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ПРОЛОГ

Поміж лісів, ланів і рік 
Жив якось добрий чоловік. 
Не мав ні неньки, ні отця,
Чернега звали молодця. 
Язичеських богів вітав 
Бідак, що лиха зазнавав. 
Він Морока не шанував; 
Той на людей біду наслав, 
Зап’яв на довгі сотні літ
Ядучим димом білий світ. 
Чернега ж розум добрий мав,
Ясне багаття розкладав. 
Жорстока Морока рука
За грати кида юнака.
Та не втрача своїх надій 
Чернега – пращур твій і мій. 
Замислилися небеса: 
«Панує морок, не краса. 
Де світлий розумом народ,
Там має бути Світлобог. 
Перун неправду подола, 
Над краєм сонце засія». 
Прийшов Перун. Без зайвих слів 
З людьми відверто говорив: 
– Вже годі жити, як вовки. 
Оселі зводьте на віки! 
І повелів: – Хай місто те 
Повіки квітне і росте! 
Струмочок зробиться рікою.
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Чернігів стане над Десною. 
Допоки хвиля в берег б’є,
Хай день новий тут настає. 
Якщо вже випаде піти 
Мені в далекії світи, – 
Живіть не так, як набіжить, 
Ясне багаття не гасіть. 
Зраділи щиросерді люди:
– Все буде так, як має бути. 
Годиться, щоб хоробрий князь
Очолив несміливих нас.
В які потрібно йти світи,
Щоб нам керманича знайти? 
Блиснув карбункулом Перун. 
– Розплющте очі, – підморгнув. 
– Ось – мужній хлопець, не жебрак. 
Чернега – князь ваш. Чи не так?
На ймення – Чорний. Богатир
Започаткує княжий двір…»

Сказав і щез. Відлуння літ 
Летіло за Перуном вслід. 

Тисячоліття вже уряд 
Йдемо вперед, а не назад. 
Чернігів – місто золоте 
На щастя квітне і росте. 
Ясне багаття підросло. 
Чи так завжди воно було? 
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ЧАСТИНА ПЕРША

Весна прийшла того року з вінками квітів. Сподівалися від неї 
щедрих дарів, виглядали вранці, вибігали на горби, ставали на 
воротах, лізли на дахи комор і клунь. Дівчата, жінки та діти за-
прошували весну піснями. 

Селяни ворожили за птахами. Раділи тим жайворонкам, 
що летіли високо над землею. Вважали, що моляться птахи до 
Бога, просять врожаю на збіжжя. 

Травень народився жвавий. Милувався полем-долом, ве-
селками грав, шумів дощами, при південному вітрі гримів, ві-
щуючи тепло, надіслав на землю зливу. Довгаста, синьої масті, 
пішла вона дахами та подвір’ями, занурилася в зелене листя, 
по гілочках побігла донизу. Залила водою клітку з канаркою, що 
висіла на сучку під вікном респектабельного будинку. Чула, як 
репетувала мокра пташка на холоді з переляку, бачила, що їй 
зле, та не стала пташині в пригоді. Не допомогла канарці й па-
нянка, яка спостерігала за нею з вікна. 

Зручно влаштувавшись у кріслі, дівчина намагалася дійти 
суті того, про що мовилося в якомусь підручнику. Поруч на сто-
лику стояла тарілка з ласощами. 

Панянку звуть Катя, вона – молодша дочка власника неве-
ликого заводу. Їй уже п’ятнадцять. Дівчина – мамина доня – бі-
ленька, як нитка, і гарна, як маківка. 

Вітер, хитаючи занавіску, вихолоджує через кватирку кім-
нату. Катя кладе собі на плечі хустку, щоб не змерзти. З думки 
дівчини не йдуть нещодавні події. Ними зумовлений настрій, з 
ними пов’язані приємні спомини. 

Спочатку були іменини. До того її – гімназистку Кужель – по-
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здоровляли однокласниці. Вітали неабияк: читали свої вірші, 
присвячені іменинниці, і просили відгадати, хто автор кожного 
з експромтів. Катя жодного разу не помилилася. 

Склавши руки, не сиділа й потому. Писала запрошення най-
ближчим родичам та друзям, прикрашала свою оселю. Не обі-
йшлася без допомоги служниці. 

Молоденька Паша в місті недавно. Поховавши батьків, до 
Чернігова прийшла пішки. Кожна травичка на своєму корені 
росте, а Паші не довелося. За рідним селом вона сумує. Паша 
– неписьменна, але гарно малює. Над дверима, що ведуть до 
Катиної кімнати, намалювала Сонце, Місяць і Боже око, яке все 
бачить, – символи світлої та праведної життєвої дороги. Тампо-
ни, пензлі та палички вмочувала в терті буряк і моркву; руки 
самодіяльної художниці чаклували, як могли. Маленька, тричі 
рябенька, Паша працювала, як бджілка. Не встигла іменинни-
ця змигнути оком, у хаті стало, як у віночку, портрет Шевчен-
ка прикрасився квітучими візерунками. Вабили погляд рожеві 
красолі, червоні маки, білі айстри, троянди, цибульки й голуби 
– символи духовності, щирої любові, злагоди й ніжності. 

Катя власноруч за допомогою трафарету прикрасила двері 
кімнати орнаментом. Замастила руки білилом, довелося ско-
ристатися гасом, щоб їх вимити. Ця обставина не зіпсувала на-
строю панянки. Того вечора приїхав кузен – її неспокій. 

Сергій – молодий офіцер – буває в Чернігові нечасто, втім, 
якщо сюди приїздить, бентежить серце Каті надзвичайною до 
неї увагою й подарунками. Цього разу привіз настільну лампу 
– рукотворне диво, інкрустоване овальними камінцями. Поста-
вивши дарунок на стіл, підморгнув:

– Щоб маленькій бешкетниці зручно було вечорами писати 
мені листи. 

Уранці Катя з матінкою та сестрою ходила до церкви. Моли-
лася з вірою в господнє заступництво. Просила Всевишнього 
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бути до неї милостивим, не обділити щастям та благополуччям. 
Обіцяла приборкати свою невгамовну вдачу, допомагати бід-
ним. 

Того дня було багато поздоровлень. Родилася Катруся крас-
на, всі бажали їй щастя. Казали: «Будь здорова, як риба, гожа, 
як вода, весела, як весна, багата, як земля». 

Усі Одарочки люблять подарочки, Катя – теж. Тато – Олек-
сій Володимирович – подарував доні неабияку дрібницю – на-
ручний годинник з браслетом, який вона тієї ж миті наділа. 
Коштовність була придбана в годинниковій крамниці Зака, що 
стоїть на Богоявленській вулиці та відчиняє свої двері лише так 
званій «чистій публіці». Того дня тато не поїхав, як завжди, на 
завод, а зостався вдома, хотів побути з родиною. 

Олена Миколаївна – мама іменинниці – здивувала всіх влас-
норуч написаним портретом дочки. Змалювавши її такою, що 
стоїть біля куща жасмину, матінка навмисне прибрала кількома 
мазками з обличчя доні посмішку. 

Катя з подякою поставилася до такого подарунка. Торкнув-
шись маминої щоки губами, не втрималася, щоб не закинути їй:

– Треба було збільшити мені підборіддя. Зовсім трішки. 
– Мама хоче, щоб ти була статечна, – прошепотіла сестра. Це 

вона, Таня, подарувала Каті вишукану парасольку, яку спершу 
придбала собі. Сестра ліпше дарувала, аніж брала. Дитятко – по 
татку. 

На подарунок від брата Катя не очікувала. Вітя зламав собі 
ногу й уже тиждень пересувався на милицях. Приємно було 
отримати від нього рамочку з малюнком. 

А квіти! Гостей було багато, й кімната іменинниці ледь всти-
гала відчиняти двері всім, хто приходив з півоніями та тюльпа-
нами. 

Спершу був обід, а потім – концерт. Під схвальні оплески 
присутніх молодь читала вірші Тараса Шевченка, Івана Франка 
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та Лесі Українки. Катя знала, що колись на її батька – ще юнака 
– незабутнє враження справила «Наталка Полтавка», яку вдало 
поставили того часу в Чернігові. Саме тоді Олексій Володими-
рович, його однолітки, і не лише вони, захопилися всім укра-
їнським, почали носити національні сорочки. На іменинах тато 
зіграв щось на бандурі, а мама – з класики – на піаніно. 

Потім танцювали під приватний оркестр, який замовили за-
здалегідь. Катя, дивлячись на одного з оркестрантів – він ку-
медно надував щоки й лупав очима, – ледь стримувала себе, 
щоб не засміятися. 

Коли влаштували феєрверк, стало надзвичайно гамірно, й усі 
були в захваті. Веселощі затьмарило те, що найближча подру-
га Катрусі обпекла собі при цьому пальці. Соня Бриз – мужня 
панянка – навіть не скривилася, коли, змастивши обліпиховою 
олією, їй бинтували руки. 

Надвечір гості почали розходитися. Саме тоді відгукнувся із 
закутка веранди Карпо – старезний дідок, який прислуговував 
у домі ще за часів Катиної бабці, багато чого знав, а ще більше 
забув. Старе – як мале. Шамкаючи беззубим ротом, Карпо звер-
тався до кожного, кого бачив:

– Чи не послати за «Ратумом»? – дідок пам’ятав назву найдо-
рожчого вина, яке було в крамниці Зубка. 

Молодість – буйність та безтурботність, тож на колишнього 
служку не звертали уваги. Від хати шкандибати дідку було ні-
куди, і Нестор – його син, підтримуючи старого під руки, повів 
того до своєї кімнати. Дивлячись на них, Катя подумала: «Нема 
нікому так добре, як служці Нестору та його батькові: обидва 
лежать та хліб даром їдять». 

Того вечора Сергій шепнув іменинниці: 
– Я в захваті від тебе. Хай оберігають мою кузину Сонце, Мі-

сяць і Боже око, яке все бачить. 
Мовивши таке, юнак не зупинився, аби почути, що йому ска-
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жуть у відповідь. Він лише озирнувся, хотів побачити реакцію 
на такі слова. 

Катя, соромлячись своїх почуттів, обдарувала кузена усміш-
кою. 

Він мав їхати, і всі вийшли, щоб провести. 
– Закутай ноги пледом. І будьте обережні в дорозі, – турбу-

валася про родича Олена Миколаївна. – Днями в темряві коні 
злякалися ліхтарів, з якими люди вийшли на шлях, – екіпаж пе-
рекинувся, й заводський майстер потрапив у канаву. Тепер ле-
жить у лікарні. 

Катя хотіла підійти до кузена, побажати йому щасливої доро-
ги, але згадала про огидний гас, яким нещодавно мила руки. Не 
дай, Боже, лишився під нігтями його запах! Так невчасно. 

Того вечора Катя знайшла в своїй кімнаті ще один знак ува-
ги до себе – білу троянду. Цариця квітів була свіжа й духмяна. 
Крапля роси лягла Катрусі на губи, щойно вдихнула вона аро-
мат квітки. 

Хто приніс троянду, ховаючись? Хіба не було кому? Певно, 
пустувала сестра або зважився на таке Льоня – брат Соні Бриз. 
Хлопець завжди червоніє, коли Катя до нього звертається. На 
іменинах дивився на неї, як кіт на каганець, коли співали: 

«І шумить, і гуде
Дрібний дощик іде. 
Ой, хто ж мене, молодую, 
Та й додому проведе?
Обізвався козак
На солодкім меду:
«Гуляй, гуляй, чорнобрива,
Я й додому проведу». 

Почервонів Льоня, як варений рак, коли завели:
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Ой, знати, знати, хто кого любить,
Близько сідає, ще й приголубить. 
Ой, знати, знати, хто нежонатий,
Личенько рівнеє, сам – як панято», 

Іменини відбули у п’ятницю. Залишалася субота, щоб від них 
відпочити. У неділю родина братиме участь у врочистій ході, 
піде на традиційний бал на честь іменин Государя Імператора. 
Катруся не знає, чому її тато неохоче відвідує такі заходи, чим 
аргументує своє небажання це робити. 

Дізнатися про найяснішу особу з неофіційних джерел допо-
міг дівчині її дядечко з боку батька: 

– Офіцери – як малі діти. Особливо, коли вони сходяться 
докупи й б’ють байдики. Пам’ятаю, були дивізійні маневри. У 
вільний час робили, що заманеться. Хтось із великих князів за-
пропонував узяти ковдру, покласти на неї селянську дитину та 
підкидати її якомога вище. Було смішно, бо тканина порвалася. 
Хлопчик упав у траву, ми злякалися, але він не забився, лише 
посміхнувся й отримав у нагороду срібну монету. 

Катруся поділяла дядечків захват. Вона вважала, що трава, на 
яку впав селянський хлопчик, пом’якшила падіння, а коштовна 
монета, котру він отримав, була компенсацією за можливі син-
ці. 

Дядечко не вгавав:
– Поблизу паслося багато коней. Сідел не було. Офіцери вла-

штували справжні перегони. Можна було вмерти, сміючись. 
Усі бігли дивитися на таке видовище. Коні кусали один одно-
го, брикалися. Один із офіцерів упав на землю одразу, інші до-
клали неабияких зусиль, щоб не впасти. За звичкою на коней і 
вершників ми робили ставки. Дехто виграв двічі. По обіді при-
їхали генерали, довелося повернутися до лав та заспокоїтися. 
Потім був чудовий бій. 
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Захват, з яким дядечко розповідав про маневри, посилений 
звичкою Катрусі сприймати все в яскравих фарбах, дозволив їй 
бачити картину бою в подробицях. 

Ось полк, що вдає із себе супротивника. В ньому служить дя-
дечко. У строю стоїть, звичайно ж, поряд з кимось із великих 
князів. На всіх – біла уніформа й кашкети, які роблять військо-
вих схожими на кінних гвардійців, але без коней. 

Обсідають з усіх боків. Накрапує дощ. Протистояти нападни-
кам слід вчасно і в потрібному місці. Все закінчується надвечір, 
коли призахідне небо надто яскраве. 

Дядечко стверджує, що в маневрах брали участь тридцять 
шість тисяч військових. У газетах писали, що так і було. Катя уяв-
ляє собі, який вигляд мали ті, хто вийшов із бою. З голови до ніг 
у глею, вони раділи з того, що службовий обов’язок виконано, 
вечір – теплий, тому, повернувшись до наметового табору, пе-
реодяглися в усе чисте й почували себе чудово. 

Катя захоплено сприймає кожне слово свого дядечка. Після 
виснажливого бою він спромігся черкнути кілька слів домаш-
нім. Цікаво було почути, що Государ Імператор – того часу на-
ступник Микола Олександрович – усамітнився в своєму наме-
ті, щоб написати листа нареченій – принцесі Гесен-Дармштад-
ській, нині – імператриці Олександрі Федорівні. 

Катя просить дядечка розповісти про солдатів; коли йде вій-
сько, їй ніби мак цвіте. Дівчина зупиняється послухати, як співа-
ють служаки, маршируючи до Воздвиженської церкви, що на 
Шосейній вулиці біля готелю «Царград». 

Тато розтлумачив Катрусі, щойно його брат, попрощавшись, 
зачинив за собою двері: 

– Твій дядечко, дякувати Богові, не воював, тому верзе, що 
йому заманеться, а ти й вуха нашорошила. На царя у нього теж 
суб’єктивний погляд. 

Катруся чула потім, як мама закинула батьку:
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– Даремно ти, Альошо, говорив так про Олександра. Чи мож-
на сумніватися у святості монаршої особи? 

Катруся відклала в бік підручника, помітивши якийсь рух за 
вікном. То вийшов із дому Нестор. Обминаючи калюжі, служка 
пішов до повітки по дрова, щоб, повертаючись, прихопити кліт-
ку з мокрою канаркою. Сметана на голові устоялась би – такий 
хлопець був тихий. 

«Ні те, ні се, ні кукуріку! Спішить, як ведмідь за горобцями, – 
подумала про Нестора Катруся. – Сердешна пташка змокла до 
кісток». 

Удоволено мугикнула, коли її матінка зробила Нестору заува-
ження. Подумала: «Мама знає, як сказати; служка мовчить, з 
правди його очі не вилізуть. Буде надалі моторніший». 

Батьки підуть сьогодні слухати симфонічний оркестр Горєло-
ва. Мама Каті – шанувальниця його таланту – тієї думки, що цей 
композитор і диригент з часом прославить своє ім’я. 

Життя біжить, як музика дзвенить. Час одягатися. За годину 
прийде Соня Бриз, підуть разом на виставу. Трупа Кропивниць-
кого з улюбленцями публіки Заньковецькою та Садовським за-
кінчила свої гастролі. Їй на зміну прийшли самодіяльні колек-
тиви. Драматичний гурток Івана Ладоги пропонує чернігівській 
публіці п’єсу секретаря земської управи Самійленка. Раніше 
ставили щось із Глібова та Володарського. Як лікар Ладога все 
встигає? 

Задля вистави Катруся причепуриться, ніби на весілля, побі-
жить уживати світа, поки служать її літа. Нема чого дивувати, 
така її мати. 

Піти на виставу із сестрою Катя не мислить. За навчанням 
Тані ніколи вгору глянути. Бути відмінницею у восьмому класі 
гімназії – нелегко, а потенційною медалісткою – тим паче. Бать-
ки не згадують про це у розмовах про Таню, щоб не зурочити те, 
що вона заслужила та має відбутися в червні. 
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Лише на десять хвилин замислилася Катруся, а вже кличуть 
до вечері. Треба квапитися. 

* * * 
Те, що в хату Сергієнків – ховалася від сторонніх очей в розло-

гих яблунях, грушах і вишнях – бігали місцеві дітлахи, було зро-
зуміло. Нагородив Господь Івана Васильовича та його дружину 
великою родиною. Мешкали на Лісковиці – в чернігівському пе-
редмісті, що горнеться північною своєю частиною до Болдиних 
гір і прикипає східним боком до Десни. Дитинець міста – по-
руч. Якщо не полінуєшся, підеш убік Іллінської церкви, зійдеш 
на Болдині гори, то опинишся біля Троїцького монастиря з його 
дзвіницею – найвищою спорудою в місті. А завернеш направо – 
дійдеш за п’ять хвилин до Єлецького монастиря. 

Діточок у Івана Васильовича було багато. Як звати кожного з 
них, забували навіть батьки, не говорячи про родичів і сусідів. 
Про іменини своїх малих, певна річ, згадували, але ніколи їх не 
святкували. Не до посиденьок, коли вдома щодня такий гарми-
дер, що хоч із хати тікай. Не до подарунків було, коли за чере-
вики крамар просив від п’ятдесяти копійок до рубля, за пальто 
– одинадцять, а за кожух – від п’яти до десяти рублів. Про що 
думала міська Дума, встановлюючи такі ціни? Певно, не про 
такі родини, як у Сергієнка. Мав Іван Васильович неабиякий за 
тих часів фах, був машиністом паровоза, втім розкошувати на 
його зарплатню не можна було. Тому мусила Ганна Іллівна – 
мати численних нащадків – рано вставати, шити діточкам одяг 
взимку, а влітку, кинувши щось поросятам, гнути спину на при-
леглому до хати городі, наглядати за козами, що паслися на ши-
рокій лісковицькій вулиці. Не потребував уваги господині лише 
курячий виводок. Кине йому Іллівна щось подзьобати чи ні – 
кладуть і кладуть зозулясті в належному місці яйця. Лише ходи, 
збирай. Так і жили Іван Васильович та Ганна Іллівна, ростили 
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свої дітей. А як прийшов час нащадкам отримувати гімназичну 
освіту, замислилися батько й мати. Не тому, що не розумні були 
їхні діти, не жадібні до знань. За науку платити треба, у недо-
носках дитину вчитися не пошлеш. Учнівська форма на той час 
коштувала три карбованці. Підлітки часом жорстокосерді бува-
ли, затуркували кожного, хто на вигляд бідніший. 

Думали батьки, як їм бути, й вирішили не відмовлятися від 
надії вивести когось із дітей у люди. 

– Хоч одненького вивчимо. Приміром найстаршого, він гар-
ний на вдачу, – розумувала Іллівна, звертаючись до чоловіка. 
– Хлопець тяжіє до техніки. За Десну до вокзалу три версти бі-
жить, до півночі не спить, поки їдете, придивляється, як ти з 
паровозом управляєшся. Розповідав, як у Крутах о пів на п’яту 
встаєте, щоб уранці бути в Чернігові. Вчитися має Михайлик. 
Здається мені, він під щасливою зіркою народився. Інші осяга-
тимуть науку біля нього. Мишко допоможе. 

Іллівна мала рацію. Не минуло й кількох років, почали батьки 
старшим сином пишатися, бо навчався в гімназії хлопець доб-
ре. Хата Сергієнків збагатилася книгами; спілкування в родині 
стало змістовним. 

– Про що сьогодні читатимеш? – зверталася зазвичай до бра-
та молодшенька Оля. Помітила, гострозора, що полиця з книга-
ми поповнилася напередодні томиком у яскравій обкладинці. 

– Що б ти хотіла послухати? – цікавився в таких випадках 
Мишко. Допитливість сестрички була йому зрозуміла. Сам він 
бачив багато, далі своїх однолітків. 

