали. Н а
столи почали подавати вечерю. Чарка ходила кругом сто
лів безперестану. Декотрі гості не видержали справи, по
вставали з-за столів і пішли в повітку на сіно спати. Але
всі в той день були ще звичайненькі. Старі держались і
не дуже напивались, доки на весіллі гуляли панни та па
ничі,— їх день був в понеділок. Тільки в глупу північ все
затихло. Старі полягали спати: хто таки в клуні, хто в по
вітці. Матушки розійшлись спати по хатах по селі.
В понеділок раненько попрокидались гості й балакали,
лежачи в клуні на сіні.
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— А що, отець Мельхиседек, чи шумить в голові
після вчорашнього весілля?— спитав Прокопович, торкаю
чи ліктем свого сусіда.
— В мене така голова, що од одного дня не заш у
мить,— сказав отець Мельхиседек, потягаючись під кожу
хом,— може зашумить аж сьогодні ввечері. А в тебе, отець
Степан, шумить?
— Ш умить, але, мабуть, од музик, бо щось не дуже
хочеться солоних огірків. Сказати правду, нема після чого
й похмелятись. Але час уже молодих скривати!— А чого
це ви й досі лежите? Вставайте, та будемо мерщій скри
вати молодих, бо вже по чарці хочеться,— крикнув Про
копович на гостей.
Гості ворушились, позіхали, потягались, але ніхто не
квапився вставати. Ранок був тихий, але холодненький,
так гарно було вилежуватись на м’якому сіні під теплими
укривалами.
— Т а й ледачі ж з вас люди!— крикнув отець М ель
хиседек,— нема на вас моєї жінки, вона б оце дала вам
доброї прочуханки. А доки ви качатиметесь? А де мій
дрючок?
Отець Мельхиседек скочив з місця й кинувся стягати
з гостей усякі укривала. Охвачені холодом, гості позскакували й хапались за кожухи. Мельхиседек позабирав кожу
хи й викинув їх за клуню. Гості заворушились, повставали.
Тим часом Прокоповичка з свашками прибрала Онисю,
накинула їй на голову хустку, й усі гості пішли з моло
дими до церкви. Музики йшли за молодими й грали до
самого цвинтаря. Молодих скрили й повели з музиками
в хату. Онисю завертіли в намітку й повели в клуню
до сніданку. Зн ов в засторонку понакривали столи. Гості
обсіли столи навкруги. Музики сіли в другому засторонку.
Почалося снідання. В той час в двір понаходили з села
приданки та господарі. Молодиці несли в руках даровизну:
хто дарував курку, обтикану калиною, хто гуску, хто
порося, хто бичка, хто телицю, хто обіцяв на даровизну
мішок пашні, улики бджіл. Деякі молодиці приносили
сувої полотна, півмітки, клубки. Клуня сповнилась наро
дом. «К н язя й княгиню» після подяки за «дари» посади
ли за стіл. Приданки заспівали й пішли в танець. Поча
лося друге, старече весілля. Коло обох воріт клуні знов
обступили люди, неначе їх обсів рій бджіл. Господарі з
села з жінками сідали за столи попліч з священиками та
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матушками. Вже сонце високо підбилось вгору, а гості
сиділи та все снідали до самого обіду. Випили барило
горілки й послали по друге. Прокоповичка повиточувала
всі наливки, а гості ще не були п’яні.
Тільки що музики перестали грати, а молодиці й ма
тушки танцювати, в клуню ввійшли якісь дві жидівки
й один жид. Одна жидівка несла повний кошик курей;
друга несла в одній руці кошик з яйцями, в другій дер
жала за ноги дві качки. Жид держав за ноги в обох руках
по два півні й ще перекинув два півні через плече, з в ’я
завши їх ногами. Жиди попростували до того стола, де
сиділи молоді, Прокопович з жінкою та отець Мельхисе
дек. Одна жидівка була убрана в парчеві наушники,
обшиті бісером та стеклярусом. Наушники стриміли на
лобі, неначе дві здорові цибулі на чорних начосах з плису,
котрі закривали обголену голову. Вона приступила до
о. Мельхиседека.
— Добридень, паноченьку! Поздоровляю вас з весіл
лям вашої дочки. Дай боже вам і вашій дочці щастя й
здоров’я. Ми оце йдемо на ярмарок в Богуслав, та почу
ли, що в вас весілля. Чи не треба вам курочок? В мене
кури гладкі, як печі. От нате покуштуйте, які добрі,—
говорила жидівка до о. Мельхиседека й витягла з кошика
одну курку, перекинула її догори ногами й тикнула
о. Мельхиседекові трохи не в бороду.
— Чи сказилась жидівка! Тиче мені сиру курку в
зуби! Понеси своєму Лейбі, нехай покуштує, яка вона
на смак!
— Як не хочете цієї, то візьміть оцю. Це ще гладша.
Я місяць сама запихала її курурудзою,— сказала жидівка
й тикнула о. Мельхиседекові другою куркою трохи не під
самісінький ніс.
— Одчепись ти к нечистому! Мені не треба твоїх
курей!
— Як же не треба. Я знаю, що треба. Видаєте таку
доню, таку гарну, як сонце, а курей не треба. Де вже пак
не треба. Я видала свою дочку в Білу Церкву, то знаю,
що треба. Може, візьмете півнів?
Жид з пейсами, в панчохах на патинках приступив до
о. Мельхиседека й тикнув йому хвостом півня в руки.
— Пішов геть ік нечистому! Не знаєш, котрим боком
показувати курей.
— Може, візьмете яєчок? — говорила друга жидівка.—
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Я знаю, що вам треба г у г и л я на весілля. Я недавно
оженила свого Мошка.
— Якого це чорта ви напали на мене з курми! Я не
господарі— одмахувався Мельхиседек.
' Жид приступив до Прокоповича й перевертав перед ним
півня на всі боки. Жидівка показувала кури Онисі, Прокоповичці й Моссаковському. Жидівка в наушниках знов
прилипла до отця Мельхиседека, тикала йому в лице
куркою, а далі почала його нецеремонно смикати за рясу.
О. Мельхиседек розсердився.
— А ти, проклятуща! Як ти смієш смикати мене за
рясу! Геть пішла к нечистому з своїми курми до свого
Лейби!
— Н ащо мені йти до Лейби, коли я вас, господи, як
люблю. Нехай вам бог дасть здоров’я. Н ащо мені йти до
Лейби, коли я тепер коло свого Лейби,— сказала жидівка
й кинулась обнімати Мельхиседека. Мельхиседек схопився
з місця й прихнув, як той кіт, що понюхав табаки. В клуні
піднявся регіт. Жидівки не витерпіли й зареготались.
— Чи це ти не впізнав мене? а хіба ж я тебе не
люблю?
Мельхиседек витріщив очі: він вже добре випив і те
пер тільки по голосу впізнав свою жінку М арту. Перед
ним стояла справдішня жидівка в наушниках, в плисових
начосах, в старенькому капоті, з одним спущеним рука
вом, в старих патинках.
М арта так змінила голос, так уміла в розмові пере
дражнювати жидівок, що її ні на який спосіб не можна
було впізнати. Вона ще до того поробила сажею товсті
довгі брови, понатирала тертим угіллям щоки так, що
здавалась старою й довгообразою. З а жида вбрався один
академіст, а за другу жидівку — одна приїжджа дячиха.
В клуні піднявся сміх та гомін. Жидів упізнали, але
їх ролі ще не скінчились. Жид звелів музикам грати жи
дівський танець. Перебрані жиди пішли танцювати пожидівській з курми в руках. Жидівки почали фігурувати
одна проти другої тихо, плавко, поводячи станом та ру
ками, як індійські баядерки. Жид ходив од одної до другої
й граціозно то заглядав їм в вічі, то оглядав ззаду. М у
зики заграли швидкої. Жиди почали підскакувати зар а
зом на обох ногах, але не разом, а одно за другим, неначе
ступи в млині, ще й штовхались спинами. Жид підняв
півнів вгору. Півні закиркали. Картина була така смішна,
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що в клуні піднявся не сміх, а гвалт. З хати позбігались
дивитись на комедію усі слуги, погоничі. Натішивши ком
панію, жид подав своїм дамам стільці й, обережненько
взявш и їх попід руки, неначе не посадив, а поодносив їх
на стільці. Жидівки взяли в руки по курці й обмахували
хвостами свої гарячі лиця. Натішивши компанію, пере
брані жиди повтікали в хату.
Гості снідали до самого обіду й випили велику силу
горілки та наливки. Одначе ніхто не був ще п’яний. Опів
дні Прокоповичка звеліла подавати обід. З а обідом чарка
ходила кругом столів, од одного краю до другого, й поки
вона доходила на старе місце, хміль вилітав з голов гостей.
Гості скінчили кабана, з ’їли половину бичка, поїли велику
силу курей, безліч качок та індиків. Подали солодкі по
трави: маковники, шулики, хрусти. Господар обернувся
до жінки:
— А що, паніматко! чи немає в тебе чого міцнішого
од цієї гіркої? Щ ось горілка не дуже б’є в голову,— тяг
неш, тягнеш, а в голові все-таки не шумить. Ти б звари
ла нам варенухи,— сказав Прокопович до жінки.
— Я вже й зварила — й твого загаду не ждала,—
сказала Прокоповичка.
Прокоповичка послала в пекарню молодиць. Молодиці
принесли два горшки варенухи. В клуні пішов дух варе
ної горілки, меду, перцю та усякого коріння. Гості аж
облизувались. Прокоповичка поналивала варенухою чашки
та здорові чарки. Важкий дух перцю з медом дійшов аж
до другого засторонка, до жидів-музик. Жидки загергота
ли й зацмокали язиками. Батюшки дражнились з ними че
рез тік, показуючи чашки з варенухою.
— Ну, отець Мельхиседек! Тепер начувайся. Після
цієї варенухи підеш і ти у танець,— сміявся Прокопович.
— Ану, спробую цього ведмедя, чи потім піду в та
нець, чи й ніг не підведу,— сказав Мельхиседек.
Тимчасом як гості пили варенуху, в двір увійшли ци
гани й попростували до клуні. З а ними гналась ціла тічка
собак. Попереду йшли дві плащуваті циганки, закутані
од голови до ніг в якесь синє та біле дрантя. В однієї
за спиною в торбі теліпалась дитина й насилу виглядала
з шматків дрантя. Циганки були обвішані щітками та пуч
ками веретен. Здоровий, чорний, розпатланий циган ледве
виглядав з купи решет, ситів та підситків. Циганки при
ступили до гостей і показували свої щітки та веретена.
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Циган совав матушкам решета й сита та вихвалював свій
крам. Одна циганка приступила до Онисі, взяла ЇЇ за
руку й почала ворожити.
— А поздоров тебе боже! Дай тобі вік довгий! Ож
дай свою білу ручку, я тобі всю правду скажу. Ти щас
лива і вродлива, будеш жити сімдесят років, будеш мати
двадцятеро дітей кучерявих, гарних та чорних, як свята
земля. Поклади бідній циганці на руку золотого, я тобі
ще більше правди скажу.
Онися поклала циганці на руку золотого.
— Спасибі тобі, молода пані! Бог тебе благословить.
Будеш мати тридцятеро сандуликів, будеш жити сто
років, та ще не помреш. Ти будеш головою в домі, будеш
верховодити над панами, над жидами. Твої сандулики
будуть кучеряві, та гарні, та чорні, як сажа. Ти будеш
багата, як свята земля. Поклади ще золотого, й ти ніколи
не вмреш...
Гості засміялись. Після комедії жидів вже трудно було
піддурити гостей. Всі впізнали двох дячих та чорного
окатого богуславського дяка. Музики заграли. Циган по
вів циганок у танець. Циганки почали дикий танець, під
німали руки вгору, крутились на одному місці, тряслись,
як в пропасниці, позадиравши голови вгору. Циган під
скакував халяндри й так немилосердно бив себе п’ятами
в зад, що на йому аж решета стукотіли. Після танців ци
гани без церемонії попросили собі варенухи, сіли за сто
лами між гостьми й ще довго брехали та ворожили ма
тушкам та батюшкам та верзли всяку нісенітницю.
Вже сонце стало на вечірньому прузі, а обід тягся до
полудня. Приданки заспівали:
А все тута не по-нашому,
А все тута та по-вашому!
А снідання до обідання,
Обідання аж до полудня,
А полудень аж до вечері,
А вечеря аж опівночі!

Варенуха розвеселила гостей, але не впоїла.
Матушки й молодиці розспівались, а далі пішли в та
нець. До самого вечора вони співали йтанцювали, доки
не настав час вечеряти. Знов молодиці понаставляли на
стіл усякої страви, й холодцю, й мнишиків; знов десь
набрались печені кури, гуси; знов принесли вареників у
сметані та всяких пундиків; безкінечник-чарка так само
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ходила кругом стола. Погулявши та потанцювавши, гості
знов сіли за столи.
Тільки що скінчили вечерю, як під одним столом щось
страшенно заревло та загарчало. Гості подумали, що під
стіл влізла собака, й не звернули уваги. Але через хви
лину знов щось заревло страшним голосом і вхопило
Мельхиседека за ногу. Мельхиседек почутив, що в його
ногу вчепились міцні зуби, скочив з місця й крикнув.
Гості замовкли. Коли це з-під стола винирнула страшна,
чорна, з рогами голова й лягла мордою на стіл. Роги
були волячі, морда чорніла, як сажа, зуби й білки очей
біліли. Голова загарчала. Всі крикнули. В одну мить з-під
стола вискочив якийсь звір, скочив на стіл і став на чо
тирьох ногах.
Постать була схожа на ведмедя, обросла довгою шер
стю. Н а голові стриміли волячі роги. Кругом шиї висіли
довгі чорні коси, неначе у лева. Чорна морда сердито
мигала очима й вищиряла білі зуби та ревла, як ведмідь.
Ефект був великий. Серед ночі, після важкої варенухи,
при свічках ведмідь і справді-таки налякав гостей. Всі
жахнулись знехотя. Дами завищали. Жиди перестали гра
ти. З в ір повернувся двічі на столі, зарів, скочив з сто
ла й кинувся через тік в другий засторонок на жидів.
Жиди покидали скрипки, підняли гвалт і простяглись вті
кати. Ведмідь погнався за одним жидком, впіймав його
зубами та давай смикать та рвати. «Ой вей! ой гвалт!
ой вей!» — кричав боязкий жидок, знестямки тікаючи з
усієї сили через тік. Ведмідь піднявся на ноги, жидок
беркицнув на тік.
— Чого ти, дурний, злякався? Т а це я !— крикнув
чайківський дяк, перебраний за ведмедя.
— Ой вей мір! Ой вей, господи!— чути було по всій
клуні, де розсипались перелякані жидки. Ведмідь взяв
лапами жида за плечі й підвів його. Бідний жидок зблід,
як смерть, і трусився. В клуні стало тихо, тільки було
чути: «Ой вей мір! ой гвалт!» Але незабаром дяк скинув
причеплені роги, закинув за вуха коси, виліз з виверну
того кожуха й пішов в хату вмиватись. Музики насилу
опам’ятались, поки могли знов грати.
Після вечері гості знов напились варенухи й зовсім
розвеселились. Передніше співали матушки, а після по
чали співати й батюшки й дяки. Почали співати божих
пісень: «Стань, Давиде, з гуслями», «Преукрашенная»,
123

а далі й мирських: « А вже чумак дочумакувався», «Ой за
гаєм, гаєм», «Гомін, гомін по діброві». Голоси були дужі,
чудові. М узики підроблювались на інструментах і при
гравали до їх співу. Здавалось, неначе вся клуня співала
й грала. Х о р виходив незвичайно дужий і взагалі гарний.
Здавалось, що співали ворота, співали сохи, співали крок
ви й лати, навіть кулики на покрівлі. В глупу північ усі
гості попадали на сіно й поснули, де хто впав.
В вівторок гості почували справдішнє похмілля й поча
ли похмелятись та закусювати кислою капустою та огірка
ми. Зн ов снідали до обіду, обідали до полудня, полудну
вали до вечері, а вечеряли опівночі; а в середу перед вечором
перезвою ближчі особи поїхали в Вільшаницю до молодого.
Вільшаницькі молодиці опорядили перед весіллям дім
і двір Моссаковського: оббілували всередині, гарненько
обмазали й побілили около, помили вікна, вичистили двір,
вимели доріжки в садку. Родички Моссаковського пона
пікали й понаварювали й ждали гостей. Поки перезва до
їхала до Вільшаниці, надворі зовсім смеркло. Люди з
усього села позбігались подивитись на молодих, на пе
резву, подивитись, як «молоду смалять» по народному
звичаю. Н а всій широкій улиці, котра йшла через греблю
до Моссаковського двору, господарі поодчиняли ворота,
на воротях поставили застелені столи з хлібом та сіллю. По
всій улиці коло кожного двора лежали купи соломи та
стриміли кулі. П ерезва в ’їхала в село. Багаття запалили.
Вся улиця ніби горіла. Огонь освітив білі хати, застелені
столи, освітив купи людей коло кожного двору. М осса
ковський з Онисею вставали коло кожних воріт. Госпо
дарі поздоровляли їх, чоловіки цілувались з Моссаковським, молодиці з Онисею. Молодий з молодою викидали
на столи всі гроші, які були в кишенях. П ерезва насилу
сунулась по улиці і вже пізненько доїхала до греблі. Н а
греблі понад самою водою в березі стояли палаючі кулі.
Хлопці розіклали багаття понад ставком, в садку над во
дою, коло церкви й по обидва боки воріт двора. Полум’я
освітило ставок, блищало в воді. Церкву, дім, садок було
видно, як удень. Коло двору й в дворі стояла сила народу
й ждала молодих. Коні ще раз спинили коло церкви, де
стояв за столом староста з старостихою, вітаючи молодих
хлібом-сіллю. М іж двома багаттями перезва в’їхала в двір.
Коло ганку стояли молодиці-приданки. Вони стріли моло
дих весільною піснею й провели молодих з піснями в по
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кої. Вільшаницькі приданки прийшли з дарами: з курми,
гусьми, повісмами прядива, сувоями полотна, клубками та
півмітками, а декотрі з поросятами в мішках. Музики
заграли на ганку, й веселі приданки насилу встигли од
дати дари й пішли в танець. Половина двора вкрилась
молодицями. Молоді молодиці стали в здоровий кружок
і парами пустились в метелицю. Багаття палало й обли
вало двір червоним світом. Дзвінкі весільні пісні перемі
шувались з мотивами музик. Парубки підкидали соломи
в багаття. Світ серед темної ночі, ясно освічена червона
вода, несамовиті танці, маси молодиць, музики й несамо
виті співи надавали картині образ чогось гарячого, пал
кого, вакханального.
Весь поїзд, уся перезва повиходила на ганок і довго
дивилась на ту картину, доки не згасло багаття, доки не
потомились молодиці в танцях. Музики й гості увійшли в
покої, а за ними рушили й приданки. Покої сповнились
людьми, як буває на народних весіллях тоді, коли молода
сидить на посаді. В просторній світлиці знов почалися
танці, де вже танцювали молоді матушки та дияконші
разом з приданками.
Н а понакриваних столах поставили закуски та напит
ки. Онися частувала приданок з своїх рук, а М оссаков
ський частував господарів. До пізньої ночі гуляли та
танцювали, доки зовсім не потомились.
Щ е два дні гуляли гості в Вільшаниці на весіллі, як
і в Чайках: снідали до обіду, обідали до полудня, полу
днували до вечері, як і в Чайках, і тільки в суботу поро
з ’їжджались додому, бо священикам треба було правити
вечерню. Весілля тяглося тиждень.
В неділю після служби зібрались поважніші господарі
з села, склали грошей Моссаковському на пострижіння в
священика й вирядили його в дорогу. Т итар припріг свою
коняку в Моссаковського візок і сів за погонича. Й рідня
Моссаковського, й господарі випровадили Х аритона за
село, стали за цариною під грушею, посідали на траві,
закусили, встали й розпрощались. Харитін рушив до Киє
ва, а Онися з батьком та матір’ю вернулись в Чайки.
У
Через два тижні Моссаковський вернувся в Чайки
священиком. Прокопович почав виряджати дочку в Віль
шаницю. Позапрягали в вози воли й коні. Н а вози по
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складали все, що потрібно було для нового господарства.
Х ури рушили з двору. По обіді Онися останній раз по
молилась перед батьківськими образами й з сльозами ви
їхала з батькового двору. Батько плакав, мати плакала,
плакали наймички, прощались з Онисею. Онися на цей
раз забула за те, що вона їхала на своє господарство й
панство. Вона тільки знала, що їй жаль батька, матері,
хати, де вона зросла, жаль садка, чайківських людей, а
більше од усього жаль матері.
—
Тепер, дочко, без тебе й хата стане неначе пуст
кою,— говорила мати.— Викохай, вигляди, вирости дітей,
а вони візьмуть та й порозлітаються й покинуть тебе саму
на старість, як сироту,— говорила мати, плачучи.
Виїхали з двору. Мати й батько провели дітей за двір,
стали на горі й довго дивились, поки вони перевозились
через Рось, поки віз не сховався в зелених вербах та віль
хах. А Онися доти оглядалась на гору, на матір, на бать
ка, доки не закрили їх зелені верби.
Н езабаром з ’явилась і Вільшаниця. От і широка улиця,
де колись палало багаття; от і гребля, і ставок, і церква,
й свій дім. Онися увійшла в дім, неначе кудись в гості
приїхала...
А ле це було на одну хвилину. Одну хвилину вона по
сиділа коло стола й задумалась. Втерши сльози, вона,
наче птиця, стрепенулась і кинулась господарювати: по
розставляла мебіль, повішала образи, привезені з дому,
поховала посуд, заглянула в хижку, побігла в комору,
скрізь порядкувала, розказувала молодицям, котрі їй по
магали, порядкувала навіть людьми, що вносили кадовби,
діжки, сипанки, солом’яники та бодню. Вона заглянула
навіть до овець, до корів, до волів. І через годину вже
забула за Чайки й стала господинею в домі.
Просторна світлиця незабаром була обвішана образа
ми попід самою стелею в два рядки. Чорно помальовані
дерев’яні стільці, що позоставались після покійного М ос
саковського, поперемішувались з білими, привезеними
од батька. Дві канапи вона закрила здоровими килимами,
за дзеркало заткнула листаті букети з восковими вишня
ми, грушами та пташками. Н а образах забіліли здорові
вишивані рушники. В покоях одразу стало чисто, привіт
но, по-господарському, але по-старосвітському. Непоси
дяча Онися вешталась до самого вечора по покоях та по
пекарні, та по коморах,— і ввечері вже скрізь був поря
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док та чистота. Моссаковський тільки дивився, як вона
давала лад, та командувала, та бігала, й більше мусив
слухати її слова, ніж порядкував.
— От тепер ми й в себе, вдома!— сказала Онися, сі
даючи з Харитоном за вечерю в кімнаті.— Щ о то по
робляють тепер мати ? Щ о поробляють батько? М абуть,
і досі плачуть за мною?
— Слава богу, що ви, Онисю, не плачете,— тихо обі
звався Харитін.
— Н ащо ти на мене кажеш в и? Х іб а ж я не твоя
жінка? А дж е ж чоловіки на жінок кажуть т и!
— Коли ви, Онисю, такі... розумні, такі проворні, такі
падковиті до хазяйства, що й сказати не можна,— промо
вив отець Харитін солодким голосом.
— Голово з вухами! Х оч при людях кажи на мене
ти! — сказала Онися, торкнувши його по руці.
— Нехай вже при людях... то й буду казати в и... чи
то, правда, т и...
— Як тільки будеш на мене в и к а т и , то я тебе
присилую т и к а т и ; буду за вуха скубти. Чуєш, чо
ловіче!
— Скубіть, Онисю, скубіть. Воля ваша, а все-таки
якось мені ніяково т и к а т и на вас. Може, потім звикну,
присилую себе.
Але Моссаковський цілий вік свій не присилував го
ворити на свою жінку т и , й до самої смерті говорив на
неї в и, а вона на його т и.
Після вечері Онися побігла в пекарню, розпорядилась
наймичками, вхопила свічку, побігла в хижку, потім побіг
ла з наймичкою в льох. Моссаковський тільки дивився, як
вона вертілась, мов муха в окропі.
Після вечері Онися одчинила здорову скриню, що стоя
ла в кімнаті рядом з ліжком, поставила свічку на стільці
й почала перебирати та складати сорочки, наволочки, про
стирадла, сувої полотна, привезені од матері, й ті, що по
наносили приданки. Моссаковський дивився, як її тонкі
руки перебирали купи полотна, милувався її довгими, го
стрими бровами й усе ждав, що вона от-от скінчить ро
боту, сяде коло його, пожартує з ним... А Онися все лі
чила та лічила то рушники, то сорочки, то хустки. М ос
саковський почав дрімати.
— Кидайте, серце Онисю, та йдіть сядьте зо мною та
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трошки побалакаємо,— говорив Моссаковський до Онисі
солоденьким голосом.
— З а р а з, зар аз, моє серденько! Ось тільки полічу
твої сорочки: раз, два, три, чотири... Ти, мабуть, спати
хочеш? Е ге?
Онися кинула сорочки, прибігла до Моссаковського,
обвила його шию руками, тричі цмокнула й знов кину
лась до скрині.
— Одже мама все скуйовдила докупи. Оце мої сороч
ки, а це твої: п’ять, шість, сім, вісім...
І її тонкі пальці знов розбирали та складали на купу
сорочки. По хаті пішов дух свіжого плаття, крохмалю.
Серед нічної тиші виразно розносився Онисин голос: де
сять, одинадцять, дванадцять...
— А ле час вже, моє серденько, спати. Кидайте, моя
доле! З ав тр а полічите,— говорив Моссаковський.
— Лягай, чоловіче, спати, коли тебе сон зміг: лягай,
серце, а я ось швидко долічу.
Онися знов кинула роботу, прибігла до чоловіка, по
пестила його й знов почала лічити та складати.
Моссаковський не видержав: кинувся на ліжко й
заснув. І, засипаючи, він усе чув, як Онися складала та
лічила: раз, два, три, чотири...
— Чи ти, Харитоне, вже спиш ?— спитала Онися.
— Г а !— крикнув Моссаковський крізь сон.— Вже
сплю.
Вже в пізні обляги Онися замкнула скриню, вийшла
в сіни подивитись, чи замкнуті двері, й погасила світло...
Серед темної ночі Моссаковський почув через сон, що
в сінях щось ходить та стукає. Він силкувавсь прокину
тись, але ніяк не міг. Йому снилось, що в сінях порають
ся злодії, що вони вже ламають двері в кімнату, от уже
й двері виставили, розтрощили скриню, витягають полот
на та сорочки, складають докупи та все лічать: раз, два,
три, чотири...
Він бачив проти свічки страшні кудлаті та бородаті
голови з страшними очима, бачив мохнаті руки, з довгими
крючкуватими пазурами, хотів крикнути, скочити з ліж
ка, але в його не було сили крикнути. Він насилу проки
нувся й розплющив очі. В хаті було так поночі, що навіть
не видно було вікна. По сінях і справді щось ходило, ри
пало дверима, увійшло в сіни, впустило поліно; в діжці
захлюпала вода; хтось наливав воду в горщик. З пекарні
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було чути розмову. Він догадався, що наймички вже
повставали.
Моссаковському здалося, що він тільки що задрімав
і навіть добре не заснув. Він почав кликати Онисю.
— Онисю, чи ви спите?
В хаті було тихо, мертво. Моссаковський крикнув
вдруге. В кімнаті навіть не чути було, як Онися дише.
Моссаковський полапав руками по ліжку. Онисі не
було.
— Невже оце моя жінка вже встала й порається в
пекарні? Ну, та й господиня буде з моєї жінки,— більше
ніж треба!
Моссаковський повернувся на другий бік і заснув.
Як він прокинувся, вже розвиднювалось: в хаті вже сіріли стіни, а перед ним стояла Онися, вмита, убрана й
причесана.
— Чи ти й досі спиш, ледащо? Я встала вдосвіта, по
будила й наймичок, і твоїх наймитів, вже й снідання тобі
зварила.
— Ви мене, Онисіє Степанівно, таки добре налякали.
Мені здалось, що в сінях пораються злодії. Н авіщ о пак
так рано встаєте та себе мордуєте? Й моя покійна мати
так рано вставала та товклась ще вдосвіта.
— Х то рано встає, тому й бог дає. Будемо рано вста
вати, наживемо та надбаємо багато добра, а будемо спати
до обіду, то не буде ладу в господі,— говорила Онися.—
Йди лиш, хазяїне, та подивись на худобу та на коні, чи
добре глядять наймити худоби,— сказала Онися Степа
нівна, помолившись богу.
— З а р а з, зараз, Онисіє Степанівно! ось тільки вмиюсь
та трохи причепурюсь.
Моссаковський пішов по загородах та по кошарах, а
Онися вже й снідання поставила на стіл.
— Ну, та й рання ж птиця оця молода матушка,—
говорили наймички та наймити в пекарні,— будить нас
ще до півночі,— не дала вволю виспатись.
Онися Степанівна й справді не давала слугам добре
виспатись. Вона й сама пізно лягала, рано вставала, й
слугам не давала спати та товклась, як М арко по пеклі.
День у день вона вставала вдосвіта, сідала з наймичками
за гребінь прясти, напрядала більше за наймичок, ще си
лувала дівчат співати пісень, бо любила пісні.
— Ой, трудно служити в цієї матушки! Коли б, гос9 — І. Н е ч у н - Л е п н ц ь к и й , т . 4.
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поди, добути року,— зроду-звіку не стану на другий рік.—
говорила одна наймичка до другої.
— Знаєш що, отець Харитін. Тепер настає зима.
Скажи ти в церкві, щоб молодиці напряли мені за пилипівку по півміткові. Ти тільки подумай: скільки молодиць,
стільки буде й півмітків. Вироблю полотно та продам.
От і гроші будуть.
— Може, буде дуже вже завчасу. Треба трохи підо
ждати. Я тільки що став на парафію. Коли б часом люди
не гомоніли та не спротивились.
— Оце лихо! Як не схотять, ніхто не буде силувати.
Скажи, таки скажи на царських вратах в неділю, як зви 
чайно священики говорять.
І Моссаковський після служби божої почав говорити
людям проповідь; говорив просто, хоч і немудро, говорив
по-українській, бо іншої мови зовсім не знав. Він говорив,
щоб люди ходили до церкви, молились богу, вчили дітей
молитись богу, що добрим людям бог дасть спасіння, а
грішних будуть чорти мучити в пеклі огнем та розтопле
ною смолою.
— Х то не молитиметься богу, хто не поважатиме свя
тої неділеньки, хто не поважатиме свого батька й неньки,
той заслужив кару од бога в цім і в прийдешнім віку.
Спасайтеся всі! й ви, чоловіки, й ви, молодиці, ходіть до
церкви, не пийте багацько горілки, моліться богу. А ви,
жіночки, божі бджілочки, працюйте для неба, працюйте
й для того, що на цім світі треба. Напрядіть моїй матуш
ці по півміточку, бо вона молода й до роботи ще не звикла
та й не дуже зугарна. Настане пилипівочка, то не гуляй
те, молітеся, та й в скриню добре дбайте,— амінь!— так
закінчив свою проповідь Моссаковський.
— А це вчора приблудилась до моєї левади чиясь
чорна корова! Панове громадо! розпитайте та й мені
звістку дайте,— прикинув отець Харитін, зачиняючи цар
ські врата.
Молодиці осміхнулись і розмовляли, виходячи з церк
ви: «Н у, цей батюшка не те, що Балабуха. Вміє сказа
ти ще й приказати; напрядімо-таки молодій матушці по
півмітку!»
І другого дня молодиці поприходили до Онисі Степа
нівни й розібрали все прядиво, всі повісма конопель та
льону, скільки їх лежало на підрях в коморі.
— Знаєш що, панотче! Чи не накинути б тобі більшу
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плату за треби?— говорила Онися Степанівна.— Тобі
дають шаги, як старцеві,— все гривні, та гривні, та злоті.
З п’ятаків та гривень не забагатіємо. Треба правити та
вимагати більше.
— Не можна, серце. В чому, в чому, а в цьому вас
не послухаю. Н арод розгнівається на мене, бо він панщан
ний, платить подушне. В людей й так обмаль грошей. Усі
на мене нарікатимуть та гриматимуть,— говорив несміли
во Моссаковський.
— Вже як хоч, а грошей у нас мало. Як з-замолоду
не складемо, то на старість нічого сподіватись. Накинь
ще по гривні хоч на вінчанні.
— Не можна,— боюсь бога: люди вбогі. Як платили,
так нехай і платять по старому звичаю. Як сусіди наки
нуть, то я накину, а мені починати не годиться. Мене гро
мада обібрала на парафію. Як у чому буде недостача,
піду по селі льнувати.
— О вва! Я цього не хочу. Я не люблю циганити, як
наші баби та прабаби циганили по селі з торбами.
— Т а й мені не приходиться дратувати людей,— ска
зав Моссаковський.— Вони ж мене й на парафію обібра
ли, й Балабухи не пустили, й перед владикою за мене
встоювали.
Онися Степанівна замовкла й прикусила язика.
Н астало маленьке свято, коли навіть в церкві служби
не було.
— Панотче, дзвони до церкви!— говорила Онися.
— А навіщо? Сьогодні мале свято.
— А на те, що все-таки якась копійка перепаде.
— А , бог з ним, Онисіє Степанівно. Невже за п’ятака
треба ворушити дзвони.
— Але ж бо дзвони! Х іб а ж пак п’ятак не гроші?
З п’ятаків будуть рублі! Дзвони-бо, дзвони,— не лінуйся!
Бачиш, як я бігаю по господарстві.
— Добре вам бігати, коли в вас ноги проворні та
прудкі.
Моссаковський послав сторожа з ключами й звелів
дзвонити.
Він приніс з церкви тільки одного п’ятака. Онисія Сте
панівна сховала його в скриню.
— Який же ти, панотче, не ласий на гроші. Поживеш,—
побачиш, як стануть у пригоді гроші.
Минула осінь. Роботи в господарстві стало менше.
9*
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Онисія Степанівна була б рада бігати, та не було коло
чого, бо господарство було нове, а мати понавозила для
неї всього, чого тільки треба було в господарстві. По обі
ді отець Харитін любив полежати й навіть книжку почи
тати. Онисія Степанівна все вертілась в пекарні, і його
брала нудьга, коли він сам зоставався в покоях.
— Онисіє Степанівно! беріть лишень плести панчоху,
та сідайте коло мене, та побалакайте зо мною; а коли не
хочете балакати, то я вам святу книжкупрочитаю,— го
ворив отець Харитін, лежачи на гарячій лежанці в кім
наті.
— А що ж ти мені будеш читати?— питала Онисія
Степанівна.
— Т а хоч за царя Ірода або про святу Варвару.
— Цур йому, тому Іродові! Прочитай мені краще про
святу Варвару.
Онисія Степанівна взяла панчоху й сіла на стільці
коло лежанки. Отець Харитін розгорнув здорову книж
ку й, лежачи догори лицем, поставивши її на своєму жи
воті, почав читати про святу Варвару. Онисія Степанівна
сиділа й слухала. Її тонкі пальці з дротами тільки мигали.
Онисія Степанівна слухала вухами, але її думка літала
і в пекарні, й в хижці, й в коморі, заглядала на піч і під
піч, і в діжу, і в ночви.
— Потривай трошки! Треба заглянути в піч, чи ви
пікся хліб,— говорила Онисія Степанівна й з тими сло
вами схоплювалась з місця, бігла в пекарню й заглядала
в піч. Отець Харитін назначав нігтем, доки прочитав, і
дивився через книжку в вікно. Онисія Степанівна влітала,
як вихор, і знов сідала на стільці.
— Ну, та як далі? Щ о звелів батько збудувати для
святої Варвари?
Отець Харитін знов починав читати тихим, рівним
голосом, а думка Онисина знов одривалась од книжки й
шугала по дворі, коло кошар, коло загороди, коло гусей
та курей.
— Ой, пожди на годиночку! Адже, мабуть, дівчата
й досі не виносили кабанові їсти.
Онисія Степанівна знов зірвалась з стільця, як метіль,
побігла в пекарню, крикнула на дівчат і знов опинилась
на стільці.
Отець Харитін позіхнув і знов почав читати. Онисія
вже зовсім не слухала, а свою думу думала.
132

— А що пак твої наймити будуть завтра робити?—
несподівано перебила Онися читця.
Отець Харитін витріщив на неї очі.
— Але ви мені перебиваєте читати,— сказав він.
— Т а я, бач, тільки спитала,— так набігло на думку:
чи наймити гній вивозитимуть, чи повезуть мливо до
млина; в нас вже житнього борошна обмаль: вже на сході
й пшеничне борошно.
— Як ви скажете, так і буде. До вас треба йти розу
му позичати,— говорив отець Харитін, держачи палець
серед стрічки.
— Нехай везуть до млина. Гній можна й навпісля
вивезти.
Отець Харитін знов починав читати, але Онисія С те
панівна вже давно погубила кінці й нічого не розуміла.
— Т а хто то був Діоскор? Варварин чоловік чи
б р ат?— спитала вона.
— Батько Варварин. Ви, Онисіє Степанівно, не дуже
добре слухаєте. Е ге?
— Ну, ну, читай! Тепер вже все розумію.
Отець Харитін читав, але Онисія Степанівна так пе
ремішала Діоскора й Ігемона з наймитами та ігуменами,
а Варвару з наймичками, що вже нічогісінько не розу
міла.
— Знаєш що, отець Х аритін,— знов перебила Онисія
Степанівна,— ти береш до свого чоловічого діла моїх
наймичок тоді, як і мені їх треба.
— Я думав, що ви питаєте за святу Варвару.
— В мене вже все повипадало з голови, що ти читав.
От і вчора забрав до току наймичок, а я хотіла плаття
прати. Як тобі треба наймичок, то ти звечора в мене
спитай.
— А ле ж, Онисіє Степанівно, й ви берете до своєї
роботи моїх наймитів, коли мені їх треба,— несміливо обі
звавсь отець Харитін.
— Зн аєш що, панотче: поділимось слугами! Ти вер
ховодь над своїми наймитами, а я над наймичками; а як
тобі треба буде наймичок, ти спитай в мене, а я тебе
питатиму, як мені треба буде наймитів.
— Добре, Онисіє Степанівно, добре! Щ о ви скажете,
то все виходить гаразд. От слухайте ж, а я далі чита
тиму!
Отець Харитін знов прийняв нігтя й почав читати,
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але Онисія Степанівна вже зовсім не слухала. Отець Х а 
ритін примітив те й спитав:
— Чи ви слухаєте?
— Т а слухаю, слухаю. Не питай мене та читай далі.
— Коли ви щось думаєте,— сказав отець Харитін,
придивляючись до розумного лиця своєї жінки.
— Читай-бо, читай! Я думаю й слухаю заразом.
— А як звали Варвариного батька?
— А хіба ж ти читав про батька?
— А вж еж читав, тільки ви не слухали.
— А правда, правда! Т о був якийсь ігумен.
— Який там ігумен! Діоскор — так звали Варварино
го батька.
— Т а хто ж такий був ігумен? Чи який Варварин
родич, чи щ о ?— спитала вона.
— Не ігумен-бо, а Ігемон! Це той, що мучив святу
Варвару.
— Ото проклятий! В якому ж монастирі він був ігемоном? і чого ж то ченці мучили святу В арвару?
— Які там ченці! Ігемон — то так звався губернатор,
чи становий би то по-нашому, чи що; от так, як в Богуславі отой становий, що в Чайках намальований у пеклі.
— О ! Коли так, то там їм і місце. Я цього не знала,
що вони, прокляті, мучили святих: якби була знала, то
дала б мірку проса маляреві, щоб намалював їх у пеклі.
Ну, ну, читай далі.
Отець Харитін читав, а Онисія Степанівна знов своє
думала.
— Чи ти знаєш, панотче, що в нас картоплі м ало?—
несподівано перебивала його Онисія Степанівна.
— Але які ж бо ви! Вам усе в голові той господар
ський клопіт. Чи ви хочете зр азу забагатіти, чи що?
— А чом би пак і не забагатіти? Добре вам, панот
цям, коли ви й до смерті будете мати шматок хліба. Піп —
золотий сніп,— кажуть у приказці. А що я робитиму, як
ти вмреш, а я зостанусь удовою, та ще з дітьми? Де я тоді
дінусь без грошей? Х оч з мосту та в воду.
— Далеко ви заглядаєте наперед. Ми тільки що по
брались, а ви вже заглянули на самісінький кінець.
— О, я заглядаю й на кінець, і на всі боки огляда
юсь. Опоряди лишень трохи свою церкву, бо як часом
загляне митрополит, то буде тобі лихо.
— Оце ви правду кажете. Т реба й церкву опорядити
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та привезти з Богуслава маляра, щоб помалював церкву
всередині й понаписував образи такі, як в чайківській
церкві.
— Т а щоб мені Балабуха був в пеклі на самім дні.
Чуєш ?
— Добре, добре. Даси маляреві мішок борошна, то
він і намалює Балабуху, але коли б часом з цього чого
не вийшло.
Отець Харитін зібрав громаду й порадився з нею,
щоб помалювати всередині церкву та постановити нові
образи. Громада згодилась. Т итар виклопотав дозвіл і
згодив маляра, щоб він вималював церкву й написав таку
саму «Неопалиму купину» й страшний суд, як у Чайках,
навіть намалював в пеклі богуславського станового й ка
нівського столоначальника.
Р аз Онисія Степанівна поїхала в Богуслав на ярмарок
і вернулась додому з недоброю звісткою.
— Чи ти знаєш, панотче, яку я страшну звістку при
везла з Богуслава?.. А ми собі тут сидимо, хліб жуємо
й нічого не знаємо!
— Щ о ж там таке трапилось? Н е лякайте-бо мене,
бо я й без того вдався собі полохливий,— сказав отець
Харитін і справді переляканий тривожним видом своєї
жінки.
— Де вже не лякати, коли я й сама злякалась.
— Т а що ж там таке? Чи Богуслаз згорів, чи, може...
— Якби згорів, то мені про те було б байдуже. Бала
буха став в Богуславі священиком, та ще й благочинним
на нашу часть!
— Н евж е?— крикнув як опечений отець Харитін і
схопився з місця.
— С тав благочинним. Вже перевізся з жінкою, з усім
кублом і, кажуть, швидко буде об’їжджати парафії.
— Т о це він і до нас приїде?
— А вж еж , приїде; вже він нас не мине!
— Н у, то викручуйтесь же, Онисіє Степанівно, коли
давали йому гарбуза.
— Щ о мені благочинний! куди ж пак: велике цабе!
Н а мені не попівська ряса, а плахта. З мене чина не
здіймуть. Н а тобі це все окошиться, от що! Тепер ти,
панотче, викручуйся, бо він тобі пригадає й мене, й вільшаницьку парафію, й вільшаницьку громаду. Він, мабуть,
думає, що не громада вигнала його з Вільшаниці, а ти.
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— От тобі й на! Оце лишечко! Щ о ж тепер мені ро
бити? Т а він же мене з ’їсть без солі!
— Бідкайся не бідкайся, то вже тим нічого не помо
жеш.
— Щ о ж ви мені порадите робити? Він же до нас
приїде.
— Нехай їде! Я його почастую так, що голодний до
дому поїде,— сказала Онисія Степанівна.
— Т ак не можна, Онисіє Степанівно. Давай поради!
В вас же розуму добра макітра. Щ о мені чинити?
— Про мене, йди з ним на мир, коли вже таке діло
скоїлось. А я йому й очей не покажу.
— Де вже вам йому очі показувати! Це все лихо
либонь одному мені прийдеться одбувати.
— Пошли йому передніше будлі-якого хабара, то він
одразу стане прихильніший. Але чого йому послати з на
шого молодого господарства? Пашні шкода, товару шкода,
птиці шкода...
— Всього шкода, тільки мене не шкода,— сказав, скри
вившись, отець Харитін.
— Конопель у нас мало, бо молодиці попряли: льону
зовсім мало; гуси позакидала в кучу годувати к різдву.
— Онисіє Степанівно! Пошлім благочинній дві годо
вані гуски. З а дві гуски вона повинна б стати прихильною
до нас.
— А вж еж ! Д ві гуски та ще й годовані! Я й сама з'їм;
буду пак годувати твою благочинну годованими гусьми!
Зн аєш що? Н аш титар либонь гарний гончар; нехай він
одвезе хуру своїх горшків,— і кози будуть ситі, й сіно ціле.
— Т а й розумні ж ви, Онисіє Степанівно! їй-богу,
добра ваша річ. А дж е ж над титарями благочинний
дійсно так само начальник, як і над нами. Т реба послати
за титарем.
Отець Харитін послав за титарем й звелів йому на
брати віз горшків, мисок, макітер і всякого гончарського
посуду та одвезти на гостинець новому благочинному,
щоб був ласкавіший до вільшаницької парафії.
— А ле, Онисіє Степанівно, треба й од себе прикинути
щось,— говорив отець Харитін до жінки.
— Од мене прикинь дулю отцю благочинному, а другу
госпожі благочинній,— сказала Онисія Степанівна.
Отець Харитін тільки носом покрутив й боявся біль
ше зачіпати її.
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—
Т а не забудьте, старосто, покласти на віз зо два
поросятники,— наша благочинна дуже любить поросяти
ну,— та ще покладіть з самого верху, щоб було видно,—
сказала Онисія Степанівна до старости.
В неділю по обіді староста набрав повний віз горшків,
поклав зверху два поросятники й поїхав в Богуслав. Богуслав був в той час повітовим містом.
Балабушина оселя була на горі коло возвоза, край
самого міста. Містечко розстелялось наниз попід горою
й спускалось до самої Росі, де край берега зеленів виш
ник та високі верби. Внизу шуміла Рось, обставлена по
обидва боки скелями та купами каміння. Подекуди між
скелистими невеличкими острівцями проривалась вода,
шуміла й булькотіла, неначе хто лив її з тиков та пляшок.
Н а горі сіріли жидівські хати й крамниці, то криті бля
хою, то черепицею, то соломою. З а Россю на низині зе
леніли левади, то сіріли скелі, виступаючи з-під землі
високого берега до самого монастиря на крутій горі.
Т итар в ’їхав у двір до благочинного. Воріт зовсім не
було. По дворі никали захуджені жидівські кози й сми
кали стріхи невисоких обідраних повіток. Н а покрівлі
дома чорніли дірки, стриміли розкудлані кулики, підняті
вітром. Титар глянув на оселю й тільки губами цмокнув.
«Т у т моїм горшкам будуть раді; поганий господар з
нашого благочинного»,— подумав титар, спинивши воли
коло ганку.
Титар познімав з воза горшки, миски, макітри, ринки,
глечики та покришки й порозставляв той крам кругом
ганку. Полив’яні миски блищали на осінньому сонці;
горшки чорніли, а довгі присадкуваті поросятники неначе
полягали на сходах коло самого порога. Т итар пішов у
покої до благочинного.
Балабуха зовсім перебрався на своє господарство, але
дуже помилився, сподіваючись приданого од тестя. Не
поміг і сват отець Мельхиседек, не помогла й язиката
сваха М арта. Тесть дав йому сливе четверту частку того,
що обіцяв; він не дав навіть Балабусі тієї баби, що обі
цяв,— натомість дав йому парубка Прокопа, в котрого
були не всі вдома.
Балабуха тільки що пообідав пізненько, по-міському
звичаю, й лежав в світлиці на канапі. Олеся, убрана в
новеньку сукню, сиділа коло його в ногах, награвала на
гітарі якийсь романс. В покоях було по-міському, з пре
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тензією на панство. Непомальований поміст був вишаруваний піском і чисто вимитий. Коло вікон висіли портре
ти К утузова та інші й дві нові картини, куплені в Києві
на контрактах:, на одній — панна з голими плічми держа
ла на руках кота, на другій картині — панна з заслонени
ми плічми, але з голими руками держала на пальці кана
рейку й годувала ЇЇ з своїх червоних уст. Н а вікнах стоя
ли вазони герані.
Титар рипнув дверима й подався несміливо назад.
Балабуха схопився з канапи. Олеся перестала грати.
— А що ти скажеш, чоловіче?— спитав Балабуха.
— Приїхав до вашої милості з гостинцем од вільшаницького батюшки.
— З яким гостинцем?— спитав Балабуха.
— Привіз посуду на господарство. Чи звелите куди
перенести?— спитав титар, скоса поглядаючи на просто
волосу жінку благочинного.
Балабуха вийшов на ганок. З а ним вийшла й благо
чинна. Посуд займав трохи не третину маленького двора.
Олеся осміхнулась, глянувши на Балабуху.
— Піддобрюються, бояться тебе,— зашепотіла Олеся
до Балабухи.
— Добрі горщки в вас в Вільшаниці,— сказав Бала
буха, кинувши очима по горшках.
— А це що таке?— спитала благочинна, торкаючи
кінчиком черевика поросятники.
— Це, вибачайте, госпоже, поросятники, щоб смажи
ти цілі поросята чи ік великодню, чи й так на свою обиХ ІД К У .

Благочинна ще ласкавіше осміхнулась.
— Це матушка прислали таки доконечне вам,— додав
староста.
Олеся облизалась, наче почула смалятину од порося
ти, котрою наче повіяло од здорових поросятників.
Балабуха звелів винести титареві за всі горшки чарку
горілки, та й то маленьку, й дав закусити шматок чорно
то хліба.
— Кланяйся ж батюшці й матушці та скажи, щоб
приїхали до нас в гості. Т а не забудь подякувати за гор
шки,— крикнув Балабуха до титаря, котрий налагодивсь
виїжджати з двору, держачи під пахвою шапку.
Вибігла горбата Килина, вибіг Прокіп і кинулись пе
реносити горшки на горище.
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— Моссаковські йдуть на мир,— сказав Балабуха.
— Добре роблять, що йдуть — нам горшків треб.а;
Килина товче їх так, що не настачиш од ярмарку до яр
марку.
— Щ о ж, старосто, казав благочинний?— питав отець
Харитін та Онисія.
— Дякували й просили, щоб приїхали до його в
гості.— сказав староста.
— А благочинну бачив?— спитала Онисія Степанівна.
— Бачив: вибачайте, волоссям світить,— простоволо
са ходить, неначе дівка.
В той час Балабуха з жінкою, надивившись на горшки,
пішли в кімнату й полягали спати. Виспавшись добре,
Балабуха достав якогось «святого отця» й почав, лежачи,
вважливо читати. Олеся сиділа й слухала.
— Господи, яка нудьга! О т і ніякий гость не при
їде,— промовила Олеся, позіхаючи.
Вона достала гітару й почала грати. Балабуха так з а 
копався в книжку, що навіть не чув музики.
— Кидай книжку та слухай, як я граю,— сказала
Олеся.
— Грай, грай! я слухаю,— обізвався Балабуха, не
одводячи очей од книжки.
— Як же то ти разом і слухаєш і читаєш? Може,
тобі заспівати?
— Співай, співай, серце,— я слухаю.
Олеся переспівала однієї пісні, а Балабуха все читав
і не чув з тієї пісні ні одного словечка.
— Чи ти мене слухаєш ?— спитала Олеся, дивлячись
на чоловікові насуплені брови.
— Слухаю; співай далі!
— Ну, заспівай ще ти,— я буду пригравати.
— Грай, грай! Я слухаю.
— Т а ти навіть не чув, що я сказала.
— Ти краще послухай, а я тобі прочитаю «Краткій
Летописець» за Україну та гетьмана Богдана Хмельни
цького.
— Щ о ж то таке Україна? Чи посесія яка, чи що?
Х то ж то Богдан Хмельницький?
— Україна — це ввесь край, де тільки живе наш на
род. Богдан одвоював Україну од Польщі й оддав цареві
Олексієві. Ти, бачу, нічого цього не тямиш.
— Н а, краще, прочитай мені оцю «Волшебницю Ра139

гі-Муїну й принца Ібрагіма»,— сказала Олеся, тикаючи
Балабусі в руки давній роман в шкуратяних палятурках.
^— Дай вже, дай,— я тобі прочитаю й твою «Волшебницю».
Балабуха почав читати, як Волшебниця повела Ібрагіма в глибоку печеру, викликала якогось страшного духа
й почала високим стилем верзти нісенітницю. Він читав,
читав та й плюнув.
— Одчепись, Олесю, з своїми волшебницями!
Балабуха знов взяв в руки товстий «Ф еатрон, или по
зор историческій». В цього «спудея» старої Києво-Могилянської академії було багато книжок, більше, ніж в де
яких теперішніх наших сільських батюшок на Україні: він
був ліпший чоловік не тільки для свого часу, хоч і не
падкував коло хазяйства. Олеся видерла з його рук книж
ку й закинула на шафу.
— Потривай же, я ось швиргону туди й твою РагіМуїну з царевичем Ібрагімом!
І він справді швиргонув книжку на грубу, аж листки
на повітрі зашелестіли й палятурки захурчали.
— О т так! що ж ми тепер робитимемо, коли книжки
позакидали? — сказала Олеся.
— Танцюй, а я буду дивитись,— сказав Балабуха.
— Якби ж ти пак грав!— сказала Олеся, надувши
губи.
— Знаєш що, Олесю? Піди в пекарню й розпорядись,
щоб Килина зварила чого або спекла на вечерю, бо я вже
їсти хочу.
— Піди краще ти, бо я ненавиджу ту пекарню.
— Піди-бо! ти ж в мене господиня, чи що.
— Н е піду. Я до того не звикла в батька. Коли б нам
знайти доброго кухаря: я ненавиджу те смажіння, та пе
чіння, та топління, та варіння, та ще й що божого дня!
Я не маю до цього потягу.
— Еге! Н а кухаря треба багато грошей. Піди-бо, піди!
Олеся одчинила двері в сіни, гукнула на Килину, зве
ліла їй взяти в жида м’яса й спекти на вечерю печеню,—
одначе в пекарню все-таки не пішла.
Н астав довгий вечір. Олеся не втерпіла, достала з гру
би свою «Волшебницю» й почала голосно читати. Бала
буха не слухав і позіхав.
Килина поставила на стіл печеню й солоні огірки.
Олеся покуштувала м’яса: м’ясо було засушене, як сухар.
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— Пхе, яке паскудство! Можна зуби поламати,— ска
зала Олеся, одсовуючи тарілку;»— це якась жорства, а не
печеня.— Вона одрізала огірка; огірок був несолоний, ду
же кислий, без усякого смаку.
— Пхе, який паскудний огірок! Я зроду таких пога
них огірків не їла.
— Як не їла, то тепер мусиш їсти; яких насолила,
такі й споживай! Ти не хазяйновита й нестатковита лю
дина,— сказав Балабуха, перетираючи в зубах суху печеню,
що аж тріщала, неначе він жував у роті пісок та жорству.
— Господи, яка нудьга. Й гость тобі ніякий не при
їде. Коли б хоч який жид прийшов з містечка, все б таки
було з ким побалакати.
Олеся пішла ходити по світлиці. Балабуха курив люль
ку з довгим цибуком і мовчав; викурив одну, закурив
другу, потім третю. Дим ворушив Олесині нерви, фанта
зія грала... Для неї тісно стало в світлиці, в цілому домі;
її думки кудись рвались, як птиці, хотіли летіти, крути
лись під небом, під хмарами, та не знали, де сісти, де
спинитись. Балабуха дивився з кімнати, як вона задерла
голову, закочувала під лоб очі, неначе на стелі якусь
книжку читала.
— Знаєш що, панотче! В мене нема доброї сукні; тре
ба мені справити шовкову сукню на виїзди в гості. В нас
у Богуславі є порядне товариство,— треба йому показати,
що я госпожа благочинна.
— Т о й справ: біжи в крамниці та набери собі шовку
чи там чого хочеш,— говорив Балабуха, смакуючи люльку
з довгим цибуком.
Н а другий день після раннього обіду Балабуха поїхав
оглядати свою благочинію й передніше за все завернув
в Вільшаницю до Моссаковського: може, на його зробили
приємне враження івільшаницькі горшки. Балабуха під’
їхав під ганок. Моссаковський виглянув у вікно й вибіг
надвір зустрічати благочинного; панотці привітались при
вітно й поцілувались. Балабуха був звичайний, але держав
себе холодненько й дуже поважно й більше розпитував
за церкву, за парафію, ніж про давні свої стосунки з Моссаковським. Моссаковський був ласкавий, кланявся, але
не дуже щиро, а більше підлесливо, як кланяється нижчий
вищому. В кімнаті за дверима притаїлась Онися як мер
тва. Вона прислухалсь до розмови, і її взяла велика хіть
подивитись на Балабуху. Вийти до його вона нізащо в
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світі не думала. Як ласочка, вона стала на стілець і з а 
глянула в світлицю через дірку над дверима, де на од
вірку стояв рядок проскур. Вона зирнула цікавими очима
й побачила, що Балабуха був з короткою густою чорною
бородою, з короткими чорними кучерями кругом голови.
Чорні вуса та борода заслонили його негарні губи, й він
став тепер багато кращий.
Моссаковський взяв ключі з кілочка й повів благо
чинного до церкви. Балабуха оглядів церкву й ризницю
й похвалив і обмальовку церкви, й нові образи, й ризни
цю. Отець Харитін скоса поглядав на страшний суд, на
купи чортів, але Балабуха на чортів навіть не глянув.
Тим часом Онися наготувала на столі полудень і по
ставила пляшки. Батюшки, вертаючись з церкви, зайшли
подивитись на нове господарство. Оселя була добре опо
ряджена. Громада обгородила город і двір, повшивала
заново повітки й загороду, клуню й комору, поставила
кругом загороди загату з острішками; скрізь було чисто,
по-господарській.
— Одже ваша громада вас любить, і знать, що дбає
на вас, як на саму себе,— сказав Балабуха;— а наші богуславці про мене, здається, й вухом не ведуть. В мене не
тільки все стоїть не повшиване> обідране,— в мене навіть
воріт не поставили, так і стоять поламані.
Моссаковський з задоволеною міною осміхнувся одним
боком рота й попросив Балабуху в покої на полудень.
Сівши за полудень, Балабуха згадав свою Олесю;
його потягло додому; він неначе бачив її веселий вид за
столом поруч з собою й чув її голос. В кімнаті ледве
почувся задержаний голос Онисії Степанівни. Балабуха
притих і ніби замер... Той голос був такий знайомий.
Йому дуже заманулось хоч глянути на Онисю, подивитись
на її гострі тонкі брови та на блискучі очі. Він не втерпів
і спитав Моссаковського:
— Чи здорова Онисія Степанівна?
— Спасибі вам! Трохи нездужає чогось,— десь, ма
буть, застудилась, та вже таки давненько кашля,— одказав Моссаковський.
— Ш кода!— тихо промовив Балабуха, а його думка
знов полетіла додому; знов він ніби углядів перед собою
свіжий Олесин вид.
Балабуха швиденько закусив і звелів подавати воза;
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він думав заїхати ще в одно село, але передумав і звелів
погоничеві вертатись додому.
Поки Балабуха доїхав до Богуслава, надворі зовсім
смеркло. З пекарні через двоє вікон лився на темний двір
ясний світ; через вікно було видно полум’я в печі, горшки,
поприставлювані до жару, й навіть поросятник з поросям,
що задерло вгору чотири чорні ніжки й гостре рило. К и
лина, запнута білим рушником замість хвартуха, поралася
коло печі. З світлиці через нещільно причинені віконниці
просмикувались довгі смуги світу й падали на тин.
«Чого це світиться в світлиці? Певно, приїхали гос
ті»,— подумав Балабуха й одчинив тихенько двері.
З світлиці полився ясний світ, а з світом — густий
дим од тютюну. В хаті висіли хмари диму, неначе стояв
густий туман. Н а канапі сиділа Олеся з гітарою на колі
нах, а поруч з нею сидів близенько Сигізмунд Бонков
ський, з довгим цибуком в роті. Балабуха вглядів їх, як
через густий туман, і тільки примітив свіже лице Олесі,
неначе рожу, покриту газовою матерією, та велику куче
ряву голову Бонковського. Балабуха не примітив, що одна
рука Бонковського обгортала Олесин стан.
— Х то там ?— крикнув Бонковський, придивляючись
через хмари диму.
— С вої!— загув басом Балабуха, вступаючи в світ
лицю.
Олеся не ворухнулась і тільки поклала гітару на ка
напу. Бонковський встав і кинувся назустріч Балабусі.
— Як ся маєте, шановний, вельможний панотче?—
крикнув Бонковський, обнімаючи й цілуючи Балабуху
тричі в уста.
Балабуха байдужно, аж сердито привітався до Бонков
ського й, не привітавшись до Олесі, пішов до кімнати роз
дягатись.
Після виїзду Балабухи Олеся пішла гуляти в місто,
вгляділа там старого знайомого, пана Бонковського, й
запросила його до себе на вечір. Вона думала, що її чо
ловік не так швидко вернеться додому з своєї благочинії...
Балабуха скинув з себе дорожню одежу, ввійшов у
світлицю, набив люльку тютюном, запалив і сів на стільці.
Він скоса поглянув на Олесю; Олеся почервоніла, як ма
ківка. Всі троє курили й мовчали.
В Бонковського була думка встати й розпрощатись,
але він чув, як кувікало під ножем порося, й надумавсь
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таки застатись на вечерю, бо йому хотілось їсти. Він ве
село, ні кришки не замішавшись, почав розмову.
— Як же вам, отець благочинний, їздилось? Чи да
леко були?— спитав Бонковський сміливо.
— Недалеко,— в Вільшаниці,— обізвався Балабуха та
й знов взяв у губи цибук і потягнув з його так, що в
люльці зашкварчало, як у ринці, а поверх люльки схопи
лось полум’я.
— О, я знаю Вільшаницю й не раз там бував у покій
ного старого батюшки. Щ о за добра привітна душа був
небіжчик, царство йому небесне! Який щирий, який при
вітний, який господар! Такого трудно знайти між людь
ми!— розпустив мову пан Бонковський, щоб поти загаяти
час, поки спечеться порося.
— Добрий був чоловік,— знехотя обізвався Балабуха
й знов спересердя потяг люльку так, що огонь знов з а 
палахкотів.
— Чи бачив же Онисію Степанівну?— спитала Олеся
дрижачим голосом.
— Н і,— коротко одрубав Балабуха.
Зн ов усі троє замовкли, і тільки в світлиці було чути,
як тріщав тютюн в люльках, як цибуки гарчали, ніби
лихі собаки, а дим хмарами піднімався під стелю.
— Я знав Онисію Степанівну ще панною. Ото була
цяця! Ну, та й цяця,— як крашанка! як писанка! як зо
лото!— почав вихваляти Бонковський.
— Ш кода тільки, що в плахті ходила. М абуть, тепер
завертілась в намітку, мов сільська баба. Не люблю я тих
наміток та плахот, не уподобні вони мені,— обізвалась
Олеся.
— Часом ті намітки та плахти бувають луччі од су
конь,— обізвався трохи грубенько Балабуха.
«Вж е сердься не сердься, а поросяти таки діждусь»,—
подумав Бонковський і знов розпочав історію за Онисиного батька, за вільшаницькі ліси та облави на вловах
в лісах, перебрав панів та економів, а далі переїхав у Х о 
хітву й почав розказувати за Терлецьких, з Хохітви пе
реїхав у Стеблів, зачепивши по дорозі отця Мельхиседека,
сміявся з його жінки Марти, так що Олеся реготалась,
доки Килина й справді не застелила стола й не подала
поросяти.
Олеся попросила гостя за стіл. В поросяти вуха, ніж
ки й навіть шкура — все погоріло на вугілля. А ле Бон144

ковський уклав у копи півпоросятй, аж суха шкура луща
ла в його в зубах.
— Як чудово ви вмієте готувати! Яка з вас, Олександро Петровно, господиня!— хвалив Бонковський, уплітаю
чи порося.
— П хе!— сказала Олеся, покуштувавши сухої ніж
ки.— Килина не догляділа й пересмажила й попсувала.
Треба шукати кухаря!
— Я вам порекомендую; од нашого дідича одходить
кухар; коли хочете, я скажу йому, щоб він до вас прий
шов. Там, як що зготує, то тільки пальчики оближеш,—
говорив він, уплітаючи печену курку після поросятини.
Балабуха тільки блиснув на Бонковського сердитими
очима й мовчав.
Повечерявши, Бонковський без церемонії вхопив шап
ку, попрощався й поїхав додому. Килина поприбирала з
стола. Балабуха смоктав люльку й мовчав; Олеся й собі
мовчала.
— Ти на мене чогось сердишся?— спитала Олеся, по
клавши чоловікові руку на плече.
Балабуха мовчав і дивився на стіну.
— Може, ти думаєш, що я зумисне запросила до себе
Бонковського; я його й не думала запрошувати: був на
базарі й заїхав, та й годі!
Балабуха тяг люльку й мовчав.
— Чого це ти мовчиш? Чи ти сердишся на мене, чи
н і?— питала Олеся.
Балабуха мовчав і курив.
— Слухай-бо! Ти сердишся на мене? Е г е ?— спитала
Олеся й легко вдарила Балабуху по плечі.— Т а покинь-бо
оту люльку та говори зо мною.
Олеся хотіла вирвати з його рук люльку. Балабуха
не пустив з рук цибука й легко одвів набік її руку.
— Ото не люблю, як чоловік мовчить. Говори щонебудь! чи хвали мене, чи гудь, але говори!
Балабуха мовчав і мовчки знов набив тютюну в
люльку.
— Т а й запекла ж ти людина! Ти кремінь, а не чоло
вік. Я б з креміня добула слова. Кидай люльку та говори
зо мною!
Олеся смикнула з його рук люльку так, що іскри по
сипались додолу. Балабуха встав і мовчки вийшов у двір,
не надівши навіть шапки.
10 — І. Н е ч у й - Л е в н ц ь к и й , т . 4 .
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Ніч була темна. Небо чорніло, як чорне сукно, а по йому
блищали зорі, ніби золоті краплі. Був легкий осінній мороз.
Богуслав ніби вимер. Ні в одній хаті не світився огонь;
ніде не було чути ні найменшого гуку; тільки вода шу
міла по камінні однотонним шумом.
Балабуха вийшов за двір і пішов шляхом наниз, над
Рось. Ш ум води ставав чутніший. Було чуть, як серед
шуму вода булькотить, ллється, хлюпає по камінні. Перед
очима в Балабухи стояли, як намальовані, дві свіжі фізіо
номії, одна коло другої серед хмари густого диму, обидві
веселі, рум’яні. В шумі води він неначе чув їх веселу роз
мову та регіт.
О т хвиля вдарилась разом об камінь і неначе крик
нула, і йому почулось, що задзвенів акорд на гітарі й
замер... Балабуха стояв в темряві, а вогонь в люльці спа
хував, як огняне око, й знов погасав. Якесь недобре почу
вання заворушилось в його серці й не давало серцю вти
хомиритись. Балабуха тихо вернувся до хати і, не промо
вивши й слова до жінки, розібрався й ліг спати.
Н а другий день Олеся прокинулась і весело защ ебе
тала до чоловіка. Він мовчав. Мовчки він убрався, помо
лився й сів до чаю.
— Чи ти й досі на мене сердишся?— спитала Олеся.
Балабуха пив чай і словом не обізвався до неї.
— Т а ну-бо, не вигадуй чорт зна чого! Чи ти граєш
в якоїсь іграшки, чи щ о ?— говорила Олеся.
Балабуха навіть не подививсь на неї.
— Убгає собі щось у голову та й дметься. От уже
не люблю! Т а я люблю тебе й більше ні за кого й в голові
не покладаю,— весело говорила Олеся.
А Балабуха мовчав та дивився на самовар.
Олеся намовила Килину, щоб вона пішла й спитала
в батюшки, що варить на обід. Килина увійшла й почала
питати, ледве осміхаючись. Батюшка зрозумів ту штуку
й навіть не глянув на Килину. Олеся обернулась до вікна,
тихо сміючись.
Вже й пообідали; вже й день минув, а Балабуха мов
чав. Н авіть слуги примітили, що батюшка не говорить.
— Пані! може, нашому батюшці пороблено, що вони
оце цілий день не говорять?— сказала Килина до Оле
сі.— Нехай бог милує всякого хрещеного,— це на людях
буває. Побіжу я в Х охітву до знахурки — в нас є така
баба, що одробить.
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— Ти кат зна що верзеш,— сказала Олеся, смію
чись.— Батюшка не зовсім здоровий, то й не говорить.
Одначе минув другий день, а батюшка мовчав, неначе
онімів. Вже й Прокіп примітив те й, порадившись з Килиною, сказав до Олесі:
— Пані! ож слухайте, що я маю казати: нашому ба
тюшці й справді пороблено. Треба бігти в Х охітву; там
в нас є така дженджеляста баба... Вона як підкурить ба
тюшку зіллям, то три дні говоритимуть і не переставати
муть. Мене раз як підкурила, то я три дні молов язиком,
як млин.
— Я тобі дам такої дженджелястої баби, що ти не
потрапиш, кудою втікати,— сказала Олеся.
А ж третього дня увечері батюшка заговорив.
— Слава тобі, хрестителю! До тебе вернувся язик.
Т а й норови ж у тебе!— говорила сердито Олеся.
«Я к буде Бонковський раз у тиждень до мене заїж 
джати, то мій панотець по три дні на тиждень буде ні
мий. Це не дуже приємна річ! Щ о тут його робити?»—
думала Олеся, поглядаючи на свого батюшку.
— А признайся тепер:, правда, ти на мене сердився
за того пикатого Бонковського?— питала Олеся, сівши
близенько коло його.
— Ну, сердився,— сказав Балабуха.
— А тепер вже не сердишся?
— Тепер вже не серджусь.
— Ти дурнісінько на мене сердишся. Я молода, люб
лю товариство,— без його мені важко,— нудьга бере. Чом
би пак нам не покликати на вечір богуславську аристокра
тію: станового, його помічника з жінкою та з дочками,
доктора; поклич лишень їх та найми трьох жидків музик.
Я потанцюю, а ти подивишся... Добре я кажу?
— Добре. Треба покликати й батюшок сусід з ма
тушками,— говорив Балабуха.
— Е т! Цих не проси! Я не люблю твоїх батюшок:
вони прості, тільки мені поміст запаскудять чоботищами;
не проси їх: я не люблю коло їх панькатись.
— Ну, ну, добре. Н е буду їх просити,— говорив Б а
лабуха.
— О т за це ти в мене гарний! Знаєш що: як поїдем
в Київ на ярмарок, накупи мені перснів. В мене мало перснів.
— Добре, добре, накуплю, хоч у тебе їх, здається, не
мало.
1 0*
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Олеся насадила перснів на два пальці правої руки до
самих кісточок і все поглядала, як вони блищать проти
світла.
Богуславська повітова аристократія не довго ждала
запросин: в неділю після служби божої вона вся зайшла
просто з церкви до батюшки на чарку горілки. Олеся, не
спитавши батюшки, запросила всіх до себе на вечір з жін
ками й дочками, бо її шовкова зелена сукня вже була
готова.
Балабуха покликав трьох жидів музик. Наїхали гості.
Приїхав становий,— старий кавалер, прийшов доктор,
приїхав помічник станового,— старий поляк з жінкою й
п’ятьма дочками, прийшов столоначальник з сім’єю; дріб
ні крючки з правленія, писарці з економії, зачувши скрип
ки, збіглися й без запросин. Олеся убралась в нову яснозелену шовкову сукню, понадівала усі персні й вийшла до
гостей. Щ об не клопотатись вечерею, вона покликала бублейницю-міщанку, добру куховарку, і звеліла їй пекти й
варити; сама вона навіть не заглянула в пекарню.
Гості збирались. Олеся походжала по світлиці з пани
чами й жартувала. Дами сиділи кругом стола й розмов
ляли самі між собою. Олеся присіла на одну хвилину ко
ло їх і потім не промовила до їх ні одного слова: вона не
любила дамського товариства.
Жидки заграли кадриль. Жартовливий становий по
просив Олесю в танець. Олеся танцювала, як казали
паничі, з усякими викрутасами, виставляючи напоказ
пальці, обсаджені золотими перснями. Невесело одна
че вона ходила в кадрилі: її думки літали коло Бонков
ського...
Коли це несподівано одчинились двері. В світлицю
ввійшов Бонковський саме тоді, як Олеся танцювала кад
риль. В дверях з ’явилась його розкішна кучерява голова,
широкі, міцні плечі: він на льоту поклонився Олесі, по
здоровкався з Балабухою й присів коло його. Балабуха
насупився й мовчав. Олеся кинула очима на рум’яне ли
це Бонковського й неначе почутила, що в неї виросли
крила. Її молоде лице розгорілось, очі заблищали; вона
не знала, як ступити, як повернутись: то піднімала голо
ву до стелі й закочувала очі під лоб, неначе лічила дош
ки на стелі, то ходила тихо, випрямивши стан, то зміня
ла позу й несподівано починала бігати, похиливши голо
ву трошки вниз, неначе розрізувала головою густі хмари
148

диму, то пустувала по-дитячій, втікала від свого кавале
ра, крутилась, вертілась, то часом, насупившись, не пода
вала кавалерові руки, неначе чогось сердилась, то знов
піднімала очі вгору й помаленьку пливла, як лебідь по
воді... Її фантазія р о зо рю вал ась. Перед нею розступа
лись стіни, високо піднімалась стеля; вона бачила себе в
здоровому високому залі серед здорових дзеркал, серед
безлічі пар в розкішних уборах, облитих рожевим ясним
світом. Її очі шукали гарних молодих кавалерів, чудових
очей, гарячих рум’яних уст. Серце кидалось швидко в
грудях, бажало щастя. Щ ось гаряче, солодке лилося до
серця, просило якогось палкого, огняного щастя без міри,
без кінця...
Дами переглядались, переморгувались і осміхались од
на до одної. Кавалери вилися коло Олесі. Балабуха сидів
з люлькою в зубах за стаканом пуншу й не зводив з Оле
сі очей; він забув навіть за Бонковського,— Олеся чару
вала його ексцентричними позами, кокетством, танцями,
пишанням.
«Тісно мені, душно мені тутечки; здається, летіла б
під небо,— думала Олеся, розтанцювавшись під дві скрип
ки та флейту,— вилася б птицею в широкому просторі й
кохала б, кохала б усім серцем, доки б стало сили й па
лу».
Вже минула північ, а танці не переставали. Балабуха
сів грати в карти з старими, а Олеся навіть не думала за
вечерю, не думала за гостей і літала в мазурі з Бонковським, з писарями та офіціалістами. Вже сам Балабуха,
добре виголодавшись, пішов у пекарню й звелів накрива
ти столи.
— Н у що, Олесю, добре натанцювалась? — питав Б а
лабуха, як гості пороз’їздились.
— Т ак натанцювалась, що й сон мене не бере; якби
було літо, пішла б оце у садок, над Рось, та гуляла б до
самого світу.
Олеся ще довго ходила по світлиці та літала десь да
леко думками. Вже Балабуха спав та хріп на всю кімна
ту, а Олеся й не роздягалась: поглядала на себе в дзер
кало, милувалась, як блищать в дзеркалі золоті персні на
пальцях, як сяє ясно-зелена сукня, як чорніють брови
на свіжому лобі; але сон несподівано впав на неї; очі зли
пались.
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—
Чи люблю я свого чоловіка щиро, гаряче? — пита
ла сама в себе Олеся, роздягаючись.— Ні, люблю так
собі, трошки; ледве-ледве люблю. Як би хотілось поко
хати щиро, гаряче, без кінця; покохати, хоч вмерти!..