– Почитай таке, як минулого разу, – відповідала зазвичай 
дівчинка. 

– Любиш казки слухати?
– Якщо вони українські, по-нашому написані. 
– А не кунятимеш, коли читатиму? 
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– Не засну, якщо буде зрозуміло. Як про Харитю чи про ма-
ленького грішника. 

– Сьогодні читатимемо «Будяка». Альманах такий вийшов у 
Чернігові друком. Там – не казки, але ти все зрозумієш, бо на-
писано для таких людей, як ми. 

Гарні вісті не лежали на місці. Почувши, що у Сергієнків що-
неділі буває цікаво, потяглися туди люди. Читати не починали, 
поки не сходилися постійні слухачі. Збігалася зі своїми стільця-
ми до гостинної оселі навколишня молодь, займали місця на 
лавках молодиці, що приходили туди з вишиванням. Їхні чоло-
віки, викуривши поспіхом за порогом цигарку, вмощувалися 
навпочіпки біля дверей. 

– Починай уже, Мишку! – чувся чийсь нетерплячий голос. 
Підкрутивши гніт гасової лампи вище, хлопець брав до рук 

черговий томик, виймав з нього аркуш паперу, що слугував за 
закладку, й починав читати. Спочатку повільно й неголосно, 
роблячи час від часу паузи, розставляючи логічні наголоси в міс-
цях, що були, на його думку, найбільш значущі. Потім – голос-
ніше, виразніше та швидше. 

– Не квапся, синку! – просила мати. – Вечір – довгий. 
Напередодні Мишко читав щось із збірки «Живі струни». 
Наступного дня сусідка, зустрівши Іллівну біля колодязя, по-

цікавилася:
– Хто так складно про нашу долю пише? 
Самійлиха – троюрідна сестра Іллівни, говорити з нею мож-

на було відверто. 
– Записано, що люди по селах розповідали. Життя там гірке, 

мов полин. 
– По яких селах? 
– По чернігівських і в сусідніх губерніях. 
– Хто писав? – сусідка підвищила голос. 
– Вгамуйся! Чого ти репетуєш? Є такі люди, хоч і не дозволя-
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ється писати українською. Проте мова – не полова, її вітром не 
розвієш. Борис Грінченко пише українською й робить усе, щоб 
такі книги з’являлися друком. Шкода, забула, як його по батько-
ві. Поважна людина варта того, щоб знати її повне ім’я. Мишко 
каже, що Грінченко мешкає в Чернігові. 

– І родина в нього є? 
– Дочку має й жінку письменницю. Він та вона – колишні 

сільські вчителі. Всю правду пишуть, як люди бідують. 
– А дотепні вірші хтось із тутешніх складає? 
– Байки пише Глібов.
Підхопивши відра, Іллівна поклала собі коромисло на плече. 

Не встигла розігнути спину – Самійлиха стримано зойкнула. 
– Чого це ти? 
– Чи не Мишко іде? 
– То й що? Хай іде. 
Матері-ластівці дитина – як золото. Ганна Іллівна чекала сина 

з гімназії, через те повернулася щойно з базару, де вигідно про-
дала зозулясту, яка невчасно заходилася квоктати. Виторгувала 
сорок копійок і, забігши в лавку, купила алюмінієве відро й два 
буханці хліба. Розщедрилася на пшеничний по три з половиною 
копійки. Хай поласують діти козячим молоком з білим хлібцем. 

Прикривши очі від сонця долонею, Іллівна поглянула туди, 
звідки чекала свого Мишка. Впізнати старшенького Іллівні було 
легко. На його гімназичному кітелі блищали, як скло, метале-
ві ґудзики; на голові сяяв лакованим козирком кашкет. Не сам 
ішов Мишко, з якоюсь панянкою. Було зрозуміло, що дівчина – 
не з Лісковиці. Самійлиха навіть рота від здивування роззявила. 
А дітлахи! 

Щойно хлопець та його супутниця вийшли на лісковицьку 
вулицю, тамтешня малеча, нюхом уловивши в тому, що відбу-
валося, неабиякий для себе зиск, кинулася в їхній бік. Босоногі, 
замурзані, хлопчики та дівчатка, оточивши з усіх боків свого су-
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сіда та його супутницю, втупилися очима в незнайомку. Вона ж 
розкрила сумочку. Цукерки в яскравих обгортках отримали ті з 
дітей, котрі були меткіші. Ласо уминаючи солодощі, великодуш-
но обдарували інших фантиками, потім розбрелися групами й 
поодинці хто куди. 

Одна дівчинка – їй нічого не припало – постояла, не знаючи, 
що робити, та й попленталася хвостом за нашою парою, нама-
гаючись потрапляти босими ногами в сліди від черевиків не-
знайомки. Кроки малої стали широкими, вона, роблячи спробу 
утримати при ходьбі рівновагу, розкинула руки, ніби йшла по 
колоді. Дівчинка була зосереджена на своєму, але помітила, що 
Мишко зупинився і за нею стежить. Потупивши очі, сіла навпо-
чіпки, ніби знайшла щось у піску. 

– Олю! Іди-но сюди! – хлопець звернувся до малої. То була 
його сестричка. 

Дитина сиділа, ніби вкопана. 
Мишко пояснив своїй супутниці незрозумілу поведінку се-

стри: 
– Вона завжди така. То пустує, як оглашенна, а то робиться 

відлюдькуватою. 
– А яким був ти? – встряла в розмову Іллівна, підходячи із 

відрами до них. Вона вже розгледіла незнайомку. 
«Дівчина – ніби квітка гайова, гнучка, як берізка, і вдягнена 

гарно, – подумала мати. – Черевики на ній такі, що лише пан-
ночки носять. І сукня не в лавці куплена. Видно, що шила її мо-
дистка. Тканина – тонка та м’яка, гарно донизу спадає. З усього 
видно, що батьки незнайомки заможні люди. Мишко поруч з 
нею ніяковіє. Розуміє хлопець, що нерівня він такій панянці». 

Він і справді розгубився. Мовив: 
– Це – Таня Кужель. Ми з нею беремо книги в одній бібліоте-

ці. А це – моя мама – Ганна Іллівна. 
За якими прикметами матері дорослих синів угадують у не-
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знайомих дівчатах своїх потенційних невісток? Яким чином від-
чувають, хто з них увійде згодом у їхню родину? 

Самійлиха пішла з відром до своєї хати. 
– Постривай, сусідко! Не переходь дорогу молодим! – миттє-

во відреагувала Іллівна. 
– А я – з повним! – здивувалася незвичайному проханню су-

сідка. 
– Хоч з двома повними. Зупинись! Хай спочатку молоді про-

йдуть. 
Самійлиха призупинила свої кроки. Знала, що не переходять 

дорогу молодим на весіллі, але щоб так – при першому зна-
йомстві, не чула. 

«М’яко стеле Іллівна панночці; сьогодні – субота, слушний 
день для початку будь-якої справи. Проте хіба то справа, якщо 
хлопець із дівкою йде?» – подумала Самійлиха. 

– Ходімо в хату, – говорила, мов співала, Іллівна. – Час обі-
дати. 

– Дякую, я – на хвильку, – озвалася Таня. – Лише книжку візь-
му. 

– Залишайтеся! – просила Іллівна. – Я пиріжків спекла з гре-
чаною кашею й зі шкварками, хоч і не свято сьогодні. Яєчок сві-
жих вип’єте, молочка козячого. Такого на базарі не купиш. Ось 
і паляниця – хлібові сестриця! Прошу Бога й вас прошу. Сідайте 
обідати. 

Дівчина за звичаєм віднікувалася: 
– Живіть здорові, дякую. 
Узявши пиріжок, чекала принуки. 
Мати вміла до їжі припрошувати: 
– Ану, будь ласка, скуштуйте. Дуже прошу. 
Недовго була Таня в тій оселі. Йдучи, подарувала Олі, що не 

зводила з неї очей, своє люстерко. 
– Лише проведу Таню, – запевнив матір Мишко. 
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Вони пішли до Болдиних гір, тримаючись за руки. Бант на го-
лові панянки розв’язався, і стрічка, танцюючи в складках сукні, 
змінювала з кожним кроком своє положення відносно дівочої 
коси, це надавало ході легкості та ефемерності. 

Мишко не йшов – летів поруч. Кілька хвилин – і вони зникли 
за поворотом. 

Проходячи повз Антонієві печери, не зупинилися, щоб туди 
зазирнути, рушили наліво, оминули Іллінську церкву та пішли, 
помагаючи одне одному, крутим схилом угору. Зійшовши, пе-
ревели подих. 

– Дивись яка краса! – захоплено говорив хлопчина, тримаю-
чи свою подругу за руку. – Видно Десну – ніхто її не пхає, сама 
пливе. Над Валом – небо в маківках церков. І Лісковиця – мов 
на долоні. Ось наша хата, а там – хлібна лавка й ліс, – сміявся. 
– Вночі співали солов’ї, комарі не кусали – буде гарна погода. 
Завтра – неділя. Підемо по конвалії? 

– Мишко, вгамуйся! – сміялася дівчина. – Незабаром іспити. 
Чи, може, в чоловічій гімназії їх скасували?

Унизу біля церкви брязнув хтось відром. Повільно, ніби не-
хотя, колодязний журавель опустив свого носа, щоб зачерпнути 
з глибини водиці. 

Таня не стрималася, щоб не мовити: 
– Стоїмо з тобою біля курганів дохристиянської пори. Ось 

вони, – вказала на порослі травою пагорби. – Без них Чернігів, 
мов Єгипет без пірамід. Яке ще місто можна вважати пупови-
ною Русі? Тисячу двісті років стоїть Чернігів. Не здивуюся, якщо 
археологи знайдуть у нашій землі монети часів римських імпе-
раторів Трояна та Марка Аврелія, котрі жили у другому століт-
ті нашої ери. Існує легенда, за якою хазяйнував тут Перун. За 
християнських часів його змінив Ілля. Мабуть, тому ця церква 
названа Іллінською. Наші пращури, поза всяким сумнівом, при-
ймали хрещення десь тут. 
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А ще Таня знала, що за народними віруваннями, гори наси-
пали прадавні велетні; кургани стали їхніми могилами. Ство-
рення курганів приписували також богатиреві на ім’я Буняк, 
який, ідучи світом та перепочиваючи, насипав землю своїми 
черевиками. 

Дівчина зав’язала стрічку бантом. 
– Колодязь цей неабиякий, – продовжила. – До нього йдуть 

і їдуть, щоб, напившись води, зцілитися. Антонієвим печерам 
близько тисячі років. Вони – численні, з церквою та келіями. 
Тобі не доводилося в них бувати? Кажуть, там до цього часу ле-
жать кості ченців, які протистояли нашестю татар і монголів. 

– Усе ти знаєш! Чи не спадало тобі на думку, що в печерах є 
привид? Хтось із загиблих ченців не знайшов на тому світі спо-
кою. Не боїшся? 

– З тобою – ні, – усміхнулася дівчина. – Сподіваюсь, що від 
привидів ти мене захистиш. І не лише від них. 

Вона знала, що казала. Шляхетна мета єднала Таню з цим 
хлопцем. Громадська бібліотека Чернігова, що на розі вулиць 
Гончої та Бульварної, звернулася якось до городян з ініціати-
вою пожертвувати їй змістовні книги з домашніх бібліотек. Зна-
йшлися свідомі люди, які прихильно сприйняли таке прохання. 
Потрібні були помічники, щоб носити ті книги в бібліотеку. Не 
дивно, що за таку справу взялися гімназисти. Саме тоді й позна-
йомилися він та вона – хлопець із чернігівського передмістя та 
панянка із заможної родини. 

Потоваришували після одного випадку. В жіночій гімназії 
звернули увагу на те, що учениця старшого класу Тетяна Кужель 
носить у своєму портфелі незвичайну книгу. Подивилися – чис-
тенька, погладили – гладенька, почали читати – спіткнулися. То 
була одна з брошур організації «Громада», яка зазнавала того 
часу з боку чиновників місцевої адміністрації неабияких утис-
ків. 
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Директор гімназії не дозволяв своїм ученицям навіть диви-
тися в бік Громадської бібліотеки, де містилися такі книги. То-
рочив, що української мови не було, нема й не буде. Є лише 
малоросійське наріччя. Посилався на Емський указ, що протя-
гом двох десятиліть, як Домоклів меч, висів над рідною мовою. 
Томик «Україна в неволі» у Тані відібрали. Що її чекало? 

«Від помпадурів Таню треба рятувати», – вирішив тоді Миш-
ко. 

Помпадурами називали того часу в Чернігові марудних чи-
новників міської адміністрації. 

Наступного дня перед директором жіночої гімназії постав 
навмисно недбало одягнений молодик. Не назвавши себе, за-
говорив у довірчому тоні:

– Пан директор, певно, знає, як багато серед місцевої моло-
ді тих, хто проповідує крамолу. Пан директор здогадується, що 
найвинахідливіші з тих мерзотників не гребують підкладати в 
портфелі гімназисток, що ловлять гав, книжки лівого напряму, 
щоб залучити дівчат до своїх лав, дискредитувати наївних, а з 
ними – жіночу гімназію в очах городян. 

Хлопець не мав наміру залишатися в кабінеті директора дов-
го, втім заперечення вислухав. 

– Шановний добродію! Ви, певно, один із тих мерзотників, 
бо досі не представилися. Питання про можливість складання 
підручників для національної школи та друку українських книг 
детально розглянуто губернським земством й остаточно відхи-
лено його зборами минулого року. Прошу вас назвати себе. 

– Я – той, хто виступає за справедливість. 
Мишко, – то був він, – вчинив таке про всяк випадок. Хло-

пець був упевнений, що скандал, пов’язаний з вилученням 
у Тані «крамольної» книги, роздувати не будуть, заради честі 
мундира заплющать на таке очі. 

– Який же ти нерозважливий! – дивувалася дівчина, дізнав-
шись про його вчинок. 
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Сьогодні Таня була дуже вродлива. То – щебетуха, а то – мов-
чунка, вона, здавалося, створена з тепла та світла, що надавало 
дівочій вроді неповторної чарівності й досконалості. 

Поряд зашурхотіло. Рудий м’ячик – жвава білка скотилася з 
дуба. Заметушилася, шукаючи щось, і стала в характерну позу. 
Підвівши тендітне тільце в траві, нашорошила вуха: «Чим при-
гостять мене добрі люди?»

– Нездогадливі ми з тобою, Мишку. Забули взяти з дому їс-
тівне, – бідкалася дівчина. 

Хлопець дістав із кишені пиріжки.
Сміючись, годували тваринку з рук. 
Наївшись досхочу, білка вхопила найбільший шматок, май-

нула прожогом угору і зникла в зелених шатах. 
Таня не втрималася, щоб не сказати:
– Зовсім, як моя сестра. Ласощі несе до себе в кімнату.
Над ними, розгорнувши сучкуваті гілки, кучерявився красень-

дуб. Його велетенський штам, сягнувши неба, домінував над 
тутешніми кленами та каштанами, що розбрелися по горі, куди 
їм заманулося. Там, де Лісковиця горнулася до схилу гори, ше-
лестів листям, ніби шепотів своєю мовою, дубовий гай. Скіль-
ки сторіч поспіль звертався він до всемогутнього неба, просив 
щасливої долі цьому місту? 

Мишко повів рукою:
– Наші пращури, показуючи на дуб, говорили, що то – болд. 

Звідси – Болдині гори. 
– Поглянь, Мишку, де наша білка! Не туди дивишся. Ось 

вона, в дуплі. Зовсім низько, можна дістати рукою, – панянка 
не розуміла, як можна не бачити того, що перед очима. 

Маючи гарний зір, хлопець мовчав. Напередодні він сушив 
собі голову, як можна листуватися з дівчиною, не привертаючи 
до себе увагу. Не зупинився на жодному з варіантів. Тому зра-
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дів, угледівши це дупло. Чим не поштова скринька? Над урви-
щем, далеко від чужих очей – підходяще місце. Але як бути з 
його хвостатою хазяйкою? Тваринці не накажеш обминати за-
писки. Що захоче, те з ними й зробить. Доведеться її звідси за-
брати. Малеча вдома зрадіє – давно хотіла мати білку в колесі. 

– Мишку, чому ти мовчиш? За щось образився? – Таня здиво-
вано дивилася хлопцю у вічі. 

– Даруй. Я думав: це дупло стане нам з тобою в пригоді. Бу-
демо обмінюватися листами. 

– Як Маша Троєкурова і Дубровський? Дуже романтично, – 
чмокнула зніяковілого хлопця в щоку й засоромилася. Личко 
дівчини зарум’яніло. – Певно, тобі це неприємно. 

– Мені – неприємно? – приглушено мовив Мишко, глянув-
ши подружці у вічі. Світло-карі, вони зиркнули з-під красивих 
брів, обдарувавши хлопця надією на щось надзвичайно світле, 
досі не зазнане, й сховалися за пухнастими віями. Її волосся 
розкуйовдилося на вітрі, лоскотало юнакові підборіддя. Він за-
плющив очі. Та, що стояла поруч, була ніби запах лаванди, саме 
його уловив юнак тієї миті. Чи не тому запаморочилася його го-
лова, а пальці торкнулися дівочої сукні? Не пам’ятав, коли ді-
ткнувся духмяної шиї губами, відчув лише, що йому не вистачає 
повітря. 

– Вибач, Мишку. Час іти додому, – прошепотіла та, задля якої 
він ладен був негайно зважитися на щось особливе, надзвичай-
не. Не гаючи часу, вчинити значне – сам не знав, що. 

– Постривай хвильку. Я не все сказав. Може статися, тобі за-
боронять зі мною бачитися. 

– Хто таке вчинить? – засміялася.
– Про всяк випадок пам’ятай, що я – твій вірний товариш і 

не лише він. Двічі на тиждень – в середу та в неділю – прихо-
дитиму до цього дуба, щоб надіслати тобі привіт. Будеш мені 
писати? 
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– Ти – справжній вигадник. У цьому не буде потреби. 
Зазирнула в свою сумочку. 
– Коли повернути тобі книгу? 

* * * 
На канатному заводі робота в розпалі, проте його власника 

через поважні причини там нема. Пана Кужеля молодшого від-
волікла від справ несподівана об’ява в газеті.

«Черниговские губернские ведомости» – традиційно в їхніх 
номерах друкували урядові постанови та розпорядження міс-
цевої влади – останнім часом знайомили читачів з усім, що від-
бувалося в місті. Там були фольклорні та літературні матеріали, 
статті з історії, економіки, архітектури та освіти. Власник канат-
ного заводу здивувався, коли на шпальтах останнього номера 
знайшов повідомлення контори, яка закуповувала за високими 
цінами сировину, до якої він мав інтерес, та збувала канати й 
вірьовки за безцінь. Конкуренти зазвичай так не чинили. 

Олексій Володимирович замислився: «Хто вдався до таких 
дій? Авантюрист у своїй справі? Необізнаний дилетант, що не 
розуміється на законах ціноутворення?» Був ще один варіант. 
Синдикат, в який пан Кужель нещодавно відмовився вступити, 
міг ставити йому таким чином палиці в колеса. Було відомо, що 
навіть невеликий канатний завод в умовах переоснащення ар-
мії та флоту ставав куркою, яка несе золоті яйця. 

Спостерігаючи за чоловіком, Олена Миколаївна поцікавила-
ся за сніданком:

– Погані новини, Альошо? 
З дружиною пов’язували пана Кужеля два десятиліття спіль-

но прожитих років, троє дітей та її вміння обходити підводні 
рифи у стосунках, котрі могли б розхитати родинний корабель. 

«Чи варто говорити з жінкою про справи, які можуть її зане-
покоїти?» – подумав Олексій Володимирович. Після недавньо-
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го випадку, коли їхня старша дочка відповідала перед педаго-
гічною радою гімназії за знайдену у неї українську книгу, Олена 
Миколаївна занедужала. 

– Маю ділову зустріч, люба. Не чекайте на мене на обід. 
Олексій Володимирович підвівся, щоб іти. Зробив це швид-

ко; дружина й діти, як за наказом, поглянули в його бік. 
– Не варто хвилюватися. Ввечері буду вдома, – його рішучий 

голос поклав край будь-яким спробам продовжити розмову. 
«Не треба його розпитувати, – подумала тоді Олена Мико-

лаївна. – Розкаже сам, якщо вважатиме за потрібне. Таке вже 
було, коли починав тут справу. Багато хто з поміщиків, не на-
вчившись хазяйнувати в нових умовах, розорився, а він не роз-
губився, вчасно збув свої гектари Сільському поземельному 
банку й купив завод. Що чекає на нас у майбутньому?» 

Олена Миколаївна хвилювалася не дарма. Її чоловік вже за-
телефонував тому, хто зробив згадану об’яву, щоб зустрітися з 
ним і переговорити. Кріль хотів угамувати удава? 

Ось і бричка біля двору. Час їхати. Тут – недалеко. 
На Шосейній, як завжди, людно. Вал – Дитинець Чернігова – 

закликає прочан дзвонами до заутрені. Божі храми розчинили 
свої двері. Тягнуться сюди люди з усіх усюд. У печері Борисо-
глібського собору два століття поспіль лежать мощі Феодосія, 
колишнього архімандрита Єлецького монастиря, архієпископа 
Чернігівського. Олексію Володимировичу відомо, що рік тому 
в Чернігові працювала комісія з метою вивчення нетлінності та 
цілющості мощей Феодосія. Ознайомившись із її висновками, 
Микола Другий відповів: «Согласен. Прочитал с умиленим». 

На Вознесенській вулиці кучер призупиняє коней. Люду тут 
безліч. Висипали з шинка підхмелені селяни – приїхали з про-
дуктами на Новий базар. Повелися на вивіску «Не минай». Уміє 
шинок залучати в свої стіни невибагливий люд. Страви, які тут 
пропонують, намальовані на лубкових картинах, що висять з 
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обох боків вхідних дверей. Ліворуч – тареля з гарніром і осе-
ледцем, праворуч – молодецький хлопець у будні й свята при-
ваблює людей кільцем ковбаси та чаркою горілки. 

М’яко котить по бруківці міська лінійка. Багатомісний екі-
паж, підібравши всіх бажаючих біля готелів, що на Богоявлен-
ській, зупинився біля «Комерційних номерів». Прокататися за 
п’ятнадцять копійок до вокзалу з комфортом для подорожую-
чих – недорого. Лінійка підкочує до міської станції, де продають 
квитки та приймають усі багажні й товарні відправлення, дея-
кий час там стоїть, жде, поки завантажать чийсь багаж. Рушив-
ши, дає екіпажу пана Кужеля дорогу, й кучер цвьохкає коня. 

«Слово мудроване – синдикат, а копни глибше – контора, що 
збуває продукцію інших заводів, – роїться у заводчика в голо-
ві. – До недавньої кризи синдикатів не було. Нині лише «Прод-
вугілля» об’єднує вісімнадцять акціонерних товариств Донба-
су. До торгівлі чорним золотом нікого не допускає, має з того 
великі бариші. Прибутки надсилає в свій закордон. Синдикати, 
монополізувавши видобуток сировини, простягають свої руки 
до підприємств, що випускають готову продукцію. Навіщо вони 
треба? У тих конторах сидять нещирі люди, ззаду нападають, 
зле творять, чужим потом гріються, просять покуштувати, потім 
ковтнуть. Де шукати від них захисту?» 

До трикласного училища стікаються з портфелями учні, про-
те свого сина серед них батько не бачить. Нога хлопчика в гіпсі 
– Вітя навчається поки що вдома. 

Пан Кужель їде в «Гранд готель». Ось він – стоїть, оповитий 
диким виноградом. Широкі вікна виблискують на сонці. Рес-
пектабельний будинок, що знайшов собі місце в тихому квар-
талі, пишається тим, що в ньому зупиняється лише заможне 
панство. Варто якомусь екіпажу під’їхати до вхідних дверей, 
вусатий швейцар у чорному кітелі вибігає назустріч, белькочучи 
завчену фразу:
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– Ласкаво просимо! Номери – кращі в місті. Ціна – від одного 
до десяти рублів на добу. Будете задоволені. 

Так трапилося й цього разу. Проте замовк старий, впізнавши 
в тому, хто під’їхав, пана Кужеля. 

– Чогось ти не в собі, Гордійовичу. Не сподівався мене бачи-
ти? 

Понуривши голову, швейцар повів рукою, ніби відігнав тим 
самим докучливу муху, яка невідомо звідки взялася перед його 
очима. 

– Як почуває себе Максим? Що каже лікар? 
Гордійович – батько заводського майстра. Після нещасного 

випадку з коляскою, коли вона, перекинувшись, підім’яла під 
себе Максима, минув тиждень, і пан Кужель не встиг через брак 
часу відвідати травмованого робітника в лікарні. Тепер, дивля-
чись в очі старому, він про це пожалкував. Було зрозуміло, що 
хворий перебуває у тяжкому стані. Єдиний син у родині, надія 
батьків на підтримку в старості, і раптом – відкритий перелом 
руки. 

Олексій Володимирович витяг з кишені гаманця, відлічив 
кілька червінців. 

– Візьми, Гордійовичу. Якщо виникне потреба, звертайся 
негайно. А з лікарем я поговорю, – сказав і пішов до дверей, 
залишивши старого дивуватися кругленькій сумі, яка негадано 
опинилася в його руках. 

– Дай, Боже, доброму пану здоров’я! – шепотів Гордійович, 
дивлячись своєму благодійникові вслід. 

«Як позначилося на старому лихо! Втім, який же він старий? 
Гордійовичу нема й п’ятдесяти», – подумав Олексій Володими-
рович, відкриваючи двері готелю. 

На другому поверсі його чекали. Тим, хто приїхав на пере-
мовини, був такий собі чоловік на прізвище Петров. Це він мі-
сяць тому пропонував пану Кужелю увійти зі своїм заводом 
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до синдикату. Жвавий, мов риба в річці, Петров говорив, мов 
шовком гаптував. Згадав про експортні премії царського уряду, 
які дозволяли вивіз товарів за демпінговими цінами за кордон. 
Стверджував, що продукція в цьому випадку – поза конкуренці-
єю, не хотів розуміти, що такі заходи тимчасові. 

Бубонів, як старий дяк:
– Не йняти віри в успіх нашої справи – недалекоглядно. Ві-

зьміть приклад з дрібних виробників цукру. В Чернігівській гу-
бернії їх безліч, по кілька в кожному повіті. Місцеві поміщики 
мали мізерні прибутки від цукроварень, поки не почали прода-
вати продукцію оптом. Заможні цукрозаводчики, такі, як Тере-
щенко, скупили цукор-пісок у дрібних виробників і, утворивши 
рафінадний синдикат, збільшили свій експорт. Не відмовилися 
від фінансової підтримки уряду, просунули свої справи. 

Пан Петров, вчепився за пана Кужеля, як рак за штани. За-
зираючи у вічі, висловлював аргументи на користь виходу на 
зовнішні ринки. 

Чи можна було з ним погодитися? Серед заводчиків Черніго-
ва не було жодного, хто б добровільно відмовився збувати свою 
продукцію. Усі заводи – пивоварний, кілька цегляних і свічко-
вих та підприємства з переробки сільгосппродукції – були малі, 
мали відсталу технологію виробництва й незначні прибутки. 
Розраховувати на допомогу уряду в умовах, коли царська по-
літика ціноутворення витягувала з окраїнних губерній ресурси, 
їхні капітали та потенційні прибутки, було неможливо. Підтри-
мувалася лише добувна промисловість. Інші ж, крім сільсько-
господарського виробництва, змушені були тупцювати на місці. 
Висловлювати свою думку з цього приводу було недалекогляд-
но, але Олексій Володимирович поплив проти води:

– Галузь, у якій веду я справу, брати приклад з тієї, про яку ви 
згадали, не може. Виробництву цукру надається урядова під-
тримка, бо не рентабельно вивозити звідси сировину. За кордо-
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ном український цукор поза конкуренцією, його цукристість на 
вісім-десять відсотків вища німецького, французького й австро-
угорського. Вам це відомо. Навіть в умовах нещодавньої еко-
номічної кризи пуд українського цукру йшов по півтора фунти 
стерлінгів, а реальна виручка з його продажу становила чотири 
карбованці асигнаціями.

Пану Петрову імпонувала обізнаність співрозмовника, проте 
він гнув своє: 

– Згадаймо, що держава підтримує експортерів цукру, по-
вертаючи їм більше ніж три карбованці акцизу. 

Петров поставив собі на коліна товстого портфеля. Мабуть, 
підготувався до бесіди ґрунтовно. 

– Добра порада, пане Кужелю, як готові гроші. Угода, яку ми 
пропонуємо укласти, вигідна перш за все вам. Обгороджуйте 
себе не огорожею, а приятелями. 

Що можна було відповісти пану? Сказати, що гусак свині не 
товариш, а лиха порада – готове нещастя? Поцікавитися, що він 
замовчує? 

Не знайшовши порозуміння, Петров завовтузився, наче кач-
ка на воді. 

– Знаємо, що для доставки сировини та транспортування 
продукції наймаєте баржу, платите за те великі гроші. Звільни-
ти вас від таких витрат – наш обов’язок. Це не все. У разі при-
єднання до синдикату, ваш завод буде розширено за рахунок 
переоснащення виробництва, зведення прибудови до цеху та 
залучення додаткової кількості робітників. Досвід таких пере-
оснащень ми маємо. Нема в світі нічого кращого, як працювати 
вкупі. 

Діставши з портфеля якісь папери, поклав їх перед Олексієм 
Володимировичем. 

– Дозвольте ознайомити вас із кошторисом на такі роботи в 
умовах вашого заводу. 
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Грім серед ясного неба не вразив би пана Кужеля більше, ніж 
ця фраза. Кошторис на переоснащення заводу було складено 
без його відома. Хто надав стороннім людям відомості про об-
ладнання підприємства? 

Не говорячи ні слова, Олексій Володимирович взяв зі столу 
папери, щоб у них зазирнути. 

Петров не брехав. То був педантичний звіт про ступінь спра-
цьованості печей, кадіб, дерев’яних верстатів та возів заводу. 
Окремо була вказана кількість тяглових коней, їхній вік і навіть 
клички. Це не все. Каліграфічним почерком чорним по білому 
було виведено, що цех потребує капітального ремонту, а дах дав-
но не перекривався. Петров знав чужий завод, як свої чоботи. 

«Яке йому діло до мого даху?» – спитав себе пан Кужель, 
коли зрозумів, що неспроможний бачити папір в розгорнуто-
му вигляді. Кров прилила до його голови. Мерехтливі цятки, що 
раптово виникли перед очима, закривши собою частину папе-
ру, поширювалися на всю сторінку. 

«Чому ця людина мовчки роззявляє рота? Що відбувається з 
моїми зором та слухом? – думав, через шум у голові не чуючи 
свого співрозмовника. – Який сенс у його паперах? Навіщо вони 
тут?» 

Те, що трапилося далі, сприймалося паном Кужелем, як 
щось стороннє. Німа сцена з ілюзіону, якого в Чернігові ще не 
було. Руки Олексія Володимировича зробилися знаряддям для 
подрібнення паперу. Дивно, що не чутно було шурхоту від його 
падіння. Паперу ставало багато, він розлітався в усі боки, вкри-
ваючи собою килим, що лежав під ногами. 

Пан Петров, ставши на коліна, вовтузився, мов квочка, чер-
вонів, як буряк, збираючи свій кошторис докупи. Захекався, 
кладучи папери в портфель. 

«Хоче забрати їх собі? Хай Бог помагає! І бувай, добродію, 
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здоровий!» – подумав Олексій Володимирович. Шум у вухах не 
стихав, і пан Кужель заплющив очі. 

Петров, спішно залишивши номер, біг сходами донизу, щоб 
сповістити чергового по готелю, що місцевий заводчик потре-
бує лікарської допомоги. 

* * * 
Чи можна працювати два дні поспіль? Ні, бо поміж днями 

буде ніч. Розстеле чорноока красуня на небі кожушок, насіє го-
рішок. Почне світати – нема чого збирати. А людям і не треба, 
бо вже день – біла кобила – скаче лісом, пливе водою. Літнього 
дня куди не ступиш – усюди маєш. Тим паче такого, як сьогодні, 
білого та ясного – святкового. 

Ледь сонце зійшло – люди на ногах. Одягнувшись у все най-
краще, спішать у місто, несуть багато з того, що мають у господі, 
ведуть за собою худобу. Ярмарок! 

Про те, що Чернігів тричі на рік скликає людей на великий 
ярмарок, знали всі в губернії. Тим паче – в Крутах. Нещодавно 
протягли звідси до губернського центру вузькоколійку, їздити 
нею було зручно. Залізниця через Крути пролягла набагато ра-
ніше, завдяки їй діставалися люди Києва, дехто – Москви. 

Почали їздити і в Чернігів. Гілка не швидкісна, паровозик по 
ній не хутко бігає, два десятки верст за годину, проте вагони всіх 
класів тягне і навіть кілька товарних. До Чернігова нема й вісім-
десяти верст, а їхати треба майже п’ять годин. То – нічого, задля 
ярмарку можна потерпіти. 

Повівши оком по вікнах вагонів перших класів, – добре пани 
влаштувалися – суне простий люд у клас третій, дивиться, де б 
сісти. Кілька хвилин і – потяг рушить. 

– Допоможи, Мишку! Сама не донесу. Поки допленталася 
до станції, квитки розхапали. Одна надія – на вас, – звертаєть-
ся до небожа тітка Харитина. Жінка обвішана торбами, в одній 
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щось ворушиться, певно, порося. В руках тітка тримає важкень-
кі кошики. Поруч переминається з ноги на ногу дівчинка. Миш-
ко впізнає в ній Наталку – дочку Харитини. Хлопець дивується: 
«Кого вона тягне на мотузці? Козу-дерезу на ярмарок веде». 

– Чуєш, Мишку? Поможи! – квапить небожа Харитина.
Двоюрідна сестра його матері, вона знає, куди бігти, коли у 

вагонах третього класу ніде впасти яблуку. Не раз у таких ви-
падках ставав Іван Васильович родичці в пригоді. На пероні не 
залишав, брав до себе на паровоз. 

– Чого б я туди ходила! – звертається хтось до Харитини. – 
З козою – на паровоз? Ти в своєму розумі? Хочеш, щоб аварія 
була? Ось гукнемо чергового по станції. Він тобі розтлумачить, 
що до чого. 

– Кізка – спокійна, місця багато не займе, – мимрить Хари-
тина, сама ж угору поглядає. Чи не визирне родич. На паровозі 
він сам собі пан. 

Виглянув. 
– Люди правду кажуть, – мовив, – з козою сюди не можна. 

Береженого Бог береже.
Харитина тяжко зітхнула:
– Що ж робити, Іванку? 
Наталка пустила сльозу, а кізка замекала.
– Куди ж вас подіти? Хіба що – в товарний вагон? Мишку, 

допоможи тітці донести кошики! Та сидіть тихо, носів не висо-
вуйте!

– Не хвилюйся, Васильовичу! – Харитина полізла рукою в 
корзину. – Я тебе свіжиною пригощу. 

– Яка там свіжина! За хвилину рушаємо. Попросіть, щоб від-
крили вагон. 

Кожен край має свій звичай. Зелений лужок, річковий бере-
жок. Хто відгадає, де ярмарок буває? Вірно – на лузі поблизу 
Десни, якщо то – в Чернігові. Велика вода зійшла, і правий бе-
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рег від Валу до Бобровиці віддав свій простір під літній ярма-
рок. Луки тут широкі, під’їхати та підійти до них зручно. 

Уже сповістив про свій прихід пароплав. Квапиться в Чернігів 
колісний «Алмаз». Стомлений, бо йшов з Макошина за течією 
сто двадцять верст, подолав їх за вісім годин. Паровозу з його 
зупинками таке й не снилося. Торкнувшися металевим бор-
том дерев’яної пристані, випустить пароплав до підніжжя Валу 
юрбу селян і селянок, що куняли задля ярмарку протягом ночі 
в задушному трюмі. Заплатили за комфорт по п’ятдесят копі-
йок – набагато дешевше, ніж на залізниці. Встигли на початок 
ярмарку. 

Без гудка чекає своєї черги, щоб причалити, «Рассвет». Такий 
же колісний і теж – трудівник, ходить на Київ. Цей – величний та 
пишний, вікна кают першого й другого класів блищать на сон-
ці чисто вимитими шибками. Прийшов із запізненням. Воно й 
зрозуміло – вночі сів на мілину. Довго човгав днищем, збудив 
солідних пасажирів, хвилюватися змусив, поки не вирвався з пі-
щаного полону. Все через те, що не горів ліхтар на одному з ба-
кенів. Накрила його хвиля від попереднього пароплава, вигорів 
гас чи, об’їжджаючи ввечері свою дільницю, не запалив лампу 
бакенщик? Причина того, що трапилося, спливла за водою, але 
виявити її треба, тому винуватця такої оказії буде знайдено й 
покарано. 

Відпочивши трохи, змінить «Рассвет» у Чернігові команду та, 
взявши на борт пасажирів, рушить із Божою поміччю на Київ. 

Люди з’їжджаються та сходяться сюди з усіх боків. 
Лівобережним селам та повітовим містечкам підставляє 

свої боки великий Деснянський міст. Правобережний люд не 
сидить удома теж. Наїждженою та утоптаною дідами-прадіда-
ми дорогою, Лісковицею, Подусівкою, Котами й Бобровицею 
– чернігівські околиці – ідуть люди пішки, їдуть возами – на яр-
марок сходяться. 
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Якщо поглянути на місто з висоти пташиного лету, збагнеш 
собі на подив, що нагадує Чернігів велику п’ятірню з основою 
долоні в південній його частині, біля Валу – Дитинця міста; се-
редній палець указує на Коти. П’ятірня сьогодні жвава, завдяки 
одежі дівчат і молодиць – барвиста, через пронозливу дітвору 
– галаслива, внаслідок загального пожвавлення – весела. Про-
вінційне місто на очах змінюється. Кількість населення збільшу-
ється в багато разів, зникає його буденність і сірість.

Скриплячи колесами, котяться по бруківці дерев’яні вози. 
Поросячий виск заглушає решту звуків. Спішать з корзинами й 
кошиками в руках люди; запряжені коні, воли в дерев’яних яр-
мах тягнуть завантажені товарами вози. Чиїсь їдуть, інші йдуть, 
перші других підвезуть. Усе рухається в одному напрямку – на 
ярмарок. Над містом клубочиться пилюка; лоскітно в носі, тяж-
ко дихати. 

Серед тих, хто поспішає, легко впізнати знайомих городян. 
Поважно крокують з кошиками в руках Ганна Іллівна – справ-
жнє щастя, та її родичка Самійлиха – неабияка заздрість. Остан-
ню аж розпирає, хоче жінка побубоніти, проте мовчить, жде, 
коли заведе розмову сусідка. 

– Огірки вибрала з грядки й несу, – коментує ситуацію Іллівна. 
– Коли ти їх сіяла? Мої цвісти починають. 
– Розсадою висадила, щойно потеплішало, – відмахується 

від запитання Іллівна, розуміючи, що для Самійлихи сусідська 
курка більша за її гусака. То – нехай. Огірки на початку літа бе-
руть жваво. Продасть Іллівна свій кілограм, купить за ті гроші 
десять хлібин або півтора фунти м’яса першого сорту. Вигідно 
сіяти огірки. 

Самійлиха гуде, як вітер у димарі:
– Не напоумила мене рано сіяти. Чи я тобі – чужа? 
– Хіба не ти раніше саджала огірки розсадою? 
– Я й забула, – зітхає Самійлиха, прикидаючи, скільки виру-
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чить вона за ягоди, що несе в кошику. Бідкається: – У місті – як у 
тісті, а без грошей нема чого їсти. 

– Полуниці по десять копійок за фунт, – заспокоює родичку 
Іллівна. 

Заздрощі з’їдають Самійлиху, як черв’як – стигле яблуко:
«Усе вона знає. Щоб урожай був гарний, перший огірочок 

найменшій дитині загадує зірвати. Ганна – рідко винувата. Ва-
рить борщ у такому казані, як відро, та всенький і поїдять, і ще 
їм мало, а я варю в малесенькому, то більше половини зостаєть-
ся. Таке людині щастя, у неї навіть півень несеться. Як сьогодні 
вирядилася! Чоботи – нові, підківками по бруківці цокають, на 
спідниці – стрічки; корсетка, плахта, хустка – все до ладу. Брови, 
мабуть, сажею підвела. Іллівна – жінка нівроку. Що, як упаде в 
очі моєму Самійлові?»

– Чого дивишся, ніби твого батька вкрадено? – жартує Ганна, 
поправляючи на голові хустку. 

– Скажеш, не чешеться твоя ліва долоня? – в’їдає Самійлиха, 
віщуючи працелюбній родичці великий виторг. 

– Далеко тебе занесло, Христе! – Іллівна нагадує родичці її 
ім’я. – Дивись, он твій син їде. 

Чутно цокіт копит. Це, обганяючи людей, квапляться на яр-
марок верхи кінно-поліцейські стражники. Гордовито тримаєть-
ся в сідлі Степан – син Христі. Облазив малим усі сади й городи 
на Лісковиці, тепер слідкує за порядком у місті. Хай Бог пома-
гає! Не забув би, яким був сам. 

Стражники проїхали. По бруківці гуркотить екіпаж. Це Вон-
драк – власник пивоварні – поспішає на ярмарок, щоб на власні 
очі побачити, що його напій – поза конкуренцією. 

– Ділянку під пивні ряди ще вчора кілками відгородив, 
– чутно репліку з боку хазяїна воза, що торохкотить у тому ж 
напрямку. На возі лежать ретельно складені чоботи з червони-
ми та жовтими халявками. Кожна пара зв’язана просунутими 
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в діри шворками. Підошви по краях густо підбиті двома ряда-
ми дерев’яних цвяхів – он як біліють! Від воза тягне дьогтем та 
в’яленою рибою. Звідки вона взялася у чоботаря? Певно не лі-
нується вдосвіта закинути сітку посеред Десни. На ярмарок їде 
не витрішки купувати – торгувати. 