VI
Минула зима. Н астала тиха тепла весна. Прийшов В е 
ликдень. Першого дня по обіді трохи не вся вільшаницька громада зібралась на цвинтар на мед, що титар і
братчики по старому звичаю наварили к празнику. Мед
продавали в одній хаті, що стояла в кінці здорового цвин
таря і звалась школою. Т а хата й справді була колись
школою, але вже давно в тій хаті ніхто не вчився, й вона
звалась школою по давній на Україні традиції. Чоловіки
й молодиці обсіли кружками увесь цвинтар. Скрізь в се
редині кружків, на зеленій траві видно було простелені
рушнички або білі хустки. Н а рушниках стояли пляшки
з медом, лежали крашанки, писанки, пироги, шматки па
сок для закуски; подекуди біліла пляшка з горілкою. Н а
цвинтарі стояв гомін, шум, якийсь клекіт, але не голос
ний, а задержаний, як подобало святому місцю. Чоловіки
й молодиці христосались, обнімались та цілувались. Один
кружок запрошував до себе близьких сусід та приятелів
з других кружків. Усі частували одні других своїм медом,
мінялись крашанками та писанками. А за цвинтарем на
вигоні дівчата й хлопці вперше вийшли співати веснянок
і грати в весняних іграшок. Д івчата вперше, після довгого
посту, повбирались в квітки й стрічки, скільки в їх ле
жало в скринях, повдягались в ясні юбки та спідниці, в
червоні чоботи. Зелений вигін неначе зацвів маківками
та рожами. В одному місці дівчата, побравшись за руки
в кружок, виводили танець, співаючи перепілки; в друго
му бігали в хрещика, а там далі сиділи довгими рядками
й грали в жельмана. Діти сновигали по цвинтарі й по ви
гоні, качали крашанки по траві, грались навбитки кра
шанками. Маленькі хлоп’ята ганялись за ягнятами... П а
рубки стояли купами кругом дівчат, в нових смушевих
шапках, в чорних та в білих свитках, підперезані черво
ними та зеленими поясами. Скрізь було чуть пісні. Х лоп 
ці дзвонили в дзвони, аж дзвіниця тряслась. Н а всіх ли
цях аж сяла радість. А сонце обливало з синього неба
ясним теплим світом зелений вигін, квітчасті купи дівчат
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та хлопців. Н авіть старі прибрались, ніби помолодшали й
покращали.
І свято, й весна, й зелень, і золоте сонце всіх звесели
ло, всіх розворушило.
— А що, панове громадо,— почав один старий дід на
цвинтарі, держачи чарку меду,— наш молодий батюшка
не бог зна з якими достатками; в молодого господаря по
рожня кишеня й комора; коли ми обібрали його собі на
парафію, то треба йому й допомогти чим-небудь.
— А вж еж , треба,— обізвався титар, сидячи на тра
ві.— Д ав бог весну,— час виряджати в поле плуги. Б а
тюшка сам не спроможеться виорати поле. Т реба вислати
в поле громадські плуги та виорати йому поле під ярину.
— А вж еж , треба,— поки сам не стане добре на но
ги,— обізвались діди.— І коли він не має сімена на посів,
то треба б і засіяти.
— О т прийде правити вечерню, то й спитаємо,— ска
зав титар. Н езабаром увійшов на цвинтар Моссаковський
з жінкою. Його обступили люди. Онися пішла до моло
диць і присіла серед одного кружка на камені. Люди хри
стосались з батюшкою, мінялись крашанками. Онися при
несла повну хустку крашанок і христосалась з молоди
цями.
— А що, батюшко! Ми вас обрали,— ми вам і допо
можемо толокою,— виоремо вам поле під ярину, вижне
мо й озимину. А чи маєте ви пашню на посів? — питали
чоловіки.
— Спасибі вам, люди добрі,— кланявся М оссаков
ський громаді.— Насіння на посів, спасибі, дав тесть, а
коли ваша ласка, то й виоріть, бо я не спроможусь свої
ми наймитами та волами.
— Виоремо! Чом же не помогти,— обізвались чолові
ки,— одні підуть по дню з плугами, другі з ралами, а тре
ті з боронами, та й буде ділу лад. Аби ви до нас були
добрі, а ми вам допоможемо.
О. Х аритона любила громада за його простоту.
Моссаковський присів на сходах коло дзвіниці. Титар
поставив стола. Принесли меду й свяченого. Чарка пі
шла кругом стола. Випили титареву пляшку; батюшка по
слав за медом од себе й звелів одному парубкові побігти
до хати й винести свого свяченого. Між батюшкою й па
рафіянами була примітна щирість, якої в наші часи вже
давно нема.
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Побалакавши з людьми, Моссаковський звелів дзво
нити на вечерню. Гомін та пісні втихли одразу. Всі, що
були на цвинтарі й за цвинтарем, встали на ноги,— всі
рушили до церкви. Пляшки поховали в кишені; шматки
свяченого роздали старцям. Вигон і цвинтар спустів,— на
йому не видно було ні душі. Тільки малі хлопці вигляда
ли купами з вікон дзвіниці, ждали черги, щоб останній
раз потягти «хвалу божу за хвіст», цебто дзвони за по
сторонки, та погратись дзвонами.
Минув великодній тиждень, минули й проводи. Після
провід громада вислала плуги та рала до М оссаковсько
го на його поле. Моссаковський поїхав до орачів, вивіз їм
могорич та полудень. Онися й собі намоглася їхати на
поле з батюшкою.
— Отже, Онисіє Степанівно, без вас ніде вода не освя
титься,— говорив Моссаковський до жінки, їдучи в поле.
— Я, бач, і до хати, і до плуга, і до рала,— куди хоч
поверни, скрізь знайду лад. Недурно ж я в батька часом
і коні поганяла,— говорила Онисія Степанівна.
Громадські плуги вкрили поле. Пооране поле чорніло,
як чорне сукно, розстелене на ясному сонці. Жайворонки
співали над ріллею, високо піднявшись вгору. Плугатарі
й погоничі кричали, ляскали батогами, поганяючи воли.
Моссаковські стали на межі й поздоровкались з людьми.
Онися скочила з воза й побігла по межі роздивлятись на
поле. Т и тар і батюшка насилу встигали йти за нею.
Моссаковський радився з титарем, де сіяти гречку, де
просо й овес, де коноплі та льон. Онися вмикувалась в
розмову, сама порядкувала, неначе вона була господарем,
розказувала, де що сіяти, й показала, що вона й споавді
багато дечого тямить і в чоловічому господарстві. Т итар
з батюшкою тільки здвигали плечима, дивлячись на неї.
Н а межі розіклали багаття, поставили триноги, пові
сили казанок. Онисія Степанівна закачала рукави, заку
талась хустинкою, щоб не загоріти, й кинулась готувати
орачам полудень.
— Щ о це наші хлопці не виїжджають з плугом? —
говорив Моссаковський, поглядаючи на шлях.— Я ж їм
звелів зар аз за нами рушати з двору.
— І не жди, бо не виїдуть,— сказала Онися, криша
чи цибулю й втираючи рукавом сльози, що текли од гост
рого цибуляного духу.
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— А чом же вони не виїдуть? — питав здивований
батюшка.
— А тим, що я звеліла їм копати з дівчатами город.
— Але ж ви, Онисіє Степанівно, звеліли, щоб ми по
ділились слугами; щоб наймички були ваші, а наймити
мої,— пригадав несміливо Моссаковський давню умову,
яку він свято держав.
— А т, нагадай козі смерть, а коза й очі витріщила! —
сказала сердито Онися.— Я загадала наймитам копати
город, бо хіба ж нема кому виорати поле? Дивись, он
скільки плугів! Все одно виорють і без наших наймитів.
Ти не розпоряджайся наймичками, бо моєї жіночої робо
ти ніколи не переробиш, а на вашу чоловічу роботу тіль
ки плюнути.
— А ле ж, Онисіє Степанівно, подумайте, що скаже
громада: скажуть, що я скидаю на неї всю роботу, а
своїх наймитів жалую.
— Вже й ти наговориш три мішки гречаної вовни, та
ще й усі не повні. Т и краще не думай: «Індик думав —
та й здох»,— кажуть у приказці,— говорила вже сердито
Онися, кидаючи цибулю в казан.
Батюшка замовк, прикусивши язика. Од того часу
Онися Степанівна тільки для форми інколи просила в ба
тюшки дозволу брати наймитів до своєї роботи. Вона роз
поряджалась однаково наймичками й наймитами.
Куліш скипів. Онися витягла з воза мішок з сухаря
ми та з хлібом, простелила на траві рушники, поклала
ложки, поставила миски й покликала орачів полуднувати.
Т итар зняв казан і понасипав кулішу в миски. Н а чис
тому повітрі розійшовся дух од вареної страви й зміш ав
ся з важкими пахощами диму та потоптаної молодої тра
ви. Зелена цибуля дражнила наркотично нерви й апетит.
Отець Харитін витяг з воза барильце з горілкою й по
наливав пляшки. Загорілі чоловіки й хлопці в білих со
рочках і без брилів приступили до воза. Моссаковський
почастував усіх, випив сам і сів полуднувати рядом з
орачами. Онисія Степанівна забирала спорожнені миски,
знов вдруге насипала кулішу, краяла й подавала хліб,
дуже швиденько, неначе хапалась задля того, щоб люди
не гаялись і більше діла зробили. Т итар підганяв хлопиів,
щоб швидше махали ложками та не длялись за їжею. П о
полуднавши, орачі випили ще по дві чарки горілки, пере
хрестились до схід сонця, подякували й пішли до плугів.
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Онися миттю поприбирала все, поскладала на віз, ще раз
побігла по ріллі до титаря й наказала, де сіяти коноплі
та льон, найпотрібніші для її жіночого господарства, й
звеліла панотцеві рушати додому. Її думка вже літала по
городі, де копали грядки наймити та наймички.
— Поганяй, панотче, швидше, бо я знаю, що мої най
мички не копають, а граються з наймитами,— говорила
Онися до батюшки.
— Т а нехай трохи пограються — не велика біда.
— О т тобі й невелика біда! Ш видше скопають го
род,— будуть іншу роботу робити. Ну, панотче! ти сам не
забагатів би без мене.
Тільки що вони в’їхали
в двір, Онися скочила з воза
й
побігла просто на город. Наймички дуріли з наймита
ми, кидали на їх грудками; наймити ганялись за дівча
тами по скопаних грядках, а заступи стирчали в землі.
Один наймит лежав під грушею й смоктав люльку. Они
ся крикнула на слуг, вилаялась на ввесь город і побігла
жалітись до отця Харитона, котрому було байдуже за
город. Онися взяла заступа й пішла копати в горідчику
на квітки.
— Ану, панотче, ходи лишень сюди та заскородь мені
грядки,— крикнула вона на отця Харитона, котрий хотів
йти в хату, щоб простягтися на канапі й прочитати «жи
тія святих».
— Оце напала на вас манія до роботи. Копайте вже
ви, а я піду та трохи прочитаю!
Онися тикнула йому в руки граблі, й він мусив ско
родити, а потім чистити доріжки. Копаючи грядки, вона
все виглядала з-за угла на город та подивлялась на слуг.
— Ото чортове опудало! вискакує з-за угла, як ко
зак з маку, та лякає нас, неначе горобців,— гомоніли
слуги, подивляючись на Онисю. Онися скопала ввесь горідчик і засіяла його квітками. Н ад самим ставком був
крутий, але невисокий зелений берег. Він пригадував їй
місце над Россю в батьківському садку, край котрого був
засіяний квітками. Онися скопала цілину довгою смуж
кою, засіяла квітками й звеліла Моссаковському прочис
тити туди доріжку.
— А ле ж вигадуєте ви таке, що в мене вже аж спина
лущить,— стогнав панотець.— Ви незабаром розкопаєте
всі наші горби!
Посіявши квітки, Онися кинулась в пекарню, вчинила
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діжу й наготувала все, що було потрібно на вечерю ора
чам. Впоравшись в пекарні, вона покликала одну наймич
ку й загадала їй варити вечерю.
— Т а сядьте, Онисіє Степанівно, та згорніть руки
хоч на часок! — просив отець Харитін свою жінку.
— Коли не втерплю сидячи: не люблю посиденьки
справляти, як Олеся. Сиди вже ти, як тобі хочеться, а я
буду робити й на тебе дивитись,— говорила Онися.
— Коли ж ви так бігаєте, що на вас і дивитись труд
но,— говорив отець Харитін.
— Т о бігай за мною, як курча за квочкою, а я не
сяду, бо ніяк не всидю на одному місці.
— їй-богу, я вас колись прив’яжу до стільця, щоб ви
одпочили хоч на годину. Якби вас доля кинула не в село,
а в місто, ви б розвели мільйони, коли так падковито бе
ретесь до роботи.
— Я б тобі й мотузки порвала, а таки б утекла!
І Онися знов вешталась і бігала то в комору, то в
двір, то в покої, то в льох. В її сухорлявому тілі, в її тон
ких жилах було стільки напруги й завзяття , як в сухій ко
машці або в бджолі.
Вже настало літо. Громада вижала отцю Харитонові
хліб і звезла в тік, невважаючи на свою роботу й на пан
щину. Громада додержала свого слова.
Минув рік. Онися породила дочку. Дитина дожила
тільки до вечора. Отець Харитін ледве истиг її охрестити.
Воно перед вечором померло. Приїхав з Чайків Онисин
батько з матір’ю; поплакали й поховали дитину коло
церкви.
Минув ще якийсь час. Онися породила сина. Дитина
знов через день вмерла. Онися трохи й сама за нею не
вмерла.
Н астав четвертий рік. Онися ходила вагітна.
—
А що, матушко, борони боже, як і ця дитина
вмре? — сказав отець Харитін до жінки.
— Нехай бог милує! Каж уть люди, як не ростуть ді
ти, треба покликати в куми або старця, або першого, хто
на улиці стрінеться,— говорила Онися.
— Треба справді покликати за кума старця Олексу
Шмида, а за куму або яку старчиху, або першу молоди
цю, яка стрінеться на улиці,— сказав отець Харитін.
Після різдва Онися мала дочку. Отець Х аритін сам
побіг до старця Ш мида й покликав його в куми, а верта
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ючись додому, стрів одну вбогу молодицю-сусіду й по
просив її держати до хреста дитину. Дитина була здоро
ва. Онися одклала хрестини на потім, а тим часом, того
ж таки дня, послали по селі титарку просити хазяйок
«на родини».
Молодиці зійшлися пити родини трохи не з усього се
ла, сповнили всю світлицю, кімнату й пекарню. Деякі
молодиці поприходили з маленькими дітьми на руках.
В покоях був гомін та шум од жіночих тонких голосів.
М алі діти плакали. Молодші молодиці розпочали готува
ти купіль для Онисії Степанівни: одні носили воду з
ставка, другі гріли окропи та виливали в здоровий шап
лик, що стояв у кімнаті коло самого ліжка породіллі. М о
лодиці робили купіль з великою охотою, бігали, перепи
няли дорогу одна другій, сперечались, змагались, неначе
грались своїм ділом. Баба-повитуха в чистій сорочці, в бі
лій чистенькій намітці, командувала молодицями, неначе
генерал москалями. Титарка в пекарні розпоряджалась
коло печі, готуючи для гостей обід. Чоловіків було на ро
динах мало: вони сиділи в світлиці за столом з батюш
кою й випивали по чарці. Скупавши Онисію Степанівну,
молодиці сіли рядками в світлиці за столи. Т итарка по
давала страву через наймичок і сіла за стіл аж за остан
ньою потравою. Довго сиділи гості й пили, і вже надвечір
старостиха внесла з пекарні й поставила на стіл горщик
варенухи. Солодкі горілчані пахощі рознеслись по поко
ях і одразу вдарили на язики. Язики неначе поскидали
гнуздечки, і в покоях неначе заклекотіла сотня казанів з
окропом. Титарка налила варенухи в миски. Молодиці
черпали з мисок ложками й пили. Вже смеркало надворі.
Гості встали з-за стола й довгим рядком простяглися до
кімнати, де лежала Онися, щоб подякувати за хліб-сіль.
Молодиці обцілували Онисю й на радощах обіцяли на
прясти матушці по півмітку, а ткаля й сама не зогляділась, як її язик обіцяв виткати матушці дурнички по
лотно.
Через тиждень, в неділю, отець Харитін запросив гос
тей на хрестини. П оз’їжджались сусіди священики з жін
ками; приїхав Онисин батько та мати, отець Мельхиседек
з М артою. З батюшками приїхало кільки молодих сту
дентів. Моссаковський ще заздалегідь сам поїхав просити
на хрестини Балабуху, впрохав навіть благочинну. З па
рафії отець Харитін попросив тільки титаря та титарку,
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та заможних господарів. Старець ШмиД з кумою прибра
лись в чисту одежу. Ш мид був кривий на одну ногу й
узяв навіть нову милицю. Він був здоровий плечистий
дід, трохи сліпий на одно око, без бороди, з довгими си
вими вусами, з товстим носом. Н а свою торбу, на свою
латану свитину він дивився, як піп на ризи, й ставив себе
коли не нижче дяка, то ніяк не нижче диякона. Свою лі
ру він мав за святе посланництво, щоб возвіщати людям
на ярмарках спасенне слово. Т о був гордий, поважний дід
навіть під латаною свитою; в йому ще не видихався дух
давніх кобзарів,— він розказував за гайдамаччину, за
Гонту та Залізняка.
Гості зібрались у світлиці. Ш мид не насміливсь іти в
покої й ждав з кумою в пекарні. Д як приніс свічки, ризи
та хрестильню. Все було наготовлено, і тільки тоді покли
кали кумів. Ш мид поважно вступив у світлицю. З а ним
несміливо увійшла кума. В світлиці всі встали. Повитуха
покликала куму в кімнату й подала їй на руки дитину.
Ставши поруч з кумою, Ш мид зар аз почав хреститись до
образів та пошепки молитись. Благочинний надів ризи й
почав читати молитви. Світлиця стала неначе церквою.
Всі стояли поважно, з молитовними очима; тільки Олеся
скоса поглядала на Ш мида й надула губи: їй страх як не
подобався той старець та проста кума; цей простий зви 
чай здававсь для неї комедією, дуже компрометуючою
навіть її, не тільки господаря.
Обряд скінчився. Благочестиві міни помаленьку щ ез
ли. В світлиці позастеляли столи. Отець Х аритін попро
сив гостей за столи. Ш мида з кумою посадовили за сто
лом на самому кінці, Олесю й Балабуху попросили сісти
під образами на першому місці, але якраз проти того кін
ця, де сиділи куми. Благочинному було байдужісінько,
але благочинна не могла дивитись на Ш мида, на його слі
пе око, й навіть гидувала їсти.
Після обіду гості заспівали молитву й «многая літа»
господареві, господині та новорожденій. Шмид, випивши
добре, так гукнув впоперек «многая літа», що Олеся з а 
тулила лице хусточкою й насилу вдержалась, щоб не з а 
реготатись на всю хату. Ш мид з кумою подякували за
обід і вийшли в пекарню допивати хрестини на волі.
Подали на стіл свічки. Баба-бранка винесла з кімнати
здоровий піднос, заставлений чарками з варенухою. Н а
підносі кругом чарок була накладена здорова купа пуч
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ків зеленого барвінку з калиною. Баба обнесла всіх гос
тей й обдарувала всіх пучками. Гості кидали бабі на та
рілку гроші. Сільські господарі з жінками порозходились
додому. В покоях зостались тільки батюшки, матушки та
студенти.
Разом з варенухою подали на стіл яблука, груші, го
ріхи, хрусти, конфети та маковники. Варенуха розворуши
ла гостей. Старі матушки не давали нікому говорити:
тільки їх було й чути. Отець Мельхиседек взяв гітару й
примостився на стільці співати; з гітарою в руках він
дуже нагадував сільських кобзарів. Д овга чорна борода,
широке чоло з довгими чорними бровами, широка ряса
з просторними рукавами, орлиний тонкий ніс, темні блис
кучі очі, гарний дзвінкий баритон — все переносило дум
ку в якісь дуже давні часи, в часи українських кобзарів,
навіть давніх рапсодів. Мельхиседек заспівав церковних
пісень. Все в хаті затихло, тільки лився рівний, чистий
голос, неначе дзвеніла мідна струна. Матушки розж ало
бились. Подекуди було чути тихі зітхання й од варенухи,
і од пісні. Мельхиседек од церковних пісень перейшов до
народних дум і став вже правдивим кобзарем. Гості на
віть забули за варенуху. Чарки стриміли неначе в замер
лих руках. А ле швидко смутнії мелодії трохи надокучили
гостям... Подекуди в купках нетерплячі матушки стиха
задзигоріли.
і
— Т а ну-бо, панотче, якої веселіш ої!— крикнула його
жінка з кутка.— Ми й поснемо отутечки з чарками в руках.
— Н а тобі й веселішої: вставай та танцюй! — сказав
отець Мельхиседек.
Отець Мельхиседек заспівав дрібного козачка так
жваво та весело, що паничі застукотіли ногами, а благо
чинна насилу вдержалась на стільці.
— Ой, не грай так дрібно, бо ще піду танцювати! —
крикнула М арта з кутка.
— Вже тобі не вгодиш: то дуже смутно, то дуже ве
село. Цим жінкам нічим не догодиш: все їм недогода! —
обізвався отець Мельхиседек.
Пісні розібрали студентів; вони почали співати хором.
До студентів пристали батюшки, а за батюшками не втер
піли й матушки. Всі в світлиці заспівали, тільки отець
благочинний сидів мовчки з люлькою в руках та попи
вав варенуху, а поруч з ним коло Онисії Степанівни сиді
ла горда Олеся.
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Довго співали гості, доки декотрі не похрипли. Після
варенухи знов на стіл поставили пляшки з горілкою та
наливками: господиня винесла закуску, а після закуски
подала вечерю. Після вечері отець Мельхиседек не втер
пів і встругнув штуку: він побіг в пекарню, налив води
в той горщик, в котрому була варенуха, закрасив її тро
хи варенухою й підсипав перцю.
— От потривайте, господине, я почастую шановних
гостей ще своєю варенухою. Ви, матушки, як я бачу, не
вмієте гаразд варити правдивої варенухи. Я тут з титар
кою вдвох приставив у піч таку варенуху, що ви ще зроду
не пили; і з родзинками, і з конфетами, і з усяким ко
рінням.
— Ану-ну! почастуйте нас! Щ о там за диво ви зв а 
рили з своєю титаркою! — крикнули матушки.
Отець Мельхиседек пішов у кімнату, поналивав чарки
й стакани й звелів бабі винести гостям, наказавши одна
че потаєнці поминути госпожу благочинну та благочин
ного.
Гості кинулись до варенухи. Проворні матушки сьорб
нули й поскривлялись; не ймучи віри своєму смакові,
гості поглядали одні на одних, доки не розшолопали, що
то була вода з перцем.
В хаті піднявся сміх та регіт; хто сміявся, хто сердив
ся; студенти реготались на всю світлицю.
— Який же капосний ти, панотче!— кричала М арта,
тикаїочи чаркою на Мельхиседека.— На, пий сам те ди
во, що наварив. Вилиймо йому за пазуху, щоб не дурив
нас.
Матушки обступили о. Мельхиседека, і якби він не
втік в сіни, вони б і справді вилили йому в пазуху ту ва
ренуху.
Вечір був зимній, довгий. Вже всі наспівались і пона
пивались. Господар звелів слати гостям постіль. В світ
лиці постелили на помості батюшкам та паничам, в кімна
ті так само на помості постелили матушкам. Тільки гос
пожу благочинну поклали в кімнаті на ліжку. Тим часом
отець Мельхиседек задумав ще встругнути штуку гостям.
Він побіг в пекарню й тихенько звелів наймичкам нави
бирати в льоху дрібнесенької картоплі, такої завбільшки,
як горіхи. Наймички принесли картоплю, помили й обтер
ли. О. Мельхиседек убгав її в кишеню. В кімнаті на ле
жанці стояла миска з горіхами. Отець Мельхиседек ти159

Хенько висипав туди дрібненьку картопельку, перемішав
з горіхами ще й притрусив зверху насінням. Батюшки по
роздягались й посідали долі, на помості. Порозбирались
і матушки й сиділи долі на своїх постелях. Тоді вже пі
шли в моду пунші. Онися Степанівна винесла здоровий
бутель рому, в котрий входило піввідра. Ром був настоя
ний на рожевому листі. Бутиль поставили на постелі.
Онисія Степанівна винесла стакани з чаєм, а батюшки
доливали по півстакана рому. По покоях пішли наркотич
ні пахощі свіжої рожі, змішані з духом рому. Матушки
зачули в кімнаті той дух і не втерпіли. Двері з кімнати
одчинились, і в світлицю висунулась одна матушка, потім
заглянула друга й третя. Матушкам було невесело самим
в кімнаті.
— Е , панотці, як у вас гарно пахне! та це ви тутечки
п’єте щось дуже смачне,— заговорила М арта, висовуючи
з-за дверей голову, з а в ’язану на ніч біленькою хусточ
кою.— А ходім, паніматки, до їх та однімім пунш.
Напнувши на плечі здорову хустку, М арта вийшла з
кімнати й сіла долі коло бутля. З а М артою вийшла дру
га матушка, так само запнута хусткою, за нею третя. В
кімнаті зосталась тільки благочинна та кільки молодих
соромливих. . Матушки посідали з батюшками навкруги
бутля й підливали й собі в чай рому. Всім стало весело
в нових позах. Почався гомін та жарти. В стаканах в батюшків вже давно не було й краплі чаю, а вони все підли
вали рому.
— Чи нема, господине, в вас часом горішків для на
ших матушок? — обізвався отець Мельхиседек.— Отамечки я наглядів в вас на лежанці добру миску з ласощами,
та ще й не з простими, а турецькими. М абуть, господине,
ховаєте не для гостей, а од гостей...
Онися Степанівна подала Мельхиседекові через двері
миску з горіхами. Матушки розхапали горіхи в одну мить:
декотрі поховали по кишенях, щоб повезти дітям додому
гостинця, однятого нібито на дорозі од зайця. Отець бла
гочинний й собі простяг руїку й вхопив жменю горіхів.
М арта вкинула в рот картоплину, розкусила й виплю
нула; другі матушки натрапили на картоплю, але, розш о
лопавши, випльовували.
— Які м’які горішки! Це, мабуть, загранишні, не прос
ті,— говорив отець Мельхиседек, прижмурюючи хитро
очі.
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«Старосвітські батюшки та матушки».

— А справді, якісь м’які та чудні на смак,— обізвав
ся благочинний, котрий, не розібравши, вже з ’їв картоп
лину, в певній надії, що то турецькі горіхи.
— Щ ось неначе чи гнилі горіхи, чи шолудиві, чи що.
І лушпиння чогось м’яке, неначе картоп...
М арта викинула на долоню розкушену картоплину,
принесла до світла,— на долоні й справді була картоп
лина.
— Ой, картопля! їй-богу, картопля! Щ о це за диво!
Ни, може, в турків такі горіхи р о ст у т ь ?— крикнула
М арта.
— А вж еж , в Турції не такі горіхи, як наші,— розпо
чав вчений благочинний.
Отець Мельхиседек хитро поглядав на матушок і мов
чав. Друга, матушка розкусила картоплину, принесла до
світла,— на долоні лежала таки справжня картопля.
— Т а це таки справді картопля! Це нас хтось ду
рить! — крикнула вона, скоса поглядаючи на Мельхисе
дека.
— Чи таки наша картопля, чи, може, турецька? а ке
те лишень дайте сюди,— я подивлю сь!— сказав Мельхи
седек, роздивляючись на картоплю.
— Чи ти ба,— яка маленька.
— Т а це ти, старий, мабуть, дуриш нас, накидав в
горіхи нам картоплі! — крикнула М арта.
— От і вигадала! Пішов би на старість уночі шукати
картоплі. Це, мабуть, ти сама дуриш нас,— обізвався з
поважною міною отець Мельхиседек.— Одначе призволяйтеся, матушки, на здоров’ячко, ще й у кишені наховай
те та повезіть дітям на гостинець.
В світлиці піднявся сміх та гвалт. Матушки почали ки
дати на Мельхиседека горіхи й картоплю; на його голову
посипалось насіння.
— Накладім йому під подушку цих турецьких горіхів;
нехай уночі сам поїсть,— говорила М арта, підкладаючи
Мельхиседекові під подушку картоплю й горіхи.
Отець Мельхиседек з байдужною міною повикидав
картоплю, а горіхи поїв. Гості спорожнили бутля, й на
дні зосталось тільки рожеве листя. Онисія Степанівна ви
несла з кімнати барильце. Отець Харитін знов налив бут
ля. Рожевий лист заграв в горілці, неначе пурхнули з дна
горобці.
'І “І — І. Н еч уй-Л евицький, т. 4.
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‘•авагідВип’ємо ще по одному пуншеві до подушки, та й
спати,— промовив отець Мельхиседек, наливаю
чи в стакан рому.
.одіВдоили Ще по одному пуншеві, а сон таки не брав.
Пунш тільки більше розтривожив усіх. Усім хотілось
бфДй&ЭДЗИ. Всі розказували, кричали, й ніхто нікого не
СЛЩВи
— А даваймо ще співати, абощо! — крикнув отець
^§льхі£седек.— Ану, М арто, починай!
блхга$фта завела тоненьким голоском, але в неї голос не
наче спорснув і перетявсь. М арта покашляла, знов затягл ^ п ^ й не вивела. Нитка знов порвалась. Мельхиседек
хотів її піддержати, але тільки загарчав. Студенти підхоn ^ g , і матушки пристали до їх. Кожний тяг, куди попаФЯсь£лйонЦЄРт вийшов якраз такий, який співає череда,
идучі^ з поля в село.
оої°Рта 3 два заспіваємо, коли оці рожі в бутлі за£ й М § м° Р ° ки,— сказав отець Мельхиседек.— Чи не по
кликати б з лірою Ш мида: нехай би нам заспівав Л азаря.
— <Коли й Ш мид ласий до бутля: ще сховає бутля в
сказала М арта.
— Покличмо бабу Оришку,— оця так утне! там тобі
така дженджеляста! — сказав Мельхиседек.
— А справді покличмо! — крикнули всі.
а W h студент побіг в пекарню й розбудив бабу Ориш
ку. Баба спросоння схопилась. Паничі взяли її попід руивели в світлицю.
є ^бЧ4&ь Мельхиседек поставив серед постелі стільчик.
т т Посунули набік, і на місці бутля сиділа баба Оришій5%°з$^>ній запаСц^ з а в ’язана білою хусточкою; сиві ко
си повилазили з-під очіпка. Сонна баба сиділа на стільчМ ^^Ш каче відьма на Лисій горі.
^ о д о і 0 ж на, бабо, випий цього дива, то, може, швидше
прочумаєшся,— сказав отець Мельхиседек, подаючи бабі
с¥Ж9ЙЪ ромом.
NFCB%R&f вхопила в рот рому й закаш лялась по-овечому.
— Ой, цур йому! Як його попи п’ю ть? Якби я випио світу і здуріла б,— сказала весела баба, дуже
ЛёсЗ* д<£*картів.
-на_ші§4Ну, бабо, випийте,— ми побачимо, як ви здурієте
дта&вйад— заговорили паничі.
Е/ге! Здурійте вже ви самі передніше, а я, стара,
вже за вами,— сказала баба, розвеселившись.

Ж

— Може б ви, бабо, заспівали нам, бо в нас од цього
пуншу вже памороки забило.
— Потривайте ж, вип’ю для сміливості, щоб голосу
набратись,— сказала баба, цідячи ром через зуби.— Т а
й смачну ж ви горілочку п’єте! Ото коли б нам шинкар
таку продавав,— сказала баба.
— А га! розсмакувала! Ну-бо, починай хутчій, та бе
ри тонше,— крикнули гості.
— Коли ж соромлюсь! Х оч не дивіться ж усі на ме
не,— сказала баба.
— Одже ж ти, Оришко, ще б і заміж пішла,— ска
зала М арта.
— Пішла, якби пак хто сватав, але ніякий прокляту
щий дід щось не квапиться мене сватати.
— Посилай старостів до Ш мида,— от буде тобі й па
ра. Ну, починай-бо мерщій! — сказав отець Харитін.
Баба, з чаркою в руках, почала тонесеньким, але ще
міцним і рівним голосом Гриця, заспівала ще кільки смут
них пісень.
Гості замовкли й слухали. Отець Мельхиседек позіх
нув на всю хату, а за ним отець благочинний.
— Годі, бабо, смутних! Співай нам веселих,— таких,
щоб жижки задрижали! Таких, щоб були заправлені ко
рінням та перцем, як варенуха,— сказав отець Мельхи
седек.
Оришка засміялась і почала співати веселих, трошки
заправлених перцем:
Пішло дівча по горішки,
Т а не знало, що за гай;
Здибав його гарний хлопець,
Н а імення Миколай...

Оришка розвеселилась і, співаючи, почала кивати та
підморгувати чорними довгими бровами. Батюшки й па
ничі реготались.
— Якби музики, ти б, Оришко, й потанцювала,— ска
зали паничі.
— А чом же! Як вип’ю цього ведмедя ще одну чар
ку, то, їй же богу, так і піду по хаті гацати метелиці, ще
й на одній нозі.
Поки баба тішила гостей, отець Мельхиседек убрався
й вийшов у двір. Він задумав встругнути ще одну штуку.
Покликавши наймитів, він звелів їм мерщій піти на річку,
11*
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нижче од млина, де по камінні шуміла незамерзла вода,
й напечерувати раків.
— Як випечеруєте хоч зо три раки, дам кварту горіл
ки,— сказав Мельхиседек.
Наймити швиденько побігли й налапали під камінця
ми п’ять раків.
Отець Мельхиседек вкинув їх у кухоль і під полою
вніс у горниці та й поставив під стільцем за своїми чо
бітьми.
Наслухавшись пісень, гості одіслали бабу спати. М а
тушки повиходили в кімнату, а батюшки та паничі поляга
ли покотом на постеленій одежі й повкривались кожуха
ми. Отець благочинний ліг з краю по один бік, а два ста
рі батюшки, для спокою, лягли з другого краю, осторонь
од усіх. Вони добре знали, що паничі та отець Мельхи
седек ще довго не дадуть гостям спати.
Погасили світло. В хаті стало поночі, хоч око виколи.
Ніч була така тиха й темна, що навіть не було знать ві
кон, трохи прикритих гіллястими старими грушами. В
темній кімнаті ще довгенько дзигоріли матушки, пересу
джуючи сусід, але й вони потомились, і декотрі почали
дрімати. Рідше стали розноситись по темних покоях голо
си. Благочинний і старі священики вже хропли на всю ха
ту. Тільки отець Мельхиседек невгавав, не переставав
жартувати й не давав другим спати, але й він ізнемігся,
замовк і приставивсь, нібито заснув; він одначе не спав.
Тільки що всі почали дрімати, Мельхиседек достав з
кишені картоплю й кинув в двері кімнати. Картоплина
стукнула об двері, неначе куля.
— Ой, щось стукнуло!— зашепотіли в кімнаті ма
тушки.
— А може, то так здалося через сон,— говорила
М арта.
— їй-богу, стукнуло в двері, неначе хто вистрелив,—
сказала одна матушка.
— Т а то, мабуть, двері на мороз лущать,— сказала
М арта.
Мельхиседек встав, навшпинячки пробравсь в кімнату
до матушок, підкрався до вікна й задряпав нігтями в
шибку, аж тахля задзвеніла.
— Ой, щось стукає та дряпає в вікно! — знов заш е
потіли матушки.
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— Т а, може, то миша шкребе об стіну,— промовила
М арта.
Всі матушки попідводили голови й глянули на вікно.
В ледве примітному вікні видно -було чорну постать,
вона розп’яла руки й притулилась до вікна неначе загля
дала в хату.
— Ой, лишечко! Щ ось заглядає в вікно! Це якась
мара або потороча! — крикнули матушки.
Не встигли вони крикнути, за вікном вже стояла біла
постать, розіп’явши проти вікна руки з білими широкими
рукавами. М атушкам здалося, що то мрець, напнутий по
кривалом. Вони й справді полякались, повскакували з по
стелі й збились в одну купу коло лежанки. Благочинна
скочила з ліжка й втекла аж до порога. Якесь опудало
стояло за вікном, неначе мертве, непорушне, розставив
ши руки.
В світлиці всі заворушились. Прокинувся Балабуха.
Прокинулись старі батюшки.
— Щ о там таке? Чого ви гал асу єте?— загомонів
отець Мельхиседек.
— Он щось біле стоїть за вікном,— либонь мрець. Іди
лишень сюди та засвіти світло,— сказала М арта, сміли
віша й проворніша од інших.
О. Мельхиседек заглянув в кімнату. Біла постать
зникла.
— Де ж той мрець? — сказав Мельхиседек, дивлячись
на вік н о :— то, мабуть, ви хлиснули через міру пуншу
до подушки, то вам і мерці показуються. От до нас вони
не насміляться приступити.
Отець Мельхиседек послав одного студента у садок,
щоб він трохи налякав матушок. Двері рипнули. В хату
ввійшов з реготом мрець, напнутий простирадлом, одчинив
двері в кімнату й низенько поклонився матушкам. Страх
минув. Паничі сміялись, а матушки доти лаялись, доки
знов полягали в постіль. В світлиці знов усі загомоніли.
Страх та жарти прогнали сон.
— їй-богу, спати не хочеться. Щ о його робити !—
сказав отець Мельхиседек, і з тими словами він вхопив
подушку й кинув на край довгої постелі. Подушка влучи
ла в одного старого батюшку по лиці.
— Ти бог зна що робиш, отець Мельхиседек: дурієш,
як малий хлопець,— сказав старий батюшка й при тих сло
вах швиргонув подушку назад, на отця Мельхиседека.
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Але подушка поминула його та влучила благочинного по
голові.
Благочинний зобидився, схопився з місця, вхопив по
душку й з усієї сили кинув, як йому здавалось, на о. М ель
хиседека. Подушка знов бухнула по спині крайнього ста
рого священика. Старий спересердя знов шпурнув подушку
назад. Подушка бухнула в благочинного. Отець М ель
хиседек лежав посередині й тільки чув, як подушка літа
ла над ним, неначе здорова гуска, та десь гупала. Він не
видержав і зареготався.
— Дай боже вам побитись, а нам подивитись,— ска
зав він, не видержавши.
— Т о це усе ваші жарти, панотче! Т о це ви пустуєте
та не даєте нам спати! Давайте його душити! — крикну
ли батюшки й паничі.
Паничі впіймали о. Мельхиседека й почали шарпати
за сорочку. Благочинний і собі не втерпів: він ухопив
Мельхиседека за сорочку й шарпнув так, що в його ру
ках зосталось півсорочки; другі почали й собі сіпати й
обскубли панотця так, що на йому зостався тільки комір
та нарукавники.
— Отуди ік дідьку! Теперечки я зовсім голий,— ска
зав Мельхиседек, лапаючи себе за комір, що теліпався
на товстій шиї.— Господине! Дайте, будьте ласкаві, стару
сорочку, бо на моїй шиї зосталось тільки намисто з ко
міра,— говорив Мельхиседек, одхиливши двері в кімнату.
Онися встала, полапки знайшла в скрині стару чоло
вікову сорочку й подала о. Мельхиседекові. О. М ельхи
седек убрався й лагодився лягти на постіль, але роздрато
ваний старий батюшка налапав Мельхиседека й знов сіп
нув за сорочку так, що в його на шиї знов зостався тільки
комір. Паничі обскубли решту й рукави.
— Ой господине! дайте ще сорочку, та вже міцнішу,
бо знов оті кати пошматкують,— благав о. Мельхиседек
через двері.
Онися трохи розсердилась, одначе встала, навпомац
ки дійшла до скрині, полапки вийняла з скрині стару со
рочку й подала Мельхиседекові.
— Т ак вам і треба, щоб не лякали! — говорила Они
ся Степанівна,— але як цю подеруть, то вже більш не
дам.
Гості вже більше не зачіпали Мельхиседека.
Тепер вже справді усі потомились. Розмова й жарти
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якось не клеїлись. Усі незчулись, як позасипалії —дуже
міцним сном. Вже й мерці нікому не то що не п^яздеш лись під вікнами,— навіть нікому не снились.
юлЭ
Тільки що надворі почало розвиднюватись і вшеиишгаі
заворушились матушки, о. Мельхиседек тихенькое встає,
налапав кухля з раками, повитягав раки й поюіодкюд&в
під кожухи двом старим батюшкам, котрі спали як.шабнті. Н адворі почало сіріти. Отець Мельхиседек почав—кри
чати на всю хату й побудив усіх. Старі батюпншаеде
спали.
-Ц
— Як сплять! Як святі, а вчора мене набилиа^^сяами, як жиди Гамана,— сказав отець Мельхиседек, -пока
зуючи на сивих батюшків.— А доки ви спатимете! -Вста
вайте, а то під вами ще й раки розплодяться^ияэнефкв
отець Мельхиседек над самим вухом одного батшшжвдб
— Ой, щось щипається! Чорт зна що вигада®АаЫвпо
ти, отець Мельхиседек, щ и п аєш ся?— крикнув спрвиадаш
другий батюшка.
r n f :na
— Дух святий з нами! Я лежу од вас за верств$ОМоже, вас, панотче, блохи кусають,— сказав Мельхиовдеюдз
невинуватістю ягняти.
—
Старий батюшка знов крикнув і схопився з онлетмі.
В його на нозі висів рак.
аб є б я з
— А ба! Я казав, щоб ви не спали так довга, *бо,ннд
вами заведуться раки,— сказав отець МельхиседеЬЇ по
тягаючись.— Може, й під цим старим завелись pawsifoljaничі, а йдіть печерувати раки.
г зо ї
Отець Мельхиседек засунув руку під кожух iqcirpa®?u
витяг звідтіль рака. Студенти кинулись і собі печервуш^иіи
раки й витягли з-під панотця цілих п’ять штук, ійтсадий
панотець протер заспані очі, схопився з місця й паяФаЬ об
лапувати себе навкруги. Він боявся, щоб раки ^асфмюве
залізли, куди було не треба лізти.
бісїд^ н
В хаті піднявся регіт. Студенти ловили на постелі ра
ки й складали на тарілку. Благочинний схопився {з. нфдоелі й облапував кругом себе руками. Він боявся, чисанезМівелися часом за ніч і під ним раки. Отець МелЬх-нседек
одхилив двері в кімнату, де покотом лежали матушкщ/іпа^
брав жменю раків і потрусив ними матушок.
1—
— Н ате вам, матушки, на снідання павуків! — црмшзував Мельхиседек, посипаючи матушок зверху.
, —
Матушки спросоння вгляділи маленьких ракївН і їм
здалось, що то й справді здорові павуки.
нэынО

Щб7

— Ой павук! їй-богу, павук! Ой лишечко! — завере
щала М арта, на котру впав один рачок.
Слово «павук» зробило такий вплив, неначе іскра громовини. Матушки разом всі попрокидались, посхоплюва
лись з постелі й повтікали до лежанки. Благочинна угля
діла мохнатого рака й собі схопилась і стала на ліжку на
ногах.
— Т а це ж раки, а не павуки! — загомоніли, прочу
мавшись, матушки.— Де вони їх в гаспида набрали взим
ку ? Це усе жарти Мельхиседекові. Як же можна так
ж артувати?
— А чого ж ви так довго спите та викачуєтесь на соло
м і?— обізвався з світлиці отець Мельхиседек.— Це добрі
хазяйки: сплять пак до обіду. Спасибі ракам, що вас по
будили. Вставайте та по чарці давайте, а ви, Онисіє Сте
панівно, звеліть поварити раки на снідання старим пан
отцям, бо це ми під ними напечерували. Це ви виплоди
ли: чия праця, того й користь.
Отець Мельхиседек розігнав усім сон. Матушки шви
денько повмивались, поприбирались й вийшли до світлиці.
— А бачте, як швиденько прибрались. А то б і досі
качались на подушках та язиками мололи нісенітницю,—
сказав отець Мельхиседек.— Будемо пити вже похрестини, чи що.
Н а столі вже стояла закуска й горілка. Благочинний
прочитав «Отче наш».
Гості почали пити похрестини. Олеся розсердилась
за ті раки, звеліла запрягати коні і, покинувши в гостях
мужа, сама поїхала додому. Балабуха зоставсь пити по
хрестини.
Гості дуже розгулялись. Нікому не хотілось їхати до
дому. Час був зимній, безробітній. Дома брала кожного
нудьга за саме серце.
— А що, люди добрі? чи роз’їдемось додому, чи ще
куди гуртом заїдемо гостю вати?— подав свою гадку отець
Мельхиседек.
— Ой, не хочеться додому! Коли б так, щоб проїхати
тільки проз дому та й поминути її,— загомоніли матушки.
— Чия дома найближче, туди їдьмо усі гуртом гостю
вати,— подав раду отець Мельхиседек.
— Добре, добре!— крикнули матушки.
Найближче жив благочинний та Прокопович, батько
Онисії Степанівни. Гості почали вилічувати верстви, й
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вийшло, що Богуслав на півверстви ближче од Чайків.
Припадало їхати в Богуслав до Балабухи. Балабуха знав,
що його жінка стане гопки, як углядить цю всю компанію
в своїй світлиці, одначе не посмів сперечатись і запросив
до себе гостей.
Позапрягали коні. Гості повдягались і випили на до
рогу. Посидівши трохи в кожухах і випивши ще по одній
при новій декорації, гості вийшли на ганок; на ганку ще
випили на дорогу, випили до коней і до санок, почастували
погоничів і рушили в дорогу. Балабуха сів з Прокопови
чем на одні санки; вони виїхали з двору позад усіх.
Санна дорога була добра, але сніг був здоровий. По
обидва боки дороги лежали замети. Надворі було тихо
й вогко. Стояла м’яка одлига. Сніг лип до полозків, до
кінських копитів. Усе небо було закрите хмарами, як гу
стим білим димом. Н ад далекими горбами та ярами небо
ніби зливалось з землею, вкритою товстим білим сніговим
шаром. Здавалось, ніби сніг вкрив і землю, й небо, й вони
злились докупи.
Балабуха закутався в теплі вовки, насунув на лоб
теплу сиву смушеву шапку з вухами й незчувся, як зас
нув. Старий Прокопович неначе заметився од його сном
та й собі заснув, випивши добре на дорогу. Проти поїзда
їхав другий такий самий довгий поїзд: то їхали польські
пани-дідичі гуляти з нудьги так само, од сусіда до сусіда.
Батюшкам довелось звертати в замети. Коники пурхнули
з санками в сніг, наче в петльоване борошно. Легенькі
санки перехнябились на замет. Сонний Балабуха й
Прокопович повипадали з санок на ім’який сніг, неначе
на перини. В погонича в голові шуміло. Він навіть не
оглянувся назад на санки. Самі коні потюпали доганя
ти поїзд. Батюшки зостались спати на заметі. Прокоповичеві навіть приснилось, що він спить в себе в катразі, що в катрагу влетів рій, покрутився над ним та й
полетів.
Валка гостей в’їхала в Балабушин двір. Ворота вже
були причеплені до ворітниць, але так, що їх ніколи не
можна було гаразд причинити й зачинити, й воии завжди
стояли одчинені, неначе двір стояв з роззявленим ротом
повсякчас.
— Благочинна жде нас, виглядає, ворітечка поодчиняла,— говорили матушки, в ’їжджаючи в двір.
— Де ж це ще одні санки?— питав Мельхиседек, по
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лічивши санки.— М абуть, десь зостались. Це отець благо
чинний з Прокоповичем, певно, опізнились.
Гості увійшли в світлицю. В покоях було тихо. Олеся,
пообідавши, лягла спочивати. Матушки сиділи, ждали.
Ніхто не виходив, а господаря не було з дороги. Вони
перегляділи картини, подивились на голого Геркулеса, що
замахнувсь довбнею на якусь звірюку, й притихли, під
моргуючи одна на другу. Панни з котиком та пташкою
дивились на їх з стіни й здержували їх веселість та язи
ки, а Геркулес неначе замахнувся на їх довбнею та сва
ривсь нею, щоб вони мовчали, бо благочинна спить.
— Ой, стережімся, бо так і лулусне котрусь по голові
довбнею,— говорила М арта, показуючи на довбню в Гер
кулеса в руках.
— Такий, як Бонковський,— шепнула друга весела
матушка.
— Тільки в Бонковського здорові вусища. Це, мабуть,
благочинна зумисне почепила на стіні, щоб нагадував їй
Бонковського,— шепотіла М арта на вухо сусіді.
Гості сиділи та шепотіли. Батюшки не втерпіли й по
чали голосно розмовляти та жартувати. Олеся прокину
лась і догадалась, що до неї заїхала по дорозі вся компа
нія. Вона розсердилась і надумалась не вставати з постелі.
Тим часом батюшки виглядали в вікна, чи не їде Б а
лабуха, а Балабухи не було. Вже дехто згадав за чарку,
дехто про закуску, господар не їхав.
В одчинені ворота вскочили порожні санки. Погонич
спинив коні коло ганку, оглянувся — й рота роззявив:
санки були порожні.
— Щ о це за диво! Приїхали самі санки без благочин
ного,— промовив отець Мельхиседек, виглядаючи в вікно.
— Може, де встали на місті коло крамниць,— обізва
лась М арта.— А побіжи, панотче, та спитай в погонича.
Мельхиседек вибіг на ганок. Погонич стояв, витріщив
ши очі на ворота.
— А де ти подівав панотців?— спитав отець М ель
хиседек.
— М абуть, погубив по дорозі, бо на санках нема,—
обізвався погонич, чухаючи потилицю.
— А , ти, роззяво! Як же ти оце погубив? Чи ні разу
за всю дорогу не оглянувся, чи щ о ?— крикнув отець
Мельхиседек.
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— М абуть, роззява, погубив,— байдужно обізвався
погонич.
Мельхиседек вскочив в хату й розказав гостям, що
батюшки десь повипадали з санок. Посадили одного сту
дента й послали збирати по дорозі розгублених панотців.
Поки позбирали панотців, Олеся лежала на ліжку й
потягалась. День був сумний, нудний. Олеся пролежа
ла б тиждень, не встаючи з ліжка; з нудьги вона дістала
з стола «Волшебницю Рагі-Муїну» й почала її читати
втретє. Гості сиділи та нудились. Балабуха не вертався.
Отець Мельхиседек не втерпів, одхилив двері в кімнату
й гукнув: «Добрий день тому, хто в цьому дому!»
Олеся кинулась і впустила книжку. Для неї здалося,
що Мельхиседек кинув на неї раками; вона аж затрусилась.
Мельхиседек вглядів що благочинна лежить на ліжку, й
не посмів далі одчиняти дверей; він причинив двері, а Олеся
знов взяла «Волшебницю Рагі-Муїну» й почала читати.
«Коли напросив гостей, то нехай сам панькається коло
їх, а я не встану»,— думала Олеся.
— Лежить на ліжку та одпочиває,— тихісінько сказав
отець Мельхиседек матушкам.— Цссс... бо благочинна
книжку читає.
Тим часом студент позбирав по заметах панотців і
привіз до господи. Балабуха з Прокоповичем увійшли в
світлицю. Господар був теперечки дома,— і всі гості одра
зу набрались сміливості. В світлиці піднявся гомін та
регіт; навіть Геркулесова довбня й панни з котиками вже
нічого не могли вдіяти.
Балабуха увійшов в кімнату. Олеся страшно подиви
лась на його й знов втупила очі в книжку.
— Вставай, серце, та вітай гостей!— тихо сказав Б а
лабуха, неначе обвинувачений в якомусь проступстві.
Олеся знов липнула на його очима, ще глибше вту
пила очі в «Волшебницю».
— Вставай-бо, вставай! Годі качатись,— треба гостям
подати чай та закуску,— просив Балабуха.
— Коли напросив гостей, то панькайся з ними сам,
бо я не вийду до тих наміток та плахот.
— Одначе їздила до наміток та плахот горішків їсти,—
треба й наміток вітати та частувати,— сказав Балабуха.
«Потривай же ти, сарано! Я тебе швидко випроводжу
з хати»,— подумала Олеся й зітхнула, згадавши за Бонковського.
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Поки вона встала, наймичка подала самовар. Балабуха
поналивав стакани й звелів наймичці винести гостям.
Прокіп побіг на місто й накупив позаторішніх бубликів,
черствих та цупких, як ужевка.
Олеся хапком причесала голову, і як була в буденно
му поганенькому убранні, так і вийшла до гостей.
Матушки в намітках, в синіх жупанах поважно й якось
сумно сиділи рядком попід стінами, неначе поважні ди
пломати на конгресі. Олеся привіталась до всіх дуже бай
дужно й недбайливо й сіла коло стола; вона роздала всім
чай і мовчала. Матушки покуштували бубликів і трохи
зубів не поламали. Голодні батюшки трощили їх, аж в
зубах хрущало.
Розмова не клеїлась. Усі мовчали. Олеся сиділа, спер
шись на стіл, і кисло дивилась на Геркулеса на стіні. Ви
пили чай. Килина винесла пляшку з горілкою та чарки,
а на тарілці — черствого житнього хліба.
Гості випили по чарці, пожували чорного хліба й з а 
смутились. Олеся мовчала й не доторкнулась до хліба.
Н аставав сумний вечір. Гості були сумні, господарі сумні.
В хаті всі замовкли. Стало так тихо, неначе нікого в хаті
не було. Ніхто не піддавав веселощів та жартів, а тим
часом усі почували, що гульня не скінчилась: усім ще
хотілось гуляти,— всі побачили, що гульню ніби згубили
десь на шляху разом з благочинним. Як тільки Олеся
вийшла з хати, всі почали радитись, куди їхати. Парафія
отця Мельхиседека тепер була найближче. Він запросив
усіх до себе. Гості знялись і виїхали з двору. Н і госпо
дар, ні господиня їх і не держали.
— Ой, сестрице, я зуба зламала бубликом,— хвали
лась М арта сусіді.
— А я трохи не вдавилась черствим хлібом. Чи вона
пак так вітає й свого Бонковського?— спитала сусіда.
— Еге! якраз так! вона Бонковському смажить поро
сята в вільшаницьких поросятниках,— сказала М арта.
— Тільки трохи пересмажує,— обізвалась сусіда,—
але нічого те: у Бонковського зуби добрі,— не поламає.
Увесь поїзд поїхав до отця Мельхиседека. Мельхиседек
з жінкою побігли санками уперед, щоб зготувати полу
день для голодних гостей. Гості ночували, гуляли цілий
день, але впевнились, що вволю не нагулялись. Знов по
становили всім їхати до Прокоповича в Чайки й тільки
в Чайках вже впевнились, що нагулялись, скільки було
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треба,— досхочу. З Чайок всі роз’їхались до господи й
рознесли по околиці, як благочинна вітала гостей, лежачи
з книжкою в постелі.

VII
Господарство в Балабухи велося погано; Балабуха не
любив піклуватись ним, бо не був покладний чоловік.
Він більш за все любив читати книжки, лежачи в кімнаті.
Парафіяни не хотіли послухати та помагати йому, не хо
тіли ні орати, ні жати, тільки по давньому українському
звичаю збирали сіно толокою. Балабуха не любив навіть
їздити на поле й здававсь на наймитів та на робітників.
Н астав гарячий час — почалися жнива. Н а полі треба
було хазяйського ока, а хазяйське око не любило загля
дати на поле та хоч подивитись на роботу.
— Чом ти пак, М арку Павловичу, ніколи не поїдеш на
поле подивитись, що там роблять наймити та наймич
ки ?— говорила Олеся.— Вони й дома все одмикують од
роботи, а в полі — й потім.
— Коли не хочеться: я таке ледащо. Поїдь ти та по
дивись та й мені скажеш.
— От вигадав! Я не так поведена, щоб на поле їздити.
— Адж е ж другі матушки їздять. Он подивися, як
працює Онисія Степанівна: сама на поле їздить, сама ва
рить їсти косарям, сама пряде.
— А ти хочеш, щоб і я варила їсти на полі, підтикав
ши поли, як варить М оссаковська? Ну, цього од мене не
діждеш. Х іб а буде гарно, як твоя жінка запалиться та
засмалиться, як циганка? Поїдь лишень сам, не лінуйся,—
тобі тільки б з книжкою в руках лежати, та й годі.
— А тобі тільки б з Бонковським базікати. Ти мені
ні в чому не помагаєш, ти ні до чого не здатна, в госпо
дарській справі не досвідна.
— Зн ов заходився! Може, знов оце не будеш три дні
говорити. Вдягайся, лежню, та їдь у поле. Он наймити
лаштують вози, щоб возити пшеницю; не поїдеш, то по
бачиш, скільки-то раз вони за день вернуться з поля з
снопами.
Наймити й справді лаштували вози. Але як батюшка
спав трохи не до обіду, а матушка до півдня, то наймити
вештались по дворі, одмикували од роботи, все длялись
дурнички, а воли дурнісінько стояли в загороді.
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Виславши наймитів з двору, Балабуха звелів запряга
ти коні в повозку і, пообідавши, опівдні поїхав на поле.
Н а полі робота йшла, як мокре горить. Женців ви
йшло мало. Перестигла пшениця сипалась. Вже поспів овес,
поспів і ячмінь. Н а поле вийшов один косар ГІрокіп.
Балабуха виїхав на поле й вглядів порожні вози. Ви
пряжені воли паслись у пшениці; наймити спали під во
зом. Прокіп пройшов ручку на вівсі й, не розбираючи, що
то він косить, і розмахавшись, махав та махав грабками,
доки не зайшов в бур’ян і без тямки в голові косив бур’я
ни, аж грабки дзвеніли.
Невважаючи на те, що в Прокопа були не всі вдома,
він робив, як віл або мертва машина. А ле як тільки було
спиниться в роботі, то вже стоїть та й стоїть, витріщивши
очі на одне місце, доки його хто-небудь не сіпне за рукав.
Т ак було й тепер: Прокіп махав грабками, не розбираю
чи, що там у його під грабками: чи овес, чи стоколос, міт
лиця та усякий бур’ян.
Балабуха підійшов до Прокопа й гукнув:
— Чи це ти, дурню, бур’ян косиш?
— Г а !— гакнув Прокіп і спинивсь.
— Подивись лиш, що ти ото косиш,— сказав Бала
буха.
— Овес кошу, батюшко, а що ж мені косити?— ска
зав Прокіп.
— Ти, мабуть, зовсім здурів: ти косиш бур’ян.
— А справді, бур’ян. Оце диво! А я собі махаю та
махаю.
Балабуха побудив наймитів і погнав їх до роботи. Н а 
ймити понакладали вози, притягли рублями й рушили
додому. Балабуха обійшов поле, вирвав жмені плосконі,
матірки та льону, полежав трохи під возом, доки пройде
піт, і поїхав за возами. Тільки що вози виїхали на дорогу,
один віз розсипався. Воли геть потягли передні колеса
з війям. Снопи розсипались на дорозі. Наймит став і
тільки дивився на снопи. Н е встиг другий віз недалечко
од’їхати, тріснула вісь; колесо одпало,— віз ліг набік.
— Чортова справа коло дядькового в о за!— сказав Ба
лабуха.
— Старі вози, то й порозсипались,— сумно промовив
наймит і спересердя почав лупити пужалном бідні воли.
— Щ о ж тепер у світі робити?— бідкався Балабуха.
— А що ж робити: їдьте, батюшко, додому та виси174

лайте ціліші вози, та ще вишліть зайвого воза, щоб на
віз поскладати вози.
Балабуха бачив, що наймит каже правду, що тут, коли
сердитись, то треба сердитись передніше за все на самого
себе. Він сів на повозку й покатав додому. Але коло брич
ки була така сама справа, як і коло возів, Балабуха пере
їжджав через місто, зачепився за стовпець коло жидів
ської крамниці. Вісь хруснула, колесо одпало, а за коле
сом розпалась і бричка; Балабуха випав з брички й простягся на руїнах власного господарства. Од суші все по
розсихалось.
— Пху на тебе, сатано, з твоїм господарством!
Балабуха плюнув на старе цурпалля й пішов пішки
додому. Він послав Килину за титарем, а сам ліг на ка
напі, взяв книжку й почав з досади читати.
Прийшов титар. Балабуха розказав йому за свою приГ0 Д У.

— Бери, собі, титарю й поле, й хліб чи з половини,
чи за третю скибу, як хоч, тільки б мені не мати клопоту.
Цур йому, пек йому, тому господарству! Ш укай возів та
їдь на поле забирати снопи, що валяються по шляху.
— А що ж буде з вашою бричкою!
— Нехай погонич про мене тягне бричку до двору, а
ти швидше їдь проти наймитів.
Титар пішов клопотатись, і незабаром захуджені, мир
шаві коні притягли безщасну бричку в двір.
«Мене тут і кури заклю ю ть»,— подумав Балабуха. Він
взяв книжку й пішов у садок, щоб не чути й не бачити
того господарського клопоту. Тихенько він йшов чистень
кою доріжкою з гори до альтанки, котру Олеся звеліла
збудувати над самою Россю над скелями.
Олеся, зоставшись сама, почала нудитись; вона не
втерпіла — написала до станового, Трохима Максимовича
Ломачевського, щоб він прийшов одвідати її.
Рудий Бонковський вже трохи обрид Олесі; за Бон
ковського прийшлось Балабусі не говорити до Олесі
стільки днів, що якби їх полічити, то вийшло б кільки
добрих місяців. Олесі це усе вже остогидло, й вона пішла
на приступ на станового. Ломачевський був вже літній,
трохи підтоптаний кавалер, але здоровий, плечистий, чор
нявий, з широким лобом, з товстими здоровими вусами
та з великими карими очима. Олеся навіть невважала на
його кирпатий ніс, котрий ще трохи й задиравсь вгору.
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Сміливість і веселість Ломачевського більше од усього
притягували до його Олесю.
Олеся взяла в руки книжку й маленьку роботу, пішла
в садок і ждала Ломачевського в альтанці; вона розгор
нула книжку, але не могла читати. Н анизу по камінні
шуміла вода й перебаранчала їй читати. Вона почала ви
шивати собі комірець, але й та робота їй остогидла. Густо
оплетений дикий виноград не пускав світу в альтанку й
закривав небо й вигляд на Рось. Олеся не любила сидіти
сама в темних закутках і вийшла виглядати Ломачевського.
Н езабаром Ломачевський з ’явився на горі, з люлькою
в зубах. Олеся стала на камені над водою й замахала до
його хусточкою. Ломачевський вглядів її, прийшов і при
вітався до неї.
— Чом ви так довго не приходили? А я зосталась
сама й трохи не вмерла з нудьги. Марко Павлович поїхав
на поле,— ідіть та походимо по садку.
— Ой поїхав мій миленький
Т а й у поле, в степ;
А я свою куделицю
Т а й об землю геп! —

промовив Ломачевський, сміючись.
Ломачевський став з нею поруч на камені. Поміж
камінням вилась маленька стежечка, кудою Прокіп вино
сив, може, кільки тисяч відер води поливати Олесині
квітки та дерева.
— Як би мені хотілось піти по цій доріжці та похо
дити по зеленій траві понад самою водою,— промовила
кокетно Олеся.— Ой, боюся впасти!— крикнула Олеся,
ступаючи на дуже крутий спуск між здоровим камінням.
— Дайте мені руку, я вас зведу,— сказав Ломачев
ський, хапаючи Олесю під руку.
— Ой, упаду! Яка крута гора!— крикнула Олеся й,
посунувшись скобзькими черевичками наниз по дрібних
камінцях, впала на руки Ломачевського. Ломачевський
вхопив її обома руками й звів наниз. Олеся закотила очі
під лоб і зовсім спустилась на його руки. Місце було гар
не, але дике й закрите з трьох боків; то було глибоке
узьке міжгір’я; по обидва боки стояли круті косогори,
неначе стіни; на одному косогорі розрослась густа-прегуста дереза, терен та шипшина, неначе тонке зелене
руно. Н ад тим руном з самого верху стриміли гострі скелі,
а внизу росла купа розкішних верб; внизу на плискова
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тому зеленому березі було розкидане каміння, неначе його
хто зумисне навернув на зелену траву й по неглибокій
воді; вода лилася між камінням і через каміння й тихотихо шуміла, неначе гралась та лащилась до гладенького
каміння, до зелених бережків. Серед річки стримів кам’я
ний острів, через котрий билася по щілинах сердита хви
ля, а за Россю знов стримів скелистий берег, під котрим
стояв темний млин з п’ятьма чорними здоровими коле
сами.
Олеся скочила на зелений, як шовк, бережок і почала
легенько стрибати з каменя на камінь. Становий кинувся
й собі стрибати, щоб впіймати Олесю.
— Одже не впіймаєте,— сказала Олеся, перестрибую
чи ще далі од берега.
— Ба впіймаю!— сказав становий і перескочив через
шум.
Але Олеся була легша на скоки; вона перелітала з
каменя на камінь, мов коза, підібравши поділ сукні. Її
ноги зачіпали кущі шерсткої осоки та водяних півників;
кущі шелестіли; Олеся вскочила в таке місце, де лежало
каміння в високих кущах татарського зілля та очерету;
вона присіла за осокою, виглядала звідтіль, і тільки її го
лова чорніла, та блищали ясні, вакханальні очі.
Важкий становий розгорівся, стрибонув через два
камені, поскобзнувся й шубовснув ногою в воду. Олеся
зареготалась і заляскала в долоні. Місце було одначе
мілке; становий замочив тільки чоботи, скочив, як тигр,
в очерет і вхопив Олесю за талію.
Олеся звинулась легким станом, перескочила через
осоку; осока зашелестіла по її сукні. Олеся вскочила на
берег.
— А що, впіймали!— кричала Олеся, стоячи на зеле
ному березі.— Ой, яка гарна жабка! Впіймайте мені оцю
жабку, то я сама дамся вам у руки.
— Х іб а ви зроду не бачили ж а б ?— кричав становий
з осоки.
— Я подивлюсь, які в жаби зуби,— сказала Олеся.
— В якої ж пак жаби ви бачили зуби?
— В такої, як ви. Впіймайте,— я подивлюсь, чи в
жаби такі зуби, як у в ас ?— кричала Олеся.
Становий закачав рукави й почав печерувати жабу;
бідна жаба кинулась стрибати по камінцях, пірнала, ви
ринала. Становий ганявся за нею, знов замочив чоботи,
12 — І. Нечуй-Левяц1кий, т. 4,

177

&ле таки налапав жабу під камейем і виніс її на берег,
піднявши високо вгору. Олеся крикнула й кинулась біг
ти, але не на гору, а в верби. Ломачевський гнався за
нею, держачи високо в руці жабу за лапу, й догнав Оле
сю під скелею; далі вже не було куди бігти: зосталось
хіба лізти на скелю. Олеся притулилась до скелі, кричала
тоненьким голоском і тріпала руками. Ломачевський, з а 
стукавши її, взяв за талію й показував жабу.
— Ну, тепер дивіться, чи є в жаби зуби,— жартував
становий, тикаючи до Олесі жабою. Олеся випручалась
і кинулась бігти берегом. Ломачевський погнався за нею
навздогінці.
— Киньте жабу, бо втечу додому!— верещала Олеся.
Ломачевський кинув жабу в воду; жаба булькнула й
сховалась.
Олеся од страху втерла сльози хусточкою й присіла
на плисковатому камені. Ломачевський сів коло неї й одсапував.
— Ой, які гарні жовті квіточки он ростуть на скелі.
Полізьте та нарвіть мені з їх букет,— сказала Олеся, гра
ціозно підвівши очі на скелю.
— Знайшли квітки! Т а то бур’ян, а не квітки! З ах о 
тілось вам в петрівку мерзлого.
— Т о на ваші очі бур’ян, а на мої — то чудові квіточ
ки. Підіть-бо нарвіть!
Ломачевський встав і, витираючи мокре лице хусточ
кою, подерся на круту скелю, де, неначе на стіні канде
лябр, причепився в щілині коріннями густий кущ жовтих
квіток. Н а крутому, як стіна, боці гори поміж здоровим
камінням ріс терен та кущі дерези, материнка та чебрець.
Ломачевський продерся через колючий терен, видрався
по визубнях та зазубнях на круту скелю й смикнув кущ
квіток. Дрібні камінці та пісок посипались йому на голову
та на плечі. Олеся дивилась знизу на його високу здоро
ву постать, котра ніби висіла над скелею, до половини
прикрита зеленими кущами, й думала:
«А ну, чи схожий він хоч трохи на принца Ібрагіма
в «Волшебниці»?
Ломачевський обернувся з кущем квіток в руках. Оле
ся вгляділа його блискучі очі та погляд, що падав на неї
зверху, вгляділа його куций ніс і смуглявий вид і зіт
хнула.
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«Схожий, але не зовсім! тільки очі блищать, як у прин
ца Ібрагіма»,— подумала Олеся й легко зітхнула.
Ломачевський вернувся з квітками в руках, комічно
став на траву одним коліном і подав Олесі поганенькі
квітки; на йому вся одежа була мокра; волосся на висках
поприлипало до лиця; лице аж пашіло. Ломачевський
впав на холодний камінь і не міг одсапнути. Олеся взяла
квітки, понюхала й кинула в воду.
— Пхе, як паскудно пахнуть бур’яном! Це такі квітки,
як ви,— сказала Олеся.
— Х іб а я пахну бур’яном?— крикнув Ломачевський.—
Потривайте, ось я оддишу! Я знов впіймаю вам жабу й
укину вам у кишеню.
Олеся крикнула й кинулась бігти на гору. Ломачев
ський погнався за нею; вона вскочила в альтанку, витягла
з кишені роботу, сіла й почала вишивати.
— Ви казна-що шиєте; покиньте оте паскудство! —
сказав Ломачевський, сідаючи поруч з Олесею.
— Як-то казна-що? Пошию та приберуся, то й покра
щаю.
— Ви й так гарні. Дайте сюди, я вам поможу,— ска
зав Ломачевський, вирвавши з Олесиних рук роботу й ки
нувши ЇЇ в бур’ян.
Олеся хотіла -вхопити роботу й встала. Ломачевський
вхопив її за талію й почав гаряче цілувати в щоку, аж
одляски йшли на ввесь садок.
Тим часом Балабуха, побалакавши з титарем, взяв
книжку й пішов у садок, щоб спочити в альтанці й поле
жати з книжкою в руках на лавці в холодку. Він бачив,
як Ломачевський ганявся за Олесею, як вони вбігли в
альтанку, почув одляски гарячих поцілунків і прожогом
кинувся до альтанки. Олеся й Ломачевський, почувши,
що хтось телепається по доріжці, замовкли й перестали
пустувати. Олеся миттю достала з бур’яну комірчик і ки
нулась до роботи так пильно, неначе вона хапалась скін
чити її доконче до вечора. Ломачевський встав і подав
Балабусі руку. Балабуха дуже байдужно привітався до
його й сів на лаві. Олеся навіть не підвела очей од ро
боти.
Всі мовчали. Балабуха курив люльку, насупивши бро
ви; вся його душа збурилась до дна,— йому хотілось
пхнути Ломачевського з скелі в воду, але він, зроду не
12*

179

сміливий і делікатний, не смів навіть Ломачевському й
слова сказати в вічі.
— Здається, час вже чай пити,— несміливо й соло
денько промовила Олеся й встала.
З а нею повставали з лавки Балабуха з Ломачевським.
Олеся вийшла з альтанки й пішла на гору; слідком за
нею мовчки пішов Ломачевський, а за ним Балабуха. Л о
мачевський розпочав веселу розмову, неначе нічого такого й
не трапилось. Олеся усе дуїмала, чи примітив Балабуха, що
вона жартувала з Ломачевським та залицялась до його,
чи, може, нічого того не бачив? Прийшли додому й сіли
за чай. Ломачевський й Олеся розмовляли веселенько, не
наче між ними нічого й не трапилось.
Балабуха курив люльку й не обзивався ані словечком.
Олеся усе поглядала на його насуплені брови й придала
собі ще більше веселості, але її веселість була підроблена,
якась черства й навіть чудна. Вона сміялась чудним смі
хом, як сміються акторки на сцені. Чим далі, тим вона
більше й швидше говорила, скоком перескакувала дуже
чудно з однієї теми на другу. Ломачевський догадувавсь,
що панотець дещо підглядів: він примітив, що починаєть
ся щось недоладне, випив чай і швидко зник з світлиці.
Олеся допивала чай і скоса поглядала на Балабуху.
— Чи це ти обламався в дорозі, що серед двора сто
їть поламана наточанка? — спитала вона ненатурально
високим тоном. Балабуха мовчав і пив чай.
— Т итар сказав мені в ганку, що вози з снопами по
розпадались по дорозі. Чи то пак правда? — знов спита
ла Олеся.
Балабуха навіть не глянув і мовчки пив чай.
— Чом це ти не обзиваєш ся? Чи ти сердитий, чи
щ о? — вже сердито й натурально спитала Олеся.
Балабуха насипав тютюну в люльку, ліг на канапі й
взяв в руки книжку. А ле він не читав її, бо й листків не
перегортав.
— Чи вже все жито вижали? — спитала більше для
своєї проби Олеся.
Балабуха буцімто читав і не обзивався.
— Т а говори-бо, чого ти мовчиш?— вже крикнула Олеся.
— Біжи спитай в Ломачевського! — не втерпів Бала
буха, щоб не обізватись.
— Я й угадала, що так буде. Безталанна я людина з
таким чоловіком! — крикнула Олеся.
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Вона думала, що Балабуха не все бачив і не все чув.
— Добра безталанна, що цмокалась з становим на
ввесь садок,— одрубав Балабуха.
— Чорзна-що вигадуєш; мабуть, тобі в вухах цмока
ло. Т а то, певно, свиня гарбуз їла: он подивись, плигнула
через перелаз в двір.
— Може, свиня й жаби печерувала в Росі,— одрубав
Балабуха.
Олеся догадалась, що Балабуха усе бачив з гори з-за
кущів; її взяла злість.
— А хоч би й жаби печерувала! Щ о ж у тому пога
ного? Покарав мене господь тобою: вмієш за кущами
підстерігати, а за возами не підстерігаєш. Он твої вози
порозпадались серед базару жидам на смішки. Добрий
господар! Доведеться самій ходити коло возів.
— Не будеш ходити коло возів, коли й за твоїм хатнім
господарством ходить Килина,—тихо обізвався Балабуха.
— Т о було тобі брати Онисю,— та б тобі й воли по
ганяла, й за плугом ходила. Я не в такому домі зросла,
не так вихована, як твоя Онися. Безталанна я! Н е можна
з людьми й говорити.
Олеся впала на стілець і залилась слізьми. Вона пла
кала; Балабуха ніби читав книжку.
— Кинь книжку, а то я тебе покину! — крикнула
Олеся на всю хату.
Балабуха читав та смоктав люльку; на душі в його ні
би лежав камінь.
— Кинь книжку та говори,— кажу тобі!
Балабуха ніби перегорнув листок, хоч він не міг і сло
ва розібрати.
Олеся скочила з місця, одчинила двері й крикнула:
— Погоничу, запрягай коні!
А ле вона згадала, що серед двора стримів тільки ди
шель з передніми колесами, на которих було б не зовсім
догідно їхати; вона вхопила капелюш, накинула на голову
перед дзеркалом, натягла рукавички, вхопила в руки зон
тик і, не попрощавшись з Балабухою, вибігла надвір. Б а
лабуха навіть не глянув на неї.
Олеся пройшла попід вікнами, вийшла за двір і огляну
лась на ганок; вона сподівалась, що Балабуха побіжить
за нею слідком, буде її перепрошувати, благати, а Бала
буха лежав собі на канапі. Олеся пішла улицею, перейшла
Рось через греблю, спинилась, обернулась,— Балабухи не
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було видно. Вона пішла стежкою понад Россю навпрос
тець, минула монастир, вийшла на луки й знов огляну
лась,— нікого не було видно, а вона сподівалась, що Б а
лабуха пошле за нею навздогінці хоч Килину або найми
та, але нікогісінько не було видно, тільки одна корова
пленталась через греблю.
Олеся посварилась зонтиком до свого дому, которий
було видно на горі, й знов пішла тихою ходою понад са
мою водою. Стежка повилась на гору, де вже було видно Х о 
хітву. Олеся вийшла на гору, сіла на траву й задумалась.
Сонце стояло вже низенько над самим Богуславом.
Внизу, по долині, вилася Рось по зелених луках, як си
ня стрічка по зеленій сукні. З -з а Росі тяглися ряди гір,
вкритих густим лісом. Далеко проти сонця видно було
високий шпиль — горб з монастирем зверху, а під горбом
шумів по камінні шум; вода біліла проти сонця, як сніг;
бризки в шумі блищали, як бите скло. Н а взгір’ї видно
було Богуслав, засипаний золотим тихим світом сонця.
Вона думала про недавню подію, й душа її знов забаж ала
щастя, гарячого щастя, якого вона ще не зазнала, бо ще
не любила всім серцем, правдивим, щирим коханням, ще
не виявила всієї палкої душі, всього кохання, що затаїло
ся в її серці глибоко-глибоко, на самому дні.
Олеся зітхнула, глянула на луки,— луки лисніли зе
леним килимом проти сонця. Н а стежці не видно було ні
живої душі,— за Олесею ніхто не думав бігти та її про
сити. Вона обернулась до Х охітви,— над Россю було вид
но батькову хату й садок. Олеся пішла до батька.
Балабуха все лежав на канапі й думу думав. Вже зай
шло сонце, вже й смеркло. В хаті стало поночі. Балабу
ха сподівавсь, що от-от рипнуть двері, і ввійде Олеся —
двері не одчинялись; Олеся не прийшла.
Балабуха догадавсь, що Олеся чкурнула пішки в Х о 
хітву до батька. Він встав, засвітив свічку, одімкнув камоду, витяг здорову книжку в дощаних палятурках, таку
завбільшки, як церковна мінея,— то був його діяріуш. В
тому діяріуші він записував, по звичаю вчених людей то
го часу, ще як він був студентом — то к а н т и , то всякі
вірші, то пісні, то латинські фрази, так написані квадра
том, що їх можна було читати на всі чотири боки з усіх
боків і вгору і вниз — і виходила та сама ф раза; то були
позаписувані квадрати з цифр так, що на всіх стовпчи
ках виходило однакове число. Ставши священиком, Бала182

буха почав записувати туди за погоду, за урожаї хліба
й сіна, записував, де проявилась яка чудовна ікона, запи
сував часом свої думки, свої погляди, навіть компонував
вірші, хоч і поганенькі, на усякі випадки з свого життя.
Балабуха записав рік і число місяця, й записав всі ви
падки того дня, записав, як він їздив на поле, як розси
пались вози й снопи, як наточанка обламалась коло ба
зару. Балабуха обсміяв самого себе як поганого господа
ря й спинився: річ доходила до Олесі, до випадків в садку.
Балабуха терся, м’явся, не смів назвати Олесі й ста
нового на ймення й поклав собі записати ніби історію
Дафніса та Хлої. «Сьогодні, в п’ятій годині перед вечо
ром, я підглядів з-за кущів, як Дафніс та Х л о я ловили
жабу. Х лоя втікла в альтанку. Дафніс догнав її; Х лоя з
Дафнісом...» Балабуха був написав, що Х лоя з Дафнісом
цілувались, але зам азав слово «цілувались» і написав:
«Х л оя з Дафнісом їли сирого гарбуза в альтанці. Госпо
ди, прости навіжену Хлою , наведи її на розум і сокруши
ребра Дафнісові! Прискорбна душа моя навіть до смерті.
Господи, дай мені сили й терпіння, да не загину до
кінця!»
Балабуха ще довго виливав свої думи та сентенції,
доки його сон не зміг. Килина дожидала господині, та не
діждалась; вона подала Балабусі вечерю й розпитала, що
варити на завтра на обід. Балабуха оддав Килині ключі
од комори, сказав варити, що вона схоче, погасив світло
й ліг на ліжко. А ле сон не брав його. Він не спав усю
ніч; тільки перед світом заснув міцним, важким сном і
проспав до півдня. Прокинувшись, Балабуха вийшов до
пекарні й спитав у Килини, чи не приїхала матушка. М а
тушки не було. Балабуха махнув рукою, сів за обід, по
обідав і ліг на канапі з книжкою в руках. Вже сонце ста
ло на вечірньому прузі, вже почало вечоріти, вже й сон
це зайшло й надворі сутеніло, а Олеся не верталась.
Балабуха махнув рукою й ліг спати.
А Олеся, прийшовши в Х охітву до батька, розказала,
який до неї Балабуха недобрий, ніби й розплакалась, але
пролила одначе всього дві сльози, і все сподівалась, що
Балабуха приїде її просити. День минув, а Балабуха не
приїжджав. Вона переночувала в батька й на другий день
знов сподівалась чоловіка, а його не було. Старий Т ер 
лецький догадавсь, що Балабуха це приїде, й хотів сам
одэезти Олесю,
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—
Не поїду, тату, до його, поки не мине три дні: він
по три дні не говорить зо мною,— хоч говори з стіна
ми! — сказала Олеся.
Минув третій день. Балабуха не приїжджав. Терлецький звелів запрягати коні й сам повіз Олесю. Щ об по
мирити зятя з Олесею, Терлецький вирядив в Богуслав
для його два новісінькі волові вози.
Балабуха привітався до Терлецького й Олесі спокійно,
неначе між ним і жінкою нічого не трапилось. Ні Олеся
ні Балабуха навіть не спом’янули за Дафніса й Хлою й
розвели розмову про наточанку, котра й досі лежала се
ред двора, задерши дишель угору. Щ об догодити Балабусі, Олеся почала ходити до пекарні й порядкувати ко
ло печі. А ле од того вийшло більше шкоди, ніж користі:
Килина більше тямила в куховарстві, ніж Олеся,— Оле
ся тільки псувала страву. Р аз Олеся наготувала такого
борщу, що Балабуха вхопив ложку в рот, скривився, як
середа на п’ятницю, й більше й ложки не вмочив. Сама
Олеся не вмочила й ложки в страву й запримітила свою
помилку: вона знов здалась на Килину й перестала загля
дати в пекарню.
Помирившись з чоловіком, Олеся на радощах справи
ла після жнив обжинки: запросила на бал своїх знайомих
і між ними Ломачевського. Ломачевський знов почав бу
вати в гостях в Балабухи, але, гуляючи з Олесею по сад
ку, все озирався на кущі...
Восени пройшла чутка, що в Богуслав приїдуть на
квартирі гусари. Ввесь город ждав гусарів. Олеся все ви
глядала в вікно, кожного дня прибиралась та чепурилась,
неначе на святки.
Р аз одного ясного осіннього дня на базарі пройшла
звістка, що гусари вже йдуть. Олеся убралась у нову сук
ню, причесалась, понадівала на всі пальці персні й не од
ходила од вікон. З а Россю почувся військовий оркестр:
то вступали в город гусари, прямуючи до порона. Довгі
ряди коней з синіми гусарами спустились з гори на дов
гу гатку. Попереду їхали півчі, за ними їхали музики з
здоровими мідними трубами, на білих баских конях. Т р у 
би блищали на сонці, як золото, й при білих конях нада
вали картині щось дуже пікантне й героїчне. Сині мунди
ри, червоні ноги, блискучі жовтогарячі картузи з чорними
китичками зверху засяли ясними фарбами, неначе нама
льовані на картині. Дужий оркестр гримів в долині, й
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важкий гук розлягався понад Россю, між скелями гуч
ною луною. Баскі коні грали під гусарами.
Олеся вибігла на ганок і стала в граціозній позі. Гуса
ри перевезлись через Рось і усе наближались. О т розляг
лася голосна пісня по Росі й усе наближалась; от виїха
ли на гору півчі, й їх пісня вже долітала виразно до Олесиних вух. Серед хору високо стриміло кружало, убране
в червоні та сині довгі стрічки, обвішане брязкотьолами;
кружало підскакувало, танцювало над гусарськими голо
вами. Пісня замерла. Загримів чудовий оркестр, аж по
вітря задрижало. Гусари проїхали вулицею попід самим
городом. Збоку їхали офіцери, виграваючи на баских ко
нях. Олеся підвела голову й уп’ялась очима в офіцерів.
Офіцери були рослі, стрункі, здорові, столичні, розкішно
викохані. М іж ними визначувався один молодий офіцеркрасунь, з панським делікатним білим лицем, з чорними,
незвичайно чудовими бровами, з чорними здоровими ву
сами, стрункий та тонкий станом; його тонкі, цупкі ноги
гадюками обвивали баского чорного коня; коротенький
синій мундир, обшитий срібними шнурками неначе при
лип до молодого тіла й показував всі чудові його форми.
Темні очі блиснули на Олесю з-під козирка. Кінь став
дибки, граціозно зігнувши шию. Олеся вгляділа — й дух
притаїла, неначе замерла. Т ака дивна граціозна постать
тільки привиджувалась їй у сні та в гарячих мріях.
Жиди збіглись з усього містечка й обступили лавами
гусарів.
Олеся бачила тільки чорні кивері та сині плечі через
густу стіну чорних жидівських каптанів, але не зводила
очей з дивних рівних плечей, котрі одразу причарували
її. Вона була ладна бігти слідком, примогла б — летіла
за молодим гусарином. Ш видко гусари спустились з гор
ба в долину, тільки було видно чорні лиснючі кивері та
блискучі підкови. Олеся важко зітхнула й пішла в покої.
По обіді Олеся сіла близенько коло Балабухи, опови
ла його шию руками й почала промовляти солоденьким
голоском, держачи в обнімочку.
—
Знаєш що, серце М арку Павловичу! Треба мені
справити нову білу сукню; до нас наїхали петербурзькі
люди, а в мене ж нема ні однієї нової сукні; піду я
в крамниці та наберу на нову сукню. Чи так, чи ін-ак, а
доведеться з ними знатись; може, вони й до нас
прийдуть! — Балабуха був трохи гоноровитий; йому
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хотілось почванитись перед гусарами своєю жінкою.
Олеся знала, що він самолюбний, хоч на взір ніби й
апатичний та млявий. А ле Олеся вже розтрусила багато
грошей.
— Нема грошей ні шага, коли б ти знала, моя голуб
ко,— сказав він, зітхнувши.
— Т о я наберу набір, на квиток,— чи вже ж пак жи
ди нам не повірять? — вихопилась Олеся.
— Про мене, бери набір; будуть гроші, то заплати
мо,— сказав Балабуха, лягаючи набік на канапу.
Олеся цмокнула Балабуху й побігла в крамниці; їй
хотілось справити сукню доконче на неділю: вона споді
валась в церкві побачити гусарів і себе показати, споді
валась, що гусари доконечне зайдуть з церкви на чарку
горілки та на закуску.
До неділі біла літня сукня, облямована шовковими ро
жевими стрічками, вже була готова. Олеся звеліла в субо
ту побілувати прихожу й світлицю,— причепурила світли
цю, як на Великдень; підлогу вишарували жовтим піском.
В неділю, прибравшись по-літньому, невважаючи на осінь,
вона побігла до церкви. Гусари офіцери стояли коло кри
ласу. Всі панії й панни, скільки їх було в Богуславі, по
збігались до церкви подивитись на гусарів.
Олеся прийшла після їх усіх, наприкінці служби, про
йшла проз гусарів, зашелестіла білою сукнею й стала по
перед усіх коло царських врат так, щоб можна було скоса
поглядати на гусарів. Поправляючи сукню, вона ніби незумисне оглянулась набік. Поперед усіх гусарів стояв мо
лодий, високий, чудовий офіцер-красунь. Вона зар аз
впізнала того, що недавно вразив її в саме серце; впізна
ла його чудовий тонкий стан, обтягнутий синім куцень
ким мундиром, впізнала його чорні густі брови, чудові
сміливі темні очі, біле лице, рожеві повні уста, прикриті
темними чорними вусами, довгобразе, мужнє, але делікат
не лице. Олеся затрусилась і ледве встояла на ногах; во
на аж зблідла; дух забився; вона не чула, що співали в
церкві, нічого не бачила перед собою. Насилу вона опа
м’яталась, і серце ніби заграло: вона неначе почула десь
якісь дивні мелодії або чудові пахощі; якийсь дивний рай
одразу розгорнувся перед її душею.
Служба божа скінчилась. Офіцери приступили цілува
ти хреста... Перед нею ще раз майнув чистий, тонкий про
філь, чорне волосся, розкішна голова. Офіцери вийшли з
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церкви. Олеся стояла ніби в чаду; їй чогось заманулось
не то танцювати, не то співати, не то плакати.
Вона побігла додому, кинулась до дзеркала, поправи
ла сукню, причесала голову й сіла коло вікна. Перед вік
нами по улиці йшли валкою з церкви люди, перемішані
з простими синіми гусарами. Вона задивлялась на кож
ного москаля, впізнавала, шукала милого, але то все бу
ли прості гусари. Люди перейшли.
Н а улиці з ’явилась огрядна постать Балабухи. Олеся
аж зблідла,— вона ждала, що слідком за Балабухою по
кажуться офіцери; офіцерів не було; за Балабухою йшов
сторож з ключами.
Балабуха увійшов в покої. Килина подала самовар,
Олеся засипала й залила чай, сіла коло стола й задума
лась...
Балабуха сам напивсь чаю, Олеся не пила чаю й все
дожидала. Вже самовар потух; чай в чайнику перестояв,
а Олеся сиділа й не пила чаю. Гусари не прийшли. Оле
ся встала, з досади й чаю не пила.
А ж через два тижні після служби офіцери таки зай
шли до Балабухи на чарку горілки, як тоді казали. Оле
ся - трохи не вмерла, як угляділа молодого офіцера під
своїми вікнами.
Світлиця Олесина наче засяла од синіх з сріблом мун
дирів, од еполетів, шнурків, аксельбантів та орденів. Гу
сари рекомендувались, цокали закаблуками, стукаючи но
гою об ногу. Після вже немолодого поставного полковни
ка з кудлатою головою, після чотирьох офіцерів з пеле
хатими бурцями та вусами до Олесі прискочив молодий
красунь, цокнув підківками, ледве зігнув гнучкий стан і
промовив, подаючи руку:
— Поручик Іван Васильович Казанцев.
Олеся вгляділа, як одкрились його чудові, виразно об
ведені, червоні, як калина, уста, й блиснули рівні білі зу
би; його довгі чорні очі так і сипнули на неї огнем, а низь
кий, але гучний та м’який голос задзвенів у неї наче в
самому серці.
«Ой, зомлію, ой, у м р у !— майнула в Олесі думка.—
Я ка радість наливає моє серце!»
Полковник та старіші офіцери сіли коло Балабухи й
розпочали поважну розмову. Казанцев з двома молодши
ми сіли коло Одесі, Олеся нікого й не бачила, нікого й не
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слухала, окрім одного К азанцева; вона уп’ялась в його
лице своїми очима.
Подали чай і разом з чаєм горілку й закуску. Горіл
ка розвеселила й без того веселих гусарів. В світлиці роз
лягався гомін, клекіт. Олеся то пурхала по покоях, як
пташка, то сиділа в величній позі; вона примічала, що
подобається молодим гусарам; її чорні брови, темні очі,
натхнуті коханням, дуже виразно малювались при білій
сукні й робили великий ефект; на щоках заграли рум’ян
ці; розкішний бюст та гарна постать дратували молодих
хлопців; веселість розлила на її лиці, на очах принаду.
— Будете ви, панове, добре-таки сидіти та нудитись
в нашому Богуславі; в нас товариство маленьке; молодих
дам та паннів мало,— сказала Олеся, не зводячи очей з
Казанцева.
— О, не візьме нас нудьга, коли ви в Богуславі! —
одрубав К азанцев комплімент.
— Потривайте, ось настане зима! Я взимку трохи не
вмираю з нудьги,— сказала Олеся.— Повмираєте й ви
тутечки з нудьги.
— Нам не первинка жити в таких малих містах.
— Будемо заводити вечори з танцями, будемо прока
туватись кіньми; дамо собі ради! — крикнули молоді офіцери.
— Коли я не вмію їздити верхи,— сказала Олеся.
— Ми вас вивчимо,— сказав К азанцев.— Попросимо
других городянських дам, дамо свої коні та будемо проїжджатись юрбою верхи.
— Наші богуславські дами зроду не їздили верхом і
зроду не сядуть на коней; наші богуславські дами з а 
сміяли б мене, якби я поїхала верхи,— сказала Олеся.
— Як ви дасте привід, то й інші сядуть на коней. А
ви вивчитесь їздити верхи? — спитав Казанцев.
— А тож ! Я знаю, що тутешнє товариство підніме на
сміх, але я на це не дуже вважатиму,— сказала Олеся,
закинувши ногу на ногу по-кавалерському.
І Олеся вже марила, як то вона буде їздити на баско
му гусарському коні, а Казанцев її вчитиме. Вона скочи
ла з місця й почала походжати по світлиці. Казанцев
встав і собі, за ним другий молодий офіцер, і обидва при
стали до Олесі з обох боків.
— О, ми розворушимо ваш Богуслав! — гукнув Ка188