Гарні у нього чоботи! Протягом зими сліпив над ними Абрам 
Ісаакович очі. А тепер гордовито йде за своїм возом, усміхаєть-
ся. По два карбованці за пару намірився правити, по півтора 
– теж нічого не втратить. Радіє своєму виторгу заздалегідь, не 
підозрюючи, що кожен чернігівський ярмарок має оборот до 
п’ятдесяти тисяч карбованців. Широко виступає чоботар, пози-
рає в усі боки. Мо’ когось угледів? Чи не того хлопця, котрому 
дав притулок? 

Доручив один чоловік Ісааковичу свого сина, сам пішов на 
заробітки. Обіцяв повернутися й пропав, загубився, як голка в 
сіні. А хлопець його виявився злодійкуватий, мов куниця. За-
мість того, щоб міздрити шкіри, утік сьогодні на ярмарок. Певно 
там злодіює. 

Ісааковичу – гарна година, та ні з ким словом перемовитися. 
Очима шукає собі співрозмовника, ніби говорить: «Не лякайте-
ся, добрі люди, що я чоботар. Говоріть зі мною, як із простим». 

Он стоїть у дверях своєї цирульні Мархасєв. Чоловік він ша-
нований, цирульник управний, хоч і неабиякий дивак. Забив 
собі голову різними французькими словами, хизується ними 
при нагоді, підмайстрів своїх Полями та Жоржами обзиває. Ми-
нулого тижня був Мархасєв мідно-рудий, сьогодні – блондин, 
завтра перефарбується в брюнета. Робить зі своєю чуприною, 
що хоче, аби показати, який він майстер. 

– Мої вітання кращому перукареві міста! Гарний сьогодні 
день, чи не так, пане Мархасєв? – чоботар, піднявши над голо-
вою картуза, стишує кроки й злегка вклоняється. 
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– День – хороший, та погано починається, – мимрить цируль-
ник. 

– Чому так? Може, нездужається? – розчаровано мугиче чо-
ботар, подумки лаючи себе за те, що звернувся до того бундюч-
ного індика. 

– Щодо мене, то я – здоровий, а мій підмайстер, судячи з 
усього, на запалення хитрощів страждає. Не з’явився, собака, 
на роботу. Певно, стрижку-брижку на ярмарку практикує. 

Та більш м’яким голосом продовжує:
– Не в службу, а в дружбу, Абраме Ісааковичу! Якщо поба-

чиш там Жана, перекажи йому, щоб негайно біг сюди. Якщо не 
з’явиться, звільню. 

– Скажу Іванові, як стріну, – погоджується Ісаакович, задо-
волений тим, що розмова закінчується на приязній ноті. Дов-
го балакати йому ніколи. Чоботи потребують нагляду. До то ж, 
кобилу треба стишити, коли йде під гору, щоб не побігла, не 
розтрясла товар. 

Зійшли вниз, перейшли дерев’яний місток. Річка Стрижень 
невеличка, береги її – грузькі. Куди не поглянь, усюди – сліди 
від копит; сюди водять на водопій коней. 

А ось і оболонь із ярмарком. Праворуч синіє Десна, по ній 
курсує новий пором, ліворуч темніє Казенний сад. Над столітні-
ми деревами, голосно каркаючи, хмарою літає вороння. Сад – 
густий та темний, затуляє собою схили до забудованої Кордівки. 

За морем – тепліше, а тут – веселіше. Вибирай, де розмісти-
тися! Он скільки люду! Вздовж Десни, куди не кинь оком, ря-
дами та врозтіч – велике торговище. Вози й намети, балагани, 
лавки, столи та стільці – шумить, як гай, ярмарок. 

Баби сидять на ряднах біля худоби. На ярмарку всі корови і 
навіть телята – тільні й дійні. Палає багаття, вариться куліш. Дух 
від нього стоїть такий, що мимоволі ковтаєш слинку. Торгувати 
– не вареники їсти, не похваливши, не продаси, тому жінки – як 
сороки, кожна Леська та Хвеська дзвона перегудуть: 
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– Не лови гав, підходь, купуй! Товар готовий, продавець бі-
довий, – чути з усіх боків. 

– Наші макітри – біля тіла вуха, голови не мають – моло-
ко, сметану добре зберігають!» – зазивають покупця гончарні 
ряди. Великі та малі глечики, миски, горщики різних фасонів – 
жовті та червоні, в зеленій поливі й без неї, чекаючи на покуп-
ців, гріють свої боки під сонцем. 

Охоче купують жбани, чорні макітри та свистунці у вигляді 
коників. Не встигнеш узяти до рота – глухнуть вуха. 

– Біжіть, люди, сюди! Купуйте рогачі в хату та діжки в три 
обхвати! – зазиває людей круглолиця жінка. Чоловік її та син 
– сільські коваль та бондар – як води в роти понабирали, мовч-
ки сидять поруч. Свою справу зробили, відпочивають. Товар – в 
асортименті. Сяють за спинами майстрів яскравими фарбами 
великі та малі діжки, прядки, граблі й вила, дерев’яні ночви, 
лопати для снігу, качалки та зубчаті рубелі. 

Не зівай, Химко, на те ярмарок! Ось пропонують дьоготь, 
віск, домоткане полотно, сіль, вовну й пряжу. Трохи далі – дух-
мяний мед. 

Сміється, зазиваючи покупців, продавщиця галантереї Малі-
сова:

– Намисто та стрічки дівчатам у кіски! Червоні та сині – гар-
ній Марусині. Жовті та білі – Гапці дебелій. А зелених не проси, 
сама буду їх носить. 

Перед нею – столик з намистом, стрічками, хустками, гре-
бінцями, кістяними та дерев’яними гребнями, люстерками й 
сережками – всього не перелічиш. Першого торгу люди не ки-
даються. То – нічого. За кожен уторгований карбованець хазяїн 
обіцяв продавщиці накинути п’ять копійок. Дівчина – чорнява й 
кучерява, звати Роза. Сьогодні їй сумно. У взуттєвому ряду, що 
навпроти, торгує колишній її залицяльник Йося. Її кучері, мабуть, 
йому надокучили. Плакала б через те, та не хочеться. Жаль Розі, 
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та не дуже. Йося – молодий, як барвінок, і стрункий, як явір. Ба-
чила, як горнувся до челядки з дому Зубкова – власника взут-
тєвої лавки, що на театральній площі. Розігрівся, бідний, купив 
дівці перстень мідний. А та – дитячий розум – скакала, мов коза. 
Як виглянула у вікно, три дні собаки брехали. На калоші, що Йося 
продає, ніхто й оком не веде. Кому заманеться шукати їх серед 
літа? Втім парубок робить вигляд, ніби йому це байдуже. 

Чепурненька Роза, весела, як ясочка, не з тих, хто всидить 
на місці. Блукати ярмарком – негоже, та черевики просяться. 
Хоче дівчина себе показати, на людей подивитися. Як це зроби-
ти? Скористатися люб’язністю свого милого, зробивши вигляд, 
що пробачила йому зраду? А й справді! Лише так можна з ним 
помиритися. Хай спокутує свою вину. Як звернутися до зрадли-
вого? Сказати: «Чи не хочеш, Йосю, подарувати своїй челядці 
стрічки й намисто? Задля такої справи я свої віддам. – Ні, не 
треба милого дражнити. Хлопець він хороший. Перемовився з 
кимось веселим словом – гріх невеликий. Треба звернутися до 
нього ласкаво, а там видно буде, дарувати зрадникові його про-
вину чи ні». 

– Тобі, Йосю, мабуть, нудно. Чи не хочеш наглянути за моїм 
товаром? Піду у справах, – сказала зверхньо, ніби знехотя, не 
вилася, наче змійка, а він повеселішав, ствердно хитнув голо-
вою. Отже, кохає. Якій дівчині це неприємно? Зробить так, як 
намітила. Пройдеться Роза по ярмарку. 

Поклавши кучеряву косу на плече, пішла, мов пава, поміж 
рядами. На обличчі – усмішка, на думці у молоденької єврейки 
– українська частівка:

«Ой, густий очерет та й лепехуватий. 
Чи ти мене не впізнав, пришелепкуватий? 
Ти думаєш, дурню, що я тебе люблю,
А я тебе, дурню, словами голублю». 
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Ліворуч – великий намет, прикрашений рушниками. Прода-
ють тут медівники. Усі вони – шоколадні й білі, запашні, глазу-
ровані, з мигдалем, родзинками та цукатами, м’якенькі та круг-
ленькі. Нема великого бариша, так слава хороша. Купила Роза 
тих, що з повидлом, так званих «мостових» і «в’яземських». 

Праворуч – кролевецькі рушники. Добрий товар хвалити не 
треба, сам себе хвалить. Зелені, сині, червоні та жовті плахти 
висять під наметом. Лляні скатертини, мережані й вишиті білим 
по білому, довгі, яскраві рушники з червоними півнями, орла-
ми й дрібними узорами висять поруч. Такий товар, придбавши, 
можна продати. Роза не знає, куди й дивитися. 

Щойно вийшла до головних рядів – сусідку вгледіла. Поко-
ївкою служить у готелі «Бристоль», що на Богоявленській. Не 
сама йшла жінка – з чоловіком. Так і мало бути. 

– Ходімо з нами, – запропонувала Розі молодиця. – Перш, 
ніж купувати щось, сфотографуємося. Сам Зільберфайн сьогод-
ні – на ярмарку. Біля Кордівки поставив свою камеру. Ходімо! 
Нема в Чернігові фотографа кращого за Зільберфайна. 

Зробилося Розі сумно. Самій – фотографуватися? 
– Ні, дякую, – відповіла, – побачите своїх, кланяйтеся нашим. 
– Знімемося втрьох. Буде пам’ять про сьогоднішній день. 
Умовила Розу сусідка, забрала із собою. Слушно зробила. 

Негоже дівчині самій між рядами тинятися. На торгу долі собі 
не купиш. Ярмарок – не міські бульвари, сюди не на прогулянку 
ходять. 

Он скільки дівчат і молодиць скупчилися біля столу з ману-
фактурою. 

– Підходьте! Розбирайте! – невміло запрошує до свого столу 
продавець. Ніколи йому, бо черга стоїть. Крам – важкий, спину 
надірвеш, дістаючи черговий сувій, щоб розкласти його на сто-
лі. Дерев’яний метр свою справу знає, танцює над прилавком, 
відрізи на себе намотує. Кожен купує те, без чого не пробуде. 
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Швидко розходяться ситчик і бумазея. Худнуть сувої, зменшу-
ється черга. Продавець витирає з чола піт і дивиться на сонце, 
намагаючись зрозуміти, котра година. Ще рано, а ситцю лиши-
лося на кількох покупців, точніше – купувальниць. 

– Розходьтеся, люди добрі, хто далеко стоїть. Не вистачить 
вам дешевого краму. 

Стоять. Не знають, чого чекають. 
– Можу маркізет запропонувати. Дивіться, який він тонкий! 

Влітку – до ладу, бо в жару холодить. Маю дешевий сатин. Бе-
ріть собі на сукні, чоловікам – на сорочки! 

Не красномовний продавець, але переконливий. 
Сільська жінка поставила свої лікті на прилавок. Вигляд у неї 

стомлений, волосся вибилося з-під хустки. В руках тримає по-
рожні корзини, отже, вміст їх розпродано. Поруч стоїть дівчин-
ка-підліток. Із-за спини малої визирає коза. Не знає торговець, 
хто перед ним, але здогадується, що приїхали вони здалека, 
можливо, не спали вночі. Так воно і є. 

– Бумазеї відміряйте, – просить Харитина, – це вона, – поси-
лаючи руку собі під фартух. За вузликом із виручкою в потаємну 
місцинку лізе. Знає жінка, що гав ловити не можна, бо витягнуть 
гроші, ніби їх не було. Чогось у неї обличчя пополотніло, ротом 
жінка повітря хапає. Дочці щось шепоче, Наталці. Не знайшла 
свою виручку? Лихо! Для таких, як вони – трагедія. Хіба не так? 
Чекали на ярмарок, готувалися до нього, надіялися, що розжи-
вуться грішми. Пощастило, як утопленому, пропала їхня копій-
ка. Що робити? Умившись солоними слізьми, повертатися з по-
рожніми корзинами додому? Стоять обидві, плачуть. Кізка до 
них горнеться, ніби втішає своїх хазяйок. Хто їх пожаліє? Може, 
наш продавець? Он кусок ситцю серед сувоїв завалявся. Кому 
він треба? На сукню два метри – мало. Хіба що – на блузку. 

Змилостився над нещасними продавець. Мабуть, добра він 
людина. 
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– Годі вам ревти. Сльозами горю не допоможеш. Візьміть 
цей ситчик. 

Харитина з тканини очей не зводить. Крам – веселенький, 
яскравий – знадобиться. Сама – вголос:

– Нічим платити. Копійки не лишилося. 
– Не треба грошей. 
– Дай, Боже, здоров’я доброму пану!
– Беріть, не затримуйте чергу. 
Для продавця важлива кожна хвилина, бо сонце в небі тру-

диться, припікає. Опівдні почнуть сходитися на ярмарок пани. У 
місті їх, виходячи з нового виборчого статуту, три сотні, беруть 
участь у виборах трохи більше ста чоловік. Чому так? Устав ви-
магає від виборця в таких містах як Чернігів мати нерухомість 
на суму не менше, ніж тисячу рублів. 

Заможні городяни копійки не рахують, тому в черзі не стоять. 
Якщо продавець невправний, ідуть собі далі. До них постався 
шанобливо, покажи товар неспішно. На те вони й заможні. 

Важні особи, такі, як губернатор чи високі армійські чини, 
сюди не прийдуть. Їм, що треба, привезуть додому. А ті, котрі 
рангом нижчі, відмітяться. Гаманці у них – тугі, не вузлики з 
копійками, а торгуватися пани будуть. Ось хоча б той, що іде в 
сюртуку. Зюков його прізвище. Колишній телеграфний механік. 
Хіба не поважний він пан? Обладнав під електростанцію водо-
провідну будівлю з паровою машиною. Провів світло в міську 
Думу, електрифікував сквери й магістралі, на Соборній площі 
встановив того гостя, що їсть ніч, – ліхтаря. Освітлені Казенний 
сад і великий Деснянський міст, Шосейна та Богоявленська ву-
лиці. Одна така точка обходиться Чернігову в більше ніж сто 
карбованців. Підвів Зюков електрику до багатих домів. Йому – 
прибуток, а місту, хоч і користь, але – невигода. Міська Дума, 
певна річ, довго переплачувати не буде, зажерливість підпри-
ємця стримає. Що він тут шукає? Шкода, що сукно англійське 
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залишив наш торговець у лавці. Запропонував би зараз замож-
ному пану. 

Пішов Зюков, куди знав. 
А на ярмарку така поведінка: де парубок, там і дівка. Хло-

пець – повнолиций, як місяць, та рябенька дівчина мимо йдуть, 
між собою розмовляють. Точніше, говорить лише дівча: 

– Чого ти, Несторе, мене цураєшся? Не приніс учора сорочку, 
щоб випрасувала. Положив її, пом’яту, під матрац. Чи зробила-
ся вона від того кращою? 

Дівчина та – покоївка Паша з будинку пана Кужеля, а хлопець 
– його служка. Обоє сьогодні не при справах, мають вихідний. 

Нестора дивує необізнаність його співрозмовниці. 
– Батько привчив мене класти штани під матрац. Що тут по-

ганого? І тобі раджу. Буде спідниця щодня, як нова. 
– Щоб я матрацом прасувала! І не кажи такого. Засміють, 

якщо почують, – злякалася Паша. – Дивись, чим люди торгують! 
Давай щось виберемо. 

Смак у покоївки – відмінний, інакше не припав би їй до душі 
незвичайний для цього ярмарку товар. Увесь він – чоловічий, 
жіночий та дитячий одяг – ніби вбрання з далекого майбутньо-
го. Вибирай, хто гроші має! З копійками не підходь, лише полю-
буйся, що в світі є, та йди своєю дорогою. 

– Такого одягу я зроду не бачила, – Паша стоїть, ніби вкопана. 
Очі у неї кругленькі, зіркі. В московській крамниці братів Улья-
нових-Улькових, що на Шосейній, дівчина не була. Про те, що 
він – для «чистої публіки», чула, але не здогадується, що товар, 
який їй подобається, звідти. Покоївка має природжений потяг 
до прекрасного, ця її риса поширюється на одяг. 

Продавцю не до таких, як Паша. Він міркує так, що й глухий 
почує: 

– Дівка – ряба, як сорочаче яйце. Роззявила рота, як ворота. 
Їй цей одяг, як лисому гребінь. 
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Парубок він місцевий, гарний, як соняшник у цвіту, справ-
жній франт, розпещений тим, що служить у найдорожчому 
магазині міста. Вибився, як він вважає, в люди і чваниться, як 
дурень латкою. Не розуміє, навіщо стоїть на дешевому ярмарку 
з дорогим товаром. Але поставили, тому стоїть, стереже «по-
следние новости готового платья» – так називають свій товар 
власники московського магазину. «Хай би ця дівка з її зали-
цяльником ішла своєю дорогою», – думає, дивлячись на Пашу, 
котра роззявила на його «новости» свій здивований рот. 

Паша здогадується, що думає про неї фартовий красень. Їй 
робиться моторошно. Дівчина – лагідна, поступлива, але стає 
розпачливою, якщо її чимось принизити. Має свій гонор, тому 
робиться біла, як крейда, від одного лише погляду пихатого 
франта. Відчувати зневажливе до себе ставлення їй образливо. 
Хто цей гордій? Борода у нього – честь, а вуса і в кота єсть. Со-
творив Господь такого й розкаявся. 

Нестор тягне дівчину за рукав: 
– Ходімо звідси! Не для нас такий товар. 
– Дозвольте поцікавитися, скільки це коштує? – не дивлячись 

на продавця говорить, ніби співає, Паша, прямуючи до дам-
ського костюма з англійського трикотажу.

– Одинадцять карбованців, – ліпить у око продавець і ска-
лить зуби. 

«Шалена ціна. Так дівці й треба, – радіє. – Товар мій – не вед-
мідь, якщо не продам, грошей не поїсть». 

А костюмчик той – вишуканий, синій-синій, як волошки в 
житі за селом, звідки Паша родом. Очі у дівчини теж – сині. От 
якби Паші таку одежину! Усі б хлопці були її! Ні, дівчина вона 
поміркована. Усіх – не треба. Такі тупоголові, як цей франт, хай 
дістануться іншим. Їй би простого парубка за чоловіка. Того, хто 
стоїть із нею поруч. Спокійного й роботящого Нестора. Ріс без 
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матері разом із батьком-служкою в панському домі. Горьова-
ний, жінку свою не зобидить. 

Зітхнувши, підвела голову, щоб зустрітися з Нестором погля-
дом. Не дивиться він у її бік. Подумала: «Ой, Боже ж мій, Боже! 
Гарний хлопець, та не мій! Не помічала, щоб на інших поглядав. 
Навіщо мені костюмчик? Треба вибрати щось Нестору. Хай оста-
ється лавка з товаром, підемо далі». 

У всякої Домашки – свої замашки. Одна любить ложки й 
чашки, інша – сережки та пряжки. 

Біля знайомого столика гамірно. Торгує намистом і стрічка-
ми Йося. Не встигла Роза відійти, щоб прогулятися, збіглися до 
хлопця купувальниці. Яка дівчина чи молодиця втримається, 
щоб не підійти до його товару? А як набігли – почали їсти Йосю 
очима. Чепурилися, наче на весілля. Молода кров грала. Смі-
ялися, мов дзвіночки дзвеніли. Чи купили, чи не купили, аби 
поторгувалися. Довелося хлопцеві забути про свої калоші. Ціни 
на стрічки й намисто Йося знав, у цьому затримки не було. Не 
звик лише до манери дівчат і молодиць, приміряючи ходовий 
товар, прикладати його з жартами та приказками до своїх гру-
дей. Воно й зрозуміло. Хлопець він скромний, нежонатий, не 
знав, як йому дівочі хитрощі сприймати, на якій хвилині вика-
зати особам жіночої статі свою до них байдужість. Втомився від 
загального інтересу до галантерейних виробів взагалі й до ньо-
го зокрема. Про калоші забув. Здригнувся всім тілом, почувши 
чийсь лемент: 

– Поклади, де взяв! Лови крадія! Он хто злодіює! 
Жінка в платку і дівчинка-підліток з останніх сил тримають 

мурзатого, затрапезного вигляду хлопця, котрий, тікаючи, зби-
ває з ніг парубка в білому картузі – продавця малинового квасу. 
Той, розпластавшись на землі, тримає в руках графин із залиш-
ками солодкого напою. Поруч, виблискуючи на сонці, лежать 
новенькі калоші. Здається, навіть репетують, бо протягом годи-
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ни були без нагляду, а той, хто ними торгував, ухилявся від своїх 
обов’язків. Біля калош на траві лежать корзини. Веселий ситчик 
в одній з них не второпає, що відбувається. 

Охоронець закону в особі стражника кінної поліції, приско-
чивши на голоси, хоче зрозуміти ситуацію. Один лише верш-
ник, а прудкості в ньому стільки, що здається, ніби їх – ціла дю-
жина. Ніс у молодика – яструбиний, голова, мов пляшка, кінь 
під стражником – гарячий, тупцює, ніздрі роздуває, форкає. А 
хлопець той – Степан – Христі Самійлихи син. Угледівши крадія, 
навіть веселішає: 

– Ой! Кого я бачу? Знайоме обличчя! Знову сюди приперся? 
На калоші зазіхнув? Мало тобі минулого разу по шиї надавали? 

Швидкий, мов блискавка, підліток, намагаючись вислизну-
ти з рук Харитини та Наталки, коле Степана очима. На обличчі 
хлопчини – гримаса. Він – ніби звіря, якого загнали в глухий кут. 
На шиї – хоч гречку сій. Руки мив тоді, коли мати в кориті купа-
ла. Синій, як пуп курячий, худий, аж ребра світяться. Мабуть, 
три дні хліба не їв. Чубчик у нього, як у їжака, сорочка на плечах 
вицвіла, штани – незрозумілого кольору. Пальці на босих ногах 
перев’язані дрантям. Певно, не раз насідали йому на п’яти чиїсь 
дворові пси. Хлопець труситься, як у лихоманці й не мовчить: 

– Наклеп зводите! Що я вам зробив? 
Наталка впилася в нього, ніби п’явка. 
– Ви його не питайте, що вкрав. Хай поверне, що взяв, – ски-

глить Харитина. Є надія, що знайдуться її копійки, тому страж-
ник для горьованої жінки не лише охоронець закону, він цієї 
миті – батько рідний. 

Спішитися, щоб потрусити крадія, означає для Степана до-
бровільно принизити себе в очах оточуючих. Його справа – зві-
ситися з коня та, замкнувши на руках злодія кайдани, тягти його 
за собою в поліцейську дільницю. 

«Піде! Нікуди не дінеться, – міркує Степан. – Благати буде, 
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щоб не квапив коня. Поки добіжить до дільниці, кілька разів 
дістане носом землі. Забуде, як огризатися. Лише так треба з та-
кими, як він, поводитися. Інакше не зрозуміють. Злодія не бити 
– доброго губити». 

Степан відстібає від сідла кайданки, багато їх у запасі. 
У голові у хлопця, як у млині.
– Дядечку, не ведіть мене нікуди, – скиглить, простягуючи Ха-

ритині її вузлик із грішми. – Благаю, дядечку! Я більше не буду! 
– Бач, який викрутень! Тебе лише відпусти! Сьогодні вкра-

деш вірьовку, завтра – коровку, до мене в хату залізеш, на май-
но пана губернатора чи протоієрея зазіхнеш. Умів красти, умій 
і очима лупати. 

Надіти на людину кайданки для Степана – справа звична. 
Народ завмер, спостерігаючи за тим, що коїться. 
«Поведуть хлопця в дільницю? З усього видно, що сирота він 

і голодує». 
Харитина вже отямилася, жаліє свого кривдника:
– Шановний добродію, даруйте хлопцеві. Не треба його ні-

куди вести. 
Степан не з тих, хто здатен когось жаліти. Говорить, як у дзвін 

б’є: 
– За кого заступаєшся? Хіба не в тебе він поцупив останні ко-

пійки? Підеш і ти в дільницю. Даси показання. 
Ще одна напасть! Тягтися кудись у спеку, коли коштовний 

вузлик у кишені? А тут іще й Наталка канючить:
– Мамо, хочу на карусель. 
Веселий атракціон тут недалеко. Катайтеся, люди добрі, на 

червоних та зелених кониках, займайте місця на дерев’яних 
возках! Виграючи серпантином, носить на собі карусель під 
запальну польку людей по колу. Рушійна сила розташувалася 
під помостом. Там, щоб заробити собі кілька копійок, дюжина 
місцевих шибеників, налягаючи на жердину, надриваючи при 
цьому животи, бігає по колу. 
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– Роти пороззявляли, ніби каруселі не бачили! – сміється з 
Харитини й Наталки Степан. Він іще тут. Доведеться неборакам 
бігти, куди накаже. 

Плентаються обидві з козою в бік Валу. Спочатку – грузьким 
берегом, потім – по бруківці. Приємного мало. Де в Чернігові 
поліцейська дільниця, селянки не мають уявлення. 

Заґавилися біля бандуриста, який грав на виході. Старий мав 
обвітрене обличчя, підстрижене під горщок волосся. Дідові очі 
сумували. Поруч примостився хлопчик-поводир у солом’яному 
брилі. На обох – рвані свитки, штани з домотканого полотна, на 
ногах – онучі й постоли. 

Співав дідок невеселе:

«Ой, було у батька та й дві дочки. 
Меншу любили, старшую – ні…». 

Слухали б далі, та мають бігти. Поспішають, не озираючись, 
за стражником і крадієм. Люди зупиняються, аби провести зло-
дюжку очима. Дехто свариться кулаком, а деякі хитають голо-
вами. Мовляв, нетяма він. Попаде в буцегарню для малолітніх 
злочинців, яку відкрили нещодавно в Чернігові. Землеробсько-
ремісничою називається, а що з хлопця буде, коли звідти ви-
йде, лише Господь знає. 

– Миколку Босого в кайданках ведуть! За що його, сердеш-
ного? – бідкається покоївка Паша, пізнавши в обідранці свого 
односельця. – Четверо дітей мали його батьки, а землі – лише 
три десятини. Мати рано померла, батько пішов на заробітки, 
а діточки розлізлися, як руді миші в полі. Певно з порожніми 
кишенями повернувся їхній батько або засипало його вугіллям 
десь у копальні, якщо росте Миколка, мов бур’ян. 

Паші несила бачити дитину в кайданках. Пам’ятає дівчина, 
яким чемним та працелюбним був хлопець колись. Приходив 
на святки з іншими дітьми колядувати. Смішно так співали біля 
порога:
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«Сидить півень на полиці,
Спустив крильця до копиці. 
Сюди – мах, туди – мах, 
А у вас тут млинець пах». 

– Треба буде поцікавитися, як з малим поведуться. Провіда-
ти хлопця, якщо його затримають, – планує наступний вихідний 
покоївка пана Кужеля, проводжаючи очима односельця до пе-
рехрестя. На небо дивиться. «Якесь воно не таке, білого дня – 
сіре, а над Котами – майже чорне. Чи то хмара затягла півнеба? 
Вітру нема». 

Хтось висловив свою думку: 
– То – дим, не хмара. Зайнялося щось велике. Пожежа!
Палало так, ніби здобув владу над містом язичницький Чор-

нобог. Люди зупинялися, показуючи в той бік руками, дивилися 
ротом. «Що воно горить?» – питав себе кожен, прикинувши на 
око, чи далеко від його оселі скоїлося справжнє лихо. Бігти, щоб 
стати в пригоді погорільцям, не поспішали, бо горіло не своє, 
чуже. Від нічого робити теревенили. 

– Дощу давно не було. Недопалок у траву хтось кинув і за-
йнялося, – зробив припущення Нестор. 

Присадкуватий старий, що стояв поруч, був іншої думки: 
– Певно, кресав хтось вогонь. Пам’ятаю, – давно це було, 

суша стояла така, як нині. Викосили ми з братом панське сіно 
– таке було гарне, що сам би їв, – наступного дня згребли. Не 
встигли доповісти, копиця згоріла. Нічого не заплатив нам пан, 
в’язницею стращав, хоч і з’ясувалося, що чуби на тій пожежі у 
паничів обгоріли. 

– Де горить, там не треба піддувати. Може зачепити сусідні 
будинки, – вставила своє слово Паша й почула докір:

– Стули рота, бо ворона влетить! Що то за челядь у пана Ку-
желя! Стоїть і дивиться, як панське добро іде догори димом, 
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– докоряв візник, що їхав мимо. І додав: – Від заводу майже 
нічого не лишилося. 

– Не каркай, якщо не знаєш, – осадив його присадкуватий 
старий. – Господь не обійде добрих людей своєю милістю. 

Що було сказано потім, Нестор і Паша не чули. Кинулися що-
духу до панського двору, біля якого скупчилися люди. Жінки 
співчутливо хитали головами, баби стишено плакали. Одна з 
них, угледівши Нестора, осінила себе хресним знаменням. 

– Царство небесне новопреставленому. Кремезний був, 
наче дуб. Протягом усього життя хворів двічі – минулої весни і 
тридцять років тому, – почула Паша. Кого мала на увазі сусідка? 
Чому дивилася на Нестора? Чи в’яжеться сказане з пожежею, 
Паша не знала. 

– Де ви ходили? – було перше, що почули вони в домі. Від-
сторонений погляд господині та низький тембр її голосу свідчи-
ли про пригнічений настрій Олени Миколаївни. Розкрита скри-
ня й тканина, яка чорною кішкою пригрілася біля ніг хазяйки, 
говорили про те, що хвилину тому пані не сиділа, склавши руки. 

Пошукавши щось у своїй кишені, мовила: 
– Підійди до мене, Несторе. Помер твій батько. Візьми зар-

платню за півроку вперед. Організуй належний похорон. Нам 
– ніколи, бо горить завод. А ти, – звернулася до Паші, – при-
крий дзеркала, – вказала на чорний крам, – і одягни покійника 
в останню дорогу. 

Олена Миколаївна чинила не по-людськи. Новопреставле-
ного Карпа, який протягом багатьох років прислуговував у домі, 
належало поховати за рахунок господарів. Що спонукало ша-
новану господиню вчинити інакше? Адже кошти на погребіння 
слуги пан Кужель їй дав. 

Розмова з чоловіком наступного дня навела Олену Микола-
ївну на думку, що пожежа на заводі була невипадковою. Поча-
лася із зовнішнього боку будівлі. 
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– Без підпалу й дрова не горять. Хто бажає нам лиха?
– Певно, не випадковий перехожий. 
– Що каже з цього приводу сторож? 
– Він зник. 
– Чи не згорів той неборака? 
– Після пожежі його бачили. 
Отже, підозра в підпалі заводу лягла на сторожа, який гово-

рив до цього з невідомими людьми. 
– Кому перейшов ти дорогу? – поцікавилася Олена Микола-

ївна у чоловіка, розуміючи, що відповідь на таке запитання ле-
жить за сімома печатками. 

Олексію Володимировичу було хоч з мосту та у воду. Завдані 
заводу збитки були неабиякі, ремонт коштував купу грошей, а 
з виплатою страховки не квапилися. Довелося позичити певну 
суму в Олександра. Його рахунок у банку давав великі відсотки, 
брат мав прибуток з батьківського маєтку, одного з найбільших 
у губернії. 

– Навіщо я доручив стерегти завод сторонній людині? – жал-
кував Олексій Володимирович. – Пошлю туди Нестора. Хлопець 
він надійний. Дам йому чималу платню. Обійдемося в господі 
без нього? – спитав у дружини, сподіваючись, що вона негайно 
покличе служку. 

Олена Миколаївна не зійшла з місця. Напередодні надиви-
лася в ювелірній лавці коштовне кольє. Щоб його придбати, 
потрібна була кругленька сума. Отже, треба було заговорити 
чоловікові зуби. 

– Чи варто розбещувати служку великими грошима? – сказа-
ла. – Качиного зоба не нагодуєш, холопської кишені не напов-
ниш. Нестор отримав платню наперед, радий тому, що має. 
Стерегтиме як слід без великих грошей. 

Метод – випробуваний, надійний, до цього часу діяв безвід-
мовно. Ще мить, і Олексій Володимирович погодиться зі своєю 
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дружиною, й бажана коштовність прикрасить шию його благо-
вірної. 

– Нестор отримав платню наперед? – здивувався пан Ку-
жель, знаючи звичку дружини пильнувати свого носа, не чужо-
го проса. 

Та брехала чисто, й віяти не треба було: 
– Хлопець захотів оплатити похорон свого батька. 
– Вчинок справжнього мужчини. А де гроші, які виділив на 

похорон я? 
Чи можна було чекати правди від лисиці? Сказати все, як 

було, означало для пані Кужель поставити власною рукою на 
довірливих стосунках із чоловіком хрест. 

– Облиш це, Альошо! Думаєш, я привласнила гроші? – сказа-
ла, як шовком вишила, й підвелася. 

– Даруй мені, голубко. Пожежа зробила мене підозріливим, 
– зітхнув Олексій Володимирович. – Хай Нестор до мене зайде. 

Чутка про те, що слуга стерегтиме завод, миттєво облетіла 
увесь будинок, щойно Нестор довів до відома Віті, що на про-
гулянку той піде з Пашею. 

Своєрідно відреагувала на таку новину Катя. Надулася, як 
півтора нещастя. Звикла діставати бідолашного Нестора у спи-
ну й не знала, як без нього обійдеться. Молола, мов голками 
колола:

– Хто обіцяв мені збити рамку? Нема на що розтягти пухову 
хустку, а тобі, хоч в очі стрель. Дивишся, ніби кислицю з’їв. Рос-
ли разом в одному домі. Пам’ятаю, матінка твоя, – забула, як 
її звали, царство їй небесне, – склала на городі грубку з цегли, 
поставила на неї мідний таз і заходилась варити повидло. Ми 
із тобою чекали, коли спливе шумовиння. Було воно ніжне й 
духмяне. Невже не пам’ятаєш? – зітхнувши, мов сокирою від-
рубала. – А рамку зіб’єш, інакше ображуся. 

Нестор почорнів як земля, але змовчав.



Валентина Грищенко

56

– Бридкий! Скажи мамі, що тебе покарано. Наносиш повну 
діжку води, – мовила зверхньо, спостерігаючи за своїм відо-
браженням у дзеркалі. Останнім часом робила це частенько. 
Власне личко на тлі вікна здавалося Каті таким, що прийшло з 
небес, зачіска нагадувала світлий німб, і вся її подоба здавалася 
дівчині казковою. 

«Невже це мінливе? Хіба можна цьому зів’янути? Яка зло-
стива сила подіє на мене так, що я постарію?» – питала себе 
Катя. Уявляти себе старою не хотілося. Милуватися – теж. По-
чала себе жаліти, бо не отримувала листів від кузена. 

Нестор – натягнутий, мов стріла, – постав у дверях. 
– Ось, прошу покірно, ваша рамка. Минулого тижня збив. 

Доповідав, а ви не слухали, обірвали мене на півслові. 
– Хіба ти не брехун? – Катя гралася з неборакою, ніби кішка 

з мишкою. – Бридкий і не журишся. Збив рамку тепер, а кажеш 
«минулого тижня». Віднеси її в повітку. Набрид, як гірка редька. 

Наступного ранку, прокинувшись, Катя побачила у себе на 
комоді гілку акації в цвіту – білу, як сукня нареченої, пахучу, 
ніби молодий мед. Надихавшись свіжим вітром і світанком, гіл-
ка не розуміла, куди вона потрапила, навіщо її відокремили від 
дерева, обрізали колючки та залишили серед незрозумілих їй 
речей. 

– Хто шокує мене такими сюрпризами? – спитала Катя за сні-
данком. 

Рідні люди здивувалися, почувши про гілку, посміхнулися й 
одразу про те забули. 

Лише покоївка Паша замислилася. 
«Не моя це справа – стромляти ніс, куди не просять, – мірку-

вала, – втім думати не заборонено. Катерина носить голову як 
гуска. Знехтує своїм судженим або загризе його до смерті. По-
добається їй кузен, то й що? Листи від нього надходять не часто. 
Мабуть, не лежить до панянки його серце». 
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Не знаючи, хто з Катиних залицяльників дивує її квітами, 
Паша зіставила цей факт зі своїм, потаємним. Роздуми не до-
дали їй оптимізму. 

Мила підлогу, коли почула з вікна співи. Таня співала на ве-
ранді, засіваючи її сумною, ревною піснею, не замислюючись 
над тим, що її почують: 

«Піду в садочок, нарву квіточок. 
Гей, гей, гей, нарву квіточок. 
Нарву квіточок, сплету віночок,
Гей, гей, гей, сплету віночок. 
Сплету віночок, пустю в ставочок. 
Хто вінок спійме, той мене візьме». 

Паша дивувалася красивому тембру її голосу й тому, як дів-
чина інтонувала, вела мелодію, не кваплячись, просторо й віль-
но. Так роблять лише селянки. 

«Гарно співає старша панянка, – подумала покоївка. – Хтось-
таки їй подобається. Мабуть, якийсь красень – із тих, що бува-
ють у домі Дворянського зібрання». 

Яка причина змусила Таню залишитися в Чернігові, Паша не 
знала. 

З відзнакою закінчивши гімназію, дівчина не поїхала за по-
дальшою освітою в інше місто. Розмова на цю тему відбулася в 
домі за закритими дверима. 

– У Чернігові відкриваються курси по підготовці народних 
учителів. Хочу присвятити себе справі освіти, – казала Таня бать-
кові. Сподіватися на підтримку з боку матері вона й не думала. 

Олена Миколаївна визирнула із сусідньої кімнати, як із-під 
землі. 

– Які ще курси? Тобі вони потрібні, як лихо, – злякалася. – Май 
розум наперед, не потім. Усе, чому там навчатимуть, ти знаєш. 
Радітимуть тим курсам дівиці низького стану, більше ніхто. 
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Тані було важливо, що відповість батько. Олексій Володими-
рович замислився. 

– Чи розумієш, доню, який тернистий шлях обираєш? – спи-
тав. 

Таня відчула його тривогу й біль, пов’язані з тим, що чекає на 
неї в майбутньому. 

Матінка як у око вліпила:
– Нічого вона не розуміє! В голові – капустяна розсада. Чи-

тання книжок відомого напряму запаморочило їй голову. Дво-
рянка за походженням, дівиця з вищих кіл суспільства керуєть-
ся сумнівними ідеями. Та правда може й добра, однак щастя 
краще. Вродлива й тямуща, не розуміє, в чому полягає призна-
чення дівчини її кола. Вскочить у ті курси, як сліпе теля в яму. 

Тані здалося, що вона, перемістившись у часі, потрапила на 
педраду гімназії, де її шпетили за випадок з брошурою «Україна 
в неволі». Того ж дня, запевнивши рідних, що скоро повернеть-
ся, бігла дівчина з дому, як заєць з-під куща. Повз Катеринин-
ську церкву йшла сама не своя на Вал з його Колегіумом, собо-
рами й церквами, всім тим, що є Дитинцем Чернігова. 

Тишею та прохолодою зустрів Таню древній Вал. Не дрімала 
внизу дорога, що з’єднувала споконвіку Чернігів з матір’ю міст 
руських; кілька екіпажів їхали в київському напрямку. 

Виставлені на огляд, спали на осонні стародавні гармати. 
Пам’ятали, чавунні, колишні наскоки супротивників та пов’язану 
з ними козацьку славу. Десна – блакитна стрічка – не дрімала, 
несла свої води зарічним лукам, полям і лісам, які давали й да-
ють притулок і харчі всім, хто мешкав і мешкає на її берегах. 

Звернув на себе увагу будинок полкової канцелярії сімнад-
цятого сторіччя, що білів за чоловічою гімназією. Одноповер-
ховий, цегляний, з високим горищем і глибокими підвалами, 
він, якщо було потрібно, ставав неприступним. Чернігівці нази-
вають його будинком Мазепи, попри те, що первісно належала 
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будівля полковникові Лизогубу. Тані було відомо, що Мазепа 
мав за дружину свою хрещеницю – юну красуню Мотрю – доч-
ку генерального судді Запорозького війська Кочубея. 

У дитинстві Таня знала жебрачку, яка зрідка до них приходи-
ла. Жінка присягалася, що Мотря була проклята своєю матір’ю 
за любов до старого Мазепи, тому душа молодиці бродить сві-
том, не знаходячи спокою. Вночі на Пречисту приходить до бу-
дівлі на Валу, благаючи кожного, кого зустріне, осінити її хрес-
ним знаменням, яке зніме материнське прокляття. 

Жебрачка не була старою, носила просторий одяг незвично-
го крою, до того ж звали її Мотрею. Маленька Таня асоціювала 
цю жінку з неприкаяною душею, яка прагнула бути прощеною. 
Розмовляла жебрачка не так, як то роблять звичайні люди, а 
співуче, своєрідними віршами:

«Кажуть здавна, як той гетьман, 
Що згубив славу Вкраїни, 
Зі своїми козаками
Утікав у Молдову,
З тої пори постать відьми
В лехах темних все блукає,
А опівночі в Пречисту
Круг будинку походжає.
Стерегти вона ті скарби
За покуту тяжку мусить, 
Лише раз, лише в Пречисту
Знять хрестом покуту просить. 
Бо як хто хрестом преславним 
Благословить кляту душу,
То ті скарби і клейноди
Ген розсипатися можуть. 
А як третій заспіває, 
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З тяжким стогоном: «Хреста» – 
В лехах темних пропадає. 

Ці вірші справили на маленьку Таню неабияке враження, хоч 
і не розуміла вона, чому вважається, що гетьман згубив славу 
України. 

Тоді, аби допомогти покійницькій душі, підмовила Таня сес-
тру на Пречисту йти вночі до будинку Мазепи, щоб «хрестом 
преславним благословити кляту душу». Якби так сталося, як 
бажалося! Катя розповіла про все мамі. Від нічної прогулянки 
довелося відмовитися. 

Ось він – цей будинок. Біліє в тіні каштанів. Далекий від усьо-
го зайвого, несумісного з істиною, знає, що було, не відає, що 
уготує йому день завтрашній. 