занцев, крутячи вуса.— Ми заведемо клуб, заведемо бали,
стягнемо всіх докупи.
— Х то ж піде в твій клуб? — обізвався полковник з-за
стола.— Х іб а Мошки з жінками та дочками.
— Ми попросимо отця благочинного, отця протоєрея,
ісправника, станового, докторів,— марив Казанцев.
— Схаменись! Духовні особи не підуть в твій клуб,
бо їм не дозволено,— знов обізвався полковник.
Ні Олеся, ні благочинний навіть не розуміли, що то
за клуб.
— Чи так, чи інак, а ми не дамо вам пропадати з
нудьги; ми витягнемо ваших дам з затвору на світ, з а 
ведемо танці, раути, пікніки,— говорив другий молодий
офіцер Погожаєв.
«Ой, коли б, господи, вони витягли мене з затвору,
та ще й швидше!» — думала Олеся, уп’явшись очима в
чудові малинові пухкі губи Казанцева.
— Я люблю вечори з танцями, та шкода, що в нас
нема гарного оркестру,— наші жидки як заграю ть, то ви
не схочете й танцювати,— сказала Олеся.
— Н аш полковий оркестр ладен вам, пані, служити
хоч і щодня,— обізвався полковник.
— От і добре! Дуже дякуємо! Нам тільки цього бра
кувало. В такому разі сподіваюсь незабаром і до себе на
вечір! — сказала Олеся, навіть не глянувши на свого чо
ловіка.
Балабуха здригнувся,— Олеся дуже вже швидко про
сила гостей на вечір.
— Я попрошу на вечір наших дам,— подивитесь, яке
наше богуславське товариство,— сказала Олеся, підморг
нувши легенько на Казанцева.
— Як воно хоч трохи схоже на вас, то ми зовсім щ а
сливі,— сказав К азанцев, брязнувши шпарко підковами.
Олеся спустила вії на щоки й спалахнула на виду.
Полковник встав; за ним встали другі офіцери й поча
ли прощатись.
— Не забувайте зайти на наш
вечір! — просила
Олеся.
Гусари подякували й розпрощались.
Олеся почувала, що її нерви неначе заграли. В світли
ці стало порожньо, тільки хмарами висів густий дим од
дорогих сигар. Вона неначе бачила в тому диму сині та
червоні блискучі постаті, бачила чудове лице К азанцева;
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його пишні очі наче світились і тепер, малинові уста смія
лись, а м’який низовий баритон лащився до її душі і все
ще лунав глибоко-глибоко в серці. Цілий день Олесі хо
тілось співати, грати, слухати музику; мрії роєм вилися
в голові, як бджоли в маї; якесь дивне, глибоке щастя
обхопило її душу... Скільки вона любила до цього часу,—
не варто було однієї хвилини того нового щастя, яким те
пер налилась вщерть її душа. Олеся таки впрохала му
жа, щоб попросити на вечір гостей та гусарів в неділю.
Н астала бажана неділя. Олеся звеліла зарізати три
останні гуски й два індики, що зостались на господарстві,
убралась в нову білу сукню з шовку, якого можна було
дістати в Богуславі, й ждала гостей. Приїхали надвечір
усі богуславські панки з синами, приїхали Олесині сестри.
Після всіх наостанку прийшли офіцери. Надворі зашумів
оркестр; він був такий здоровий, що його не можна було
вмістити ні в сінях, ні навіть в цілій світлиці. Вечір був
тихий та теплий, сливе літній. Поодчиняли вікна в світ
лиці й поставили оркестр під вікнами. Ніч була темна та
чорна. М узики розставили свої пюпітри, порозкладали
ноти й посвітили ліхтарі. Ш ирокі мідні труби заблищали
на чорному фоні ночі фантастичним сяєвом. Оркестр за 
гримів, аж тахлі в вікнах задзвеніли. Олеся глянула в
вікно на небачену картину й стояла, неначе причарована;
обернулась вона назад,— світлиця Nаж сяла, аж пишалась
гусарськими синіми куценькими мундирами, еполетами,
шнурками та орденами. Коло Олесі вився Казанцев, при
гладжений, причесаний, в дорогій блискучій одежі,— чу
довий чорнявчик, як гвоздик. Старіші офіцери сіли грати
в карти, молоді пішли в танець. Олеся забула вже Лома
чевського. Бонковський сидів в кутку, скорчився в три
погибелі й довго не смів перед гусарами виступати в та
нець; його кучерява здорова голова, кругле, повне та з а 
горіле лице здалося теперечки Олесі схожим на здорового
рудого гарбуза в картоплі.
Казанцев зарядж у вав танцями: після кадрилі завів
рондо, правував по-французькій, хоч його, само по собі,
ніхто не розумів, і причарував усіх богуславських паній
та паннів. Офіцери поводились делікатно, обходились з
товариством просто, не вдавались в столичну пиху, ж ар
тували, говорили дамам компліменти з легким насміхом,
котрі вони приймали за щиру правду. Матері повбирали
своїх дочок, як ляльок,— кожна сподівалась залучити же190

йихів для дочок. Але молоді офіцери найбільше увивались
Коло Олесі: вона була сміливіша й веселіша од усіх і тан
цювала краще од усіх.
— Як вам сподобався наш вечір, наше товариство?
М абуть, будете навпісля сміятись з нас,— спитала Олеся
тихо в Казанцева.
— Ох, борони боже! З кого, з кого, а вже з вас не до
ведеться мені сміятись,— сказав Казанцев, скоса погля
даючи на тонку Олесину шию.
— От вже й зар аз таки смієтесь з мене! Х іб а ж пак
тут нема кращих од мене? — попросту спитала Олеся.
— Од вас, мадам, трудно знайти кращих і деінде,—
зашепотів Казанцев трохи не над самим Олесиним вухом.
Він ледве вдержався, щоб не вхопити її за талію й по
цілувати в маленьке вухо.
— В вас чудове маленьке вушко,— ще тихіше промо
вив К азанцев; — якби не при людях, то я б вас поцілу
вав у вушко.
Олеся зареготалась од радості на всю світлицю.
— Я не знала, що ви такий...— тихо сказала Олеся.
— В вас гарненька кругленька талія,— ще тихіше
промовив Казанцев.
— Ви, очевидячки, смієтесь з мене; бачили ж ви кра
щі талії та вуха в П етербурзі,— ще тихіше обізвалась Олеся.
— Я вам скажу, і в Петербурзі таких мало,— сказав
Казанцев.
Олеся прийшла до одчиненого вікна й поклала руку на
одвірок. Маленька повненька рука забіліла на темному
одвіркові, як мрамор; золоті персні блищали м’яким сві
том. К азанцев став поруч з Олесею й з жадобою пантру
вав на білу ручку.
— Яка в вас чудова ручка! Я вас поцілую в ручку,—
сказав Казанцев, заступивши вікно й поклавши свою до
лоню на її руку.
Олеся ледве примітно повела очима назад.
Під вікнами, серед чорної ночі, блищала сливе фан
тастична картина. Сяли блискучі труби,— оркестр грав
якусь арію.
Олеся ледве чула музику; вона тільки почувала гаря
чу долоню на своїй руці й скоса роздивлялась на гла
денький матовий лоб Казанцева, обрамований збитими
чорними кучерями, та на чудові чорні брови, під котрими
горіли дві іскри в темних очах. Гаряча рука, дужий гук
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музики страшенно дратували її напружені нерви, хвиля
ми збурювали кров,— вона ледве вдержалась, щоб не ки
нутись на шию Казанцеву, не вп’ястись п’явкою устами в
його чудові брови.
— Розкажіть мені за Петербург,— які там люди, зви 
чаї, які там доми та бали,— опитала Олеся.
— О, в нас, в Петербурзі, такі дива, за які в казках
розказую ть: в нас зали всі в золоті, дзеркала од помосту
до стелі і навіть на стелі; в нас на балах заразом танцює
по сто пар, а грає по п’ять оркестрів на хорах.
— Х іб а ж у ваших залах і хори є, неначе в церквах?
— А якж е! хори кругом усієї зали, а над хорами ще
другі хори, такі заввишки сливе, як лаврська дзвіниця.
Звідтіля дивиться та публіка, що не танцює, баби, діди
та всяка нечисть. Н аші дами просто при людях обніма
ються й цілуються з кавалерами при фантах, в іграшках.
— Н евже! — крикнула Олеся, обернувши до його
лице.
— їй-богу, правду кажу,— цілуються: є такий фран
цузький танець — як скомандує один, то всі дами кида
ються на шию своїм кавалерам та цмок їх у губи! — ска
зав Казанцев.
Олеся трохи не підскочила,— їй страх як схотілося по
гуляти на таких вольних балах, одначе вона не зовсім пой
няла віри тому.
— Ви, певно, жартуєте,— мабуть, глузуєте над нами,
селянами.
— їй-богу, мадам, не жартую! Н а те в нас столиця.
Наші дами не такі благочестиві, як ваші — самі ходять в
гостиниці та в трахтирі, з ким хотять, їдять, п’ють, з па
ничами обнімаються; наші дами хилять вино й навіть
лікери незгірше нас.
К азанцев замовк. Олесю потягли думи в ті щасливі
краї.
— Чи не час би вже столи за ст е л я т и ?— спитав Б а
лабуха, приступивши до Олесі.
— Може й час,— сказала Олеся й вийшла розпоря
джатись.
Столи позастеляли. Гості посідали. Олеся сіла між Казанцевим та Погожаєвим. Чує вона,— під столом шару
дить і хтось торкає її чоботом в ногу то з одного боку,
то з другого. Олеся брикнула закаблуком Погожаєва раз,
а далі другий і тихенько наступила черевиком на ногу
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Казанцева. Казанцев кинув на неї довгий-довгий погляд,
налапав під скатертею її руку й здавив так, що Олеся
ледве не крикнула. Довго тяглася вечеря; довго всі цо
котіли й пили.
— Ваша вечеря смачніша од наших; в нас як часом
подадуть на стіл цілу серну або печеного ведмедя, то не
знаєш, як і од’їстись. Але нам вже проїлись ті печені вед
меді,— ваші гуси смачніші.
— Невже в вас їдять ведмедів? І так-таки подають
на стіл цілого печеного вед м ед я?— спитала Олеся.
— Цілісінького! Лежить мов живий.
— Н у! ви, панове, мабуть залізли в хмари,— я б зро
ду не їла печеного ведмедя!
— Якби покуштували, то б і їли: там такий добрий,
як конфети з варенням,— брехав Казанцев.
— Х іб а ведмідь солодкий? — спитала Олеся.
— А вж еж , солодкий! З одного боку солодкий, а з
другого кислий,— додав Погожаєв.
— А з третього? — спитала Олеся, сміючись.
— А з третього шинка, чи «ветчина», ведмедяча «вет
чина» — це ж шик! — додав Казанцев.
Невважаючи на печених ведмедів, офіцери вклали в
копи три печені гуски, індика й кільки курок і почали
дудлити чудову наливку стаканами.
К азанцев налив Олесі чарку наливки. Щ об не одстати од петербурзьких дам, вона стукнула чарку, а потім
Другу; вона тепер сама налапала руку Казанцева під сто
лом і гладила її.
Н а столі не зосталось ні рісочки; пляшки стояли по
рожні. Гості встали з-за стола. Зн ов почалися танці. К а 
занцев приступив до дам і причепивсь причепою, щоб во
ни вивчились в його їздити верхи. Всі дами одмовлялись,
одна Олеся згодилась, сидячи на стільці й закинувши но
гу за ногу, але все-таки не насмілилась брати науку їзди
в К азанцева,— вона трохи боялась людського поговору.
Гості роз’їхались вже перед світом.
Після Балабухи мусив дати бал офіцерам ісправник,
після ісправника — доктор. З початку зими приїхала пол
ковниця й дала в себе бал. Олеся бувала на балах і хоті
ла, щоб таке життя хоч би й до смерті тяглося.
Щ об розважити себе й дам, офіцери задумали прокатитись, як випав сніг. Стала перша санна дорога. Офіце
ри налагодили санки, позапрягали тройки коней, з мальо1 3 — І. Н еч уй-Л евицький, т. 4.
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ваними дугами, з брязкалами, з дзвониками, і раз по обі
ді позабирали всіх знайомих міських дам і повезли про
катувати в ліс. Офіцери попарувались з дамами, кожний
по своїй вподобі. К азанцев сів з Олесею. Поїзд рушив з
міста; дзвоники задзвеніли, брязкотьола забряжчали.
Всі жиди позбігались на місто, щоб дивитись; діти бігли
за саньми за самий город; перекупки вставали й витрі
щали очі. Баскі гусарські коні, загинаючи голови набік,
як на крилах, полинули по чудовій м’якій дорозі. К азан 
цев звелів своєму погоничеві зістатись позад усіх. Дорога
повилася понад Россю, по косогору.
По обидва боки Росі стояли круті горби, поперерізу
вані й перетяті глибокими, узькими ярками; і долини й
гори були засипані свіжим білим снігом, неначе лебединим
пухом; небо було вкрите білим прозорим туманом; через
туман лився срібний, тихий світ вечірнього сонця. Н адво
рі було тихо, мертво... Н а крутих горбах мрів густий ста
рий дубовий та грабовий ліс, вкритий інієм.
Довгий поїзд летів до лісу по чудовій місцині; дзвони
ки дзвеніли; гук рознісся по долинах, по горах; луна вда
рила в гори, в ліс. П оїзд виїхав на невеличкий луг. По
над Россю, в лузі стояли рідко розкидані розкішні старі
дуби з рідким розкидчастим гіллям, неначе порозпинали
сотні рук на всі боки. Кожна гілка була вкрита широкою,
на два пальці смужкою інею. Узлуваті сучки та гілки
стриміли вгору, наче розчепірені пальці рук, висіли вниз,
як пазури на птичих ногах; на сучках, на гілках біліли
та світились наскрізь ніби довгі гусячі пера з дрібненьки
ми зубчиками, котрі стриміли то вгору, то вниз, то скла
дались пучками, букетами, звішувались вниз, переплуту
вались, перехрещувались чудними взорцями й світились
наскрізь.
З а лугом на горах почався грабовий ліс. Дві високі
ніби фантастичні стіни лісу обступили білу пухову доро
гу; тонке, як чорні нитки, молоде грабове гілля спуска
лось зверху до самого долу на м’який сніг; дрібний іній
обсипав його ніби тонким пухом та дрібними алмазами;
іній блищав, світився, переливався матовим білим світом.
Дорога повилася в середину лісу. В старому лісі кар
тина стала ще краща — обидві стіни лісу, по боках доро
ги, ставали вищі й густіші. Н а розкішні білі завіси лісу
ніби були почеплені букети з довгого страусового пір’я.
Н а самий сніг по обидва боки дороги позвішувались ніби
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довгі білі завіси та гірлянди з широких білих стрічок;
одна довга гірлянда прикривала другу, неначе навмисне
почеплена людською рукою.
Ліс стояв, неначе молода під вінцем в дорогому бі
лому уборі, якого не вигадає ні одна людська думка.
І все те диво світилось наскрізь, блищало, сипало іс
крами, брильянтами, переливалось то різким, то матовим
світом. Ні одна картина природи влітку не може прирів
нятись до тієї пишної фантастичної картини мертвої зи 
ми: то був тихий, мрійний, фантастичний сан заснувшої
землі.
Дорога спускалась в глибокий вузький яр, знов підні
малась на горби, то знов западала в долини. Серед лісу
заманячила корчма, прикрита білим товстим шаром м’я
кого снігу, зачорнів вивід на прикрівлі, зачорніли вікна,
неначе темні плями. Коло корчми була прогалина: на
тому місці неначе хто розкинув пишний фантастичний
квітник: кружало густого терну було ніби виткане з па
вутиння та срібних ниток; розкидані кущики собачої бу
зини, папороті та бур’яну стали схожі на невидані квіт
ки, виковані з срібла; висока одним одна береза спусти
ла до самого долу розкішні тонкі гілки, неначе розчісані
довгі коси, присипані срібним пилом.
Олеся сиділа попліч з Казанцевим і ледве примічала
ту фантастичну красу лісу; вона розмовляла з милим і
милувалась його очима, його бровами. Тільки що коні ви
бігли на рівнину,— серед лісу загримів оркестр. Олеся
іздригнулась; Казанцев засміявсь.
— Де це грає музика? — спитала Олеся.
— М абуть, русалки грають,— вони знали, що ти
приїдеш гуляти в ліс,— сказав Казанцев.
Одначе то грали не русалки, а гусари. Під корчмою
заблищали здорові труби, засиніли ряди гусарів; бідні
москалики мусили вперед пішки дибати з трубами, щоб
побавити панів. М узика розбудила сонний ліс; луна роз
ляглася по горбах, по долинах, неначе заразом заграло
десь кільки оркестрів,— ефект був великий!
Коні спинились коло корчми. Усі повставали з санок.
Офіцери просили дам до корчми, але жодна дама не схо
тіла йти в корчму. Полковник взяв полковницю під руку
й повів у корчму; за полковницею, як вівці за бараном,
так і потяглись усі богуславські панії.
Корчма була нечиста; довгий стіл, довгі ослони та лав
13*
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ки були замазані й чорніли, як земля. Коло порога стоя
ло барило горілки. В просторній хаті тхнуло горілкою,
шинкрм. Обідраний жид в ярмулці вештався по хаті.
Офіцери повносили в корчму силу пляшок з шампанським
та хустки з пирожним і конфетами. А ле дух у корчмі був
такий противний, що всі дами повискакували надвір; де
котрі кричали, що вони мліють, хапались за виски. Тоді
офіцери винесли стіл надвір і поставили під старими ли
пами, що росли за корчмою: стіл застелили скатертею;
коло стола поставили ослони й понакривали килимами;
дами посідали кругом стола під білою стелею інею. З а 
тички бахнули: шампанське полилось в чарки річкою. О р
кестр заграв. Офіцери крикнули віват за здоров’я дам,—
дами мусили випити до дна. Знов забахкали пробки, знов
полилось вино; випили за здоров’я гусарів, далі почали
пити за здоров’я полковниці, потім за здоров’я кожної
дами,— пішла добра сотня карбованців з офіцерських ки
шень!
Н адворі смеркало. Офіцери курили, дами закушували
гостинцями. М узика грала веселі мелодії. Гулянка була
ефектна, весела, хоч і дорога. Всім було гарно, весело,—
нікому не хотілось їхати додому; посідали в санки й пої
хали прокатуватись далі в ліс.
Небо прояснилось; легкі, тонкі хмарки летіли прудко,
неначе літом після заливи; синє небо ледве світилось че
рез тонкий туман; місяць обсипав легким світом верхи
лісу. Поїзд летів. Картини мінялись, ніби декорації в те
атрі. Починався старий дубовий та берестовий ліс. Д оро
га пошилась в гущавину; високі дерева зовсім прикрили
дорогу, що крутилась неначе вузькою стежкою, обминала
товсті дуби. В лісі було поночі, тільки чорніли товсті ду
би. А ле місяць піднявся вгору, вийшов з-за хмар,— і кар
тина змінилась,— якісь чари розлилися по лісі!
Тихий світ місяця заграв по верхах дубів, ще вкритих
листом, на котрому масами задержався вгорі пухкий сніг,
а далі розлився по лісі, по ярах, по долинах, розлився в
самі далекі закутки, облив кожне дерево, кожну гілку;
на сучках, на розложистому гіллі неначе хто наложив про
зорої вати. Тихий світ лився через сніг, через іній, нена
че через тонкий прозорий кришталь, і обливав дерева з
верху, з боків найделікатнішим матовим блиском; однизу
од свіжого снігу лився вгору ще тихіший, ще делікатніший
матовий світ; усе в лісі було освічене з усіх боків; од де196

рева не було видно навіть тіні. Світ був трохи синюватий.
Ліс став якимсь фантастичним,— здавалось, ніби то
якийсь дивний зачарований храм, заставлений темними
колонами, прикритий незвичайною кришталевою покрів
лею. Чорні товсті пеньки, прикриті снігом, були схожі на
велетенські гриби; кущі папороті, дроку стояли неначе
квітки в якомусь фантастичному, зачарованому саду.
Передні санки далеко побігли вперед. Казанцев зостав
ся з Олесею позаду. Вино розворушило обох. Олеся вп’я
лася очима в гарне лице Казанцева, освічене матовим
світом. Кучері його чорніли на висках. Казанцев взяв Оле
сю за руку й поцілував.
— Чи любиш ти мене, Олесю, так, як я тебе люб
лю? — спитав він над самим вухом в Олесі.
Олеся затрусилась, вхопила його руками за щоки, при
тягла до свого лиця, вп’ялася в його уста гарячими уста
ми й неначе замерла; вона тільки примітила, що срібні
хвилі дерева ніби загойдались, заворушились, і зомліла,
й ніби приросла до м’яких гарячих уст Казанцева, потім
згодом цілувала його в щоки, в брови, в очі, обняла його
за шию. впала на плече й заридала, як дитина.
— Олесю, чого ти плачеш? — ще тихіше спитав К а 
занцев.
— Тим, що тебе люблю. Тепер тільки я втямила, що
до цього часу нікого не кохала; мені тільки здавалось, що
я любила, але я тільки сама себе дурила. Як ти мене пе
рестанеш любити, я загину, вмру, запагублю себе.
Казанцев трохи стривожився; така палка любов трохи
його злякала,— йому заманулось тільки трохи пожарту
вати з нудьги, для розваги.
Олеся знов кинулась К азанцеву на шию, знов уп'я
лась в його уста, неначе влипла, так що йому було важ 
ко дихати. Поперед їх санок задзвеніли дзвоники,— поїзд
вертався назад. Олеся розняла руки й сіла на своє місце.
Санки шугали проз їх, як птиці. Ліс аж тріщав од гучної
луни. П оїзд покатав назад, і вони знов поїхали тихо, по
волі. Олеся притулилась щокою до виду Казанцева.
В лісі стало тихо. Білий світ ще ясніше розлився по лісі;
м’яке повітря прохолоджувало гаряче лице; фантастич
ний синюватий світ тривожив фантазію, будив мрії в га
рячому серці. Олеся була без краю, без міри щаслива:
їй бажалось їхати, летіти без спину, без кінця. Глибокі
долини та западини в яснім світі місяця пересовувались,
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неначе гарні декорації. Олеся почувала, що її серце нали
лось щастям вщерть, що любов залила всю її душу, як
весняна вода заливає луги та луки. О т засвітились вікна
в корчмі; з чорного димаря вився клубками дим. Корчма
майнула перед очима, неначе намальована на картині. Д о
рога знов то западала в долини, то піднімалась вгору.
Олеся незчулась, як копі вибігли з лісу й убігли в гус
тий березняк; через рідкі срібні пачоси беріз залисніли
ніби брильянтові зорі. О т стоять дуби, ніби обтикані пе
рами, а ондечки вже світиться в вікнах огонь. Вони в’їха
ли в місто.
Н а улицях вештались люди; в вікнах світився огонь.
Олесі здалось, що їй снився дивний солодкий, як радість,
сон; вона тепер неначе прокинулась. Поїзд став перед
квартирою Казанцева. Всі вікна були ясно освічені. В хаті
заграв оркестр. Санки товпились під домом; товпилась
попід вікнами сила жидків та жиденят. До К азанцева
наїхали офіцери з сіл та містечок; здавалось, ніби в домі
грають весілля. Олесі здалось, що вона вертається з церк
ви од вінця, що вона оце тільки що повінчалась з К азанцевим. Вона хотіла йняти тому віри, навіть пойняла ві
ри... Її голова була ніби повита якимсь чарівничим ту
маном... Вони приїхали останні. Казанцев взяв Олесю на
руки й поніс в свою квартиру.
Гусари вскладку давали вечір для своїх богуславських знайомих і завезли дам трохи не силою просто на
вечір. К вартира Казанцева, найбагатішого між усіма офі
церами, була найпросто'рніша. Вечір був в його квартирі.
З а Балабухою й за другими панами послали москалів.
К азанцев увів Олесю під руку в покої. Оркестр грав
в прихожій; невелика прихожа була ніби начинена гусара
ми та здоровими трубами. Олеся роздяглась й увійшла в
світлицю. Просторна жидівська хата була убрана по-кавалерській; на двох стінах висіли здорові чудові килими;
на порожніх білих стінах висіли, поначіплювані букетами
та зорями, рушниці, пістолети, шаблі. Убогі жидівські ка
напки були застелені килимами та шматками червоної
китайки; на столах стояли стакани з чаєм, стояли таріл
ки з закусками. Дами сиділи кругом столів, перемішані
з синіми мундирами. К азанцев посадив Олесю за столом
і сам сів поруч з нею. Олеся неначе зацвіла, розчервоні
лась, як квітка; налиті щастям очі блискали, неначе зорі;
лице аж пашіло. Вона обперлась ліктем об спинку кана198

пи, вп’ялась очима в лице К азанцева й нічого не бачила,
нічого не чула.
«Золото моє, щастя моє! Тебе я ждала, тебе я шука
ла, линула, літала десь за тобою, як сива зозуля, і таки
тебе знайш ла»,— думала Олеся, дивлячись в вічі К азан 
цеву.
^
Гості випили чай, закусили й знов взялися за чай.
Після закуски принесли шампанське. Забахкали затич
ки; полилось річкою дороге вино. Офіцери цокались чар
ками з дамами, кричали «ура!» Оркестр гримів; в покоях
піднявся гвалт, ніби на битві. Після шампанського по
приймали столи й пішли в танець. Офіцери, смикнувши
добру порцію, почали поводитись з дамами трохи вільно.
Казанцев просто-таки обнімав Олесю в танцях і пригор
тав до себе. Дами те примітили й почали розбігатись до
дому; одна Олеся досиділась до півночі й була ладна си
діти хоч і до світу, якби Балабуха силоміць не повів ЇЇ
додому.
Пишну, веселу зиму пережила Олеся. Вона не чула, як
ішов час, незчулась, як минула пилипівка й настало різдво; та зима здалась для неї якимсь гарячим, палким лі
том: для неї неначе гріло, як влітку, сонце, цвіли пахучі
квітки, співали соловейки. К азанцев з товаришами захо
див до Балабухи сливе щодня, запрошував до себе в гос
ті Балабуху з жінкою. Олеся привезла до себе своїх се
стер: вона думала, може, офіцери поженяться з сестрами;
для неї самої здавалось, що вона іце не вийшла заміж,
що вона от-от повінчається з Казанцевим. Щ отижня
Олеся справляла вечірки для гусарів, танцювала до сві
ту й витрусила до дна кишені свого чоловіка на убори
та вечори. Щ об гусари не нудились, Олеся почала вози
ти їх в гості до сусід священиків: на різдво повезла їх
до свого родича, о. Мельхиседека, а на Новий рік заду
мала повезти до Моссаковського.
—
А поїдьмо в гості до близького нашого сусіди, огця
Х аритона,— говорила Олеся до гусарів.— Я вам покажу
давню коханку свого чоловіка. Онисія Степанівна — це
людина статковита,— не таке ледащо, як я; вона нагодує
вас такою гусятиною та поросятиною, якої ви зроду не
їли й в Петербурзі; доберімось лишентз до її наливок та
варенухи!
Гусари позапрягали свої баскі коні, посадовили Оле
сю й усіх її сестер і махнули по чудовій санній дорозі в
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Вільшаницю. Олеся потягла-таки з собою й Балабуху,
щоб було кому розмовляти з господарем, отцем Х ари то
ном. Гусари розмістили з собою по дамі в кожних санках,
а Балабуху повезли самого на задніх саночках одним ко
ником.
День був гарний, тихий і не дуже холодний; санна до
рога слалася, неначе гладеньке біле полотно; коні весело
катали в Вільшаницю; коло кожних санок дзвеніли дзво
ники. А тим часом в Вільшаниці ніхто не сподівавсь та
ких гостей. До отця Х аритона зібралась своя сільська
компанія; в його була повна світлиця чоловіків та моло
диць навіть з малими дітьми на руках. В гості прийшов
і старець Шмид, кум отця Харитона. Серед світлиці стояв
застелений стіл; на столі стояли пляшки з горілкою, мис
ки з полуднем, лежали цілі купи накраяного хліба. Чоло
віки й молодиці, випивши всмак ради празника, гомоніли
та гвалтували на все подвір’я; дзвінкі молодичі голоси
зливались з чоловічими, мов дрібні дзвони з здоровими;
в покоях клекотіло, наче в здоровому казані. Онисія Сте
панівна частувала молодиць, отець Харитін — чоловіків.
Коли це за двором задзвенів один дзвоник, а за ним
другий; в ворота влетіли санки, запряжені баскими кінь
ми; за ними вскочили другі, а далі треті; дзвоники зад зе
ленькали під самими вікнами. Всі гості кинулись до ві
кон і вгляділи повні санки гусарів.
— Ой лишечко! станові їдуть,— крикнула одна моло
диця.
— Ой москалі! Т а як їх багато! Це московська закуція приїхала! — крикнув титар.
Всі гості отця Х аритона схопились з місця й прожо
гом кинулись навтікача: одні втікали в сіни, другі в кім
нату; деякі перелякані молодиці покидали в світлиці
дітей і кинулись втікати, неначе сполохані птиці, то в пе
карню, то на задвірок; деякі повтікали в хижку, а декот
рі дерлись по драбині на горище; старець Ш мид вхопив
костура, махнув на задвірок через задвіркові сінешні две
рі й сховався в клуню; чоловіки розсипались по городі,
позабувавши в світлиці шапки та рукавиці; декотрі моло
диці зопалу та знестямки кинулись через сінешні двері в
ганок, просто між гусарів та паннів і трохи не позвалю
вали їх з ніг.
Отець Харитін, сполоханий на смерть, не знав, що ро
бити, й тільки бігав по хаті од кутка до кутка. Онисія
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вгляділа через вікно Олесю серед гусарів і вдарилась об
поли руками: в світлиці був такий нелад, що вона не зна
ла, за що хапатись; вхопила пляшку горілки, вкинула в
миску з сметаною, вискочила в кімнату, кинула миску на
перину, потім випхнула двох переляканих молодиць з
опочивальні в світлицю й запищала сливе нишком:
— Беріть стола та виносьте через двері!
Молодиці вхопили стола з усім добром і понесли його
не в кімнату, а в сіни.
Гусари й дами стріли в сінях, як стіл, що аж захряс
пляшками та мисками, застряг у дверях разом з молоди
цями.
— Добра прикмета! — не втерпів К азанцев.— Видно,
що господар і справді статковитий, бо любить вітати гос
тей.
— І стрічає нас хлібом-сіллю,— тихо обізвалась
Олеся.
— І з пляшками та чарками,— промовив Балабуха,
ступаючи на сінешній поріг.
Молодиці виволокли в сіни стола й дали дорогу гос
тям.
Гості ввійшли в світлицю. Світлиця була схожа на по
ле після побоїща: троє забутих мужичих дітей качались
під грубою й од переляку дерлись не своїм голосом; се
ред хати валялись шматки хліба, качалась пляшка, з в а 
лена з стола, валялись шапки та рукавиці. Отець Х ар и 
тін збирав шапки, Онисія вхопила разом за руки троє
дітей, виволокла їх в кімнату й причинила двері.
Балабуха з жінкою, три Олесині сестри й десять гу
сарів сповнили всю світлицю. Господар став стовпом се
ред хати, а за дверима в кімнаті було чути такий оркестр,
якого гусарам не довелось чути й в Петербурзі.
— Вибачайте! М абуть, ми не в добрий час приїха
ли,— сказав Казанцев до господаря.
Господар стояв серед хати мовчки й тільки дивився,
як роздягались гусари, як заблищали їх еполети та комі
ри, йому було очевидячки ніяково. Балабуха підступив до
о. Харитона, тричі поцілувався з ним, поздоровляючи з
Новим ооком.
— Ой, зомлію! — так смердить горілка на всю хату,—
говорила пошептом Олеся Казанцеву над вухо.
— Здається, ми розігнали веселу компанію,— тихо
обізвався Казанцев до Олесі.
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— Давня любов М арка Павловича кружляла горі
лочку з молодицями,— тихо обізвалась Олеся.
Гусари й дами пороздягались і накидали жужмом ці
лу купу одежі на стільцях та на канапі. Балабуха, приві
тавшись до отця Х аритона й Онисі, порекомендував К а
занцева. Казанцев брязнув закаблуками перед Онисею;
його закаблуки прокопали добрий рівчак на глиняному
долі. Після К азанцева прискакували до Онисі другі гуса
ри, совали закаблуками по долі й, неначе півні, вигребли
чималу яму на долівці. Якісь прізвища так і сипались на
Онисю, неначе хто їх трусив з торби.
«Ц е Олеся навезла гусарів... І де вона в біса набрала
їх стільки!» — думала Онисія Степанівна.
Олеся сіла на канапі й затулила іноса напаханою пахо
щами хусточкою; її сестри переглядались, переморгува
лись і осміхались одна до одної. Гусари зареготіли й з а 
ходили по світлиці, як у себе вдома. Картина в світлиці
змінилась неначе якимсь чарівництвом: замість свиток та
горсетів — синіли вишивані сріблом мундири, червоніли
тонкі ноги, бряжчали остроги, червоніли й біліли панянські сукні. Гусари приставали до господаря та до госпо
дині, неначе вони з ними вік звікували.
— Як ваше здоров’я? — пристав до Онисії Степанів
ни Казанцев.
— Спасибі вам! Слава богу, здорова до котрого ча
су,— знехотя обізвалась Онися.
А тим часом вона обвела очима гостей і полічила,
скільки-то треба спекти гусей та поросят для тієї Оле
син ої компанії.
— А ваші діти здорові? Певно, у вас є д іт и ? — при
кинув Казанцев.
— Слава богу, є й усі здорові,— обізвалась Онися,
а тим часом її думка рахувала: «по півгуски на кожно
го москалюгу, на благочинного півпоросяти, на благочин
ну півпоросяти, а на паннів хоч по ніжці».
— Чи весело провели святки? Чи бували в гостях? —
піддержував розмову Казанцев.
Онися вже його й не слухала та все думала, «по пів
гуски зж еруть,— москалища здорові! Виходить: п’ять гу
сок і порося, та треба, мабуть, заколоти здорове порося,
бо цей Балабуха добре трощить поросятину; та й бла
гочинна не спустить, бо дуже любить поросятину».
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— Ні, ще ніде не були в гостях,— думаємо їхати до
батька післязавтра,— знехотя обізвалась Онися.
«Ой, пропадуть мої годовані гуси! Приїде батько на
водохреща, не попоїсть гусятини,— снувалась Онисина
думка.— Це Олеська навезла своїх пройдисвітів,— мабуть,
не мала чого дати їм попоїсти на вечерю та й приперла їх
на мої гуси. Це її справа. А бодай ти була дорогою голо
ву скрутила разом з своїми москалиськами».
Один гусарин виглянув у вікно й вглядів у дворі здо
рове стадо гусей.
— Яка в вас сила гусей! їй-богу, п івд вор а!— крикнув
гусарин на всю хату,— я ще ніде не бачив так багато гу
сей! Ото була б добра печеня!
«Т ак воно й є ! — подумала Онися,— це вона навез
ла оцієї голодної галичі на мої гуси; мабуть, вони за це
дорогою розмовляли. Ану, чи й за поросята допоминатим еться?»
— Хвалити бога, цього року в нас гуси добре ве
лись,— піддержав отець Харитін,— та й поросят випло
дилось дуже багато.
«Цей дурень сам викаже»,— подумала Онися.
— Слава богу, виплодилось багато, та половину вов
ки вихапали в чагарях,— обізвалась Онися.
— Одначе не всіх вихапали: госпожі благочинній
ще зосталось на вечерю,— піддобрювавсь отець Х а 
ритін.
— Як я бачу, в вас вовки дуже звичайні,— сказав К а
занцев,— коли зоставили й на вечерю; в нас як почнуть
хапати, то вже нічогісінько не зоставлять.
— Як же ваші воли та корови? — спитав в отця Х а 
ритона один гусарин, щоб сказати будлі-що.
— Слава богу, всі цілі, тільки одна безрога, шута ко
рова забігла десь в Богуславський ліс та й досі не знай
шли.
— Чи знайшли, чи й досі там гуляє? — спитала Оле
ся, поглядаючи скоса на К азанцева з осміхом.
Гострі Онисині очі впіймали те переглядання.
«Вона з мене сміється з своїм паскудним коханцем,—
думала Онися.— Потривай же,— насміюся й я з тебе й
з твого милого! К азав мені жид кравець, що ти ввечері
бігаєш нишком од свого Балабухи на кватирю до свого
гусарина. Я ж тебе обнесу на ввесь повіт! Я ж тобі од
дячу!»
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— Щ ось я ніяк не нагріюсь, а здається, надворі одлига й не дуже холодно,— говорив один гусарин, бігаючи
по хаті та тручи руки.
— І я неначе зм ерз,— обізвався другий гусарин, бі
гаючи по хаті:
«Допоминаються по чарці»,— подумала Онися.
— Може б по чарці та по другій, то зар аз і нагріє
тесь,— обізвався отець Харитін.
— Як по чарці, то й по чарці,— передражнив К азан 
цев отця Харитона по-українській.
Онися вийшла в кімнату й винесла здорову пляшку
горілки й миску пирогів з начинкою. Гусари накинулись
на горілку й, без сорому казка, кружляли шинкову Ш улимову горілку. Миска з пирогами в одну мить спорож
нилась. Кругом стола піднявся клекіт, як за годину пе
ред тим; гусари пили горілку й гвалтували, як передніше
мужицька компанія. По хаті пішов свіжий горілчаний дух,
одначе Олеся вже не затуляла носа хусточкою й не дума
ла зомлівати.
Гусари розвеселились і почали романсувати з панна
ми. їм заманулось потанцювати.
— Чи не можна пак в вас дістати яких-небудь музик?
О т ми б і потанцювали! — промовив К азанцев.— Ш кода,
що ми не взяли свого оркестру.
— Де вже в нас дістати музик! Х іб а покликати ста
рого старця Ш мида з лірою,— промовив отець Харитін.
— От і вигадав людям на сміх,— обізвалась Онися.
Олеся затулилась хусточкою й реготалась. Онися гля
нула на неї, неначе п’ятака дала.
— А чом ж е ? — обізвався отець Х аритін,— там як
утне козачка на лірі, то й музик не треба,— можна гацати й до вечора.
— Ото-то! дійсно козачка! Це дуже цікаво!
— Це буде щось небачене, дуже ефектне,— сказав К а 
занцев.
— А покличте справді! Я ще зроду не танцював під
ліру.
Отець Харитін послав за Шмидом. Як почув Шмид,
що його кличуть до москалів, то вхопив шапку та дав
драла аж у Чайки.
Гусари почали танцювати та крутитись з паннами без
музик. Онися поглядала на благочинну й просто сміялась
їй в вічі.
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— Щ о то в вас за напиток такий,— воно зветься ва
ренухою, чи що? -— спитав у отця Харитона Казанцев.
— Т а еге ж! — сказав отець Харитін,— варенухою
ж! А ви ніколи не пили? — спитав отець Харитін.
— Зроду не пив! це, кажуть, щось дуже смачне,—
сказав Казанцев.
— О, смачне й міцне, як ударить у голову, то й за ніч
не прочумаєшся. Ож зваріть, Онисіє Степанівно, варену
хи,— нехай гості покуштують*— сказав отець Харитін.
«Доведеться титарку кликати»,— подумала Онися.
— Добре, зваримо таки зар аз,— сказала вона голосно.
Онися пішла в пекарню, звеліла смажити три гуски й
заколоти двоє поросят. Титарка заходилась варити варе
нуху, та ще й дуже міцну.
Тим часом, як титарка смажила гуси та поросята, на
селі скоївся переляк. Люди рознесли по селі, що приїхав
становий, наїхала «московська закуція» й буде виправля
ти недоплат податі. Люди кинулись ховати своє добро:
закопували в землю намиста, полотна, рушники, ховали
в ожередах свитки та кожухи; декотрі повтікали з села за
Рось, в Чайки, й позабирали з собою, що було дорож
чого з одежі; бідніші люди погнали проти ночі в Чайки
воли, корови та вівці. В селі неначе ждали татарського
нападу; всі говорили, що за офіцерами йде з Богуслава
цілий полк москалів, що москалі заберуть усе добро, по
б’ють посуд, поріжуть і поїдять кури, гуси, свині й спро
дають товар.
Вже пізненько Онися накрила столи й подала вечерю.
Гусари кинулись на гуси та на поросята, як голодні вовки
на вівцю; кістки тріщали, гусятина щ езала шматок за
шматком. Сама Онися поклала половину поросяти перед
благочинним, другу — перед благочинною. Олеся уклала
в копи увесь здоровий шмат і зоставила сестрам тільки
ніжки та хвостик. Гусари, непрохані, самі наливали горіл
ку й пили. Після вечері подали варенуху; гусари спробува
ли, розкуштували, що смачна, й хилили цілими стаканами.
— Т а й міцний же оцей ведмідь! — промовив К азан 
цев до гусарів.— Як вип’ємо всього, то й в двері не по
трапимо.
Він сказав правду: «ведмідь» міцно вдарив в гусарські
голови; гусари розвеселились, позапалювали сигари, по
розстібали мундири й почали ревти солдатських пісень.
По хаті піднявся страшний гвалт; всі голосно говорили,
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й ніхто нікого не слухав; дим стояв такий, що ледве було
видно свічки. П'яні офіцери лізли обніматись та цілува
тись з господарем; декотрі дуже близько попримощува
лись коло паннів і трохи не лізли цілуватись. Казанцев
підійшов до Олесі, взяв її за талію й поклав голову на
плече...
Онисія Степанівна крикнула й протовпом вибігла в
кімнату; отець Харитін спустив очі додолу. Балабуха ско
чив з стільця й витріщив очі; Олеся вирвалась з рук К а 
занцева й одскочила.
— Олександро Петровно, одягайся! їдьмо додому! —
крикнув Балабуха й з тими словами вискочив надвір і
звелів запрягати коні.
Гусари не слухали Балабухи, позабирали паннів і по
чали танцювати,— підковані закаблуки колупали діл, гли
на летіла « а стільці. Балабуха повбирав жінку, паннів і
вивів на ганок. Гусари мусили й собі виряджатись в до
рогу, накинули шинелі, розпрощались з хазяїнами. К азан 
цев взяв Олесю під руку й хотів посадити з собою в
санки.
— Олесю, сідай зо м н ою !— гукнув Балабуха, вхопив
ши Олесю за руку й потягнувши її до своїх саночок.
Гусари насилу розмістились по санках і рушили з дво
ру. Цілу дорогу Балабуха не промовив слова до Олесі.
Олеся й собі мовчала; мовчки доїхали вони додому.
Випровадивши непроханих гостей, господарі вернулись
в покої. Онися взяла свічку й посвітила на діл. Діл був
увесь сколупаний, покопирсаний, неначе на йому три дні
стояла череда на стиглі. Деякі стільці лежали попереки
дані.
— Ну, та й наробила ж благочинна! Неначе запрова
дила правдиву закуцію, неначе стояла на стиглі з табу
ном гусарських коней! — крикнула Онися.— А той москалище при всіх її обніма! Чортма їй сорому!
Отець Харитін, згорнувши руки, поглядав на стіл, на
купи кісток; на столі неначе вовки тільки що барана об
гризли.
Другого дня Онися поїхала в Чайки до батька і все
розказала матері; з Чайків вона поїхала до о. Мельхисе
дека й розмалювала Олесю найгарнішими фарбами.
Отець Мельхиседек не втерпів: зар аз поїхав до Бала
бухи й розказав Олесі, що за неї говорила Онися. При
їхавши додому, Онися розказала ще кравцям жидам все
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дочиста за благочинну; жидки рознесли ті вісті по цілому
повіті.
Приїхавши додому, Балабуха ввійшов в Олесину кім
нату, причинив двері й на цей раз вже не змовчав,— при
ступив до жінки з докорами. Олеся розсердилась і на
дулась.
— Як ти сердишся на мене, то три дні мовчиш; лучче
зробиш, як і тепер мовчатимеш,— сказала Олеся з гні
вом,— хіба я винна, що п'яний Казанцев причепився до
мене.
— Якби не була винна, то б він не чеплявся до тебе:
не дурно ж ти все тягнеш мене до його в гості, не
дурно за ним наші двері ніколи не зачиняються; я його не
пущу в свою хату.
— Казанцев хоч говорить до мене, а ти по тижню мов
чиш і слова до мене не промовиш.
— Я тих гусарів з хати повиганяю!
— Н е роби цього, бо вийде скандал; та гусарів не
безпечно й зачіпати,— сказала Олеся,— вони й тобі бо
роду обскубуть,— це митці на всякі штуки.
— Я тебе більше не пущу проїжджатись з Казанцевим на баских конях.
— Я й сама поїду, гусари не вовки: мене не з'їдять.
— З ’їдять не з ’їдять, а все-таки я не хочу, щоб ти
кохалась та залицялась з якимсь пройдисвітом та вводи
ла мене й себе в славу.
— Е т! Нема нам чого говорити — йди краще спа
т и ! — крикнула Олеся й повернулась до його спиною.
Балабуха хрьопнув, гуркнув дверима й пішов спати.
Другого дня батюшка й матушка цілий день не говорили
між собою. Балабуха сидів в кабінеті й курив люльку;
Олеся никала мовчки по залі й цілий день ходила надута
й насуплена. Минув другий день; Олеся все мовчала, не
ходила в пекарню, нічого не робила й тільки по залі по
ходжала. Сама Килина варила й пекла, що хотіла. М ов
чав і Балабуха. Третього дня прийшов Казанцев з това
ришами. Олеся заговорила, неначе воскресла: пригадала
Вільшаницю, варенуху-ведмедя, лихословила й сміялась
з Онисі. Балабуха взяв шапку, вийшов з хати, пішов
до сусіда-батюшки за Рось, прийшов додому опівно
чі й сів писати свій «діяріуш». Невеселі листки ввійшли в
діяріуш за ті смутні дні! Од того часу в діяріуші часто
стали з ’являтись його вірші: «О злих женах», «О жені»,
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«О безразсудной жені», «Про жінку п’яницю». Балабу
ха писав ті байки й вірші, вставляючи прізвища чоловіків
та молодиць; він і сам насилу догадувався, що пише
властиву історію за себе й за свою Олесю.
Написавши в діяріуші байки, Балабуха впав навколіш
ки перед образами й молився до півночі. Свічка блищала
на косому столику в куточку й ледве освічувала дерев’я
ний хрест з розп’ятим Христом і вершок Голгофи, на
котрій стояв на столику хрест. А проти блідого змучено
го Х ри ста світилось ще блідніше лице Балабухи, мріли чор
ні насуплені брови та бліді губи. До півночі мріла проти
світла похилена вниз його голова; все благав у бога, щоб
він повернув Олесю на добру путь і послав мир та згоду
в його хату.
Зам ість бажаного миру й згоди Казанцев привів у не
ділю в Балабушину хату гусарський оркестр. Олеся за 
просила до себе своїх сестер та знайомих і розвела бал.
Балабуха опустив руки; він почав впадати в апатію, сі
дав в кабінеті з довгим цибуком в руках, мовчав і курив
люльку. В залі розлягався клекіт, гам, сміхи, музики,—
Балабуха неначе нічого й не чув, нічого й не бачив; його
думи ховались десь глибоко в душі, затихали й неначе
замирали; на його ніхто навіть не звертав уваги, неначе
його й в хаті не було.
Але незабаром несподівано на голову Олесі спало ве
лике лихо. Казанцев з товаришами наглядів в винарні жидівочку Х айку; Х ай ка була дочка Ш м у л я — хазяїна ви
нарні, молоденька, шістнадцяти років, і напрочуд гарна з
лиця. Великі чорні очі блищали матовим світлом, неначе
дорогий оксамит; повні принадні губи виступали вперед,—
рожеві, як майська рожа; оксамитові брови були неначе
пензлем виведені на чистому матовому лобі. Казанцев
примітив її в винарні, й Олесина зоря почала згасати на
небі. Од того часу Казанцев та гусари почали рідше бу
вати в Олесі й часто забігали в винарню, щоб подивитись
на чудову Хайку. Х ай ка поти подавала гусарам вино та
пиво, поки на смерть закохалась в Казанцева.
Цілий тиждень К азанцев не показував очей,— цілий
тиждень Олеся не бачила його. Вона сиділа коло вікна,
дурно ждала, виглядала його, а він не приходив. Олесю
брала страшна нудьга. В хаті було тихо, Балабуха лежав
в своєму кабінеті й завсіди читав книжку. Олеся накину
ла на себе шубу й пішла на місто; вона сподівалась вгля
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діти Казанцева й закликати до себе на вечір. Н а місті
стояв ще базар. По один бік стояли гончарі,— велика си
ла горшків була розставлена над самою улицею; по дру
гий бік сиділи перепичайки та сидухи з бубликами, паля
ницями; стояли столи з медяниками, маковниками, а далі
чорнів ряд шапликів з дьогтем. Сині гусари сновигали
по місті, несли на плечах в’язки сіна; їх червона й синя
одежа закраш увала сірий базарний тон, як снігурі закра
шують чорний сумний зимній ліс.
Олеся вгляділа синіх та червоних москалів, і їй на ду
ші стало веселіше. Тільки що вона вийшла на середину
міста, проти неї з-за жидівської школи висунулась каваль
када офіцерів і катала просто на неї як вихор. Вона ледве
встигла вскочити між горшки, як Казанцев, котрий дер
жав перед, ні з сього ні з того повернув коня просто на
горшки і поскакав по довгих рядах посуду: за ним повер
нули інші офіцери,— горшки, миски, полумиски затріщ а
ли під кінськими копитами, наче тріски; здорові макітри
та золійники застогнали; горнята-близнюки й глечики з а 
скавучали й запищали, як цуценята; черепки летіли на
всі боки й обсипали Олесю кругом. Задній офіцер заду
мав стругнути ще кращу штуку й повернув коня на шап
лики з дьогтем та на бублики: шаплики поперекидались;
чорні бризки полетіли на жидів, на бублейниць та перепичайок; дьоготь полився по білому снігу й потік потьоками. Перепродухи, сидухи та крамарі кинулись навтеки;
жиди й жидівки завейкали не своїм голосом. Н а базарі
піднявся гвалт, гомін,— люди кричали, бідкались, плака
ли. Бублики й медяники посипались в дьоготь. Бідні сиду
хи плакали на ввесь базар; гончарі й дігтярі кляли гусарів.
Олеся махала на Казанцева хусточкою. А Казанцев
повернув просто в винарню до Х айки; за ним посипалась
уся кавалькада. Увесь базар кинувся бігти до полковни
ка, правити плату, але дурнісінько: крам пропав і по цей
день! Олеся пройшла попід винарнею, заглянула в вікна:
Казанцев пив з гусарами. Вже надвечір він вийшов з ви
нарні. Олеся все гуляла по місті й вже надвечір підсте
регла його й запровадила до себе. Цілий вечір вони рего
тались з тих пустощів, які встругнули гусари на місті.
Але це була остання гусарська розвага в Богуславі.
Н астала весна; зазеленіли верби над Россю; зазеленіла
трава над берегами. Казанцев раз якось одного дня при1 4 -і.
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ніс Олесі страшну звістку: гусари мали весною виступати
з Богуслава.
Олеся зблідла, аж пополотніла як смерть, потім тро
хи одійшла, заридала й впала Казанцеву на груди; вона
обхопила його руками так міцно, неначе боялася, що її
от-от кинуть з мосту в воду.
К азанцев сидів, наче витесаний з каменя,— він думав
за свою Хайку.
— Мій милий, мій дорогий! Як ти поїдеш, я вмру за
тобою; я не переживу однієї години без тебе. Цей дім,
цей Богуслав,— усе буде для мене гірше за смерть, гірше
з а пекло,— говорила Олеся, ридаючи.
— Не плач, не журись, моє серце! Я тебе не забуду,
ніколи не забуду,— втішав її Казанцев.
— Т а що мені з того, що ти не забудеш, коли я тебе
більше не бачитиму.
— Я тобі покину свій портрет, а дасть бог, я до тебе
приїду, то й побачимось.
— Приїдеш... Поїдеш та й забудеш мене. Я тебе н іза
що в світі не покину; я ладна їхати за тобою! Я піду піш
ки слідком за тобою!
«Оце причепилось лихо! Щ е справді побіжить за мною
слідком навздогінці!» — думав Казанцев, усе гадаючи-думаючи за свою Хайку.
— Я ладна йти з тобою на край світу! Піду за то
бою, де ступить твоя нога; буду їздити з тобою й диви
тись на тебе. Серце моє! не кидай мене, бо я вмру за то
бою! Я тебе одного полюбила щиро, гаряче, як нікого в
світі ніколи не любила! Візьми мене з собою! — крикнула
Олеся й знов кинулась милому на груди, здавила його
в своєму обнімочку.
Казанцев сидів і тільки поглядав на двері,— він бо
явся, щоб часом благочинний не надійшов і не застукав
його в такій позі.
— Милий мій, моя рибонько! Я поїду з тобою! В ізь
ми мене, бо я побіжу слідком через базар за твоїм конем.
«Оце напасть, та й годі! — думав Казанцев, котрому
Х ай ка вже дала певну обіцянку, що втече з ним від бать
ка.— Як же оце я буду викрадати їх зар азо м ?»
— Добре, добре, моя рибонько! Я тебе візьму з со
бою: під'їду кіньми під садок пізненько, а ти вийдеш до
мене через сад, та й полинемо далеко-далеко!
210

— Далеко-далеко, моє миле серце! Т ам тільки я бу
ду навіки щаслива з тобою!
Олеся скочила з місця, страшно зареготалась, почала
бігати по світлиці, ламала руки, закидала назад голову,
кидалась Казанцеву на груди, ридала й знов бігала по
хаті й реготалась. Казанцеву здалось, що вона збожево
ліла, зовсім зійшла з ума. Він виглянув у сіни, причинив
двері й усе полохливо оглядався на всі боки, доки Оле
ся втихла. Вона сіла коло його, поклала голову на плече
й неначе заснула.
Сінешні двері рипнули: то Балабуха пройшов в свій
кабінет через сіни. Казанцев тихенько підвів Олесину го
лову, взяв шапку й тихо, по-котячій, вислизнув з хати.
«Н у, напитав собі біду! — думав Казанцев, вертаю
чись в винарню до чудової Х айки,— це якась і справді
скажена попадя: вона й справді бігтиме за мною серед
дня через увесь Богуслав, бігтиме слідком за нашими гу
сарами. Насміється з мене увесь полк. Потривай же, ма
тушко! Я тобі встругну штуку».
Минув тиждень, минув другий. Зацвіли сади. Засп і
вали соловейки в лозах та в садах понад Россю. Весна
розпишнилась, як молода дівчина. Олеся походжала по
своєму садку й тільки й думала та марила про той день,
коли вона виїде з Богуслава з своїм милим. Тільки що
вона спустилась по стежці до Росі, її догнав Казанцев.
— З ав тр а світом ми виступаємо,— сказав він на са
ме вухо Олесі,— не спи та жди мене. Я серед ночі тихо
під'їду під твоє вікно й постукаю в шибку. Одчиняй вікно
й будь готова. Я тебе звелю одвезти в ту корчму, що сто
їть в лісі по дорозі на Корсун,— там мене ждатимеш. Я
вернусь до полка, бо мені треба раненько виступити з
полком, а потім пошлю вперед фургон. Ти сідай в той
фургон і позавішуй вікна. Я тоді сяду з тобою, й пока
таємо по світі вдвох, моя. мила! А потім приїдемо в Пе
тербург; побачиш наші палаци; будемо танцювати на на
ших балах. Будемо щодня пити шампанське, чорт би його
взяв!..
В Олесі затрусились ноги. Вона повела за руку К а
занцева в гущавину з верб та вишень, де на заході сонця
розливались піснями соловейки. Вони сіли на камені над
самою водою. Ш ирока Олесиїна сукня впала на молодень
кий очерет, котрий витикався з води кругом каменя, як
зелене руно. Олеся кинулась Казанцеву на груди.
14*
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— Годі, годі, моє серце, обніматись! Мені час додо
му,— треба зібратись в дорогу.
К азанцев поцілував Олесю, схопився й побіг на гору.
Олеся сиділа на камені неначе нежива, потім встала й
тихо вийшла на гору. Спинившись коло альтанки, вона
обвела очима Рось, свій садок. Вечір горів тихим полу
м'ям на скелистому березі за Россю, на густому садку;
горів червонуватим світом на високому шпилі внизу по
Росі, де стояв монастир, на білих стінах монастиря. Оле
ся глянула на всю ту красу, згадала свого мужа й по
чувала, що їй не жаль кидати нікого й нічого. Дітей в неї
не було, свого мужа вона не любила.
«Тебе тільки, мій милий, я люблю, тебе одного на
всьому світі! Тебе одного мені ж аль!» — думала Олеся,
до пізньої ночі гуляючи по садку.
Олеся повечеряла з Балабухою й за вечерею до його
й слова не промовила. Балабуха звик до того й не диву
вався. Зачинившись в своїй спальні, Олеся повиймала з
скрині свої кращі сукні та деяку одежину, зав'язал а в здо
рову хустку, погасила свічку й, не роздягаючись, лягла
на ліжко й прикрилась укривалом. Вона ждала й прислу
хувалась. Од страшної напруги фантазії вона то холола,
то пашіла огнем, неначе в пропасниці. Годинник в залі
продзвонив дванадцять, а Казанцева не було. Час тягся,
як важка хороба. Вже вдарило першу годину, надворі бу
ло тихо й мертво. Коли це, чує Олеся, щось тихо сту
котить на улиці; віз під’їхав і спинився. Щ ось захрущ а
ло коло тину. Олеся скочила з ліжка. Кров ударила їй
у голову. Уся хата неначе освітилась блискавкою. В очах
в Олесі неначе посипались іскри, замиготіли й забіліли
й десь розсипались. Вона кинулась до вікна; під вікном
було знать темну, рівну, тонку постать. Олеся впізнала
К азанцева й одчинила вікно. Казанцев вхопив її попід
руки й витяг через вікно.
— Т ам за вікном лежить на стільці моя одежа,—
зашепотіла Олеся,— витягни її.
Казанцев насилу налапав і випер через вікно здоро
вий узол і швиргонув через тин, на віз; потім пересадив
Олесю через тин і переплигнув сам. Вони сіли на легкий
візок. Казанцев вхопив віжки й вдарив по конях; коні,
як змії, понесли візок з гори, а потім вбігли в ліс.
Дві темні стіни дерева стояли по обидва боки дороги.
Н а сході вже червоніла рожева пляма. Казанцев гнав ко
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ні з усієї сили. Олеся обхопила його шию руками, щоб не
впасти з візка додолу.
— Чи пам’ятаєш, серце, як ми летіли цим шляхом
зимою, як ти вперше сказав тут, що любиш мене? — про
мовила Олеся до Казанцева.
К азанцев гнав коні й мовчав.
U
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— Чи пам ятаєш, якии дивнии іній висів тоді на де
реві, як дивно світив тоді місяць в лісі!.. Я усе пам’ятаю.
П ам’ятаю той вечір, те місце в лісі, де ти признався, що
мене любиш... А ти пам’ятаєш ? — питала Олеся.
Казанцев мовчав і тільки лупив батогом коні,— він ха
пався: йому ще треба було викрасти Хайку, а небо вже
починало червоніти.
Під темною стіною лісу забіліла корчма.
— А ось і та корчма, де грав оркестр! А ось за корч
мою й ті берези, де ми пили шампанське! — промовила
Олеся.
Казанцев підкотив під корчму й спинив коні. Коні
стали мов укопані. Казанцев скочив з воза, зняв Олесю
й застукав у двері. Корчмар спав як убитий. Казанцев
торгонув дверима так, що трохи їх не виставив. В корчмі
почувся голос жидів: «Х т о там? Ось зараз, з а р а з!» —
обізвався жид.
В вікні блиснув світ. Рипнули двері. Заспаний жид
вийшов з дверей.
— Нехай у тебе в хаті посидить оця пані,— через го
дину я заїду,— сказав Казанцев.
— Про мене, нехай сидить хоч і цілий день. Може,
треба коням вівса або сіна? — спитав корчмар.
— Нічого не треба,— сказав Казанцев, вступаючи в
корчму з Олесею під руку.
Жид поставив на столі маленький недогарок в мідно
му підсвічникові, пішов у кімнату, зачинив двері, ліг спа
ти. Казанцев обняв Олесю, поцілував і, виступаючи за
поріг, промовив: «Прощай і жди! Я незабаром прибуду!»
Двері зачинились. Віз знов страшенно загуркотів і неначе
вихрем полетів назад. Стукіт помалу затихав, затихав —
і вмер. Олеся поклала пакунок на лаву й сама сіла кінець
стола. В корчмі стало тихо, тільки жиди в кімнаті сопли.
Недогарок ледве блимав на столі. Олеся сиділа, спер
шись ліктем на стіл і підперши долонею голову. Ледве
примітний світ падав на її червоне гаряче лице, на чорні
брови. Темні очі блищали незвичайним світом. Олеся си
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діла, неначе вмерла; вона дивилась на недогарок; всі їі
думки полетіли назад, слідком за милим,— їй все здава
лось, що вона неначе сидить на возі поруч з ним, обнімає
його гарячу шию, почуває його дихання на своїй щоці;
коні летять, як змії; в неї забиває дух, ніби од страшен
но швидкого руху. Вона й не примічала здорового чорного
барила з горілкою, що стояло коло порога, неначе здо
ровий чорний ведмідь, не чула важкого, гнилого горілча
ного духу в корчмі. Коли це несподівано недогарок спах
нув, затріщ ав, впав у підсвічник і одразу погас. Олеся
кинулась, підвелася з лави й знов упала на лаву. В корч
мі стало темно, як у погребі. Олеся опам’ятувалась.
—
Боже мій! Де це я?.. Щ о це зо мною діється?..
Я їхала... летіла з ним, як птиця, на якихсь прудких ко
нях... потім ми спинились... потім він устав з воза й зса
див мене... Кругом чорний ліс... корчма, якийсь жид...
Боже мій! Я втекла з ним; я опинилась в корчмі...
їй в одну мить стало сумно й страшно. Олеся огля
нулась кругом. Вікна насилу сіріли та мріли в страшен
ній темряві. Стіл, лавки, стіни, барило — все було вкрите
чоріюю темрявою; тільки здорова біла грз ба виступала
з кутка й ледве мріла з чорними дверцями. Олеся згада
ла, що вона жде Казанцева. Вона повернула очі до вікна
й знов напрудила фантазію, насторочила вуха й почала
прислухатись, чи не загуркотить віз на шляху.
І знов Олесині думки почали переплутуватись, неначе
в пропасниці. їй здалось, що вона сидить в своїй темній
спальні й жде милого. Перед нею сіріє вікно. Під вікном
майнула темна рівна постать. Олеся кинулась до вікна, й
постать зникла. їй стало незвичайно сумно. Вона жда
ла К азанцева,— коли це їй здається, що ліс шумить, а
через шум десь далеко загуркотів віз та все наближається
до корчми; під корчмою майнули високі коні; хтось встає
з воза й біжить до дверей; двері в корчмі тихо одчиня
ються, й на порозі став Казанцев.
Олеся знялась з місця й кинулась до дверей. К азан 
цев зник, і вона вдарилась руками об чорні двері. Олеся
оглянулась на хату,— чорне барило заворушилось, заво
рушилась груба, чорні дверці коло груби неначе одчини
лись... Олеся крикнула й вибігла надвір. Н адворі вже сві
тало. Червоне небо на сході поверх лісу розгорювалось
чудовими рожевими та жовтими пасмами. Свіжий холод
нуватий ранок обвіяв Олесине гаряче лице. Вона опам’я214

талась і почала оглядатись кругом себе. Верхи лісу вже
ясніли проти чистого прозорого неба; вже було примітно
широкий битий шлях.
—
Серце моє, милий мій! Чого ж ти так забарився?
Н ащ о ти так мучиш м ен е?— шепотіла Олеся, ходячи
тихо попід високими березами.
А надворі виднішало та прояснювалось. Соловейки аж
лящали внизу над Россю, а ліс стояв і неначе через легку
дрімоту слухав ті дивні співи та дивився на рожеве блис
куче небо.
Олеся сіла на призьбі й похилила голову. Перед нею
стояли чорні стіни лісу; дві стіни сходились за корчмою
докупи, й дорога пірнала, неначе в чорний льох. Олеся
глянула на ту чорну пляму, і їй знов стало страшно. Р о з
бишаки. вовки, відьми, русалки й усякі дива приходили
їй на думку. Вона одвела очі од тієї темної продухвини
й повернула голову на другий бік. Збоку коло корчми
стояли високі берези; під ними чорніла така сама чор
на ніч. Вона згадала всі страшні оповідання за цвіт па
пороті, за те, як нечиста сила стереже папороть, яким
страхіттям вона лякає людей. їй прийшли на думку чор
ні рогаті дідьки з страшними чорними цапиними мордами.
Олесі здалось, що під березами в темряві блиснули, як
жар, якісь очі. Вона скочила з призьби й вибігла на сере
дину шляху, що пролягав серед невеличкої галявини. Ви
ще лісу вже видно було ясну рожеву смугу,— той тихий
світ прогнав всі страхи. Олеся підвела очі, зирнула на той
знак веселого ранку й набралась в йому сміливості, не
наче побачила живих людей.
Ранок яснішав та виднішав. Ліс стояв, обсипаний важ 
кою росою. Н а високому дубі зацвірінькала якась пташ
ка, затріпала крильцями й струсила важкі краплі роси.
Десь узявся горобець і пурхнув на покрівлю. Олеся зо
всім опам’яталась і почала проходжуватись по широкому
шляху.
«О т-от загуркотить шарабан, минуть страхи та жахи,
й я буду навіки щ аслива!» — думала Олеся, поглядаючи
на шлях.
А шарабан не загуркотів. Тільки пташки защебетали
в лісі та по лугах над Россю й сповнили місцину своїми
піснями.
Небо запалало. Ліс стало зовсім видно. Через вузень
ку балку на Рось небо засяло, як жар, і серед того полу215

м’я бризнули з-за гори неначе розпечені в огні червоні
списи та стріли. Десь далеко в місті заграв оркестр. Т и 
хі далекі одгуки мелодій полились по долині Росі й зли
лись з піснями соловейків. Олеся почула ті мелодії, як
через сон, і вся затрусилась.
«Гусари виступають з міста!» — подумала Олеся й
засміялась. Вона кинулась в корчму, вхопила завиніння
й побігла шляхом назустріч гусарам.
«О т-от вискочать з-за гори вороні баскі коні! От-от
загуркотить ш арабан!» — думала Олеся, спускаючись в
долинку.
Вона вийшла на гору, а коней і шарабана ніде не було
видно. Зійш ла вона в другу долину й знов вийшла на
горб; ніхто ні йшов, ні їхав. Олеся втомилась і задиха
лась. Вона кинула важкий узол і впала на його. Сонце
піднялось на небо. Ліс горів на ранньому сонці. Музики
давно затихли. З а горбом загуркотів віз. Олеся схопи
лась і побігла назустріч.
З гори котився драбинчастий візок, а на візку сидів
мужик.
— Тебе послав сюди К а за н ц е в ?— спитала в його
Олеся.
— Мене ніхто не посилав. Я сам собі їду додому,—
обізвався чоловік, спиняючи конячку.
— Чи далеко їдуть гусари? — спитала Олеся.
— А хіба я знаю! Вони вийшли київським шляхом,—
сказав чоловік.
— Київським? — крикнула Олеся не своїм голосом.—
А може, ти стрівся з яким гусарським офіцером? Не
їдуть сюди часом які гусарські офіцери? Чи не бачив ти
чорного шарабана?
— Всі офіцери й шарабани поїхали київським шля
хом,— сказав чоловік і вдарив по конячці.
Олеся впустила узол і впала на його. Страшний здо
гад прийшов їй в голову: « А може, він піддурив мене,
насміявся з мене? А ле ні! Чи він же не кохав мене? Чи
він же не клявся, не присягався!»
Олеся підняла важкий узол і вже не несла, а тягла
його за собою. Сила й напруга одразу впали. Вона вийшла
ще на одну горку. Вже було видно між рідкими дубами
Богуслав. По шляху сновигали люди й вози. Ніде не бу
ло видно ні одного синього мундира.
Олеся знов упала на узол і заридала. Вона ридала го
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лосно, ламала руки, припадала головою до землі; й тіль
ки густий ліс бачив ті страшні її муки та сльози. Сонце
вже високо підбилось вгору.
— Щ о ж мені на світі божому тепереньки робити? —
голосно промовляла Олеся, неначе просила поради в зе
леного лісу.— Де мені подіти свій сором! Йти до батька
в Х охітву — сором. Треба вертатись додому: ані викру
титись, ані випручатись з біди.
З лісу виїхав якийсь чоловік візком. Олеся підрядила
його до Богуслава, сіла на віз і поїхала.
Олеся в’їхала в місто. По місті сновигали, вештались
і кричали жиди як несамовиті. Коло винарні чорніла здо
рова купа жидів та жидівок, неначе здоровий рій бджіл.
Туди збігся усей кагал, кричав, верещав на все місто.
Жидівки вейкали й плакали. Олеся приїхала в свій двір.
Проти неї вийшов Прокіп.
— Слава богу, що ви вернулись. А ми думали, що ви
втекли з офіцером. Батюшка побігли кіньми доганяти
гусарів. А той чорнявий гусарин, що ходив до нас, украв
Ш мулеву Хайку.
— Х а й к у !— крикнула Олеся на ввесь двір. «Мене
проміняв на Х айку! Будь же ти тричі проклятий,— тричі
й довіку!» — подумала Олеся, встаючи з воза. Вона вві
йшла в хату, сіла в спальні коло вікна й наче скам’яніла.
Її лице осунулось і зблідло; очі стали великі й блищали
хоровитим огнем; під очима лягли сині смуги; губи по
біліли, як крейда. Олеся сиділа як смерть бліда, аж жовто-синя, нічого не чула, нічого не бачила; увесь світ, з
Богуславом, з домом, з мужем, неначе провалився для неї
в безодню. Вона почувала, ніби сидить в якомусь порож
ньому просторі, де нема людей, нема світу, нема повітря,
нема неба й сонця.
Килина застелила стіл, подала обід і попросила Оле
сю до столу. Олеся не чула, що говорила Килина, не ба
чила її.
Опівдні рипнули двері в спальню,— увійшов блідий як
смерть Балабуха, з розпатланою головою, невмитим лицем.
Він спинився серед хати, і його лице неначе прояснилось.
— Ти дома? — крикнув він голосно й кинувся до Оле
сі.— Ти не втекла з Казанцевим?
Олеся підняла на його каламутні, мертві очі й промо
вила: «Х отіла втекти, та він мене піддурив і покинув»,—
і з тими словами вона впала з стільця додолу як нежива.
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Балабуха кинувся до неї, підняв її, поклав на ліжко,
побіг за водою, приснув на її лице, приклав помочену
хусточку до її голови. Олеся лежала як мертва, біла як
полотно. Прийшов доктор, звелів її роздягти й покласти
на постіль, поставив горчишиики. Олеся лежала як труп
і тільки перед вечором почала важко зітхати та дихати, не
розплющуючи очей. Балабуха ходив коло неї, плакав і
тільки дивився на її гарне бліде лице, на повні руки, не
наче виточені з слонової кості й приставлені до плечей.
Вже надворі вечоріло, вже й смерклось. Балабуха не вста
вав з місця, цілий день нічого не ївши, і все держав Оле
сину руку в своїй руці.
Н астала ніч. Посвітили свічки. Олеся не розплющува
ла очей. Її бліде лице стемніло й почервоніло. Жар роз
лився в тілі. В домі все затихло. Годинник в гостинній
вибивав годину, одну за другою. Вже вдарило північ. Го
дини тяглися для Балабухи, як лихо. Олеся почала бель
котати безтямкі слова.
— Олесю! Олесю! опам’я т а й с я !— промовляв Балабу
ха, піднімаючи її важку гарячу руку.
Олеся несподівано розплющила очі, схопилась і сіла
на постелі. Її великі очі були безтямкі, сонні, як у мерця.
— Ти приїхав? Ти не покинув мене? Милий мій, сер
це моє! Я трохи не вмерла за тобою! Ш видше, мерщій
їдьмо, бо вже світає. Он, бачиш, місяць злетів з неба й
сів на дереві. Сідлай коні! Станьмо пташками та полетім
в небо, щоб нас ніхто не впіймав, та тільки мерщій, мер
щій, моє миле серце!..
Олеся обняла Балабуху й поклала свою гарячу голо
ву на його плече. Балабуха заридав; його гарячі сльози
закрапали й полились по Олесиних щоках. Олеся знов
упала на подушки, як мертва, і знов забелькотала в га
рячці.
— Ой, не од’їжджай! Ой, не покидай мене в цьому
лісі!.. Он ворушиться в темряві стіл, ворушиться груба...
З груби щось дивиться на мене страшними червоними
очима... Рятуй мене, мій милий!
Олеся закричала. Балабуха зняв хреста і притулив до
її гарячого лоба. Олеся заплющила очі й знов стала як
мертва.
— Боже мій! Чим я тебе прогнівив! — молився Бала
буха, держачи холодний хрест над Олесею, хрестячи її
лице, її руки тим хрестом.
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Почало розвиднюватись. Рожевий ранок заглянув у
вікно,— і по хаті розлився тихий світ. Олеся знов зблід
ла на виду і заснула важким сном. Балабуха заслонив
вікно, вийшов з кімнати, вмився, знов вернувсь і впав
коло Олесиного ліжка навколішки. Вже сонце зійшло,
вже засяяв пишний день, а Балабуха все стояв навколіш
ки та молився за Олесю, щоб господь простив їй гріх,
вернув їй здоров’я, дав сили витерпіти важкі муки, важ 
ку спокусу.
Тиждень пролежала Олеся в постелі; тиждень Бала
буха не одходив од постелі, втішав Олесю, прощав її про
вину, благав її витерпіти й з мужністю перенести горе.
Тільки через тиждень встала Олеся з ліжка. Вона зів ’я
ла, зсохла, як билина в спеку; лице зблідло, помарніло,
аж зчорніло; щоки опали, ясні очі неначе погасли.
Весна розцвіла й розпишнілась, а Олеся не примічала
її, неначе жила в якомусь іншому світі. Її душу, її серце
неначе прибили гострі морози. Вона вдалася в тугу. Цілі
дні сиділа мовчки то в світлиці, то в садку, то над Рос
сю, дивилась в далекий простір, сумувала і вдавалась в
сумну меланхолію, доки восени не породила на світ дочки.
Балабуха знов взявся за свій діяріуш, думав, думав,
думав і з великою тугою на серці тільки намалював здо
рового хреста на цілий листок, підписавши під ним страш
ні минувші весняні місяці.

VIII
Р аз восени в один з сорокових років отець Харитін
сидів в своїй кімнаті і вчив свою старшу дочку Н адезю
читати. Онисія Степанівна, не маючи ніякої роботи, пі
шла в пекарню, поштурхала кочергою в порожню піч і,
як непосидяща господиня, видумала собі таку роботу: од
чинила здорову на коліщатах скриню, що стояла в кімна
ті, і навіщось то розгортувала, то згортала сорочки, наволічки, простирядла та сувої полотна. Н адезя сиділа ко
ло стола над граматкою і твердила: тма, мна, здо, тло,
тию, нию, тлю, тля « з д о х л о д я к о в е т е л я». Цей не
написаний в граматці кінець вона часто чула од свого
батька і все прикидала його в кінці, думаючи, що й це
там десь написано.
—
Щ о то ви, Онисіє Степанівно, ото р о б и т е?— спи
тав отець Харитін.
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— А х! нема роботи, то перебираю то се, то те, аби
дурно не сидіти!
— Як нема роботи, то згорніть руки, та сядьте, та
одпочиньте трохи.
— Т о тільки чоловіки вміють посиденьки справляти,
згорнувши руки, а жінки ніколи не всидять: нам так —
або горілку пити, або діло робити,— говорила Онисія Сте
панівна з скрині, неначе сховавшись в неї по самий стан.
— А бо язиком дзигоріти,— знехотя прохопивсь з
жартом отець Харитін і кахикнув.— Т а не нагинайтесь,
матушко, так низько, щоб часом ще не переломились по
половині та не дали сторчака в скриню.
— Придерж лишень свого язика зубами, бо он дочка
слухає.
Н адезя й справді одвела очі од книжки й зирнула на
чудну мамину позу.
— А як ви думаєте, Онисіє Степанівно, чи не одвезти
б пак нам Н адезю в школу в Богуслав до вчительки в
пансіон? — спитав боязко та обережно отець Харитін.
— От вигадав! Навчиш сам читати, та й буде з неї.
Виросте, то за роботою й те забуде. А дж е й я вчилась
читати, а тепер ніколи й помолитись по книжці, перехамаркаєш молитви напам'ять, та й годі.
— Коли, паніматко, тепер інший час настав: батюшки
дають дочок в пансіони, щоб вміли і читати, і писати, і
танцювати, ще й грати...
— І, мабуть, щоб вміли з гусарами тікати, як наша
благочинна... Слухай лиш, панотче! А де ж ти на цю
справу набереш грошей?
— А от кажуть, що нам незабаром дадуть жалування
з скарбу.
— Як дадуть, тоді й повеземо Н адезю в Богуслав в
пансіон. Щ ось люди так говорять,— вже третій рік гово
рять за те жалування, а жалування нема. То, певно, жи
ди та пани брешуть, на свою обихідку, що батюшки не
забаром забагатію ть од того жалування.
Н адезя перестала читати й витріщила на маму очі; в
неї очі пойнялись слізьми.
— О т і одвеземо тебе, Н адезю , в школу; там тебе бу
де вчити шляхтянка, якась панія,— сказав отець Х ар и 
тін до Н адезі. Н адезя надула губи, насупила брови й з а 
ревла на всю хату.
— Не дражни-бо, старий, дитини, бо я тебе ще й ви
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лаю, не казавши лихого слова,— загула Онися з скрині,
неначе з-під землі.
Онися підставила під ноги низенький стільчик і ще
глибше сховала п о л о в и н у себе в скрині; друга половина
стриміла, неначе на тину, обмощена полотнами та півміт
ками.
Н адворі загавкали собаки. Рипнули двері в світлицю.
Батюшка вийшов і вглядів розсильного од благочинного,
довгоногого паламаря з Ш андри, що розносив курсорію.
Він трохи жахнувся, бо не любив і боявся тих офіціаль
них пакетів. Але, прочитавши бумагу, отець Харитін з
радості трохи не підскочив і прожогом побіг в кімнату.
— Радуйтесь, Онисіє Степанівно! Благочинний вже
кличе за жалуванням. Жалування вже й є!
Онисія Степанівна витягла голову з скрині й розхи
лилась на ввесь зріст, стоячи на стільчику. Її голова стри
міла врівні з грубою й трохи не черкалась об сволок.
Висока та тонка, вона була схожа на стовп, й з того дива
й справді трохи не стала соляним стовпом.
— Вбирайсь мерщій та їдь. Забирай гроші швидше! —
гукнула вона на свого панотця.
— Т а ще й які гроші! за два минувші роки заразом ,—
обізвавсь паламар.
— О т тепер зачиняйте скриню, згорніть руки та хоч
насіннячко лузайте,— сказав отець Х аритін.— В бомазі
написано, що я буду брати на рік 120 карбованців! Тепе
речки ми кинемо лихом об землю! Тепер ми забагатіємо!
Не будемо дивитись панам в руки та благати в їх ласки!
Онися обернулась до образів і перехрестилась.
— Тепер, паніматко, скидайте плахту та юбку та вби
райтесь по-модньому, в сукню,— заберу гроші, привезу
вам з Богуслава гостинчика, чогось моднього на сукню.
Не будемо вже на луб’яних возах та в мотузяних шлеях
їздити! — сказав отець Харитін.
— Побачимо, чого-то ти привезеш,— сказала Онися,
все стоячи з дива на стільці.
— Т а хоч злізьте з стільця, а то ви тепер схожі на
Симеона-стовпника або на віху над шляхом,— сказав отець
Харитін.
Отець Харитін любив трошки пожартувати, як був
веселенький. А ле з своєю Онисією Степанівною він ж ар
тував дуже обачно та обережно. Другим часом за ту ві
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ху над шляхом отцю Харитонові досталось би од Онисі
на бублики, але тепер вона була в добрих норовах.
Пообідавши хапком, нашвидку, отець Харитін звелів
запрягти коні в візок і поїхав в Богуслав.
До благочинного вже налинули батюшки, диякони,
дяки, паламарі з цілої благочинії,— з 18 парафій. Двір,
заставлений простими повозками, був схожий на ярмарок.
Од благочинного усі пішли до церкви й одправили моле
бень в подяку за жалування і юрбою вернулись в світли
цю до Балабухи.
Жалування дали червінцями, карбованцями та мідни
ми п’ятаками. Всі панотці були веселі, балакали та рего
тались, аж по хатах йшли одляски. Благочинна була ску
пенька на могорич. Батюшки склалися й стругнули мого
рич на славу в «Галилеї», цебто в винарні в одного жида
в містечку.
— О т тепер ми забагатіємо! — крикнув отець М ель
хиседек, торкаючи рукою по своїй кишені,— заживемо попанській, накупимо добрих коней, будемо їздити в ресор
них екіпажах, заведемо самовари, оддамо дочок в пансіони,
повбираємо своїх матушок по-панській в шовкові сукні.
— А що, панотці! Коли багатіти, то багатіти по-людській, щоб рук не паскудити,— обізвався Балабуха.— В
нас плата за треби така, що можна й з голоду вмерти. Чи
не накинути б нам оце ціни на треби?..
Після гусарської зими в отця Балабухи в кишенях аж
свистіло,— жиди перлись в його хату за грішми й день і
ніч.
Батюшки замовкли й думали.
— Чом би і справді не накинути,— обізвався отець
Мельхиседек,— тільки коли накидати, то треба накидати
потрошку, по шагу, потім по гривні, щоб часом парафіяни
не спротивились.
— А ви як думаєте, отець Х а р и т ін ? — спитав благо
чинний.
— Я ?., як люди, так і я,— несміливо обізвався отець
Харитін.
— Мені здається, коли накидати плату, то треба на
кидати всім та ще й однаково, щоб часом парафіяни не
здумали їздити в дешевші парафії по треби,— говорив Б а
лабуха.
— А ле воно буде якось ніяково перед людьми: пара
фіяни обібрали нас на парафію, помагають роботою... Ко222

ли б часом не обважнити та не розсердити людей,— не
сміливо обізвався отець Харитін, трохи подумавши.
— Т а то вас, бачте, обібрали, а нас ніхто не обирав,—
сказав благочинний,— нас настановили на парафії, то ми
цього не боїмось. Ану, панотці, разом та гуртом!
Т і батюшки, що вчились в академії й були понастав
лювані на парафії митрополитом, встоювали за накидку
плати на треби; старіші й простіші, обібрані громадами,
були проти накидки плати. Але раз те, що накидки хотів
благочинний, а друге — що гроші люблять гроші, всім
схотілось самоварів та ресорних екіпажів, схотілось і до
чок повиучувати в пансіонах; всі радили накинути плату
на треби, щоб і «старі дірки полатати». Забравш и гроші,
батюшки роз’їхались по місті по крамницях купувати, що
було потрібне в господарстві, та усякі гостинці додому.
Отець Харитін наглядів через двері на благочинній
модну сукню дуже чудного кольору й побіг в магазини
шукати такої самої матерії для своєї жінки. Він оббігав
усі крамниці, перетрусив усіх жидів і таки достав тієї
матерії делікатного кольору. Скупивши все, отець Харитін
стрівся на місті з паном Бонковським. Бонковський тепер
був управителем в одному селі багатого графа. Село було
по дорозі в Вільшаницю. Він запросив до себе отця Х ар и 
тона на чарку горілки, але в його було зовсім інше на
думці: він думав збути отцю Харитонові старомодний,
ні на що не потрібний екіпаж. Він знав, що в отця Х ар и 
тона сховані в кишені тільки що забрані гроші.
— Отець Х аритін! Чи вам же не сором їздити на дра
бинчастому возі, ще й свою матушку возити? Тепер ви
багаті: не личить вам цей візок тепер. Кидайте луб’яні
вози та мотузяні шлеї! Я на вашому місці купив би та
кий екіпаж, що всі сусіди аж луснули б од зависності.
— А де ж нам шукати тих майстрів, тих екіпажів?
Будемо їздити й на таких, коли кращих нема,— обізвався
отець Харитін з воза.
— Купіть в мене! В мене є екіпаж на ресорах, зовсім
панський. їй-богу, купіть! Я дешево продам. Перепряже
те свої коні, сядете, розіпретесь, неначе справжній панюга,
та вкотите в свій двір, мов якийсь князь,— і матушка вас
не впізнає. Заїж дж айте та подивіться, й по чарці вип’ємо!
«А заїду й справді та подивлюсь! Т а й чарку горілки
не погано випити»,— подумав отець Харитін і звелів по
гоничеві завертати слідком за Бонковським в його двір.
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Випили вони по чарці таки добре, аж голова в о. Х а 
ритона заморочилась, побалакали й пішли в возовню ог
лядати екіпаж. Екіпаж стояв серед возовні, неначе гора;
він був схожий на ті карети, в яких їздили давні єгипет
ські фараони або московські цариці: крила круто загина
лись униз і спускались трохи не до самої землі; підніжки
були одкидні, йшли, неначе сходи, на кільки ступенів і
висіли аж до землі, неначе крила в слабої курки; вигнуті
ззад у ресори стриміли, неначе журавлині шиї; щоб гляну
ти на козли, треба було задерти голову вгору.
— Ото б було добре в’їхати в двір цією каретою та
налякати свою матушку,— подумала б, що архієрей при
їхав,— сказав отець Харитін.
— А що, карета? Це не 'ваш драбинчак,— хвалив Бон
ковський,— а сядьте лишень в екіпаж. Які подушки, які
пружини!
Отець Харитін поліз в фаетон, неначе на горище по
драбині, сів і пірнув в подушках. З ’їдене міллю сукно
спахнуло курявою, як димом.
— Цур йому, як м’яко! Неначе на перині, та ще щось
і гойдає тебе спідсподу, неначе гой далка!— промовив
отець Харитін, неначе десь з горища.
— А скільки ви візьмете за цю гойдалку, чи ма
шину?
Бонковському усе одно довелось би тією машиною ви
топити піч,— він сказав:
— Недорого візьму: двісті злотих, цебто тридцять кар
бованців. А коли хочете, я вам прикину за три карбован
ці ще й упряж. Перепряжете коні, покинете свого драбинчака в мене та налякаєте Онисію Степанівну.
Отцю Харитонові страх як сподобалася й та думка, й
європейська цивілізація в виді тієї машини. Він зліз з тих
підрів, поторгувавсь і вдарив Бонковського по долоні,
скінчивши торг на двадцяти п’яти карбованцях. Поки
пили по чарці та закусювали, Бонковський звелів обчисти
ти допотопну упряж і перепрягти батюшчині коні з воза
в екіпаж. Отець Харитін вийшов на ганок. Перед ганком
стояв неначе курінь або катрага. Погонич стримів аж під
стріхою, а коники отця Харитона проти такої катраги
стали схожі на собак або овечок, запряжених в віз. О. Х а 
ритін сів.
— Ото шкода, що нема в мене краківських хомутів,—
промовив хитрий насмішкуватий Бонковський, — якби до
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цього фаетона краківські червоні хомути, то, їй-богу, я б,
здалеки, подумав, що їде наш граф.
— Добре й без хомутів. Не все разом. Н а перший раз
буде й цього. Як мед, то й ложкою! — промовив отець
Харитін десь неначе з хмари, з фаетона.
Погонич дістав коней кінчиком батога тільки до хвос
тів. Коники, захуджені й неодноразні, сіпнули й соб і ца
бе, напрудились і ледве поволокли ту завальну машину.
Отець Харитін вгніздивсь на подушках і їхав пишно, не
наче прекрасний Іосиф на фараоновій колісниці. З а в а л ь 
ний екіпаж коливавсь та скрипів. О. Харитін почував свою
поважність, хильнувши всмак, і гордовито позирав на
проїжджих.
— Т а гляди мені, жени коні під самісінький ганок:
треба бундючиться! — навчав отець Харитін погонича.
— Ой батюшко, не всиджу на цих козлах! Здається,
от-от упаду. Ій-богу, неначе мене хто настромив на вила,
як подавальник того снопа! — репетував парубок на козлах.
— Держись міцніше та мерщій поганяй, бо вечір
близько!
Нетерпляча Онисія Степанівна сиділа з дочками в
ганку та усе виглядала батюшку. З горба на греблю ско
тився здоровий екіпаж і повернув просто в двір.
— Щ о це за панюга звертає в наш двір? що воно за
проява? — промовила Онисія Степанівна,— але віз пан
ський, а на возі сидить... ніби якийсь батюшка.
Погонич розігнав коні й влетів в ворота. А ле батющині ворота ставились не для фараонових колісниць — були
малі вже занадто. Екіпаж зачепився задніми осями за во
рітниці, гуркнув, заторохтів, неначе сухі кістки, розло
мився й розсівся пополовині; задні колеса застрягли з
батюшкою в воротях, а передні з погоничем підкотились
під ганок. Батюшка борсався та виплутувавсь в задку
екіпажа в воротях, а погонич вчепився в козла, неначе
рак, і висів перед ганком перед самою Онисією Степанів
ною. Цивілізація не вдалась і розсипалась в воротях.
Онися тепер тільки впізнала свого панотця й свого по
гонича. Але що то за чудний віз? Де він узявся?
Онися крикнула, витріщила очі, скочила з ганку й не
знала, куди бігти, як помагати. Тим часом отець Харитін
зліз з високості й тільки руки розставив.
— Щ о це за віз? і де він в гаспида в з я в с я ? — пи
талась Онисія Степанівна.
15—
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— Т а й хитрий з біса проклятий Бонковський! От
тобі й карета! От тобі двадцять п я ть карбованців! —
бідкався серед двора отець Харитін.
— Який Бонковський? Які карбованці? Може, ти
гроші загубив в дорозі? — сипала Онися питання.
— Якби був згубив, то так би й знав, що згубив. Ох
мені лихо! Ой моє нещастя! Щ о теперенька ви скажете
мені, Онисіє Степанівно? — бідкався отець Харитін.
— Яке лихо? Яке нещастя? що це за карета? З а які
гроші ти верзеш, неначе п’яний? та розкажи до пуття, не
муч мене! — кричала Онисія.
— Візьміть палицю та бийте мене,— більш нічого не
скажу вам.
— Як візьму й справді палицю в руки, то, може, ме
ні палиця й скаже. Говори, що це за п р и ч та?— кричала
Онисія.
— І на чорта я до того брехуна заїхав? І який нечис
тий мене до його заніс? — бідкався отець Харитін.
— Я ж казав,— не заїжджаймо, бо баба з порожніми
відрами нам дорогу перейшла,— обізвався й собі погонич.
— Розкажи хоч ти, дурню, що це з вами сталося,—
пристала Онися до погонича.
Вже погонич розказав матушці за всю ту причту та
пригоду. Отець Харитін не говорив і слова більше й, по
хиливши голову, тільки махав на усі боки руками.
— Здурів на старість, зовсім здурів! І де в тебе той
розум д ів с я ? — гримала Онисія Степанівна,— і хто те
пер полагодить оцю карету? І на чорта вона нам зд а
лась? Доведеться везти її, мабуть, аж у Київ до майстрів.
Чи дорого ж заплатив за н е ї? — кричала Онися не своїм
голосом.
— Д вадцять п’ять карбованців втелющив та за уп
ряж три,— обізвався отець Харитін, не піднімаючи голо
ви,— то буде трохи не сто рублів на «погані» гроші, чи
на асигнації.
— Ой ненько моя... Т о це ти всадив в оці руїни тро
хи не половину жалування!.. Боже мій! Лучче була б са
ма поїхала по жалування,— була б ціле довезла додому.
Отець Харитін сидів мовчки, неначе винний школяр,
і вже не смів похвалитись гостинцями.
— А де ж решта грошей? Дай сюди до рук, бо ти
ще й ті марно прогайнуєш,— сказала Онисія Степанівна.
Отець Харитін задер полу, витяг з кишені ремінного
226

довгого капшука й мовчки поклав його на стіл, Онися одшморгнула ремінця, висипала карбованці та червінці на
сті/, і полічила, складаючи карбованці купками.
— Щ ось мало,— не всі гроші: ти десь прогайнував в
Богуславі,— мабуть пропив з батюшками в винарні!
— Борони боже!.. Н а могорич пішло всього злотий, та
благочинному дав за труди два карбованці, та купив са
мовар та трохи чаю й сахару для гостей, та ще купив вам,
Онисіє Степанівно, гостинця: набрав на сукню модньої
матерії, якраз такої, як у благочинної.
Онисія Степанівна, зачувши гостинця, трошки пом’якішала, подобрішала й спустила голос нижче на цілу ок
таву.
— А де ті закупки? Може, де погубив? — спитала
вона вже ласкавішим голосом.
— Там, серце, десь в кареті в задку. Ось я піду та
принесу.
Засвітили ліхтаря й пішли через двір до воріт, де
стриміла неначе в зубах у воріт, половина екіпажа. Отець
Харитін підняв подушку, одчинив скриньку й повитягав
закупки. Вернулись у хату; Онися кинулась до матерії
й розгорнула її, розпустивши на руці до самого долу.
Отець Харитін з солодкими очима присвічував до матерії.
— Чи це воно на лице, чи, мабуть, навиворіт? — пи
тала Онися, придивляючись до матерії.
Матерія була делікатного попелястого кольору з дріб
ненькими квіточками кольору висівок та з листочками,
схожими на в’ялі, прибиті морозом гарбузові листки. Они
ся перевернула матерію на другий бік і пересвідчилась,
що матерія була на лице, та й швиргонула її на стіл.
— Ой лишечко! Чого ж це ти набрав! Чи воно старе,
чи полиняло? Н у й протринькав же ти гроші на якусь
жидівську старовизну. М абуть, нею жидівка вкривалась
з півроку. Ото набрав! їй-богу, неначе на чиріні на по
піл хто насипав висівок та притрусив гнилим листям.
— їй-богу, Онисіє Степанівно, таку саму сукню но
сить благочинна і навіть всі багаті богуславські жидів
ки,— вихопився отець Харитін.
— Т о це ти прирівняв мене до жидівок та до своєї
поганої благочинної? — знов підняла на октаву вище свій
голос Онися.— В такій сукні, мабуть, тікала з гусарами
твоя благочинна. Ти думаєш, я вберуся в оцю попелясту
пістрю?
15*
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— Коли ж така тепер мода,— несміливо обізвався
отець Харитін.
— Добра мода. Вберусь хіба, щоб була схожа на по
пелясту курку? Н а, носи сам або повези своїй благочин
ній, бо ти їй сприяєш. Другий раз не купуй сам мені гос
тинців.
Онися тикнула матерію отцю Харитонові під ніс, так
що він її понюхав і знайшов, що вона трохи тхне жидів
ською хатою.
— Я сама одвезу та переміню її на щось інше, путніше,— сказала Онисія Степанівна.— Потривай же, пане
Бонковський! Піддурив мого попа, піддурю колись тебе
й я. Я тобі цього не вибачу, не подарую, Олесин полюбовниче! От тобі й жалування! Пропало те, що й раділа
цілий день.
Другого дня світом селяни викопали ворітниці, виса
дили ворота й видерли з їх зубів карету і вкотили у во
зовню. Т ам вона пролежала років з чотири. Кури неслись
в її задку, а одна квочка навіть висиділа курчата, доки
захожі жидки не купили її за третю частку ціни.
Онисії Степанівні не довго довелося ждати, щоб помститись над паном Бонковським. Через тиждень після
тієї події Бонковський, змолотивши графську пшеницю,
наклав на п’ять возів мішків та лантухів і звелів мужикам
везти на продаж за Рось в якесь містечко до знайомого
жида. Граф кудись виїхав на той час. Мужики везли кра
дену пшеницю, а Бонковський покатав уперед верхом ви
глядати, чи не їде часом назустріч граф або який його
сусіда. Тільки що він виїхав за Вільшаницю, проти його
катав бідкою жидок, котрий не раз переводив крадене
графське добро. Він розказав, що граф вертається, в су
сідньому селі став попасати коні й, певно, незабаром по
їде на Вільшаницю. Бонковський мов скажений повернув
коня назад і прискакав в Вільшаницю. З гори на греб
лю з ’їжджали хури. Звернути не було куди; шлях ішов
одним один,— ніде не було поворотки. Довелось хоч у
пазуху ховати хури. Бонковський кинувся в двір до отця
Х аритона.
— Ой отче Харитоне, рятуйте! Заробите великого
гости н ця!— крикнув Бонковський, вступаючи в хату.
— Щ о там таке? Може, обламались? Може, згорів
тік? — спитав отець Харитін.
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— Т а де там тік,— я сам згорю до останку! Граф отот наскочить в Вільшаницю!
— Т о що ж! Як наскочить, то й проскочить.
— Не проскочить, бо зачепиться за мої хури з пше
ницею. Он бачите, стоять за вашим двором. Чи нема де
в вас прихистити та переховати крадену пшеницю на
якийсь там час? — і Бонковський щиро признавсь і опо
вістив за свою крадіжку та шахрування. Отець Харитін
догадався, до чого воно йдеться,— треба було допомогти
знайомому в пригоді. Йому стало жаль панка.
— Скидайте хутчій мішки в дзвіницю. Т ам їх не по
сміє зачепити й сам граф,— промовив отець Харитін.
— Ой мерщій і батечку й голубчику, бо от-от наско
чить граф,— благав Бонковський.
Отець Харитін вхопив ключі, одімкнув дзвіницю. Д ве
рі в дзвіницю були з улиці. Мужики в одну мить повно
сили мішки й повернули вози назад на греблю. Отець
Харитін замкнув двері й вкинув ключі в кишеню. Бон
ковський тричі цмокнув його в губи, скочив на коня й
покатав через греблю.
— Онисіє Степанівно! Бонковського крадена пшениця
в дзвіниці. Ось і ключі од дзвіниці,— гукнув отець Х а 
ритін до Онисі.
— От і добре. Помстимось над ним за карету. Я не
оддам йому тієї пшениці. А що, попавсь, паничу! — ска
зала, аж підскочивши, Онися.— Візьми зар аз спродай
пшеницю, а гроші роздай старцям, абощо.
— А добре ти кажеш! — сказав о. Харитін і покли
кав жида; частку продав, а частку так оддав зерном бід
ним. Н а другий день приїздить Бонковський з порожні
ми возами по пшеницю.
— Спасибі вам, мій дорогий приятелю, за схованку.
Граф вернувся додому. Тепер мені можна забрати мою
пшеницю.
— Не заберете, бо вже її нема: я роздав частку бід
ним, а половину продав Янкелеві та роздав гроші стар
цям,— сказав о. Х аритін.— От розпитайте в людей, во
ни вам скажуть, що я кажу правду.
— Т а не жартуйте-бо, отче! Беріть ключі та одмикай
те дзвіницю, бо вже нерано.
З кімнати вискочила Онисія Степанівна й заторохті
ла до пана:
— Тй-богу, не знаю, за яку ви пшеницю оце кажете.
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Ви хотіли, може, сказати за карету? Карета стоїть, переламлена пополовині. Про мене, нехай мужики складуть
її на хури та й одвезуть, коли ви нас піддурили.
— Коли так, то до побачення, отче! Я цього од вас
не сподівався,— промовив Бонковський, у котрого лице
й очі аж налились кров’ю.
— Бувайте здорові. Скажіть же мужикам, нехай скла
дають на хури карету! — гукнув отець Харитін вслід
Бонковському.
Онися аж в долоні плескала.
Н астала зима. Отець Харитін поїхав з жінкою в Київ
на ярмарок і купив нову наточанку.
Довго крепився отець Харитін і не накидав на людей
плати за треби. Але од страху перед благочинним він
зважився й передніше попросив поради у своєї жінки.
— Коли благочинний звелів накинути, то й накинь.
От одвезли дочку в школу,— грошей треба.
— Якось ніяково. Коли б часом не ремствували та
не гримали люди. Вони ж мене прийняли на парафію, Я
не знаю, як і приступити до цього діла,— говорив несмі
ливо отець Харитін.
— Коли ти не смієш, то я за тебе приступлю до спра
ви,— сказала Онися,— не бійся, хліб їси сміливо!
В той час прийшли старости «їднатись» за вінчання
Отець Харитін запросив невелику звичайну плату, яка
тоді була скрізь по селах. Онися слухала за дверима, а
далі не втерпіла й вийшла до людей.
— А що ж, люди добрі! ви мало даєте за вінчання.
Тепер стали інші, дорожчі часи,— все подорожчало, а
гроші стали дешевші. Накиньте ще карбованця.
— Т а що ж, матушко! Даємо так, як і передніше да
вали,— сказав батько жениха.
— Т а накиньте-бо! Ви ж тим не збіднієте. Тепер, гос
поди, як усе подорожчало, до чого не кинься: і наймит
став дорожчий, і віл дорожчає, й кінь дорожчає, й гус
ка коштує те, що передніше коштувала вівця,—: задрібо
тіла Онися.
Онися чим більше старілась, тим більше говорила. В
неї неначе щороку наростав та довшав язик, як у Мельхиседекової жінки Марти.
— Коли ж, матушко, й на весілля треба грошей, та
ще й неабияких. Треба й того, й сього, треба хліба, тре
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ба й до хліба, треба й сього, треба й того,— м’яв слово
по слову женихів батько.
— І, господи! Карбованець — не великі гроші, а нам
вони стануть до помочі. Гроші круглі: їй-богу, й не зоглядишся, як і розкотяться; шаг за шагом, п’ятак за п’ята
ком, злотий за злотим, карбованець... Т ак і котяться,
так і котяться, й хто його зна, де вони діваються... При
киньте ще карбованця та й запивайте могорич, бо в вас
вже од говоріння, мабуть, і в роті посохло!
Чоловік глянув на могорич і... прикинув карбованця.
Не таку накинув плату Балабуха на богуславських мі
щан,— він просто звелів платити за треби вдвоє більше.
Міщани загули, загомоніли, але мусили платити.
Через рік після того по селах пройшла чутка, що пан
щину зменшать, що вийшли «інвентарні правила». Н а 
род загомонів по селах і ждав того, як великого щастя
з неба. Отець Харитін дістав бомагу од благочинного.
Приїхала комісія й благочинний. Зібрали народ до церк
ви з усього села. Благочинний велів о. Харитонові прочи
тати «правила» в церкві й потім читати щонеділі та ви
ясняти.
Першої неділі зібралась в церкву велика сила народу.
Отець Харитін знов прочитав ту бомагу, цебто «прави
ла інвентарні», скинув ризи й пішов додому. Народ стояв
коло церкви й не розходився: ніхто добре не втямив тії
бомаги. Один казав, що зменшили панщину тільки мо
лодицям; другий казав, що зменшили й чоловікам; деко
му здалось, що не тільки не зменшили панщини, але ще
прибільшили. Х тось десь чув, що люди почнуть одбувати
панщину не тільки панам, але й попам. У всіх зостався
якийсь туман в голові, через який кожний бачив те, що
йому мріло в тумані. Громада послала титаря до батюш
ки, щоб він прийшов та розтовмачив їм, що було напи
сано в тій бомазі.
Прийшов на цвинтар батюшка. Громада обступила
його кругом.
— Розкажіть, батюшко, докладно: що там написано
в тій бомазі? — просила громада.
— А що ж, панове громадо! Написано, щоб менше
панщанних днів одбувати на тижні. Коли правду сказа
ти, то я й сам решти добре не второпав, що там написа
но, бо написано по-московській та ще й дуже мудро. Х іб а
поїду до благочинного та спитаю.
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Отець Харитін поїхав до благочинного за порадою.
— Коли не второпали, то й добре, бо нам вже при
йшов приказ од губернатора Бібікова тільки читати в
церкві бомагу щонеділі й не виясняти в церкві,— сказав
благочинний,— а виясняти можна тільки «по требованію
крестьян».
— Як же воно так: я не розумію, й громада не ро
зуміє.
— М абуть, так воно й треба, коли прийшов такий
приказ, бо пани кажуть людям, що до інвентарів була
легша панщина,— сказав благочинний.— Т а ви не дуже
кваптесь товмачити, щоб часом лиха не набратись: хто
мовчить, той двох навчить,— бо вже один батюшка за це
виясніння втратив парафію. Ви знаєте, що в нас сама
поліція з поляків,— повертає діло так, буцімто попи бун
тують народ, а не пани.
Отець Харитін приїхав додому й тільки махнув гро
маді руками, як громада причепилась до його... «Йдіть до
пана. Пан вам усе розтовмачить: може, йому є приказ
розуміти ту бомагу та її товмачити»,— говорив людям
отець Харитін.
[Тим часом польські пани були дуже сердиті, що мос
ковський уряд зменшив людям панщину. Вони хотіли
доказати мужикам, що пани були добрі до мужиків, що
не вони, а москалі пригнічують народ. Зам ість того, щоб
зменшити панщину, пани її прибільшили і силували на
род робити панщину цілий тиждень. Ніколи не була пан
щина така велика для народу, як в ті часи. Народ про
чув, що панщину і справді зменшили, що пани знущаються
над ними. Сміливіші перестали одбувати панщину біль
ше трьох днів на тиждень і підмовляли й других. Вільшаницький пан дав знати в поліцію, що народ бунтується. В Вільшаницю прийшла рота москалів. І поліція, і
офіцери, і жандарми набігли в Вільшаницю і привели роту
москалів. Рота розсипалась по селу й почала різати кури,
гуси, свині і навіть корови. Починалась московська закуція над народом, піднята польськими руками. Прийшла
чутка, що перших проводирів, титаря Онопрієнка та двох
його братів, будуть бити різками на вигоні і оддадуть в
москалі.
Ввечері отець Харитін сидів у кімнаті і балакав з
Онисією. В вікно щось тихенько застукало і загомоніло.
— Х то то стукає? — спитав отець Харитін.
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— Вийдіть, панотче, сюди, та так, щоб ніхто з най
митів не видів,— промовив титар під вікном.
Отець Харитін вийшов надвір. Н а причілку стояв ти
тар з двома братами.
— Рятуйте, панотче! Н ас москалі хотять половити,
бити різками та в тюрму закинути. Переховай нас, пан
отче, бо нас уже шукають і по хлівах і по погребах.
— Боже мій! Де ж я вас сховаю? А як почнуть тру
сити і в моїй оселі? — промовив отець Харитін.
— Може таки не посм ію ть?— сумно обізвались чоло
віки.
Тим часом вибігла і Онисія на причілок.
— Щ о нам робити? Де нам людей сх о ват и ?— питав
поради в Онисії отець Харитін.
— Ховайтесь в дзвіницю. В дзвіниці ніхто не посміє
трусити,— сказала Онисія.— Йдіть через садок, перелізь
те через тин; а я тим часом наберу хліба та води та ви
несу вам,— сказала Онисія.
Отець Харитін взяв ключі од дзвіниці і провів людей
через садок; одімкнув дзвіницю і впустив чоловіків. Они
сія принесла харчі. Люде засунули двері засовом зсереди
ни, а отець Харитін замкнув замок на одному скоблі,
аби висів для людського ока. Онопрієнки зістались на ніч
в дзвіниці.
Тим часом москалі перетрусили увесь куток, перениш
порили все село, обійшли садки, перетрусили млин і віт
ряки. Онопрієнки неначе в воду впали. Другого дня мос
калі зігнали увесь народ на вигон. Вся громада склала
пеню на Онопрієнків, бо знала, що їх уже трудно впій
мати. Кільки чоловіків вибили різками і приказали лю
дям слухати панів. Онопрієнкові хати обідрали дочиста,
вирізали всю худобу, побили вікна, побили горшки й діж
ки, поламали тини і зіставили самі голі стіни. Безталан
ні жінки з дітьми перебрались до сусід. Титареву хату
розвалили до останку, розкидали деревню й попалили.
Цілу ніч і цілий день пересиділи Онопрієнки в дзвіни
ці. Другої ночі отець Харитін приніс їм харч і розказав,
що сталось з їх хатами, з їх добром.
Чоловіки облились тільки гіркими сльозами.
— Тікайте з села до котрого часу,— радив їм отець
Х аритін.— Тікайте на сахарні, ставайте на роботу та
приносьте гроші жінкам. Приносьте не вдень, а вночі. З а 
стукаєте в моє вікно; я до вас вийду, передамо гроші
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жінкам; або проведу вас до їх, або покличу до вас жінок.
Вам не можна зістатись в селі, бо вам обголять лоби та
оддадуть в москалі.
Отець Харитін виніс людям харчі на дорогу, дав тро
хи грошей і випустив з дзвіниці. Три багатирі, добрі гос
подарі, поважні люде в громаді, пішли по світу бурлаками.
І щороку в темну-темну ніч хтось стукав тихенько в батющине вікно; щороку виходив отець Харитін до бурлак,
одмикав дзвіницю і впускав на кілька днів безталанних.]
Од часу інвентарів, од 1847 року, селяни повинні були
обробляти поле й священикам, цебто попросту сказати,
одбувати батюшкам панщину в жнива по одному дню. Пан
прислав до батюшки людей на панщину. Чоловіки й мо
лодиці од сорому не знали, де очі діти, й батюшці й ма
тушці навіть спочатку було якось ніяково.
— Чи це, батюшко, нас послали до вас на роботу за
спасіння душі, неначебто спасенників, чи таки на справ
дішню панщину? — питали люди в батюшки.
— Х то його зна! Я й сам добре не второпаю,— гово
рив отець Х аритін.— Спасенники й без того помагали
мені в роботі, як говіли, а це казав пан, що таки в тих
«інвентарях» написано, щоб усі дорослі люди одбували
священикам по одному дню в жнива.
Люди мовчки пішли на поле робити, але од того часу,
як почалася ця попівська панщина, селяни почали потро
ху одхилятись од священиків. Молодиці й чоловіки пере
стали ходити до батюшки в гості й послухати по добрій
волі; й скільки не прохав отець Харитін молодиць на
прясти матушці по півміточку, ні одна молодиця в селі й
веретеном не крутнула для матушки. Онися Степанівна
швидко оговталась з тією панщиною й командувала людь
ми, як панський осавула.
С тарш а дочка отця Харитона, Н адезя, пробула рік в
Богуславі в пансіоні в однії польки. Онисії Степанівні
шкода було грошей, і вона взяла Н адезю додому. Н адезя
вивчилась читати й трохи писати; вивчилась грати на гі
тарі й вбиратись в європейський костюм; вивчилась тан
цювати й робити кнікси, й на тому скінчила свою науку.
Н а її місце Онися Степанівна одвезла меншу дочку, Палазю. Дочки росли. Онисине завзяття до праці росло ра
зом з дочками. Онисія Степанівна сама їздила на поле,
стояла безодхідно коло панщанних людей. Своїм наймич
кам вона не давала й вгору глянути: будила опівночі та
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гризлась з ними цілий день. Наймички не хотіли служити
в матушки.
Р аз в Онисії Степанівни найнялась здорова та робо
ча дівка з Богуслава, Маруся. Вона була не панщанна,
а дочка одного убогого чиншовика-шляхтича. М аруся була
така робоча, що встигала увинутись за двох. Але, як ка
жуть, хто добре везе, того й поганяють. Онися задумала
ще й поганяти М арусю: будила її трохи не опівночі й на
кидала дуже багато роботи. М аруся не видержала, не ви
була року; саме перед жнивами втекла од матушки в Бо
гуслав і найнялась в Балабухи.
Онися Степанівна перечула через людей, що М аруся
найнялася в Олесі, та аж позеленіла од злості.
— Це благочинна одбиває од мене наймичок: це вона
хоче мені допекти. Поїду та одберу М арусю,— говорила
Онися Степанівна до отця Харитона.
— Ой, не їдьте, Онисіє Степанівно! Бог з ним. Чи ж
пак ми не знайдемо собі наймички, чи що. Цур йому, пек
йому, тому лихові. Хвалити бога, що ми помирились з
благочинним.
— Ба таки поїду та й одберу. Це Олеся сміється з ме
не; ще пак мало насміялась з мене в моїй господі з свої
ми гусарами, то на тобі ще!
— Не їдьте, Онисіє Степанівно, бо прийдеться знов
везти благочинному хуру горшків та мисок.
— І горшків не пошлю, й Марусю одберу. Я покажу
Олесі, як кепкувати надо мною.
— Коли б ви, Онисіє Степанівно, не сказали там
чого зайвого. Все ж таки вони старші над нами: вони бла
гочинні.
— Т о що ж, що благочинні! Велика цяця — благочин
на! Вона благочинна, а я хіба циганка, чи що? Таки по
їду та вирву з рук в Олесі Марусю.
— Ой, біди наробите мені! Добре, що ви собі знаєте
своє господарство, сидите собі в запічку, а мені доведеть
ся одбуватись за вас. Оті, бачте, мені книги та ті «одчоти»... Нечистий їх знає, ніяк не потраплю доладу здати
їх. Тепер благочинний мовчить, але коли ви роздратуєте
благочинну, то не мовчатиме.
— Е т! Верзеш таке, що й купи не держиться! В тебе
свої книги, а в мене своя справа. Нехай таки Олеся й
честь знає. Я їй не забуду тих гусарів, що вона наперла
в мою хату. Таки поїду.
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— А я коней не дам,— сказав отець Харитін, ніби
жартуючи.
— Т а я тебе й не проситиму. Сама запряжу та й по
їду.
Отець Харитін знав, що не переговорить своєї жінки,
замовк і тільки важко зітхнув.
Тільки що отець Харитін вибрався з хати ховати
якусь бабу, Онися звеліла парубкові запрягти коні, сіла й
поїхала. Як далі вона їхала, тим більше р о зо р ю вал ась в
неї злість. Як угляділа вона Балабушину оселю, то вже
була ладна роздерти Олесю надвоє.
Онися в ’їхала в двір і впіймала Олесю на ганку. Оле
сі здалось, що їде якийсь пан, і вона дожидалась його на
ганку.
«З дається, їде наш новий становий,— думала Олеся,—
тонкий, сухий і в чорному маленькому картузі».
Олеся стояла на ганку й ждала. Своєю рівною, сухою
постаттю й чорною хусткою на голові Онися здалеки й
справді скинулась на нового богуславського станового.
Онися під’їхала під ганок. Олеся трохи не крикнула,
але втікати було ніяково.
— Добридень вам, госпоже благочинно! А я оце до
вас в гості в самі жнива,— сказала Онися, злазячи з наточанки.
— Доброго здоров’я! Дуже рада вам,— промовила
Олеся.
Онися вийшла на ганок і трохи не черкнулась головою
об стелю. Вона була в коричневій темній сукні, в чорній
хустці на голові; фалди сукні облипли кругом її високої
рівної постаті, а чорна хустка висіла на її сухорлявих
плечах, неначе на кілку. Лице в Онисі стемніло, зчорніло
й зсохлось од роботи, од недоспаних ночей, од господар
ського клопоту. Олеся так само вже зчорніла на виду й
засохла, хоч з іншої причини.
— Прошу
покірно
до
світлиці,— просила
Олеся
Онисю.
Обидві вони увійшли в гостинну й посідали. Вони за 
стали там Балабуху. Олеся дивилась на стелю й все ку
рила.
— В вас, госпоже благочинно, найнялася моя наймич
ка Маруся.
— Найнялася, тільки я не знаю, чи вона ваша най
мичка, чи, може, чия інша,— знехотя обізвалась Олеся.
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— М аруся не вибула в мене року. Я оце приїхала за
нею,—* сказала Онися, ледве здержуючи сердитий голос.
Олеся примітила той дрижачий голос і почувала, що й
в неї щось задрижало в душі. Вона знала, як Онися су
дить її по людях.
— Не може бути, щоб ви не знали, в кого служила
М аруся, а приймати чужих наймичок зовсім не годиться,—
сказала Онися голосно й сердито.
— Як-то, не годиться? — спитала Олеся, спахнувши.
— Тим і не годиться, що не годиться. М аруся моя
наймичка, й я її візьму з собою. Тепер жнива, гарячий,
робочий час,— наймичок треба й до поля, й до господи;
треба хапати хліб на полі, й льон та конопельки брати;
треба комусь зварити й спекти дома, й корови подоїти,
й вівці подоїти, й свині загнати, й коло терниці, коло бительні стати, й до череди одігнати. В мене велике госпо
дарство, в мене великий скрут; я не вмію до півдня спа
ти, а з півдня по хатах походжати та люльку смоктати,—
дзигоріла Онися -над правим вухом у Балабухи.
Олеся догадалась, що Онися шпурляла грудкою прос
то-таки в їх город, схопилась з стільця й почала ходити
по світлиці. Балабуха почутив, що од Онисиного лепетан
ня в його заболіло в правому вусі, встав і сів по другий
бік Онисі, підставивши ліве вухо: на, мов, дзеленькай ще
на цей бік!
Онися знов задзеленькала.
— В мене сім’я, мені не можна обійтись без найми
чок; в мене ростуть дочки, а на дочок багато треба. Моя
Н адезя вчилась в пансіоні, а от і П алазю одвезла. Може
й правда, як кажуть люди: дасть бог діти, дасть бог і на
діти,— але роби, небоже, то й бог поможе! Як сама не до
кладеш до всього рук, то нічого й не буде. От і сьогодні
сама й корови доїла, сама пекла й варила. В кого в дворі
нема й поросяти, а в хаті й кішки,— той цього не втямить,
бо такі люди нестатковиті вже зроду...
Олеся стала серед хати й витріщила на Онисю очі.
Вона почувала, що Онися знов сипнула наздогад на нестатковитих господарів. Балабуха знов пересів на дру
гий бік Онисі й підставив праве вухо.
— Чи ви оце приїхали в гості, чи приїхали лаятись? —
не втерпівши, спитала Олеся.
— Я не лаятись приїхала, а приїхала по свою наймич
ку,— одмовила Онися.
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— А коли приїхали по наймичку, то беріть її собі,—
вона мені не дуже потрібна,— сказала Олеся.
— Мені здається, найлучче б спитати в самої М ару
сі: коли вона схоче, то нехай їде з вами,— з богом, Парасю, коли люди трапляються! — обізвався Балабуха.—
От я покличу М арусю!
Балабуха встав і пішов в пекарню. Онися не втерпіла
й побігла слідком за ним. їй хотілось взяти Марусю на
оберемок і винести на віз. Увійшли в пекарню. М аруся
стояла коло печі й спустила очі.
— Отак, дівко! Добре, їй-богу, добре. Це гаразд! Не
добула року й покинула. Чи це тебе твоя мати так вчила,
чи це ти своїм мізком розміркувала? — репетувала Они
ся.— Вдягайся та їдь зо мною в Вільшаницю.
— Ба не поїду,— сказала М аруся й почала колупати
піч, неначе її прийшли сватати старости.
— Чом же ти не поїдеш? Чи тобі була яка недогода
в мене, чи я тобі їсти не давала, чи що? Сором тобі, дів
ко, так робити,— говорила Онися.
— Коли в вас важко служити,— тихо обізвалась М а
руся.
— А ти б хотіла гроші брати, руки згорнути та поси
деньки справляти! Вдягайся, не гай мене й себе,— нічого
тобі не поможе,— кричала Онися.
М аруся стояла коло печі, як тур — дівка здорова, ог
рядна, тілиста й свіжа на виду; її здоров’я тільки драж 
нило Онисин апетит.
— Не поїду й служити в вас не хочу, бо в вас лягаєш,
як перші півні заспівають,— сказала М аруся,— а встаєш,
як і другі півні ще не співають.
— Куди ж пак! М абуть, через те й стільки сала при
дбала на моєму хлібі, що в двері не потовпишся. Де твоя
свита? Вдягайся та сідай на віз,— сказала Онися й ки
нулась до жердки шукати Марусиної свити.
— І свиту надаремно шукаєте, бо я до вас не поїду,—
сказала М аруся.
— Як не поїдеш, то я тебе потягну в стан,— крикнула
Онися.
— Х оч мене й в тюрму закиньте, а я з вами не по
їду,— сказала Маруся.
— Як ти смієш мене кидати? Як ти наважилась тіка
ти? Соромилась би, дівко, таке навіть говорити: ти така
молода, а вже вивчилась швеньдяти по світу. Вчись, дів238

ко, ззамолоду бурлакувати, то вивчишся на старість ще
й з гусарами втікати...
Онися обернулась і прикусила язика: в одчинених
дверях стояв Балабуха, а за ним в сінях стояла Олеся
й насмішкувато дивилась на всю ту справу та справдову
вання.
Темне Олесине лице спахнуло; в неї почервоніли вуха
й лоб. Балабуха причинив двері в пекарню, щоб до Оле
синого вуха часом не долетіли ще гірші й щиріші речі.
Довго кричала Онися, довго справдовувалась та спе
речалась Маруся. В пекарні клекотіло, неначе окріп в
золійнику.
— Коли сама не підеш, то тебе приведе до мене по
ліція. З а р а з поїду до станового! — крикнула Онися.
Двері з пекарні неначе бурею одчинило: Онися вибіг
ла,— неначе метіль дмухнула.
— Прощавайте, отець благочинний! Спасибі вам за
вашу послугу. Я од вас цього не сподівалась. Це, мабуть,
ви одбили в мене наймичку за колишнісь гарбузи. Д об
рі господарі так не роблять,— так робить тільки той, в
кого хата ликом вкрита, в кого кішки нема в господарстві
та хто вітає гостей таким хлібом, що після його зуби три
дні болять...
Балабуха й Олеся тільки дивились на Онисю.
Онися кивнула до їх головою, скочила на віз, чогось
стала на возі, трохи постояла, мало не достаючи головою
до стріхи, й виїхала з двору. В станового вона впіймала
облизня,— він насміявся з неї, й вона з тим вернулась до
дому.
Отець Харитін вернувся з похорону й ніяк не міг до
гадаться, куди поїхала Онися. Але незабаром загуркотів
віз надворі. Онися увійшла в хату. В неї очі блищали,
лице аж пашіло.
— Чи не поламалось часом щось коло воза? — несмі
ливо спитав отець Харитін.
Онисія Степанівна мовчала й тільки сопла. Отця Х а 
ритона взяла цікавість.
— Де це ви, Онисіє Степанівно, були? Чи на поле
їздили, чи, може, до татуня в Чайки?
— А т, одчепись! їздила до того пузаня, до благочин
ного,— лаятись за наймичку,— одрубала Онися.
— Ой боже мій! До благочинного лаятись! — крикнув
отець Харитін.
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— А тож ! Ти думаєш, я йому в зуби подивлюсь? Н е
хай благочинна не одбиває в мене наймичок,— одрубала з
злістю Онися.
— Ой, бодай же вас бог любив! Щ о ж це ви наро
били!..
— А те, що треба було! Яке тобі діло до моїх най
мичок? Не ти їх наймав, не тобі за їх і клопотатись. Ось
у мене голова ходором ходить без наймички. Я таки про
читала добру молитву й благочинному, й благочинній.
— Ой господи! Яку ж ви там молитву їм читали? —
говорив отець Харитін з страхом.
— Яку вміла, таку й прочитала,— вилаяла на всі боки
та й поїхала,— сказала Онися.
— Ой, чого ж це ви наробили! Коли б з того не вий
шло якого лиха. Були помирились з благочинним, а це
коли б знов не полаятись. Добре вам, Онисіє Степанівно, в
запічку сидіти та пиріжки Їсти, а мені оце знов буде біда.
Бачите ті книги... Ой, бодай же вас курка вбрикнула!...
Не встиг він сказати тих слів, як рипнули двері й в
хату ввійшов посланець од благочинного й подав батюшці
лист. Отець Харитін прочитав і зблід на виду.
— А що там пише О леся?— спитала Онися.— М а
буть, розгнівалася на мене?
«В аш а Онисія Степанівна за свою наймичку Марусю
наговорила нам такого, що сором і в листі писати,— пи
сав Балабуха,— вона кричала й лаялась, як бублейниця
на базарі; казала, що в нас у хаті й кішки нема, що
після нашого хліба в гостей три дні зуби болять, ославила
мою жінку перед слугами, ще й їздила до станового нас
позивати. Прошу вас, передайте своїй жінці, щоб вона
більше ніколи не приїжджала до нашої господи...»
— Ой господи, спаси нас і заступи! Щ о це ви, Онисіє
Степаїнівно, наробили? Чи вам треба було їздити до бла
гочинного? А бодай же вам жаба на ногу наступила,—
кляв отець Харитін свою жінку, ходячи по кімнаті.
— Бублейниця! Я бублейниця! Його жінка бублейни
ця, а не я, бо тікала з гусарами. Я за це поїду та кочер
гою їм вікна повибиваю. Т ак і напиши благочинній од
мене!— крикнула Онися.
— Пишіть уже самі,— буде з мене й цього. Т а тепер
же мене благочинний з ’їсть без солі, втопить в ложці води,
Ой, чого ж ви оце натворили! Сиділи б у запічку та їли
пиріжки.
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— Я тобі як дам пиріжків, то й не потрапиш кудою
втікати з своїм благочинним. Пошлеш титарем два вози
горшків: сунеш благочинному в зуби горшка, а благочин
ній макітру, то запхнеш пельку й благочинному, й благо
чинній!
— Ой, бодай же вас миші перелякали. Тепер хоч іди
до церкви та прав молебень Іванові Воїнові. А ви, Онисіє
Степанівно, їдьте до благочинного та перепросіть, бо вже
мені не жити на світі,— вже й горшки не поможуть. Т е
пер сип та й сип карбованчики.
— А бодай він не діждав, щоб я його перепрошувала!
Нехай Олеся приїде та мене ще перепросить,— сказала
Онисія Степанівна.
Тиждень ходив отець Харитін як сам не свій, тиж
день раділа Онися, що таки зігнала злість на Олесі. Коли
це пройшла чутка, що митрополит переводить старих,
простих священиків з великих парафій на малі а великі
оддає «вченим», цебто молодим семінаристам. Одного су
сіда, старого священика, вже перевели з великого села в
мале. Отець Харитін зовсім зажуривсь.
— Треба їхати до благочинного на поклін,— сказав
отець Харитін Онисі,— він напише в клірових відомостях,
що я «поганого поведенія»; напише, що і ви, Онисіє Сте
панівно, «поганого поведенія»,— тоді буде нам біда.
— А яке йому діло до мого «поведенія»,— сказала
Онисія Степанівна,— от нехай напише якого «поведенія»
його Олеся! Оце буде гаразд.
— Коли він за свою жінку не напише, а за вас напи
ше. От приїдуть, возьмуть вас та й посадять в Лебединський монастир на місяців два або три,— будете черницям
груби топити та воду носити.
— Е т, дурний! не знати що верзе! Де це чувано, щоб
попадь садили в монастир. Як мене посадять в монастир,
то я посаджу Олесю в тюрму! Я сама її зашлю на Си
бір,— сказала Онися,— бо ти, мов та плохенька курка,—
тобі хоч і на хвіст наступи, то й не гавкнеш.
Минув тиждень. Пройшла чутка, що вмер богуславський протопоп, а через два тижні Балабуха став прото
попом. Як почув за це отець Харитін, то й охолов,— в
його неначе грім ударив.
— От теперечки ми пропали!— крикнув отець Х ар и 
тін,— ой, моя лиха година та нещаслива! Т реба їхати пе
репросити Балабуху, поки само лихо не прийшло в хату.
*15 — І- Нсчуй-Левицький, т. 4.
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Згадає він тепер і ваші гарбузи, й вільшаницькі громад
ські вибори; вгадає він усе.
Отець Харитін загадав запрягти коні й поїхав в Бо
гуслав. Балабуха саме тоді сидів в кабінеті й, згадуючи
за візит Онисії Степанівни, складав в своєму щоденному
«діяріушеві» вірші «О прелютой жені». Отець Харитін
увійшов у гостинну й почав стиха кашляти; Балабуха ви
йшов до його.
Отець Харитін поздоровкався з ним і поздоровляв з
протопопством. Балабуха гордо обійшовся з ним, але всетаки попросив сісти.
— Отець протоєрей! вибачайте, будьте ласкаві... Т ут
моя Онисія Степанівна приїздила до вас за наймичкою...
— Може й ви приїхали за наймичкою?— перебив його
Балабуха.
— Борони боже! Я приїхав просити заздалегідь ви
бачення за свою Онисію Степанівну. Мене тоді дома не
було, а вона взяла та й поїхала. їй же богу, я її не пускав!
А вже де жінка вмішається, то й пропаще діло. їй-богу,
я ні в чому не винен...
— Ваша жінка приїхала сюди й наговорила нам сім
мішків гречаної вовни та чотири копи гречки. Ви дуже
розпустили свою жінку; та й самі ви з мужиками пово
дитесь запанібрата; мужики до вас ходять в гості, п’ють
у вашому домі... В метриках в вас нема ніякого ладу. Ви
чоловік простий,— глядіть лишень, щоб вам хоч вдержа
тись на парафії. От, може, приїде до вас столоначальник
з правленія на ревізію.
— їй-богу, отець благочинний, то не я...
— О т мої парафіяни ходять до вас хрестити, а ви й
хрестите.
— їй-богу, більше не буду, і в хату, й в оселю кумів
не пущу.
— От я приїду подивитись на вашу церкву. Т а гля
діть, щоб перед Новим роком ваші книжки, ваші метри
ки були справні, а то з вас Духовіне правленіє ще й здере
штраф,— сказав Балабуха на прощанні.
Отець Харитін приїхав додому, мов прибитий громом.
— Буде нам біда! Благочинний нахваляється, а сто
лоначальник Духовного правленія встрів мене на місті
та казав, що приїде до нас в гості,— сказав отець Харитін
до Онисі, котра аж тепер схаменулась, що накоїла своїм
язиком цілий ківш лиха.
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— Знаємо, які то гості: тепер одчиняй комору й скри
ню, ріж гуси й качки для столоначальника!— сказала
Онися.— І поніс мене нечистий до тієї Олесі. Ну, та й
вшелепалась я оце в біду по самі вуха.
— Тепер розшморгуйте капшуки та готуйте карбо
ванці, Онисіє Степанівно! Коли б ще часом діло не ді
йшло до консисторії, бо тоді доведеться продати й воли
й коники,— сказав отець Харитін.
Восени, тільки що зібрали все з поля, приїхав в Віль
шаницю новий протоєрей оглядати церкву. Він був сер
дитий, до всього чеплявся, примітив порох в олтарі й на
сосудах, примітив старі порвані ризи, навіть старе обстрьопане кропило, навіть церковні деркачі. З а все доста
лось отцю Харитонові, й немало карбованців титар, по
давньому звичаю, за огляд церкви висипав в протопопську кишеню. Онися вже й не виходила до протопопа.
Вітав його о. Харитін. Тільки що протопоп виїхав з дво
ру, у двір уїхав столоначальник повітового Духовного
правленія Крискент Харлампійович Млинковський. Дві
наточанки стрілись в самих воротях. Млинковського коні
трохи не набігли на протопопського воза. Балабушин по
гонич звернув у колючки, на горб і трохи не перекинув
Балабухи просто в віз Млинковського. З Млинковським
сиділи чотири панни, його дочки, й підняли гвалт.
Отець Харитін стояв без шапки на ганку і, вглядівши
повну наточанку непроханих гостей, перелякався навіки.
Він знав, що столоначальник щороку об’їжджав повіт —
просто-таки неначе льнувати по батюшках, як старі ма
тушки об’їжджали з льнуванням хати парафіян. З а наточанкою Млинковського в’їжджав у двір простий здоровий
віз, навантажений мішками зверхом.
«Приїхав старий крючок за хабарями! Т ак воно і є!
Ну, цей мене дощенту й об’їсть, і обіп’є, ще й обдере»,—
подумав отець Харитін, кланяючись з ганку Млинковському.
— Добридень, отче Х аритоне!— гукнув з воза веселий
Млинковський таким здоровим та хрипким басом, як з
порожньої бочки, неначе в його в горлі струни порвались.
— Доброго здоров’я, Крискент Харлампійович! П ро
симо до господи,— обізвався прибитим голосом отець
Харитін.
Млинковський скочив з воза, скинув з себе суконну
синю шинелю, струсив її, обтрусив чорні густі бурці й
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почав міцно та щільно цілуватись в господарем. З а ним
на всі боки плигнули з вова панни, неначе кози або кури
з сідала, й почали обтрушуватись.
— Випряжи, хлопче, коні та дай їм сіна, засип оброку
та напій, а потім рушай на ніч додому. А ти, старосто,
познось мішки в оту комору й їдь собі додому. Отець
Харитін! Одчиніть старості комору — нехай позносить
мішки, а ви вже, будьте ласкаві, одвезете мішки в Богу
слав до моєї господи своїми волами.
— Добре, добре!— обізвався отець Харитін і побіг
у хату за ключами од комори.
Млинковський порядкував в чужій господі, ніби в
себе вдома. Він приїхав не своїми кіньми, а чужими, по
півськими. Млинковський мав жалування на рік всього
сто карбованців, а в хаті в його було сім дочок та два
сини. Щ об не поморити голодом сім’ї, Млинковський пу
скавсь на хитрощі; виїжджав найнятими кіньми з дому
до першого села, просив у батюшки усякої харчі, потім
батюшка одвозив його й харч далі, до сусіднього батюш
ки, а той передавав його й харч ще далі. Як вози були
вже повні мішків, батюшки по черзі повинні були при
ставляти ту хуру просто до його дому в Богуслав. Тепер
у Млинковського вже повиростали дочки. Дома була
велика з ’їжа, й він задумав порозвозити їх на зиму по
батюшках, нібито з тієї причини, щоб їм було веселіше,
щоб не нудились дома,— а найбільше по старих, у котрих
були дорослі дочки, а книги були не дуже справні. Млин
ковський знав, що Онися роздратувала протопопшу, й
задумав накинути їй на закуцію у хату дві дочки, а як
знайдеться місце, то й три або й усі чотири.
Поки панни обтрушувались, отець Харитін одімкнув
комору й видав парубкові вівса, а титар позносив в комо
ру мішки з борошном, з крупами, з просом та квасолею.
Млинковський ускочив в комору й полічив мішки.
— Тепер хоч і до господи, та й по чарці,— сказав
Млинковський.
Отець Харитін попросив гостей в світлицю. Млинков
ський скинув картуза й, вступивши в світлицю, вдруге
поздоровкався й поцілувався з отцем Харитоном. Ш иро
ка лисина на його голові залисніла, як повний місяць.
Кругом лисини на потилицю спускались густі сиві пасма
волосся. В густих чорних бурцях тільки подекуди бли
щала сивина срібними нитками. Темне лице, темне обго244

лене підборіддя й горлянка — все лисніло, неначе нама
зане оливою. Товстий кирпатий ніс червонів, неначе чер
вона бульба, вмочена в масло. Сухе лице, жилава шия,
сухі руки, оброслі густим волоссям — все показувало, що
Млинковський багато перетерпів нужди, й голоду, й хо
лоду; виявляло й те, що він за все життя вихилив не
одну бочку горілки.
Чотири дочки Млинковського, чорняві й гарні з лиця,
посідали рядком на стільцях. Млинковський ще раз по
цілувався з отцем Харитоном, неначе дуже близький
приятель або родич.
— А де ж ваші дочки? Нехай лишень виходять до
моїх паннів. Т а чи не можна, панотче, по чарці. В городі
в цей час вже п’ють чай. Чи в вас пак є самовар, чи ще
й досі не спромоглись на його?— закидав словами старий
крючок.
— Є й самовар, і по чарці зар аз буде,— белькотав
отець Харитін, не встигаючи дати одповідь на всі питан
ня столоначальника.
— А поки по чарці,— звеліть, панотче, запрягти воли
та одвезти завидна мої мішки з пашнею до Богуслава,—
сказав Млинковський.
— Добре, добре! З а р а з! — сказав старенький отець Х а 
ритін і не знав, куди бігти: чи до волів, чи до своїх дочок.
Тим часом Н адезя й П алазя повбирались і повиходи
ли в світлицю. Вони поцілувались з паннами, посідали
рядочком з ними, позгортали руки й мовчали, скоса по
глядаючи на городянських паннів. З а ними незабаром
вийшла Онися Степанівна й привіталась до гостей. З а
Онисею вийшла наймичка з графином горілки та чаркою.
— Ой отче Х аритоне!— зашипів і захрипів Млинков
ський, зирнувши скоса на графин,— коли б ви знали, що
доктор оце послав мене на села не дурнички, а на свіже
повітря — лічитись, і заборонив мені пити горілку...
— Може, наливочки, вишнівочки або тернівочки,—
промовила Онисія Степанівна солодким голосом, хоч в
думці проклинала старого крючка.
— Не можна, паніматко, ні вишнівки, ні тернівки.
Доктор казав, що слив’янка помічна для грудей, і звелів
мені лічити груди слив’янкою. У вас у садку слив, як
хмелю; певно, є й слив’янка. Чи не можна б пляшку-другу
слив’янки?— говорив Млинковський, порядкуючи, неначе
в трактирі.
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«І як він в гаспида знає, що в мене в льоху стоїть
барило слив’янки! Неначе вже туди лази в»,— думала
Онися.— Добре! Добре; є й слив’янка. Біжи, Н адезю , та
наточи.
— Т а беріть здорову яндолу або макітру; коли вже
лічитись, то лічитись, а не паскудитись,— гукнув Млинковський.— А самовар буде швидко? Скажіть, паніматко,
щоб дівка поставила самовар! Ми звикли в городах в цей
час пити чай.
— Добре, добре! З а р а з і самовар буде. Біжи, Палазю, та скажи наймичці, щоб наставила самовар,— сказала
Онися.
— У вас на селах самовар наставляють тільки для
гостей, а у нас в городі чай п’ють рано й вечір,— говорив
Млинковський цивілізаторським тоном.— Встанемо вранці,
продеремо очі, та зар аз за самовар. З ав тр а раненько,
паніматко, попоштуйте мене й моїх дочок чайком.
— Добре, наставимо самовар і завтра вранці,— ска
зала Онися.
Одіславши віз, навантажений з горою мішками, отець
Харитін вернувсь у хату. Погонич, попасши коні, рушив
з двору. Онися вгляділа в вікно, що коні рушили з двору,
й трохи не зомліла; вона догадалась, що Млинковський
привіз до неї дочок на прохарчування, певно, на довгий
час.
— А що, панотче, час по чарці, але тільки по одній,—
сказав Млинковський.
— А чом не по дві або й по тр и ?— сказав отець Х а 
ритін.
— Лічусь, панотче: більше чарки не можна,— груди
болять чогось.
— Чим же ви лічитесь?— спитав отець Харитін.
— Слив’янкою ж, панотче, як я вам казав. Ото добре,
що у вас є слив’янка. Оце їжджу по батюшках та лічусь,
знаю, що в матушок стоять барила з слив’янкою в льо
хах,— давай, думаю, поїду та повидираю мед з бджіл,—
зашипів Млинковський.
Панни подали чай. Млинковський не втерпів: налив
і випив чарку, заткнув графин затичкою й попросив ви
нести цю спокусу з хати. Подали бутель слив’янки Млин
ковський налив здоровий стакан і вихилив до дна, потім
налив другий стакан і поставив перед собою.
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— Чи це в вас, панотче, тільки дві хатини, як дві
клітки?— спитав Млинковський й заглянув в кімнату.
— Є ще й третя,— недавно перегородив здорові старинні сіни стіною й зробив кімнату для дочок,— сказав
отець Харитін.
Млинковський пішов оглядати кімнату й ліжка. Він
розміркував, скільки дочок накинути батюшці на прохар
чування. Вийшло, що можна накинуть тільки дві, бо двом
останнім не було де спати.
— Т а й добра ж у вас слив’янка! Т ака смачна, що я,
мабуть, не швидко оце вирвусь з вашої хати,— сказав
Млинковський, хилячи наливку та прицмакуючи.
— Пийте на здоров’ячко та очунюйте,— тихо обізвав
ся отець Харитін.
«Коли б була знала таке лихо, була б накидала поли
ню в барило,— подумала Онися.— Видудлить оцей циган
усе барило».
— Коли ви обідаєте?— спитав Млинковський в отця
Харитона.
— Т а вже ж не проти ночі, а вранці, по-сільській,—
сказала Онися.
— По-сільській, як надворі світає. А в нас в городі
тоді ще сплять, а обідають аж опівдні, а вранці тільки
чай п’ють та снідають,— натякав Млинковський так, що
аж пальці було знать.— Ми звикли спати довго, а обідати
в ваш полудень.
Панни познайомились і завели веселу розмову; брень
кали на гітарі, а потім пішли танцювати, показуючи, як
вчила їх мадам. Млинковський видудлив за вечір сливе
цілу макітру слив'янки.
— Ну, та й добра ж у вас слив’янка,— говорив Млин
ковський, цмокаючи губами.
— Чи хоч трохи вам полегшало, Крискенте Харлампійовичу?— спитав батюшка.
— Ого! ще й яка полегкість! Т ак неначе хто помазав
медом по грудях та по животі. Чи не можна, паніматко,
наточити ще макітерку на ніч? — просив столоначальник
шипучим голосом.— В мене вночі спадає смага на рот та
на губи,— треба промочувати.
Після вечері Онися мусила йти в льох і наточити дру
гу макітру. Млинковський лічився таким способом до пів
ночі, потім день і другий. Онися якось догадалась і роз
вела наливку водою. Млинковський покуштував, сплюнув
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і зар аз попросив одвезти його до сусіднього батюшки, в
котрого було дві дочки. Отець Харитін догадався, що час
давати столоначальникові хабара.
— Оце я звелів набрати вам, Крискенте Харлампійовичу, мішок житнього борошна та мішок пшеничного.
Прийміть, будьте ласкаві,— сказав отець Харитін.
— З а житнє спасибі, а пшеничне візьму: моя жінка
не любить житнього хліба,— так само од його слабує, як
і я. Одначе... може, свині з ’їдять! Звеліть кинути на віз
мішків зо два або зо три,— сказав Млинковський.
— Добре, покладемо. Т а будьте ласкаві, вже не
прогнівайтесь за мої книги,— сказав тихо отець Харитін.
— Т ам щось, панотче, ви наплутали в книзі «о ро
дившихся»... гм... Т ака плутанина... Розбирав я, розбирав
та насилу лад дав. Здається, у вас цього року 'вродила
картопля. Звеліть кинути на віз мішків зо два або зо три.
М оя жінка страх як любить печену картоплю, з маслом.
Здається, у вас багато корів, і масло повинно бути?—
сказав Млинковський.
— З а це вже треба матушки спитати,— це не до мене
стосується,— соромливо сказав отець Х аритін.— Сало,
знаю, що є, бо кабанчика закололи недавно.
Отець Харитін вийшов на часок і пошепотів з Онисією. Онися сердито забубоніла.
— Т а й «одчоти» ваші поплутані. Господи, скільки я
голову пополамав, поки дошпортався, в чім діло... Чи вро
дило пак в вас просо або гречка? Моя жінка розвела ку
ри, та качки, та індики, та й сам я од хороби лічусь курми
та індиками. Вкиньте в віз з мішок проса або гречки,—
жебрав Млинковський.
— Просо не вродило, а гречка вдалась добра,— сказав
отець Харитін.
— О т і добре! Вже «нема мені ні словечка,— нехай
буде гречка»,— як співають в пісні. Звеліть же парубкові
запрягти воли та вишліть до Ш андри,— я туди зар аз
їду,— сказав Млинковський.— А дві мої дочки нехай тро
хи посидять у вас: і їм буде весело, й вашим дочкам —
веселіше, от і буде гаразд! Я, бачте, віз їх у гості до отця
Мельхиседека, та думаю: нехай трохи повеселяться в вас,
Онисіє Степанівно.
Онисія Степанівна не знала, що й казати: тільки очі
витріщила на Млинковського.
ттг- Прощайте, бувайте здорові! Завезете моїх дочок,
248

коли ваша ласка, до отця Мельхиседека та кланяйтесь
йому од мене низенько-низенько,— сказав Млинковський,
тричі цілуючись з отцем Харитоном.
Перемлинкувавши пшеницю, гречку, а найбільше
слив’янку в отця Х аритона, Млинковський сів на віз з
двома дочками й рушив далі в об’їзд.
— Н а той рік, як не помремо, як дасть бог діждати,
налийте слив’янки добреньке барило. Скільки в вас слив
в садку! Т а які сливи! Яка слив’яика! Тільки, паніматко,
не доливайте водою, а чистою горілкою або спиртом.
Т а не беріть спирту в Іцька, а в Берка: Іцьків спирт
тільки гусям пити, а не столоначальникам,— гукнув з воза
Млинковський, виїжджаючи з двору на чужих конях. З а
ним рушив з двору воловий віз, повний мішків.
Дві панни Млинковські вгніздились на ніч на ліжку
отця Х аритона й вигрівались в перинах трохи не до
півдня. Онися Степанівна мусила, зціпивши зуби, спати
в пекарні на печі. Панни вважали на себе, як на правди
вих столоначальників, і коверзували в чужій господі не
згірше свого татуня. Онися Степанівна задумала не на
ставляти їм самовара рано й вечір. Панни просто, без
церемонії допоминались і трохи не загадували. Одна най
мичка мусила покинути роботу в пекарні й сливе цілий
день поралась та панькалась коло гостей. Дочки отця Х а 
ритона все бавились з гістьми й одбились од роботи.
Млинковські поїли трохи не половину курей та качок,
сахар і чай вийшов увесь, скільки його було в господі.
Онися Степанівна одвезла в Богуслав на ярмарок трохи
не повний віз мішків з борошном, а натомість привезла
додому одну голову сахару та один фунт чаю. Голова са
хару при великій з ’їжі неначе од сонця розставала.
— Візьми, панотче, та одвези оцих циганок до їх ро
дича, бо вони нам вуха об’їдять,— говорила Онися С те
панівна батюшці.
— Не смію, Онисіє Степанівно: Млинковський буде
підбивати проти мене протопопа й вчинить мені багато
лиха,— говорив отець Харитін.
— Коли ти не смієш, то я сама їх витурлю з хати.
— Турліть, та тільки стережіться, щоб нас не витур
лили з парафії,— говорив отець Харитін.
Саме в той час божевільний Прокіп, Балабушин най
мит, зовсім збожеволів і почав тинятись по селах та все
по батюшках. Прийде до одного батюшки, посидить з
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тиждень та йде далі або блукає собі по лісах та по хатах,
без шапки, напнувши свиту на голову. Прокіп приблудив
ся в Вільшаницю й прийшов до батюшки; увійшов в пе
карню й поліз просто на піч, як у себе вдома.
— А чого це ти, Прокопе, прийшов до н ас?— спитала
Онися Степанівна.
— Чув, що в вас здорова піч, та й прийшов,— гукав
Прокіп з печі.
— А що ж ти дурно в нас хліб їстимеш, чи що? Оце
лишенько! Щ е бог приніс одного богуславського столона
чальника,— говорила Онися Степанівна.
— Я дурно хліба ніде не їм; я стану в вас за найми
та,— обізвався Прокіп.
«О т і добре,— подумала Онися.— Може, одробить
мені за мою М арусю».
— Вставай же, та бери ціпа, та йди зароби обід,—
сказала Онися.
— Ось нагріюся, то й піду,— сказав Прокіп.
Наймички підняли Прокопа на сміх. Позбігались пан
ни дивитись на божевільного, як на диво. Прокіп нагрівся,
взяв з стола шматок хліба й пішов у клуню до молотни
ків. Молотники дали йому в руки ціпа й наскидали з засторонка купу снопів. Прокіп почав молотити, як машина,
лупив ціпом снопи, аж солома летіла,— падкував коло
роботи так, що аж молотники здивувались. Але згодом,
мабуть, тим, що втомився, він витріщив очі на лати й
став, неначе остовпів. Молотники жартували, сміялись
з його, штовхали під бік, а Прокіп все стояв та дивився
вгору. Через годину він знов вдарив ціпом по снопах й
намолотив більше од молотників. Онися поміркувала,
що Прокіп робить добре, плати не візьме, й задумала
хоч тим оддячити Олесі.
Живе Прокіп у отця Харитона тиждень, живе й дру**
гий і не одмикує од роботи; часом десь щезне на день, на
два, та й знов вертається й лізе просто на піч. Але чим
далі, тим чудніший ставав Прокіп. Р аз вхопив він косу
й пішов косити в городі сухий бур’ян та кропиву. Косе
він та косе, аж піт з його ллється. Панни повибігали ди
витись на ту чудасію.
— Н ащ о ти, Прокопе, косиш кропиву?— питали в
його панни.
— Ото добрі в вас наймити! Літо минуло, а вони всьо250

го сіна й досі не викосили,— гукав Прокіп та махав ко
сою.— Накошу оце сіна,— товар поїсть.
Другий раз Прокіп пішов на ставок, позгонив усі люд
ські гуси й нагнав до батюшки повнісінький двір гусей,
залучивши по дорозі з десяток свиней.
— Ото добрі тут наймички! й досі гусей не позаганя
ли в хлів,— кричав Прокіп на наймичок.
Саме тоді приїхали до отця Х аритона гості, та все
панни, почувши, що в отця Харитона гостюють дочки
Млинковського. Панни заночували й порозвішували на
ніч на кілочках та на цвяхах по стінах білі спідниці та
криноліни, що тоді почали входити в моду. З кімнати, де
висіли спідниці та криноліни, були зроблені невеличкі
дверці в пекарню. Прокіп наглядів ті криноліни, встав
уночі, познімав їх з кілочків і вкинув у жлукто, що стоя
ло у дворі під тином. В пекарні на грубі сушилось в но
човках питльоване борошно; Онися Степанівна думала
того дня пекти паляниці для гостей. Прокіп взяв ночовки,
висипав у жлукто борошно замість попелу, накидав зверху
каміння та давай носити воду відром та лити в жлукто;
йому здалось, що він ллє окропи. Одзоливши криноліни,
Прокіп увійшов у пекарню й ліг спочивати.
Панни встали вранці й здивувались, що на стінах не
було їх кринолінів та спідниць.
— Мамо, чи це ви поздіймали з кілочків наші спідни
ці,— питала в Онисі Н адезя.
— Поздіймав і позолив ваші криноліни дурний Прокіп,— он підіть у двір та загляньте в жлукто,— сказала
Онися Степанівна.
Панни повибігали у двір. З жлукта стриміли дроти
кринолінів, як паліччя, а од жлукта до половини двора
простяглася біла річка. Панни підняли гвалт і кинулись
рятувати свої спідниці та криноліни; поскидали каміння й
повитягали їх з жлукта. Криноліни були поламані, погну
ті й помазані білою квашею.
— Т а це ж він присипав їх зверху борошном,— ска
зала Онися Степанівна.— Ой лишечко моє! Чи не висипав
він часом питльованого борошна з ночов?
Питльованого борошна в ночовках не зосталось і слі
ду, а порожні ночовки стояли на грубі.
— А бодай тебе золила лиха година та нещаслива! —
крикнула Онися, вдарившись об поли руками.— От тобі
напекла гостям паляниць. Це не Прокіп, а моє лихо. М а
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буть, проклята протопопша сміється з мене та навмисне
наслала на мене оцього навісного та божевільного. Йди
собі додому до своєї протопопші та позоли її криноліни!
Геть з мого двора, щоб і твій дух тут не смердів!— крик
нула Онися до Прокопа.
— Т а я ж хотів позолити й попрати панкам спідниці!
Наймички лінуються прати, а я собі думаю: дай позолю
й поперу в ставку, поки панни повстають. їй-богу, цілі
сіньку ніч порався й не виспався,— одговорювався Прокіп.
— Йди собі к нечистому та ще й зар аз,— крикнула
Онися до Прокопа.
— Куди ж я піду, коли в мене нема своєї доми, нема
батька, нема матері,— говорив Прокіп.
— Іди до своєї протопопші та й не приходь більше
до нас.
— Коли й протопопша мене так само проганя, як і ви,
каже, що я дурний, нічого не роблю, тільки дурно хліб
їм. А поки був розумний, то й не проганяла,— одговорю
вався Прокіп.
у — Н а тобі свиту та зар аз геть з моєї хати!— кричала
Онися.
— Якби в мене була своя хата, то я б і пішов. К у
ди ж я піду? Батька нема, матері нема. Була колись в
мене мати, та на степи втекла, а мене покинула...
Прокіп сів на лаву й несподівано заплакав, як плачуть
маленькі діти: попереду запхикав, а потім заридав голос
но й втирав сльози кулаком. Наймички й панни почали
сміятись, а сльози почали душити Прокопа. Він підняв
голову вгору, як піднімають діти, й почав неначе стогна
ти, втиривши очі в стелю. В його сльози забивали дух, а
далі перестали текти; очі стали сухі, а Прокіп все стогнав,
неначе йому прийшов кінець. Сміх в пекарні затих. Н ай
мички поскривлялись. Панни одна за другою повиходили
з пекарні. Вийшла й Онися, махнувши рукою. А Прокіп
ще довго ридав по-дитячій та кричав: «М ати втекла, мене
покинула. Мати мене жалувала, гостинці мені давала; а
тепер мене ніхто не жалує, гостинців не дає. Ой боже
мій! ой-ой-ой! Я їм роблю, а вони мене лають, ще й з
хати проганяють. Де ж я дінусь? Як прийде мати з сте
пів, я матері все розкажу».
Довго плакав Прокіп, а далі впав додолу, неначе мерт
вий. Потім схопивсь, взяв свиту, напнув на голову та й
пішов в Богуслав.
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Дочки Млинковського ще довго жили в отця Х ари то
на й були ладні жити хоч і до смерті. Отець Харитін бо
явся столоначальника й мовчав, але Онися Степанівна
була не з таківських, що мовчать. Вона просто без цере
монії сказала паннам, що їм час їхати далі, до свого ро
дича. Панни мовчали, не хотіли збиратись в дорогу, все
отягувались.
— Чи довго ще буду годувати оцих злиднів? З ап р я 
гай, парубче, коні та під’їжджай під ганок,— гукнула
Онися на парубка.
Парубок запріг коні й під’їхав під ганок.
— Вбирайтесь, панни, бо вже коні запряжені; поспі
шайте, щоб завидна доїхати,— сказала Онися паннам.
Панни крутились, вертілись,— одначе мусили зібрати
своє манаття, сіли й рушили з двору до отця Мельхисе
дека.
— Ой Онисіє Степанівно! Коли б часом з того чого
не вийшло,— несміливо обізвався отець Х аритін.— Ми
собі розплодимо ворогів.
— Є вже їх і так доволі. Одним більше, одним мен
ше,— все одно; за всі голови! Р аз родила мати, раз і про
падати,— сказала Онися Степанівна.
IX
Біда впала на голову отця Харитона несподівано. Отець
Харитін вже постарівся, посивів і почав слабувати. Він
став блідий та худий од клопоту, од важких довгих постів,
що їх старі батюшки держали сливе аскетично. Перші його
дочки повмирали, а менші поросли й вже трохи засиді
лись в паннах. Отець Харитін все кахикав, кородивсь на
живіт і жалівся на кольки в боках і в грудях,— та й лі
чився орданською водою й херувимським ладаном: це
були одні в його ліки.
Р аз літом пройшла чутка, що по парафіях буде їздити
архієрей, вікарій митрополита. Протопоп прислав отцю
Харитонові архієрейський маршрут. В маршруті стояла
й Вільшаниця.
— Ой боже мій! Ой господи! От тепереньки протопоп
підставить мені стільчика!— говорив отець Харитін, бід
каючись.— К ажуть, архієрей опришкуватий і не любить
старих батюшок.
— Чого ти бідкаєшся! Чи то ж ми зроду не бачили
253

архієреїв? — говорила Онися Степанівна.— Як приїде, то
й поїде.
— А як він мене пережене на малу парафію, а в Віль
шаницю посадить молодого, вченого,— сказав отець Х а 
ритін.
— Нехай передніше мене зсадить з парафії, та тоді
садовить кого іншого. А мене зсадить не легенько,— ска
зала Онися.
— Архієрей їде! Архієрей вже в Богуславі! В Богуславі буде снідати, а в Вільшаниці обідати! Готуйтесь,
панотче Харитоне! Готуйте великий обід та вина, Онисіє
Степанівно, для півчих, панотців та погоничів!— такі
звістки передавали благочинні, панотці, станові, скачучи
на конях в Богуслав, завозили дяки й диякони, викликані
протопопом в Богуслав.
— Ой боже мій! Ой, що ж нам робити! З ким пора
дитись? Де тих дорогих вин достати?— бідкався отець
Харитін, ходячи по хаті та кахикаючи.
— Іди лиш до церкви та поприбирай, а я заходжусь
обід варити. Т а пошли до титаря, щоб достав риби та
поїхав в Богуслав за вином: не питиме ж архієрей нашої
варенухи,— говорила Онися Степанівна.
Прибігла титарка; поприбігали молодиці з усього кут
ка. В пекарні закипіла робота. Н а городі розклали багат
тя й приставили здорові горшки. Молодиці поназносили
силу яєць, сиру, сметани, курей та поросят. Н а подвір’ї
піднявся шум та гвалт. Обід готували на півсотні ротів:
півчих, дияконів, поліцейських, благочинних, панотців, ще
й погоничів. Пан і собі звелів зготувать обід на кожний
випадок.
Н а дзвіниці поставили чоловіків виглядать й веліли
дзвонити в усі дзвони, як тільки на богуславському шля
ху з ’явиться архієрейський поїзд. Д ва верховці були з а 
для того ж поставлені на шляху за селом.
Опівдні на шляху піднялась здорова курява, й з ’яви
лись три здорові вози. Чоловіки вдарили в дзвони. З д о 
ровий дзвін був розбитий й гупав, неначе хто лупив мо
лотком в розбитий чавун. Отець Харитін надів ризи
й вийшов з причтом за браму в цвинтарі. Дзвони брен
чали. Н арод збігався до церкви й залив цвинтар, бо ще
ніколи не бачив архієрея в Вільшаниці, одколи стояла
Вільшаниця. Всі ждали. Отець Харитін ізнемігся од
ждання й зблід. З дзвіниці крикнули, що три здорові по254

возки, які спускаються з горба на греблю,— то були три
жидівські прездорові балагули з жидами.
Дзвони замовкли. Н арод засміявся. Отець Харитін,
блідий як смерть, вернувся в церкву.
Через дві години знов з дзвіниці нагляділи здоровий
поїзд. Знов задзвонили в дзвони. Н ароду зібралось ще
більше. Отець Харитін знов вийшов з хрестом за браму.
З - з а гори виїжджали вози за возами. Поперед усіх катав
на конях благочинний, за благочинним протопоп, за про
топопом справник, за справником становий, а там далі три
вози з півчими, один з дияконами, один з протодияконом
та з конторщиком. Н а кінці всього поїзду з ’явилась бли
скуча карета, запряжена дванадцятьма мужичими шкапа
ми. З а каретою тягся довгий поїзд з панотцями, що проводжували владику далі по тракту. Поїзд заставив увесь
шлях коло церкви, зайняв вигон коло цвинтаря. Карета
стала коло брами. Протопоп з благочинним підбігли до
карети, одчинили дверці й вхопили попід руки архієрея.
Архієрей, ще не старий, здоровий, огрядний, широкий в
плечах та рум’яний на виду, вийшов з карети. Н а йому
лисніла проти сонця шовкова фіолетова ряса, а на грудях
блищала панагія та звізда. Протопоп щось сказав тихо
архієреєві, скоса поглядаючи на отця Харитона. Отець
Х аритін як глянув на владику, та й перелякався, затру
сився й стояв на одному місці, наче скам’янів.
— Щ о ж ти не підійдеш до мене з хрестом? Ти п’я
ний чи тверезий?— сказав голосно архієрей, так що
ближчі парафіяни чули.
Отець Харитін перелякався на смерть. В його ноги
затрусились, і він все стояв в брамі.
— Т а підійди ж з хрестом! Чи ти недужий, чи п’яний?
Благочинний, візьми в його хрест та піднеси мені,— сказав
архієрей.
— Н і! Я чогось нездужаю,— обізвавсь о. Харитін.
Благочинний взяв од отця Харитона хреста й підніс
архієреєві. Архієрей поцілував хрест і пішов у церкву.
Дяки заспівали «Достойно єсть»,— до їх пристав архіє
рейський хор. Дзвони .дзеленькали, а великий дзвін хри
пів, неначе стара розбита сковорода.
— Чом ти не купиш нового дзвона? Чуєш, як стукає
твій дзвін, неначе розбитий казан,— сказав архієрей до
отця Харитона.
— Я... в... ваше преосвященство!.. Хлопці на велик
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день на радощах так дзеленькали, що дзвін трохи лус
нув,— сказав отець Харитін.
— Щ о він каж е?— спитав архієрей в благочинного.
Благочинний переложив слова отця Харитона поруській.
— Ти не дбаєш за дім божий. В тебе дзвони пороз
бивані, церква стара, антимінс старий, все старе,— казав
сердито в олтарі архієрей на всю церкву.— В тебе все
старе й нечисте. А то щ о ?— Архієрей показав пальцем
на жертівник, де золотий промінь сонця видав кільки
порошин.
[— Дурак, старий простець, неуч!— загриміь архієрей
на всю церкву.
В отця Харитона в душі похололо.
— Чи чуєш, бра, як архієрей попа лає!— гомоніли
нишком люде в церкві.
— А може, то він так чудно богу молиться,— обзи
вались декотрі чоловіки.]
— В тебе книги несправні. Ти не вмієш писати кни
жок. Де ти вчився?— спитав архієрей.
— Я вчився дома в батька,— ледве насмілився про
мовити отець Харитін,— а на священика мене екзаменував
духовник в Лаврі.
— Зн аю я ваші екзамени. Попереводять вас, старих,
на малі парафії,— суворо сказав архієрей.
— Мене вільшаницька громада обібрала на парафію,—
тихо обізвався отець Харитін, пригадуючи слова Онисі.
— Щ о він каж е?— спитав архієрей в благочинного,
не розуміючи по-українській.
Благочинний переложив слова отця Харитона поруській. Архієрей спахнув, аж почервонів.
— Яка там громада! Яке має право громада настанов
ляти вас! Я вам покажу, громаду, [ви, старі п’яниці, дур
ні, неучі! Ми вас перечистимо!
З олтаря на шановну громаду так і сипались слова:
«дурак», «болван», «неуч», «п’яниця». Молодиці думали,
що то архієрей якось по-своєму молиться богу, і почали
бити поклони. Чоловіки гомоніли: «Чи ти ба, як архієрей
лається в олтарі?»]
— Благочинний! зніми з його ризи й рясу,— сказав
сердито архієрей.— Я вам покажу громаду.
Благочинний підскочив до отця Харитона, зняв з його
ризи, підризник, а потім рясу. Панотцеві здалося, що ар
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хієрей вже заборонив йому служити службу божу. Отець
Х аритін стояв, неначе громом прибитий; він не чув, як
його розоблачали, знімали з його ризи; він зовсім охолов
і .здеревенів.
Півчі гриміли. Церква була повнісінька людей. А рхі
єрей вийшов з царських врат, поблагословив народ і ска
зав кільки слів до людей, що вони недбайливі, що в їх
дзвони побиті, церква стара й несправна.
— Щ о то він к а ж е ? — питали один у другого люди.
— Х то його зна: чи навчає, чи докоряє за щось,—
говорили люди.
Благочинний торкнув о. Харитона, щоб він запросив
архієрея на обід.
Отець Харитін насмілився приступити до владики й
попросив до себе на обід. Але в той час в церкву ввійшов
польський пан дідич, з котрим архієрей колись обідав в
одному селі в поміщика. Архієрей зирнув на його і впізнав.
Пан приступив до царських врат, поцілував хреста й з а 
просив архієрея до себе на обід. Архієрей покинув на
вчати громаду й пішов з паном з церкви. Тільки що вони
вийшли за поріг, архієрей тричі поцілувався з паном,
взявся з ним попід руки й пішов до карети.
— Чи ти ба! З паном аж тричі поцілувався!— заго
моніли люди по всьому цвинтарі. Молодиці осміхнулись,
а чоловікам стало ніяково: вони очі поспускали. В селі
люди не любили пана дідича.
Сідаючи з паном в карету, архієрей голосно, зовсім
не по-церковному розмовляв з паном і навіть зареготався.
Громада почула й собі засміялась. Карета покотила в
панський двір, і ні одна душа не пішла проводжувати ар
хієрея до панського двору.
З ате народ рушив за повозками, котрі поїхали в батющин двір. Повозки заставили сливе усе подвір’я і навіть
тік. Півчі, диякони, панотці, поліцейські, протопоп, а за
ними всіма й погоничі залили покої, сіни й пекарню отця
Харитона. Позастеляли столи в усіх покоях, навіть в сінях.
Вся ватага кинулась до позастелених столів. Погоничів
посадили обідати надворі під вікнами. Кури, гуси, поро
сята, індики — все щезло в одну мить. Півчі кричали:
«горілки!» Протодиякони кричали: «наливки!» Погоничі
не хотіли їсти житнього хліба й репетували: «давай паля
ниць!» Паляниць не стало, погоничі стукали ложками в
вікна, аж шибки побили. Молодиці бігали, розносили
\] —
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страву й все-таки не нагодували тієї сарани. Н а двір отця
Х аритона неначе набігла татарська орда, об’їла, обпила,
ще й вилаяла Онисю Степанівну, що всього було мало.
Н а виїзді отцю Харитонові довелось давати хабарі про
тодияконові, півчим, конторщикові й регентові. Перед ве
чором архієрейська карета рушила з панського двору, а
за нею рушив увесь поїзд.
Отець Харитін, випровадивши орду, як упав на ліж
ко, та вже більше й не вставав. Він пролежав місяць та
й богу душу оддав. Зосталась Онися Степанівна удовою
з двома дочками та сином. Щ е перед архієрейським при
їздом Онися Степанівна поховала батька й матір. А тепер
довелось ховати й свого панотця. В домі піднявся великий
плач: голосила Онися Степанівна, плакали дочки. З села
посходились молодиці й баби, натовпились в покої й го
лосили на ввесь двір. Отця Харитона поклали в світлиці
без риз і навіть без ряси: це ще більше завдавало жалю
й своїм, і чужим, і парафіянам.
— Де ж я тепер дінусь? Куди я голову прихилю з
сиротами? Мене виженуть з хати, викинуть з оселі. Т е 
пер же я нещаслива й безприхильна навіки!— голосила
Онися Степанівна.— Кругом мене вороги: нема в кого
поради шукати.
Зібралась у двір вся вільшаницька громада. В городі
запалало багаття: громада ставила обід. П о з’їжджались
священики й поховали з громадою останнього вибраного
громадою батюшку. Священики радили Онисі не гаяти
часу,— їхати до Києва та просити митрополита, щоб він
зоставив парафію за сиротами. Четвертого дня після по
хорону Онися Степанівна поїхала з прошениям до вла
дики.
Приїхала вона в Київ, взяла прошения, взяла в руки
здорову паляницю й пішла в Софійське до владики.
Але, йдучи до Софії, глянула на Михайлівський мона
стир, де жив архієрей, і в неї в душі закипіло: в неї про
кинулась природжена завзятість.
— Зігнав з світу мого панотця! вкоротив йому віку!
Піду та хоч вилаю. Я не подивлюся, що він архієрей:
є в Києві й старший над ним.
Онися Степанівна постояла серед Софійського майда
ну, подумала одну хвилину й замість Софійського пішла
до Михайлівського. Вона в дорозі не виспалась, дуже
здорожилась, була роздратована, увійшла в прихожу, по258