Його настрій Тані близький. Сьогодні вона – Мотря, яку не 
зрозуміла рідна мати. Найкращі поривання душі були відхиле-
ні її рідними. За Таню не вступився батько, на підтримку якого 
вона розраховувала. Чому він так учинив, дівчина могла лише 
здогадуватися. Вплинула на нього не найкращим чином поже-
жа? Тривожився тато з приводу її подальшої долі? Що було ро-
бити? Відступити від своїх поглядів? Діяти всупереч батькам? 
Щоб так учинити, треба було звільнитися від їхньої опіки – ось 
висновок, якого дійшла того дня Таня. 

Рублі робляться з копійки. Наступного дня на рекламних тум-
бах Чернігова висіла така об’ява: 

«Випускниця гімназії – будинок Кужеля на Шосейній – дає 
приватні уроки бажаючим вступити до підготовчого класу». 

Першим з її друзів, хто захотів знати, чому Таня зважилася на 
такий крок, був Мишко Сергієнко. 

– Хіба ти не готуєшся до вступних іспитів? – спитав дівчину 
на маївці в сосновому бору Ялівщини, де зібралися всі, хто був 
стривожений черговим обшуком у Громадській бібліотеці. По-
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при те, що книгарня отримала від Чернігівської міської управи 
окреме приміщення, обшуки там не припинялися. Убогі були в 
поліції люди, вказували на відсутність у фондах книгарні патрі-
отичної літератури у вигляді життєписів царя, міністрів та висо-
копосадових військових. 

Згадувати в розмові з Мишком про свої непорозуміння з 
батьками Таня й не думала. Щиросердий юнак переймався її 
негараздами й ладен був долучитися до вирішення всіх її проб-
лем. Саме це було недоречним. Через те мовила хлопцю у вічі: 

– Усе колись минає. Мине й це. 
На маївці було цікаво. Того дня до молоді прийшла письмен-

ниця Загірня. Енергійна й ерудована, член Чернігівської «Грома-
ди» Марія Миколаївна Грінченко – псевдонім Загірня – педагог 
за фахом і покликанням, вона не повчала, а навчала, говорила, 
як завжди, стисло й переконливо. Того дня сказала своїм юним 
друзям: 

– Візьміть собі на ум: настав час нести в народ знання й пере-
клади з іноземних літератур. 

Багато написаного цією жінкою Таня читала, мала з собою 
книгу Загірньої під конспіративною назвою «Добрые советы о 
бешенстве, и как от него лечиться». 

Миша глузував з такої конспірації, хоч і розумів, що будь-яка 
перестраховка в такому випадку – не зайва. 

Неабиякий вплив на їхній світогляд справив чоловік Марії 
Грінченко – член Чернігівської «Громади». У тій родині було так: 
що голова, то розум. Таких людей, як Грінченки, для честі са-
джали лише на покуті. Борис Дмитрович був той козак, що плив 
проти води, не за водою. Його очі бачили далеко, а розум ще 
далі. Говорив, як із книги: 

– Уявіть собі: нема державних кордонів, є лише зони, розді-
лені за етнічним принципом. Забули, що таке військо, є  братер-
ський міжнародний суд. Відсутні деспоти й раби, є лише вільні 
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люди. Ніхто не байдикує, всі працюють, скільки можуть. Нема 
заможних і бідних, усі користуються природними ресурсами 
й продуктами своєї праці за потребою. Жінки мають однакові 
права з чоловіками. Існує свобода думок і слова, доступна осві-
та. Нема ні шибениць, ні тюрем, лише – школи, зрідка – лікарні. 
І в цьому великому загальнолюдському домі – українська роди-
на, вільна, освічена й щаслива. 

Таня була в захваті від цієї людини. Борис Дмитрович не 
тушувався перед авторитетами, завжди був собою, підбадьо-
рював людей в їхньому прагненні не гнути спини перед чужою 
думкою, жити й дерзати в своїй країні так, як наказує серце. В 
сказаному не було жодного слова про Спасителя.

«Він, мабуть, не все каже, – міркувала Таня. – Постійно гово-
рити про Бога – зайве. Господь присутній в кожному слові цієї 
людини, він живе в шепоті сосен, у подуві вітру, в погляді Миш-
ка – такий він світлий душею. 

Милувалися навколишніми краєвидами, хотіли зрозуміти, 
чому лісове урочище називається Ялівщина. Хтось із друзів, зга-
давши, що казали старі люди, показав на залишки греблі. 

– Там стояв водяний млин Ялоцького. Звідси назва – Ялівщи-
на, так само, як вище по Стрижню – Бірківщина, далі – Глібівщи-
на та Лизогубівщина. 

– Ким був Ялоцький? – поцікавилася Таня. 
Хтось виявився обізнаним: 
– Василь Федорович Ялоцький з 1678 по 1680 рік був черні-

гівським райцею, пізніше – глухівським сотником. 
Бачити в усьому змістовність, відчувати в тому, що відбува-

ється, наявність вищого розуму, було для Тані звичним. Про це 
знали в її родині. Мабуть, тому наступного дня почула від сес-
три:

– Хтось у хвіртку стукає. Чи не слушна думка завітала до на-
шої розумниці?
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Катина ущипливість була неприємною. Таня не розуміла 
впертого небажання сестри придивлятися до навколишнього 
світу, бачити в людях головне. 

Прийшли, справді, до неї. 
– Ось, шановна Таню Олексіївно! Привів на навчання свого 

онука. Не відмовте, будь ласка. Хлопець він – розумний, хоч і 
непосидючий. 

У дверях стояв старий – чорний кітель сліпив очі двома ряда-
ми металевих ґудзиків. Усмішка дідка була привітною, з такою 
звертаються до тих людей, яких поважають. Здогадатися, кому 
завдячувала Таня такому до неї ставленню, було легко. Усі, хто 
знав її батька, ставилися до його рідних вельми шанобливо. 

– Ви мене не впізнали, Таню Олексіївно, це зрозуміло. Мину-
ло кілька років, як я сюди приходив. Був я тоді безвусий, кітеля 
не носив, – вів своє старий, підштовхуючи до Тані хлопчика ро-
ків восьми. Той ніяковіло горнувся до дідових колін. 

– Я – Гордійович, батько заводського майстра Максима. А це 
– його синок, – показав на хлопчину. – Звуть його Ілько. Будьте 
так ласкаві, навчіть дитину грамоті. Без освіти не можна. 

Здогадатися, чий хлопчик син, було легко. Дитина мала бать-
кові ямочки на щоках, пухкенькі губи та неслухняну чуприну. 

Треба було послухати, як хлопчик читає та лічить, перевірити 
навички письма. Тому, попросивши Гордійовича зачекати, Таня 
поклала перед його онуком один із віршів, які нещодавно при-
ніс їй Мишко. 

– Читай, – сказала, не підозрюючи, чим обернеться для неї 
таке прохання. 

Дитина поглянула на діда, витерла хусткою свого носа й по-
чала читати:

«Завтра їду. Оставайтесь
Любі мої діти!
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Тяжко з вами розставатись,
Та ніде подітись. 
Серце рветься, як згадаю,
Що я вас покину
І більш уже не побачу,
Поки не загину. 
Не почую більше мови
Вашої святої
І тих пісень, що співали 
Зимою зі мною». 

Ілько, підвівши голову, поглянув на Таню. Що скаже йому 
привітна панянка? Як поставиться до його читання? Він так ста-
рався! Усіх зусиль доклав, щоб прочитати виразно та розбірли-
во, ніде не затнутися. 

– Що ти зрозумів з того, що прочитав? – спитала. 
Ілько почухав у себе за вухом.
– Сказати, що думаю? 
– Звісно. Чому – ні? – здивувалася юна вчителька, не розумі-

ючи, чому дитина боїться висловити свою думку. 
– Хорошого дядечка кидають за грати, щоб замордувати 

його до смерті. Він про це знає й прощається зі світом. 
Таня була вражена. вона достеменно знала, що при першо-

му читанні якогось тексту вся увага дітей спрямована лише на 
техніку читання. 

– Правильно. Хто цей чоловік? 
– Поет. 
– Вірно. А ще хто? – вона сподівалася почути від хлопчика 

«вчитель». 
– Тарас Шевченко. 
Поряд щось заскрипіло. То підвівся зі стільця Гордійович, по-

тяг онука за рукав. 
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– Дякую, шановна. Ніколи нам. Не будемо завдавати вам 
клопоту. 

– Постривайте! Я не перевірила, як він пише, – здивувалася 
Таня. 

Ґудзики на кітелі холодно блиснули, Гордійович надувся, як 
сич на мороз:

– Читати такі книжки не на користь. Біда вчить розуму, його 
й тримаємося. Чого Ілько не навчиться, того Ілля не буде знати. 
В’язниця – не для нього, – мовив, не розтуляючи рота. 

Тані похололо всередині. Добродійки з неї не вийшло. Вірш 
Івана Омеляновича Коновала – опального сільського вчителя – 
сіяв розумне й вічне в одній із місцевих шкіл – був віднесений 
старим до тих, які написав великий Кобзар, і відхилений ним. 
Через прогресивні погляди та співчуття до простих людей Івана 
Омеляновича кинули за грати. Навряд чи дозволять йому в по-
дальшому викладати в школі. 

Того ж дня Таня не уникнула розмови з матір’ю. Олена Мико-
лаївна перейшла на офіційний тон:

– Бачили тебе, дочко, в місті разом із якимось невігласом. 
Хто він такий? 

Чи можна було уникнути цієї розмови? Безперечно. Треба 
було, пославшись на нездужання, піти до себе в кімнату, від-
крити якусь книгу та зробити вигляд, що читаєш. Так чинила 
Таня, не бажаючи відповідати на схожі запитання з боку сестри. 
Мова йшла про Мишка, і Таня змовчала. Говорити про нього 
зверхньо, з її точки зору, було неприпустимо. Для неї він був 
теплом серед зими, дощем після спеки. 

Мати сказала, мов обілляла окропом: 
– Мовчиш? Про того хлопця я розвідала. Правда гостра, мов 

коса, а ти слухай. Неборака – не нашого стану. Бувати з ним на 
людях означає нехтувати іншими кавалерами. Звичаї та вчинки 
частини суспільства, до якої хлопець належить, сумнівні. Прос-
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тий хлопець з його непередбачуваним ставленням до всіх за-
можних – тобі не рівня. Ще ти, доню, й не їхала, а здибала ві-
хола. Пропадеш із ним ні за цапову душу, згинеш, як булька на 
воді. Ми – люди зі статками, пестили тебе, як голубку, а ти що 
робиш? Погана слава розходиться далеко. Знайти собі рівню – 
ось що має бути у тебе на думці. 

Мати – жінка, яка подарувала Тані життя, бачила в простолю-
динах лише пороки, не бажаючи знати, що через повсякчасні 
турботи й тривоги не реалізують вони й половини з того добро-
го, що в них закладено. 

Не відчуваючи з боку дочки опору, мати говорила, ніби обу-
хом била:

– Досить займатися сумнівними справами, бігати в Ялівщи-
ну, як дурний до образів! Хто твої кумири? Всі вони під нагля-
дом поліції. Упадеш з такими в гаразд, як слива в болото, бо 
їхню правду їдять вовки. Одна з тих дівиць – Дейша, керує Гро-
мадською бібліотекою. Вилучила з «Каталогу книг для система-
тичного читання» все, що визнала зайвим. За яким правом вона 
таке вчинила? Не здивуюся, якщо виявиться, що Дейша – член 
якоїсь революційної організації. Воно їй треба, як п’яте колесо 
до воза. Сиділа в чернігівській тюрмі та у варшавській цитаде-
лі. Уяви собі тамтешні одиночні камери з брудною підлогою та 
пацюками вночі. Не думаю, що, відбувши ув’язнення, Дейша 
переглянула свої політичні переконання. А як гарно починала! 
Вчилася на природознавчому факультеті Бестужевських курсів 
у Петербурзі. Не кожній дівиці вищого стану пощастило отри-
мати таку освіту. 

Таня чула про компетентність Дейші в літературних справах. 
Віра Устимівна доклала всіх зусиль, щоб Громадська бібліоте-
ка Чернігова мала кращі твори російської та зарубіжної літера-
тури, поповнювалася книгами політичного змісту, зокрема – 
марксистською літературою. Завести про це розмову означало 
підлити у вогонь олії. 
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Мати не вгавала:
– А Загірня! Має твердішу вдачу, ніж її чоловік, ніби не жінка 

вона, а мужчина. Хочеш стати такою, як вона? – голосила, як по 
мертвому. 

Тані запалало всередині, як у печі. Світ повернувся до неї 
своїм чорним боком. Світла його частина спішно зникала, Таня 
докладала всіх зусиль, щоб її утримати. Ще трохи, і світ зникне з 
очей, щезне, піде в небуття. Приборкати цю поспішність, закли-
кати її до порядку здавалося неможливим. Можна було зверну-
тися до його розуму, щоб, їдучи геть, світло хоча б озирнулося. 

І Таня це зробила. Хотіла погукати голосно, вийшло тихо. 
Спробувала наздогнати – вистачило сил на один лише крок. А 
світло тікало далі й далі. Вже пішли кімнатою сутінки. Були вони 
незвичайні, в райдужних колах перед очима. Навіщо ті кола? 
Як їх позбутися? Нащо той шум у вухах? Що робити, щоб його 
уникнути? Таня гинула, мов риба без води. Бачила, як зляка-
лася, дивлячись на неї, мати, і те, як прибіг у кімнату брат. Ще 
мить, і …

– Лихо не шукали, прийшло само, – жалілася чоловіку Олена 
Миколаївна. – Так, я розмовляла з Танею, зверталася до її розу-
му. 

Опритомнівши, Таня сиділа мовчазна, як стіна, зів’яла, ніби 
цвіт на сонці, байдужа до всього, що відбувалося довкола. Без-
вихідь точила її, мов іржа залізо. Прислухалася до поради мате-
рі й випила щось заспокійливе. Вечеряти відмовилася, на про-
хання піти в ліжко не відреагувала. 

Олексій Володимирович був шокований станом здоров’я 
старшої дочки. Розуміючи, що розмовляти з нею за таких об-
ставин недоречно, батько поклався на лікарів. 

Незлагоди між Танею і матір’ю траплялися й раніше, проте 
досі на поведінку дочки вони так не впливали. 

Олена Миколаївна була у відчаї: «Перевелася доня нінащо. 
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Сидить у своїй кімнаті, як миша під віником. Піду в церкву, по-
вішу на ікону каблучку. Накажу поставити на веранду кушетку. 
Хай наша революціонерка частіше буває на свіжому повітрі». 

Таня не могла дати собі ради. Запитання роїлися у неї в голові: 
«Викорінити в собі потяг до всього святого? Задовольнятися 

нікчемним, не прагнучи жити змістовно? Хіба по мені таке жит-
тя? Краще вмерти, ніж терпіти неправду». 

Покоївка тужливо хитала головою:
«Що робиться! Розумна панянка не слухає свою матір. Пішло 

добро з хати. Певно, обдарували когось на велике свято. Цього 
ні в якому разі не можна робити». 

На ранок стан здоров’я Тані не покращився. Тому скасували 
участь у світських заходах, не пішли на іменини дядечка Олек-
сандра. 

Катя надула губенята.
– З якого дива я буду сидіти вдома? 
– Роби, що хочеш, – відповіла їй мати, радіючи з того, що 

молодша дочка нітрохи не схожа на старшу. Не сидить Катя за 
книгами сумнівного змісту, не біжить у Ялівщину на маївки, а гу-
ляє із Сонею Бриз бульварами. Добре, що в Чернігові їх багато. 
Подруга дочки – панянка добропорядна, батько її – шановний 
гласний губернського земства. З матінкою Соні Олена Микола-
ївна не знайома, але знає, що та – поважна, набожна пані. Не-
випадково її діти шляхетні. 

– Куди ви йдете? – поцікавилася Олена Миколаївна, дивля-
чись, як її дочка вдягає бальну сукню. – В будинку Дворянського 
зібрання сьогодні нічого нема. 

Катя докірливо поглянула на матір. 
– Що ти мені обіцяла? Казала, що влітку сфотографуюся в 

бальній сукні. 
– Я й забула. Візьми із собою брата. Він засидівся вдома. 
Катя поглянула в бік відчиненої кватирки. Чи не звідти тягне? 
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Вітя, на її погляд, був надто язикатий, а про старшу сестру ска-
зав, що вона, Таня, витончена, майже акварельна. Пробачити 
йому таке Катя не могла, тому відповіла матері: 

– Віктор мені набрид. Понаносив у кімнату своїх малюнків, – 
сказала й пішла, залишаючи по собі пахучий шлейф коштовних 
парфумів. 

«Добре, що двері сестри зачинені й не треба нічого поясню-
вати», – подумала, беручи в руки парасольку, отриману від Тані 
в подарунок. 

Дивлячись їй услід, Олена Миколаївна подумала: «Від малих 
дітей голова болить, від великих – серце. Ліпили їх із чоловіком, 
ніби з воску. Що зліпили, те й маємо. Зовні доні схожі. Усмішка, 
овал обличчя, колір очей і волосся – все це у них ніби однако-
ве. Таня може по грязюці гуляти, а сухо – відпочивати. Упаде, 
заб’ється, встане й забуде. Такій, як слово не допоможе, то кий 
не дошкулить. Катю одну впусти – вся хата загориться. Літає, 
ніби крила має. Куди залетить?» 

А надворі зацвіла вже шипшина й калина. Кому не подо-
бається місто влітку? Осяяні сонцем будинки, фарбовані лави, 
торговки морозивом та пиріжками, гарно вбрані перехожі – все 
це, овіяне літнім вітром, тоне в пахощах дерев і чагарників. Очі 
не хочуть бачити провінційної сірості, вуха відмовляються чути 
буденне, звичне. 

Катя, Соня Бриз та її брат Леонід – легко їм на серці, до них 
сміється світ – вслухаються, як грає в котромусь із дворів ду-
ховий оркестр. Музику забиває екіпаж, що проїжджає повз, та 
чийсь окрик. 

– Хто це, якщо не відомий блазень – дядечко Олександр, у 
котрого сьогодні іменини? – сміється Катя. 

Так і є. Дядечко – вигадливий, як молода панянка, – їхав у 
лондо звичним своїм маршрутом. Тітонька – така ж сама. Схожі 
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на них і коні – чорні, з підстриженими гривами й хвостами, за-
пряжені на англійський копил. Ще мить – і кучер їх зупинить. 

Так і сталося. Проїхати повз небогу Олександру Володимиро-
вичу було несила. Кому ще продемонструє він свій оптимізм? 
Зранку нагадували про себе його камені в нирках, але лікар 
зробив укол морфію, і все обійшлося. Природжений чепурун, 
дядечко бездоганно зодягнений та напарфумлений. Пропонує 
небозі та її друзям підвезти. 

М’яко осідаючи на ресорах, екіпаж наповнюється молодим 
сміхом. День чудовий, і дядечко не мовчить:

– Така погода – всім вигода! Пам’ятаю, запрягли четвірку ко-
ней та їхали каретою з двома форейторами. Де заведено так 
робити? Здається, у Польщі. Наближаючись до маєтку, наказа-
ли густи в труби. Сигнали та мелодії були б романтичні, якби не 
довколишня проза: колодязні журавлі та селянські подвір’я. Ти 
згодна зі мною, люба? – Олександр Володимирович звернувся 
до дружини. 

Тітонька мовчала, мов стара сова. Молоді люди потіснили 
її в кареті, це завдало пані незручностей. Впадала у вічі її при-
страсть до закордонних речей. Тітонька була вбрана в старо-
модну сукню, здається, в італійську. В такому одязі незручно 
сидіти. В тісноті вона нагадувала велетенську курку, крила якої 
були надламані, а хвіст підім’ятий подушкою, яку стара поклала 
собі за спину. Здається, тітонька це розуміла, тому була не в до-
брому гуморі. 

Їхати – недалеко, фотоательє Чарнецького було на Борисо-
глібській вулиці. 

– Чудовий особняк. А які в нього двері! Чи не їх малював ми-
нулого літа Вітя? – цікавиться дядечко. 

До малювання брат Катрусі має хист. Усе, що з цим пов’язано, 
дівчині нецікаво, проте відповісти треба.

– Варто було художньому журналу помістити в одному із 
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номерів репродукцію з картини Лукомського, де зображений 
особняк фотографа Чарнецького в Чернігові, – багато хто в місті 
заходився її копіювати. Парадні двері там, справді, гарні. Проте 
ніхто з дилетантів не перевершив уміння знаного майстра жи-
вопису. 

Після фотографування молодь гуляла вулицями міста. Соня 
й Катя дражнили одна одну, пустували, як малі діти. Льоня, со-
ромлячись, уникав безглуздих ігор та веселощів. 

Відпочивали на одній з лавок у затінку каштанів. Звернули 
увагу на людей поряд. То були селянка та її дитина, яка спала. 
Через раптовий шум дівчинка прокинулася. Вона була не врод-
ливою, а якоюсь кумедною. Соня схотіла взяти малу на руки. 