клала паляницю на вікні, сіла й ждала своєї черги, поки
її покличуть в зал, де сидів архієрей.
Прийшла черга до неї. Келейник махнув до неї рукою.
Онися вся в чорному, в чорній довгій сукні, внизу
обшитій білою стьожкою, в чорній хустці на голові, ви
сока, рівна й суха, ввійшла в зал і поцілувала архієрея
в руку.
— Щ о скажеш? Чого просиш?— спитав архієрей.—
Звідкіля ти?
— Я, владико, удова, матушка з Вільшаниці. Не про
сити прийшла я,— я прийшла позиватись,— сказала Они
ся Степанівна.
Архієрей не розібрав гаразд тих слів і знов спитав:
«Чого ти просиш? Де твоє прошения?»
— Я не з прошениям прийшла,— я прийшла спитати,
нащо ви запагубили панотця? Він через вас вмер,— ска
зала Онися сердитим голосом.
Архієрей ці слова зрозумів. Сердитий тон так його
вразив, що він встав з крісла.
— Щ о ти? Щ о з тобою ?— питав архієрей,— чи ти
сумашедша, чи божевільна?
— Хвалити бога, я ще не сумашедша. Ви, святий
владико, ославили мого небіжчика, здійняли з його ризи
й рясу. Він через вас перепечаливсь, заслаб од страху
й вмер.
Онися все піднімала голос, а з останнім словом не ви
держала й заридала голосно на увесь зал, так, що луна
пішла попід високою стелею. Архієрей стояв і тільки
дивився на Онисю Степанівну.
Онися переплакала, перевела дух, і її очі знов суворо
блиснули.
— Якби не ви, мій панотець був би й досі живий.
Я на вас буду плакати з сиротами ввесь свій вік. Ви по
слухали Балабухи; а протопоп давно злий на нас через
свою погану жінку. Вони нас знеславили, обговорили.
Х іб а я винна, що протопопша одбивала од мене наймич
ку М арусю?
— Про яку Марусю ти ото верзеш ? Щ о ти верзеш ?
Ти п’яна,— сказав архієрей, пригадавши тепер Вільша
ницю й старого отця Харитона.
— Ні, я не п’яна,— я твереза; я чесна хазяйка, а не
п’яниця; я не тікала з гусарами, як наша протопопша;
мене не крали гусари. Т о протопопша сиділа в гусарина
17*
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на однім коліні, а на другому жидівка Х айка. Все лихо
скоїлось через протопопшу. А ви пойняли їм віри та й
здійняли рясу з мого безщасного покійника.
— Вийди геть! — крикнув архієрей.
— Ба не вийду. Я приїхала позиватись, а не прохати.
Де я, безпритульна, тепер дінусь? Куди я голову прихи
лю? Де я діну сиріт?
Онися розлютувалась і вже кричала на увесь зал.
— Я буду жалітися митрополитові. Н а вас буде суд
божий на тім світі! Теперечка мені хіба тільки втопитись
з сиротами! Ой я безталанна! Проклятий той час, коли
я на світ народилась...
Онися Степанівна знов заридала на увесь зал. А рхіє
рей бачив, що од неї трудно одчепитись, пішов у другу
кімнату й двері причинив. Онися ще довго голосила й
промовляла, а далі махнула рукою, вийшла з покоїв і пі
шла до митрополита.
Онисю Степанівну впустили до митрополита. М итро
полит був дуже старий, дуже добрий, тихий на вдачу чо
ловік і великий аскет. Він сидів в кріслі коло стола в чор
ній скуфії. Онися увійшла з паляницею в руках, взяла
благословення, подала, по стародавньому звичаю, паляни
цю й прошения. В неї з очей і досі текли сльози.
— Спасибі за святий хліб, дар божий! Чого ти пла
ч е ш ? — спитав ласкавим голосом митрополит.— Чи тебе
хто зобижає, чи що?
— Де вже пак мені не плакати, святий владико! А р 
хієрей звів з світу мого панотця,— сказала Онися, впав
ши владиці в ноги.
— Як то? — промовив здивований митрополит. Він
аж устав з крісла й перехрестився.— Встань, говори! Ти
удова?
— З в ів з світу!..— говорила Онися, втираючи сльози
хустинкою.
— Д е? як? Чи вже ж цьому правда? Сили небесні!
Щ о ти говориш?
— Святий владико! архієрей зняв з мого панотця ри
зи й рясу при всій громаді, а він з переляку як ох, та й
ох! та через місяць і вмер,— сказала Онися.
— Ой боже мій! Ой, який великий гріх вчинився!
Сили небесні! Може, твій панотець вчинив щось недобре?
Може, проступився?
— А що ж він вчинив? Сказати правду, не він винен,
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а я: я полаялась з протопопшею за наймичку, а прото
попша намовила протопопа, і він наговорив архієреєві на
мого панотця. Т а вже ж як там не було, нехай вже їх бог
судить, а я зісталась сиротою з дітьми.
— Не плач, я зоставлю за сиротами парафію, а тобі
нехай зять одділить третину жалування й приносин до
церкви і огороду.
— Чи не можна, святий владико, одділити половину?
В мене дві дочки, ще й синок в школі вчиться.
— Не можна. Буде з тебе й третини. Ш укай дочці
жениха, та йди здорова, та молись богу. І я за тебе по
молюсь і за твоїх сиріт. Боже, благослови тебе!
Онися перестала плакати, втерла сльози, поцілувала
в руку владику, подякувала й поїхала додому.
Пішла чутка по селах, що митрополит зоставив пара
фію за сиротами. Восени почали їздити до сиріт семіна
ристи, а перед покровою за Н адезю посватався молодий
семінарист Петро Завіновський. Він був не дуже гарний
з лиця: білявий, товстий, трохи кирпатий; але Н адезі, як
сироті, не було чого гарбузувати. Вона дала слово, зару
чилась, і після покрови Онися Степанівна справила весіл
ля. Весілля було сирітське: без музик, без танців. Гості
повечеряли та й роз’їхались.
Онися Степанівна обділила дочку й зятя всім, що бу
ло потрібно на господарстві: дала три пари волів, дві ко
рови й телицю, пару коней, дала трохи грошей, і сама
перейшла з меншою дочкою Палазею в нову, переробле
ну з сіней, кімнату.
Онися Степанівна, як стара господиня в домі, й не
думала випускати з своїх рук господарських віжок. Вона
забрала в свої руки в с і. ключі — од комори, од льоху,
навіть од возовні. Зятеві вона дала тільки ключі од стай
ні, а молода господиня Н адезя зосталась зовсім без гос
подарського портфеля. Ц я річ дуже не сподобалась Н а
дезі. Н адезя вдалась на вдачу в свою маму: любила вер
ховодити. З я т ь був так само самостійний і запопадний;
почалось змагання в сім’ї, потім колотнеча.
Онися Степанівна задумала годувати зятя, по старо
му звичаю, борщем та кашею. Зятеві схотілося кращої
харчі. Він звелів ставити вранці й увечері самовар, їздив
в Богуслав та купував м’ясо та питльоване борошно на
паляниці. Онися почала докоряти зятеві. Почалась в гос
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поді звичайна тяганина за господарське право двох ха
зяйок в хаті.
Р аз Н адезя взяла ключі од комори й не оддала мате
рі. Онися Степанівна лапнула рукою коло пояса, де в неї
завжди висів здоровий пучок ключів, і не знайшла клю
чів. Вона побігла в Надезину кімнату.
— Н адезю ! Чи це ти не оддала мені ключів, чи я їх
де згубила? — спитала Онися Степанівна.
— Ні, не оддала,— сказала Н адезя.
— Т о дай їх сюди,— сказала Онися Степанівна.
— Нащо вам, мамо, ключі? Я буду видавати харч до
пекарні на поживок для всіх!
— А то навіщо? — крикнула Онися Степанівна.
— Т а тим, що ви годуєте нас борщем та кашею,—
обізвався зять, почервонівши.
— Ото великі пани понаїздили в Вільшаницю! Як з а 
багатієте, тоді будете їсти пундики. Передніше придбайте
добра, та тоді й коверзуйте. В мене зайвини та збитків не
було й не буде,— сказала Онися Степанівна.
З я т ь спахнув. Його лице почервоніло. Він підняв го
лову вгору.
— Коли сказати по правді, то господиня в домі — моя
Н адезя, а не ви,— сказав гордовито зять.
— Х т о ? Н адезя, а не я? Я тридцять років тут гос
подинею! Мої комори, моє й добро в коморах! Наоріть,
насійте, та тоді й будете господарями. Дай сюди ключі! —
крикнула Онися до Н адезі й кинулась до її кишені, де
бряжчали сховані ключі.
— Н адезю , не д а в а й !— крикнув зять.— В коморі
яйця, сир, масло, всяке добро, а ви нас годуєте кашею з
салом,— сказав зять.
— Н е ваше масло, не ваш сир! Я сир продам та со
бі грошей зароблю. В мене дочка панна, в мене син,— ска
зала Онися.
— Дочка при нас житиме й харчуватиметься, й ви бу
дете при нас. Х іб а ми вас виженемо з хати, чи що? —
обізвалась Н адезя.
— А ти думала ще мене з хати вигнати? О, не ді
ждеш цього! Я тут господиня, а не ти. Як заходжусь та
наважусь, то й хата піде уперекидь, а ви вилетите з Віль
шаниці.
— Ба я тут господиня! — сказала Н адезя.— Т ут на
парафії мій чоловік, а я його жінка.
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— О вва! Яка господиня! Це дім мій — його ставив
твій дід Моссаковський. А коли хочете коверзувати, то
нехай вам громада ставить другу, опрічню хату,— сказала
Онися.
— Х оч дім — ваш, та він стоїть на церковнім грунті,
тим він і наш,— сказав зять.
— Зем ля церковна. Оріть свою частку городу, а дім
мій. Я тут була й буду господинею, а вам не хочу в руки
дивитись. Дай, Н адезю , ключі! — крикнула Онися.
Н адезя не думала оддавати ключі. Онися без церемо
нії засунула свою руку в кишеню й вихопила ключі так
швидко, що Н адезя й незчулась і не опам’яталась. Онися
гуркнула дверима й пішла в свою кімнату, приказуючи:
«О т і правда, як співають: «Ой піду я до дочки, наберу
ся бідочки; ой піду я до сина — лиха моя година!»
Змагання то за се, то за те виникали сливинь щодня.
С тара бігала лаятись до молодих, а зять взяв молотка й
цвяшків і забив двері в тещину кімнату, щоб теща до їх
не ходила сливинь щодня змагатись та лаятись.
— Забивайте, забивайте двері од матері. А я й через
двері достану до вас. Я вас вижену з Вільшаниці, як не
будете покірливі мені,— кричала Онися Степанівна через
двері.— Це буде найкраща діляниця!
Од того часу зять з Надезею пили чай в своїй кімна
ті й купували до столу м’ясо за свої гроші. Онися прода
вала сир та масло з своїх корів і ховала гроші в свою
скриню. Од того часу в пекарні була одна наймичка ма
терина, а друга зятева. Стали навіть обідати нарізно:
мати з Палазею рано, по-старосвітській, а зять з Н аде
зею пізно, опівдні. Онися держала ключі в скрині під
замком і сама ходила в комору та в льох.
Н астала весна. Завіновський почав піддобрюватись до
тещі та все заговорював, щоб вона оддала йому свою тре
тину городу.
'
— Н ащ о вам, мамо, той клопіт! Я виорю, й зралю,
і заскороджу, й посію, й вас прохарчую. Н ащо вам роз
водити ті воли та плуги: ви вже старі,— такої співав
зять.
— Т ак, зятю , так. А як ви мене не схочете годувати
хлібом, чим я тоді живитимусь? Лучче-таки й безпечніше,
коли я матиму свій хліб та не буду нікому дивитись на
старість в руки. Якби пак ви обоє були статковиті люди,
а то!.. Е т! — говорила Онися.
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— А я таки виорю й засію увесь город,— говорив
зять.
— А я не дам. Городу зроду-звіку не дам нікому,—
й не просіть, і не канючте в мене.
Н астала весна. Завіновський найняв чоловіка й ви
слав плуга орати город. Город був на леваді дуже здо
ровий. Чоловік виорав зятеву половину. З я т ь звелів ора
ти й тещину частку.
Онися вибігла на город і підняла гвалт.
— Не ори моєї частки, бо я тобі плуга порубаю,—
кричала вона на чоловіка.
— Коли батюшка звеліли орати увесь г о р о д !— гово
рив чоловік і погнав воли на Онисину частку.
— Н е ори,— кажу тобі,— бо підеш під суд. Це моя
частка. Геть з мого городу! — гукнула Онися й при тих
словах вхопила обіруч здорову палицю й давай лупити
воли по мордах. Воли закрутили головами.
— Не бийте-бо худоби! Щ о вона вам винна? — гук
нув мужик, розсердившись за безвинну худобу.— Гей,
сірі!.. Оступіться, матушко! Не нівечте мені худоби нада
ремно!
— Оступись сам, а я не оступлюсь! — репетувала
Онися й розп’яла руки перед самими волами.
Завіновський з Н адезею вибігли на город і кричали,
щоб мужик орав увесь город. Онися стояла перед вола
ми, розчепіривши руки.
— Поганяй воли! Чого ти стоїш та дивишся? — гук
нув зять на чоловіка.
Чоловік погнав воли. Онися лягла на землю впоперек
перед самими волами.
— Передніше переореш мене пополовині! Під суд пі
деш і ти, й твій дурний піп! — кричала Онися, лежачи
на землі.
— Одколи живу на світі, ще не орав попадь! — гукнув
мужик, кинув батога та й пішов додому.
Онися встала, звернула воли на зятеву половину й
погнала їх по ріллі. Вони потягли плуга по городі, зби
ті з пантелику.
— Це кара господня, а не т е щ а !— гукнув Завін ов
ський.
— Геть з моєї господи, щоб і дух твій тут не смер
дів,— гукала Онися до зятя.— Запрягай коні та виїж
джай з Вільшаниці, бо я тобі не дам тут жити. Я тобі
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покажу, як однімати у сиріт шматок хліба! А бо я вас
одселю звідсіль геть, отуди над став! — репетувала Онися на увесь город.
Полаявшись з зятем, Онися пішла на цвинтар на м©гилу отця Харитона поплакати. Вона плакала й приказу
вала: «Все кругом мене вороги! Тільки ти один був для
мене добрий цілий вік; тільки ти мене жалував і не крив
див !»
—
Т воя мама — чиста сатана. Вона не дасть мені спо
кою цілий вік! Ой, шкульно ж мені! — говорив зять до
Н адезі.
Онися Степанівна таки встояла на своєму: покликала
молодиць і сама з молодицями скопала всю свою частку
городу, засіяла й засадила. Після визволення селян од
панщини молодиці знов пригорнулись до старої матушкиудови, почали заходити до неї в гості й помагати їй в ро
боті. Онися Степанівна жалілась їм на свого зятя. Вони
настренчили й своїх чоловіків проти молодого батюшки.
Забравш и третину городу, Онися Степанівна одділила собі й третю частку садка, частку найкращу, де росло
старе дерево. Н астало літо. Онися Степанівна випрохала
собі місце проскурниці, таки в Вільшаниці, й вже мала
свою проскурницьку частку поля. Знайшовши собі в селі
супряжича, в супрязі з ним виорювала й засівала свою
частку поля.
Настало літо. Онися Степанівна полола грядки й усе
кмітила та стерегла свою частку садка. Але Завіновський
з Н адезею потаєнці без церемонії рвали вишні та череш
ні на материній частці. П алазя підгляділа й сказала за
це матері. Онися Степанівна од того часу сиділа в садку,
плела панчохи й стерегла свого садка. Але на вакації
приїхали до зятя два малі брати школярі.
Од школярів трудно було встерегти стиглі червоні
вишні та черешні. Як тільки Онися йшла в хату господа
рювати, школярі лізли на вишні й господарювали по-своєму. Онися лаяла, кричала, але це нічого не помагало.
Н арвавши черешень, школярі втікали, неначе прудкі кози,
в берег у верби, так що їх і конем не можна було догнати.
Онися далась на хитрощі. Вона сіла під вишнями, по
клала коло себе тичку, а далі лягла на траві в холодку й
вдавала, ніби спить: розкидала руки, зсунула трохи з го
лови хустку, висмикала собі пасма коси й хропла на ввесь
сад. Ш колярі закрались, вгляділи, що бабуся спить;
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один виліз на вишню, другий на черешню, та давай рвати
бабусині ягідки. Як скочить бабуся з місця та за тичку,
та до школярів:
— А , ви, сякі-такі! попались? А злазьте сюди! Я те
пер вам дам джосу! — гукала бабуня.
Вона вхопила тичку та давай лупить того хлопця, що
сидів на вишні. Хлопець верещав не своїм голосом, а далі
скочив і втік. Онисія кинулась до другого. Але другий си
дів на черешні. Черешня була здорова, як дуб. Ш коляр
поліз вгору. Онися махала тичкою й ніяк не могла його
дістати. Ш коляр дерся вгору, сів на самому вершку й
спокійненько їв ягідки та дражнився з бабусею, шпурля
ючи кістки додолу та влучаючи бабуню то в лоб, то
в ніс.
— Еге, не дістанете! Еге, не влучите! Невлучна в вас
рука. Отут же я наїмся ягідок всмак,— гукав вгорі шко
ляр, а потім почав дражнитись, розказуючи бабуні казку
за Змію та Івасика Телесика: «З м ія качається під дубом
та каже: «Покочуся, повалюся, Івасевого м’ясця наїв
шись». А Івасик сидить звершечку та співає: «Гуси, гуси-лебедята! візьміть мене на крилята!»
Онися наробила гвалту на ввесь садок, побігла до з я 
тя, вилаяла зятя й Н адезю , а потім вже лягома, щоб ніхто
не бачив, пішла на цвинтар на могилу й виплакала свої
сльози й свою злість.
Н астала осінь. Завіновський зібрав з поля хліб і пе
ремолотив. Н адезя зібрала городину. Треба було хліб зси
пати в комору, городину складати в льох. Онися дала
ключі од комори та льоху, але як тільки Завіновський по
ховав своє добро, Онися Степанівна знов хотіла загарба
ти ключі в свої руки. Н адезя не оддавала ключів. Мати
з дочкою трохи не побились за ключі серед двора, але
все-таки Онися видерла ключі в дочки. Завіновський їз 
див жалітись на тещу до Балабухи. Балабуха вже боявся
зачіпати Онисю Степанівну й радив Завіновському пе
рейти на другу парафію. Завіновський так і зробив. Ви
лаявшись з тещею на дорогу, він поїхав до Києва й пере
просився на другу парафію.
— О так би й давно зробив,— говорила Онися Степа
нівна.— Це не Завіновський, а правдива завіна! Підожду
другого зя тя: може, трапиться добрий чоловік.
Завіновський виїхав з Вільшаниці. Онися одбила две
рі до своєї кімнати й знов стала господинею на всю гу
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бу,— й на все подвір’я, й на ввесь дім. Вона поїхала до
Києва й випросила в митрополита вільшаницьку парафію
для своєї меншої дочки П алазі.
П алазя була й краща за Н адезю й не така натуриста,
як Н адезя. З а неї швидко посватався молодий семінарист
Василь Лопатинський. Онися випрохала собі в митропо
лита третю частку городу й для себе, й ради сина, що
вчився в семінарії.
Лопатинський був чоловік тихий, спокійний й помирливий. Він поважав Онисю Степанівну й годив їй, а це
дуже подобалось Онисі. Менший зять любив читати
книжки, сидів дома й не дуже вмикався в господарство.
Онися взяла в свої руки всю господарську справу: коман
дувала наймичками й наймитами, як за живоття отця
Харитона. Вона все орала свою частку городу й збирала
та продавала овощі з своєї частки садка навіть тоді, як
її син в'ийшов з школи, оженився й став на парафії. Д ру
гий зять не сперечавсь з тещею, мовчав собі та читав
книжки. П алазя була спокійна й не змагалась з матір’ю,
корилась їй. Онися жила, як риба в воді. Всі ключі висі
ли в неї коло пояса. Вдосвіта, як зять і дочка ще спали,
вона вставала, будила наймичок та наймитів і товклася в
пекарні, як М арко по пеклі. Влітку вона їздила сама на
поле до косарів, до громадильників, до женців і кмітила
за ними, як добрий осавула. Вона знала, коли наймички
любили в полі спати, й ненароком наїжджала в поле й
лупцювала сонних наймичок батогом.
Наймички й наймити ненавиділи її, бо знали, що всетаки не вона господиня в домі. Один наймит встругнувтаки Онисі штуку з досади, щоб хоч трохи помститись
над нею.
Р аз Онися поїхала в поле, щоб сполохати сонних най
мичок. Побудивши їх, побивши й полаявши, вона сіла на
візок і звеліла парубкові поганяти додому.
— їдьмо, матушко, навпростець, то швидше приїдемо
додому,— сказав парубок.
— По мене, поганяй навпростець, бо справді дома ба
гато діла,— сказала Онися.
Парубок повернув межами та суголовками. Простий
візок був труський і почав підскакувати на межах. Они
ся вхопилась обома руками за полудрабки й гецала па
возі, наче козачка танцювала.
Погонич зумисне гнав коні з усієї сили. Візок скакав
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по грудках та межах. Наймит сміявся в рукав, аж спину
згорбив.
— Т а не жени так коней, бо з мене дух випре! Як
тільки буде межа, або борозна, або розора, скажи мені,
то я вхоплюсь руками за полудрабки та й підведусь, бо я
сама вже недобачаю! — гукала Онися.— Чи чуєш?
— Т а чую, чую! Підведіться, матушко, бо ось-ось з а 
раз буде поперечна борозна,— говорив погонич.
До перехресної межі було ще з добрий сажень. Онися
підвелась, вхопившись за полудрабки, й висіла на возі,
аж гойдалась, неначе гойдалка. Вона думала, що вже по
минули межу, й сіла, опустивши руки. Саме тоді візок по
трапив на межу й підскочив вгору. Онисю так підкинуло,
що вона аж гекнула й трохи не вискочила з воза.
— А бодай тобі в печінках так гекнуло, як оце я гек
нула,— сказала Онися.
— Стережіться, матушко, бо ось зар аз буде знов бо
розна,— крикнув наймит.
М атушка знов вхопилась руками за полудрабки й гой
далась на повітрі на своїх руках, як на ресорах. Тільки що
вона пустила руки, віз знов скочив вгору. М атушка аж
гикнула.
— Бий тебе сила божа! Мене аж гикавка напала. Не
поїду я з тобою більше зроду-звіку,— сказала Онися.—
Лучче сама буду поганяти, а з тобою не поїду ніколи в
світі.
По обіді вона сіла на візок і поїхала вже сама без по
гонича в Богуслав, на базар за глечиками. Накупила во
на повний візок глечиків, прикрила їх сіном, сіла й по
маленьку поїхала додому.
Онися держала в одній руці віжки, а в другій — батіг.
Глечики, повтикані в сіно в передку, почали вискакувати.
Онися все прикривала їх сіном, щоб часом люди або, й
борони боже, відьми не вгляділи та не наврочили корови.
А глечики все-таки вискакували й виглядали на світ бо
жий. Онися кляла їх в батька-матір. Трапилось в однім
місці з ’їжджати з гори в чиємусь хуторі. Онися не здер
жала з гори візка. Коняка поперла з усієї сили. Глечики
почали танцювати на возі й вискакували наверх. Онися
пустила віжки й почала прикривати їх сіном, бо саме тоді
йшли молодиці назустріч. Візок наскочив на горбок і пе
рекинувся. Онися випала з воза, а на неї посипались
глечики.
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— Ой бідна моя головонько!— гукнула Онися й з а 
мість того, щоб доганяти коняку, вона вхопила в’язку сі
на й кинула на глечики. А ле то було надаремно. Онися
прикрила сіном самі за себе черепки.
Якийсь чоловік впіймав коняку на греблі й поправив
візок. Онися взяла одним одного глечика й з ним при
їхала додому.
— О т тепер смійтесь з мене: привезла з ярмарку од
ного цілого глечика,— сказала Онися.
— А треба ж було таки доконче самим їхати,— ска
зала дочка.
— Еге, дочко: добре, що ви сидите та тільки книжеч
ки читаєте.
Восени Онися зібрала городину з своєї частки й сама
повезла на базар продавати капусту, картоплю та морк
ву. Олеся їхала через базар, вгляділа Онисю, засміялась
їй в вічі, прийшла до воза й почала торгувати моркву, хоч
їй моркви зовсім було не потрібно. Онися одвертала голо
ву, але таки добре торгувалась і не спустила Олесі й ша
га. Олеся посміялась, посміялась та й пішла, нічого не
купивши.
З я т ь довідався, що протопопша наробила смішків з
його тещі, й більше не пустив Онисі на ярмарок.
— Н ащ о вам здався той клопіт. Т а й не личить вам
сидіти на базарі. Чи ми вам хліба жалуємо, чи що? —
говорив зять.
— З а це не скажу, не пожаліюсь, але мені час і на
смерть дбати: я не хочу, щоб мене поховали за чужі гро
ші, а не на мої: не хочу й з домовини дивитись комусь
в руки,— говорила Онися.— Нехай мене й поховають на
мої труда, й обід по мені справлять, і пом’януть мою ду
шу по смерті на мої труда, а не на чужі.
Придбавши грошей, Онися роздавала милостиню стар
цям щонеділі, але вибирала черствий хліб і такі черстві
пироги, що й наймички не їли. Вона, певно, хотіла при
дбати собі царство небесне дуже економічно. Старці вже
знали її милостиню й з неохотою простягали до неї руки
під церквою.
Р аз в велику суботу наймичка спекла паску для слуг
і пішла в глинище по глину. Глинище завалилось, і гли
на вбила дівку. Онися одібрала одну паску, спечену тією
наймичкою, й думала оддати її старцям за душу покійни
ці. А ле минув перший день великодніх свят. Онися поди269

вилась, що паска дуже здорова, й пошкодувала оддавати
старцям. Вже минув тиждень, а паска все лежала в хи
жці. Онися, що гляне на паску, то їй все стане шкода од
давати. Настали проводи. Онися побачила, що вже миші
проїли в пасці дірку, й сама однесла паску під церкву. Під церквою стояв старець Трикоза, кривий на одну
ногу, видроокий, але гордий дід, як давній кум Онисин,
Шмид.
— Н а ж тобі, старче божий, цю паску, та розділи по
скибці всім старцям, та помолись за душу нашої наймички Пріськи,— сказала поважним голосом Онися, пишаючись такою щедрою милостинею.
Трикоза взяв паску, але з недовірою подивився на
Онисю. Одначе паска була здорова, жовта, зверху помазана яйцями. Трикоза тільки скоса зирнув на дірку в
дні паски.
Всі старці пішли слідком за Трикозою. Трикоза вийшов за дзвіницю, сів на траві, простелив хустку, взяв ножа, щоб покраяти на скибки й поділити паску. Старці по
сідали кругом і жадібними очима слідкували за ножем.
— Ой, чогось паска дуже легка,— прохрипів Трикоза.
— М абуть, з доброго борошна, та ще й на яйцях,—
промовили старці, заздалегідь смакуючи.
Н іж пірнув в паску. Трикоза перекраяв її пополовині
й розломив. Паска була сливе порожня і всередині зацві
ла, ще й, неначе на сміх, з неї вискочила миша й поши
лась в траву.
— Господи, Йсусе Х ристе! Це Парасчина душа хо
валась в пасці,— промовили перелякані старці.
— О т тобі й паска! Я таки вгадував, що воно щось
та є! — сказав Т ри коза.— А бодай ти на тім світі їла такі
паски!
Всі старці поскривлялись, що дурно роздражнили
смак, схопились з місця та й повтікали з переляку од Парасчиної душі.
— Т а однесіть же котрий, та хоч у воду вкиньте! —
кричав Трикоза.
А ле старці вже того й не чули й швидко дали драла.
Кривий Трикоза мусив зібрати в хустку скибки та шмат
ки свяченого й шкутильгати добру верству до ставка, щоб,
по християнському звичаю, укинути в воду свячене.
Т рикоза вертався од ставка й ішов проз батющин
двір. Н а ганку сиділа Онися й угляділа його. Вона роз270

добрилась ради праэника й хотіла ще подати йому мило
стиню грішми.
— Старче божий! а ходи лишень сюди. Ось я тобі
подам милостиню грішми.
— Спасибі вам за ту паску, що я оце вкинув у ставок,
бо її миші зовсім перетрубили всередині. А як подасте
на милостиню грошей «маняків», тих стародавніх, що ніхто їх і не бере, то й за це спасибі,— сказав Трикоза й
тільки рукою махнув.
Онися вибирала з своєї торбини з грішми старі гро
ші, ще вибиті за Петра III, за Катерини II та за польських королів і роздавала їх старцям. Старці носились з
тими грішми по жидах, але їх ніхто не брав.
Сім'я другого зятя почала більшати. Він приставив
до старого дому дві кімнати, а П алазя, побувши рік в
пансіоні, задумала прибрати світлицю по-європейській.
Світлиця була заставлена, по-давньому, старими образа
ми під самісіньку стелю. П алазя боялась зобидити матір
і пішла на хитрощі.
— М амо! в вашій кімнаті мало образів; перенесу я до
вас з світлиці кільки образів, щоб вам було краще моли
тись,— сказала П алазя.
— Т о й поперенось, але не багато, щоб у світлиці не
були голі стіни,— сказала Онися.
П алазя перенесла в материну кімнату десять образів,
а через тиждень сховала ще в дзвіниці десять. Через мі
сяць вона перенесла ще в пекарню п’ять, а в дзвіницю
знов занесла десять. Лопатинський понавозив з Києва
картин, на яких були намальовані панни з котиками, пан
ни з кроликами і навіть панни з собачками, й почепляв
їх по стінах. Онися все сиділа в своїй кімнаті й рідко хо
дила в світлицю. Але раз якось у неділю вранці вона
пішла в світлицю, щоб помолитись богу, глянула на сті
ни й здивувалась. О брази зістались тільки по кутках. Н а
стінах висіли панни з собачками та з котиками.
— П алазю ! А де це подівались образи? Щ о це за
Іродіади висять, почеплені на стінах? — спитала Онися
в дочки.
— А я ж, мамо, перенесла їх трохи в вашу кімнату,
трохи в пекарню. О брази вже старі й темні,— сказала П а
лазя.
— А , ти, нечестива! З а р а з мені повішай образи, бо я
отих твоїх протопопш з котиками та собаками геть к бісу
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повкидаю в піч. Н авіш ала паннів, неначе скажена Олеся.
Чи тобі ж не треба душі спасіння, чи, може, й ти маєш на
думці тікати з гусарами? Ти хочеш, щоб я молилась до
тих Олесь з цуциками та котиками, чи що?
Довго лаялась Онися, невважаючи на неділю, а Палазя все-таки не поприймала з стін Іродіад з цуциками
та котиками.
Оббувшись трохи з картинами, Онися часом таки ста
вала перед ними, потай од усіх, як нікого не було в хаті,
й довго роздивлялась « а котиків та кроликів.
— Т а й гарні ж, хиря його матері, оті котики та кро
л и к и !— зовсім тобі неначе живі. Воно було б зовсім гар
но, якби тільки не голі плечі в тих протопопш були на
мальовані,— говорила Онися сама до дочки.
Онися дуже любила своїх онуків і гляділа їх як найпильніша нянька. Вона не спускала їх з очей цілий день,
сама годувала їх, сама клала спати. Влітку цілий день
сиділа з дітьми в садку й стерегла вишні та груші од
хлопців. А ле вона стерегла онуків так, як змія стерегла
цілющу воду: з прислуги ніхто не смів і зачепити дітей.
Я к тільки котра наймичка зачепить дитину й дитина ча
сом заплаче, Онися брала палицю й лупила наймичок.
Н авіть П алазя не сміла посваритись на своїх дітей. Они
ся зар аз кричала на неї.
— А , ти, нечестива! Н авіщ о ти сваришся на своїх ді
тей? Мало тобі, що образи повикидала з хати? Щ е пови
кидай і дітей. Геть пішла з хати. Не зачіпай мені дітей!
Мужичих дітей Онися ненавиділа за те, що вони кра
ли в садку груші та яблука. Оце було візьме вона в одну
руку грушу, а в другу різку. Різку сховає за спину, а гру
шею манить будлі-якого хлопця.
— Н а, серденько моє миле, грушку: ти такий гарний
хлопчик. Н а, моя дитино, на, візьми та з ’їж,— так дури
ла Онися хлопця.
Хлопець йняв віри й простягав руку за грушею. Они
ся хапала його за руку, а другою рукою лупила дубцем
по спині. Хлопці, покуштувавши такої груші, обминали
Онисю десятою улицею.
Онися все старілась й ставала сердитіша й лихіша.
Вона з ранку до вечора лаяла або наймичок, або гризла
голову своїй дочці П алазі. Наймички вже не боялись її
ані кришки, сміялись з неї в вічі. Вона все держала клю
чі од хижки в себе, замикала туди все, що зоставалось
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од обіду, й видавала аж на другий день. Оце було як напечуть пирогів, Онися по обіді збере їх в макітру, одне
се в хижку та й замкне. Прийде вечір, онуки просять клю
чів, дочка просить, а вона не дає. Старш а онука, вже чи
мала дівчина, йшла ввечері в бабину кімнату, сідала на
постелі в ногах і балакала з нею, аж поки вона засне.
Тоді унучка тихенько витягала в бабусі ключі, одмикала
хижку й крала макітру з пирогами. З я т ь мусив, тихень
ко од Онисі, поробити другі ключі до хижки й до всяких
скринь в хижці. Дочка й наймичка не сміли без поради
Онисі нічого зварити й спекти й кожний раз ходили в її
кімнату благословитись.
Р аз наймички, не спитавши Онисі, запарили собі ква
шу й поставили горщик скраю на печі. Онися взяла свого
костура й, по своєму звичаю, вийшла з кімнати на огля
дини. Вона ввійшла в пекарню й примітила на печі здо
ровий горщик, накритий хусткою. В пекарні нікого не було.
— А це що за го р щ и к ?— промовила Онися сама до
себе.— М абуть, наймички щось задумали спекти крадько
ма од мене.
Онися вже не здуж ала вилізти на піч, щоб заглянути
в горщик, і своїм ціпком хотіла скинути накриття, щоб
од цікавості хоч носом понюхати, що то там таке в гор
щику. А ле вона од злості так штурхнула палицею в гор
щик, що він перекинувся, й кваша линула річкою з печі
на лежанку, а з лежанки додолу. Онися побачила, що на
робила шкоди, та швиденько й подибала з пекарні, щоб
утекти в свою кімнату, а потім звернути провину на най
мичок, ще й вилаяти їх всмак.
А ж тут рипнули сінешні двері, і в пекарню вскочила
наймичка та й угляділа потьоки квашні.
— Чи це ви, матушко, перекинули кваш у? — крик
нула наймичка вслід Онисі.— Чи це ви наробили
шкоди ?
— Щ е що вигадай! Може, там кішка лазила по печі. А
ти, вража дочко, така непоміркована, що ставиш горщик
на самому краєчку! Вкрала борошна, ще й квашу запа
рила, мене не питаючись.
— Але ж, матушко, кішки й в хаті нема,— крикнула
наймичка з пекарні з сміхом.— їй-богу, це ви перекинули
квашу: за ваші ж вчинки та мене лаєте та гримаєте на
мене.
— Я тобі як дам оцим костуром по спині, то не будеш
1 3 — І. Нечуй-Левицькиіі, т. 4.
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більше на мене звертать,— загомоніла Онися з своєї кім
нати.
Онися пішла жалітися на наймичку дочці та зятеві й
трохи не плакала.
— Всі мене тут зобижають, всі лають, всі кривдять,
всі кричать на мене, хоч зар аз лягай в домовину. Як не
впините та не приборкаєте тих неприкаяних наймичок, то
я вас покину та поїду до сина,— бідкалась Онися,— їй-богу, піду! Пішки піду!
Од того часу, як тільки траплялась Онисі яка недого
да, вона все репетувала та нахвалялась, що покине зятя й
поїде до сина.
А догодить їй було трудно, а найбільше в їжі. В неї
повипадали зуби, й вона все ремствувала та допікала, що
й паляниці тверді, й пироги не пухкі, й вареники не знать
які цупкі, й каша хрущить, неначе зварена з піском, й по
живок несмачний, нетривний. Онися коверзувала ще й
любила допікати до живих печінок.
Р аз подали на обід вареники. Варяниці були трохи
товсті й цупкі, а Онися все наказувала, щоб варяниці бу
ли тоненькі, як пелюсточка. Онися жувала, жувала, не пе
режувала та давай допікати дочці.
— Н аварила вареників, наче з свинячої шкури! Ці ва
реники хіба волячий шлунок перетравить, а не мій. От як
у отця Мельхиседека я їла вареники! Ото вареники. Д о
жила, дочко, до сивої коси, а не вивчилась і досі варити
гаразд вареники. Це ви, мабуть, хочете, щоб я наїлась
оцих вареників, отруїлась ними та швидше вмерла, та
щоб вам швидше забрати мої грошаки. Й наймичок пороз
пускали, й наймички сміються мені в вічі, й ви смієтесь.
Вже й другі ключі собі поробили од хижки,— ховаєтесь
од мене, як од ворога. Покину! Цур вам, пек вам з ва
шим добром. Я ним пельку собі заб'ю та ще колись і
вдавлюсь.
Онися розгнівалась, розкричалась, а далі взяла свого
ціпка та й справді покинула дочку,— попрямувала шляхом
до царини пішки.
Вона тихенько подибала через село по дорозі до сина,
але поки вийшла за село, то й втомилась. З а селом над
самим шляхом стояла могила, де були поховані повбива
ні поляки повстанці. Онися вийшла на могилу й сіла од
почивати. Сіла вона та й кмітить; вона сподівалась, чи
не над'їде хто та підвезе її до другого села. Але сонце
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вже заходило. Ніхто не над’їжджав. Онися пригадала, що
в тій могилі поховані мерці, й почувала, що на неї нападає
страх. Вертатись до дочки назад було ніяково. А сонце
вже зайшло; надворі почало сутеніти. Онися таки дога
дувалась, що за нею хтось з дому побіжить доганяти та
просити її, і все поглядала назад на царину.
— Ото прокляті, які запеклі! Затого сонце зайде, а
ніхто не доганяє мене,— говорила Онися сама до себе
і все-таки крепилась та сиділа на самому вершечку моги
ли, щоб її постать було видко здалеки. Онися почувала,
що її вже з переляку трясця трясе.
Коли це в царині з ’явилась наймичка. Онися вгляділа
її й стала на могилі, неначе віха стриміла. Наймичка
вгляділа її й вилізла на могилу.
— А що, чи за мною прийшла, чи проти череди ви
йшла? — питала Онися.
— А тож ! авжеж за вами! а за ким же б більше? —
сказала наймичка.
— Ото спасибі тобі, голубко, що прийшла. Т ут я, гос
поди, якого набралась страху! Коли б ти не прийшла,
я була б тутечки вмерла. А чи дуже плачуть там за
мною?
— Т а вже ж плачуть. Якби не плакали, то, певно,
мене не послали б за вами.
— А хто більше плаче за мною? чи дочка, чи зя ть ? —
спитала Онися.
— Т а всі плачуть,— казала наймичка, осміхаючись.
— Бач! плачуть, а лихо роблять! — мимрила Онися.
Онися прийшла додому, тихенько увійшла в свою кімнату
і вже вечеряти й не виходила. Онука однесла її вечерю
до неї в кімнату.
Другого дня надвечір взяли Онисю жалощі, й вона
пішла на цвинтар плакати на могилі свого панотця Х а 
ритона, куди вона ходила, навіть зробивши шкоду з ква
шею. Старший онук, вже чималий хлопець, підстеріг ті
походеньки й задумав налякати бабусю. Він надів бать
кову рясу й шапку, взяв в руки палицю й засів у виш
нях на цвинтарі. Онися прийшла, стала над могилою й
почала по своєму звичаю голосить.
— Всі мене зобижають, знущаються з мене; всі мене
хотять з світу зігнати; всі мені вороги. Один ти був до
мене добрий, ти один був мені покірливий, не кривдив
мене.
18*
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Онук потихеньку вийшов з гущавини, став під виш
нею й махнув до Онисі рукою. Онися вгляділа ту по
стать, та як дремене з цвинтаря! Вона так утікала, що
спіткнулась на порозі в брамі й впала. Од того часу Они
ся більше не ходила плакати на могилі отця Харитона.
Онися Степанівна стала вже дуже стара, згорбилась,
наче поменшала, стала нижча й ледве ходила. Вона ще
не раз кидала дочку, їздила до сина, але через тиждень
знов приїжджала назад в Вільшаницю,— її тягло додому
в Вільшаницю,4 де вона свій вік звікувала. Вже старші
онуки виросли й повиходили заміж, а Онися все живе,
неначе за неї й смерть забула, та все морочить і своїх,
і чужих, та вередує, та настирається, як морочлива та на
стирлива дитина.
';Х
Олеся Балабушиха після своєї пригоди з Казанцевим
не жила, а чевріла, неначе громом прибита. Вона схудла,
зблідла, зчорніла й помарніла; її краса одцвіла, але в неї
вдержався в душі потяг до всього гарного, до естетичного.
Вона почала й себе прикрашувати, накрашуватись та на
білюватись. Балабуха посивів і на жінку тільки рукою
махнув. Він став товстий, отилий, робив усе, що йому
приказувала жінка. В компанії він сидів мовчки, курив
люльку та цілі вечори потягав дуже міцний пунш з ро
мом. Йому за все було байдуже.
Олесина дочка Н астя підросла й стала дуже гарною
дівчиною. Вона почала вчитись грати на фортеп’яні в од
ної дами в пансіоні. Олесі теперечки доводилось купити
фортеп’ян. Р аз до Балабухи заїхав Бонковський, котрий
вже давненько оженивсь з шляхтянкою. Олеся розказала
йому, що шукає купити собі фортеп’ян.
—
Купіть у мене,— моя жінка хоче продати. Я недо
рого візьму: сто карбованців. Зараз-таки приїдьте, поди
віться та й забирайте його,— сказав Бонковський.
Олеся поїхала з дочкою до Бонковського, подивилась
на фортеп’ян зверху і всередині, хоч вона в цьому ділі ні
чого не тямила, й заплатила гроші.
Через два дні дві пари волів впростяж привезли до
Балабухи на подвір’я прездорову махину. Ф ортеп’ян лед
ве вліз у двері й зайняв половину світлиці. Пузатий, хвос
татий та ногатий фортеп’ян був схожий на якогось допо
топного звіра. Бонковський трохи його полагодив, пообмо
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тував нитками поламані молоточки, поприклеював, що поодставало, й зіпхнув Олесі за добрі гроші ту цивілізацію,
котра вже годилась на дрова.
Ради тієї цивілізації Олеся звеліла обклеїти залу біли
ми шпалерами: кругом стін поставила новеньку мебіль.
Але старий фортеп’ян швидко зрадив Олесі: через рік
нитки порозмотувались, молоточки поодскакували, стру
ни почали рватись і дзижчали, як гедзи в спасівку. Н астя
сідала бренькати, а під її пальцями тільки й було чути цо
кання та стукіт молоточків.
Балабушиха щомісяця кликала направщика-органіста
направляти фортеп’ян та лагодити його, склеювати моло
точки. Вона дуже любила музику, любила слухати, як
дочка грала немудрі вальси та мазурки або співала руські
романси та українські пісні.
Р аз влітку Олеся пішла з Настею в крамницю купу
вати стрічки. Вони увійшли в крамницю. Двері й одним
одно вікно були зверху завішені червоною матерією, кот
ра закривала до половини вікно й пропускала в крамницю
червонуватий світ. Проворна чорнява Сура Вольчиха при
сунула до прилавка два стільці. Дами посідали. Після
знадвірнього дуже ясного сонця вони довго не могли
оббутись з темрявою й нічого не бачили в темній крам
ниці, наче в погребі. Але в темряві жидівського закутка
задзвенів чудовий баритон. Балабушиха обернулась і при
мітила в другому кутку магазину коло прилавка молодо
го блондина. Панич стояв, високий, поставний та рівиий,
як струна, й торгувався з Вольком. Куценький піджак
обхоплював його тонкий, круглий, неначе виточений стан.
Його довгообразе лице нагадувало трохи німця, трохи
поляка й було дуже оригінальне. З повних щік спадали
на груди русяві, м’які, як шовк, бурці. З-під м’яких,
блискучих вус виглядали рум’яні, малинові, повні губи.
Високий лоб подавався назад, і по голові розсипалась і
спадала на плечі розкішна золотиста грива з легкими ку
черями на кінцях. Проворний блондин голосно й дрібно
торгувався з Вольком. По його українській мові, перемі
шаній з руською, по його німецькій вимові примітно бу
ло, що то був чужоземець. Балабушиха швиденько спус
тила вуаль на лице.
Вольчиха накидала цілий прилавок коробок. В короб
ках і по прилавку манячили червоні, й зелені, й сині стріч
ки. Вольчиха розгортала стрічки, молола язиком, ніби
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млин, та вихвалювала свій крам. Балабушиха не чула ні
одного її слова й насторочила вуха в той куток, де стояв
молодий чудовий блондин.
Волько лепетав язиком незгірше своєї жінки, вихва
лював матерії для літнього костюма, розгортував їх, роз
вішував на прилавку, доказував, що вони міцні й нелиню
чі, божився, присягався, розтягав матерію руками, ку
сав зубами й навіть слинив язиком. А тим часом цікавий
жидок встигав провадити зовсім побічну розмову й
розпитувати покупця, неначе він сидів з ним десь у
гостинній.
— Пане Гануш! наберіть оцієї парусини — не будете
жалкувати. їй-богу, це загранишна. От подивіться, яка
вона густа та міцна, аж лущить, аж гуде в руках. Як же
вам живеться в нашій стороні? Чи звикли до нашої Мир о н івки ?— питав Волько, смикаючи в руках кінець парусини, неначе він хотів її перервати.
— Привикаю потроху. Я бував в світах, і куди при
їду,— зар аз привикаю. Але, Вольку, покажи лиш кра
щої матерії,— сказав Гануш.— Я ваші норови добре знаю ;
ви показуєте передніше що найпоганше, а потім трошки
краще, а потім ще краще... Мене не піддуриш.
Волько прожогом кинувся до стільця, скочив на його
й достав з полиці ще дві штуки матерії.
— Оце вже така матерія, що й за границею рідко де
можна знайти. Ай-ай! Щ о за матерія, що за матерія! Це
аглицька матерія. Чи тільки дочок директорових вчите на
фортеп’яні, чи й с и н а ?— прикинув Волько, розгортаючи
штуку парусини.
— Вчу дочок і синів, а коли хоч, то й тебе вивчу. Але
ти знов достав такого, що годиться носити погоничам. А
знайди лишень ще кращого,— сказав Гануш.
— їй-богу, кращого вже нема на світі й не може бути.
Якого вам ще кращого треба? Це вже французька мате
рія пополовині з шовком. А чи дорого вам платить ди
ректор за дітей? — питав Волько й разом з тим проворно
висолопив язика, полизав кінчик матерії й показав Ганушеві.— От подивіться: їй-богу, не злиняє до самої вашої
смерті.
— О, либонь, швидко доведеться мені вмерти,— сказав
Гануш. Балабушиха й дочка осміхнулись і переглянулись
з Ганушем. Гануш кинув на дам своїми синіми тихими
очима.
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Тим часом Вольчиха сипала словами, наче горохом:
«Пані! що я вам скажу! Беріть оці червоні стрічки. Це
такі добрящі! Бодай мені на тім світі довелось вбиратись
в такі стрічки! Бодай мені така смерть гарна, як гарні
оці стрічки! Це з Бердичева контрабанда»,— сказала
Вольчиха Балабушисі на саме вухо.
Балабушиха перебирала в руках стрічки й навіть не
слухала, що говорила Вольчиха. Вона милувалась чудовою
постаттю Гануша, слухала його музичний голос, ловила
очима його делікатні манери, примітила його тонкі дов
гі пальці в золотих перснях. З розмови Волька вона дога
далась, що то був вчитель музики в директора миронівської сахарні.
Волько ще раз поліз на полиці й проворно скинув ще
дві штуки матерії. Гануш вибрав матерію. Волько вхо
пив аршина й так швидко махав ним та натягував мате
рію на аршин, що матерія аж лущала в його руках. Воль
ко таки вкрав на мірі піваршина. Гануш взяв матерію під
пахву, накинув на свої настовбурчені кучері німецького
картузика й вискочив з магазину, приспівуючи якусь арію
на ході.
Балабушиха тепер тільки перевела дух і почала примі
чати червоні й сині, й усякі стрічки, стьожки, почала ро
зуміти, що брехала Вольчиха.
— Х то це такий? — спитала Балабушиха в крамарки.
— Цей чех вчить грати на фортеп’яні дітей в дирек
тора, в миронівській сахарні,— сказала Вольчиха.— Д и
ректор оце приїхав з-за границі й привіз з собою цього
панича.
— Як його прозиваю ть? — спитала знов Балабушиха.
— Його прозивають Гануш,— сказала Вольчиха,— він
добрий панич, дає нам вторгувати. Вже не раз був в на
шому магазині з директором і з його старшими двома си
нами. Які гарні паничі, які гарні! та я ще таких зроду не
бачила,— лепетала Вольчиха, підіймаючи очі вгору.— Оце
недавно директорша в мене набрала стрічок та стьожок
на п’ятнадцять карбованців. Візьміть, пані, оці стрічки та
стьожки — сама директорша взяла їх цілу штуку.
Балабушиха накупила тих стрічок та стьожок, які бра
ла директорша, й вийшла з крамниці.
Тільки що мати й дочка прийшли додому, Н астя по
бігла в залу й почала муштруватись перед дзеркалом. В о
на оглядала своє гарне личко, свої чорні брови, оберну
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лась боком, зирнула на талію, та все думала за гарного
Гануша, приспівуючи мазурку.
Н астя крутнулась на одній нозі й вибігла з зали. Уві
йшла Балабушиха, стала перед дзеркалом і підняла з ли
ця вуаль. Піт облив їй лице, присипане пудрою. Потьоки
потекли по щоках і намалювали на її виду ніби географіч
ну карту з річками, морями й острівцями. Вона втерлась
хусточкою, стерла пудру, і в дзеркалі зачорніло її лице,
засиніли попруги та смужки під очима. Вона притулила
лице трохи не до самого дзеркала й роздивлялась на свої
дуже примазані помадою коси. Н а голові світились поміж
чорними пасмами сиві волосинки. Балабушиха глянула на
талію. Сіренька сукня обвисла на боках, боки позападали.
Балабушиха чогось пригадала собі сухе темне лице Онисії
Степанівни й іздригнулась... Вона тепер стала чогось схо
жа на Онисю Степанівну. А Гануш стояв перед її очима
неначе живий, з чудовим, одкинутим білим лобом, з гри
вою лева на голові.
«Боже мій! невже я його л ю б л ю ?— думала Балабу
шиха, стоячи перед дзеркалом.— Чого це він стоїть перед
моєю душею й не сходить в мене з думки?»
Вона вхопила пудру й потрусила на лице. Лице од
разу поповнішало й покращало.
«А ле ж талія моя не кругла... сукня пообвисала й те
ліпається, неначе на кілку»,— подумала Балабушиха, й
вона вийшла з зали, вбігла в кабінет, розпорола підбійку
в сукні, підмостила вати, зашила на живу нитку й знов
наділа.
Тим часом Н астя знов ускочила в залу й муштрува
лась перед дзеркалом: притулювала до лиця накуплені
стрічки, начіплювала їх на голову, за в ’язувала ними шию.
Н астя одійшла од дзеркала, мати знов стала перед дзер
калом і повертала свої боки, неначе гріла їх коло печі.
Т алія стала тепер кругла. Балабушиха неначе помолод
шала й осміхнулась до себе в дзеркало. В залу знов вле
тіла Н астя й на ході приспівувала й трохи аж пританцьо
вувала.
— Н астю, серце! а подивись, чи кругла в мене талія?
Мені здається, що сукня пообвисала ззаду на талії,— пи
тала мати в дочки, випнувши бік перед дзеркалом.
— Чогось стала ніби випнута навкруги, кругліша, ніж
була передніше,— сказала Н астя, заглядаючи в дзеркало
через материне плече.
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Балабушиха зраділа й тихенько затягла мазурку. Вона
хотіла дрібненько перебігти через залу, як дочка, але почувала, що ноги спотикаються, неначе на їх висіло зал із
не путо.
— Сядь, серце дочко, за фортеп’ян та заграй, а я тро
хи послухаю,— сказала Балабушиха.
Н астя сіла й почала вигравати всякі мазурки та валь
си, а мати походжала помалесеньку по залі й марила
про чудового Гануша. Вона почувала, що в неї серце ще
й досі не вмерло, хоче любити, може любити красу й мо
лодість.
Самовар парував і кипів на столі. Мати й дочка ждали
Балабуху з чаєм. Балабуха пішов на требу й довго не при
ходив. Вже сонце сідало. Червоний світ жеврів на білих
стінах, як жар, а далі згас. Дочка грала й марила, мати
все походжала по залі й собі марила. Почування воруши
лись, ніби оживали.
Прийшов Балабуха. Сіли пити чай. Балабушиха роз
казала чоловікові, що бачила в Волька в магазині Г а
нуша.
— Знаєш , щ о ? — промовила Балабушиха до Балабу
хи.— О т нам трапляється вчитель музики для нашої Н ас
ті. Поїдь завтра з візитом в Миронівку до директора та
попроси Гануша, чи не схоче він вчити на фортеп’яні
нашу Настю. Миронівка за шість верстов од нас. З а Ганушем можна посилати коні двічі-тричі на тиждень. Н а
ша Н астя має талант і охоту до музики. Т а й я дуже
люблю слухати музику. Т а не забудь попросити до себе
директора з сім’єю. В директора два сини, а я зроду-звіку не оддам своєї Н асті за духовного, за якогось патлача
та бороданя.
Н астя почервоніла, як маківка.
— Але ж той Гануш, може, дорого схоче за уроки? —
обізвався несміливо Балабуха.
— А хоч би й дорого! В нас одним одна дочка, єдиниця. Поїдь таки завтра, не гайся й не дляйся по своєму
звичаю. Треба користуватись часом, бо Гануш, може, ку
дись виїде. І не думай, і не говори нічого! З ав тр а вранці
таки й поїдь,— вже настирливо крикнула Балабушиха.
Балабуха замовк. Він тепер мовчав і чинив усе, що
загадувала йому жінка.
Другого дня вранці Балабуха поїхав в Миронівку. Г а
нуш згодився давати уроки Насті. Балабуха несамохіть
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запросив до себе в гості директора з сім’єю, бо так якось
воно випадало.
Вирядивши чоловіка в Миронівку, Балабушиха взяла
роман «Сім гріхів смертельних» і пішла в садок читати.
Вона виписувала «Собрание иностранных романов» і з
ранку до вечора човпла цілі здоровецькі томи францу
зьких романів, а найбільш романтичних. Н а низині, не
далечко од берега Росі, розрослась, як ліс, малина. Б а
лабушиха зайшла в малину, наїлась всмак ягід, сіла в
гульбищі й почала читати роман. Гульбище було темне.
Дикий виноград, переплутаний крученими паничами, вкри
вав просторне гульбище цілими гніздами. Надворі стояла
тиша. Балабушиха зачиталася і в думці все ставила себе
на місце героїні роману, а на місце героя — Гануша. Вона
на часок одводила вряди-годи очі од книжки, а її думка
все літала коло чудової постаті молодого хлопця. Вона все
пригадувала собі його делікатне лице та золотисті бурці.
— Остобісіло мені вже читати. Щ о б тут робити?
« А зварю лишень я свіжого варення з малини»,— по
думала вона. Балабушиха дуже любила ласощі й в кухо
варстві тільки й тямила, що варити варення. Вона пішла
до хати, звеліла Килині винести таз в берег, погнала Н ас
тю рвати малину. Килина розіклала багаття з труску та
трісок в тіні високого каменя, коло котрого росли високі
верби. Т а з був такий нечистий, як у останньої богуславської жидівки. Килина довго терла його цеглою, шарува
ла піском у березі, поки таз не залиснів. Балабушиха сіла
на стільчику коло триножок, в холодку, поклала книжку
на камінь і все читала та поглядала на таз. Через кож
ні десять хвилин вона пробувала варення, збирала півблюдечка піни, виїдала все дочиста, ще й ложечку об
лизувала. Поки скипіло варення, вона виїла його таки
чимало.
З а такою роботою час минув швидко. Перед обідом
вернувся Балабуха й привіз звістку, що Гануш приїде по
обіді.
Зараз-таки по обіді Балабушиха кинулась до шафи, ви
брала нову, свіженьку гарну сукню й почала прибиратись
та чепуритись. Обдивившись кругом талію, вона, потай
од дочки, заперлась в опочивальні, підмостила на талії
трошки вати, наділа сукню, потрусила пудрою лице й під
правила брови. Тільки що вона вийшла з кімнати, дивить
ся, а Н астя й собі витягує з шафи нову найкращу сукню.
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— А навіщо ти, Насте, витягуєш нову сукню? — спи
тала вона в дочки.
— Надіну. А дж е ж до нас приїде гость,— сказала
Н астя.
— От і вигадала. Цей гость буде приїжджати до тебе
двічі на тиждень. З а р а з мені покинь нову сукню та надінь
стареньку, буденну, бо ти теперечки школярка.
— Адже ж ви, мамо, наділи нову одежу. Чом же пак
мені не можна? — сказала Н астя крізь сльози.
— Я господиня в домі, а ти ще школярка; тобі треба
вчитись, а не прибиратись: ти ще мала,— сказала мати.
— Яка ж я маленька? Мені шістнадцять років ми
нуло.
Н астя насупилась. Вона пішла в залу й почала пла
кати, але, подумавши, що в неї будуть червоні очі, а Г а
нуш незабаром над’їде, вона втерла сльози, перестала
плакати й пішла в садок.
Тим часом Балабушиха убралась, густо намазала по
мадою сиві пасма кіс, опустила завіси на ті вікна, в котрі
сягало сонце, сіла в кресло й почала читати «Сім гріхів
смертельних». Вона читала та все зиркала та поглядала в
вікно, курячи папіросу: в останній час вона вивчилась ку
рити й з нудьги курила незгірше свото чоловіка.
Через годину затупотіли коні, загавкали собаки. Перед
ганком стала легенька повозочка, блискуча та гарненька,
як цяцька. З повозки зскочив Гануш, увесь закутаний в
білий, довгий до землі балахон, з відлогою на голові. Б а
лабушиха гукнула в кімнату на Балабуху й ухопилась, по
давньому звичаю, за серце, але серце вже не кидалось та
не тріпалось по-давньому...
Рипнули двері, й в залу ввійшов Гануш. Балабушиха
встала й дуже тонно до його привіталась. З а р а з вийшов
Балабуха, й розмова стала загальною. Гануш був убра
ний в чорну одежу. Н а грудях в його блищала біла, як
сніг, сорочка. Він тепер здався Балабушисі ще кращим,
ніж передніше. Вона витріщила на Гануша очі й милува
лась його чудовим веселим лицем та здоровою постаттю.
Гануш заговорив своїм музичним голосом, ніби заспівав,
і зала сповнилась для Балабушихи ніби музикою.
— А де ж моя учен и ця?— спитав Гануш, оглядаю
чись кругом себе.
— Здається, гуляє в садку,— сказала Балабушиха.
Покликали Настю. Н астя увійшла, поклонилась і за283

червонілась, як маківка. їй було сором, що вона не убра
на в нову сукню.
— Ваш фортеп’ян стародавній, але часом в старих фортеп’янах буває чудовий голос,— сказав Гануш і проворно
одчинив кришку фортеп’яна, сів і вдарив міцно по клаві
шах. Ф ортеп ’ян зашипів і задзвенів, як розбита бандура.
Гануш зробив кислу гримасу й промовив:
— Ф ортеп ’ян і добре направлений, але дуже вже роз
битий, старий.
Щ об показати своє артистичне майстерство перед да
мами, Гануш розпочав веселу шумну п’єсу. Він ударив
форте. Бідний фортеп’ян наче застогнав під його пальця
ми, ініби його катували. Н а половині п’єси молоточки поча
ли одскакувати. Ф ортеп ’ян почав місцями клацати, як вовк
зубами. Одбиті молоточки підскакували й зачіпали разом
по кільки струн. Струни почали дзвеніти, як цимбали.
Гануш ударив дрібну та довгу трель і потрапив на одбитий клавіш. Вийшло щось схоже на ті трелі, що вироблю
ють лелеки носами, стоячи в гніздах. В басах луснула
струна й зашипіла, неначе гусак. Гануш не вдержався,
зареготався й перестав грати. В Балабушихи почервоні
ли... вуха, а не щоки... під щикатуркою.
— Отець протоєрей! Т реба нам купити новий фортеп’ян ради такого вчителя, як мосьє Гануш,— сказала
Балабушиха.
Отець протоєрей лапнув з переляку рукою за кишеню.
— Треба, треба купити новий фортеп’ян ради моєї
гарної учениці,— сказав Гануш.
Н астя почервоніла. Отець протоєрей спитав:
— А скільки буде коштувать добрий фортеп’ян?
— А карбованців п’ятсот або шістсот,— сказав Гануш.
Отець протоєрей випустив з руки люльку й важко
зітхнув.
— Одначе можна знайти гарненький фортеп’ян і за
триста,— сказав Гануш.
В Балабухи стало легше на душі. «Доведеться їхати
по церквах,— подумав він,— або накинути ще по п’ять
карбованців на вінчання та на похорони: восени буде ба
гато весіллів...»
— Чи в вас в Богуславі не знайдеться майстра, щоб
посклеював молоточки, поки купите новий фортеп’ян? —
питав Гануш.
— Є в нас органіст з костьолу. Він тим часом полаго
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дить фортеп’ян, поки купимо нового,— обізвалась Бала
бушиха.
— От я незабаром поїду до Києва й, коли схочете,
виберу 'вам в магазині гарненький фортеп’ян,— сказав
Гануш.
— От за це ми вам подякуємо,— сказала Балабуши
ха,— я так люблю музику, що не можу жити без музики;
я ладна навіть сама вчитись на фортеп’яні.
Балабуха й Гануш витріщили на неї очі.
— Тепер я попрошу мою ученицю сісти за рояль,—
сказав Гануш, обертаючись до Н асті,— вибачайте, що я
вам зроблю малесенький екзамен.
— Мені ніяково після вас сідати за фортеп’ян. Ви так
чудово граєте, а я сяк-так бренькаю,— сказала кокетли
во Н астя.
Вона перейшла залу, зовсім не по-школярській вигну
ла гнучку талію, хитнула граціозно головою й сіла за фор
теп’ян. Гануш розгорнув музичну «школу» й попросив її
грати гами, а потім деякі п’єси. Н астя кокетливо хитала
плечима й проворними пальцями перебігла по клавішах
показані Ганушем п’єси. Клавіші клацали. Струни дзи
жчали. Н астя грала й реготалась.
— О, з вас буде артистка! Т а ще до того в вас чудові,
довгі пальчики, неначе сотворені для фортеп’яна,— сказав
Гануш, скоса поглядаючи то на пальчики, то на рум’яне,
гарне Настине личко.
Балабушиха насупила брови. їй дуже заманулось са
мій сидіти на Настиному місці й розмовляти з Ганушем.
Балабушиха звеліла подати самовар в садок, в гуль
бище. їй хотілось обставити себе, як можна поетичніше,
щоб хоч трохи розворушити серце в Гануша та приверну
ти його до себе. Килина прийшла й оповістила, що в гуль
бищі стіл накритий і самовар вже готовий. Балабушиха
попросила гостя пити чай в садок. Вони вийшли в ганок.
Сонце світило косим промінням і обливало сад і квіт
ник червоним, гарячим світом. Надворі було тихо й теп
ло. Доріжки пашіли теплом. Политі квітки аж сяли в
мокрих клумбах кругом ганку, що виступав е садок. К віт
ки вилися довгими гірляндами по обидва боки широкої
стежки вниз до самого берега Росі.
— Яка в вас тут пишнота! Скільки квіток! Які вигля
ди на річку й за річку! — крикнув Гануш.— Ви тут жи
вете, як у раю.
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— О, я люблю квітки. Ми з Настею з ранку до ве
чора тупцяємо коло клумбів, самі навіть поливаємо,—
обізвалась Балабушиха.
Гануш одначе роздивився на всі боки й тепер таки доглядівся, що в тому раю, окрім квіток, було багацько й
бур'яну. З а клумбами квіток, між вишнями та черешня
ми ріс такий бур'ян, що в йому трохи не вили вовки. Ви
сокий, на сажень, чорнобіль, розкішний лопух та бузина
аж закривали густою масою тини, набігали всередину
садка. Гілки волоських горіхів пхались в гущавину з кро
пиви та будяків. Берізка та хміль оплутували тини та
бур'яни. Все злилось в поетичну, але дуже негосподар
ську зелену масу. Н а крутих горах, під скелями розрісся
густий жостір та дикий терен. Олеся ніколи й не загляда
ла в город.
В гульбищі стояв накритий стіл, а на столі шипів са
мовар. Балабушиха налила чай й понакладала в скляні
вазки свіжого варення. Через здорові двері широкого, не
наче шатро, гульбища було видно Заросся з скелями,
вербами й млинами.
— Ой, яку чудову картину видно за річкою через две
рі! Зовсім ніби картина, намальована штучним пензлем
і вставлена в зеЛені рами. Це, певно, ви, мадам, вибирали
місце для гульбища,— сказав Гануш, обертаючись до
Балабушихи.
— Вибирали всі гуртом, але місце показала я, це
правда,— сказала Балабушиха, прижмурюючи очі до Гануша.
— Великий же в вас смак. Ви правдива артистка,—
сказав Гануш.
— Чи не хочете до чаю мого варення? Сама сьогодні
наварила,— припрошувала Олеся.
— Коли ви самі варили, то спробую трошки,— ска
зав Гануш, поставивши коло себе цілу вазку з малиновим
варенням.
Одначе Гануш так пильно показав свою повагу до
праці Балабушихи, що швидко в вазці зосталось тільки
дві ягідки на дні. Балабуха звелів принести пляшку рому.
Празький міщанин почав дудлити пунш за пуншем і по
казав, що він шанує й дамську солодку працю, й гір
ку — чоловічу. Балабуха запалив люльку, Олеся — папіроску, Гануш — сигару. Солодкий дух малини змішався з
пахощами сигари й рому, наркотично залоскотав старі
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нерви Балабушихи. Вона вхопила пляшку й бурхнула й
собі рому в свій стакан, щоб підійти під смак Ганушів.
Пунш роздратував її, й вона забаж ала випхнути й Бала
буху, й Н астю з гульбища й зістатись тільки з самим Ганушем.
Надворі смерклось. Густа тінь впала на Рось, на ске
лі. Надворі було тепло, аж душно. Містечко затихло.
Тільки десь вода на лотоках поміж камінням шуміла не
голосно й поетично й гармонізувала з тихим вечором, з
ясними зорями й на небі, і в блискучій воді.
Принесли лампу й посвітили свічки. Балабуха та Г а
нуш все балакали то за миронівську сахарню, то за ди
ректора. Гануш розказував за свою Прагу, за заграничне життя. Балабуха, повний аж товстий, розкинувся на
стільці й, ніби турецький баша, смоктав довгий цибук,
закинувши голову на високу спинку стільця.
— Н астю ! тобі, серце, час би вже й спати. Йди до
хати та лягай спати,— промовила солоденько Балабуши
ха до дочки, ніби до маленької.
А Насті дуже не хотілось одходити од Гануша. Вона
була ладна сидіти й до світу і дивитись на Гануша.
— Йди-бо, йди, дочко, та розпорядись у хаті прислу
гою,— знов сказала Балабушиха.— Нехай винесуть сюди
закуску.
Н астя зробила кислу міну, аж скривилась, і, покло
нившись Ганушеві, вийшла з гульбища. Балабушиха пере
сіла з стільця на лавку й присунулась ближче до Гану
ша. Дим од його сигари летів їй в лице. Вона втягувала
його в себе. Одначе вона почувала, що ні близьке сусід
ство принадного кавалера, ні дим сигари, ні пунш вже не
запалюють колишнімсь огнем її серця. Воно не заклеко
тіло, як колись клекотіло, а тихо жевріло, наче гаснучий
жар.
Балабушиха легенько зітхнула. Гануш тільки для зви
чайності часом промовляв до неї слово та все доливав ста
кан ромом. Балабушисі так і не вдалось залицяння.
Наймичка принесла вечерю. Після вечері знов понали
вали пунші, вже зовсім холодні, й тільки опівночі Гануш
згадав, що йому час їхати додому. Всі вийшли з гульби
ща. Гануш спіткнувся, а за ним Балабуха.
— Ой, що за чудові вигляди тут у вас і на річку,
й за річку! Які скелі, які млини, яка червона вода в
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Росі! Диво дивне! Зовсім червона вода! — гукав Гануш,
див'лячись на темну річку, де в воді блищали тільки
зорі.
В голові в його й справді червоніло. Він ішов на гору
й все спотикався об камінці й раз трохи не дав сторча
ка. Балабушиха подала йому руку й повела на гору, міцно
притулившись до його. Балабуха тільки сопів. Н авіть в
Балабушихи гуло в голові.
Коні стояли коло ганку. Килина винесла білий Ганушів балахон од пороху. Він узяв його, розплутував, розгортував і ніяк не міг знайти рукавів; сунув рукою в від
логу, аж вона затріщ ала. Килина несамохіть зареготалась,
вхопила балахон і накинула йому на плечі. Гануш сів на
повозку, й коні рушили з двору вже лягома.
— Ой, що за гарна людина оцей Гануш! Вже чи
сердься, чи не сердься, а він мені страх як припав до впо
доби! — говорила Балабушиха до Балабухи.
— Г а? Гм ? Щ о таке? Гарна людина цей хирний
чех? — лепетав важкий Балабуха, погладжуючи сиву бо
роду.
Через два дні Гануш знов приїхав давати Н асті урок.
Він був напомаджений, і на всю світлицю розливались од
його пахощі’ Балабушиха так напудрила лице й нарум’я
нила щоки, що наймички в пекарні почали говорити по
шептом: «Щ о це за кумедія! Н аш а панія цілий тиждень
чорна, а двічі на тиждень стає біла, як крейда, та гарна,
як писанка. Щ о то воно за зн ак ?»
Н астя на цей раз, крадькома од матері, таки вбралась
в нову сукню й сіла з Ганушем за фортеп’ян. Органіст
уже встиг вилічити клавіші, але струни ще хорували й
хрипіли, неначе застуджена пелька. Гануш жартовливо й
делікатно брав Н астю за пальчики й направляв на клаві
ші. Балабушиха вгляділа те, й в її розтіпаній голові не
сподівано майнула думка: їй заманулось і собі вчитись на
фортеп’яні в Гануша.
«Я буду двічі на тиждень сидіти з ним поруч і по
пліч, черкатись плечем об його плече. Він мене буде ла
пати за пальці, брати за руки»,— думала Балабушиха,
жеручи Гануша очима.
Скінчився Настин урок. Балабушиха підійшла до Га
нуша й, дивлячись йому в вічі, промовила:
— Мосьє Гануш! ви так чудово вчите, а я так люб
лю музику, що мені самій забажалось вчитись на форте288

п’яні. Вчіть мене разом з Настею. Ми будемо грати в чо
тири руки.
Гануш тільки витріщив з дива на неї очі й подумав,
чи не здуріла вона на старість. В Балабухи аж очі ви
пнулись з того дива.
— Правда, ти, М арку Павловичу, не пошкодуєш для
мене кільки карбованців. Як я люблю музику! І сказати,
й висловити не можу! Н астя буде грати, а я буду аком
панувати; мені більше й не треба. А ти будеш слухати.
Бідний отець протоєрей згодився, важко зітхнувши.
Йому здавалось, що як він іне згодиться, то пані протоєрейша зніметься з місця й шугне шулікою кудись за три
дев’ять земель, хоч би й до К азанцева або деінде. Він зго
дився.
Гануш посадив Балабушиху за фортеп’ян і почав роз
кладати по клавішах її сухі, неначе тріски, пальці та по
казувати гами.
Н астя сміялась в їх за спиною. Балабушиха стукала
своїми міцними нервовими пальцями по клавішах, неначе
молоточками, а скоса все поглядала на повні малинові Ганушеві губи. Гануша душив у горлі сміх. Він ледве вдер
жався, щоб не приснути од сміху. Балабуха курив люль
ку й байдужно дивився на свою жінку.
Цілу годину мордувався Гануш, направляючи на кла
віші пальці своєї старої учениці. Старі одубілі пальці, не
наче граблі, не слухались і не гнулись. Балабушиха не
дуже пильно вважала на свій урок. їй не того було тре
ба. В кінці години Балабушиха ледве змогла перемогти
одну гаму. Гануш встав з-за фортеп’яна й втер піт на ло
бі хусточкою. Балабушиха пурхнула з стільця, наче моло
да дівчинка, й гукнула на Балабуху:
— Ну, тепер, панотче, став нам могорича: ми скінчи
ли важку роботу. Звели подати до чаю пляшку рому, а я
винесу своєму вчителеві варення.
Пляшка раму й варення зар аз з ’явились на столі. Г а
нуш вклав у копи з півфунта варення і почав хилити пун
ші. Балабушиха повеселішала й неначе помолодшала. Вона
курила папіроси, їла варення та хилила пунші незгірше
свого вчителя.
Од того дня Балабушиха заклала в березі під верба
ми справдішню фабрику варення, щоб догодити своєму
вчителеві й запобігти в його ласки. Балабушиха розсила
ла наймичок в садки сусідніх панів та селян за гіркими
1 9 — І. Нечуй-Лепицькин, т. 4.
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черешнями, за агрусом, вишнямй-лутовкамй, морелямй,
суницями, райськими яблуками, послала хлопців назбира
ти ожини в лозах понад Россю; наварила сухого варення
з груш, яблук, з кавунів, з динь.
Балабушиха довгенько вибирала такий випадок, щоб
зістатись удвох з Ганушем на самоті. Н а її щастя такий
час трапився. Р аз в Н асті боліли зуби, й вона не могла
брати урока. Балабуха пішов когось сповідати. Балабу
шиха стовкла, неначе в ступі, одну гаму й попросила Га
нуша пити чай в садок, в гульбище.
Вечір був чудовий, тихий та ясний. Поки наймичка на
ставляла самовар, Балабушиха ходила з Ганушем по до
ріжках понад берегом Росі й розмовляла. Вона вбралась
в свіженьку сукню бузкового кольору й заквітчала коси
білою й синьою астрами.
— Мосьє Гануш, ви щаслива людина! Я вам зави
дую,— сказала Балабушиха.
— Перший раз за мого життя чую, що я щасливий.
Може, стану й щасливий з вашого легкого слова, як з лег
кої руки.
Балабушиха зраділа. їй здалось, що Гануш натякнув
на те, чого їй було треба і до чого вона прямувала в своїй
розмові.
— Ви бачили багато світу, бували в усяких містах,
були в Парижі, жили за границею. А ми, бідні, сидимо
отутечки в оцих поганих норах, неначе ті черниці в
монастирі. Ви бачите, яке наше життя? З ким нам знати
ся? Кругом нас по селах просте духовенство; в Богуславі
самі за себе жиди. Ох, важке наше життя! Як побачиш
просвічену людину, то не надивишся й не нагово
ришся.
Балабушиха подивилась на Гануша солоденькими очи
ма. Гануш згадав ті темні й холодні закутки, де йому
доводилось пробувати в Європі, й промовив:
— Правда, що наше життя, життя артистів, веселе.
Театри та концерти нам аж проїлись, аж остогидли! Ми,
наче ті птиці, все щебечемо та співаємо.
— Ш кода, що я не родилась артисткою, а може й
родилась, та не вдалась. Ви вольна людина, вольна, як
птиця; а в мене на шиї дім, господарство, город, якісь
воли та корови. Ой, важке наше життя! Ми нидіємо та
чевріємо отут. Не живемо, а тільки животіємо в цій глу
шині.
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Гануш пригадував, чи бачив він коли в її садибі воли
та корови, та таки й не пригадав.
— А я б радий вже будлі-де й осістись: мені вже
трохи обридло бурлацьке та циганське життя та блука
нина.
«Я к не мені, то, може, хоч дочці він достанеться.
Вже ж я за священика її не оддам»,— подумала Олеся.
Чай був готовий. Балабушиха налила чаю, сіла проти
Гануша, сперлась на стіл й пантрувала на Ганушеві очі, як
кіт на сало.
— Знаєте, як нас видають заміж тут, на селах ? Приїде панич двічі-тричі, побалакає з тобою, та й виходь за
його, бо, може, інший і не трапиться. Йдеш заміж без щи
рого гарячого кохання. Йдеш, аби вийти. Е т!
Дивлячись на сиві пасма коси в Балабушихи, Гануш
думав, що вона провадить мову за свою дочку.
— От і я вийшла за свого протопопа: думала, що
люблю його, а потім вийшло... ет!— сказала вона, махнув
ши рукою.
Балабушиха махнула рукою й важко зітхнула й заду
малась.
— Мосьє Гануш! ви любили хоч раз на віку щиро,
гаряче?— спитала Балабушиха згодом і ще ближче на
хилила голову через стіл до Ганушевого лиця.
Гануша вразили ті несподівані слова; він аж підняв
голову.
— Я !., я?.. Було всього на віку,— сказав Гануш, кот
рому ті слова з уст баби стали трохи противні, навіть
гидкі. Балабушиха стала пробувати силу своїх очей і під
солодила їх, неначе нагодувала варенням.
— Кажіть-бо сміливо! Ми тут удвох. Н ас ніхто не
підслухає й не побачить. Щ одо мене, то я без кохання
не можу жити. Ох, як важко, як тяжко жити без мило
го!— сказала Балабушиха й зітхнула, спустивши очі на
стіл.
Гануш нахильці мерщій допив чай, покинув навіть ва
рення й дременув з гульбища. Балабушиха вискочила
слідком за ним.
— Вечір чудовий. Хочеться погуляти, походити,— ска
зав Гануш, приспівуючи якусь арійку.
— Скажіть-бо, мосьє Гануш, яких ви любили: чи бі
лявих, чи чорнявих?— знов сміливо й настирливо питала
Балабушиха.
19*
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— Т а так, як випадало: один рік біляву, а другий —
чорняву,— щоб не докучило,— сказав Гануш, одмовляючись жартами.
— Широке ж в вас серце. А які ж вам більше припа
дають до вподоби: чи блондинки, чи брюнетки?
— Разом усякові: і блондинки, і брюнетки, аби були
гарні та молоденькі.
Балабушиха повернула по доріжці наниз до берега,
між густі верби. Гануш пішов поруч з нею.
— Чи не любили ви часом по три р азо м ?— спитала
з жартом Балабушиха.
— Траплялось й по чотири. Вранці побачу одну гар
ну дівчину й закохаюсь, увечері побачу ще кращу другу,—
знов закохаюсь.
— Палка ж ви людина! з вами й гуляти страшно.
— Зовсім не страшно. Я спокійний, як ягня, й не ку
саюсь; я вже з ’їв свої зуби, як кажуть про воли та коні.
— Зарані! А може, то ви не придивились добре до
своїх зубів,— сказала Балабушиха, кусаючи губи.
— Не знаю. От прийдемо до хати, то я подивлюсь
на свої зуби в дзеркало.
Ганушеві обридла така розмова. Балабушиха сама
взяла його під руку й тихесенько ступала по доріжці.
Вони дійшли до берега. Од доріжки повертала на крутий
бік гори маленька стежечка поміж терном та жостіром.
— Які гарні вигляди на Рось! От якби ще вийти на
той шпиль та вилізти на отой камінь, стати й подивитись
на З ар о сся!— сказав Гануш, пускаючи руку Балабушихи.
Він кинувся на стежку й подерся на гору між терном.
Балабушиха й собі кинулась бігти, але спіткнулась на ка
мінь і трохи не впала од старості літ. Вона й собі подер
лась на кручу за Ганушем; її сукня зачіпалась за густий
терен, шарпалась, лущала й дерлась, а вона все лізла на
гору, аж засапалась. Гануш виліз на камінь і дивився на
Заросся. Коли оглянеться, аж коло його вже стоїть Олеся.
— О, й ви ту т?— спитав Гануш. ,
— Я так люблю природу, що ви й мене заманили на
цей поганий шпиль. Бачте, як я засапалась.
Ганушеві хотілось просто з каменя стрибнути через
тин і втекти од настирливої, причепливої баби. Тим часом
на Росі з ’явився хисткий човник. В човні сиділа дівчина
й ганялась за качками, щоб загнати їх на берег. Качки,
певно, вдались неслухняні й крутились по Росі між ка
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мінням. Човник натрапляв на бистрину в шумі; вода гой
дала його, неначе трісочку. Дівчина співала чудовим
дзвінким голосом якусь пісню й крутилась човном між
камінням. Гануш задивився на вигляд й слухав веселу
мелодію. Неслухняні качки переплили в Балабушин садок.
Дівчина повернула човник до берега. Гануш скочив з ка
меня й побіг з гори. Балабушиха попленталась за ним.
Вони прийшли в берег. Дівчина, чорнява та рум’яна, як
калина, встала, щоб е и с к о ч и т и на берег. Гануш задивився
на неї й крикнув: «Замочиш ся, чорнобрива! Тривай, я
тебе пересаджу на берег!»
Він ухопив дівчину обома руками за стан і перекинув
її на сухе місце, ущипнувши за щоку.
— Мосьє Гануш! Щ о ви робите? Тепер я пересвідчи
лась, що ви любите чорні брови та карі очі!— крикнула
Балабушиха.
— Ви вгадали. Ой, карі очі, чорні брівки! Х то ж вас
пак не лю бить?— сказав Гануш, комічно зітхаючи й див
лячись просто Балабушисі в очі.
В Балабушихи були чорні брови й карі очі. Вона ко
кетливо спустила очі додолу, мовчки похилила голову й
задумалась. Згадал а вона, як колись в тому самому бе
резі становий ловив по її одному слову жабу, дерся на
крутий шпиль за квітками, й зажурилась, що її чорні
брови вже навіки втратили чарівничу силу. Балабушиха
легенько зітхнула й тепер тільки почутила, що поколола
терном та будяками пальці й литки.
Вони вернулись в покої мовчки. Олеся йшла засму
чена.
Тим часом Балабуха вернувся додому. Гануш сказав
йому, що він завтра поїде до Києва й може купити в ма
газині для Н асті новий фортеп’ян, навіть не за всі готові
гроші, а на виплат. Балабуха одлічив йому гроші, важко
зітхаючи. З того часу він почав брати з міщан таку велику
плату за треби, що міщани загвалтували й почали гомо
ніти, чи не подати б на його прошения до владики. Одна
че вони постогнали, погомоніли й таки мусили платить.
Вже пізненько розпрощався Гануш.
— Глядіть же, мосьє Гануш, виберіть для нас гар
ненького фортеп’яна,— наказувала Балабушиха, стоячи
на ганку.
— Д ля вас виберу найкращого, якого тільки знайду
5 іуіагазині,— крикнув Гануш рже за ворітьми.

Балабуха пішов в хату, а Балабушиха сіла в ганку на
лаві й обперлась ліктем об поренчата й довго дивилась
вслід за Ганушем, передумуючи всі випадки, які тільки
що трапились в березі. Думки настирливо йшли одна за
одною й все ворушили її палку вдачу, не давали спокою...
Олеся аж голову похилила.
«Коли я вже не причарую Гануша очима та бровами,
то, може, я причарую його вірними словами та ласка
вістю. Він любить чорні брови: не дурно ж він задивився
на чорняву дівчину в березі. Може... може, і мої брови
ще не злиняли. Може, я приверну його до себе. Який би
презент йому зробити? Вишию лишень я йому подушку,
гарну на продиво. Він дуже любить квітки»,— подумала
Балабушиха і з тією думкою пішла до Н асті на пораду.
Вони змовились завтра встати дуже рано й розпочати
роботу, щоб подушка була готова, поки Гануш вернеться
з Києва.
І Балабушиха, й Балабуха, й Н астя звичайно щодня
спали трохи не до півдня, а за господарями спали так
само й наймички. Але другого дня Балабушиха схопилась
з постелі трохи не при сході сонця. Вона збудила Н астю,
побігла в пекарню, побудила наймичок, звеліла ставляти
самовар, бігала по кімнатах та гуркала дверима. Балабуха
прокинувся й спросоння стривожився: йому чогось прий
шло на думку, що його жінка вночі втекла з Ганушем.
Він скочив з постелі й вискочив в одній сорочці в залу.
— Щ о тут трапилось? Чого це люди бігають та ри
пають дверима? Щ о це за біганина?— питав Балабуха,
озираючись кругом сонними переляканими очима.
— Т а це я так рано встала,— обізвалась з кімнати
Балабушиха.
— Чого ж це ти встала вдосвіта?— допитувався Б а
лабуха.
— Т а треба йти в крамниці, то й встала. Бачиш,
яка я господиня!— говорила Балабушиха, одсуваючи й
засуваючи шухляди камоди.
— Чого це тобі припало так рано йти до крамниць?
Щ е й сонце не сходило.
— Глянь лишень у вікно: вже сонце давно зійшло,
а я й так заспала.
Балабуха позіхнув і знов упав на ліжко. Наймичка
принесла самовар і позіхала без сорому на ввесь рот.
Балабушиха, хапаючись, пила чай, неначе думала ви
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їжджати в далеку дорогу. Після чаю вона з Настею побіг
ла в крамницю до Вольчихи. Коло дверей крамниці висів
здоровий замок. Балабушиха нервово стукнула в заперті
двері кулаком. Вольчиха ще спала.
— Т а й спить же довго в своїх жидівських бебехах
капосна жидівка!— сказала Балабушиха до Насті.
Вольчиха одначе встала, одімкнула двері й позіхала.
— Чого це ти, Вольчихо, так довго спиш? М абуть,
вже всі люди на світі «повставали, а ти одна качаєшся в
перинах,— сказала сердито Балабушиха.
— Якби була знала, що ви прийдете, я б удосвіта
встала,— сказала Вольчиха.
Н астя розгорнула взір, на котрому була вимальована
райська птиця в гірлянді з чудових рож усякого кольору.
Балабушиха вибрала гарусу. Вона з дочкою вернулась
додому й таки зар аз засіла за роботу й не одривалась од
п’яльців. Олеся ще зроду так не працювала, як тепер
коло тієї подушки.
Цілий тиждень вставала Балабушиха раніше за най
мичок, працювала над подушкою, гнула спину. Через
тиждень вже на канапі аж сяла подушка з блискучою
райською птицею посередині, в вінку з випнутих стриже
них рож та гвоздичків. В неділю привезли новий гар
ненький рояль, а по обіді надвечір приїхав Гануш. Бала
бушиха піднесла йому на двох руках презент.
Презент дуже сподобався артистові. Він звичайненько
подякував.
Старий фортеп’ян винесли в возовню, й по йому вже
ходили кури й стрибали горобці. В залу внесли новень
кий рояль. Гануш привіз з собою ноти, щоб награтись
на доброму новому роялі. Він сів за рояль і почав вигра
вати арії з опер, а потім сонати Бетховена та М оцарта.
Балабушиха сиділа в кріслі й заслухалась. Вона одразу
зрозуміла пишну класичну музику, чаруючі мелодії. Б а
гаті акорди, симпатичні арії розворушили її артистичну
вдачу. Вона покинула курити, згорнула руки на грудях
і неначе замерла. Гануш грав з охотою, з душею; його
зроду артистична душа почала виливатись в аріях. Вігі
розходився й заспівав своїх рідних чеських пісень. Невеликий, але м’який симпатичний баритон сповнив невелику
залу то веселими, то смутними мелодіями. Мелодії взрушили фантазію в Балабушихи. Перед її очима ніби малю
вались якісь картини, неначе виткані з туману, в душі
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заворушились якісь дивні мрії, принадні й неясні, неначе
сни.
Гануш заспівав української пісні. Олесина душа стре
пенулась, зачеплена рідними мелодіями.
Сонце зайшло, й тільки червоні плями жевріли на
білих стінах. В кутках стали тіні. В залі розлився вечір
ній, стиха рожевий світ. Гануш розфантазувався й в кі
нець всього заспівав баладу Ш уберта «Лісовий цар».
Його м’який голос став неначе шовковий. Він артистично
й штучно удавав голосом, як манить до себе чарами пота
ємний голос лісового царя. Балабушиха вперше на віку
почула справдішню артистичну музику, артистичний спів.
Її душа ніби прокинулась; вона ніби побачила очима див
ний ліс при місяці, ввесь укритий інеєм, залитий синюва
тим фантастичним світом. А з гущавини того лісу, з
глибокої долини, закиданої деревом в інії, вона ніби по
чула чаруючий, як кохання, якийсь потаємний голос,
побачила пишний чийсь вид. З очей її скотилось дві
сльози.
Гануш скінчив. Балабушиха схопилась з крісла, про
стягла руки, як простягають на молитві. Її очі блищали.
Вона швидко перебігла залу й крикнула: «Боже мій! Чом
мене не вчили грати й співати? Я була б цілий вік щас
лива, щаслива!..»
Вона трохи не крикнула, щоб Гануш вчив її співати,
але схаменулась і чогось засоромилась. їй тепер одразу
стало сором за все те, що вона трохи не призналась в
коханні, що вона чеплялась до молодого хлопця. їй хоті
лось просити, щоб Гануш вибачив її за всі слова, які вона
сказала йому колись в саду; їй стало сором, що вона
задумала брати уроки музики на старість. К ров кинулась
в її лице. Вона ходила по залі та все слухала, як Гануш
перегравав п’єсу за п’єсою, доки не втомилась і впала
на кресло, затуливши очі долонею. В її вроді прокинулась
не тільки романтична, а може й справді артистична душа,
закинута в сільську глушину, загублений вищий дар бо
жий, заглушений сільською мертвотою.
Од того часу Балабушиха часто просила Гануша грати
й співати, й любила слухати його, сидячи в кріслі. Вона
покинула свої уроки музики й годила йому вже за його
артистичну музику та пісні.
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XI
В неділю після служби приїхав до Балабухи з візитом
директор сахарні Ш мідт. Т о був здоровий, плечистий
німець з русявою бородою, вже сивуватою. Його візит
був дуже короткий. Балабуха випив з ним по чарці.
Ш мідт закусив на швидку руку й неначе хапався додому.
Н а розставанні, одначе, просив Балабуху й його сім'ю
приїжджати до його в гості. Балабушиха була дуже рада.
Вона гадала, як би знайти в сахарні гарного жениха для
своєї Настусі. Семінаристи заїжджали до Балабухи, але
Балабушиха не виходила до їх і дочки не виводила.
Через тиждень Балабушиха зібралась в гості в Миронівку до Ш мідта. Вона задумала тепер вбирати Настю,
зробила для неї гарну сукню, а сама, як личило матері,
убралась по-старечій в усе чорне. Убираючись перед дзер
калом, Балабушиха примітила нові сиві пасма на голові
й важко зітхнула.
«Ч ас мені дати дорогу Н асті»,— думала Балабушиха,
стоячи перед дзеркалом.
Вона простягла руку до скриньочки з пудрою й сха
менулась. Скриньочка випала з її рук.
« З мене вже будуть люди сміятись. І це мені теперечки
не личить. Час мені схаменутись,— подумала Балабушиха,
повертаючись перед дзеркалом і оглядаючи талію.—
А вати не повисмикую з^під талії; моя талія кругленька
й тоненька; може, хтось і задивиться. Притрушу я лице
пудрою, тільки трошечки-трошечки, щоб здаватись молод
шою хоть на п’ять років».
Н астя вбігла в залу, прибрана в нову ясну сукню, й
кинулась до дзеркала.
— Пустіть, мамо, ще мене до дзеркала. Через вас
мені не можна й вбратись гаразд перед дзеркалом,— ска
зала Н астя.
— Йди, йди, доню, дивись хоч до вечора. Потривай
лишень, я причепурю тобі голову та почепляю золоті се
режки,— сказала Балабушиха.
Балабушиха причепурила свою дочку, попришпилю
вала бантики, почепляла в вуха сережки, наділа їй на шию
золотий медальйон, поправила на голові локони, потім
обійшла кругом неї, ще раз поправила, що недобре лежа
ло, й поцілувала Н астю. Балабуха мусив їхати з ними.
Край Миронівки, ца широкий зелений вигон виступав
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рядок нових мурованих домків, зовсім по-городянському.
Т о були квартири фабрицьких офіціалістів. Н ад здоро
вим ставком внизу червоніли стіни масивної сахарні, не
наче твердині. Балабуха звелів погоничеві стати коло
найбільшого дому, де жив директор сахарні.
Гості ввійшли в прихожу. Через одчинені двері було
видно в пекарні на помості цілу батарею глечиків. Д и
ректорша, вже немолода німкеня, сухорлявенька та то
ненька, з довгою шиєю, збирала з глечиків сметану.
Її дочка, молоденька, дуже делікатна блондинка, перели
вала з глечика в молочник молоко. Н а обох були дешевень
кі, рябенькі, куценькі ситцеві сукні й білі хвартушки до
самої шиї. Балабушисі здалось, що то пораються ключ
ниця та нянька або горнична.
— Чи дома директор або директорша?— спиталась їх
Балабушиха.
— Директора нема, пошоль на фабрик,— обізвалась
директорша, й при тих словах вона одчинила двері в гос
тинну й попросила до покоїв гостей, махнувши рукою:
вона ледве вміла стулити кільки українських фраз, а її
дочка була зовсім неначе німа, бо не вміла зовсім гово
рити ні no-руській, ні по-українській.
Гості увійшли в гостинну. Покої були просторні й
дуже високі, з здоровими вікнами, й чогось нагадували
або фабрику, або казарму. Стіни були чисто вимазані
вапною. В покоях було мало мебелі. Покої здавались по
рожніми. В гостинній стояла зібрана « а швидку руку зві
дусіль простенька мебіль. В другій кімнаті через двері
було видно непомальовані табурети й навіть прості му
жичі стільці, тільки чисто-чисто вимиті. Тільки чудові
заграничні завіси на вікнах, чудові килими, розкидані на
помості, розвішані на стінах, та розкішні укривала на
ліжках, привезені з-за границі, натякали на заможність
директора. Н а стінах висіли в чорних рамах дві картини,
на котрих були намальовані й розмальовані фарбами
якісь мудрі машини.
Двері з прихожої незабаром одчинились, і в гостинну
ввійшла директорша з дочкою, вже без хвартушків. Б ала
бушисі й Насті все здавалось, що то слуги. Коли це ста
ріша дама просить гостей сідати й сама сідає на канапі
рядом з протопопшею. Коло неї на стільці сіла панна.
Тільки тоді гості догадались, що то господиня й її дочка.
Всі сиділи й мовчали. Директорша ледве вміла стулити
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українські фрази та ще й до того силкувалась говорити
по-руській. Вона довго добирала слова й насилу вимовила,
обертаючись до Балабушихи:
— Ф и дуже любить музик? Ф и учіль грать в фор
теп’ян?
— Я дуже люблю музику, я артистка душею, але
навряд чи вивчусь. От моя дочка,— то вивчиться. А ви
граєте на фортеп’ян і?— спитала Балабушиха.
— О, я вже старий. Я граль, та вже забуль,— сказала
директорша.
— А ви любите музику?— спитала Н астя в директорівни.
Директорівна тільки плечима здвигнула; вона нічого
не розуміла.
— Вона добре грат. М осьє Гануш дуже вчиль. Вона
любит музик.
— Чи не скучно вам жити тутечки на селі після з а 
границ]?— спитала Балабушиха.
— Я ніколи не скучно. Я маю багато робить; о, бага
то робить! Рано робить, день робить і поночі робить.
О, я не скучно. А фи не скучно в Богуслав?
— Нам в Богуславі, мабуть, нудніше, ніж вам тут на
селі,— сказала Н астя.
— У вас в сахарні багато офіціалістів, та ще й з сім’я
ми: вам є до кого й в гості піти, є кого й в себе прийня
ти,— сказала Балабушиха.
— Ні, ні. В нас всі панич, нема жінка, нема дочка.
Всі, всі панич. Ф и весело, я скучно,— сказала дирек
торша.
«Н у, та й попались оце ми. Мабуть, довго доведеться
слухати таку любу розмову,— подумала Балабушиха й
трохи не позіхнула.— Коли б хоч Гануш прийшов та з а 
грав на фортеп’яні».
А Гануш не приходив. Розмова тяглася дуже нудна.
І гості й господиня — всі потомились. Балабушиха загля
нула в вікно й побачила квітки на пишних клумбах.
— Скільки у вас квіток! Які гарні, розкішні клумби.
Чи в вас є й садок? От піти б та подивитись!— сказала
Балабушиха, ладна втекти не тільки в садок, але й далі
за садок.
— Прошу! Я буду показать вам квітка,— сказала ди
ректорша й встала з канапи. З а нею встали й гості, і
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господиня повела їх у квітник. Балабуха пішов за ними
мовчки смокчучи цибука.
Н а чистому повітрі гостям стало веселіше. Город був
розкішний, чисто виполотий. Коло дому росли три старі
дикі груші, а коло їх були розкидані клумби, повні квіток.
Клумби були штучно обтикані черепицею та обплетені
дубцями з ліщини; здавалось, неначе хто розкидав по
траві чудові кошики, повні усяких квіток. Н а городі, по
між грядками буряків, моркви й усякої городини, вилися
доріжки замість борозен. Доріжки були скрізь обсаджені
гірляндами квіток, обплетені ліскою. Дикий щавель, пере
саджений на добре вигноєну землю, розрісся й устлав
грядки здоровецьким зеленим листом. Спаржа, помідори,
суниці, полуниці, синя капуста, квітна капуста, салера,
шпінат устеляли грядки, неначе оксамитовий килим. Ніде
не видно було ні бур’янини. Це була культура, за яку
Олесі навіть і не снилось, і не привиджувалось.
Директорша водила гостей і показувала не стільки
квітки, скільки огородину та розкішні щепи шпанок-вишень, лутовок, яблунь, морель та груш.
- Т а й багато ж у вас квіток! більше, ніж у
мене. Це ви дбаєте за квітки з дочкою? — спитала Б ала
бушиха.
— Ні, ні. Я маю багато робота. Т о сини мої самі ко
пав, самі садив. О, вони любит квітку!— сказала дирек
торша.
Довго крутились вони по городі. Директорша показала
вже навіть усі грядки цибулі й петрушки. Гостям не хо
тілось вертатись до хати. Балабушиха нудилась в дам
ському, наче німому товаристві й все виглядала Гануша.
Коли це одчинилась хвіртка з фабрицького двора. Н а
доріжці з ’явився Ш мідт з Ганушем, а за ними йшли два
молоді паничі. Директорша повела гостей їм назустріч.
Гості поздоровкались. Директор порекомендував своїх
синів. Т о були молоді гарні німчики, з лиця схожі на пан
нів. Обидва були високі та тонкі, убрані в легенькі літні
простенькі костюми. А ле кмітливе око Балабушихи при
кмітило на їх тонкі сорочки з голландського полотна, такі
тонкі й так випрасувані, з такими новомодними комірами,
яких вона в Богуславі не бачила. Старшого звали Густа
вом, меншого Германом.
«О т би залучити котрогось красуня для моєї Н асті»,-^
подумала Балабушиха.
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Господар попрохав гостей до покоїв. Товариство стало
більше й веселіше. Паничі й директор вже добренько
вміли говорити по-українській, вивчившись од фабрицьких робітників та робітниць. Балабушиха попросила
Гануша заграти на піаніні. Піаніно було гарненьке, а ви
сока зала мала чудовий резонанс, аж луна лящала по
світлиці. Балабушиха й Н астя повеселішали.
Тим часом фабрицькі офіціалісти, побачивши коні й
віз перед директорським домом і купку дам в квітнику,
догадались, що в директора гості, й почали забігати з
усіх усюдів. Було свято, день вільний. В залу увійшли
два французи сахаровари, за ними слідком прийшли два
поляки з канцелярії, якийсь старий кавалер, товстий ні
мець Монтаг і механік англічанин. З ал а стала повна
людей усяких націй.
З одним французом прийшла його сестра, немолода
панна, котра не вміла говорити ні по-німецькій, ні поукраїнській і цілий вечір сиділа й мовчала, неначе німа.
Ф ранцузи й англічанин говорили по-німецькій так, як ди
ректорша по-українській. Вся збірна компанія хотіла роз
мовляти між собою й більше розмовляла на мигах, ніж на
словах. В залі було чути всякі мови, перемішані, поламані,
чудернацькі. Наймички внесли здоровий піднос, заставле
ний скляними кухлями з покришками, обкладеними сріб
лом. В кухлях жовтіло пиво. Вся компанія кинулась дуд
лити пиво й розвеселилась. Усім хотілось балакати: всі
кричали, мішали німецьку мову з французькою й україн
ською, й всім здавалось, що вони розуміли одно одного.
«Н у, й запровадила ж мене жінка в компанію, зовсім
не протоєрейську!» — думав Балабуха, курячи сигару й
запиваючи пивом.
Балабушисі й Насті страх як сподобалось таке ори
гінальне товариство. Н ові люди, небачені типи, навіть
чудна мішана розмова мала для їх свою приємність. їм
здалось, що вони заїхали за тридев’ять земель од свого
Богуслава.
Надудлившись пива, європейські буржуа задумали
танцювати. Вони посадили Гануша за фортеп’ян. Бала
бушиха поглядала, хто-то вибере Н астю на кадриль. До
Н асті підійшов Густав, старший директорів син.
«Буде жених для моєї Насті. Якого я гарного та при
ємного зятя матиму!» — подумала вона, стоячи в кадрилі
проти Н асті з старим німцем столяром Монтагом.
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Н астя стала з Густавом поруч. Пара з їх вийшла дуже
гарна.
Густав був тонкий, височенький, з каштановими куче
рями, синіми ідеальними очима й з чудовим довгувастим
виразним лицем.
— Поздоровляю тебе, Н асте,— сказала тихенько мати
дочці, стрівшись з нею в танці.
— Поздоровляю й вас, мамо, з кавалером,— одказала
їй ще тихіше дочка, почервонівши.
О д Балабушиного кавалера дуже тхнуло пивом та
міцним духом сигар. Той важкий дух обвівав її лице й
забивав дух. Одначе Балабушиха зносила неприємний дух
і привітно розмовляла з старим німцем. Грубий столяр
так ухопив і здушив її за талію, що вата під сукнею зсу
нулась під його пальцями, і тверді пальці столяра при
щикнули талію, неначе залізні обценьки. Балабушиха
тихенько крикнула, але танцювала, нібито молоденька.
Перегодя подали чай, на аглицький спосіб, з закусками
й ромом, а після чаю знов подали кухлі з пивом та пор
тером. Буржуа, налигавшись рому та портеру, підняли
такий гвалт, неначе в хаті стало пекло. Всі кричали, зм а
гались на всяких мовах. По хаті розносились ламані урив
ки ламаних чудних фраз. Розмова скочила на національ
ний грунт. Німці вилічували прусські побіди й піднімали
Пруссію трохи не до неба. Ф ранцузи репетували за свої
побіди: Цорндорф! Куненсдорф! Севастополь, А встерліц!
Ватерлоо! — розносилось по всіх покоях. Кожний почав
вихваляти своїх героїв: Фрідріх, Петро Великий, Н апо
леон, Ней, М ю р а т !— тільки й було чуть на всю залу.
Після розмови за героїв буржуа знов пішли в танець. К а 
валери почали дуже вільно поводитись з дамами, наче
парубки з дівчатами; хапали їх за талії, трохи не обніма
лись. Дами пручались, втікали та вищали. Кавалери га
нялись за ними. Один п ’яненький франт посадив собі
Н астю на коліна; старий столяр ненароком вщипнув за
плече Балабушиху. Після танців заграничні міщани по
чали знов дудлити пиво та портер і, напившись, стали
брататись, єднатись, кричали, пили на «брудершафт»
один з другим, заклавши навхрест рука з рукою з кух
лями.
В кінці всього старий Монтаг став показувати фоку
си з хусточкою та з рукавичками, а далі робив руками
проти свічки зайчиків та всякі інші штуки й виробив з
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пальців обох рук таку постать, що на білій стіні вийшов
старий німець,— як витовмачив він,— сільський вчитель
з запалими губами та з гострим, птичим носом: старий
німець на стіні так химерно роззявляв рота й кивав та
хитав головою, а старий Монтаг так химерно приспівував
за його пісні, що всі аж за боки брались од сміху.
Вже опівночі Балабуха догадався, що його жінка до
волі нагулялась, і звелів запрягати коні. Н а прощанні
Балабушиха запрошувала до себе в гості директорову
сім’ю й усіх її гостей.
— Ой, веселий вечір сьогодні був у директора! — го
ворила Олеся, приїхавши додому.— Як у їх все просто,
натурально, й без церемонії, й звичайно. Всі веселяться
та забавляю ться, як кому припало до вподоби.
— А ле вже дуже без церемонії, геть-то хю-міщанській.
Ц я компанія зовсім не протопопська,— обізвався Бала
буха.
— А хіба ж веселіше буває в вашій духовній компанії?
А од ваших кавалерів і комплімента не добудеш,— сказа
ла Олеся.
Балабуха трохи не сказав, що жінці вже минув час для
кавалерських компліментів, але прикусив язика. Він вже
звик мовчати та коритись своїй жінці.
Балабуха пішов у свій кабінет спати, а Олеся й Н ас
тя ще довго не спали та все розмовляли за вечір у ди
ректора.
— А що, Н асте? котрого б ти директоренка вибрала
собі за жениха, чи Густава, чи Германа? — спитала Б а
лабушиха.
— Не вгадаю, мамо. Обидва гарні, але старший Гус
тав неначе кращий,— в його кучері на голові темніші.
Герман вже дуже білий, неначе панна.
— Як на мене, то й я б вибрала Густава: в його чу
дові каштанові вусики, й ніс довгий, і лице мужнє; з його
вийде здоровий поставний та показний чоловік. Т а й на
вдачу він тихий, спокійний. Він і з батьком говорить з
пошаною й матір поважає та часто в руку цілує. Виби
рай Густава.
— Я, мамо, примітила, що Герман трохи непокірливий
і навіть палкий, сердитий: раз таки добре гукнув на свою
сестру,— сказала Н астя, лягаючи в постіль.
— Це погано, коли чоловік непокірливий, та сердитий,
та натуристий — над таким дуже трудно верховодити.
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Нам лучче, коли чоловік буде такий, як -з клоччя батіг,—
навчала мати дочку.
— А ле, мамо, як я любитиму свого чоловіка, а він
мене любитиме, то нащо здалося те верховодіння? Ми
будемо поважати одно одного, будемо годити одно одно
му, й ніколи не буде між нами ні змагання, ні сварки та
колотнечі,— обізвалась Н астя, потягаючись в постелі.
— Еге, еге! не знаєш ти, доню, тих чоловіків. Він бу
де й тихий, і тебе любитиме, а все-таки буде стягати гро
ші в скриню, а ти будеш йому дивитись в руки. Всі вони
якісь злиденні, все гребуть навіщось гроші та замикають
в скриню. А ти скачи коло його, як він тобі скаже! Чи
для того ж нам бог дав живоття, щоб ми кожну копійку
виканючували в їх, як старчихи. Живоття для того, до
ню, щоб пожити всмак і повеселитись,— навчала мати
Настю.
— А це й правду ви кажете: яке пак життя нашої су
сіди, Онисі Степанівни? Цілий вік товчеться коло робо
ти, як М арко по пеклі,— обізвалась Н астя.— Не живе,
а тільки животіє, хто його зна для чого й нащо.
— А ти б стала на її місце?
— Ой, борони боже! Я не люблю того господарства,
як і ви, мамо.
— Т о знай же: як вийдеш заміж, то не потурай чо
ловікові: вхопи віжки в свої руки таки од першого дня,
то й будеш правувати чи соб, чи цабе, як схочеш,— ска
зала мати.
— Воно справді добре смикати за віжки та поганяти;
багато краще, ніж самій попастись у віжки,— сказала
Настя.
Балабушиха балакала з дочкою до світу й тільки сві
том вони поснули й спали до півдня.
Через тиждень в неділю Балабушиха з дочкою споді
вались вгзита од Ш мідтів: обидві причепурились, наділи
кращенькі сукні, й все сиділи в залі та виглядали в вік
на. Вони не помилились. З а ворітьми загуркотів віз. П роз
вікна майнув фаетон. В фаетоні сиділа директорша з доч
кою, а проти їх Густав і Герман з здоровими букетами в
руках, так що Н асті здалось, ніби вони везуть повний
фаетон квіток.
— Гості їдуть! — гукнула Балабушиха.
— Т а ще й з букетам и!— писнула Н астя й зачервонілась, як рожа.
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— Тікаймо з зали та вийдемо до гостей з кімнати;
буде якось ефектніше,— зашепотіла Балабушиха. Обидві
вони бігцем побігли з зали й кинулись до дзеркала.
— Я вийду попереду, а ти зар аз виходь за мною,—
сказала Балабушиха.— Але ти, Насте, не вмієш ефектно
виходити до гостей: ти передражнюєш мене, й воно ви
ходить дуже вже з повагом. Мені так личить виходити,
бо я вже літня людина. Н а мені й чорна сукня з шлей
фом. Я вийду ось як!
Балабушиха пішла в опочивальню й в одчинені обидві
половини дверей вийшла солідною ходою, з повагом,
якось по-театральному.
— Ану, Насте, виходь ти й привітайся до мене, ніби
до гостей. Ти виходь швиденько, жваво, ніби пустуючи,
навіть наче вибіжи, підскакуючи.
Н астя вийшла в опочивальню й вибігла звідтіля ристю, весело осміхаючись. Вона подала руку матері, вигнув
ши граціозно талію. Мати вхопила свою пещену єдиницю долонями за щоки й поцілувала.
— Легше та зручніше, доню, вигинай талію. А як
візьмеш букет, то знов вигни талію. З директоршею по
цілуйся раз, з Амалією двічі або й тричі, та не помиляй
ся часом,— не поцілуйся з паничами. Виходь же зар аз
за мною. Килино! Встав у піч кофій та пошли в льох
зібрати до кофію з глечиків вершечки.
— Коли ж коти вночі геть чисто поз’їдали глечики
й один перекинули; дірка в пригребиці вже з місяць незароблена,— сказала Килина.
— Бодай ті коти вищезли й повиздихали. Біжи на
місто до жида та зар аз, зар аз достань вершечків,— тихо
сказала Балабушиха.
Килина оббігала половину жидівських хат, доки зна
йшла вершечків до кофію.
В залі гості зашаруділи ногами, зашелестіли сук
нями.
— Візьму я папіросу,— буде більше шику,— сказала
Балабушиха. І, взявш и в зуби папіросу, вона тихо-тихо
поволокла довгий чорний шлейф у залу. Тільки що вона
перецілувалась з дамами, в залу дрібненькою ходою, не
наче вкотилась на коліщатах, вбігла Н астя, зробила гра
ціозний загальний поклін і поцілувалась з дамами. До неї
підступив Густав і подав їй букет. Н астя вигнула талію,
як мазана кицька вигинає спинку, й взяла букет. Герман
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подав букет Балабушисі. Вона осміхнулась і неначе по
молодшала. Букети були складені з чудових оргиній, астр
та левкоїв. Н а боках букетів були викладені з білих дріб
неньких квіточок початкові букви ймення й фамілії Н ас
ті й Балабушихи. Н астя примітила ті букви, кинула ка
рими очима на Густава, і в неї почервоніли не тільки
щоки й лоб, але навіть кінчики вух.
— Ограбували ви свій квітник на букети,— сказала
Балабушиха, попросивши гостей сісти й скоса поглядаючи
на чистенькі, але простенькі костюми на німкенях.
— В нас дуже квіток. Ми всі любимо квіток,— ска
зала директорша.
— Я сам копаю, сію й саджу цілу весну,— сказав
Г устав.
— І я так само: ціле літо поливаю сама й полю,—
сказала Н астя.
Вона любила тільки рвати квітки та робити букети,
але зроду їх не садила й не полола.
Н астя поклала букети на фортеп’яні. По залі пішли
тонкі пахощі од резеди та левкоїв.
— А ваш муж зд о р о ви й ?— спитала Балабушиха в
директорші.
— «М ус» здоровий, здоровий! вже погнали пастись в
траву,— сказала директорша, змішавши мужа з конем,
которий звався Мусом і которий і справді недавно трохи
не здох.
Герман і Густав зареготались і переложили матері Балабушині слова по-німецькій. Директорша й собі зарего
талась.
— Гарний у вас фортеп’ян,— сказав Густав.
— Ф ортеп ’ян не поганий, та з мене не велика музикантша. Я поганенько граю, хоч дуже люблю музику,—
сказала Н астя.
Густав одслонив віко фортеп’яна й взяв кільки акор
дів.
— Сідайте та заграйте без церемонії! — припрошува
ла Балабушиха.
Густав сів і заграв якогось простенького вальса. Ди
ректорша й Амалія похвалили фортеп’ян. Н астя попросила
Амалію пограти. Амалія опиналась, трошки зачервонілась і несміливо програла якусь п’єску, ледве доторкаю
чись пальцями до клавішів. Паничі попросили Н астю з а 
грати. Н астя й собі довгенько опиналась, церемонилась,
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одначе сіла й непогано заграла варіацію. Молоді грались
фортеп’яном, неначе цяцькою.
— Мосьє Ш мідт! сідайте, та заграємо в чотири ру
ки,— сказала Н астя, обертаючись до Густава.— Я буду
грати польку, а ви будете мені акомпанувати. Я вам пока
жу акорди.
Полька вийшла в чотири руки дуже ефектна й голос
на. Амалія присіла коло фортеп’яна поруч з Настею. З а
ними стояв Герман. Балабушиха задивилась на чудову
купку молодих голів і Густава та Н асті, котрі виглядали
з-за цілої гори квіток, покладених на фортеп’яні. Молоді
голови, рум’яні щоки та губи, змагались красою з сві
жими розкішними квітками букетів.
— Мадам Ш мідтова! гляньте, яка чудова купка за
фортеп’яном! Одні букети квіток на фортеп’яні, другі за
фортеп’яном. Букети, панни й паничі! Чи є що краще на
світі?
Мадам Ш мідтова глянула байдужними очима на гру
пу й сентиментально зітхнула, піднявши очі вгору.
— О т чудова група! Я б вишила її на подушці гару
сом,— сказала Балабушиха.— Правда, була б чудова по
душка?
— Ой, мій боже! — знов солоденьким голосом про
мовила Ш мідтова й закотила очі під лоб, хоч не добре
зрозуміла Балабушишині слова.
«Гарного зятя буду мати,— подумала Балабушиха.—
Колись приїду до дочки в гості, та хоч надивлюся на
його, хоч обійму, а може, коли й поцілуюсь по праву ма
тері».
Килина принесла кофій. Вершечки тхнули цвілим жи
дівським льохом. Директорша й А малія пили кофій і тро
хи поскривлялись. Балабушиха примітила ті гримаси й
почала заговорювати.
— Чогось в наших корів погане молоко. Якийсь такий
негарний дух од його. Н авіть масло з їх чимсь одгониться. Чи не нараяли б ви мені, мадам Ш мідтова, де-небудь
купити корову?
— Може, ваші корови пасут на гіркий траві: є такий
гіркий трава, дуже смердить, і як той смердячий трава
ззіст корову, то й молоко буде смердит,— сказала дирек
торша.
Після кофію гості трошки посиділи й попрощались.
Вони просили до себе в гості Балабух. Гості сіли в фаетон
20*
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й ще раз попрощались. Балабушиха стояла на ганку й ще
раз гукнула:
— Не забувайте ж нас! Приїжджайте до нас як мож
на частіше!
Вернувшись у залу, Балабушиха й Н астя зар аз кину
лись до букетів.
— Мені привіз букет Густав. Ось і підпис є. Чи ви
бачите, мамо?
— А мені привіз Герман. Чи ти ба! Ось і мій під
пис,— сказала Балабушиха, забувши, що їй швидко бу
де п’ятдесят років.
— Ой мамочко! Т а й гарний же Г у с т а в !— крик
нула Н астя.— В чорному убранні він ще кращий од
Г ануша.
— О, ні! Гануш кращий. В Гануша темні карі очі й
постать повніша й поставніша,— сказала Балабушиха.
— А в Густава сині очі, наче небо. Я люблю сині
очі,— сказала Н астя, нюхаючи букет.
— Буде, буде твій Густав! Треба, доню, справляти
бал.
— Треба, мамо, та ще як можна швидше. Ой, як мені
хочеться потанцювати!
Балабушиха вхопила Н астю долонями за щоки й по
чала її цмокати.
— Золото моє дороге! Як я буду жити без тебе, як
завезе тебе Густав десь далеко? Ти моя подруга, моя то
варишка, моя мазуха, моя єдиничка!— говорила Бала
бушиха, обнімаючи та цілуючи Настю.
В Н асті на очах виступили сльози, неначе вона вже
збиралась виїжджати з Густавом в далекий край, за гра
ницю.
— Які-то сукні ми справимо собі на бал,— почала вже
клопотатись Балабушиха.— В якого кольору сукню я те
бе приберу, моя доню?
— М абуть, в рожеву, легеньку барежову,— сказала
Н астя.
— О, ні! Треба тебе вбрати в якусь дорожчу. Я ду
маю зробити тобі атласну білу: білий кольор пристає най
краще тобі до лиця, бо ти чорнява; в рожевому ти будеш
бліда.
— Т о нехай буде біле атласне, а до грудей й до пле
чей пришпилимо рожі в зеленому листі. Ой, як буде
гарно!
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— А я думаю пошити собі зелену сукню, як не атлас
ну, то принаймні пополовині з шовком. Правда, мені зеле
ний кольор пристає до л и ц я ? — сказала Балабушиха.
— Вам, мамо, найкраще в чорному або в сірому.
— Щ е що вигадай! Х іб а ж пак я така вже стара, щоб
убиратись в чорне. Мій кольор зелений, і я пошию собі
шовкову зелену сукню.
— Але чи дасть папа грошей? Н а такі сукні грошей
треба дуже багато.
— Ми папи не звикли питати. Треба, то й настачай!
А нам треба показати тебе Густавові в усій красі. Може,
він повезе тебе й за границю.
— Ой мамочко моя! — крикнула Н астя й кинулась
цілувати матір. Довго ходили вони по залі, побравшись
попід руки й махаючи розкішними букетами, доки не при
йшов Балабуха і Килина подала обід.
Балабушиха думала справити бал восени, як спаде ж а
ра, щоб не було важко танцювати. Щ об не брала нудьга,
доки настане те свято, Балабушиха з Настею задумали
для розваги вишивати. Н астя розпочала вишивати собі
покрівчик на стільчик до фортеп’яна, а Балабушиха тре
тю подушку на канапу, таку саму, яку вона вишила Ганушеві. З а вишиванням вони придумували собі костю
ми на бал і вилічували, що будуть коштувати рожі, атлас
ні білі черевички, гірлянди та сукні. Вони налічили більше
сотні карбованців і постановили причепитись до Балабухи.
— М арку Павловичу! А ми оце з дочкою задумали
справити бал. Густав, здається, залицяється до нашої
Н асті. Партія була б дуже гарна. Я думаю попросити на
бал наших фабрицьких знайомих.
— Кого? Отих міщан? — спитав Балабуха.
— Яких міщан? Попросимо директора з сім’єю та
двох-трьох його знайомих, кращеньких,— сказала Балабу
шиха.
— Ти не дуже їх напрошуй: і так парафіяни вже го
монять, що до нас в дім їздять тільки ляхи та німці. Ти
знаєш, що наші духовні дивляться на фабрицьких пани
чів, як на пройдисвітів та бурлак. Нам потрібна добра
слава для Насті. Бог відає, які там люди на сахарнях.
Семінаристи обминатимуть нас, заговорять,— сказав Б а
лабуха.
— Нехай говорять! Я за духовного не думаю давати
своєї дочки,— сказала Балабушиха.
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— Т ак парафіяни одвернуться од священиків; а хіба
це гарно? — сказав Балабуха.
— Ото й добре. Я й сама давно од їх одвернулась.
А ле не об тім мова. Треба Насті справити сукню, як не
шовкову, то білу атласну; та й собі я думаю пошити нове
убрання.
— Атласну білу сукню? та й ще вечір? А скільки ж
вона коштуватиме?
— Ми полічили з Настею, й виходить на всі убори
трохи більше сотні карбованців або й усіх дві.
— Сто карбованців або й двісті!..— крикнув Балабу
ха й скочив з стільця, невважаючи на свою постать, вже
зовсім обважнілу.
Він почав ходити по хаті, перехняблюючись на ході.
— Сто карбованців! В мене в кишені нема й двадцяти.
— Т о ми наберемо набор у Волька,— Волько дасть
на квиток,— сказала Балабушиха.
— А хіба в нас і без того мало тих квитків: ми ж не
давно заплатили за фортеп’ян; платимо скажені гроші Ганушеві за Настині уроки музики,— говорив з серцем Б а
лабуха, аж жінка й дочка здивувались.
— Вже як хоч, а нам треба нових суконь. Треба бра
ти на квитки.
— Т о прожени Гануша — менше буде трати. Н ащ о нам
та музика? Н астя вже вивчилась грати; буде з неї.
Балабушиха подумала, що вона більше не бачитиме
Гануша двічі на тиждень, і сказала:
— Ні, ще треба брати уроки. Я вмру без музики. А
ти нам таки дай грошей.
— А як нема? Легко сказати — дай. О т міщани зби
раються позивати мене в митрополита за велику плату
на треби; сам чув сьогодні на базарі, як мене лаяли.
— Нехай лають, а гроші нехай платять. А Н асті таки
треба прибратись,— вона вже на порі стала, вже доросла
дівчина.
— Про мене, як хочеш, а я грошей не дам, бо не маю.
Т а й той бал не карбованцем одбудеш.
Балабуха підняв голос так, що Балабушиха й Н астя
тільки очі повитріщали на його. Балабуха знав, що тепер
його жінку не вкраде той. старий німець столяр, що щи
пав її за плечі в директора; знав, що вона не втече до 4
батька в Х охітву, бо батько й мати померли — став смі
ливіший.
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— Як не даси нам грошей, то ми й самі наберемо на
бор на убрання в Волька,— сказала Балабушиха.
— А як я скажу Волькові, щоб він вам нічого не да
вав, бо я не буду платить?
— О, ти цього не зробиш і не роби. Це буде скандал,
а в тебе — дочка.
— А як зроблю ? Де я вам наберу тих грошей. Н е до
мовики ж мені носять гроші?
— Господи! Я не знаю, що ти за людина. Якби не
було треба, я б тобі не говорила й не просила. А ми всетаки пошиємо собі атласні сукні.
Балабуха ходив по хаті й сопів. В його лице налилось
кров’ю, а потім зблідло. Видно було, що він не жартував.
Н астя подумала, що вже й не буде балу, й почала пла
кати. З а нею почала говорити крізь сльози й мати. Дочка
так вже звикла марити за білу атласну сукню, що їй зд а
валось, ніби та сукня вже приросла до неї. Балабушиха
спала й бачила себе й в снах в зеленій блискучій сукні в
кадрилі з Ганушем або хоч з німцем столяром. Вони під
няли гвалт крізь сльози.
— Ти хочеш, щоб твоя дочка вбиралась, як старчиха,
зосталась старою дівкою? Це безглуздя! — репетувала Б а
лабушиха.
— Х то ж цього хоче? А ле мені здається, що можна
вийти заміж і без атласної сукні,— обізвався Балабуха.
— Еге! спробуй вийди заміж в пістрьовій сукні! —
сказала Балабушиха.
— Мені заміж не виходити, а Н астю ніхто ж не вби
рає в пістрю. Справ для неї якусь дешевшу сукню, сама
вберись в стару; хіба ж в тебе мало суконь?
— Ти хочеш занапастити вік своїй дитині, хочеш з а 
перти її в монастир! Т и нас хочеш поробити черницями,
прохачками! — репетувала Балабушиха.
Балабуха махнув рукою й втік в кабінет. Балабушиха
й Н астя довго сиділи й мовчали.
— Знаєш що, Н асте? Замкну я шафу й не дам йому
горілки. Н е бійсь, на горілку для себе не шкодує грошей:
що божого дня хилить по дві чарки перед чаєм, по дві до
обіду, ще й після обіду одну.
— А чай папа усе п’є з ромом. Х іб а мало йде грошей
на ром? — обізвалась Н астя, втираючи сльози.
— А не дам я йому й рому й горілки! Добре, що ти
пригадала,— сказала Балабушиха.
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Вона побігла швиденько до шафи, замкнула й ключі
сховала в кишеню. Н астав час обіду. Посідали за стіл.
Балабуха окинув очима стіл і примітив, що на столі нема
графина з горілкою.
— А чом це ви не поставили на стіл горілки? — спи
тав Балабуха в дам.
Балабушиха й Н астя сиділи, спустивши очі, й мов
чали.
— Насте, встань та подай графин! — сказав Балабу
ха. Н астя сиділа й мовчала.
Балабуха розсердився, встав з стільця, пішов до шафи,
смикнув, пошкрябав пальцями дверці. Ш аф а була зам к
нута.
— Олесю, де ключі од шафи? — спитав Балабуха.
Олеся мовчала й сердито дивилась в тарілку. Вона
трохи не зареготалась. Н астя осміхнулась, втираючи сльо
зи хусточкою.
— Насте, пошукай ключів в себе в кишені,— сказав
Балабуха.
Н астя й пальцем не ворухнула.
Балабуха комічно стояв серед хати й ждав. Обидві
дами понадимались і мовчали.
— Чи на вас сьогодні наслано, чи ви поніміли? —
спитав Балабуха, розводячи руками.
Дами мовчали й навіть не глянули на його.
Балабуха зрозумів жінчині штуки, зітхнув і сів за
стіл. Без горілки йому не йшов на душу обід. З а обідом
ніхто й слова не промовив. Н астя нічого не їла. По обіді
він знов попросив ключів од шафи. Олеся й Н астя мов
чали й навіть не дивились на його. Балабуха пішов в ка
бінет, гуркнув, хрьопнув дверима й зачинився. Балабу
шиха й Н астя переглянулись і осміхнулись.
Н астав вечір. Н а стіл подали самовар. Н астя налила
чай. Балабуха глянув на стіл: на столі не було графинчи
ка з ромом.
— А чом ви оце не подали до чаю р о м у ? — спитав
Балабуха вже м’якішим тоном.
Балабушиха й Н астя сиділи, понадимавшись, і мовча
ли. Балабуха встав, пішов до шафи, пошкрябав у дверці.
Ш аф а замкнута. Вранці Балабуха почутив, що в його4 жи
віт чогось неначе порожній. Він вгадував, що перед обідом
знов буде те саме, що й вчора, пішов у пекарню й послав
Килину до жида по горілку.
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Балабушиха чула, як він рипнув дверима в пекарні, як
Килина вискочила й побігла через сіни, й зр азу за все
догадалась. Вона посадила Н астю коло вікна стерегти Ки
лину, як вона буде вертатись з горілкою.
«Які чудові віжки видумала мама на тата,— думала
Н астя.— Невже вона поверне ними тата, куди нам треба?
Одначе треба й собі мотати це на вус: може, колись при
годиться».
Килина затупотіла в сінях. Н астя дала знати матері:
Балабушиха стала за дверима й ждала. Килина увійшла
в столову й поставила на стіл горілку. В Балабухи заграло
нутро, неначе в йому заграли цимбали. Тільки що Бала
буха одчинив двері з кабінету й хотів взяти пляшку, Б а
лабушиха скочила з-за дверей, загарбала пляшку в руки
й замкнула в шафу. Балабуха тільки тоді зоглядівся, як
дзенькнув замок, і Олеся вибігла з столової. Він стовпом
став. В його нутрі неначе разом всі струни порвались.
Постоявши на одному місці, Балабуха пересвідчився
в тому, що жінка не жартує й обвела його таким кордо
ном, через який і Килина з пляшкою не проскочить. Час
обіду наближався. Балабуха почував, що довше не видер
жить. Він одімкнув камоду, взяв останні п’ятнадцять кар
бованців, виніс в залу, де сиділа жінка з дочкою за п’яль
цями, й кинув гроші на стіл.
— Оце вам останні гроші! Про мене, що хочете, те й
робіть! Цілуйтесь з тією наволоччю! — сказав Балабуха
й вийшов з хати.
— Ми решту й набор доберемо, як на що не стане
цих грошей,— обізвалась Балабушиха.
Балабуха вийшов до столу на обід. Н а столі, на ста
рому місці, стояв графин з горілкою. Балабушиха почала
любенько заговорювати з чоловіком. Н астя стала весела:
вона вже неначе розпочала гуляти на балу й вже марила
про білу атласну сукню. Але Балабуха надувся, мовчав
і три дні потім не говорив до жінки.
По обіді мати й дочка побігли в крамницю до Вольчихи. Балабушиха вибрала собі зеленої матерії на сукню;
білого доброго атласу не знайшли в усіх крамницях. Воль
чиха мала їхати незабаром до Києва, й Балабушиха звелі
ла їй привезти атласу на сукню й атласні білі черевички,
гірлянду й білі рукавички для Насті.
Вольчиха поїхала до Києва й барилась та длялась, не
наче поїхала по свою смерть. Цілий тиждень Н астю брала
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нетерплячка, щодня вони бігали до Волька наперемінку,
щоб спитати, чи не вернулась Вольчиха з Києва. А ж дру
гого тижня Вольчиха приїхала й принесла закупки.
Балабушиха розстелила матерію в залі на столі. С ві
жий блискучий атлас переливався делікатними сутінками,
спадаючи аж до помосту фалдами. Н астя поставила на
столі білі черевички, розкидала на канапі на вишиваних
подушках рукавички, блонди, рожі й не могла на їх нади
витись. Балабушиха, як звичайно, походжала по залі й
фантазувала, курячи папіросу.
— Сідай, Насте, за фортеп’ян та заграй, щоб твої
черевички добре танцювали на балу,— сказала Балабу
шиха.
Н астя сіла за фортеп’ян і, поглядаючи на убрання,
переграла до рукавичок чотири польки та до черевичків
тропака. Вона згадала Густава й заспівала гарненький ро
манс: «Что это за сердце? Что же за такое, что ни днем,
ни ночью не дает покою ?»
Н агравш ись і наспівавшись, Н астя послала за кравцем
Мошком і звеліла йому принести картинки з модного
журналу. Мошко прийшов і приніс засмальцьовані кар
тинки мод; вони втрьох вчинили раду, як шити сукні.
— Тобі, Насте, треба шити сукню декольте, як на оцій
фігурі, а я собі одслоню тільки шию та трошки плечей,—
сказала Балабушиха.
л
Н астя глянула на заялозену картинку. Н а фігурі були
одслонені всі плечі, груди до половини й руки трохи не
під пахви.
— Ой мамочко! мені здаватиметься, що я гола,—
крикнула Н астя.
— Ото й добре! ти, нівроку, тілиста собі. В тебе плечі
й руки повненькі й біленькі,— їх варто одслонити.
— І зроду-звіку не хочу! Мені буде сором вийти до
гостей...
— Дурненька ти! Густав швидше старостів зашле,—
сказала Балабушиха Н асті на вушко.
Н астя спахнула, але все-таки згодилась одслонити ту
принаду: чимало плечей та руки по лікті.
Мошка посадили шити сукні в себе в покоях, щоб він
часом не вкрав матерії та не вкоротив шлейфів. Через
тиждень сукні були готові. Балабушиха з Настею поїхали
до Ш мідта й попросили всю його сім’ю на бал, а з нею
разом і всіх своїх нових фабрицьких знайомих.
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Балабуха, надивившись, як його жінка й дочка тягали
ся з тими уборами та прибиранням на бал, сів за свій
діяріуш і написав: «Зап ястія й ожерелія, або жіноча сує
та». Пофілософствувавши на цю тему, згадав, скільки пе
ретерпів, не пивши два дні горілки та пуншу, й написав
байку про доброго чоловіка Микиту та лиху жінку Ф еську, котра не давала йому пити, а сама щодня хилила го
рілку в корчмі.
Н астав день балу. Балабушиха й Н астя ще завидна
повбирались і походжали по залі, оглядаючи себе кругом
в дзеркалі. Н астя розпустила по плечах розкішні чорні
локони. В локонах білів пучок білих троянд, котрий чудо
во приставав до її чорних брів та матового делікатного
лиця. Рожеві пучечки, пришпилені на персах і коло пле
чей, кокетливо зміняли однотонність цілого убору. Н астя
вся блищала в делікатних тонах і сутінях, крутилась, вер
тілась коло дзеркала й гримала на сонце за те, що воно
так довго не заходить.
Зайш ло й сонце. В покоях посвітили лампи й свічки.
Вже прийшли жидки й заграли в сінях «на добривечір».
Коли це в дворі загуркотіло, неначе хто котив гармати
під самими вікнами. В сінях затупотіла така сила ніг,
неначе ціла громада вривалась в дім.
—
Іди, Насте, в свою кімнату та вийдеш тоді, як усі
гості вже повходять в залу. Я скажу, що ти вбираєш ся,-сказала мати.
Н астя дрібненько вибігла з зали й причинила двері.
Довго тупцяли гості в прихожій, довго роздягались та
чепурились. В кінці всього двері з прихожої одчинились,
і в залу вскочив Гануш, неначе актьор на сцену. Він був
у фраку, в пальових рукавичках, в лакированих ботинках,
напомаджений, пахучий, рівний, як тополя. Балабушисі
здалось, що в залі звідкільсь зійшло сонце. Вона трохи
не кинулась йому на шию.
З а Ганушем влетіли в залу Густав і Герман, так само
убрані. їх молоді рівні чепурні постаті чудово визначались
в фраках і в панському чорному убранні.
З а Густавом та Германом увійшла директорша і її доч
ка, убрані простенько, зовсім не по-бальному. Н а дирек
тории була чорна вовняна сукня. Балабушиха трохи насу
пилась.
«З н ать, мене не поважають оці німкені: повбирались,
неначе на похорон»,— подумала Балабушиха.
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З прихожої входив довгий ряд гостей, довгий, неначе
йому й кінця не було. Увійшов француз, потім старий ні
мець Монтаг, а за ним ще якийсь молодий німець, три
сахаровари з сусідньої хохітвянської сахарні та три поля
ки. В кінці всього увійшли несміливо якісь два столяри,
старі німці в заялозених сюртуках і в таких старомодних
узеньких штаненятах, що їх сухі тонкі ноги були схожі
на цапині. Здорові чоботи простої роботи були обхвачені
штрибками. Через узькі рукави стриміли гострі лікті.
В залу всунулась вся миронівська сахарня, покликав
ши з собою свою близьку сусіду, хохітвянську сахарню.
Миронівські офіціалісти рекомендували хазяйці своїх зн а
йомих з хохітвянської сахарні. Балабушиха була рада й
привітно подавала руку навіть старим столярам в куцих
штаненятах на штрибках.
Вийшов Балабуха й привітався до гостей. Гості заш у
міли, сповнивши всю залу, загомоніли на усяких мовах.
Балабушиха сіла коло директорші й розмовляла з нею.
В залі стояв якийсь гомін, навіть клекіт, чудний для вуха.
Убогі столяри-німці несміливо посідали рядком і, поклав
ши руки на колінах, мовчали. Щ е загуркотіло надворі, й
в залу увійшов англічанин з своїм приятелем з хохітвян
ської сахарні. В кінці всього в одчинені двері увійшов ба
тюшка з другої міської церкви з сином семінаристом. Б а
лабушиха не просила на вечір ні одного батюшки, ні однієї
матушки. Вона зачудувалась од такої несподіваної дисгар
монії на балу й глянула на Балабуху дуже сердито.
Балабуха знав, яка компанія буде в його домі й ти
хенько од жінки запросив до себе батюшку, щоб було
принаймні з ким розмовляти.
— Н асте! виходь вже в залу! Всі гості з ’їхались,—
сказала Балабушиха, увійшовши в кімнату, де сиділа Н ас
тя.— Н у та й гостей накликала я тобі! А який гарний
Гануш, який убраний! Яка його постать у фраку!
— А Густав у фраку, чи ні? — спитала Н астя.
— А тож ! там у залі чиста заграниця. Мені здалось,
що я не в Богуславі, а десь в Парижі або в Римі.
— Ой, піду й я мерщій в ту заграницю! — сказала
Н астя.
— А ле коли б ти знала моє горе: в залу приперся
заросянський попище та ще й з сином. Оце так оказія!
— Н евж е? Поганий знак при виході з попом стріну
тись! — сказала Н астя й задумалась.

— От і вигадала,— сказала Балабушиха й затулила
Насті рота пальцями.
М узики заграли марш.
— Виходь, Н асте: саме добрий час,— музики грають
марш. Більше буде ефекту!
Н астя увійшла в залу проворненько, але не дуже
швидко, саме так, як приставало до сукні з шлейфом. Кле
кіт в залі в одну мить затих. Всі обернули очі на Настю.
Старі столяри в куцих натягнутих рейтузах схопились
з місця й витяглись, неначе перед директором. Н астя при
віталась з дамами й стала коло стола. До неї потяглася
довга процесія з двох сахарень. Одні подавали їй руки,
бідніші німці цілували її в білу рукавичку. Жиди урочисто
дерли смичками по скрипках; контрабас прихкав, неначе
хто гупав довбнею в дошку. Музики переносили думку
в корчму; здавалось, ніби десь за стіною дівчата й хлоп
ці танцюють козачка.
— Т а й гупає ж Янкіль! Ц я музика тоді найкраще
грає, як не грає,— обізвався батюшка, в котрого нерви
були дуже слабкі.
Н астя привіталась до всіх і сіла коло Амалії. Вони
обидві мовчали й тільки дивились одна на другу, бо А м а
лія була для Н асті німа, а Н астя для Амалії — так само
німа. В залі піднявся клекіт на всяких мовах. Н астя огля
нула залу, й їй здалось, що вона і справді за границею.
Подали чай. Гості розбрелись по залі. Н астя, намовчав
шись всмак з Амалією, трохи не позіхнула й встала. До
неї підійшов Густав. Н астя окинула оком його постать і
трохи не вмерла. Вони почали гуляти по залі.
— Ваша Н астя буде король балу,— промовила дирек
торша до Балабушихи.
Балабушиха осміхнулась, окинула оком залу й тоді
тільки примітила, що паничів була повна зала, а дам всьо
го п’ять, придаючи до гурту й стару директоршу.
«Боже мій! А дж е ж моїй Н асті не буде над ким коро
лювати, хіба над старою директоршею та німою францу
женкою. З ким же будуть танцювати мої кавалери? О т
тобі буде бал!»
Балабушиха встала, кивнула на Настю, й вони вийшли
з зали.
— Моя мила Н асте! Чи ти знаєш, що на нашому балі
нема дам?
— І справді? А я й не примітила,— сказала Н астя.
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— Ти, серце, за своїм Густавом нікого не примічаєш,
їй-богу, забула попросити іна бал дам. І навіщо бог сотво
рив тих гидких дам? Чом на світі не одні тільки кавале
ри? — сказала Балабушиха.
— Т а коли вже бог сотворив дам, то треба й їх про
сити на бал. Пишіть зар аз, мамо, до двох докторів, до
станової та до... матушки.
— Ой, до матушки не хочу писати. В одного доктора
три старі панни, в другого — дві, так само вже підтоптані
та доходжалі, та, може, прийде станова з дочкою,— та й
буде,— сказала Балабушиха.— Але сядь, доню, та сама
напиши, бо я забула й перо в руках держати.
Н астя сіла коло столика й написала листи. Балабу
шиха підписалась і наробила граматичних помилок в під
писі трохи не в кожній букві.
— Ну, це була б штука! Добре, що ви, мамо, зачасу
згадали,— сказала Н астя, встаючи з-за столика.
Через годину поприїжджали дами. Після чаю Густав
звелів заграти вальс, обхопив за талію Н астю гнучкою
рукою, й легким вітром полетіла молода чудова парочка
по залі. Білі Настині ніжки миготіли, неначе весняна блис
кавка в легких хмарах атласного шлейфа. Каштанова, ку
черява голова Густава гармонізувала з чорними дрібними
локонами класичної Настиної головки. Її біла матова шия
переливалась чудовими сутінями, як атлас її білої сукні.
Граціозна постать молодого верткого та жвавого хлопця
в чорному убранні була ніби висічена з темного мрамору.
П ара карих блискучих великих очей бризкала іскрами;
пара синіх очей тихо світилась, неначе рання зірка: зд а
валось, ніби ясний палкий день обнявся з тихою зоряною
ніччю, ніби вечірня зоря в темному небі зійшлась докупи
з ранньою зорею в білому світі нового дня, в букеті роже
вих легких хмарок.
— П равда, чудова парочка! — промовила Балабушиха
до директорші, зробивши солодку міну й з щирим почу
ванням показуючи на Н астю та Густава.
Директорша тільки похитала головою, ніби говорячи:
«Ой, гарні вони обоє, ой, які гарні!»
Густав подякував Н асті. До неї зар аз прилетів Гануш
і вхопив її в свої довгі дужі руки; його велична голова з
цілими хвилями ясних кучерів ясно вирізалась проти бі
лих стін. Високий лоб заблищав. Мужня постать, котра
вже наливалась і зміцніла, ще ясніше виступила серед
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просторної зали, неначе на освіченій сцені. В його рухах
було більше грації, плавкості, ніж в Густава. Балабушиха
задивилась на його дужу стать і граціозний стан і зітхну
ла з самої глибини.
«Чом я не так молода, як Н астя, як я була колись?
Чом людина не повік молода, не повік цвіте? Н ащ о одцвітаються пишні квітки?» — думала вона, схиливши го
лову.
Вона глянула, як Гануш обняв тонкий Настин стан,
як його довгі пальці вп’ялись в її талію, й вона жалкува
ла, позавидувала Настиній красі й молодості.
По залі заворушились пари. Ф абрицькі кавалери з
нудьги неначе хапались натанцюватись. Вся просторна
зала неначе закрутилась, завертілась. Семінарист піді
йшов до Насті. Н астя не пішла з ним у танець. Старі сто
ляри довго сиділи, але в кінець усього й їх узяла охота
до танців. Один старий насмілився-таки підійти до Н асті
й простяг до неї тонкі сухі руки, неначе цапині ніжки.
Н астя пішла з ним танцювати. Старий ніби брикавсь свої
ми тонкими ногами та здоровими чобітьми коло Насті, не
наче худий жидівський цап сп’явся до граціозної Настиної
постаті, як до пишного куща рож.
«Ой, яка карлючка танцює зо мною! — подумала Н ас
тя.— А ле хоч і карлючка, а все-таки загранична,— й це
мені приємно».
В кінці балу та карлючка попросила Балабушиху на
кадриль. Балабушиха по-царській походжала з карлючкою
в кадрилі, хоч затуляла ніс хусточкою: од старого німця
дуже тхнуло табакою. Після старого німця Гануш змило
сердився над Балабушихою й пішов з нею в кадриль. Б а
лабушиха неначе ожила й засяла, і подумала собі: «А
може! а може! всього буває на світі!» Балабушиха танцю
вала й очей не зводила з Насті. Н астя найбільше й най
частіше танцювала з Густавом. Здавалось, ніби він не ви
пускав її з рук.
«С лава богу, слава богу! не пропала атласна сукня, не
пропали атласні черевички»,— думала Балабушиха.
Опівночі подали вечерю. Гостей було багато. Ввесь на
товп не помістивсь за столом. Паничі попарувались у залі
з паннами й приносили їм туди страву. Густав сів з Н ас
тею удвох коло маленького столика під дзеркалом. Бала
бушиха глянула через двері й моргнула очима на Настю.
Н астя прижмурила очки до матері.
319

«С лава богу: не дурно-таки Балабуха два дні горілки
не пив. Чудового зятя буду мати»,— подумала Балабу
шиха.
Гості з голодними шлунками потрощили вечерю до
останнього шматка хліба, до рісочки й після вечері пішли
знов в танець, вже зовсім не по-заграничному. Одна кар
лючка зачепилась закаблуком за Настину сукню й роз
дерла її внизу. Друга карлючка настоптала Балабушисі
закаблуком на пальці з могодзулями так, що вона аж ухо
пилась рукою за ногу. В кінець усього столяр Монтаг по
казав на стіні зайчиків і старого сільського вчителя німця.
Гості ро з’їхались вже світом. Другого дня Балабушиха й
Н астя спали цілий день до самого вечора.
Цілу зиму їздили Густав та Гермаи в гості до Балабу
хи як близькі сусіди. Н а різдво й в м’ясниці Балабушиха
давала ради Густава вечори. Діло начебто зовсім ішло
вже до вінця, як здавалось Балабушисі.
Але р аз після великодня Балабушиха поїхала з Н ас
тею в гості до Ш мідта. Весна стояла у всій красі. Н астя
аж палахкотіла од кохання до Густава. Балабушисі хоті
лось хоч всмак надивитись на Гануша. З -з а лісу зачорнів
високий стовп сахарні. Пишна весняна година сприяла їх
веселим почуванням і гармонізувала з ними.
— Коли б ти, Насте, знала: як угляджу я сахарню,
то неначе п’яниця вглядить корчму,— сказала Балабушиха
трохи вульгарно.
— А я як угляділа той чорний стовп, то мені здалося,
що він заквітчаний рожами. Мені чогось здається, що
тут десь пахне резеда,— сказала Н астя.
Вони в’їхали на фабрицький двір і стали коло директорового двора.
— М абуть, вже зацвіли весняні квітки в директоровім
квітнику,— сказала Балабушиха.— Отам, мабуть, саме
красуються чудові квітники на зеленій травиці, повні
тюльпанів, нарцисів та півоній... Ой, які там гарні клум
би! Я б їх вишила на подушці. А ти, Н асте?
— І я б вишила. А побіжім та хоч гляньмо через час
токіл.
Вони побігли й заглянули через частокіл в квітник.
Квітник був навіть не скопаний. Зем ля на грядках чорні
ла, й доріжки вже заростали бур’яном. Кошики-клумби
були порожні. Тюльпани та лелії були навіть повикопу
320

вані. Х віртка була одчинена. В клумбах безкарно рили
землю свині.
— Щ о це за диво? Чом це Густав та Герман не опо
рядили й досі квітника? — сказала Балабушиха.
Вони увійшли в прихожу, роздяглися, повішали одежу
на кілочках і прожогом убігли в залу. Н астя думала стрі
нути Густава, Балабушиха — Гануша.
З ал а була порожня, неначе пустка. З другої кімнати
вийшов сторож, якийсь дід, нечупарний ще й видроокий.
— Щ о це за диво? — крикнула Н астя й почутила, що
її серце затріпалось в грудях, неначе з переляку.
— Де ділись Ш мідти? — спитала Балабушиха в сто
рожа.
— Вчора виїхали чи за границю, чи в Варш аву; бог
його знає, куди. Т у т заїж дж ав до директора наш пан, та
як почали шварготіти, та як почали кричати та змагатись,
та трохи не побились. А другого дня директор знявся з
місця та й виїхав похапцем з сім’єю десь далеко за грани
цю, чи що,— сказав сторож.
Н астя, як стояла, так і впала додолу, зомлівши. Б а
лабушиха, сидячи на низькому одвіркові на вікні, схили
ла голову до стіни.
— Води! Принеси, діду, мерщій води! — крикнула во
на з вікна. Дід почимчикував і приніс кухоль води. Бала
бушиха напилась, потім приснула з рота водою в лице
Насті. Н астя розплющила очі. Балабушиха вивела її по
під руки й посадила на повозку. Вони вернулись, прямую
чи «з-за границі» в Богуслав, вбиті горем.
— Поїхали й навіть з нами не попрощались,— загово
рила Балабушиха вже аж під лісом.
Н астя й слова не сказала, тільки плакала.
А бувший на балу в Балабушихи семінарист, сердитий
на заграничний Балабушин бал, поїхав до Києва й в класі
з кафедри оповістив усім товаришахМ за той бал і за те,
як Н астя й її мати нехтували семінаристами й гуляли
з фабрицькими паничами та з столярами німцями. Од
того часу до Балабухи в хату не заглянув ні один семі
нарист.
Н астя довго після того ждала женихів. Щ е вісім років
Балабушиха варила з Настею варення, вишивала усякі
квітки та читала «Собрание иностранных романов». З горя
та з великої нудьги за милим Густавом Н астя навчилась
курить, а сусіди тихесенько говорили, що вона потаєнці
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навіть пила з мамою пунші з ромом, тільки легесенькі.
В довгі зимні вечори Н астя вигравала на фортеп’яні усякі
фантазії, а мати ходила по залі, слухала музику й переду
мувала все своє життя, свої радощі й свої пригоди. Через
вісім років в Богуслав приїхав немолодий становий, уді
вець, та ще й з трьома дітьми. Н астя йому сподобалась, і
становий заслав до неї старостів. Балабушиха, придержую
чись вищого тону, не звеліла справляти сільського бучно
го весілля з музиками й танцями. Молоді прийшли од він
чання, випили шампанського, повечеряли в маленькій ком
панії рідні, й пішла Н астя на готову сім’ю вже літнього
пристаркуватого удівця. Виряджаючи з дому Н астю, Б а
лабушиха гірко плакала.
—
Прощай, моя дорога доню, моя приятелько! Тепе
речки я зостанусь сама в хаті, як билина в полі. Я з твоєю
молодістю неначе вдруге пережила й перебула свою моло
дість,— говорила Балабушиха, виряджаючи Настю.
Балабуха не спромігся дати за Н астю приданого ні
мідного шага й тільки надарив своїм благословенням на
дорогу.
Балабуха посивів і став аж білий. Балабушиха помар
ніла й зсохлась, як опеньок, але й в старості зосталась
проворною та говорючою. Н а сьомому десяткові вона по
чувала, що її сили слабішають, фантазія згасає і замирає,
сон тікає од неї. Вона прокидалась вночі, в четвертій, на
віть в третій годині, а щоб підсилити свої нерви й прогна
ти нудьгу, чотири рази на день пила чай. Наймичка часом
ставляла для неї самовар в глупу північ. Здається, Олеся
тільки й жила чаєм та тютюном. Папіроси вона курила
сливе цілий день. І тепер вона любить веселу молоду ком
панію, цілі вечори дивиться, як танцюють та бавляться
молоді паничі та панни, слухає музику та все читає ро
мани. Н еваж ка наука, безробітне життя на довгий час
зберегли її сили. Балабуха вже оглух, але ще й досі добре
бачить. В Балабушихи навіть цілі усі зуби. Вона дуже не
любить ні говорити, ні навіть слухати за смерть.
1881 року.
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ЧОРТЯЧА СПОКУСА