– Не ходить моя доня ніжками, – поскаржилася на долю се-
лянка. – Спокутує безгрішна душа якийсь батьківський гріх. По-
радили добрі люди йти пішки в Чернігів, помолитися чудотвор-
ній іконі, що в Єлецькому монастирі. Сорок верст несла на собі 
донечку. В скиртах ночували, сухарики їли. Знайома старчиха 
обіцяла показати, де той монастир, але не прийшла в призна-
чений час. Мабуть, розминулася з нами. Відпочину трохи й пі-
демо шукати.

Молодиця була суха, мов стебло кукурудзи восени. Сліди до-
рожнього пилу на сільському одязі, онучі й постоли на ногах, 
хустка, що з’їхала на потилицю, – у жінки не було сил як слід 
себе опорядити. 

Катя поглянула на свою подругу. «Соня любить говорити про 
ікону Єлецької Богоматері. Невже зараз почне? – подумала. – 
Зупинити її буде тяжко». 

Та, ніби прочитавши подружчині думки, звела на Катю очі й 
почала: 

– Богохульство – зневажливо ставитися до всього, що 
пов’язане з цією іконою. Уявіть собі: дванадцяте сторіччя, яли-
новий ліс в околицях Чернігова, де полює князь Святослав Ярос-
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лавович. Що примусило його спішитися біля однієї з ялин – не-
відомо. Тільки побачив Святослав на ній видіння – зображення 
Богоматері з маленьким Ісусом на руках. 

Соня перевела подих, щоб звернутися до жінки:
– Як звати вашу дитину? – спитала. 
Та відповіла здивовано, ніби говорила ім’я доні вперше. 
– Марія. 
– Князь сприйняв видіння як знамення й наказав збудувати 

на тому місці на честь ікони Богоматері «на єлі» Єлецький мо-
настир. Дивам, пов’язаним з тією іконою, нема ліку. 

Каті було відомо, що оригінал ікони Єлецької Богоматері 
втрачено, є лише копія, намальована талановитим живопис-
цем сімнадцятого століття. Все, що пов’язане зі святою іконою 
– справжні дива. 

Катя пам’ятає, що розповідала їй бабця по матері про черні-
гівського коваля Рогача, який через пристрасть до горілки з’їхав 
з глузду. Хворого привезли до Єлецького монастиря, читали в 
його присутності перед іконою молитви, відправили церковний 
обряд параклісіс, і коваль одужав. 

З чуток знала, як вилікувалася від безпліддя мешканка Чер-
нігова. Звали її Гликерія Олексіївна. Молилася жінка перед іко-
ною, поки не завагітніла. Щасливо народивши дитину, не вико-
нала нічого з того, що обіцяла Богоматері в молитвах. Невдяч-
на була молодиця, скупа. Богородиця приходила до неї в снах, 
поки не подарував щасливий батько дитини монастирю ікону із 
зображенням Ісуса Христа. 

Говорити про це Катя не хотіла. Розмови про минуле нага-
дували їй уроки в гімназії, які вона влітку не згадувала, бо не-
здужала. У панянки періодично болів животик. Невідомо від 
чого. Можливо, від вишень. Легка, мов хмаринка, схопилася з 
лави. Ще мить і щось вигадала, щоб утекти. Помітила спрямо-
ваний на неї погляд Льоні. Попав хлопець у дівочі сільця, хоч 
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штани – по колінця. Вже рік не зводив з Каті очей. Достатньо 
часу, щоб дівча зрозуміло, що воно йому подобається, і мало, 
щоб пройнятися до хлопця якимись почуттями. Адже на думці 
у Каті був кузен. Тільки його відсутність змушує Катю фліртувати 
з Льонею: 

– Хтось просив у мене ноти, – дивиться йому у вічі. – Ходімо, 
я їх знайшла. 

– А я сама проведу цих людей до монастиря, – парує подруга. 
Соня завжди така. Що скаже її брат? Доведеться Льоні визна-

читися, куди він піде. Покаже згорьованій молодиці, де монас-
тир, чи побіжить за дівчиною, яка йому подобається? Нелегкий 
вибір, а зробити його треба. 

Нічого не відповів хлопець, лише підійшов до дитини, щоб 
узяти її на руки. 

Як відреагувала на це Катруся? Демонструвати своє обурен-
ня з цього приводу й не думала. Не затримавши погляд на свід-
ках свого конфузу, махнула їм рукою й пурхнула слідом за по-
дихом вітру – як вода її змила. Як помститься Катя бідолашному 
Льоні за свій конфуз? У тому, що покарання буде витонченим, 
сумніватися не доводилося. 

Селянка ж поставилася до Каті так, ніби та була хмариною 
в небі, від якої – ні добра, ні зла. Що з такої візьмеш? Полетіла 
– й лети собі далі. На землі так не проживеш. Тут щодня кру-
тись, як білка в колесі; а у жінки ще й проблеми. Сподівається 
на підтримку Богородиці, від лікарняної допомоги теж не від-
мовиться. Тому пильнує, як своє око, важливого листа, скла-
деного сільським грамотієм. Про всяк випадок вивчила його 
напам’ять. Щоб не забути, повторює, йдучи. Губами рухає, ніби 
молитву читає. 

Соня це помітила, спитала, що бубонить собі під носа моло-
диця. 

Посміхнулася селянка допитливій панянці. Спочатку запереч-
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но похитала головою, ніби засумнівалася в чомусь, потім пові-
дала: 

– Кажуть, є в Чернігові доброчесна людина, майже пра-
ведник господній. Люди величають його рідним батьком. Без 
його поради не розпочинають у місті важливих справ. До нього 
йдуть з усієї губернії ті, хто не має нічого в торбі. Допомагає та 
людина бідним і убогим, безхатченкам дає нічліг, а голодним – 
шматок хліба. А ще рятує той добродій хворих дітей, поміщає їх 
у лікарню. Невже люди брешуть? 

Селянка перевела подих, щоб поглянути, яке враження спра-
вили її слова на тих, хто зголосився їй допомогти. З полегшен-
ням зітхнула, почувши у відповідь: 

– Так чинить адвокат Шраг. Навіть голова губернської упра-
ви Уманець звертався до нього за допомогою, коли треба було 
створити в місті добродійні товариства й установи. З Іллею 
Людвиговичем знайомий наш тато. 

Добродійні справи ініціювали того часу члени відомої в Чер-
нігові організації «Громада», до якої належали Ілля Людвигович 
Шраг та інші небайдужі до людських негараздів мешканці Чер-
нігова. Про це Льоня й Соня тоді не знали. 

До осередку святості – Єлецького монастиря – йшли недов-
го. Мимо смугастої будки городового в напрямку Успенського 
собору – його куполи вказали напрямок. Первісна монастир-
ська тиша, сховавшись від людських очей за високими мурами, 
розчинила перед нашими подорожніми двері. 

Поки жінка з дитиною молилися, брат і сестра чекали на них 
біля входу. Бути біля Єлецького монастиря й не звернути уваги 
на курган Чорна могила, який височіє поруч, неможливо. Хто в 
ньому лежить? Може, князь Чорний – легендарний засновник 
міста? Чи похований тут воєвода Претич, який врятував динас-
тію Рюриковичів від печенігів? 

З Льонею розмовляв на цю тему батько. Хлопець знає, що 
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курган досліджений Дмитром Самоквасовим – відомим архео-
логом, уродженцем Новгорода-Сіверського. 

– Тато пам’ятав з дитинства, як бігав із хлопцями на Чорну 
могилу. Археологи раділи, знайшовши в кургані два ритони з 
рогів турів з нанесеними на них фольклорними сюжетами у ви-
гляді орнаментів. 

Соні теж було що згадати:
– Казали, що в кургані знайдено монету часів візантійсько-

го імператора Багрянородного. Отже, поховання відбулося до 
прийняття на Русі християнства. Відтоді минуло більше тисячі 
років, а курган – поглянь, який він величний – близько десяти 
метрів у висоту й півтори сотні в окружності. 

Соня пригадала, що казав про Чорну могилу їхній батько: 
«Горів наш край. Внаслідок чужинських наскоків, інколи – че-
рез недомисел та відступництво своїх же князів, гетьманів та 
полковників перетворювався на попіл. А курган Чорна могила 
стояв. Усе витримав, нескорений. Лише глибоко вріс у рідну 
землю. Нам би так стояти – нащадкам того, хто в ньому похо-
ваний». 

Наступного дня селянську дівчинку Маню помістили в стаці-
онар земської лікарні. 

* * * 
Мрія про те, щоб їхній старший син отримав вищу освіту, ні-

коли не покидала Івана Васильовича й Ганну Іллівну. 
– Чиїсь діти – його однолітки – будуть в університеті, а наш 

Мишко вдома сидітиме? – питала чоловіка Іллівна й сама собі 
відповідала: – Не допустимо такого. Невже я для того надрива-
лася, кожну зілину на базар носила, щоб моя дитина, окрім па-
ровоза, нічого в житті не бачила? Ловка машина, та не для на-
шого сина. Він у сорочці родився, буде інженером або суддею. 

Ганна Іллівна не знала, які ще фахівці виходять із універси-
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тетських стін. Сподівалася, що розпочатий список продовжить 
Васильович. Визнаючи його освіченим, жінка пишалася своїм 
чоловіком. 

Той сприймав таке ставлення до себе, як належне, й ніколи 
ним не зловживав. Можливо, тому були між ними порозуміння 
й повага. 

– Хай Мишко вчиться. Тягли ми з тобою цю лямку раніше, 
справимося з нею й далі, – відповів дружині Іван Васильович. 
На паровоз він брав сина неохоче. – «Невелика копійка, яку він 
там заробить. Хай краще посидить за підручниками або відпо-
чине», – міркував батько. 

– Куди він дівся, як у воду впав? – спитав у дружини. Ні в хаті, 
ні на подвір’ї Мишка не було. 

– Побіг кудись. У хлопця – свої справи, – відповіла чоловіку 
Іллівна. 

Помітила мати, що задумливий став її син, невеселий. Що з 
ним коїться? Спитала, як себе почуває. Відповів, що добре. 

Сьогодні у Ганни Іллівни – прання. Полоскати піде до озера – 
того корита, що дощами налито. Мокра білизна – важка, Миш-
ко обіцяв донести.

Дивиться мати у вікно, сина чекає. 
– Мабуть, на Болдині гори побіг, – припускає хтось із дітво-

ри. Усі вони котрий день не відходять від білки в колесі – живої 
іграшки, що живе віднедавна в хаті. Білочка та – згусток енергії, 
зранку – на ногах, усе біжить кудись. Раніше на волі пустувала, 
тепер у обмеженому просторі. Навіть шкода її. Куди, невгамов-
на, мчить? Чи вистачить сили добігти, куди намітила? Що має 
трапитися, щоб припинила вона свій біг?

Дивиться на тваринку Іллівна, сумно їй робиться. Про себе 
думає: 

«Хто ця білка, якщо не я сама? Бігаю зранку до вечора, спо-
кою не маю. Втім різниця між нами є. Знаю я, до чого прагну. 
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Хочу побачити своїх дітей дорослими та щасливими. Мабуть, 
так воно й буде. А вже, якщо зі мною щось трапиться, не дай, 
Боже, зазнати синам та доням біля батька сирітства». 

Ось і Мишко прийшов. Невеселий якийсь, мовчазний. Допо-
міг матері, відніс білизну на озеро. 

Улітку день – тривалий. Гульк на сонце – пора Васильовичу 
збиратися в дорогу. Мишко не хоче залишатися вдома, йде ра-
зом з батьком на вокзал. 

«Чому так тяжко на серці? – думає Іван Васильович, озира-
ючись на свою хату. – Вночі птах дзьобом у шибку молотив. Чи 
не настукав біду? Мо’ в дорозі що трапиться? Останнім часом 
вабить до себе залізнична колія охочих бешкетувати. Гілля на 
рейки кидають. Треба пильнувати. Не дай, Боже, розбере хтось 
рейки чи покладе на них колоду». 

Вийшли батько з сином до Десни, сіли в човен, аби пере-
їхати. Незручно скорочувати таким чином дорогу до вокзалу, а 
доводиться. Залізничний міст Чернігову конче потрібен. Тоді й 
вокзал був би в місті. Від нього пішли б інші колії. Наприклад, 
– на Гомель або в межиріччя Десни й Дніпра. Якщо господарю-
вати до ладу, промислова заготівля деревини, живиці й грибів – 
справа варта уваги. Колись так і буде. А поки що налягає Мишко 
на весло, щоб не знесло човна за водою, як це було з хлопцем 
у дитинстві. 

– Вода крутиться, а ти веслуй і будь хитрішим за течію, – на-
вчав батько сина. – Тримай човна так, ніби хочеш пристати на-
багато вище. 

Мишко батькової поради слухав і не програв. 
– Так і в житті, синку, – посміхався Васильович. – Щоб чогось 

досягти, не задовольняйся малим, став перед собою високу 
мету. 

Син охоче спілкувався з батьком. Корінний мешканець Чер-
нігова, той ділився своїми спогадами: 
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– Пам’ятаю з дитинства, як водили мене батьки всюди за 
собою. Бували ми вечорами у відомого в Чернігові Носа. Його 
куреня не минали тоді добрі люди, веселилися там, разом із 
господарем співали наших пісень. Ніс акомпанував на гітарі й 
бандурі. За щастям людина по гриби ходила, із щастям рибу 
бродила, без щастя за поріг не ступала. Потім, казали, у Носа 
був обшук, знайшли якісь прокламації. Подейкували, хтось при-
віз їх із Петербурга чи з Москви. У Петропавлівській фортеці си-
дів Ніс, був на засланні в Архангельську. 

Коли батько й син підійшли до станції, потяг іще не склали; 
засмічена платформа нудьгувала, поряд сиротіли порожні вози, 
за залізничною колією паслися коні. 

Біля товарного вагона сперечалися станційний службовець і 
повновидий парубок. 

– Не крутись, як посолений в’юн, бо все одно у вагоні не сиді-
тимеш. Відповідальність за вантаж бере на себе залізниця. Ски-
неш щось дорогою, а нам – відповідати. До того ж, ти палиш. 
Що як спалахне пожежа? 

Хлопець, наполягав на своєму:
– Служба в мене така. Хазяїн велів стерегти товар. А сірники 

я викину.
– Служба в нього! А проїзний квиток? 
– Ось він, – хлопець дістав із-за пазухи зім’ятого папірця. 
Залізничник скривився, як середа на п’ятницю. 
– Що це? 
– Написано тут, що пан Кужель наказує мені стерегти його 

товар, ані на крок від нього не відходити. 
Хлопець озирнувся на Івана Васильовича й Мишка, споді-

ваючись на їхню підтримку. Губи його тремтіли, а руки робили 
спробу покласти папірець залізничнику в кишеню. 

– Пан Кужель, кажеш? – поцікавився Іван Васильович. – Чи 
не його завод горів недавно? 
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Хлопець закивав головою. 
– Підпалили лихі люди. Червоного півня пустили, – зрадів, 

ніби в пожежі був його порятунок. 
Станційний службовець іще м’явся: 
– Папірець серйозний, хоч і неофіційний. Печатки на ньому 

нема, а підпис власника заводу стоїть. Що з ним робити? – звер-
нувся до Івана Васильовича. 

Той став на бік хлопця: 
– Хай посидить біля своїх мішків, постереже хазяйське май-

но, якщо пан Кужель за нього ручається. Парубок, судячи з усьо-
го, серйозний. А для певності, хай побуде з ним Мишко. 

Батьківське слово для сина – закон. 
Настав час їхати. Ляснувши зчепленнями, потяг здригнувся 

і завмер; свиснув паровоз – прелюдія дорожньої пісні. Повіль-
но, ніби знехотя, попливли в зворотний бік станційні будівлі, 
придорожні канави, гаї в чагарникових заростях, зборознені 
гужовим транспортом дороги, села з колодязними журавлями, 
з гніздами лелек на засохлих в’язах – усе поповзло назад. Не-
звичний для Чернігівщини вугільний дим заслав поля й городи, 
від брязкоту холодного металу здригалися хати. 

Умощуючись поряд із незнайомцем в кутку вагона, Мишко 
мовив:

– Бачу, хлопець ти передбачливий – соломи підстелив. Ми-
хайлом мене звуть. 

– Я – Нестор. 
Долоня у нього була тепла й м’яка. Такими руками дитину по 

голівці гладять, вогонь у печі розпалюють, засівають розоране 
поле. 

Нестор виявився балакучим: 
– Як не запастися соломою? Їду з товаром не вперше, а доро-

га – тітка відома. Вчить кожного, що із собою брати, а чого – ні, 
з ким говорити, а кого уникати. Траплялося, відбивав собі ребра 
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на голих дошках, тепер без мішка соломи у вагон не сідаю. А хто 
ти? Теж робітник? 

– Я? – посміхнувся Миша. – Ми тут усі одного поля ягоди, хоч 
і не розуміємо іноді того. 

– Як це? – здивувався Нестор. – Візьмемо, наприклад, поліц-
мейстера або городового, а ще краще – губернатора чи архіє-
рея. Хіба ми їм рівня? 

Мишко не поспішав із відповіддю. Розуміючи, що за своїм 
соціальним станом, інтелектом і освітою – всі люди різні, хотів 
довести парубку необхідність їхньої рівності перед законом. 
Щоб таке сталося, необхідна була перебудова суспільства, яка, 
на думку Мишка, залежала від прагнення до цього більшості 
співвітчизників. Але одна справа, буваючи в Ялівщині на маїв-
ках, прислухатися до думки поважних людей на цю тему і зов-
сім інша – втлумачити почуте напівграмотному Нестору. 

– Затурканий ти, темний, – сказав. – Маєш голову, то послу-
хай, що скажу. Для справжньої людини високі чини, титули й 
стани – ніщо. Не в них щастя. Головне – вільно дихати в своїй 
країні, щоб себе реалізувати. Ти – козак, плануй стати отама-
ном. Не знаєш, як це робити? Чи багато видно, наприклад, із 
цього вагона? – несподівано спитав Мишко. 

– Нічого не видно, нема вікон. Сидимо в неволі. 
– Вірно. Хочеш визирнути – прорубай вікно. А бажаєш зро-

зуміти, що до чого, – не сиди на своїй соломі, як пень, а пра-
цюй, читай хороші книжки, менше говори, більше чуй і думай. 
Може, щось і зрозумієш. 

На стиках рейок ляскали колеса; хилилися в пітьмі, ніби 
п’янички в корчмі, тюки з канатами. Нестор розпитував Мишка 
про все, що його цікавило. 

Що міг розповісти допитливому хлопцеві вчорашній гімна-
зист? Почав з того, що одна доля, одне лихо людей зводить до-
купи. З програмними положеннями Кирило-Мефодіївського 



Валентина Грищенко

82

братства, членом якого був Тарас Григорович Шевченко, Мишко 
обізнаний не був. Знав лише, що члени того братства виступали 
за ліквідацію станів та створення конфедерації демократичних 
вільних слов’янських держав зі столицею в Києві. Про таємну 
студентську організацію «Братство тарасівців» мав недостатньо 
інформації. Знав, що основною метою «тарасівців» було ство-
рення самостійної, суверенної України. Членами цієї організації 
були свого часу відомий Мишку Борис Грінченко, письменники 
Михайло Коцюбинський, Микола Вороний та інші. Здогадував-
ся, що маївки, лекції, просвітницька робота Громадської біблі-
отеки, вистави українською мовою – все добре й вічне сіялося 
в Чернігові, й не лише в ньому, з ініціативи «тарасівців» та їхніх 
однодумців. Говорити про таке малознайомому тюхтієві було 
недоречно, навіть небезпечно. Залишалося спитати:

– Читати вмієш? Скільки класів закінчив? 
Нестор здвинув плечима.
– До школи не ходив, бо помагав батькові прислуговувати у 

панському домі. Тетяна Олексіївна навчила читати. Спасибі їй. 
Добра була панянка. 

У Миші похололо всередині. 
– Чому – була? – спитав, розуміючи, що будь-яка звістка про 

Таню, окрім трагічної, його порадує. З тих пір, як дівчина за-
хворіла, не було дня, щоб не прибігав Мишко до її дому. Ловив 
поглядом кожен рух у вікні, але постукати у хвіртку не наважу-
вався. Не знаходячи в тайнику листів, регулярно клав туди свої 
записки. Скільки їх назбиралося? Багато. 

Нестор з відповіддю не забарився:
– У тому домі я майже не буваю, на заводі днюю й ночую, 

але знаю, що Таня слабує. Інакше не квапився б її батько щодня 
додому. Чому ти про неї заговорив? Невже ви знайомі? – на-
сторожився Нестор. 
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– Таню багато хто знає, не лише я, – відповів ухильно. – Ду-
маєш, вона одному тобі в око впала? 

Очі Нестора посумнішали: 
– Інша у мене в голові. Хороша, як калина, весела, мов жай-

воронок, жвава, як рибка в річці, й кусюча, мов блоха, не дівка 
– варивода, не скажу, хто така. Випала мені недоля закохатися 
в її очі. Лечу до них, як муха до меду, гожу їм дедалі більше, а 
вони мною нехтують. Журба не сонце, а сушить. Якби та дівка 
була одного зі мною стану, зустрів би десь – не втекла б. Своє 
б узяв. За все, що від неї зазнаю. Слухав тебе й диву давався. 
Невже й справді всі люди – одного поля ягоди? Виходить, я тій 
панянці – рівня? 