|й кумо Варваро! Порадь мене, як
рідна мати. Щ о мені робити? Мене
спокушає нечистий. Вже й не знаю,
чи на мене наслано, чи майстри оцю
хату закладали на моє лихо. Як перейшли ми з моїм по
кійним Василем Басарабченком на Ришканівку в оцю ха
ту, то так і пішлося нам, як з Петрового дня: і пив він,
поки помер, а через його і я розп’янствувалась.
Ото як помер мій чоловік, я сиджу собі та й думаю:
оце ж мене бог покарав за мої гріхи; не буду ж я тієї го
рілки та вина і в рот брати, не піду заміж. Заприсяглася
нікого й до смерті не любити... Думаю, буду собі тихо жи
ти, богу молитись та хліб заробляти. Т а не так воно ста
лося, як думалось. Вже скільки раз я сповідалась, і при
чащалась, і постилась, і молилась, нічого не помагає: всетаки виходить грішне зверху, а святе насподі, бо роблю
те, чого не хочу, а чого хочу, того ніяк не зможу зробити.
Т реба ще пошукати знахарки в Кишиневі, чи не знає вона
якого зілля, бо вже сама нічого не вдію. А тут іще чорт
надав мені оту куму, молдаванку Хаброню. Правду ка21*
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жуть: де чорт сам нічого не вдіє, туди бабу пошле. Оце ж
він проклятий наслав на мене оту куму спокусительку. Я к
би не вона, я б і в рот не брала ні вина, ні горілки. Я до
бога, а вона мене до чорта. Я кручу по-своєму, а вона роз
кручує по-своєму. Т о така тобі спокусителька, що й чорта
перемогла б: оце як почне припрошувати облесливо та со
лодко, та як почне дражнити мене, та бряжчати пляшка
ми та чарками, та як почне совати пляшку з горілкою під
самісінький ніс, та прицмокує, та облизується, то я креплюся, креплюся, та й не видержу. Бий її сила божа, сила
христова! Як тільки вгляджу її, то неначе й чую, як од
неї вином тхне, аж слина в мене котиться. Чи вона на ме
не чари насилає, чи вона мені дання дала, щоб мене об’ї
дати та обпивати! Не дурно ж на всій Ришканівці проти
святого Ю рія усі вигонять корови на ніч в поле. А що
вона відьма, то я в цьому добре звірилась, бо де вона
ступить, за нею слідком жаби скачуть.
Ото, кумо, як помер мій покійник, я не пила з півроку.
Господи, як мене спокушало! Але нечистий поніс мене во
сени в гості до куми на перець. Як наїлась я тієї перчиці,
та з того часу так і почалося...
Р аз восени просить мене Х аброня до себе на перець.
Сіла я за стіл, а вона становить цілу миску вареної стрючковатої жовтої перчиці. Перець вродив у куми на диво.
Здорові стрючки, як печені поросята, аж вилискуються
в мисці. Я була голодна та як тернула, та й виїла чисто
усю миску. З того перцю й почалося моє лихо. Запекла
мене зага, як огонь, а кума вносить здорову пляшку вина,
мабуть, з око або й двоє, та й становить передо мною.
Я хрещуся й божуся, що заріклася і в рот брати, а вона
наливає, тиче мені в руки та й починає просити: «Т а ви
пий, кумо, хоч стакан! Ти все плачеш та сумуєш, аж зм ар
ніла. Т а хоч покуштуй, хоч у руках подерж! Т а це, серце,
таке вино, що ти зроду такого не пила. А ! ц ц-цц!!!» —
аж цмокнула Х аброня, покуштувавши вина з стакана, ще
й губи облизала. Як почала вона цмакати та облизува
тись, я й не втерпіла. Глянула на стакан та й нестямилась,
як його в руки взяла, як випила, бо мене пекла в горлі
така зага, що я була готова разом відро випити. Кума
сіла проти мене та й розпустила язика. Т а вже й вміє
балакати! Бреше тобі, неначе шовком гаптує. Я слухаю
та й не примічаю, що тулю стакан до рота та все потрошку
сьорбаю. їй-богу моєму, забулася, що й зарікалася не пи
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ти, неначе вона ману навела на мене. Ото сидимо ми та
балакаємо, коли гляну я, в одчинені двері скаче з сіней
жаба, така здорова та ряба, та плиг на поріг! Сіла на по
розі, та й оглядає хату, неначе корова через ворота впі
знає свій двір. Як глянула я на жабу, та й зар аз пригадала
свій зарік. Боже мій милосердний! Щ о ж це я нароби
ла? Це щось неспроста! Не дурно ж кума заговорила ме
не своїм язиком, неначе знахарка. «Чого ж та жаба сіла
на порозі та ще й дивиться на мене?» — думаю я. Коли
гляну на пляшку, а в пляшці вина тільки на дні трошки
зосталось. В мене руки й ноги затряслися. Кума просить
допивати, щоб не зоставалось на сльози, а я кажу: «В и
кинь, Хаброню , оту жабу, бо це неспроста, щось тут та
є!..» Як я думала, так воно й сталось. Вона або дала мені
дання в вині, або той перець чимсь посипала, бо з того
перцю усе моє лихо почалося... З того часу або я в куми,
або кума в мене, а більш того, що кума в мене, та все
п’ємо та п’ємо... та ще п’ємо... Н а своє лихо люблю я Х а б 
роню за те, що така брехлива та весела. Я ж кажу, якби
не вона, я б того проклятого зела і в рот не брала. Через
неї не можна мені ніде на роботу стати, бо оце тільки
зберуся йти на заробітки в місто, вона прибіжить до мене,
ще й наведе повну хату кумів. Т а як почнемо балакати
та пити, гляну, вже й півдня минуло.
«О то,— думаю я,— піду ж я, одговіюсь та розкажу на
духу попові про ті чари. Висповідаюсь і дам зарік і в рот
не брати ні горілки, ні вина».
Одговілась я, як бог велів, ще й подала на часточку,
прийшла додому та ще й дома помолилась, вдарила три
поклони перед образами, зняла руки до образів та й дала
зарік голосно на усю хату. «Тепер вже,— думаю,— буде
кінець твоїм чарам, Х аброн ю !» Ото затопила я в печі,
приставила борщ та й почала мамалигу варити. Коли
гляну в вікно, аж через двір простує до хати Хаброня, а
за Хабронею прямує кума М отря, а за Мотрею кума Х івря, бо в мене кумів ціла метка. «Ой мені лиш ечко!— ду
маю я собі,— це ж сам нечистий несе Х аброн ю !» Неначе
капосна знала, що я одговілась і зарік дала перед богом.
Кинулась я в сіни та й підперла двері коромислом, а сама
стою та насилу дишу. А Х аброня стук-стук у двері. Двері
не одчиняються. «Н асте, одчини!» — кричить Х аброня
та все торгає дверима, аж двері дрижать. А я присіла в
куточку в сінях за діжкою та й притаїлась. « Т а одчиняй,
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спасеннице! Х іб а ми не знаємо, що ти дома. Он з вивода
дим іде: не само ж воно в печі топиться!» — кричить Х а б 
роня. А я все мовчу та ледве дишу, а вони стукають у
двері, аж двері тріщать. «Оце мені лишечко! — думаю я,—
розламають зовсім двері». Не видержала я; шкода мені
стало дверей. Встала я та й кажу: «Ідіть собі, звідкіль
прийшли! Не спокушайте мене. Я сьогодні висповідалась
і запричастилась». А Х аброня кричить за дверима: «Д а 
вай лишень, спасеннице, нам по чарці, бо ми так не піде
мо додому». «Одчепіться од моєї душі! — кричу я до їх.—
В мене всі пляшки порожні. Коли не ймете віри, то поди
віться!» Взяла я дві порожні пляшки та й поставила на
вікні. Як угляділа Х аброня пляшки, як ударить плечем
у двері! Коромисло трісь та й переломилось по половині,
а Х аброня аж сторчака дала в сіни. М отря й Х івр я вбіг
ли в хату та давай реготатись. «О т тепер,— думаю,— буде
так, як кажуть: гріх по дорозі біг та в хату плиг!»
Стою я ні жива ні мертва. «Ви не куми, а нечиста си
ла,— кажу я.— Ідіть собі геть од мене! Не буду я з вами
пити та гуляти». «Чи ти здуріла, чи знавісніла! — кричить
Х аброня.— Тепер збирають виноград: усей мир хрещений
п’є. Знайш ла час зарік давати? Настане зима, тоді й ми
усі гуртом зарік дамо! С тав лишень нам око вина та вари
мамалигу»,— каже Х аброня. А я кажу: «Я к хочете, то
ставте, про мене, й десять ок, а я і в рот не візьму...»
А ле не так воно сталось, як думалось. Дала-таки я на
вино грошей. Як принесла Хаброня вина, як почали вони
пити, як почали мене припрошувати, я й не зогляділась,
як випила чарку, а за нею другу, а там і пішло, й пішло...
П ’ю я, й боюся, й на образи дивлюся, а в мене все така
думка, що нечистий прийшов мене спокушати.
Всипала я кз'курудзяне борошно в окріп, мішаю лож
кою мамалигу. Коли гляну, з сіней жаба плиг через поріг
у хату, та така здорова, як тарілка. Я затрусилася, аж
впустила ложку з рук. А жаба плиг просто до мене. Я
махнула деркачем та й одкинула її до порога, а вона пере
кинулась на черево, а потім знов стала на ноги. Дивлюся
я, а в жаби ноги розтягаються, розтягаються. Ж аба росте
вгору та й стала така завбільшки, як кіт, та як плигне до
мене! Неначе хотіла мені в вічі скочити. Я крикнула та
знов одкинула її деркачем. А вона знов піднімається, під
німається вгору та стала така завбільшки, як собака, роз
зявила рота, а в роті такі зуби, як у вовка. Як глянула
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я в той страшний рот, та й сили не стало в мене обороня
тись. Я оступилась аж за піч та як крикну: «Ой Х аб р о 
ню, рятуй мене! Бери сокиру та рубай оту звірюку, бо вже
мені на світі не жити!» Х аброня регочеться, аж за боки
береться, а в мене руки й ноги трусяться. Я перехрести
лась та як трісну жабу деркачем по голові, а вона так і
простяглася серед хати. Дивлюся, а вона усе меншає та
меншає, а далі стала така завбільшки, як курка. Я знов
перехрестилась, та як телепну її деркачем, а вона задрига
ла лапами, розтяглася на землі та й стала знов маленька.
«Х аброню ! — кажу я тоді.— Великий гріх буде на твоїй
душі за мене. Як згублю я свою душу, то ти будеш винна.
Глянь! це твоє діло,— кажу я до неї, показуючи на ж а
бу,— гляди, це неспроста». А Х аброня взяла жабу за
лапу та й швирнула через двері надвір... «Д урна ти, Н ас
т е ! — каже вона.— Тепер осінь, то й не диво, що жаби
лізуть в хату, бо надворі холодає». О т така, кумо, мені
чудна притичина трапилась. Варю я мамалигу, а мені все
здається, що я на усікновення чесної глави рву горіхи в
лісі, а з ліщини плигають здоровецькі жаби то в пазуху,
то на потилицю.
Ой боже мій єдиний! З того часу, кумо, пішлось мені,
як з Петрового дня... В неділю пили в мене, в понеділок
похмелялись в Хаброні, у вівторок в куми Мотрі, в сере
ду знов у мене, та вже аж в четвер ми пішли на роботу.
Т а як його в світі божому не пити! Люди саме тоді по
збирали виноград, наробили вина. Підеш на базар, стоять
валками вози та все з бочками вина. Т ам продають вино
відрами, там точать жиди з бочок. Ідеш базаром, ідеш
улицями — скрізь шинки та шинки. Молдавани стоять
возами коло шинків та п’ють кухлями. Скрізь тхне вином,
куди не повернись: тхнуть базари, тхнуть улиці, тхнуть
вози, тхіне кукурудзяна солома « а возах. В шинках повно
народу, всі п’ють. Таки так скушає мене нечистий, куди
не повернись, та й годі.
Пропила я з кумами всі гроші, що заробила, а далі
почала пропивати одежу з скрині. Поки стала зима, в ме
не й скриня стала порожня. А Х аброня все ходить до ме
не ще й кумів водить. Я вже й про бога забулась; забу
лась, що перед богом присягалась не пити.
Але пізньої осені знов на мене найшла спасенна думка.
Сидимо ми з Хабронею та з кумами під причілком коло
моєї хати та п’ємо собі потроху. Вже вина в бутлі зісталось
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тільки на дні. Сиджу я на призьбі, а холодненький віте
рець все повіває на мене. Куми балакають, а я сиджу та
мовчу. Чогось мене взяв такий жаль, такий сум, що я аж
заплакала. «Чого це ти, Насте, заж урилась?» — питає в
мене Х аброня. « А того,— кажу,— зажурилась, що в ме
не вже скриня порожня. Пропила я з вами усе своє добро*
хоч в старці йди». « А хіба ми тебе силуємо пити? — каже
Х аброня.— П ’ємо ми, п’єш і ти; п’ємо за свої й за твої
гроші». « А чого ж то, Хаброню , твоє добро в твоїй скри
ні, а моє марно десь пішло? І ти п’єш, і я п’ю з тобою
вкупі, а в мене вже чортма нічого, а в тебе є. Т и мене
підводиш! Якби не ти, було б моє добро все ціле. Х аб р о 
ню, ти не кума мені, ти мій ворог. Якби не ти, я б зродузвіку не пила б і в рот не брала б». «Чи ти здуріла, чи
знавісніла? — каже вона до мене.— Х іб а ти маленька?
Х іб а в тебе розуму нема? Скривилась, як середа на п’ят
ницю, та верзе чорт зна що». «Н е верзу,— кажу я.— Щ о
ти відьма, то це я добре знаю. Чого за тобою слідком ж а
би в хату скачуть? Чого я з твоєї руки як почну пити, то
не можу перестати?» «Схаменись, дурна! — каже вона до
мене.— Т о в твоїх очах жаби скачуть». В зяла мене злість.
Причарувала мене, обпила, об’їла, пропила моє добро, ще
й мене лає.
« А це ж хіба не дурно, Хаброню , що як п’ємо, то всі
поп’ються й попадають на землю, навіть чоловіки, а ти
одна ходиш по хаті, як москаль на муштрі? Це не дур
нички. Т и щось таке знаєш, бо з кимсь накладаєш. Оце,
Хаброню, така дяка за мою хліб-сіль? І тепер п’єш у
мене, ще й мене лаєш! Куми мої, дорогі мої! останній раз
я оце пила й їла з вами. Ідіть собі куди деінде, пийте,
їжте, з ким хочете, а мене не зачіпайте! А ти, Хаброню ,
ти, відьмо, не ходи, не топчи до мене стежки, бо ти зана
пастиш мене. Не будеш більше пити в мене!» — крикнула
я, та вхопила бутель з вином, та як трісну об камінь! К у
ми позскакували з призьби, а Х аброня аж рота роззяви 
ла. Я зняла руки до бога та й кажу: «Божусь і прися
гаюсь, що я останній раз пила з відьмами. Піду до попа,
висповідаюсь і запричастюсь та й дам зарік до смерті не
пити й з відьмами не куматись».— «О так, Н асте! Коли
так, то по цій мові бувайте здорові!» — кажуть куми та
й посунули з двора, а Х аброня кричить до мене з-за во*
ріт: «Потривай же ти, Н асте! коли я відьма, то нашлю на
тебе усіх чортів ще й крикливці на ніч».
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Почула я це та й злякалась. А що, думаю, як вона
справді нашле на мене яке лихо. Ввійшла я в хату, лягла
спати, а сон мене не бере. Встала вранці, так мені погано
на похмілля, неначе в роті жиди з балагулою ночували.
Вийшла я надвір, сіла на призьбі та й сумую. Глянула
я на Хабронину хату, а мене туди так і тягне, так і пори
ває. Дивлюсь, вже Х аброня топить, бо дим іде з верха.
Тягне мене туди, неначе руками. Ні, відьмо! Нічого не
вдіють твої чари. Дивлюся я, а до Х аброні в двір пішла
кума М отря, а за нею плигнула через перелаз Х івр я, а за
нею Хіврин чоловік, столяр, а потім прибігла Н аталка; ма
буть, збираються до Х аброні похмелятись. Як згадала я,
що вони п'ють, а мене не просять, та аж заплакала. Пішла
я в хату, щоб мене не спокушав нечистий, та й завірткою
двері закрутила.
Ото покаялась я, пішла до церкви, найняла молебінь,
поставила перед образом свічку та й заспокоїлась. В пилипівку перед самим різдвом висповідалась, пішла попро
щалась з Хабронею, помирилась і з сусідами. Х одж у на
роботу та заробляю. Цілу зиму жила я, мов свята. їй-богу,
й чарочки не випила! Заробила собі доволі грошей, по
справляла одежину. «С лава ж тобі, создателю! — думаю
я,— таки ж я присвятилась, бо вже мене й Хабронині ча
ри не беруть, і нечистий до мене не приступає».
Вже настав і Великдень. Люди гуляють, п’ють, і Х а б 
роня з кумами п’є, а мене вже до себе й не просить. Мені
про те й байдуже. А ле прийшли проводи. Треба, думаю,
пом’янути свого покійничка, бо так сам бог велів. Ніде
дітись, прийдеться випити за його душу чарку, а одна чар
ка не зашкодить. А в мене в хаті нема вже ні пляшки,
ні чарки: повикидала з хати; тільки й зосталась одна
пляшка з свяченою водою. Пішла я в крамниці, купила
невеличку пляшечку, так на півкварти, купила півкварти
горілки, взяла шматок паски, з десять крашанок, помоли
лась богу, поклала три поклони перед образами, напилась
свяченої води та й пішла на кладовище, крадькома од
Хаброні, так, щоб вона мене й не бачила. О т іду я та мо
люся. Коло кладовища стрілася я з кумою Мотрею. Н ай
няли ми панахиду за душі наших покійників, посідали на
могилках та й закушуємо. Витягла я свою пляшечку з
горілкою; випили по чарці; сидимо собі та згадуємо по
мерших. Коли я зирк! з другого кутка кладовища летить
Х аброня як несамовита та прямо до нас. І як вона вгля
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діла нас, нечистий її знає, бо народу на кладовищі була
сила, як на ярмарку. Як глянула я на неї, та трохи не
зомліла. «О т тепер,— думаю,— щось та буде, бо де Х а б 
роня ступить, там золоті верби ростуть».
Глянула Х аброня скоса на мою пляшечку та й осміх
нулась. А тут десь узялися наші сусіди, неначе сорока
на хвості їм звістку подала. Посідали вони коло мене, го
рілку мою випили, чисто все свячене поїли... Я й про бо
жих старців забула, неначе мені хто памороки забив. « Х о 
дім же тепер та пом’янемо душу й мого покійника»,— каже
Х аброня. Встала я, кручуся, верчуся, боюся пристати до
їх, а одговорюватись ніяково, бо так бог велів. Пішли ми
на могилу, посідали, а Х аброня витягає з кошика прездо
ровий бутель вина. «Пропаща ж я тепер навіки!» — ду
маю я. Випили ми по кухлику вина за душу Хаброниного
чоловіка та й почали згадувати Хабронину рідню, що вже
померла років двадцять. А тієї помершої рідні, нехай бог
простить, набралась ціла метка... «Випиймо ж, Насте, за
душу мого покійного дядька, вічний покій, царство йому
небесне!» :— каже Х аброня. Згадал а я того дядька цигана.
Циган був добрий коваль, зробив мені добрящу кочергу,
як візьму в руки, то все його згадаю. Ніде дітись, треба
випити! «Випиймо, куми мої, за душу моєї тітки Н ата
лії»,— припрошує знов Хаброня. З гадал а я й ту тітку,
таку відьму, як і Х аброня, прости боже, що вже вмерла.
Т ам була лиха та чорна, як чорт; борода закопирчилась
трохи не до самісінького носа, а сухі губи запали, неначе
провалились в рот; люльку курила, як той москаль, ще й
перед смертю півня в мене вкрала! Ніде дітись, треба бу
ло випити. Думаю, як не пом’яну її душі, то ще прийде
до мене вночі та на смерть перелякає. Поминали ми та й
поминали й Хаброниних дядьків і тіток, а за тітками дідів,
а за дідами бабів, а потім сестер впервих, а потім зовиць,
а за зовицями свекруху, а за свекрухою свекрушиних ті
ток; допоминались до того, що вже й сонце зайшло, вже
й надворі смерклось.
Забрали ми порожні пляшки, кухлички та чарки та
давай дякувати богу. Знялись з місця, та вже й не знаємо,
куди прямувати до воріт: чи соб, чи цабе. Як пішли
поміж гробками та поміж хрестами, та й заблудили. А тут
ще та акація, як ліс, стирчить скрізь по кладовищі. О гля
нулась я, а Х аброні десь вже нема; М арти нема, й Мотрі
нема, й Х іврі нема; усі чисто десь розгубились. Стою я
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одним одна між могилами та хрестами під акацією та й не
знаю, куди йти. Крикнула б на кумів, та й ніяково крича
ти на кладовищі. Плутаюсь я між могилами та й плу
таюсь. Двічі вдарилась лобом об кам’яні хрести, аж синя
ки собі понабивала. Мені здається, що я прямую до воріт,
а я залізла в якийсь куток між двома мурованими стіна
ми, стала та й стою. А тут надворі вже зовсім смерклось.
Кладовище здорове, а людей кругом мене зовсім нема;
нема в кого й шляху питати. В голові стукає, неначе хто
молотком в виски лупить, світ мені зовсім замакітрився.
Лапаю я стіну, а воріт нема. «Боже мій! — думаю я: по
карав же ти мене за мій гріх; це ж мене нечистий водить
та ще й на кладовищі». Як напав на мене страх! Щ о
ступлю, то мені здається, що я по мерцях ступаю ногами.
Щ е й на моє нещастя прийшла мені на думку та страшна
тітка Н аталія: так-таки неначе вона стоїть передо мною
та вишкіряє зуби. Ступила я на якусь могилу та й потра
пила в нору ногою. Од страху я крикнула не своїм голо
сом; мені здалося, що тітка Н аталія тягне мене за ногу в
яму до себе. Підвела я очі вгору, аж коло стіни стоїть
щось тонке та біле, нап’яте білим покривалом, та таке
достоту високе, як та Н аталія. Я знов як крикну: «Ой,
рятуйте, хто в бога вірує!» А воно йде просто до мене,
а в йому кістки все брязь, брязь!
Я впала на могилу. Коли чую, мене тягне за руку по
ліцейський, а в його коло боку бряжчить шабля. Вивів ме
не на стежку. Мені вже не так страшно стало. «І спаси
бі,— кажу,— і простибі вам, що ви мене вирятували, бо
тітка Н аталія була б мене потягла в яму». Дивлюся я,
коло воріт блищать ліхтарі. Я зовсім опам’яталась.
Вийшла я за ворота, аж другий поліцейський веде по
під руки Хаброню , а третій жене поперед себе М арту, й
Х іврю , й М отрю, неначе тих ягниць. Глянула я на Х а б 
роню, а в неї на голові хустки нема. Я лапнула себе за
голову, аж і в мене нема хустки на голові. М абуть, десь
зачепилась хусткою за акацію або й за хрест та й по
чепила там її.
Глянула я на старців, та аж тоді згадала, що я ніякої
милостині не подала старцям, як слід по закону.
«Ой боже мій! — кажу я до кумів,— та це ж ми забу
ли й божим старцям милостиню дати. Все чисто поїли та
попили, тільки порожні пляшки позоставались. Оддаймо
за спасения померших душ хоч пляшки. «Візьміть, божі
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старці,— кажу я,— хоч пляшки та пом’яніть рабів божих:
Петра, й Грегора, й Олену, й Н аталію ». Пооддавали ми
порожні пляшки старцям, а самі прийшли на Ришканівку
вже, мабуть, як треті півні співали.
Ой боже мій милосердний! Як пригадаю, що тоді дія
лось, то й тепер сором розказувати. Після того як почали
ми поминати померших на проводи, то поминали трохи не
до мироносиць: і я, й Х аброня три дні й не топили й не
варили. Пили, нічого не їли, хіба свяченої паски по шма
точку. А ж у середу я заходилась варити обід. І вже не
знаю, чи за гріхи мої, чи за той очіпок, що згубила на кла
довищі, одібрало в мене памороки. Чисто все позабувала,
де що лежить в хаті. Не знайду ні ложок, ні мисок, ні кух
ля, ні ножа. М абуть, нечистий тоді знущався надо мною.
Познаходила дещо, розпалила в печі, шукаю ножа, ніяк не
знайду. А неначе пам’ятаю, що поклала на полиці. Гляну
ла по хаті, а ніж стримить за образом коло свяченої вер
би, а з-за ножа виглядає ополоник, а між васильками
стримлять ложки!
Боже мій милостивий та милосердний! Це ж з мене
глузує нечистий. Мені все тоді неначе здавалось, що я
затикаю за образи васильки. Вже аж після мироносиць
стало мені сором, що я нагрішила. Х отіла йти сповідатись,
та було сором і до попа йти.
Не можна мені довше на Ришканівці жити, думаю я:
тут місце нечисте, а моя кума відьма. Т ак гріх за гріхом
і сиплеться, як горох з мішка. Втечу я тихенько од Х аброні та наймусь де-небудь за наймичку, бо ця Х аброня
мене з світу зжене. Кишинів велике місто. Чорта з два
вона мене знайде і з свічкою серед дня. Пустила я людей
в свою хату, а сама стала за куховарку в одного багатого
пана, якогось грека М арузлакі. Добре було мені в тих па
нів, тільки свого господаря, господи, як спочатку боялась,
поки звикла до його. Пані моя чорна, як жук, а пан ще
чорніший, як той циган плащуватий. Було як вскочу в
покої ввечорі та гляну на його здорові витрішкуваті очі,
патлаті брови та чорну кудлату бороду, то мені все чогось
здається, що то сидить дідько. Щ е й пальці в його довгі
та сухі, як пазури; руки позаростали волосом, а сам висо
кий, носатий та сухий, неначе хто його три дні на сковоро
ді смажив.
Ото служила я в їх літо, й памороки мені вже не так
забиває; рние, прости господи, ніколи не траплялось, щоб
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я коли за образи затикала ложки. Т ак було тільки часом
забуду, де що покладу: пані трохи мене полає та й пере
стане. Бігаю я то з дому на базар, то з базару додому.
Трохи мені обридла та біганина, та ще часом по грязюці,
як на базарі була трохи не по коліна грязь. Вже я й гро
шей чимало заробила, та й не беру в хазяйки, бо дуже
боялась, щоб часом не забула, де сховала. Але мені вже
пішлося, як з Петрового дня. А все той нечистий...
Р аз пани пішли до церкви. Я вскочила в покої та да
вай дивитись з горничною Катериною в дзеркало. А дзер
кало таке здорове, мало не під стелю: мене всю видно аж
до самісіньких черевиків. Як глянула я на себе, та й зди
вувалась. Я й не думала й не гадала, що я так покращаю.
Дивлюся я на себе, а в мене брови на білому лобі чор
ніють, як шовкові шнурочки, очі аж сяють, а лице стало
повне та біле, бо я все в хаті сиділа й по сонцю не ходила.
Я з того дива аж сама до себе засміялась. А Катерина
виглядає в мене з-за спини та й каже: «Т а й гарна ж ти
з біса! Коли б тобі ще червону сукню та черевики на то
неньких закаблуках, то хоч і зар аз до вінця». Як сказала
вона це, я й почервоніла, так мені стало сором. Глянула я
ще раз на себе та й важко зітхнула. Ш кода мені стало
моєї краси. «Т ак от чого,— думаю я,— хто не йде улицею,
то й задивляється на мене». Ото пораюсь я коло печі,
приставляю горшки, а в мене перед очима все манячить
червона сукня, неначе хто її почепив на комині та й драж 
ниться з мене. Коли дивлюсь, з церкви йде моя пані в
червоній сукні. А та сукня на ній так і сяє на сонці, як
грядка маку на городі. «О це,— думаю я,— нечистий знов
спокушає мене не тим, то другим». Щ о почну говорити
з горничною, та все збиваюсь на червону сукню. Лягаю
спати, мені й сниться червона сукня. Думала я, думала,
та пішла з Катериною, та й набрала собі червоної шерстя
ної матерії; ще втелющила три карбованці за черевики на
високих закаблучках... Катерина й собі справила таку са
му сукню. Тільки що пани вийшли в гості, ми повбирали
ся в нові сукні та прожогом в покої до дзеркала. Глянула
я на себе в дзеркало, повернулась сюди, повернулась туди,
а сукня аж лиснить, як шовкова. Дивлюсь, а я покращала
вдвоє, коли не втроє: пані та й годі! О т така-то я тоді
була дурна! І нащо мені здалася та дорога сукня, я й са
ма тепер не знаю! З тієї сукні й пішло моє велике горе.
Коли б була знала, я б її тоді зар аз на шматочки порвала.
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Р аз після Семена, в неділю, по обіді одпросилася я з
Катериною гуляти. Убралася я в нову сукню, взулась в
нові черевики та й пішла з Катериною гуляти на базар.
Ото йдемо ми через городський сад. Коли дивлюсь, поміж
акаціями по стежках ходять дві циганки. Циганки повби
рані в червоні сукні, поцяцьковані чорними та зеленими
дрібненькими квіточками; голови позав’язувані червоними
хустками; хвости от хусток теліпаються по плечах аж до
пояса; жовтогарячі хвартухи на їх аж сяють. Х од ять ті
циганки по саду, неначе полум’я бігає між акаціями, та
все приступають до тих лавок, де сидять пани та паничі,
та намагаються ворожити. Дивлюся я, одна йде проти нас,
як та пава, ще молода й з лиця непогана. А Катерина
жартує та й каже до неї: « А заворожи, циганко, оцій удо
ві, чи швидко вона заміж піде!» Я засоромилась, а циган
ка вхопила мене за руку, глянула на долоню, а далі в вічі
та й каже: «По твоїх карих очах я бачу, яка твоя доля;
дай дві копійки, я тобі всю правду скажу». Я дала їй дві
копійки, а вона дивилась, дивилась на долоню, а далі й
каже: «Т и щаслива і вродлива; твій талан, як багата нива;
тебе ще любитимуть за твої карі очі дванадцять молодців,
а ти покохаєш тільки одного. Як підеш за його заміж, то
будеш щаслива, а як не підеш за його, то він буде твоїм
нещастям». Я злякалась, вихопила руку та й утекла.
Ідемо ми на базар, а в мене ті слова з думки не ви
падають. А Катерина сміється з мене та докладає. Йшов
якийсь молодий москаль, як глянув на мене, та й остовпів,
аж язика висолопив: став проти мене та й дивиться мені
в вічі. А Катерина каже: «Оце вже один полюбив тебе».
Ідемо ми далі, а якийсь панич знов задивився на мене.
Катерина каже: «Оце вже маєш двох». Ідемо далі, якийсь
офіцер каже, так що я почула: «Н у та й гарна ж вража
молодичка!» А Катерина каже: «Оце вже маєш трьох».
Поки ми дійшли до нового базару, Катерина налічила оди
надцять та на тому й спинилася. Прийшли ми до одного
здорового шинку. Катеринка в шинку грає; люди веш
таються то в шинк, то з шинку, як бджоли. Затягл а мене
Катерина в той шинк. Сіли ми за стіл, взяли пляшку
пива, сидимо та п’ємо. А в шинку гам та клекіт. Роздив
ляюся я на людей, коли гляну, за одним столиком сидять
не то цигани, не то молдавани, а між ними сидить якийсь
чоловік, здоровий, смуглявий, плечистий та головатий;
довгі вуси висять, мов ті батоги; чорні кучері аж вилис
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куються; чорні здорові очі аж бігають. Як глянула я на
його смугляве грізне лице, та аж трохи злякалась. «Чи ти
ба, який он страшний гайдамака сидить за столом!» —
кажу я до Катерини. А вона придивилась до його та й
каже: «Щ о страшний, то страшний, але ж і гарний». Ото
придивилась я до його, а він мені здався вже не такий
страшний. Стукнув він мохнатим кулаком об стіл, порож
ні пляшки на столі задзвеніли, й чорні кучері на його го
лові затрусились. Дивлюся я, на йому синій розстебнутий
жупан і жилетка з срібними гудзиками, такими завбільш 
ки, як волоські горіхи. Глянула я на його вдруге, а він
здався мені вже гарним. Блиснув він на мене чорними
очима, і неначе сонце блиснуло мені в вічі. «Оце ж той
дванадцятий,— подумала я собі,— оце ж він самий».
Слухаю я, він говорить з людьми по-молдавській, та
все грізно, неначе лається з ними. Я не чула, про що во
ни змагались, бо в шинку, неначе в горшку окріп клеко
тів, ще й катеринка вила, як скажена собака. Ото дивлю
ся я на його та й думаю: ану, чи гляне ж він хоч раз на
мене. Коли примічаю, він кинув на мене очима раз, потім
другий, та так грізно, що мені аж страшно стало! Кинув
він знов на мене очима, придивився та й бровами морг
нув. Я спустила очі та й засоромилась... Потім вже й не
пам’ятаю, як він встав з-за стола, як сів коло мене, як
поставив передо мною пляшку вина... Я тільки вмочила
губи, але не схотіла пити. Вийшла я з Катериною з шин
ку, а він за нами. Я йду, лузаю насіння та не смію й очей
підвести на його. Прийшли ми до качелі, а він платить за
нас та садовить нас на качелі, ще й попід руки підняв ме
не, як я сідала. Дивлюся я, він витяг з кишені панський
гаманець, а в тому гаманці повно грошей. Ото закрути
лись качелі. Ми з Катериною неначе поплили за водою.
А він стоїть,— дивиться на мене й очей не зводить з мене.
«Це твій дванадцятий, як ворожила циганка»,— каже
до мене Катерина. А я думаю: «Оце ж, мабуть, той, од
котрого мені треба сподіватись або великого щастя, або
великого горя, як казала ворожка».
Ідемо ми додому, а він усе за нами, а далі питає в
мене: «Я к тебе, молодичко, зву ть?» А я кажу: «Я собі
удова Н астя; а тебе як зву т ь?» А він каже: «Мене звуть
Грегор», та говорить вже по-нашому. «Х іб а ти молдаван,
що тебе звуть Грегор? Чи ти тутешній?» — питаю я в
його; а він каже: «Я , Насте, з Непитайлівки, як і ти,
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мабуть, з Н еказайлівки». Ото провів нас до самої господи
та й розпрощався з нами. Вернувся він назад, а я глянула
йому вслід, глянула на чорні кучері кругом тонкої шиї та
чогось важко-важко зітхнула. «Ой боже мій! — подумала
я.— Це ж до мене знов приступає».
Прийшла я додому. Господиня звеліла заходжуватись
готувати вечерю. Пораюсь я, неначе нежива. Знов мені
почало памороки забивати. Щ о де покладу, то й забуду.
А в мене в очах так і манячить то циганка в червоній сук
ні, то моя червона сукня, то чорні очі того Грегора. Госпо
ди, який чудний той день випав мені! А все то пішлося
мені з тієї червоної сукні. Спала я ніч, як не спала, і все
снився мені той чудний день од обіду до самого вечора.
Тільки що почало на світ благословитись, а я прокинулась
і не пам’ятаю, де я: чи на Ришканівці, чи в грека в кухні,
чи на качелях, чи за столом в шинку з Грегором. «Боже
мій,— думаю я,— це, мабуть, знов нечистий приступає
до мене». Вернулась я з базару, пораюсь коло печі, а мені
пісні на думку йдуть... Т ак мені чогось радісно, так весело.
Вскочила пані в кухню та й посилає мене в пекарню за
паляницями. А я тільки що повироблювала котлети та
порозкладувала на стільниці. «Приберу ж я котлети та
сховаю де-небудь, щоб часом собака не вбігла в пекарню
та не поїла,— думаю я.— Де б їх,— думаю,— сховати!»
Одчинила я свою скриню та й поклала зверху стільничку
з котлетами. Н а столі лежали ложки та ножі. Я вхопила
їх, крутилась, вертілась по хаті, а далі й кинула в грубу;
думаю, тут ніхто не знайде, як часом хто вскочить в пе
карню. Вертаюсь я додому, а пані увійшла та й питає:
« А де це ти, Насте, діла котлети?» А я кажу: « Т а оце як
виходила з хати, то сховала, щоб часом собаки не вбігли
та не поїли». Говорю я, а сама бігаю очима скрізь по хаті:
їй-богу моєму, і з голови випало, де я діла ті котлети...
«А ле де ж це ти їх сховала?» — питає пані. Кинулась я
шукати, глянула на полицю, на піч, під піч, заглянула
під ліжко, нема котлетів. Пані побігла в комірчину, з а 
глянула в усі закутки, нема котлетів. «їй-богу! — кажу,—
я сховала, тільки забулась, де». «Н е в скриню ж ти їх
замкнула»,— каже до мене пані. «Т а в скриню ж, — ка
жу,— в скриню! Оце добре, що нагадали». Одчиняю
скриню, аж стоять мої котлети. Накрила я стіл, ложок та
ножів нема. Кричить пані на мене: «Д е ти діла ложки?»
А я кручусь по хаті, пошарила по всіх усюдах, нехай уже
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мене бог простить, заглянула й за образи — нема! «О це,—
кажу,— нечистий знов спокушає мене; неначе памороки
забило мені». Т а вже діти познаходили ножі та ложки
в грубі в попелі. Т ак мені стало й сором і чогось страшно:
мені все здавалось, що після вчорашнього дня знов при
ступає до мене нечистий.
Ой боже милостивий та милосердний! А воно таки
незабаром і приступило до мене, бо нечистий знов наслав
на мене оту Хаброню . Через тижнів два чи три після то
го пішла я на базар. Накупила я всього на обід повнісінь
кий кошик, потім пішла я в той ряд, де продають ого
родину. А ряд той довгий, похожий на улицю: по обидва
боки рундуки з покрівлею на стовпцях. Н а рундуках
скрізь здорові купи червоних баклажанів; низки черво
ного стрючковатого перцю скрізь висять і на стовпцях
рундуків, на стріхах, ще й розкидані зверху на покрівлі.
Уся та уличка на сонці червоніє, неначе горить. Вийшла
я з тієї улички на плац, несу кошик, аж сопу, та тільки
що хотіла повертати додому, коли дивлюсь, проти мене
шинк, а з шинку вискакує Хаброня. Як угляділа мене,
так і кинулась мені на шию! Поставила я кошик на землі
та давай обніматись та цілуватись з нею, неначе рідну
матір побачила. «Бачиш, яка ти, Насте, недобра! — доко
ряє вона мені.— Покинула нас та й сховалась од нас, не
наче од ворогів». Я аж заплакала. Коли гляну, з шинку
вибігає й кума М отря, а за Мотрею Х івря, а за нею Оле
на, трохи не уся Ришканівка вибігла до мене з шинку.
Давай ми цілуватись та розмовляти. Ото просить мене
Х аброня в шинк випити вина, а я кажу: «Н і, Хаброне!
спасибі тобі за ласкаве слово, а по чарці я вже не буду
пити». А вона побігла в шинк, винесла пляшку з вином
та як шелесне нею під самісіньким моїм вухом! «О т тепер
я знов пропала!» — думаю я. Ступлю я однією ногою на
поріг, та й оступлюсь; ступлю знов, та й оступлюсь. А
Х аброня знов як бовтне перед самісіньким моїм носом, я
так і вскочила в шинк! Вже й не знаю, чи довго вони там
пили, бо куми почали співати. Мусила таки й я трошечки
випити в кумпанії. Я глянула на свій кошик та й згадала,
що мені час іти додому. Вхопила я кошик, вибігла з шин
ку, та й не потраплю, куди мені додому йти. П ам’ятаю
тільки, що треба було повертати в ту уличку через базар,
де червоніє перчиця та баклажани на рундуках. Глянула
я в один бік, уся улиця перцем червоніє; повернулась в
22

І* Н е ч у й - Л е в н ц ь к и й , т . 4.

337

другий бік, і там перець червоніє; повернулась в третій
бік, і там уся улиця червоніє, неначе горить. Щ о мені
тепер робити? Куди повертати? Мдхнула я рукою та й
пішла навмання: думаю, втраплю додому цією улицею,
коли вся улиця червоніє, неначе вогнем горить. Ото йду
я та йду, а мені все червоніють в очах низки перцю: коли
дивлюсь, аж вже стало кругом мене скрізь зелено. О гля
нулась я на всі боки, домів нема, тільки сади та виноград
ники. «Д е ж це я опинилась?» — думаю я. Озирнулась я
кругом; то було зелено, а це вже мені чогось здалося, що
стало скрізь біло; акація неначе цвіте, сади цвітуть, а в
садах соловейки щебечуть. Оце яка чудна оказія! Тільки
що хотіла я роздивитись, а мене неначе хто пхнув у рів
чак. Я впала та незчулась, як і заснула...
Вже не пам’ятаю, чи довго я там спала. Тільки чую,
мене штовхає під бік якийсь молдаван і ллє мені на лице
воду з тикви. Я схопилась, сіла та й дивлюсь, витріщив
ши очі. Лапнула за голову, на голові хустки нема. Гляну
я, коло мене в рівчаку лежить хустка. Підвела очі вгору,
надо мною гілля абрикосів. «Д е це я ? — думаю.— Чи на
цім світі, чи, може, вже на тім». Одібрало зовсім мені памороки. Думаю, думаю, нічого не пригадаю. Коли дивлюсь,
молдаван суне в руки мені кошик. Я витріщаю очі на
той кошик. А молдаван каже: «Вставай, молодице, та од
німи од собаки м’ясо». Дивлюся я, собака сидить під
кущем та гризе кістку, а з в ’язані качки тріпаються по
траві. Кавун покотився в рівчак, в ’язки пражу, виноград,
червоні й сині баклажани валяються кругом мене. Слава
тобі, создателю! Вернувся мій розум додому. Я згадала
усе, та як схоплюся, як пожбурю на собаку ломакою; з ’їла
проклята половину м’яса ще й паляницю! П озабирала я
усе, вийшла на гору та давай озиратись кругом. Кишинів
далеченько видно на горі, аж хрести горять на церквах
в тумані. Я пригадала й Хаброню , і той шинк, де куми
пили, перехрестилась наперед усього до церкви та подяку
вала, що мені бог хоч розум вернув. І сама не відаю, що
зо мною сталося! Не диво було б, якби я впилася, а то,
їй-богу, кумо, тільки трохи натщесерце покуштувала.
Приходжу я додому, а хазяїни ждуть мене з базару.
Не топили й не варили. «Д е це ти була до півдня?» —
питає в мене хазяйка. А я кажу: «Вибачайте мені, пані,
бо мене нечиста сила водила. Є в мене кума відьма,
та од неї усе це лихо сталося. Х отіла йти з базару до
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дому, а вона мене завела до шинку, а як я вийшла з
шинку, то нечиста сила водила мене поза городом аж до
півдня...»
Другого дня прогнала мене пані. Вернулась я знов до
своєї господи та до своєї Хаброні. «Н і,— кажу,— Х аб р о 
ню! Од тебе не втечеш і під землею не сховаєшся». А тут
почалася робота їв виноградниках. Ото одного дня каже до
мене Х аброня: «Х одім у виноградники зрізувати вино
град». Вкинули ми в торбу шматок хліба та й пішли в ви
ноградник до одного пана та й стали на роботу. Виноград
дуже вродив того року. Листя з кущів вже зовсім обси
палось внизу, тільки держалося на вершечках. Як присіла
я під кущами, як глянула вниз з гори попід кущами, то
мені здалося, неначе хто оберемками накидав винограду.
Цілі купи здорових кетяхів аж до землі доторкуються кін
чиками, що й ліз не знать. Одна купа жовта, друга чорна,
а там далі червона, ще й зверху на гілках подекуди телі
паються кетяхи, неначе хто навішав пучків усяких сере
жок. Поснідали ми виноградом з хлібом, пообідали вино
градом і пополудновали виноградом. Надвечір дійшли ми
до низу. А внизу під горою, коло самого виноградника,
густа купа акацій та волоських горіхів так розрослася, не
наче сиза хмара або густе зелене руно. Ото дивлюся я на
ту гущавину, а з неї висовується якась чорна патлата
голова, а за головою широкі плечі: висунеться з листя та
й знов ховається в гущавину. Х аброня вгляділа того чо
ловіка та й каже до мене: «Чи ти бачиш, Насте, яка он
дечки звірюка виглядає з листя?» Дивлюся я, знов вису
нулись страшенні широкі груди з розхристаною сорочкою;
голі груди чорніють, як земля, а на плечах чорніє здоро
вецька кучерява голова, як макітра. Висунулося воно, по
махало на мене рукою та й знов сховалося за густе гілля.
Я собі подумала, що якийсь бродяга закрадається з-за
кущів, щоб накрасти винограду, бо та гущавина була при
самій дорозі. Вже сонце зайшло; почало смеркатись. О д
несли ми останні відра та коновки з виноградом, викидали
в бочки, взяли плату та й вертаємось додому. Стежка
йшла саме через ту гущавину. Люди пішли вперед, пішла
й Х аброня, а я якось зосталась позаду. Увійшла я в ту
гущавину, а там поночі, як уночі. Густе гілля горіхів по
звішувалось, як хмара, а зверху поплутався по гіллі ви
ноград. Я згадала про того чорного бурлаку, й мені трохи
страшно стало. Коли дивлюсь, передо мною стежка в’єть22*
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ся через маленьку прогалину. Кругом прогалини в’ється
вже пожовклий, дикий виноград, за ним шовковиці та
абрикоси, всі в жовтому листі. Прогалина лиснить проти
синього неба; жовтий лист кругом неначе золотом сяє, а
серед тієї прогалини стоїть якийсь чрловік, високий, пат
латий та чорний, неначе дідько намальований на жовтій
стіні. Як глянула я, та й стовпом стала. Дивлюся я, та
тінь заворушилась та й іде до мене. В мене в душі похо
лоло. Я хотіла закричати, хотіла перехреститись, та й ру
ки не підвела. А він приступив до мене та й питає: «Чи
це ти, Н асте? Я Грегор. Чи пам’ятаєш мене?» Я й незчу
лась, як дві широкі долоні вхопили мене за плечі, неначе
дві лопати. Долоні були гарячі, як огонь. Здорова голова
нахилилась до мого лиця; гарячі губи, як розпечене залі
зо, притулились до моєї щоки, а потім, як п’явки, впи
лись в мої губи. Я трохи не зомліла в його руках, бо по
чула, що моя кість хрущить в його руках, як хрущать
пальці на руці, коли хто з усеї сили здушить руку.
«А я тебе, Насте, вглядів, як ти йшла в виноград
ник,— каже він до мене стиха.— Я сидів тут трохи не од
півдня та все дивився на тебе, як ти під горою різала ви
ноград. Чом ти не прийшла до мене, як я до тебе махав
рукою ?» — питає він мене над самісіньким вухом, а його
гарячий дух так пече мене в щоку, неначе сонце літом.
Мені здалося, що жовте листя на шовковицях та абрико
сах горить кругом нас, і той огонь пече мене. Я хотіла го
ворити та й не змогла, а серце в грудях так стукало, що
я ушима чула його. «Чи ти любиш мене, Н асте?» — питає
він знов. Я опам’яталась і насилу згадала, де я, що зі
мною діється. Пригадала я Хаброню та й кажу йому:
«Пусти мене, бо мене он Х аброня жде». А він знов питає
в мене: «Чи ти любиш мене? Скажи, що любиш, то пущу».
Як сказав він це слово, я незчулась, як обняла його шию
руками. «Скажи, де ти живеш: я до тебе сьогодні пізнень
ко прийду»,— каже він. А я кажу: «Н а передмісті Ришканівці, за річкою Бичком, друга хата з самого краю».
Він мене пустив, а я ледве догнала Х аброню аж на шля
ху під вербами.
«Д е це ти так загаялась? — питає в мене Х аброня,—
Чи не з тим чортом стояла, що виглядав з акацій?» Як
сказала вона це — в мене в душі похололо. Думаю, може
й справді нечистий спокушав мене... Такий він був чорний,
та пелехатий, та страшний. Знов почало в мене одбирати
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памороки... Чую я, в мене плечі гарячі на тому місці, де
він брався руками, чую навіть слід його гарячих пальців
на плечах, слід губів на щоках: так і пашить в тому місці,
неначе од огню. Забило в мене памороки, аж голова в ме
не закрутилась. Х отіла пригадати, який тоді був день, та,
їй-богу, забула.
Прийшла я додому, сіла на призьбі та й думаю: чи
прийде, чи ні? І хочеться мені, щоб він прийшов, і страх
мене бере. Вже надворі добре смерклось. Ввійшла я в ха
ту, засвітила світло, сіла та й жду. І сон мене не бере.
А він все мені на умі вертиться. Думаю я, боже мій, що
це за напасть сталася зо мною? Звідкіль вона взялася?
Жила собі тихо, хліб заробляла, а тут на тобі таку на
пасть! Це, мабуть, циганка мені наворожила. «Коли воно
неспроста, то перехрещусь, як він увійде в хату: як не
щезне, то він чоловік»,— думаю собі. Коли чую, під вікна
ми щось важко ступає; рипнули сінешні двері. В мене
в душі похололо. Одчинились двері в хату, а звідтіль ви
совується чорна голова, нахилена вниз. Увійшов він у ха
ту, зігнувшись у низеньких дверях, та як став просто, то
трохи не до стелі головою достав. Я перехрестилась, він
не щезає. Дивлюсь на розхристані груди, груди мохнаті
та широкі. Сорочка на йому без застіжки, як у молдаван,
та чорна, як рілля; під пахвою держить гуску, а пальцями
душить її за ніс, мабуть, щоб не кричала. Ну, думаю, ко
ли приніс гуску, то певно чоловік, а не дідько. «Д обри
вечір, Н асте! — каже він.— Н а тобі гуску та заходжуйся
варити вечерю, бо вже буде тиждень, як я обідав». «А
де ж ти взяв гуску»? — питаю я. «Т а тут,— каже,— їхали
молдавани з базару, то я й купив». В зяла я гуску в руки,
гуска закричала, і мені стало якось веселіше. З ар ізав він
гуску, а я затопила в печі, нагріла окропу, опатрала гуску,
половину вкинула в юшку, половину спекла. А він сидить
кінець стола обірваний, обшарпаний. Синя китаєва мол
давська куфайка на ньому вся попроривалась, неначе він
біг через терен або через гущавину в лісі. Волосся закуд
лане, лице невмите, руки чорні, як у коваля. «Д е це ти,—
кажу,— так обшарпав одежу та зам азався, неначе тиж
день не вмивався? Перше я тебе бачила в дорогому жупа
ні, а тепер ти в старому дранті». А він каже: «Н е вродив
цього року хліб на моєму полі, то не було за що й одежі
справити». «Х іб а ,— кажу,— ти маєш поле?» «А вж еж ,—
каже,— маю: в мене поле по всьому світі; де стану, там
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і моя земля». «Х т о ж ти такий? Де ж твоя хата, де твоя
рідня?» — питаю. А він каже: «М оя рідня розсипалась
скрізь по Басарабії та по Молдавщині». «Чи ти ж,— ка
жу,— парубок, чи удовець?» «М оя жінка вмерла через
рік, як мене батько оженив, та й добре зробила, що вмер
ла»,— каже він.
Налила я йому води в миску. Він умився. Д ала йому
гребінець, щоб розчесав голову. Чеше він закудлану го
лову, а волосся тріщить на йому, аж зубці з гребінця
сипляться. Причепурився він, сів кінець стола та все ди
виться на мене, а я на його поглядаю скоса. Дивлюся я,
його широкий лоб, щоки коло очей і ніс залисніли проти
світла, бо були біліші от смуглявого лиця та шиї, неначе
на те місце засвітило сонце. Чорні кучері залисніли. О с
міхнувся він до мене, блиснули білі рівні зуби, а в мене
неначе серце засміялось.
Подала я на стіл вечерю, з ’їла сама шматок, а він
трощить гуску, як голодний вовк, аж кістки тріщать в
зубах. З ’їв усю гуску до останку. Вже в місті погасло
світло в вікнах. Він встав з-за стола та й почав прощатись
зо мною. «Куди ж ти оце йдеш проти н о ч і» ? — питаю я
в його. «Т а йду до знакомих, бо там мене ждуть; проси
ли на ніч, а завтра жди мене до себе ввечері». Попрощав
ся він зо мною та й пішов в город.
Другого дня ходила я, неначе п’яна. Цілий день вер
титься він у мене перед очима. І діла не робила. Сиджу
та все думаю про його. Коли смерком знов рипнули двері.
Входить він у хату, а в його під пахвою індик. А я кажу
до його: «Н ащ о ти втрачаєшся та купуєш птицю?» «Н а
те,— каже,— що тебе люблю». З ар ізав він індика, я опат
рала, половину зварила, половину спекла. Уклав він у ко
пи трохи не всього індика та й каже: «О то коли б оце по
чарці! Чи нема в тебе горілки або вина»? А я кажу: «Н е
ма й не буде, бо я дала богові зарік не пити; була мені,
бач, притичина на кладовищі, та я з того часу й заріклась
пити. «Дурний твій зарік! — каже він.— Піду ж я в город
та зап ’ю оцього індика». Зн ов посидів він зо мною до
півночі та й пішов.
Ходив він до мене щовечора з тиждень або й більше.
Оце як тільки почне смеркатись, я вже жду його та варю
мамалигу. Купила полотна, пошила йому сорочки, полата
ла йому одежу, причепурила його. Боже мій, як я любила
його! Я б йому, здається, душу свою оддала. Ото одного
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вечора жду я його, а він не йде. Вже й надворі зовсім
смерклось; вже й зорі висипали на небі, а його нема. З в а 
рила я мамалигу, сиджу та думаю про його, а мене бере
сум та нудьга. Зд ається летіла б до його, якби знала, де
він. Вийшла я надвір, надворі поночі, тільки місто на горі
й попід горою вже світиться вікнами. Вийшла я за двір,
нема його. Я пішла шляхом з гори: думаю, чи не стріну
його. Зійш ла я з гори, вийшла на маленький горбик, див
люся, під горбиком над річкою ледве мріють циганські
шатра. Коло одного шатра горить багаття, висить казанок,
а коло вогню сидить циганка в червоній хустці на голові.
Я зар аз впізнала ту циганку ворожку, що мені ворожила
в саду. Коли дивлюсь, з-за шатра вийшло щось високе
та рівне та й приступає до вогню. Блиснув огонь на його...
Ой лишечко мені! Це ж мій Грегор! Дивлюся я, з шатра
виходить старий високий циган, такий заввишки, як Гре
гор, а за ним другий молодий та тонкий. Постояли вони
коло вогню, поговорили з Грегором та й пішли за шатра
в лози. А Грегор стоїть коло вогню, махає руками та й
балакає з циганкою. Мене взяв жаль. Я хотіла вже бігти
до багаття, але згадала, що в тих циган такі страшні со
баки, як вовки. Коли чую, старший циган з ліз крикнув
на Грегора; він і собі пішов за шатра в кущі. Стою я та
й не знаю, чи йти мені додому, чи ні. Пішла б до Грегора,
та боюся циган. Коли дивлюсь, з дороги звернув якийсь
чоловік, а за ним другий, та й пішли просто до багаття.
Поставали вони коло вогню та щось питають в циганки.
Циганка махнула їм рукою за шатра, на лози. Один з їх
повернувся лицем до вогню; я впізнала того лакея, що
служив разом зо мною в грека. Ото й вони пішли в кущі.
Глянула я на шлях, знов повернули з шляху якісь люди,
вже не знаю, чи цигани, чи міщани, та й ті пішли в кущі.
Стояла я, стояла, дивлюсь на кущі, нічого не видно. Д о
лина чорніє, як темна ніч. В лозах ані шелесне лист. С о
баки сидять коло циганки та дивляться на казанок. В
шатрах усі цигани поснули. Стояла я, стояла та й пішла
додому. «Чи не ходить часом Грегор до тієї циганки на
вечорниці?» — думаю я, йдучи додому.
Другого дня ввечері знов прийшов він до мене. Він
через поріг, а я в сльози. «Чого це ти плачеш, Н асте?» —
питає він у мене. « А тим,— кажу,— що ти вчора не при
йшов до мене та ходив до тієї поганої циганки ворожки,
що в саду панам ворожить». «Д о якої ц и ган ки ?— каже
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він.— Я вчора був на роботі, а ввечері і з шинку не ви
ходив». «Д обре,— кажу,— не виходив, коли я бачила, як
ти балакав з циганкою коло багаття, а потім пішов з яки
мись циганами в лози. Я стояла на горі, все тебе ждала
й усе бачила».
Як сказала я це, в його очі блиснули так страшно,
що я аж злякалась. Поглянув він скоса на мене, насупив
свої чорні брови та й каже: «Ти, Насте, бачила когось
іншого, що схожий на мене; хіба нема людей схожих?
Не плач, Насте, бо ти дурнісінько плачеш: я вчора вве
чері пив в шинку і цілу ніч з шинку не виходив».
Просиділа я з ним трохи не цілу ніч, голубила його,
незчулася, як надворі свінуло. Ото він іде од мене та й
каже: «Я тебе, Насте, полюбив, як побачив вперше в
червоній сукні. Чом ти ніколи не вберешся в червону сук
н ю ?» А я кажу: «Прийде неділя, я вберуся в червону
сукню. Приходь в неділю».
Ото прийшла неділя. Вбралася я в червону сукню,
жду його й варю йому вечерю. Вже й вечеря готова, вже
й надворі смерклося, а його нема та й нема. Вийшла я
на шлях його виглядати. Стою за ворітьми та все на шлях
поглядаю, а його нема. Зійш ла з гори, знов вернулась
до двору, а його нема. Вже на Ришканівці світло погасло,
і в городі почало світло згасати подекуди, а його нема!
Заж урилась я, аж голову схилила. Вернулась у хату, сон
мене не бере. Вийшла знов на шлях, дивлюсь, вже світло
в городі скрізь погасло, все затихло, все поснуло. Здихнула я важко, вернулась у двір. Коли це зразу щось
блиснуло на небі, неначе блискавка. Глянула я на небо, аж
над Кишиневом котиться з неба зоря, здорова та чер
вона, як огонь, та й покотилась понад моєю хатою, а за
нею потягся червоний довгий хвіст, неначе мітла. Іскри
так і посипались, аж зашипіли та зашкварчали. Тріснула
зоря, блиснула й десь впала за горою та й розсипалась
іскрами. Усі гори й долини стало видко, як серед дня.
Глянула я на двір, аж коло хати стоїть Грегор, високий
та рівний, неначе намальований на білій стіні. Я глянула
та з переляку трохи не впала: так забило мені дух в
грудях. Стою я на одному місці й не маю сили з місця
рушити. Він вглядів мене та й каже: «Д е це ти, Насте,
ходиш так пізно?» А я стою, як стіна німа: мені здалося,
що це перелесник впав до мене в двір та й став Грего
ром. Він знов говорить до мене, а я стою й не можу з пе
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реляку слова промовити. В зяв він мене за руку, увів у
хату, засвітив світло, а я сіла на лаві та тільки дивлюсь
на його. Він глянув на мене та й каже: «Чого це ти така
бліда стала та біла як крейда?» Я аж тоді опам’ятувалась
та й кажу: «Скажи мені, Грегоре, хто ти такий? Чи доб
рий, чи лихий чоловік». «А вж еж ,— каже він,— добрий,
коли тебе люблю, як свою душу; це, мабуть, тебе налякало
те, що з неба огнем впало». « А перехрестись,— кажу я,—
нехай я побачу хоч хрест на тобі; я ще ні разу не бачила,
щоб ти хрестився або молився богу». Він узяв та й пере
хрестився тричі до образів та й каже: «Оце, Насте, я
став під хуру в одного купця. Отут я приніс одну річ:
нехай постоїть в тебе до світу, а перед світом я заїду
кіньми та й візьму». «Н ехай,— кажу,— постоїть, про ме
не, в сінях або в хаті». Ото він вийшов надвір. Дивлюся
я, він пре в сіни якусь здорову скриню з дощечок, таку
саму, в яких купці привозять крам. Поставив в сінях,
накрив соломою та й пішов.
Л ягла я спати. Спала, як не спала, тільки дрімала, а
мені все сниться, що з неба летять огневі змії, блищать,
як блискавка, та все падають в мій вивід, а з комина
виходить Грегор, то червоний, як огонь, то чорний, як
сатана. Тільки почало на світ благословитись, Грегор
постукав у вікно. Я одчинила. Він викотив ту скриню з
сіней, кинув на віз та й каже: «Прощай, Н асте! Я швидко
до тебе не вернусь. Жди мене аж на різдво; не кажи ж
нікому, що я в тебе був цієї ночі». С казав він це та й пої
хав на гору.
Він поїхав, а мене взяв жаль. Я плакала цілий день,
плакала й вечір. Жаль мені за ним, як за рідним батьком.
Н астала пилипівка. Почалася зима. Н абрала я додому
роботи, сиджу та шию, та все про його думаю: і жаль
мені за ним, і страшно його, і сама не знаю, кого я так
гаряче кохаю. Минають тижні, а я все про його думаю
та й сама не знаю, чи добре я зробила, що його полюби
ла. Х очеться мені в людей поради питати, бо сама я ніяк
не можу дати собі ради. Ото взяла я свою роботу, пішла
до Х аброні на оденки та все чисто їй розказала, неначе
перед попом висповідалась. А Х аброня слухала, слухала
та й каже: «Це тебе покохав якийсь пройдисвіт, а може
й злодій; хіба мало в нас тих пройдисвітів в Кишиневі?
Була,— каже вона,— й мені така притичина: внадилось
до мене якесь ледащо та ще й на лихо таке гарне, а я че345

рез його три дні в тюрмі сиділа». А я кажу: «М оже, твоя
й правда: це, мабуть, сам нечистий внадився до мене: не
дурно ж він раз прилетів до мене перелесником та й упав
у мій двір».
Думала я про його цілу пилипівку. Х отіла забути, ніяк
не забуду: ті пишні великі очі так і сяють передо мною,
як вечірня зоря, куди не повернуся. І лягаю спати з дум
кою про ті чорні очі, і встаю з думкою про їх. Думала
його не ждати, але все його ждала, в вікна виглядала. Оце
часом на базарі вгляджу де чорні кучері або очі, схожі
на його очі, то моє серце так заграє, так заб ’ється, що в
мене сльози виступають в очах... «Буду,— думаю собі,—
говіти! Піду висповідаюсь, дам зарік його не любити,
його навіки забути, а на різдво й двері запру, як він при
йде». Одяглася я, пішла до церкви. Йду до церкви й при
мічаю, що мої очі самі так і плачуть, так і заливаються,
сльозами, неначе я з ним прощаюся навіки. Ото одговіла
ся я та все думаю: що це я вчинила, що його полюбила?
Як умер мій покійник Василь, я ж заріклася до смерті
нікого не любити. Стало мені сором, аж щоки зайнялися
огнем.
Ото вже прийшла кутя. Варю я кутю та узвар та й
думаю: зварю тільки для себе одної. Коли дивлюсь, я
й не зогляділась, як зварила на двох... Думаю одне, а
роблю друге та все його жду, аж у вікна виглядаю. «Б о
же мій милостивий та милосердний!— думаю я,— що це
діється зо мною? Не прийму я його більше, не хочу я
його ждати». А ле чую, що в грудях серце так і тріпаєть
ся, як пташка, щоки горять, голова пашить огнем: я чую,
що його жду. Вже настав святий вечір, вже почало смер
катись; я вуха насторочила та й слухаю, чи не застуко
тить попід вікнами. Шелесне вітер акаціями під вікном,
а мені здається, що він от-от застукає в двері і ввійде
в хату. Повечеряла я, як не вечеряла. Молилася богу,
думка не летить до бога, та все до його. «Пропаща я на
віки! Чимсь нечистим він причарував мою душу»,— ду
мала я, лягаючи спати.
Н а перший день різдва убралась я в червону сукню та
й пішла з Хабронею погуляти на базар. Вертаюсь з базару
й тільки що увійшла в хату, а він за мною шусть на по
ріг! Неначе з комина вилетів. Як стояла я, так і впала
йому на груди та за сльозами й світу не бачу.
Скинув він кожух, а на йому убір гарний та дорогий:
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синій суконний жупан з гудзиками, добрі чоботи, синя
жилетка, а на жилетці аж чотири ряди здорових гудзиків
так і сяють; шия з а в ’язана червоною хусткою. Стоїть
він передо мною, як літнє сонце на мене світить; високий
лоб з чорними бровами аж сяє, а довгі вії позакручува
лись над очима, як кучері. «Н ащ о ти мене так мучив?
Чом ти не навідався до мене хоч на часину? Я трохи не
вмерла за тобою »,— кажу я. А він витяг з кишені хус
точку, ро зв’язує та й подає мені добре намисто; аж п’ять
разків! Т а яке намисто! не просте, а панське: кожна на
мистина кругленька, неначе виточена. Майнуло те намис
то в його руках перед вікном на сонці, аж блиск пішов по
стінах. «Оце на тобі, носи та мене не забувай,— каже
він.— А тепер на гроші, купи м’яса, а я куплю горілки
та вина; готуй вечерю, бо я прийду з гістьми». Вийняв
він з кишені гамана, розшморгнув, а звідтіль так і поси
пались на стіл срібняки, а між ними й червінці, та ще й
виглядає сувой асигнацій. «Д е ти,— кажу,— Грегоре, на
брав такого грошей, та ще й червінців?» А він каже:
«Зароби в: тепер на моїй ниві був добрий врожай; бач,
як я зодягся та прибрався». «Чи можна ж,— питаю,— по
кликати й куму Хаброню до себе?» « А чом ж е !— ка
же.— Клич і Х аброню і всіх своїх кумів: на всіх настачу».
Пішла я на базар та по дорозі забігла запросити Х а б 
роню і потім од радості й незчулась, як облітала трохи
не всю Ришканівку та запросила усіх кумів. Н а базарі
стріла знайомих молдаванок та й тих запросила. Щ ось
таке зо мною сталося, що я була готова всіх скликати
до себе, неначе на весілля. Приходжу я додому, вбралася
в червону сукню, аж іде Грегор і несе здорові пляшки
з горілкою та з вином. З Грегором прийшов якийсь ста
рий високий чоловік: голова сива, брови й вуси сиві, а
сам чорний, очі здорові, чорні та страшні. Придивляюсь
я до того старого, а він з лиця схожий на Грегора, не
наче його батько... З а старим увійшов у хату ще один
парубок, неначе молдаван, високий, тонкий та кучерявий.
Надвечір збіглися до мене усі куми. Х аброня та М арта
стали коло печі та готують вечерю, а я сиджу та не на
дивлюся на Грегора. Ото він налив чарку горілки та й
подає мені: «О це,— каже,— тобі, Насте, перша чарка».
Я на той час усе забула: що й зарік давала не пити, що
й сповідалася й причащалася. Одібрав нечистий од мене
пам’ять: я взяла та й випила одну, потім другу. З ак р у 
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тилась в мене голова, а на серці така радість, така ра
дість! Т ак би, здається, і співала, й танцювала та все
до серця пригортала Грегора. Н апав на мене якийсь сміх.
Н а кого не гляну, та й сміюся; хто що скаже, я сміюсь;
гляну Грегорові в вічі, регочусь. Його чорні кучері та
довгі вії неначе лоскочуть мене по душі: він осміхнувся
до мене, а я регочусь, аж сльози виступили з очей. «Чого
ти, Насте, так см ієш ся ?— каже мені Х аброня.— Гляди
лиш, щоб після не плакала». Я глянула на неї та разом
і перестала сміятись; чогось на мене напав сум. Втерла
я рукавом сльози та чогось пригадала ворожчині слова...
Згадал а та й засмутилась.
Посідали гості кругом стола, п’ють та балакають. С та
рий дід усе розмовляв з Грегором про Ясси, про Букурест та про якісь коні. Подала я на стіл вечерю. Чолові
ки так і кинулись на печеню, як вовки на вівцю; беруть
руками м'ясо, тягнуть з тарілок так нечепурно, аж юшка
тече по скатерті та по грудям. Старий дід зам урзав мор
ду трохи не по самі вуха. Повечеряли ми та давай знов
пити. В мене почала голова морочитись. Х аброня та
М арта виступили серед хати, попіднімали руки вгору та
давай пританцьовувати одна до другої, та приспівувати
молдаванської пісні. Я тільки пам’ятаю, що молодий па
рубок сів коло Марти, а потім пам’ятаю, що старий дід
почав змагатись з Грегором за якогось вороного коня, що
Грегор продав десь за границею; пам’ятаю, як вони пов
скакували з лави, як стояли серед хати, страшно кричали
та совались один до другого з кулаками; пам’ятаю, як
страшно в їх блищали здорові очі. З того страху я впала
на ліжко та й вже нічого більше не бачила й не чула...
Т ак ми пили та гуляли усі святки. Я забула бога й
людей і не пам’ятаю, що зо мною діялось. Нечистий об
плутав мене, неначе яка напасть. Грегор жив у мене.
Я перестала й сусід соромитись. Куми з мене сміються
в вічі, а мені й байдуже. А ж після водохреща вийшов
трохи чад з голови. Почала я думати, що це зо мною ді
ється? що далі зо мною буде? А Грегор цілісінький деиь
спить, а ввечері попоїсть та все кудись ходить. Питаю я
в його, куди він ходить, він не каже. Ото раз надвечір
сиджу я з ним, надумалась та й кажу: «Щ о ж, Грегоре,
далі з нами буде? З мене люди сміються. Я для тебе
забула бога й людей, забула, що дала богові зарік не пи
ти й не любити». А він каже: «Дурні ви молодиці! Н о
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ситесь з богом, як з писаною торбою: то не вважай на
бога та люби мене, та й годі». Я перехрестилась та й
кажу: «О тж е, я не дурно думала, що ти неспроста до
мене ходиш, коли про бога таке говориш. Чи не накла
даєш ти з нечистим? Скажи мені усю правду, коли мене
любиш!» Він зареготався та й каже: «Якби я був молоди
ця, то ти б ще сказала, що я відьма». «Ж артуй,— кажу,—
не жартуй, а нам треба повінчатись та жити вкупі, як
слід, по закону. Я сама в хаті; зоставайся в мене за ха
зяїна». Він як зарегочеться та й каже: «Я б літом здох
в твоїй хаті. Нема в світі, як вольна воля на степах або в
лісі. Мені важко дихати в хаті». «Х іб а ,— кажу,— ти на
літо на степах стаєш за чабана?» «Здурів би, чи що, щоб
за чабана став,— каже він.— Я циган і літом живу в ци
ганському шатрі. Х іб а йди зо мною в шатро на літо, то
я з тобою повінчаюсь».
Як сказав він це, я так і остовпіла. «М оже, ти,— ка
же він,— не будеш мене любити, що я циган?» Глянула
я на його гарну вроду та й кажу: «Коли б ти був не тіль
ки циган, а навіть татарин, я тебе любитиму, бо не маю
сили тебе не любити. Ти мене чимсь причарував, не тіль
ки чорними очима та бровами...»
Прожив він у мене до масниці. Як тільки стала весна,
він десь щез, навіть зо мною не попрощався. Зн ов зоста
лась я, неначе удова, одним одна в хаті з своїми думка
ми та гріхами. Х одж у в місто на роботу та вже й про
каяття не думаю.
Перед Великоднем прибули цигани й розкинули ш ат
ра над Бичком. Я пішла до тих шатрів, перегляділа усіх
циган, а його не знайшла. Побачила й ту циганку, що
мені в саду ворожила, питаю в неї, чи не бачила вона
Грегора, чи не чула вона про його; вона каже, що не ба
чила й не чула. Н ад самою річкою стояло здорове
шатро, мабуть, якогось багатого цигана. Ш атро всередині
було позапинане килимами; килими розстелені долі. Коло
шатра стояли добрі вози; вештались гарно повбирані ци
гани. Я півдня стояла коло того шатра, думала, чи не по
бачу свого Грегора, а його не було.
Н астала красна весна. Зацвіли абрикоси. Вже й В е 
ликдень минув, минули й проводи. Ото раз вночі,
вже
аж перед світом, чую я через сон, щось затупотіло під
хатою, неначе приїхало на коні. Я прокинулась й затру
силась. Чую, стукає в двері. Я скочила з постелі й про349

жогом побігла в сіни. «Н асте, одчини»! — каже хтось.
Я зар аз впізнала його голос. Одчинила я двері. Надворі
видко, як удень: місяць стоїть серед неба. Дивлюсь, коло
хати стоїть високий вороний кінь, прив’язаний до акації,
шерсть на йому аж вилискується проти місяця. Коло ко
ня стоїть Грегор і одв’язує од сідла здорового мішка.
Я так і кинулась до Грегора. А він каже: «Засвіти , Н ас
те, світло, та швидко! Як можна швидше!» Побігла я в
хату, засвітила світло. Він увійшов у хату та й каже:
«Позапинай вікна». Я позапинала вікна одежиною та
хустками. Дивлюся на його, а він стоїть передо мною блідий-блідий та неначе втомлений. Очі страшно блищать,
а на лобі синіє попруга неначе од батога, аж кров запек
лася; сорочка на йому розідрана од коміра аж до пояса.
Голе плече й половина грудей блищить, неначе викована
з міді. Н а сорочці й на руках червоніє кров. «Грегоре,
серце моє! Чи ти з ким бився, чи на тебе напали розбій
ники? Х т о це тебе так покалічив?» — питаю я в його.
А він каже: «Н ема часу розказувати; візьми оцей мішок
та сховай в погребі або де в соломі, аж поки я до тебе
знов прийду». «Щ о ж це таке в мішку? — питаю я,— мо
же, мені якого гостинця при віз?» Н е втерпіла я, взяла
та й розшморгнула з а в ’язку. Дивлюся, а там дорогі шов
кові сукні та тонкі дорогі сорочки: все пом’яте, жмутами
набите в мішок... Я догадалась та й кажу: «Грегоре, ти
когось обікрав! Н е хочу я краденого добра. Я бога маю
в серці. Н ащ о ти крадеш? Я не буду держати цього доб
ра в своїй оселі. Ти й сам пропадеш і мою душу згубиш».
Він спахнув, як огонь. Чорні очі страшно блиснули, аж
в мене ноги затрусились. Я не вгляділа, звідкіль він ви
хопив ножа, вхопив мене однією рукою за плечі, а другою^
підняв ніж надо мною та й каже: «Х овай зар аз оцей мі
шок та нікому й слова не кажи, що я в тебе був, тебе
бачив. А коли ти кому слово скажеш, то я тричі всаджу
оцей ніж тобі в груди й покраю тебе на шматки, як по
краяв свою жінку та її коханка. Чуєш! Я тебе вб’ю, хоч
люблю тебе, як свою душу. З злодіями нема ж артів»!
Гострий ніж блиснув надо мною в здоровому кулаці.
Грегор став страшний, як сатана. Люті очі блищали, не
наче в звіра. В мене в душі похололо. Як стояла я, так
і похилилась на його руку. Він мене одіпхнув ні живу ні
мертву, вхопив мішка, вибіг надвір, вкинув у погріб та й
знов увійшов у хату. Я сиджу на лаві, як мертва. Він
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вхопив мене обома руками, пригорнув до себе та й каже:
«Я тебе злякав; не бійсяі прощай, та нікому не кажи, бо
й сама на Сибір підеш разом зо мною». Вибіг він надвір,
скочив на коня та й вилетів з двора. Я за ним надвір, а
за двором ще троє сиділо на вороних здорових конях.
Я тільки почула, що коні заприхкали й полетіли на гору,
як птиці.
Чи це він, чи ні? Чи снилось мені, чи й справді це
все було! Насилу-силу ворушиться в мене думка. Опам’я
талась я, дивлюсь: місяць світить, як удень. Н а горі
видко усей Кишинів. Доми й церкви біліють. С крізь ти
хо, як у сні. Мені стало холодно. Чую, що я уся дрижу.
В грудях стукотить серце, неначе хоче вискочити. В ву
хах задзвеніло, потім зашуміло. Я дивлюсь на хату, две
рі одчинені. Мені чогось здалося, що мене обікрали зло
дії та хотіли вбити, що один злодій замірився на мене
блискучим ножем. Я крикнула і, як несамовита, побігла
вулицею до Хаброні. Стукаю в її двері та кричу. Вибігла
Х аброня й перелякалась. «Щ о це з тобою, Н асте?» —
питає вона в мене. Ото ввела вона мене в хату, засвітила
світло. Я вся дрижу, аж зуби цокотять, а голова горить,
неначе в огні. «Х аброню ! — кажу я,— дай мені свяченої
води. Нечистий спокушає мене: був у мене сатана оце
тільки що та трохи не зарізав мене». Напилась я свяче
ної води, та мені й полегшало. «М абуть, приїздив оце до
тебе отой злодій Грегор»,— каже Х аброня. « Т а еге ж! —
кажу я,— та такий страшний, побитий, та трохи мене не
заколов ножем».
Розказала я усе чисто Хаброні, а вона каже: «Ц е до
тебе справді нечистий причепився. Коли б часом не ста
лося тобі якого горя. Ото злодії когось обікрали, а зав т
ра поліція буде нишпорити та трусити по городі. Треба
нам зар аз десь діти того мішка, бо ти будеш сидіти за
його в тюрмі».
Пішли ми з Хабронею, витягли з погреба того мішка,
взяли заступа, та через городи, та на гору, та зайшли
аж за гору, та й закопали його в проваллі. «Тепер ходім
та лягаймо спати! — каже Х аброня,— а як ще прийде до
тебе той нечистий, то ти поклич поліцію».
Прийшла я додому та вже й спати не лягла. Сиджу
на призьбі та боюся і в хату ввійти: так і манячить блис
кучий ніж над моєю головою. Тільки що почало розвид
нюватись, дивлюся я, аж летять шляхом проз двір мос
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калі на конях, а за ними поліція та і дмухнула на гору.
Коли біжить Х аброня та й каже, що вже трусять у сусід
на кутку, перетрусили усе в хаті в куми М арти, знайшли
якийсь лантух з краденим добром. Кажуть, цієї ночі завіз
до неї якийсь молодий циган. М арту вже взяли в тюрму.
Не вспіла Х аброня вийти з мого городу, набігла поліція
до мене, перетрусила усе чисто в хаті, в скрині, в комір
чині, в погребі. Тільки що одчинили скриню, в мене в
душі похололо: ото, думаю, знайдуть те дороге намисто,
що подарував Грегор, то й буде біда. Перекидали усе в
скрині, а намиста нема! А ж мені дивно стало! М абуть,
вкрав той, хто подарував, бо я часом кидала незамкнуту
скриню, як він був у мене. Як пішла поліція з двору, я
аж перехрестилась. Ото пішли ми з Хабронею на базар,
чуємо, усі говорять, що цієї ночі цигани розбійники вби
ли на шляху за Кишиневом якусь паню, її горничну й
погонича. В одній корчмі на яру пили ті цигани. Опівно
чі верталася додому в своє село якась багата пані. Ц ига
ни знали, що вона буде вертатись з гостей, та й засіли
в рову під горою коло самої корчми. Тільки що карета
минула шинк, вони вискочили та й спинили коні. Один
циган кинувся до погонича і вдарив його ломом по голові.
Погонич так і покотився з козел. Тоді цигани витягли з
карети паню. Один циган вдарив і її ломом по голові;
вона впала. В кареті сиділа горнична. Вони витягли й
горничну й почали її бити ломом. Вона впала навзнак на
землю і все закривала лице долонями, бо була дуже гар
на. Цигани розмізчили їй пальці на пелюстки і таки вби
ли. Потім випрягли коні, поскакали в село й напали на
дом тієї пані. В домі вже усі спали. Цигани повиймали
вікна, понадівали на лице машкари, пов’язали слуг, вбили
економа, розламали скрині й позабирали гроші та усе до
чиста добро. В той час, як вони порались в домі, пані опа
м’яталась і якось долізла до шинку. В шинк заїхали мол
давани і нагодився якийсь пан. Ш инкаря жида з в ’язали,
а пан та молдавани кинулись в село, наробили гвалту і
погнались за циганами. Цигани вскочили в Кишинів, а з
Кишинева шляхом до Дністра та в ліси. Погоня побігла
за ними. Пастухи розказали, що бачили чотирьох циган
на дорогих конях, що вони вскочили в ліс і десь похова
лись в лісі.
Розказую ть нам це люди, а я тільки мовчки поглядаю
на Хаброню , а вона на мене. «М абуть, це порався твій
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Грегор та твої гості,— каже Х аброня.— Тепер же мовчи
та нікому й слова не кажи, що ти їх бачила, бо підеш на
Сибір». « А може й не вони,— кажу я.— Х іб а мало ци
ган бродить по Басарабії?» А сама чогось аж трушусь:
і світ мені став немилий, і сон мене не бере. «Н евж е,—
думаю,— мій Грегор не то що злодій, а ще й розбійник!»
Минув тиждень, я ходжу ні жива ні мертва. Коли
чую, знов люди гомонять на базарі, що вже впіймали тих
розбійників і що вони вже сидять в Кишиневі в тюрмі.
Кажуть, що з-за границі, з Молдаванщини вже давно
перейшла на Басарабію ціла юрба циган розбійників, роз
бивала по дорогах та переховувалась в лісах над Дні
стром. В глибокому яру, між горами, була страшна гу
щавина. Усей той яр так заріс кущами, що не тільки не
пройде чоловік, але й собака не пролізе. Через ту гуща
вину тече малесенька течія й тільки по тій течії з одного
боку можна пройти в ту гущавину і навіть конем проїха
ти. Розбійники вирубали там дерево та кущі й стали
шатрами. Москалі та поліція позганяли народ з сіл. К а
жуть, що собаки донюхались до того місця й почали бре
хати, як на звіра. Порубали кущі, увійшли москалі з
рушницями й зловили п’ятнадцять циган. Ш атра були
вистлані й обвішані всередині дорогими килимами. Т ам
стояло й четверо дорогих коней іна припоні тієї пані, що
цигани хотіли вбити.
Почула я це та й голову похилила... Через два дні вже
чую, що трьох циган засудили на смерть і їх будуть
стріляти за городом другого дня вранці. Х аброня по
тягла й мене на те місце. Іду я ні жива ні мертва. І бою
ся так, що мене аж пропасниця трясе, і цікава я знати,
чи то Грегора впіймали, чи кого іншого.
Прийшли ми за город на долину. Щ е й сонечко не
сходило, а народ біжить туди, аж спотикається. Д ивлю
ся я, на горі стоїть сила народу, а на долині біліє три
стовпи. Н арод гомонить, гуде, як бджоли в улику. Баби
хрестяться. Викотилось з-за гори сонце. Я глянула на
шлях, з гори полилася неначе річка москалів з рушниця
ми на плечах. Сонце блищить на рушницях. К урява під
німається, як дим. Коли це в куряві, неначе на хмарах,
з ’явився перший високий віз, потім другий і третій. Гля
нула я, на першому возі високо-високо над людськими
головами гойдається сивий, аж білий чоловік, прив’я за
ний до дошки спиною. Я впізнала того діда, що був у
2 3 — І* Нечуй-Левнцькнй, т. 4.
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мене в гостях з Грегором. Він сидів, похиливши сиву
голову, й не дивився на людей. Не встигла я одвести од
його очі, знов угляділа віз, а на йому сидить Грегор без
шапки. Як угляділа я його, та й крикнула не своїм голо
сом. Н а мене ніхто й не глянув, неначе я крикнула серед
лісу... Дивлюся я, на третьому возі сидить той високий
молодий циган, що був у мене в гостях з Грегором. Л ю 
ди гомонять, що то попереду повезли батька, цигана Костака, а за ним його старшого сина Сандула, а за ним
меншого сина Степана. Той Сандул був мій Грегор.
Позводили їх усіх трьох з возів і поприв’язували до
стовпів. Коло середнього стовпа прив’язали батька, по
праву руку коло його Грегора, по ліву руку меншого
сина. їм позав’язували очі білими хусточками. Я стояла
й думала, неначе це все мені сниться. П ам’ятаю тільки,
що народ втих, що стало так тихо, неначе там не було
й душі. Коли чую, народ кругом мене загомонів, що вже
швидко стрелятимуть циган. В мене руки й ноги затру
сились. Я й не стямилась, як кинулась втікати. Х аб р о 
ня вгляділа, що я біжу, та давай мене доганяти. А я все
біжу й сама не знаю куди. Я готова була бігти хоч на
край світу. Коли чую, бахнуло раз, другий, третій. Я
впала на землю і вже не пам’ятаю, що діялось зо мною.
Як опам’яталась я, то вгляділа тільки Хаброню , що стоя
ла коло мене.
Повела мене Х аброня додому. Ідемо ми, аж до цер
ков дзвонять. Х отіла я зайти в церкву, стала коло поро
га та й назад вернулась. «Тепер,— думаю,— й бог не
прийме моєї молитви; а за того, хто згубив з світу стіль
ки душ, гріх і молитись». А Х аброня каже: «Ходімо до
шинку, як вип’єш, то й лихо забудеш». Як пішли ми до
шинку, то я пила цілий день: і не снідала, й не обідала,
й не вечеряла^ та все пила. П ’ю та плачу, а Х аброня ме
не втішає. Вже опівночі жид замкнув шинк, а ми побра
лись з Хабронею попід руки та й пішли додому.
Отак-то, кумо, нечистий насміявся з мене. Од того
часу я вже закаялась пити й любити. Але часом і тепер
прийде година, то нечистий і приступає до мене, тягне
на спокусу та й тягне! Вже в мене ледве сили стає вдер
жатись од тієї чортячої спокуси.

В КАРПАТАХ
( З мандрівки в горах)
І
ДОЛИНА ДУНАЙЦЯ.
БУРЯ В КА РП А ТА Х

містечку Старому Санчі, котре сто
їть вже в горах, кінчається зал із
на дорога од Тарнова. Од Старого
Санча, невеликого містечка, до Щ авниці, куди я їхав на води, треба було їхати 40 верстов
кіньми по шосі. Я взяв місце в поштовому дуже доброму
омнібусі, і перед обідом омнібус помалу рушив у дорогу.
Шосе, обсаджене старими сливами угорками, здоро
вими й гіллястими, як у нас яблуні, в'ється по широкій
долині понад самим Дунайцем. Зелений неглибокий Дунаєць бистро плине все ніби з гори, переливаючи свої
хвилі по камінні, і своїм тихим шумом, ніби шелестом,
звеселяє мертву тишу в долині. По обидва боки широкої
долини піднімаються рядками закруглені гори, вкриті
густими ялиновими лісами. Долина Дунайця, в тім місці
таки добре широка, аж лиснить проти сонця зеленню роз
кішних нив та полів. Густа пшениця, високе жито, зеле
ний овес, ріпак, ячмінь мережать смужками усю долину
й нагадують родючі ниви України. Ш кода тільки, що
таких долин дуже мало в Карпатах. От перед моїми очи
ма майнула німецька колонія з високими білими мурова
23*
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ними домами, котрі тонуть в зелених грушевих та сливо
вих садках. От ми переїхали дерев’яний міст на Дунайці,
вкритий покрівлею на всю довжину. Долина стає все
вужча та вужча. Зелені закруглені й довгасті гори під
німаються все вище та вище. Вони перетяті й перерізані
подекуди вузькими балками, в котрих шумлять прудкі
гірські потоки та дзюрчать маленькі бистрі течії. День
був погожий, сонячний. В глибоких вузеньких балках
стояла сиза поетична імла, вкриваючи далекі темні, ніби
виглядаючі верхи гір наче прозорим серпанком. Н ад Дунайцем, на перших нижчих терасах, спадистих покатах
заманячіли мазурські хати, невеличкі присілки й хуторі.
Вони тонули в старих садках. Червонуваті небілені окола
хатів ледве було видно за старими сливами та кислицями.
Яка дивна ізумрудна зелень блищала в тих садках! Як
ясно лисніла зелена трава в садках, блищав зелений лист
на дереві! Ніде мені не траплялось бачить такої ясної
зеленої трави, такого густого зеленого листу на дереві, як
у Карпатах. Т а це й не диво, коли тут дощі поливають
землю сливе щодня, а наглі тучні заливні дощі з громом
бувають двічі на тиждень.
Які бувають дощі в Карпатах, мені довелось-таки з а 
раз довідатись. Я примітив, що за Дунайцем в вузьких
та довших долинах імла стає все темніша та густіша, а
далі зовсім заслонила туманом далекі узирі долин. Сон
це дуже пекло. В повітрі піднялась якась важка пара,
душна, гаряча, неначе в лазні, бо балки й долини завжди
там вогкі або й мокрі. З - з а верхів далеких гір вискочили
круглі хмари, білі, як срібло, жваві, ворушливі, мов живе
срібло. Вони ворушились, неначе живі, ширшали на всі
боки. Слідком за ними висунулись чорні густі хмари, не
наче валував десь чорний дим, який буває на великій по
жежі, як от часом горять смоляні та дігтярні рядки
крамниць в єврейських містечках. Десь далеко замиготіла
блискавка, бліда, дрібненька, неначе хтось грався, пере
кидаючись по небі золотими м’ячиками. Сонце стало
темніше, втратило половину блиску й ясності свого світу.
Гори почорніли. А страшні чорні хмари швидко висову
валися з-за гір, клубками летіли в синє небо й заслоня
ли чорною заслоною сонце. Увесь пейзаж одразу вкрився
густими тінями. Гори, вкриті ялиновими лісами, стояли
ніби обгорілі після пожежі. Х м ари спускались над горами
все нижче та нижче. Н адворі неначе смеркло. От одна
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хмара ніби впала з неба й зачепила вершок найвищої гори;
друга хмара сіла на тім’я другої гори. Ш видко верхи гір за 
кутались у хмари, і Карпати ніби підпирали, мов стовпи,
чорну стелю з густих хмар. Н адворі поночіло, а згодом
стало поночі, як в пізній темний вечір. Гори стали чорні,
як вугіль. Довгі долини по обидва боки шосе тяглися да
леко на всі боки між горами, мов темні коридори. Пей
заж став фантастичний, ніби не надземний, а підземний.
Здавалось, що ми під землею, в якихось велетенських
копальнях, котрі несподівано освітив зверху каламутний
смерковий світ. Коли це одразу блиснула страшна блис
кавка завширшки з долоню; вона вискочила з хмар, мов
огняний змій, вмить скрутилась, звилася, як гадина, і
оперезала півнеба. Страшний світ впав на чорні балки
й долини. Вдарив страшний грім. П ейзаж став схожий
на Т артар. Грім гримів, ніби гуркали раз у раз гармати.
Червоний світ од блискавки ніби запалив пожежу на
горах і в долинах. Здавалось, ніби гори тліли й жевріли,
як розпечене залізо. Картина була велична, але страшна,
як пекло. Н аставало одно з тих з ’явищ натури, перед
котрими в Індії леви та тигри стають смирніші од ягнят,
ховаються в печері вкупі з чоловіком і не зачіпають його
з ляку й страху.
Посипались рідкі краплі дощу, великі, як лісові горі
хи, важкі, як розтоплене оливо, а потім одразу полив
дощ як з відра. Здавалось, ніби розверзлись небеса, і
звідтіль лилась ціла річка на землю. Все закуталось, ні
би пірнуло в воду. Не видно було навіть понад шляхом
стовпів телеграфу. Здавалось, що ми потрапили на дно
якоїсь річки, де вода плине і під нами і над нами. А
страшна блискавка мигає та миготить, сливе без перестанку, раз у раз, десь близько, неначе поперед коней. Грім
гримить якось уривчасто, неначе з рушниці гуркає коло
самого омнібуса. Д ощ проривається в омнібус через щі
лини віконець й забризкує нас. Проти мене сиділа якась
товстуля, удовиця в траурі, нівроку її, така широка, що
зайняла своєю особою два номері. Вона смикала та під
гортувала під себе свою сукню, бо на неї бризкало й
хлюпало од вікон з обох боків, неначе ми сиділи не в
закритому омнібусі, а просто на дощі.
Через півгодини дощ перестав. Через шосе лилася
вода з гір, як через греблю. З усіх долин і балок в Дунаєць лилися скажені .потоки каламутної води. Скрізь у
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горах шуміла та булькотала вода. Грім падав на теле
графні стовпи, бо швидко ми налічили сім стовпів, на
котрих дерево було обдерте смугами завширшки на два
пальці або й на долоню. Обдерті смуги висіли по стовпах,
неначе поначіплювані білі стрічки. Стовпи стали рябі,
смугнасті, кострюбаті, і дивна річ, що блискавка навіть
не обсмалила їх, а тільки пообчахала смуги, як обчахають
лико з липи. По шосі валялись здорові гілки угорських
слив, вкритих зеленими сливками угорками, чорних, об
смалених. Т ак тут грався карпатський грім!
Ми в’їхали в невеличке село Лозецко, де зміняли коні
й перепрягали їх на поштовій станції. Улиця, вимощена
камінням, повилася вгору між двома горами. Тією вули
цею лилася ніби справдешня бистра річка. Вода досягала
до маточин коліс. Коні просто брели в воді. Погонич
під’їхав під самий ганок станції, одначе злізти з омнібу
са не можна було, не ступивши в воду вище кісточок.
Вода бурхала коло самісінького порога. З станції виско
чив молодий повновидий поштмейстер і виніс ослін, ніби
місток на ніжках, зроблений зумисне для підставляння
під омнібус пасажирам, встаючим з воза в таку негоду.
Ослін мав форму букви глаголя. Поштмейстер приставив
ослін до омнібуса. М оя повна сусідка ступила на ослін.
Він захитавсь і увігнувся під надзвичайною для його ва
гою. Сусідка трохи не бухнула в воду. Поштмейстер вхо
пив її попід пахви і звів з ослона додолу, мабуть трохи
підвередившись, бо аж кров налилася йому в лице. Виско
чив і я по тій кладці в ганок, а за мною актор з обголе
ними щоками. Ми увійшли в чистеньку світлицю пошт
мейстера, де стояла на простеленому новому килимі
гарненька мебіль, оббита рожевою матерією. Поки пере
прягали коні, старенька селянка бабуся внесла нам обід,
тривний, смачний і недорогий. Пообідавши швиденько,
ми рушили в дорогу.
Н адворі вже дощ зовсім перестав. Гори чорніли, не
наче якесь велетенське місто після пожежі. По декотрих
горах стлались хмари; деякі чорні верхи парували, ніби
куріли димом, і здавалось, от-от спахне червоне полум’я
з обгорілих верхів, бо вже валує дим. Ш осе вилося все
вгору та вгору. Потоки каламутної води ревли та шумі
ли. Зелений Дунаєць став сливе жовтий. Долина ставала
все вужча, а гори піднімалися все вище та вище. От і
єврейське містечко Кросцєнко, а за ним і Щ авниця.
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II
Щ АВНИЦЯ

Містечко Щ авниця Вижня розкинулось в долині не
величкого, але шумливого Руського Потоку вище од шо
се, котре круто повертає вгору возвозом в западину чи
терасу вищих гір до мінеральних джерел. Одного ясного
погожого дня я пішов оглядати мазурське село в К ар 
патах.
З пригорка видно всю долину, в котрій розкинулась
Щ авниця. Серед долини по дрібному камінні шумить
Руський Потік. Бистро течуть його сизі хвилі з каменя
на камінь. Вода зелена та чиста, як сльоза, холодна, як
криничана. По обидва береги зелені лужки, а по лужках
зеленіють рідкі садки. Здорові дикі груші та яблуні роз
кішно розкидають гіллясті листаті верхи. Це місце має
красу щиро ідилічну. Зелень надзвичайно ясна. Не гаря
че, але ясне проміння заливає садки й луги. Вода бли
щить на сонці; скачуть хвилі по каменях та навівають ти
ху задуму...
В селі поза єврейськими крамницями стоять рядки
хатів, побілених, з квітниками під вікнами. Ці селяни вже
схожі на міщан. Н а Потоці стоїть водяний пильний тар
так, чорний, невисокий. Вода проведена через довгі лотоки й падає зверху на колеса. Коло тартака складені
здорові купи претовстих колодок ялини та тертиць. З а
тартаком небагата панська оселя, а проти неї костьол убо
гий, старий, без бані, неначе довгий дім, оббитий драни
цями; його стіни так само обшиті рядками драниць. К ру
гом претовсті столітні липи. К аж уть діди, що цей кос
тьол перероблений з церкви і що колись і в Щ авниці
були русини, та всі вимерли в якусь велику холеру. Щ о
і в Щ авниці жили колись русини, це може бути й прав
да, бо тут я бачив на рукавах сорочок у дівчат червоні
ткані смужки й свитки українські, хоч тип людей чисто
мазурський.
З а костьолом тягнуться двома рядками мазурські ха
ти над Потоком. Я зайшов у перший двір, хоч і ніякого
двора там нема, бо хати од улиці зовсім не одгороджені.
Входжу в одну хату, там сидить молодиця-мазурка, вже
літня, напнута червоною хусточкою, і в спідниці. Лице
бліде, сухорляве, мізерне, нужденне; віка червоні, очі за359

снічені, неначе пригасли од недостачі поживку. Приві
тався я до неї, кажу, що я здалека й хочу роздивитись
на тутешні хати. Дивлюся я, хатка невеличка, стіни не
обмазані й не білені, червонуваті од натурального кольо
ру ялинового дерева. Н а стінах під стелею образи папе
рові, під склом. По один бік стоїть ліжко. Н а ліжку ва
ляється розкидана одежа, дві подушки. Збоку — одна
лава. Проти дверей коло вікна стіл. Діл нечистий. В хаті
темно, хоч вікна чималі, і якось неприємно. В хаті тільки
груба, а печі нема.
— А де ж ви їсти варите? — питаю я в молодиці.
— А отам в другій хаті через сіни.
Я пішов у ту хату. Т о була страшна к у р н а хата.
Мені здалося, що я вліз у комин, обліплений сажею. К о
ло порога стояла піч, неначе давній ідольський жертов
ник. Це був куб, складений з каміння. Н а йому горіли
дрова. Дим ішов просто на хату й виходив у дірку, про
рубану в стелі. Стіни чорні, вкриті сажею. Н а долу
грязь, якийсь барліг, тріски, шматки дерева, бо в хаті
стояв верстат для стругання дерева. Під стелею на бан
тинах лежали колодки й сушились в диму. Ш ибки в вік
нах ледве було знать. Я нічого на своєму віку не бачив
сумнішого од цих хат. Мені здалося, що я в печері ескі
мосів.
З других опрічних сусідніх хатів прийшло кільки ма
зурок. Які то були бліді, нужденні, захуджені люди! М е
ні ніде не доводилось бачити таких убогих, замлілих та
захарчованих молодиць. М азурки були на вигляд ще
мізерніші од русинок, бо були ясні блондинки. Тонка
бліда шкура на лиці аж світилась... Од диму очі були
червоні.
Мене обступили й обстали мазурки та мазури, роз
питували, з якого я краю, розказували про своє убоге
життя. Одна молодиця показала мені житній та вівсяний
хліб, спечений в формі коржа завдовжки в долоню. Х ліб
глевкий, кислий. У дворі в кутку стояла ще одна неве
личка хатка. Я одчинив двері. Двері вели не в сіни, а
просто в курну хату. Н а жертовникові-печі горів огонь;
коло вогню був приставлений горщик.
— Д зень добрий ц ьотун ці!— гукнув я через поріг.
З хати ніхто не обзивався. Одначе в хаті в кутку
хтось шелестів, неначе перегортав солому. Мені здалось,
що там вештається молодиця, готуючи обід.
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—
Дзень добрий, ц ь о ц ю !— крикнув я вдруге. І знов
нема одповіді.
Я переступив поріг і заглянув у куток за двері. Т ам
коло ясел стояла ряба корова й смикала з драбини свіжу
траву. Коло неї стояло малесеньке телятко.
«Це гарна «цьоця»! Не дурно вона не обзивалась до
мене»,— подумав я й пішов у світлицю. Боже мій! яка
нечистота! який хаос в тій світлиці! Не метено, не при
брано; все порозкидане. А яке убожество! В хаті не було
ні живої душі. Повітря було таке важке, що я швиденько
вискочив у двір... «О т де широчезне поле для гуманної
діяльності галицької польської ш л я хти !— подумав я.—
Польська шляхта покладає свої сили на полонізацію та
латинщення русинів, грається єзуїтськими комітетами, ті
шиться розповсюдженням польського язика між русина
ми. Все це не більше, як шкідливі й не гуманні панські
витребеньки, не варті доброго слова. Пани поляки краще
зробили б, якби самі та їх панії глянули на оту грязь,
неохайність, на оте народне убожество та нужденність
гірських мазурів... Польські пани краще зробили б, якби
завдали собі гуманне завдання обчистить оту грязь, на
вчити польських карпатських хлопів ставити печі, робить
виводи-димарі, держати в чистоті хати, будувать кращі
хати, пекти людський хліб, а не якісь глевкі коржі з
житнього та вівсяного борошна. Підняття народного добробуття, народна просвіта — були б багато вищими зав
даннями для польських панів, ніж надаремна й непотріб
на іграшка в полонізацію галицьких українців. Польські
пани не впали б у гріх, якби таку саму свою діяльність
обернули й на наших убогих галицьких русинів. Х оч би
наші русини мали не тільки повний рот, але й повну хату
польських слів, польської мови, то це не підніме їх розу
му, не піднесе вище їх добробуття, бо з польських слів
не навариш тривного смачного борщу, не спечеш печені,
не пошиєш чобіт, не заплатиш податі. Полонізація руси
нам нічого цього не дає... Через це вона не варта й шага.
Це просто панська та єзуїтська іграшка та й годі. А як
я глянув на те убожество мазурів, то аж жаль спав мені
на серце».
Пішло потім монотонне життя на водах; пиття вод
рано й вечір з музиками в додаток. В Щ авницю на води
приїжджає не дуже багацько гостей, та й то половина
євреїв, та ще й дуже простих, в патинках, з пейсами на
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висках, товстими, як німецькі ковбаси. Д руга половина
наїзду набирається душ на вісім-десять, не більше. Венгрів було зо два та зо три німці. Гостиниці зовсім по
рядні тільки ті, що належаться до Краківської Академії
наук, котрій подарував дідич Ш аляй ті мінеральні джере
ла й землю. Другі гостиниці показують, що Щ авниця —
ще не в Європі, а в П ів-А зії, як пише Ф ран цоз. Простирядла на постелях, наволічки не міняються по шість не
діль. М атраци тверді, напхані соломою. Подушку дають
одну, тонісіньку, як млинець. Укривала для вкривання
тоненькі, літні, а тим часом в горах бувають холода, як
восени. Температура часто знижується до 12° Реомюра.
Х т о їде в Щ авиицю, той мусить везти з собою бебехи,
укривала тепліші й простирядла,— сливе усю постіль.
О бстава в номерах, як у єврейських заїздах або гостиницях по малих містечках. В великі дощі та заливи готелі
течуть, як старі діжки. Через покрівлю ллється дощ
в номері. В великі дощі в моєму номері через проточини
текла вода, ще й стікала через поміст у номер у нижчий
етаж. Під моїм номером жила якась пані й міцно спала
саме тоді, як лив страшний дощ. Вода з мого номера
лилася через поміст і чисто облила сонну панію, котра
вже аж тоді прокинулась, як її промочило до тіла. Д зв о 
ників на прислугу в номерах нема. Слуг кличуть патріар
хально: одчиняють вікна або двері й на все горло кри
чать: «Владек! Касю! М ариню !» Такі крики тільки й
чуєш щогодини в готелі. В моєму номері була розбита
шибка в вікні, а через неї дув вітер. Ш ибку не засклили
цілий сезон, і я мусив закладать дірку книжками. Тільки
в ресторанах подають добру їжу й не дорого, бо закладовий доктор, дуже поважний чоловік, таки частенько за 
глядає в кухні ресторанів.
Про щавницькі води треба сказати, що вони трохи
слабкенькі й зовсім не вилічують задавнених катарів жи
вота та легких. Слабим більше помагає здоровий, свіжий
гірський воздух, ніж води. Людям з легкими катарами
вода помагає, а здоровим людям так зовсім таки пома
гає... А здорових людей приїжджає в Щ авницю таки чи
мало, а найбільше з недалеких міст. Матері привозять
сюди своїх здоровісіньких дочок, щоб їх людям показа
ти... Я примітив, що декотрі дами міняють убрання по
два й по три рази на день... От, напр., прибула з Варш а
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ви якась багатюща претовста банкірша єврейка, така
товста, що ледве ходить, коливаючись на ході, мов качка,
з боку на бік. Вона привезла на собі такий турнюр, що
на його збігалась дивитись уся Щ авниця: на їй сукня
з чорного дорогого шовку-муаре, а турнюр з оксамитових
бантів такий великий, що на йому сміливо міг би сісти
чималий хлопець. З нею гуляє по алеї гарного парку
якась графиня, вся кругом обвішана дорогими стрічками,
котрі мають на вітрі. Часто по алеях гуляє якийсь рабин,
певно єврейський святий або якийсь пророк-чудотворець,
в чорному оксамитовому каптані, в білих панчохах, з дов
гими пейсами, а за ним іде його почет. Цей здоровий
ескорт складається з десятка євреїв в атласових капта
нах, в бобрових шапках, з-під котрих теліпаються пейси.
Картинка неначе перенесена чудом з древнього Є руса
лима в Карпати. З ’явились на часок мадьярські студентиекскурсанти, мандрівці з чорними блискучими очима, з
замлілими жовтуватими лицями.
Переїздили через Щ авницю партії венгрів-мандрівцій
в Карпатах. Одного вечора, вже лягома, коли в 10 годи
ні в нашому готелі гості вже лягали спати, серед глибокої
тиші почувся страшний галас та клекіт. Чути було, що
хтось бігає по коридорах; скрізь стукали дверима, гурко
тіли, тупотіли. Мені здалось, що в готелі пожежа... Я ви
скочив в коридор. Всі гості, навіть дами, повискакували
з номерів роздягнуті. Коли це в коридор вбігли венгри,
чоловіки й дами, за ними діти. Вони розмовляли голосно,
що було сили в горлі, кричали, махали руками; дами ре
готались, бігали по коридорах, заглядали в порожні но
мері... Клекіт стояв, як на ярмарку. Т о веселі венгри з а 
їхали на ніч і вибирали собі номері на ночівку. Сполохані
гості знов поховались в номері. Ворушливі, жваві венгри
ледве через годину затихли. Щ е довго було чути через
тонкі стіни їх регіт та міцну дзвінку венгерську мову.
Другого дня в ресторані знов з ’явилася весела компанія
й засіла за довгим столом. Зн ов піднявся в тихому ресто
рані трохи не гвалт. Венгерки ще гірше сміялись та гала
сували, ніж венгри. їх білі зуби блищали через тонкі роз
тулені губи; ще ясніше блищали темні, аж чорні очі на
матових, сливе жовтуватих, але гарних фізіономіях. В ми
гах, в розмові венгрів було видно щось східне, дуже на
гадуюче кримських та казанських нервозних, жвавих та
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крикливих татар. Н авіть їх смуглявий тип має в собі при
м ітку чогось татарського. Накричали вони, нареготали
всім вуха, знялися з місця, як зграя веселих птиць, та й
полетіли десь у гори.
III
К А Р Т И Н А К А Р П А Т З Г О Р И Б Р ІЯ Р К И

Картина Карпат з найвищої в Щ авниці гори Бріярки
дуже гарна. Вже в місяці липні одного дня по обіді я
помаленьку видрався на гору Бріярку. Ця пірамідальна
гора панує над усею Щ авницею. Н а самому вершечку
цієї гори над кручею поляки поставили превисокий де
рев’яний хрест на пам’ятку про повстання 1863 року.
Яка дивно широка картина одслонилась перед моїми
очима! Внизу під самою Бріяркою в’ється шосе. По оби
два боки шоси чорніє покрівля двох рядків єврейських
низьких домків. В однім місці зеленіє парк, неначе зеле
на хустка, заткана букетами кучерявих ялин та смерек.
Внизу за шосем шумить гірська річечка, Руський Потік,
що плине долиною до Дунайця й розділяє двоє пасом
карпатських гір.
Глянув я на лівий бік од себе. Од Руського Потоку
на північ гори піднімаються помаленьку, та все вище
йдуть на північ. Ці похилі спадисті гори, скільки захо
пить око, нижчі од Бріярки, і через це вони засіяні жи
том, ячменем, вівсом, засаджені бобом та картоплею. Од
частих дощів, од вогкого повітря поля на горах аж бли
щать зеленим ясним кольором, неначе трава на луках
на мокрій низині. Косогор виступає за косогором, один
зелений, другий ще зеленіший, а поверх їх на синьому
небі повився неначе високий вал, вкритий лісами та поде
куди хатками, і заслонив далекий обрій.
З а Руським Потоком на південь піднімається високий
гребінь гір, неначе довгий величезний вал. О т саме про
ти мене виступає з того валу крута гора Паляниця, вкри
та двома чорними смугами лісу, а там серед валу ще
виразніше виступає зовсім кругла гора Ярмута, -нена
че велетенський казан, перекинутий догори дном. Н а
самому вершечку гори недавно поставили на піраміді
статую богородиц], ледве примітну однизу і не дуже
ефектну.
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Щ е далі за Ярмутою в далечіні видно сельце Ш ляхтовУ над самою течією. Це вже останнє в Карпатах село,
заселене русинами чи «руснаками», як вони самі себе
звуть. Це вже кінчається Русь-Україна, це її найдальші
села на заході. З а Ш ляхтовою знов піднімається гора,
цілий пейзаж горяний. Внизу коло села стирчать гранітні
скелі цілим лабіринтом, а там вище над ними висунулись
з боку гори білі кручі та скелі. Кругом їх густо розрісся
чорний ялиновий ліс. Зд ається здалекй, неначе там серед
густого лісу на половині гори стоїть якийсь здоровий мо
настир з п’ятьма високими білими церквами, з рядками
білих домів. А на самому вершечку гори знов стримлять
білі скелі, неначе білі стіни якоїсь величної руїни, зарослі
з боків і зверху ялинами. Проти сонця білі скелі надзви
чайно ясно виступають на фоні чорно-сизого ялинового
та смерекового густого лісу. Усе це пасмо високих гір за
течією вирізується на синьому небі дуже м’якими пруж
ками, а найбільше — закругленими. Ці пружки проти неба
то вгинаються, то вигинаються, то закручуються на всі
боки. По хребтах зверху скрізь розкидані горби, неначе
круглі і здорові могили, гостроверхі купи каміння; поде
куди виганяються зверху білі скелі, неначе високі доми
серед лісу. І все те зеленіє, аж лиснить, аж очі бере в
себе. А за тими горами знов виступають верхи, вже
темні, а там далі сизі, вкриті туманом, неначе ретушова
ні карандашем в далекій перспективі:
З а горами гори,
Хмарами повиті...

Т а сиза далеч вже за венгерською границею. З а нею
розстеляється полотнищем велика «пушта» (степ) до ти
хого Дунаю. Т і сизі далекі гори, та синя далеч чогось
тягне до себе душу, як щось невідоме, невидане, як фан
тазія, як мрія. Надзвичайна людська цікавість якось ма
нить і надить, і тягне в ті невідомі краї думку, якимись
чарами приманює очі. Здається, полетів би в ті нові краї,
в далеку сторону, де все інше, невидане. Т а поетична сиза
далеч пориває душу, приманює до себе, як тиха луна див
ної музики, як одгуки чудової пісні...
Руський Потік вливається в Дунаєць нижче од Щ авниці на заході. Мені видно бистрий Дунаєць, зовсім зе
лений, неначе зеленувата стрічка в’ється в узькій долині.
З а Дунайцем ік заходу стоять ще вищі, ще кращі гори:
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це Пєніни. З а зеленою смужкою Дунайця піднімається
перший гребінь, високий, та вузький, та зубчастий, зов
сім неначе гребінь півня. З а цим гребенем пишно та смі
ливо виганяється вище од усіх гір Соколиця. Вона ву зь
ка, висока, неначе башта величезного готицького собору.
Н а самісінькому вершечку з одного боку гора неначе одколупилась, обвалилась. Вона кінчається білою стіною. З а
Соколицею знов тісно-претісно докупи туляться рядками
гір довговасті хребти з вузькими гострими верхами, не
наче висока та вузька покрівля готицьких домів та церков
в старих німецьких городах. Одна довга гора висту
пає з-за другої, друга ховається за третю. І вся ця група
гір од низу до самісінького верху заросла густим яли
новим лісом. Яка надзвичайно оригінальна картина цієї
групи, коли дивишся на неї з височіні! Довгі та гострі
верхи гір вирізуються на небі надзвичайно виразно гар
ними смугами. Лінії сміливо й граціозно гнуться то вго
ру, то вниз, то сміливо й граціозно вибігають високо-ви
соко в синє небо, то знов ідуть двома-трьома чорними
смужками та пружками одна вище од другої. Скрізь стир
чать зверху могили, зубці, ніби густо засіяні навмисне
чорним лісом. Ліси на горах не здаю ться якимсь бур’я
ном, як на дуже високих Альпах. Т ут на вершечках ба
чиш виразно кожну ялину до самого низу, цілі рядки
ялин. Здається, ніби всі верхи гір обшиті чорним зуб
частим кружевом. Т е кружево м’яке, наче оксамитове,
прикрите сизою імлою, мов срібною тканкою. Здається,
ніби якась сила розвішала високо-високо в небі довгі ве
личезні рядки гарного м’якого кружева, розкидала його
граціозними жмутами та рядками.
Я вийшов на найвищий пункт Бріярки, де стоїть пре
високий хрест з цілої товстої ялини. Пірамідальний вер
шок гори такий крутий, що як глянув я униз, у мене з а 
морочилась голова. Я ледве оговтався, сів на камені й
глянув поверх Пєнін, поверх стрімкої Соколиці. З а Пєнінами гори знижуються, все нижчають в далечі й зли
ваються ніби докупи, а там далі на обрії несподівано ви
ступають Татри, найвищі гори в Карпатах. Т атри з цього
боку надзвичайно ефектні. Не дуже довгий гребінь неначе
вигнався з-під землі й сміливо та гордо піднявся ніби
під самі хмари серед невисоких гір. Т атри стрімкі й круті,
як стіни. Н а гребені видно чотири опрічні гори, що підні
маються рядками високо, одділяючись одна од другої
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вузькими щілинами та долинами. Н а крайній найвищій
горі, неначе на п’єдесталі, стирчить ще одна тераса, не
мов величезний престол піднімається під самісінькі хмари.
Н а боках цієї тераси видно ніби білі блискучі хмари, що
причепились збоку на темному фоні. Т о не хмари, то
сніги. Проти літнього сонця замети снігу біліють здалекй, як срібло. Н ад заметами снігу вирізуються на фоні не
ба чорні зубці. По всьому хребті блищать срібні снігові
полоси, неначе хто розкидав по горах білити довгі шмат
ки полотна. О т з-за Т атр викочуються білі хмари, та
все густіше та густіше. Сині зубчасті зграї гір плутаються
в хмарах.
А яка широкість, який простір навкруги, куди гля
неш! Яка широчінь та височінь! Як широко розступилось
навкруги небо! Які скрізь картини, то грандіозні, то гра
ціозні, милі! О т на північ од Бріярки йдуть рядками вер
хи, та все пірамідальні, неначе їх хто поставив на шахматну дошку. Ці всі гори од низу до вершечків вкриті
чорним лісом; між ними чорніють глибокі западини, не
наче глибокі чорні ями, прикриті імлою. А за ними знов
виглядають гори вже сизі, сині. Н а цілі десятки верстов
кругом стримлять гори, неначе людські голови серед ве
ликого натовпу. Повертаєшся на всі боки, починаєш при
дивлятись,— забиває дух, морочиться голова.
А з-за Т атр все насовуються хмари. Т атри вкрились
ніби тонким серпанком. Чорні Пєніни, гостра Соколиця
ніби пірнають в дим. Далекі сині гори стають ще синіші,
пірнають десь в імлу. Кругом мене на далекому обрії ко
льори зміняються. Я вже бачу перед собою на далекому
плані ніби якусь надзвичайну гравюру, припалу срібним
пилом. Татри зверху ніби куряться. Повіяв свіжий, про
низуватий вітрець. Груди дишуть легко, піднімаються ви
соко. Ой гори, гори! Яка в вас краса! Як я люблю вас!
Є в ваших високих верхах щось могутнє й дивно пишне.
Ваша краса приманює фантазію якимись дивними чара
ми. Ви схожі на пишні готицькі храми, що стрілами ле
тять у саме небо й піднімають душу й серце високо-високо, як високий ідеал. Дивишся на вас і сам незчуєшся,
як душею піднімаєшся в сферу ідеального, де не чуть ні
плачу людського, ні злості, не видно сліз.
І пригадав я собі інше небо, інші гори, ще дивніші,
ще пишніші. О т передо мною ніби блищить Люцернське
озеро, як дзеркало, вправлене в зелені рами. Н ад озером
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піднімається велична гора Рігі. Проти мене стоїть на зе
леному п’єдесталі кучерявий скелистий верх Пілатуса.
Букет скель підпирає хмари, як колони підпирають бані
храму. От синє Женевське озеро, а над озером на півден
ному французькому березі високі верхи гір біліють, вкри
ті снігами. Гори куряться парою. Сонце заходить. Сніги
обливаються рожевим одлиском. Гори мріють, наче пиш
на фантасмагорія. Я ніби чую, як над цими велетнями
витає дух Байрона, Гете, Руссо, Вольтера, цих велетнів
людського духу, котрі топтали стежки на цих горах свої
ми ногами, дивились на них, надихались в цих дивних го
рах духом поезії, що промкнулась в їх високі утвори й
стала вічною, як і ті гори.
Я раз плив на пароході з Лузани до Женеви... Синя
вода клекотіла під колесами парохода. Сонце стояло ви
соко над горами понад берегами. Спокій, тиша в небі й
на землі. Пишна земле! Як тебе цілувало весняне тепле
сонце, як з тебе бризкали весною фонтанами фіалки, ро
жі та лелії, ти, мабуть, не мліла в такому щасті, як я
в той час. Пишна земле! Яка ти дивно гарна з твоїми
високими горами, озерами та зеленими долинами! Ти
дивно гарна, як кохання, як пісня, як людське серце, на
лите добром.
IV
О С Т А Н Н Є Р У С Ь К О -У К Р А ЇН С Ь К Е С ЕЛ О Ш Л Я Х Т О В А

О т долина Руського Потоку. Я бачу своїх земляків
русинів в цій далекій далечі. Одного дня в липці позна
йомився я з одним галицьким русином д. Ф . Б., котрий
приїхав не лічитись водами, а так собі трохи розважиться
та погуляти й одпочить у горах. Панові Б. стукнуло вже
56 год; одначе, невважаючи на свій немолодий вік, він
був ще зовсім свіжий на виду чоловік, веселий, жвавий,
проворний, ворушливий ще й говорючий. Н а голові не
видно було ні однії сивої волосини. Він не ходив, а не
наче бігав. Засланий поляками за патріотизм в далекий
мазурський край директором польської прогімназії, він
не втратив енергії, не поступився в своїх пересвідченнях,
зостався завзятим русином, тільки старого загартування.
Працюючи на літературному научному полі, він написав
кільки добрих, щодо змісту, научних книжечок, але, як
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Четверта сторінка листа I. С. Нечуя-Левицького до Івана Франка
від 24 липня 1884 р.

чоловік давній, написав їх тим чудним язиком «Слова»
та «Пролому», котрого не втне ні Велика, ні М ала, ні
Біла Русь і через котрий ніколи не буде читати тих утво
рів, вартних уваги з наукового боку. Як старий кавалер,
п. Б. убирався по-старосвітському, носив превисокий циліндер на голові, трохи не до хмар, ще й якогось рудого,
кофейного кольору, і все збирався женитись. З цим по
важним та веселим паном я й поїхав в неділю раненько
до Ш ляхтової на службу божу. Н аш фурман був так
само русин з Ш ляхтової, газда, цебто хазяїн Малиновський.
Ш ляхтова лежить од Щ авниці всього-на-всього за три
верстві, але ті три верстві далися нам добре взнаки. Д о
рога в ’ється понад самим Руським Потоком і вся ніби
вимощена здоровими шматками каменю. В із підскакує
як скажений; колеса стрибають по камінні, аж пищать,
аж скриплять. Н ас підкидало на возі, неначе на кораблі
велика хвиля в час бурі. Руський Потік шумить та грає
зеленими хвилями, летячи долиною, але все згори по ка
мінні. Ми їдемо все попід самою горою Ярмутою до самої
Ш ляхтової. О т кінчається стрімка Ярмута. Т у т стоїть
оселя нашого візника: це останній руський дім в К арпа
тах на австрійсько-венгерській границі.
Переїхавши Руський Потік, ми піднялись на першу
терасу. Перед нами встав шпичастий шпиль, а на йому
чорнів високий восьмираменний хрест: цей шпиль — гра
ниця шляхтівського поля і вкупі з тим — границя РусіУкраїни на далекому заході Карпат.
Через кільки хвиль ми в’їжджали в Ш ляхтову. Село
складається з однієї довгої вузької улиці. Улиця тяг
неться од Потоку по легенькому спадистому покаті й хо
вається десь далеко в щілині в високій горі.
Х т о бачив села на Україні, в Польщі, в Європі, тому
зар аз прийде на думку, що в Карпатах мазурські, русин
ські та словацькі села ще примітивної архітектури. Вони
схожі на села в Білорусії, Литві та Великоросії. Т ака була
й Ш ляхтова, що тяглася вгору далеко до найвищої гори.
Покрівля на хатах з драниць або з шалівок темна, аж
чорна. Зверху на покрівлях не видко ні одного вивода чи
димаря. Дим з печів йде через вивід на горище й промикується через драниці. Як баби затоплять в печах, то
все село, всі хати куряться, ніби горять. Всі хати, хліви,
повітки, комори, навіть клуні-стодоли часто стоять під
24
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однією покрівлею, зчеплені докупи. Якби не вікна в ха
тах, то не розібрав би, де хата, де клуня, де хлів або ко
ровник. Стіни знадвору не шпаровані й не білені. Щ об
стіни не псувались од дощу, їх мажуть зверху олією, од
чого ялинові стіни мають колір червонуватий. Вода про
сочується з гір скрізь з грунту й стікає по камінцях по
вулиці, і для того всі хати ставляють на кам'яному фун
даменті, часом такому високому, що в йому внизу роблять
погреби. Декотрі хати пошпаровані й побілені між колод
ками на два пальці завширшки. Т акі хати ніби вкриті
знадвору якоюсь смугнастою пістрьовою матерією. Все
село має невеселий, непривітний вигляд, як у Великороси
й Литві, і псує гармонію з чудовою земною декорацією
гір та лісів.
Улиця тяглася вгору. Вона така вузька, що два вози
ледве можуть розминутись. Дворі коло хат маленькі, на
кільки сажнів, не одгороджені од улиці. В дворах лежать
купи гною, прикриті густими смерековими та ялиновими
зеленими гілками од сонця. Цей гній потрібний для вигнойки полів, без котрої тутешня убога неродюча земля
нічого не родила б. Х ати стоять густо, неначе туляться
одна до однієї. Трапляється, що хата од хати стоїть на
аршин довжини. Городів коло хат не видно: огороди на
полі на горах. Н а вулиці якось тісно. Нема того просто
ру, який бачимо в степових селах. Т у т у горах люди
дуже цінують рівні місця, «планини», через те хатів у
селах, як в городах та містечках, дуже густо! Усе село
з своєю дерев’яною старою церквою схоже на малюнок,
вирваний з історичного альбома, в котрому намальовані
староруські городи Новгород або Київ.
Ми приїхали до цвинтаря. Церква з домом священика
перетинає вулицю якраз пополовині. Цвинтар обсаджений
липами. Липи давні, старі; їм, може, вже минула сотня
год. Стовбури дерев ледве можна обхопити в обіймища
двом чоловікам. Превисокі липи зовсім заступають і з а 
слоняють стародавню дерев’яну почорнілу церковцю.
Церква без бань, подовжаста, схожа на довгий дім, і з
високою покрівлею, як на готицьких церквах; на фасаді
піднімається дзвіничка оригінальної архітектури, з вер
хом, ніби насадженим поверх довгастої башти. Стіни церк
ви виведені не прямо, а пірамідально, так що церква однизу трохи ширша, ніж вгорі. Олтар зостався од старої
церкви. Він давнішній і закруглений; до його вже потім
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приставлена новіша церква. Стіни церкви знадвору, з
окола оббиті дощечками, рядками на аршин, як вкри
вають драницями покрівлі: верхній рядок закриває спід
ній для захисту церкви од великих карпатських дощів.
Олтареві налічують старі люди триста год, а церкві дві
сті. Цьому може бути й правда.
Утреня вже була одправлена. Дзвонили на службу
божу. Ми увійшли в церковцю. Люди потроху збиралися.
Церква була одначе доволі просторна. Коло порога стояло
кільки ослонів для сидіння по-католицькому. Коло їх
двома рядками стоять корогви. Н а мене зар аз повіяло
давньою давниною. Іконостас, образи, живопис на стінах,
штучна різьба на іконостасі були такі древні, такі старі,
які я ледве пригадав собі, як бачив такі самі в україн
ських стародавніх церквах, ще бувши малою дитиною, і
котрих вже не можна знайти на Україні і з свічкою се
ред дня. Мені здалося, що несподівано вернулись мої
давні дитячі літа, коли мене мати водила у нашу стеблівську (в Канівщині) стару церкву. Н а іконостасі навіть
різьба на дереві була достоту така сама, як у Стеблеві,
в нашій старій церкві: такі ж сині й червоні виноградні
кетяги між листям, навіть помальовані такою самою фар
бою: темно-синьою, червоною та зеленою. В притворі на
стелі був почеплений великий старий образ страшного
суду достоту такий, який був у нашій старій церкві. Н а
хмарах — св. Тройця. По один бік — А дам на колінах,
по другий бік — Єва. Од п’яти Адамової звивається дов
гий змій; на йому наче начеплені білі квитки з написами
людських гріхів. Унизу червоне пекло,— драконова голо
ва з щелепами й з сатаною в середині пащеки, а в пекло
прямують купки людей; над купками написано: ляхове,
мадьяри, німці, жиди, а позад усіх — русини малесенькою
купкою. Т у т же йдуть у пекло п’яниці, злодії, кравці,
шевці, за ними блудниці і т. д. Церква помальована вся
кими взорцями, котрі тепер вже ледве знать по стінах.
О брази візантійської школи. Все переносить вас одразу
далеко на Україну, десь під Київ, під Одес або Полтаву.
Тільки два католицькі олтарі, приставлені по боках церк
ви до стін, нагадують за унію.
Увійшов у церкву панотець. Н арод збирався поволі.
Н а правому боці стали чоловіки та парубки, на лівому —
молодиці, а спереду—-дівчата. Т итар показав нам на дві
лавки, поставлені коло самого іконостаса під стіною: це
24*
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місця, як видно, для аристократії. Я сів по один бік, пан
Білоус — по другий. Титар сів коло мене, але на опріч
ному стільці коло дверей олтаря. Мені можна було оки
нути оком усю чесну громаду з дяками на хорах. Усі
молодиці та дівчата були понапинані білими згорнутими
удвоє обрусами, а бідніші просто рушниками з кінцями,
густо затканими червоними смужками. Ці обруси молоди
ці напинають на плечі, як мантильї, а в кінці обрусів з а 
вірчують дітей, що держать на руках. Молодиці не з а 
в’язую ть голів хустками, а закутуються. З-під хусток
виглядають краї очіпка, насунуті на вуха й випущені зуб 
чиком на лоб. Кінчики обшиті жовтогарячою матерією,
котрі мають гарний вигляд, коли молодиця напнута білою
мушлиновою хусточкою. Д івчата не носять на голові ні
стрічок, ні квіток. Тільки на двох чорноволосих головах
червоніли вузенькі стрічки. Х оч тут у Карпатах і чолові
ки, і жінки ходять в «кербцях», чи в постолах, одначе в
церкву йдуть усі в чоботях. Тільки одним одна баба стоя
ла в постолах. Чоловіки були в білих свитах з комірами,
гарно вишитими червоними або синіми нитками. Ш тани
на всіх білі, з товстого саморобного сукна, так само ви
шиті внизу коло кісточки червоними взорцями. Ці купи
понапинаних хустками та білими обрусами молодиць та
дівчат нагадують давню давнину, переносять думку в ча
си наших князів. Цей простий убір пригадує убори, які
малюють на образах. Сорочки на жінках не вишивані, а
заткані на рукавах та на чохлах червоними смужками. Це
ще початок тієї орнаментики, котра так розкішно роз
вилась згодом у виробах української жінки. Н а Україні,
як глянеш в церкві на бабинець, то бачиш неначе бага
тий квітник, увесь закиданий усякими мережками та квіт
ками. Н а головах у дівчат — квітки, стрічки, у моло
д и ц ь — квітчасті хустки: тут у горах все просто, почат
ково. І не дурно ж тільки ще в Карпатах держаться
старовини в усьому, навіть в колядках та щедрівках: це
край, захищений горами од усякого побічного впливу.
Жінки всі в білому;— і в старому княжому Києві жен
щин звали «білоглавим и».
Тутешні русини мають тип опрічний од мазурського
та словацького: вони чорнявіші, мають темніші очі, в них
чорніше волосся на голові. Було видно між дівчатами
кільки типів, зовсім південних, ніби херсонських, з кари
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ми очима та чорними бровами, з оригінальним чистим ви
разним прорізом уст. Пружки лиця в тутешніх людей
нагадують більше подолян та волинців: вони тонкі, дріб
ні. Парубки дуже здорові та свіжі на виду, чоловіки вже
худіші, а молодиці зовсім захуджені. Т у т у Карпатах
і мазурські, і словацькі, і р у с ь к і молодиці чогось ду
же замлілі, бліді, худенькі, неначе захарчовані. Воно й
правда, що тут робота на горах важка, а харчею бу
ває не тривний житній, а вівсяний хліб та водяна кар
топля.
Священик одчинив царські врата, почав кадити по
церкві. Рознеслись пахощі, але не дорогої смирни, не ла
дану, а ягідок дешевого ялівцю. Н а хорах невеличкі школярі-д я к и , повбирані в сюртучки, почали співати чудо
вими альтовими голосами. З а ними заспівали всі люди:
і чоловіки, і молодиці, і дівчата. Які дивні альтові голоси
у хлопців! Які чисті та дзвінкі сопрана у дівчат! Вида
вались з маси співу такі чисті та дужі голоси, котрі зро
били б честь сцені у великих театрах. Д ва високі чисті
альти на хорах дзвеніли, як срібні дзвоники. їх не заглу
шувала густа маса голосів молодиць та дівчат. Люди, як
видно, дуже добре позаучували мелодії пісень, бо співали
гармонічно й не різнили. Часом тільки кільки дівочих го
лосів затягало на кінці або трохи різнило. Тоді обголене
лице титаря, що стояв до мене боком, виставляючи свій
гострий профіль, поверталось у той куток, де різнили дів
чата. Ти тар розтягав якось насмішкувато свої тонкі губи,
хитав головою, ще й легенько сварився пальцем на дів
чат. Дівчата соромливо спускали очі додолу. Мотиви
церковних пісень стародавні, якісь кучеряві, схожі трохи
на католицькі або на мотиви старих дяків в співах. Люди
хрестились не трьома пальцями, а всею п’ятірнею, ледве
назначуючи хрест на грудях.
Служба божа йшла довго. Священик після євангелії
сказав прехорошу проповідь доволі чистою українською
мовою. В церкві стало душно. Я вийшов на цвинтар і
пішов оглядати село довгою вулицею. Улиця тяглася в
глибоку щілину між горами. Н ад хатами, за городами
неначе висіли старі густі садки високо по боках крутої
гори. Під старими деревами сиділи купи дівчат в черво
них спідницях з чорними лапатими квітками. Сонце ясно
освічувало гору, зелені садки, а ясні убрання, неначе
квітки, цвіли на зеленому полі. З о мною йшла вулицею
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вже немолода молодиця. Я почав балакать з нею й з а 
йшов до неї в хату.
Вона одімкнула й одчинила сінешні двері. Сіни були
просторні й без печі, не задимлені, як у мазурських ха
тах. Ми увійшли в хату. Х а т а була стара й убога, одначе
просторна. Стіни не обмазані, вже зчорнілі; щілини між
колодками були зашпаровані й побілені крейдою. Вікна
чималі, з дев’ятьма маленькими шибками. В хаті було
якось сумно, ніби темно, хоч проміння сонця лилося
через вікна. Тільки білий комин, біла піч та біла скатерть
на столі трохи звеселяли сумний вигляд. Н а сволоці були
вирізані ножем слова: «Н ай добро буде в хаті». О бстава
була звичайна, як і в з'країнських хатах: ті ж лави, той же
стіл, той же мисник, жердка над ліжком. Тільки замість
українського полу стояло широке ліжко, з сінником та з
плисковатими подушками, з квітчастими ситцевими наволічками. Х а т а була на помості, але поміст ледве було
знати під чорним пилом. З комина через шию дим ви
ходить просто на горище й через драниці покрівлі про
бивається надвір. В хаті було так само чисто, як буває в
українських хатах, багато чистіше, ніж у мазурських.
Обернувшись, я трохи не наступив на маленьку дитину
двох років. Вона була слаба й лежала долі коло припічка
на простеленій одежині.
— Чи це ваша дитина? — питаю я в молодиці.
— Ні, це моєї дочки. Бачте, так собі, незаконне.
Баба скинула з плечей свій обрус, розкутала голову.
Н а голові в неї був «чіпок», цебто очіпок. Це той самий
український очіпок, тільки не короновидий, а плискова
тий, зовсім схожий на ті шапочки, які надівають на Ук
раїні на маленьких дітей. Він спускається на вуха й ви
ступає на лобі уперед зубцем. В цих очіпках усі молодиці
ходять дома, навіть по вулиці. Н а бабі був керсет без ру
кавів, тільки коротший од українського. Я придивився до
її лиця. Лице було не старе, але дрібненьке, довгеньке,
як у малої сухої дівчинки. Тільки карі гострі очі звесе
ляли цей нужденний молодичий вид.
Я хотів сісти на лаві. Л ава була стерта й чиста. Але
чепурна баба стерла порох з лави, ще й постелила на
лаві шматок полотна чи саморобну полотняну хусточку.
В русинських хатах чистіше й чепурніше, ніж у мазур
ських.
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— Де ж ваш чоловік? — питаю я в баби.
— Т а в церкві.
— А старий вже ваш чоловік? — питаю я.
— Ні, молодший од мене на шість год. Це вже в ме
не третій «члек». З першим я жила 20 рік, з другим —
4, а це в мене вже третій.
— Як же його прозиваю ть? — питаю я.
— Ф ран ц Нахман.
Це прізвище мене здивувало: воно було не русинське.
— Якої ж він в ір и ? — питаю.
— Т а він був такої віри, як у Щ авниці (цебто като
лицької), а я таки як почала вговорювати, то він ходить
вже до нашої церкви. Він зайшов у наше село, а в мене
своє поле...
Бабин «члек» був словак. Вона навернула його до
своєї віри, але за те цей «члек» трохи попсував бабі мо
ву. Баба мішала в свій язик словацькі слова. Цей «члек»
спокусився, не знаю, чи темними очима, чи власним ба
биним полем.
— Чи є в вас товар? — питаю.
— Є, але небагато. Ми бідні. Маємо одну корову та
два воли, та дванадцять овець. О т моя старша дочка
вийшла заміж за багатшого од нас: має чотири корови й
чотири воли.
І справді, тут люди мають доволі корів та волів, хоч
тутешній товар дуже дрібненький, бо в горах є випаси,
чи пасовища; мають доволі молока, сиру та масла, і це,
мабуть, тільки й піддержує нужденне животіння селян.
Я глянув на стіл. Н а столі лежав шматок тонкого жит
нього коржа, чорного, кислого, несмачного.
— Чи це в вас такий хліб п еч у ть?— спитав я.
— Гей (еге), такий! ще печемо і вівсяний, а пшениці
в нас зовсім нема.
— Чи стає ж у вас свого хліба на цілий рік?
— Ні, не стає; не стає й своєї картоплі. Це вже ми
купили хліба та картоплі на Венграх. Торік був уродив
у нас хліб, та як полили дощі, то позносило з гір поло
вину снопів, позносило й сіно; пропав хліб десь по доли
нах, а решта погнила, бо дощі йшли два тижні, і не мож
на було хліба висушити. А цього року дощі повиносили
картоплю з поля, тільки й зосталось по краях. Н е бу
демо мати картоплі: доведеться купувати...— в молодиці
голос затрусився; з очей покотилися дві сльози по сухих
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щоках. Вона втерла їх рукавом. Мені стало жаль бідної
людини.
— Щ о ви варите на обід?
— Варимо червоний борщ, а то більше кислу капусту
та горох, квасолю або біб.
— А каша є в вас?
— Нема, хіба хто зробить крупи з ячменю. А з вів
сяної муки печемо хліб на сніданок. Варимо з сиру пиро
ги (вареники).
І справді в Карпатах не дурно такі замлілі та сухор
ляві люди: тут обмаль хліба, а робота важка. Т реба за в 
жди лазити по високих горах, треба багацько працювати
й падкувать коло поля, засипаного дрібними камінцями.
Попрощавшись з многомужньою самарянкою з тем
ними очима, я вийшов з хати. В дворі коло комори стоя
ли два сажні ялинових дров.
— Це ваші дрова?
— Гей (еге), наші. Наше поле в лісі на планині, то
і ліс наш.
Д ров у баби в дворі багацько. Видно, що тут у К ар 
патах є й свої вигоди: люди принаймні не мерзнуть зимою
в хатах і не трусяться од холоду.
— Прощайте, тітко!
— Най будет здраві! Щ асливої дороги! Зостаньтесь
з д р а в і!— казала молодиця, прощаючись зо мною.
Подихавши свіжим гірським повітрям, я вернувся до
церкви. Купи чоловіків та молодиць стояли на цвинтарі.
Люди не поміщались в маленькій церкві, бо в селі 180 хат.
Після служби божої священик попросив нас подиви
тись на олтар. В олтарі все було, як і в церквах на Ук
раїні. О брази старі; фарби на них вже пооблазили; обра
зи неначе зблякли.
Н а престолі лежала євангелія рукописна. Н а першому
листі був латинський напис, з котрого можна було дові
датись, що євангелію подарував церкві якийсь Захарія
Іордан, каштелян Zavichovstensis і капітан. Н а підпису
значився 1542 рік. Євангелія була писана такими чудови
ми чистими та гарними буквами, що мені спочатку зд а
лось, ніби вона друкована. Писана вона полууставом.
Убога церковця спромоглась купити друковану євангелію
за придбані гроші тільки оце на днях. Оглянувшись кру
гом себе, я подумав, що знаходжусь в якомусь музеї цер
ковної старовини.
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Вийшли ми з церкви. Хлопці та Ч О Л О В І К И С Т О Я Л И ку-:
пами за оградою цвинтаря. В білих свитах з червоними
та синіми вишивками і взорцями на комірах, на грудях,
як на українському Поліссі, в чорних капелюшах, обв’я за 
них червоними стрічками, перевитими білими шнурками,
ці купи людей були доволі мальовничі на ясному сонці.
Тільки зовсім обголені лиця в чоловіків та дідів непри
ємно вражали очі, неначе лиця акторів або ксьондзів.
Панотець запросив нас до себе. Коло самої школи за
оградою перестрів нас невеличкий старий дідок з довгим
волоссям на голові. Це був шляхтич Мирулевич. Він при
чепився до священика, що хоче перейти на латинський
обряд, говорив, що його батько чи дід був латинником,
зайшов в Карпати з Мінської губернії й тут прийняв
унію. Ми почали вговорювати, щоб він не кидав унії, бо
унія не тільки мужича віра, але й панська. Добродій
Білоус трохи сердився, вговорював старого й сказав, що
якби руська віра була недобра, то й він покинув би її.
Старий трохи вгамувався, показав нам старий документ
на шляхетство, писаний по-латинській, але відома річ,
що таких документів в Мінській губернії поляки підроб
люють тисячі, і, може, ця фабрика виробила не один де
сяток польських графів, котрими в Польщі хоч греблю
гати. Діло було так, що як старий шляхтич піде коли в
Щ авницю та з кимсь там поговорить, то приходить до
священика та й намагається, щоб перейти на латинський
обряд. Само по собі, не прості мазури його підмовляли...
В Карпатах в русинських селах кожний польський
ксьондз, кожний лісничий і економ, і якийсь куценький
шляхтич — кожне веде латино-католицьку пропаганду, а
русинський священик слідкує за цим, кмітить добре і
назирає. Ці панове показали себе несподівано дуже здат
ними до цього «гражданського обов’язку», котрого во
ни так не люблять в Москві та їв Німеччині... Старий
шляхтич вгамувався й до цього часу зостається в русь
кій вірі.
Ми зайшли до панотця. Панотець ще молодий, ро
зумний, вчений, привітав нас дуже радісно й щиро. Дім
священика чималий, побілений всередині, тільки стеля з
ялинових дощок не побілена. О бстава одначе убога: пан
отець достає од скарбу і з поля ледве 200 ринських
(гульденів).
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Як целібат (він вийшов з семінарії в Римі), панотець
кохається в науці, має повну шафу книжок італьянських,
німецьких та латинських. Розмова йшла більше вчена,
наукова. Панотець умів говорити й був радий при нагоді
поговорить. Добродій Б. все перебивав йому розмову:
«Панотченьку! це все добре, але не в тому діло. Треба,
щоб ви заснували читальню для селян. Ваш а парохія
стоїть на краю Русі. Треба, щоб ви вдержували в селі ві
ру й руську народність. Ставте муровану церкву, а на
отім крайнім шпилі, де границя Русі, поставте муровану
каплицю».
Мені здається, що д. Б. казав правду; хоч на мурова
ну церкву треба багацько грошей, але завести читальню
не трудно, аби була добра воля.
Закусивши, що бог послав, ми довго ще сиділи та
балакали, поки не стало вечоріть. Ми попрощались і піш
ли вулицею. Панотець проводив нас. Коло однієї великої
хати ми вгляділи маленьку пасіку. Т ам у маленькому са
дочку стояло з десять уликів бджіл. Ми зайшли в пасіку,
а потім і в хату. Х а т а була дуже просторна, нова, світла.
Щілини між закругленими, але стесаними плисковато
червонуватими колодками були зашпаровані й замазані
білою глиною. Ці білі смужки по стінах трохи звеселяли
сумні червонуваті стіни. Стеля обмазана рудою глиною,
як у молдаван. В хаті було чепурно, чисто. Н а здоровому
миснику видно було кільки фарфорових тарілок та ста
канів. Комин був білий, бо дим з печі йшов на горище,
де не було димаря.
Молодиця привіталась до панотця. Вона була здорова
на виду й свіжа, що мене аж здивувало. Чоловік був
молодий і не убогий: він мав пару коней і хурманував у
Щ авниці, возячи гостей по гарних околицях на прогуляння й екскурсії. Вже сонце стало надвечір. Ми, бала
каючи, ще заглянули в одну хату. В хаті лежала на ліж
ку молодиця й стогнала.
— Чи ви, тітко, слабі? — питаю я.
— Гей! (еге!)
— Щ о ж у вас болить, чи шлунок, чи голова?
— Гей, на ярмарку... ой-ой-ой!
— Щ о на ярмарку? Може, коні поносили та переки
нули во за? Може, вас покалічило? — питаюся в неї.
— Гей... на ярмарку... ох-ох-ох! — стогнала молодиця
й більше нічого не казала.
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Коли це в дверях з ’явився чоловік з розтріпаним во
лоссям на голові. Він спіткнувся на порозі, трохи не дав
сторчака.
— Слава Ісусу Х ристу! — ледве міг виговорити.
— Навіки віков, амінь. А що це? ваша жінка зане
дужала? — питаюсь я в його.
— Т а... гей, та... ні... на ярмарку... на ярмарку в
Кросцєнку,— і чоловік захитався на ногах. Він і жінка,
як видно, попилися на ярмарку в Кросцєнку. Тепер я
зрозумів, чого панотець так налягав у проповіді, щоб
люди були тверезі, не дуже пили горілку. Видко було,
що тверезість не дуже процвітає в Карпатах...
Загадавш и візникові їхати шляхом, ми пішли через
поле та огороди навпростець. По садках, по сінокосах
вештались дівчата й парубки вже не в чоботях, а в кербцях, чи постолах. Ми вийшли на високий крутий шпиль,
пануючий над селом. Вся долина Руського Потоку роз
горнулась передо мною, як пишно намальована картина.
Навдивовижу гарна ця місцина, остатня долина УкраїниРусі! По обидва боки Руського Потоку стояли два висо
кі, але не круті гребені гір, неначе дві велетенські зелені
хвилі на морі піднялися рядом, а далі збіглись докупи
краями, злилися і тут підскочили вгору білою піною.
Цією піною були білі скелі, що стриміли на самому вер
шечку гори, заступаючої на схід сонця долину.
Скелі стояли серед чорного ліска, ніби руїни замчи
ща. Нижче од їх на боці гори знов витикались білі шпи
часті верхи скель серед невеличкого темного лісу. З д а 
валось, ніби там стояли в лісі церкви з білими банями.
По обидва боки долини на ясно-зелених горах стриміли
рядки чорних гостроверхих могил. Ці могили схожі то
на голови сахару, то на піраміди, то на степові коничні
могили. І всі вони обросли темним лісом з верху до са
мого низу. Т о були верхи: Гомоля, Висока, Радієва, Рапштин, Гринь і др. Вони були схожі на якісь чорні гостро
верхі оксамитові шапки, розкидані навкруги по гребенях
гір, неначе їх розгубили якісь велетні-силачі після тита
нічної боротьби. Долина широка, просторна, з легенькими
терасами. Серед самої долини внизу стримить зовсім ніби
єгипетська піраміда з гострим верхом з чистого граніту;
за нею було видко цілі лабіринти невисоких скель; одна
між ними зовсім кругла, ніби башта рицарських замків.
З а р а з за Ш ляхтовою через усю долину тягнеться вал,
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ніби невисока гребля. Вона очевидячки прорвана посере
дині, і через ту прірву тече Руський Потік, наче через
ворота, а через ті ворота видко село Явірки з гарною
мурованою церквою. З а кам’яною пірамідою стікаються
докупи потоки Чорна Вода й Біла Вода, і з їх складаєть
ся Руський Потік. Т ам в щілинах гір притулились два
присілки: Чорно-вода та Біло-вода. Уся долина дивно
зелена, ніби тільки що полита, неначе намальована дуже
ясно-зеленою фарбою. Пишний куточок в Карпатах ця
остання долина Русі-України з останніми чотирма села
ми! Ми довго стояли під хрестом і не могли доволі на
милуватись тією оригінальною картиною.
Одначе був час вертатись додому. Ми зійшли з шпи
ля й рушили назад. З ярмарку їхали шляхтівські люди
одним конем в дишлі і таки добре п’яненькі та весе
ленькі.
В цих останніх селах Русі-України добре задержались
народність та віра. М ова українська збереглася так само
добре. Народ говорить доволі чистою галицькою вимо
вою, але дуже м’якою й мелодичною. Як я перший раз
почув цю карпатську вимову, вона мені здалась схожою
на сербську або словацьку. Тільки ті хурмани, що хурами заробляють в Щ авниці, говорять язиком, трохи попсо
ваним польщизною. Акцентують слова трохи по-польсько
му, вдаряючи на передостанній склад. Я списав усі назви
ща хатні, господарські, назвища одежі, посуду, страви і
знайшов мало слів, не схожих з українськими. О т такі
н[а]пр. слова: постоли — кербці; штани — холосні (в нас
холоші), а солдатські штани — ногавиці; очкур — строканці; обрус, що носять жінки на плечах — плахта, сви
та — гуня, намисто — пацьорки, спідниця — кабат, а на
Венгерщині — плащеніца; чоботи — скірні (ш курні),
комин -— димник; черінь у печі — ватра; стеля — навала,
сволок — трагар; дійниця — дійник, картопля — земляки;
куліш-— куляша; вареники — пироги;
поміст — диліни.
В негоду як молодиці, так і чоловіки носять сердаки, чи
карпатські кожушки, вишиті червоними мережками, але
шерстю наспід, а не наверх. Вони так позвикали до цих
кожушків, що і в душний час сопуть од спеки та поту, але
не скидають їх.
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П Є Н ІН И . Л ІС Н И Й

П О Т ІК .

М А Є Т Н ІС Т Ь Є П ІС К О П А П Р Я Ш Е В С Ь К О Г О .
В И Г Л Я Д Н А П Є Н ІН И

Й соколицю.

Д У Н А Є Ц Ь І Й О ГО Б Е Р Е ГИ .

З Щ авниці їздять гуляти в околишні місця, славні
своєю красою карпатських виглядів. До таких місцин на
лежиться Лісний Потік та Пєніни. Діждавшись теплого
погожого дня, я поїхав до того Лісного Потоку в Пєніни
за верстов п'ять од Щавіниці. Внизу, де кінчається Н иж 
ня Щ авниця коло самого Дунайця, вливається Руський
Потік. М оя «фурманка» переїхала через устя Потоку, за 
киданого дрібним камінням, і виїхала на шосе. Ш осе по
вилося понад берегом Дунайця попід самими горами. По
над річкою шосе було обмуроване мурованою кам'яною
стіною заввишки на два аршини або і більше.
По обидва боки Дунайця пішли рядками гостроверхі
гори. З боків гір висовувались скелі. Чим далі, гори під
німались все вище та вище. О т одна скеля дуже звісилась
над шосем. Кам'яні маси понавішувались трохи не над
моєю головою; під ними глибока печера. Далі Дунаєць
круто повертає за високу скелю, що виступила над шо
сем, з гострою високою, вкритою лісом гривою. Ми по
вернули за скелю й побачили невеличкий місток. Під ним
шумить і вливається в Дунаєць Лісний Потік. Через міс
ток далі не можна їхати, бо за містком шосе дуже вузьке,
так що не можна двом візкам розминутись. Далі вже тре
ба йти пішки понад річкою.
Н а містку ждуть проводирі по горах, мазурі парубча
ки. Я взяв одного проводиря. Він повів мене понад Л іс
ним Потоком в узьку щілину. Потік невеличкий, на два
аршини завширшки; він шумить в узькій щілині, схожій
на велетенський коридор, видовбаний в скелі.
Н а правому березі потоку стоїть рівна, гладенька сті
на з сірого граніту на сажнів 40 або 50. Стіна угинаєть
ся, йде ніби дугою. Поверх стіни скрізь витикаються зуб
ці. Здається, ніби стоїть величезна твердиня з зубчастою
стіною. Стежка йде по камінні. Каміння муляє в ноги.
Потік закручується, і знову змінюється декорація: з сті
ни виступають здоровецькі піраміди з гострими верхами,
а над ними другий етаж пірамід, котрий кінчається гост381

рою скелею, схожою на голову сахару. Ці гострі скелі тут
звуть «цукровими головами». Оглядаємся назад, і по дру
гий бік потоку стоїть така сама гостра скеля, тільки ниж
ча. Це місце схоже на ворота Дунаю.
Далі скелі щезають. Долина стає ширша. Н а долині
видно якусь темну будівлю з колодок. Питаю в мазура:
що то таке? «Ц е,— каже він,— млин якогось венгра».
Ми й справді були вже в Венгрії: цей південний берег
Дунайця, ця долина вже були в Венгрії, за Венгерською
границею.
Перескочили ми по камінні й пішли до того млина.
Вище од млина через Потік загачена сяка-така гребля.
Видно рядок стовпчиків, а за ними купка тарасу та каміння.
Через греблю Потік дзюрчить таки добре, але більша
половина води тече прокопаною фосою, чи ровом, попід
самою горою в зеленій траві. Спершу вона йде в корито
з товстих видовбаних ялин, вкладених одна в другу, а з
цього корита бистра вода падає на млинове колесо зверху.
Проти млина вода в Потоці біжить багато нижче од мли
на й не може розлитись в час повіддя до млина й зато
пить його в весняну пору, бо гірські потоки біжать скрізь
трохи з гори. Таких млинів в Карпатах багацько. Прихо
джу до млина,— стоїть хата з вікнами. Входжу в сіни,—
в сінях млин: теліпається ківш, крутиться колесо й шес
терня, але борошно сиплеться з-під каміння в довгу шов
кову торбу, і тут заразом мелеться і борошно просіваєть
ся. Виходить щось схоже на питльоване борошно, ніби
змолоте в питлі.
Одчиняю двері; в хаті коло печі порається молодиця,
закутана червоною хусткою, і стоїть чоловік з довгим
волоссям на голові.
— Слава богу Ісусу Х р и с т у !— кажу я.
— Н а вєкі вєкув. Амінь! — одказує мені чоловік помазурській.
— Чи ви венгри, чи мазури, чи русини?
— Н і,— каже чоловік і починає говорити по-лядському — мазурському, але погано, мішаючи словацькі
слова.
— Може, ви с л о вак и ?— питаюсь я.
— Гей, словаки. Я й по-мадьярській вмію, бо служив
у мадьярському війську.
Входить ще один чоловік, вже іншого, словацького
типу: це був мірошник.
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— Чий це м л и н ?— питаюсь я в чоловіка по-українській. Чоловік розуміє зовсім мою мову.
— Чи ваш, чи якогось дідича?
— Ні, не мій. Це млин епіскопа пряшевського 1; я йо
го держу в посесії й плачу жидівці Польнер 100 ринських
(гульденів) на рік; а це мій мірошник.
— Н ащ о ж ви платите єврейці, а не епіскопові? —
питаю я в Стромовського,— так його прізвище.
— Бо тут чотири селі, що належаться до пряшевсько
го біскупа, держить в посесії багата жидівка Польнер, і
вже од себе оддає в посесію землю газдам (хазяїнам )
і млини. Один млин узяв я, а корчми всі й другі млини
пооддавала-таки жидам. Вона живе в селі Стирі,— і всі
жиди в панському домі.
«Н у ,— думаю,— це зовсім так, як і в нас».
Г азда Стромовський, як видно по йому, простий му
жик, дає своєму мірошникові третю частку всього заро
бітку з млина. В млині беруть шістнадцяту міру з млива!
Не великий заробіток і газді, і мірошникові. Це я вже
був в маєтності епіскопа пряшевського в Венгрії: тут у
горах до Пряшевської кафедри приписано четверо сіл...
Т ут недалеко стоїть перше словацьке село Лєснік, з кот
рого був родом газда Стромовський. Це місце є вузол,
де сходяться селітьби трьох народів: на північ за Щ авницею живуть мазури, на південь і на схід — русини, і
на захід до Т атрів в Венгрії — словаки. Коло цього Лєсніка йдуть на південь без перериву русинські села: Лип
няк, Ф ільварок, Камінка.
В типі Стромовського, його жінки й мірошника вже
було знать щось одмінне од типу русинського та мазурського. В їх на перший погляд кидається в очі примішка
чогось німецького. В молодиці брови тонесенькі, неначе
карандашем наведені, зовсім як у німкень; ноги у всіх
довгі та тонкі. Всі були в гірській одежі, загальній для
всіх трьох народностів. В газди довге волосся спадало
на плечі й було підстрижене рівно на лобі, зовсім як в
українців нашого Полісся. Н а газді були такі самі холосні (ш тани) з узькими холошами з білого товстого сукна
з червоними лампасами; на ногах — такі самі кербці (по
столи) й онучі.
1 Місто Пряшів в Венгрії, де живе уніатсько-русинський архієрей.
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Ц я словацька хижа, чи гижа (х ата ), була збудована
з товстих ялинових колодок, навіть не обтесаних всере
дині хати. Щілини між колодками були позатикані мо
хом; через мох світились дві дірки. Я тикнув зонтиком в
мох, і кінець зонтика пробив дірку наскрізь.
— Чи не холодно пак вам тут зимою, що в стінах сві
тяться дірки?
— Н і,— каже газда,— ми на зиму затикаємо дірки
мохом, і в хаті дуже тепло.
Х и ж а, чи гижа, всередині темна, не побілена, не весе
ла. Тільки звеселяють хижу біла піч з комином та груба,
зовсім поставлена так, як у наших селян.
О бстава цієї хати зовсім українська: коло порога піч
та мисник; далі одна лава, стіл, полиця, два католицькі
німецькі образи на папері. Н а миснику полив'яні миски,
дерев'яні ложки. Діл глиняний, нечистий, нерівний. В гижі нечепурно, темно й непривітно. Дим виходить через
комин в сіни, чи цебто в млин на горище.
Г азда почав розказувати про Венгрію, про свої манд
рівки по Венгрії, почав називать усі речі в хижі по-мадьярській; задзвеніла цупка, туга, груба, але виразна й
гучна мадьярська мова. Одначе на газді не зосталося й
сліду солдатського. Передо мною стояв старий мужик в
гарній сорочці до пояса та в суконних мужицьких холоснях. Я розказав, що в наших млинах беруть вдвоє
більшу міру за мливо, і це підбило молодого мірошника
мандрувать на Україну до Києва. І ці добрі люди розпи
тували мене про Київ. Я хапався і, попрощавшись з ни
ми, повернув до Дунайця, але не хотілось мені бити ноги
по дрібному камінні в узькому кориті Лісного Потоку.
Я навпростець попростував через гору, або, лучче сказать,
через передню терасу високої гори Голиці, що стояла
збоку. Вона вся вкрита ялиновим густим та старим лі
сом. Гора крута, як стіна. Ц я гора так само належиться
до маєтності єпіскопа пряшевського.
Видерлись ми на ту терасу поза кам'яною пірамідою.
Я став і не міг одвести очей од дивної гірської картини
на Пєніни. Щ об подивитись на цю одну картину, варто
було приїхати в Карпати.
Гори стоять навкруги амфітеатром і дуже схожі на
Альпи. Н а схід сонця стоїть гладенька кам’яна стіна;
за нею піднімається вдвоє вища кам’яна стіна; за Лісним
Потоком. Всі зубці, всі верхи пірамідальних скель ясно
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вирізуються на небі, неначе якась велетенська твердиня
арабського стилю. Цей бік картини дикий, сумний. П ро
ти цих скель за Дунайцем над самий берег виступає од
ним боком пишна Соколиця. Цей бік Соколиці дуже ори
гінальний: внизу над самою водою од крутого боку гори
виступають дві скелі, зовсім неначе німецькі готицькі до
ми з шпичастою покрівлею. Покрівлі висовуються не біль
ше як на аршин з боку гори, а по цьому виступі густопрегусто поросли ялини до самого верху, неначе торочки
з зеленого дерева. Н ад цими покришками високо-високо
по скелистій стіні повилися дві широкі гірлянди з ялин
до самого верху. Н а самому вершечку гори стоїть наче
баня храму: це кам'яний верх Соколиці, білий, круглий,
зверху вужчий, внизу ширший. Коло неї над густими зе
леними верхами та гребенями стримить пишна гора Три
Корони. Це неначе стоять над масою лісу три сахарні
голови, трохи прихилені одна до другої; такі вони круті
та круглі, та гострі; а од їх іде ще вище довга грива,
вкрита лісом. Ц я гора далеченько од Соколиці, але зда
ється, ніби вона стоїть рядом з нею. Амфітеатр кінчаєть
ся з другого боку високою горою Голицею. Її верх схо
жий на довгу кінську гриву. Вона вся вкрита лісом звер
ху до самого Дунайця. Серед цього амфітеатру гір в
середині круга стоїть невисока гора, кругла, вся вкрита
ялинами, неначе хто кинув в цей пишний кружок якусь
мохнату шапку, а кругом цієї зеленої шапки обвивається
підковою зелений Дунаєць. Ц я гора стоїть неначе вже в
ямі, а на неї кругом заглядаю ть високі скелисті верхи
Соколиці та Трьох Корон. А над тим амфітеатром стоїть
веселе сонце, заглядає зверху в його середину, в пишну
глибину, заглядає в самий Дунаєць. Ліси, освічені звер
ху, світяться наскрізь до самого долу. Увесь амфітеатр
гір, усі скелі облиті вранішнім сонцем, веселим, ясним.
Скелисті верхи вирізуються ясно в блідому, але блиску
чому небі й ніби висять над масою темно-зеленого гілля
ялин та буків.
Здається, бачиш чудову декорацію якоїсь світової див
ної сцени, поставлену геніальним майстром, видуману ге
ніальною фантазією,— декорацію, врівні з котрою люд
ська театральна сцена буде тільки дитячою мізерною іг
рашкою.
Н а шосі над Дунайцем треба було сходити по узесенькій стежечці. Стежечка вередливо в'ється по крутому боці
25 — І . Н еч у й -Л еви ц ьк и й , т . 4 .
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Голиці через ялиновий та буковий ліс. По таких стеж
ках добре плигать тільки козам, а не ходити людям. Гля
неш вгору, бачиш між гілляками круті скелі, зарослі зеле
ним мохом. Високі ялини ніби поприлипали до гранітових
стін. Де тільки на скелях є карнизи на піваршина, де
трапляється ямка в скелі, там причеплюються ялинки,
пускають коріння в щілини, в розколини й стоять по
стіні, неначе повішані зелені канделябри. О д великої вог
кості, здається, самі скелі пускають з себе живоття. Гля
нув я униз, а через голі стовбури ялин та смерек блищить
вода в Дунайці; бо косогор крутий, як бік піраміди. Гля
неш униз, і голова морочиться. О т стежка повилася ще
глибше. Ліс старий. Скрізь стоять густо-прегусто старі
товсті стовбури ялин, страшно високі та рівні, як свічкиставники. Гілля посохло, тільки ще гострі верхи зеле
ніють. Ліс схожий на масу колон, забитих в землю по
крутій горі. Внизу над самим шосем зеленіють товсті
столітні граби та буки. Між ялинами стирчать кущі ялівця, обтикані колючками. Делікатні гілки смерек-ялин схи
ляються вниз, як на березах, і коливаються, неначе ни
точки, на котрих нанизані шишечки та зелені пучечки.
В лісі тягне вогкістю. Скрізь попід камінням слизить во
да й виступає джерельцями. Місцями гори слизять, нена
че губка, намочена в воді: здається, якби якась сила зда
вила гору, з неї полилась би вода, як з мокрої губки.
От ми й на шосі. Дунаєць закручується, наче підкова,
кругом Соколиці. Т у т неначе одслоняється ще інша де
корація: це другий бік Соколиці. Н ад самою водою не
наче стоїть величезний храм класичної архітектури, зов
сім як Ісакієвський храм в Петербурзі. Стоїть маса з чо
тирма углами, в котрої краї з граніту виступили трохи
вгору, неначе рамена, а над нею стоїть величезна кругла
баня з чистого гладкого білого каменю, кругом бані гір
лянда з темно-зелених смерек. Зверху замість хреста
стримить ніби чуб з ялин; а там далі й вище йде ціла
грива довгої гори, що поросла ялинами.
Ш осе ще кругліше закручується. Дунаєць обхоплює
третій бік Соколиці, найефектніший. Од самого берега
Дунайця піднімаються неначе три сахарні голови з ка
меня, чи, як тут їх звуть, «цукрові скалечки». Одна з їх
зовсім одхиляється од маси скелі й стримить, ніби голова
сахару. Н а тому стирчаку ще десь узялись ялини; вони
вросли в зазубні і стирчать голі, без гілля, неначе риш
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товання кругом бані. Н ад цими трьома шпичастими вер
хами високо-високо піднімається в небо найвище білий
круглий верх Соколиці. З цього боку він не закритий
деревом і неначе вставлений між трьома гострими верха
ми. М аса скель схожа на стару церкву на Україні з
п'ятьма банями з гострими верхами. Глянеш вгору —
шапка спадає з голови.
Дунаєць в'ється далі неначе в узькій розколині. По
обидва береги стоять круті високі гори, всі оброслі мо
хом. Картини зміняються за кожним закрутом бистрої
річки; ідеш неначе між двома темно-зеленими стінами, що
вирізуються на небі зеленими визубнями. Якось тісно в
цій долині. Вода шумить. В далечі по Дунайці стоїть си
зий туман. Т ам далеко без кінця видно дві зелені стіні.
По цьому шосі скрізь поставлені лавочки. Т у т одпочи
вають туристи. Ноги болять і щемлять, а краса гір тягне
тебе все далі й далі. О т і шосе скінчилось: одкрилася
узенька зелена прогалина. Т у т пристань для човнів. Сло
ваки везуть туристів на човнах назад сливе до самої
Щавниці.
Ці човни допотопної конструкції тут звуть мадьярськими, але достоту такими човнами і теперечки плавають
тунгуси коло Іркутська на Ангарі. Цей човен— чисте
корито, з якого годують в нас свині, тільки з одного бо
ку загострене і трохи закопирчилося вгору. Човен з ко
лодки, довгий на аршинів сім-вісім. Один човен на бист
рих хвилях перекидається, і для того зв'язую ть докупи
два або три човни, перекладають дощечки впоперек їх
для сидіння і без весел пускають їх по воді, тільки пра
вують ними, обпираючись об мілке дно довгими дрючка
ми. Ці два човни-близнята дуже схожі на пару довгелецьких калош, зв'язаних докупи.
Три словаки сіли на човни. Д ва обпирались об дно
палицями, третій трубив у мідну трубу, закликаючи по
дорозі пасажирів. Я сів на дощечку. Бистра вода вхопила
човни й понесла їх стрілою. Човни летіли, як птиці. Д у
наєць тече наче з гори. Чудно було дивитись, як човни,
неначе вози з гори, все котяться вниз. Д ко скрізь видно;
воно закидане круглуватим камінням. Подекуди тільки
дрючки пірнали й не доставали до дна. О т на річці не
значні пороги. Вода підхопила човни й неначе кинула їх
униз.
25*
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— Чи здалека пан? — питають в мене довговолосі
словаки.
— З К иєва,— кажу я.
— Чи то далеко ще за Варш авою ?
— О, далеко; буде півтори сотні миль.
— Ой-ой-ой!— ойкають мої Харони, піднявши вгору
дрючки, а потім прицмакують язиками.
Один з їх почав пісню про Кошута. Мотив був відо
мий навіть в Ш ляхтовій, мотив української пісні «П олю
била Петруся», тільки з особливою інтонацією. Човни ле
тіли, а не пливли по зеленій бистрій воді. О т знов неве
личкі пороги. Вода довгим і зеленим пасмом послала
ся за ними униз. Човни стрілою кинула вода. Я заплю
щив очі.
В одну мить прилетіли човни до Лісного Потоку. І
після того цілий день і ввесь вечір не сходили в мене з
думки пишні зелені Пєніни; все вставали передо мною
в усій своїй красі, заглядали мені в очі, як я засипав, ще
й снились уночі, як пишне марево з зелені й променів зо
лотого сонця та з срібла.

ПРИМІТКИ

Ш ЕВ Ч ЕН КО В А М О ГИЛА

Нарис вперше надрукований в українському альманасі «Л уна»,
К., 1881, ч. І, стор. 67— 79.
І.
С. Нечуй-Левицький у листі до О. Кониського 29 грудня
1880 р. сповіщав: «Вакаціями я був у Каневі, їздив на Шевченкову
могилу перший раз і списав і береги Дніпра коло Канева, і Ш евчен
кову могилу, і незвичайно пишні картини природи з могили. Ця річ
на два листи, але ще не переписана...» Н езабаром письменник послав
нарис для альманаху «Л уна», бо вже 17 березня 1881 р. був одер
жаний цензурний дозвіл на цей альманах.
Подається за першодруком.
...с т о ю
десь
в Ш в е й ц а р і ї . . . — І. С. Нечуй-Левицький
подорожував за кордоном під час літніх вакацій 1869 р. Тоді ж по
бував і в Швейцарії.
...П і л а т у с а б о Р і г і... — гірські масиви в Ш вейцарії біля
м. Люцерна. Вершина Пілатусу — 2133 м., Рігі — 1800 м.
ПРИЯТЕЛІ

Вперше надруковано в альманасі «Л уна», 1881, ч. І, стор. 15— 54.
Про роботу над цією «юмористичною річчю» з первісною наз
вою «Як коваль Кузьма впіймав злодія Кузьму» автор писав О. Кониському у листі 29 грудня 1880 p., сповіщаючи, що оповідання бу
ло написане літніми вакаціями 1880 р. в с. Ш ендарівці, де й ста
лася ця пригода.
1887 р. у Києві видали «Повісті» І. Левицького, куди входили
«Приятелі» та «Д ві московки». 1886 р. оповідання було передруко
ване у Львові в календарі «П росвіта» на рік 1887. У Черкасах воно
вийшло в 1899 р. Того ж року в Петербурзі видано «Повісті і опо
відання», т. І, І. Левицького, де були вміщені й «Приятелі». Потім
це оповідання вийшло в Києві 1906 p., а 1909 р. передруковане в
Києві у другому виданні тома І «Повістей і оповідань», в якому во
но позначене як шосте видання.
Перед кожним перевиданням цього твору письменник пильно пе
реглядав його. Так, текст у «Повістях і оповіданнях», т. І, (К ., 1909)
дечим різниться від тексту альманаху «Луна» (К ., 1881). Дієслова
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мають коротке закінчення: взять, брать. Скрізь пишеться міні, узький, швидче, побачиться (а не побачитись) і т. д. Викреслюються
цілі фрази, а в одному місці випущений навіть абзац (після слів:
«частину оддасть вам у руки», стор. 24 нашого видання).
Друкується за останнім прижиттєвим виданням: І в а н Н е ч у й Л е в и ц ь к и й , Повісті і оповідання, т. І, вид. 2, К., 1909, стор.
2 34—262. На стор. 25 поновлюємо за першодруком пропущене ре
чення: «Де це ви набрали цих пляшок? — крикнула Устя до
К узьми».
С Т А Р О С В ІТ С Ь К І Б А Т Ю Ш К И

ТА

М АТУШ КИ

Вперше надруковано в перекладі на російську мову в журн. «К и
евская старина», 1884, І, 83— 110; V , 88— 116; V I, 267— 288; V III,
655— 680; X I I, 586— 620; 1885, І, 133— 156; V III, 631— 681; IX ,
85— 127; X I , 466—519. 1885 р. повість вийшла окремою книжкою —
відбитком з журналу.
Мовою оригіналу вперше опубліковано в журн. «З о р я », 1888,
№ 1— 24.
У грудні 1880 р. автор писав М. І. Костомарову, О. Я. Кониському і П. І. Житецькому, що в нього є закінчена велика повість.
Зокрема П. І. Житецького, який збирався видавати літературний
збірник, 13 грудня 1880 р. він повідомляв: «Тепер я скінчив повість
«Старі батюшки та матушки». Повість чимала... Мені схотілось об
малювати бит старого, а потім і молодого духовенства, і я попереду
став на останніх вибраних громадами батюшках. Вони типічні, а най
більше матушки і їх бит оригінальний, і вже діло минувшого часу;
тим-то мені і схотілося зберегти картини того бита...» 1 У заголовку
слово «Старі» письменник змінив пізніше на «Старосвітські». Із зм і
неним заголовком повість друкувалася в журн. «Киевская старина».
З жовтня 1881 р. Нечуй-Левицький писав Б. Грінченкові: «...в
мене є нова повість, але трохи велика, трохи не вдвоє більша од
«Бурлачки». Вона зветься «Старі батюшки та матушки». Коли
п. Александрович згодиться її надрукувати в збірнику, то я її Вам
приш лю ...»? У альманасі «Складка», що його видавав В. Александ
ров, повість не з ’явилася.
Редактор журн. «Киевская старина» Ф . Г. Лебединцев ЗО січня
1883 р. писав авторові: «Слова два о «Батюшках и матушках». Я
давно решил их печатать в подлиннике, но в конце книги, под осо
бой пагинацией; но до печати еще не дошло. Вам известно, что цен
зор потребовал посылки в Главное управление по делам печати.
Понадобилась переписка, и долго я менял писцов, пока нашел впол
не подходящего. Переписка уже оканчивалась, как сын Ю зефовича
(член Главного Управления), приезжавший сюда, сказал мне: «Л уч
ше еще подождите, пока обозначится направление нового начальника
печати Феоктистова» 3. Редактор побоювався, що цензура буде проти
вміщення великих творів українською мовою. Т ак воно й сталося.
У 1-й книжці за 1884 рік з ’явився перший уривок повісті в пере1 Центральна наукова бібліотека Академії наук У РС Р
А Н У Р С Р ), рукопис І, 49617.
2 Т а м ж е, 38365.
3 Т а м ж е, 27956.
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кладі російською мовою («печатается с переложением на общс-русский язык с сохранением малорусского подлинника одних лишь
диалогов»,— застерігала редакція в примітці до першого уривка).
Лебединцев у листі 7 травня 1884 р. нарікає на того «чортителевого
ІУ Д У » (мабуть, на молодого Ю зефовича), якийнаказав почекати
з друкуванням твору. «Скільки б то вже було напечатано «Батю 
ш ок»!» — скаржиться він *.
Повістю зацікавилися і в Галичині. Від редакції «Д іла» до Лебединцева приїжджав Ф . Гладилович і просив пересилати до Л ьвова
частинами рукопис повісті. Малося на увазі надрукувати твір у
додатку до газети — «Бібліотека найзнаменитших повістей», редакто
ром якої був І. Белей. 31 жовтня 1884 р. рукопис був висланий,
про що сповіщав автора Лебединцев, який перекладав повість. Його
переклад не буквальний, а вільний, творчий, перекладач вважає
своїм обов’язком пояснювати авторові деякі зміни, які він поробив
у перекладі. Так, фарбування церкви він переніс з зими на весну,
бо зимою, мовляв, така робота зовсім не можлива. Він зауважує,
що Олеся не могла тоді курити, бо папіроси, і то не фабричного
виробу, з ’явилися в 1842 p., а сірники — в 1836 р. Отже, і цю
невідповідність було усунуто
в перекладі.
Так само і щодо книжок, які читав Балабуха. Перекладач випра
вив те місце у автора, де говорилось, що Балабуха читав «якогось
святого отця». Лебединцев виправив на рукописний «Краткий лето
писец». Це надало Балабусі того національного колориту, пише пере
кладач, який оживлює і підносить цього героя і протиставляє Олесі.
«Не выдвинуть нигде,— пише він,— не единой чертой козачьего
духа, который действительно жил в тогдашних «батюшках», было бы
большой погрешностью, а сделав это в Балабухе, мы определяем
почву для него и для Олеси и источники разлада между ними»2.
2
січня 1886 р. Нечуй-Левицький писав І. Белеєві у Л ьвів, що
в Києві збираються видавати цю повість. Він просить якнайшвидше
переписати і переслати до Києва рукопис. У травні він одержав по
вість і поробив деякі поправки, які й послав І. Белеєві з просьбою
виправити рукопис «для однакового вашого й нашого видання».
Повість не вийшла в серії «Бібліотека найзнаменитших пові
стей». Не вийшла вона тоді і в Росії. У 1888 р. її надрукував львів
ський журнал «З о р я » (№ 1— 2 4 ). Спочатку редакція правила мову
повісті за встановленими в Галичині правописними і стилістичними
нормами. Але в № 23 журналу дається примітка: «В послідніх ча
сах дістали ми з кількох сторін листи від наших братів українців
з жалобами, ба навіть з острими доріканнями, що мов то їх твори
псуємо своїми виправками. Не так-то дуже почуваємось до вини, але
щоби все-таки ні найменшої вини не було на нас, то ми постановили
з сеї хвилі зовсім нічого не зміняти, а зате під текстом добавляти
в замітках, як те або се слово говорять у нас в Галичині. Здається
нам, що се повинно піти на користь таки й самому розвоєві нашої
рідної мови, котру певно всі любимо і цінимо зарівно. Ред. » 3
У межах Російської імперії видавати повість перешкоджала цар
ська цензура. Тоді саме діяв Емський указ 1876 р. про заборону
1 Ц Н Б А Н У РС Р, рукопис І, 27957.
2 Т а м ж е, 27959.
3 Журн. «З о р я », 1888, № 23, стор. 381.
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українського слова. Чиновники знаходили всякі причини, щоб не пу
стити до друку твір, написаний українською мовою.
Київський цензор 10 грудня 1886 р. у своєму висновку писав,
що ця повість змальовує життя українського духовенства 40— 60-х
років дуже карикатурно. Особливо його дратувало те, що для церкви
замовляють «самого безобразного свойства иконы» («Андрей, напри
мер, юродивый, спустивши с одного плеча хламиду, обнажил «повні
груди», а круглый живот с пупом «стремів осторонь», как-будто бе
лый арбуз, «прибитый к Андрею колком»). Обурювали цензора й
«пиршества» батюшок, і хабарництво нового духовенства, і «москов
ська закуція», і сцени у архієрея. Головне Управління в справах
друку погодилося з висновком київського цензора і вирішило, що
«повесть должна быть безусловно запрещена».
Тільки в 1899 р., коли письменник ще раз подав до цензури
том своїх творів, Петербурзький цензурний комітет дав дозвіл на
друкування: «...в виду того, что роман этот занимает более трехсот
страниц и предназначен, повидимому, для образованных читателей
(в нем встречается много выражений, непонятных для простона
родья), цензор полагает возможным дозволить его к печати...
Цензор находит необходимым исключить лишь следующие места:
начиная со страницы 108 (на обороте) от слов «Т им часом польські
пани були дуже сердиті...» до слов на стр. 110: «О д часу інвентарів
з 1847 року». В этом месте описываются автором суровые меры,
принятые русским правительством по поводу народного возмущения,
произведенного злоупотреблениями местных польских помещиков.
А втор относится с негодованием к этим распоряжениям.
Н а стр. 124 и на обороте ее подлежат исключению слова архирея, обращенные к священнику в церкви, в алтаре: «Дурак, старый
простец, неуч»; «Ви старі п’яниці, дурні, неучі». « З олтаря на шанов
ну громаду так і сипались слова «дурак», «болван», «неуч», «п ’я
ниця» *.
Друкується за виданням: І. С. Н е ч у й - Л е в и ц ь к и й , Старо
світські батюшки та матушки. Повість-хроніка, вид. З, К., 1905.
Вперше відновлюються цензурні купюри за першодруком (журн.
«З о р я », 1888, № 17, стор. 276— 277; № 19, стор. 3 08). У нашому
виданні вилучені цензурою тексти взяті в квадратні дужки. Н а
стор. 92 поновлюємо за журн. «З о р я », № 6, пропущене речення:
«— Коли вже, дякувати вам... — сказала просто Мельхиседекова жін
ка...».
С у п і н — в індоєвропейських мовах незмінна дієслівна форма,
вживана для позначення мети при дієсловах руху, наприклад: «П ос
ла Ярополк искать брата» — «Послав Ярополк, щоб шукати брата».
Г е р у н д і й — особлива форма віддієслівного іменника в латин
ській мові. Дієслово приймає суфікс nd : ars vivendi — мистецтво жити,
мистецтво життя.’
О п а с а н н я — суцільна крита галерея навколо церкви.
...Б о г у с л а в б у в в т о й ч а с п о в і т о в и м м і с т о м.—
Після приєднання Правобережної України в 1793 р. Богуслав став
центром повіту, яким він був з 1796 до 1837 p., коли повітові уста
нови перевели до Канева.
1 Ц Д ІА Л , ф. 776, оп. 21, 1899, спр. 6, арк. 251— 251 зв.
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«Краткий
л е т о п и с е ц » — Н а Україні в кінці X V I I I і в
першій половині X I X ст. були поширені рукописні історичні праці.
Один з таких «Кратких летописцев» зберігається в Центральній на
уковій бібліотеці А Н У РС Р, рукопис І, 203, з заголовком: «Л ето
писец краткий, принадлежащий к истории украинской, о владевших
в ней прежних гетьманах, в котором приполнено многими грамотами,
указами и инструкциями, принадлежащими к сей истории». Н азва
першого розділу: «История о Украине».
«Волшебница
Рагі-Муїна
й принц
I б р а г і м».—
Йдеться, очевидно, про видання «Сказки о волшебницах с нравоуче
ниями. Перевод с французского Л ьва Войнова», М., 1768; друге ви
дання— М., 1781. Вийшла ще подібна книга: «Волшебницы (слав
ные). Посвящается прекрасному полу. 3 части. Перевел с француз
ского Севастьян Клинский», М., 1789.
« Ф е а т р о н,
или
позор
и с т о р и ч е с к и й » . — Мабуть,
мається на увазі видання: «Ф еатр чрезвычайных происшествий исте
кающего века открыт представлению очам света в следующих созер
цаниях: проказы езуитов и францисканских монахинь... развратный
учитель француз... и т. д.», Спб., 1790. Перевидана ця книга була
там же 1793 р. Рецензенти, а серед них і славетний історик М. К а
рамзін, оцінювали книгу як збірник брудних, безсоромних непристой
ностей.
«Інвентарні
п р а в и л а » — правила, видані царським уря
дом 26 травня (7 червня) 1847 р. з метою зміцнення кріпосницьких
відносин на Правобережній Україні, в Білорусії та Литві. 29 грудня
1848 р. (10 січня 1849 р.) уряд видав нову редакцію «Інвентарних
правил», які ще дужче погіршили становище селян. Запровадження
«Інвентарних правил» викликало на Правобережжі широкі селянські
рухи. Н а самій Київщині відбулося понад триста революційних ви
ступів. У 1855 р. спалахнуло повстання, в якому взяли участь де
сятки тисяч селян (так звана «Київська козаччина»). «Інвентарні
правила» діяли до скасування кріпосного права, а в деяких місце
во стях— до 1863 р.
«М а н я к и» — «Н а Волині коло границі звуть австрійські гроші
«маняками», цебто не справжніми грішми, а якимсь привиддям гро
шей» (Пояснення І. С. Нечуя-Левицького).
...д е б у л и п о х о в а н і п о в б и в а н і п о л я к и п о в с т а н ц і.—
Очевидно, йдеться про польське повстання 1863 р.
« С о б р а н и е и н о с т р а н н ы х р о м а н о в » — періодичне ви
дання під назвою: «Собрание иностранных романов, повестей и рас
сказов в переводе на русский язык». Видавала його Є. М. Ахматова
з 1856 до 1885 р. у Петербурзі.

ЧО РТЯ ЧА СПО КУСА

Вперше — в українському літературному збірнику «Н и ва», Одеса,
1885, стор. 13— 46.
Того ж року оповідання з ’явилося в Одесі окремою книжкою.
Друге видання вийшло в Києві 1889 р. «Чортяча спокуса» була
вміщена в збірнику «Гуморески», Львів, 1904 р.
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Подається за виданням: «Повість Івана Левицького «Чортяча
спокуса», вид. 2, К., 1889.
Мабуть,
з о к о ...— Око ( з турецьк. «окка») — старовинна
міра рідини на Україні, що відповідає двом-трьом літрам, і міра ва
ги, що дорівнює 1200 г.
В КАРПАТАХ

Нарис вперше надрукований в газ. «Д іло», 1885, № 87—96.
У листі до І. Ф ранка 24 липня 1884 р. письменник сповіщає, що
він перебуває у Щавниці на водах, їздить по околицях, милується
Карпатами і описує їх. У листі згадується про поїздку в с. Ш ляхтову, про знайомство з москвофілом Ф . Білоусом, тобто саме про те,
що описано в нарисі.
1885 р. нарис вийшов окремою книжкою («Русько-українська
бібліотека, № 11. В Карпатах. О бразки з подорожі Івана Нечуя.
Львів, накладом Євгенія Олесницького», 1885). Грунтовно відреда
гувавши текст (виправивши граматичні форми і правопис, що вжи
валися тоді в галицьких виданнях), Нечуй-Левицький вмістив нарис
у «Нових повістях і оповіданнях», т. V III, К., 1912, стор. 218— 255:
Подається за цим виданням.
...Щ е н е в Є в р о п і , а в П і в - А з і ї , я к п и ш е Ф р а н ц о з...— Мова йде про Карла Еміля Ф ранцоза (1 8 4 8 — 1904) — ви
значного австрійського письменника, критика і публіциста, автора
нарисів і романів з життя народів Східної Європи. Одну з своїх
книг він назвав: « З П ів-А зії» (1 8 7 6 ). До П ів-Азії автор залічував
Галичину, Буковину і південну Україну.
...в ж е б у л и в В е н г р і ї , з а в е н г е р с ь к о ю г р а н и ц е ю.—
Мова йде про населений українцями Пряшівський край Словаччини,
що входила тоді до складу Угорщини.
Кошут
Л а й о ш (1 8 0 2 — 1 8 9 2 ) — славетний борець за сво
боду і незалежність Угорщини, герой революції 1848— 1849 pp.
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