Настав час його застерегти:
– Е, хлопче! Правду лише правдою шукають. Наламати дров 

– остання справа. Щоб усі були рівні перед законом, до того ще 
далеко. 

У Крутах, потиснувши один одному руки, розійшлися вони 
друзями. 

Той день був одним із найтрагічніших у родині Івана Васи-
льовича Сергієнка. За нез’ясованих обставин утопилася в озері 
Ганна Іллівна. Догоріла дочасно її свічка. 

* * * 
«Ой, під горою, під кам’яною,
Там сидів голуб із голубкою. 
Цілувалися, милувалися, 
Крильми сизими обіймалися. 
Налетів орел із крутої гори,
Розлучив голубів із пари. 
Голуб ходить, жалібно гуде,
Що з голубкою жити не буде». 
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Біди ні продати, ні поміняти. Плаче в руках у Мишкової сес-
трички сопілка. Оля – бліденька, очі в неї – сухі. Бігають дитячі 
пальчики по дудочці, просять її поплакати за рідною матінкою, 
розповісти – хай почує, – як тяжко без неї в світі жити. 

Стогне сопілка за голубом сизим. За що покараний долею? 
Без голубки голубу тяжко. Дістав би неба, крила склав, щоб ка-
менем на землю впасти, якби не голуб’ята. Багато їх у нього, усі 
свої, рідні, без матері лишилися. Хто зігріє сиріт своїм теплом, 
дасть пораду чи посварить по-материнськи так, щоб не скрив-
дити? 

Діти розуміли, що хазяйка в хаті конче потрібна, тому мов-
чали, коли після кончини Ганни Іллівни в дім увійшла на правах 
господині її родичка, та сама Харитина, що ночі не спала, щоб 
ярмарок не проґавити. 

Бідувала до цього, незаможниця, з дочкою в селі. Не мала 
Харитина чоловіка, не знала її дочка батька. Хто з жінок був без 
долі? Переважно ті, котрі, втративши через дурний розумок 
свій вінок, загубивши під вербою брови, заплямували дівочу 
честь позашлюбною дитиною. Чиїх дітей байстрюками драж-
нили? Народжених покритками. Втікати з рідного села світ за 
очі – єдиний для знедолених порятунок. Тільки хто їм радів? 
Кому вони були потрібні? Хіба що – немічним дідам та вбитим 
горем вдівцям із малими дітьми. 

Не відмовився Іван Васильович від допомоги Харитини, пус-
тив синицю на свою пшеницю. Вона ж тому була вельми рада. 

Харитині Васильович – не чужий. Надійний, завидний муж-
чина, не злидота. Жінку з того світу не верне, а жити якось тре-
ба. Дітей у Васильовича багато, то – нічого. На те Харитина свої 
хитрощі має, щоб зробилися діточки в рідному домі німі й глухі. 

Головне для мачухи – встановити в родині свої порядки. 
Перш за все – втлумачити Васильовичу, що не варто високо під-
носити старшого сина, інші діти зобижатися будуть. Мишкова 
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справа – не про університети думати, а рідному батьку допома-
гати. Кочегар на паровозі – гідна спеціальність для таких, як він, 
міцних парубків. Працювати до поту хлопцю не завадить, щоб 
забув ходити з місцевими неробами в Ялівщину на – як це в них 
зветься? – маївки. До книжок його треба дотягтися. Вишикува-
лися у ряд на полиці, а посуд нікуди ставити. Папір добре го-
рить – піде непотріб на розпал. Виривати аркуші треба потроху, 
щоб не виказати себе передчасно. Книжки спочатку схуднуть, 
потім і зовсім зникнуть. Туди їм і дорога. 

Білці гидотній, що миготить у колесі, дверцята треба відчи-
нити. Дітлахи сидять біля неї з ранку до вечора, хай би краще 
щось робили. Побіжить, хвостата, куди знає. Он – гора дубами 
поросла. Знайде білка дупло, встигне запастись харчами, не 
пропаде взимку. 

Робить Харитина все по-своєму, на Васильовича краєм ока 
позирає. Як ставиться він до її нововведень? Може, перевіряє 
в чомусь нову хазяйку, сердиться на неї за скрині? Повісила Ха-
ритина на них свої замки. Одна скриня з харчами – їх іще Ганна 
Іллівна припасла, інша – з ряднами та рушниками, котрі вона ж 
наткала й вишила. 

Про всяк випадок має Харитина надійний метод, як чоловіка 
прибрати до рук. Скільком жінкам він допомагав, можна лише 
здогадуватися. Не всім він до вподоби, не всі мають до нього 
схильність. А треба лише в бік сусідського чоловіка, який за пар-
каном щось пиляє чи стругає, повести очима, перекинутися з 
ним веселим словом та не відмовитися, якщо запропонує в чо-
мусь допомогу. 

Хто з мужиків, котрі мешкають на Лісковиці, для такого за-
мислу годиться? Христя Самійлиха свого на довгому повідку 
тримає. А він у неї – ставний, веселий, чужим жінкам послужли-
вий. Має чоловічу слабкість на них задивлятися. Не обійде по-
глядом і Харитину. Молодиця вона – нівроку. А вже як виявить 
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Васильович пильність, образиться за щось, знає Харитина, як 
довести чоловіка до розуму. Знайдеться в хаті задля такого ви-
падку рядно широке, випаде нічка темна, виявиться ласка жі-
ноча. 

Добре влаштувалася Харитина. Васильович – на роботі, вона 
– в хаті. Вона – вдома, він – біжить на роботу. Усім була б за-
доволена, якби не Мишко. Парубок пішов у матір-покійницю. 
Сам – високий, чорнявий, очі – голубі. Хлопцеві пора шукати 
собі пару, а він за книжками світу не бачить. Учора меншу Олю 
біля себе посадив, читанку перед нею розкрив, а там половини 
сторінок і нема. Дуже засмутився тоді Мишко, але з’ясовувати 
нічого не став. Іншу книжку взяв, почав учити Олю грамоті. 

Примітила Харитина свою Наталку. Дівка собі на умі, зна, як 
шукати щастя. Біля хлопця в сорочці вишитій колами ходила, 
намистом дзвеніла – не глянув у її бік Мишко. А не програв би, 
якби подивився. Наталка – майже доросла. Хто крім Мишка її, 
байстрючку, посватає? Та нічого! Харитина – баба хитра, щось 
таки вигадає. 

Мишкові до планів мачухи байдуже. Своє на думці. Посту-
кав якось у хвіртку будинку, що на Шосейній вулиці. Набридло 
йому вдивлятися у вікна, чи не з’явиться в якомусь люба його 
серцю Таня. 

На стукіт вийшла служниця. Стурбований вигляд Паші контра-
стував із її цвітастим фартухом. Здивувалася, побачивши перед 
собою незнайомця. Що непроханому гостеві треба? До Тетяни 
Олексіївни його проведи! Чого захотів! А Олену Миколаївну про 
те не бажає спитати? Служниця в домі – не перший день, знає, 
що без дозволу господині тут не обійтися. Таня й досі слабує. 

Як поведеться з небажаним гостем хазяйка? Вкаже йому на 
двері? Піде хлопець геть, ніби побита собака? Якби не боялася 
мати за дочку, так би й трапилося. 

Багато чого передумала Олена Миколаївна, поки Таня хворі-



Крізь дим та кіптяву

87

ла. Зрозуміти поведінку дочки не могла, але тиснути на вразли-
ву доню, накидати їй свою думку, вважала за недоречне. Зро-
била вигляд, що нічого особливого не трапилось. Якийсь там 
знайомий провідує її дочку. Тим паче, що так воно й було. 

– Ти молодець, що прийшов! – зраділа Таня, побачивши в 
дверях своєї кімнати Мишка. 

Вона була слаба, тому не підвелася з крісла. Бліде обличчя 
та сині кола під очима дівчини нагадували про пережите нею, 
проте живість очей і м’якість голосу свідчили про щось інше. 
Було це відродження Тані до всього, чим переймалася вона до 
хвороби? 

Мишко став біля дівчини навколішки. Від складок її сукні, від 
усього, що стояло й лежало в кімнаті, віяло спокоєм та затиш-
ком. 

– Які ми з тобою наївні, – хлопець скоріше відчув, ніж почув 
біля свого вуха. – Прагнемо переоцінити все, задля чого живе 
переважна більшість людей. Хочемо все змінити. Навіщо? Хто 
нас просить це робити? 

Рука її, торкнувшись щоки юнака, затрималася на його під-
борідді. 

У двері постукали, й Паша з підносом у руках переступила 
поріг кімнати. 

– Веліли подати вам чай. 
Покоївка не мала наміру затримуватися в кімнаті довше, ніж 

потрібно. Згадала, мабуть, про парубка, віночок та ставочок, 
яких згадувала панянка в своїй пісні.

– Хто просив принести нам чай? – звернулася до служниці 
Таня. 

– Олена Миколаївна веліла почастувати вас вишневим ва-
ренням. 

«Що в хаті робиться! – дивувалася Паша, повернувшись до 
кухні. – Мабуть, вовк у лісі здох, якщо терпить хазяйка біля своєї 
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дочки цього простака. Чи повернувся світ іншим боком? 
Про що йшлося за зачиненими дверима, вона не знала.
– Як сталося, що втопилася твоя мама? Є якась версія? – спи-

тала у Мишка Таня. 
Той лише зітхнув.
– Ніхто це не розслідував. Де знайти відповідь? Усюди гудять 

правду, закривають очі на кривду. 
Таня поклала на плече хлопця свою руку. 
– Прошу тебе, тримайся. Покійникам погано, якщо за ними 

побиваються. Ось видужаю, сходимо на могилку Ганни Іллівни, 
замовимо в церкві панахиду, – й попросила: – Приходь до мене 
частіше. Буду хвилюватися, якщо тебе не буде. 

Мишку було несила бачити Таню такою. Що міг він зробити, 
щоб вона повеселішала? Хіба що – розповісти про все, чим пе-
реймався він останнім часом? 

– Байдики не б’ю. Раніше це замовчували: існувало «Поло-
ження про губернські історичні архіви та вчені архівні комісії». 
Справа нарешті зрушила з місця. Комісію таку утворено, підпо-
рядковується вона губернатору. Штат невеликий: голова, охо-
ронець музейного архіву та сторож. Є люди, які працюють на 
добровільних засадах, їх багато. Збираємо цікаві папери. Вни-
кати в зміст документації – захоплююча справа. Там – не лише 
герби й родовід дворянських родин, там – історія нашого краю, 
культура народу, вона потребує дослідження. Все, що збирає-
мо, впорядковують службовці земських управ, інші чиновники, 
духовенство, вчителі. Будинок для губернського архіву зна-
йшли. Розмістився він у колишньому домі Лизогуба, на Валу. 
Веліли мені той архів стерегти. Платять десять рублів щомісяця, 
мені вистачає. 

Таня слухала уважно. 
– Певно, не обійшлося в такій справі без участі членів «Гро-

мади»? – спитала. 
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– За їхньою ініціативою засідання стали цікавішими. Обгово-
рюються не лише поточні справи. Виступають з повідомлення-
ми та рефератами. Заплановано наукові доповіді. Розмовами 
не обмежуються. Незабаром побачить світ перший номер аль-
манаху «Труды архивной комиссии». 

Таня не знала, як їй бути. Піти тернистим шляхом, щоб зали-
шити по собі помітний слід, чи стати по-жіночому щасливою? 
Розуміючи, що перше й друге не завжди поєднується, прагнула 
жити змістовно. Говорити про це означало пробудити в собі ко-
лишню гаму почуттів. Тому була лаконічна: 

– Кожен має прислухатися до того, що підказує його внутріш-
ній голос. Ідеї – одна краща за іншу – у нас перед очима. Визна-
читися зі своєю місією на Землі та втілити її в життя – ось до чого 
маємо прагнути. 

Пили чай з варенням, що вже охолонув. 
Несила було бачити герань на підвіконні, яку давно не поли-

вали. Деякі суцвіття опали, інші – засохли, листя мертво лягло 
на квітковий горщик. 

– Треба полити, – пожалів герань Мишко. – Принесу води. 
Таня рішуче підвелася. 
– Сама поллю. 
Майже щасливі, вони не помічали, як линув час. Прощаю-

чись, Мишко мовив:
– Ти – моя тендітна герань. Не зів’янь без мене. Завтра при-

йду тебе поливати. 
Говорити про щось інше не міг. А розповісти було про що. 

Хвилювався, як багато хто в Чернігові, з приводу подальшої долі 
колекції Василя Тарновського – предметів української старови-
ни й таких, які пов’язані з творчістю Тараса Шевченка. Колекція 
не була прийнята Київською «Громадою». Про це довідався Ми-
хайло Коцюбинський. Чи міг письменник, приїхавши до Черні-
гова, таке замовчати? Звісно, ні. Втім більшість гласних земської 
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управи проголосувала за те, що не варто витрачати селянські 
гроші на музей. Звичайний аргумент панів. Хотіли провалити 
добру справу – зробили вигляд, що піклуються про селян, не 
розтринькують їхні гроші. 

* * *
Гамірно на головній вулиці губернського Чернігова там, де 

добігає вона до Валу. Людей – плав пливе. Кожного, хто при-
їздить сюди пароплавом чи потягом, зустрічає не околиця, а 
центр міста з його золотоверхими соборами та церквами, чис-
ленними готелями, магазинами, стаціонарною будівлею теат-
ру, й такою, яка запрошує до себе теплої пори року. Все це, 
також затишні бульвари, багатоголосий базар та будинки – сто 
один брат – усі в ряд стоять – недалеко від пристані та міської 
станції, що приймає екіпажі з вокзалу. 

Незважаючи на те, з якою метою приїжджі чи городяни сюди 
потрапляють, багато хто з них спостерігає за собою ніби з боку: 
«Дай, Боже, цього хороше сходити, та на друге заробити. Як там 
мої черевики?»

Прокрутивши таке в голові, опускають люди очі й бачать, на 
свій подив, що їхнє взуття мало нагадує те, що виставлено у віт-
ринах магазинів – взуттєві лавки, великі та малі, запрошують 
до себе покупців, їх тут – хоч греблю гати. Викинути кругленьку 
суму не кожен може, чоботи дорогі – до чотирьох з половиною 
карбованців, черевики – дешевші, коштують карбованець, та 
не кожен його в кишені має. Як би там не було, а босоніж місь-
кими вулицями ходять лише жебраки та безпритульні. Інші взу-
ті в те, що припадає пилом, забруднюється. Ось чому дивляться 
люди, чи нема поблизу чистильника. Ось він – працює до поту 
на розі Шосейної та Воздвиженської. Вересневий день – сухий, 
по грязюці ніхто не гуляє, проте й чистильника взуття не обми-
нає. Чого б це воно? Люди біжать – наче клубочки котяться – на 
Вал, там щось відбувається. 
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Урочисто, з великою пошаною дістають сьогодні мощі Фео-
досія з підвалин Борисоглібського собору, щоб перенести їх до 
Спасо-Преображенського. Обидва храми – ось вони – межують 
між собою. Далеко позаду в часовому відношенні залишило-
ся сімнадцяте сторіччя – тоді жив Феодосій, – та знають люди, 
що почав він свій праведний шлях з навчання в Києво-Братській 
Богоявленській школі, в чернецтво був посвячений у Києво-Пе-
черській лаврі, де прийняв ім’я на честь Феодосія Печерсько-
го, слугував у Софійському соборі Києва, був архімандритом 
Єлецького монастиря в Чернігові. Перш, ніж пішов у безсмертя, 
прийняв на себе після Лазаря Барановича обов’язки архієпис-
копа Чернігівського. 

Лавою суне люд у бік Дитинця міста. Чистильнику гаряче, як 
у лазні, він працює, вгору не дивиться, бо хоче щось зароби-
ти. Солоний піт заливає очі, витерти його хлопцю ніколи. Руки 
його в рукавицях, а вони – чорні, ніби сажа. Хлопець терпить 
цю дрібницю, бо працювати такого дня цікаво. Кожен, хто біля 
нього зупиняється, балакучий. Світ один, а люди різні. Ось пан 
у хромових чоботях, на нього шитих – варті трьох карбованців. 
Голос у пана басовитий, владний. Мабуть, чиновник він губерн-
ського відомства, що не дасть ради безхатченкам. Своїх проб-
лем у міста – хоч греблю гати, а сільська молодь – хто її запро-
шує? – тягнеться сюди з усіх боків. Толку з неї ніякого, бо не 
мають селяни потрібних Чернігову спеціальностей. Чи не тому 
росте в місті злочинність? 

Угадав чистильник, що думає про таких, як він, власник до-
рогих чобіт. Хлопчина він спритний, той самий Миколка Босий, 
який першого ярмаркового дня попався на гарячому. Пройшов 
крізь сито й решето, зумів тоді вийти сухим із води, сказав, що 
вузлика з грішми знайшов у траві. Сума була неважненька; в по-
ліцейській дільниці зробили вигляд, що йому повірили. 

Хлопець роботи не боїться, мозолясті руки безхатченка году-
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ють, він – ніби води в рота набрав, а язиків поруч – десять. 
– З ім’ям Феодосія пов’язано багато всіляких див. 
– Так, Іоанн Максимович – був такий архієпископ Чернігів-

ський – якось дуже захворів. Надії на одужання не було. Схили-
лися рідні над помираючим, а він ніби марив. Шепотів, що буде 
правити заутреню. Яке ж було здивування, коли наступного дня 
архієпископ устав і відправив у церкві за всіма правилами. 

– Пізніше розповів, що уві сні до нього прийшов Феодосій і 
сказав: «Служи завтра і будеш здоровий». 

Власник дорогих чобіт кинув у жерстянку, що стояла під но-
гами, дві копійки й поспішив на Вал. Не сказав людям, що най-
ближчими днями відбудеться канонізація Феодосія. То нічого, 
завтра про це дізнається все місто. 

Перед очима Миколки інші чоботи. Ці – дешевші, придбані 
на ярмарку. Такі шиє чоботар Абрам Ісаакович. До нього хло-
пець приб’ється, коли похолоднішає, міздритиме взимку телячі 
шкіри. Матиме за це миску супу зранку, шматок хліба з кваше-
ною капустою – в обід і нічліг на вечерю. Радий хлопець і тому, 
бо не тягає його Ісаакович за чуприну, не бігає за ним сп’яну 
кругом хати, як це робив Микитович – лозових справ майстер. 
З ранку до вечора драв у нього Миколка лозу, тягав готові кор-
зини на базар, поверх його праці його били, крім тих побоїв та 
кислого борщу, нічого не мав. Добре, слухає хлопець, що роз-
повідає про Феодосія власник дешевих чобіт: 

– А ще, кажуть, біля тих мощей позбувся невиліковної хворо-
би розкольник Горбунов. Був випадок, коли завдяки їм загово-
рила німа баба. 

Миколка зводить очі, аби подивитися, хто це каже. Перед 
ним стоїть продавець із взуттєвої лавки Зубкова власною пер-
соною. До парубка тулиться кучерява дівчина. 

«Це – жидівочка Роза, продавщиця галантереї Малісова, – 
здогадується хлопець. – Кличе свого кавалера Йося, дивиться 
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на нього приязно. Не православні, а теж ідуть вклонитися мо-
щам. Чи не у Йосі поцупив я на ярмарку калоші? – намагається 
згадати безпритульник. – Треба пильнувати, щоб не впізнали; а 
то доведеться накивати п’ятами». 

Утягнувши голову в плечі, хлопець відчайдушно працює ру-
ками. 

– А що казав мій дід, – бринить жіночий голосок. Миколка 
переводить погляд на взуття власниці приємного голосу. Бачить 
знайомі черевички. Такі носить його землячка Паша. Зводить 
очі. Так і є – вона. Паша – дівчина відчайдушна. Давно хотів Ми-
колка з нею поспілкуватися, тому сидить зі своїми щітками та 
ваксою недалеко від будинку, в якому Паша прислуговує. 

– Що твій дід казав? – питає, сам думає: «З ким це вона сто-
їть? Парубок – кругловидий, на вигляд – справжній тюхтій». 

– Розповідав, як загадали йому батьки женитися на багатій 
та нелюбій. Тож побіг дід у Чернігів просити Господа відвернути 
від нього таке лихо. Як прийшов, здивувався, скільки тут було 
люду. Вклонитися мощам Феодосія зволили того дня сам цар 
Олександр Миколайович із царицею. 

– Допоміг чудотворець твоєму родичеві?
– Ще й як! Одружився дід з багатою й коханою. 
– Буває й таке? – цікавляться люди. 
– Трапляється, якщо молитися щиро, з вірою в душі. 
Парубок, який стоїть біля Паші, з надією в очах дивиться в бік 

будинку пана Кужеля. Дивно бачити, як засмучується при цьо-
му Паша. 

«Невже моїй землячці подобається цей тюхтій? – не вірить 
очевидному Миколка, ховаючи свої щітки в торбину. Усіх гро-
шей не забереш, треба відпочити. Хоче хлопець із Пашею пере-
мовитися, щоб провела вона його до свого хазяїна. Є у босяка 
Миколки для власника канатного заводу важлива інформація. 
Яка саме – про те Паші знати не треба. В багатолюдному місті 
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безпритульник продумує кожен крок, пильнує свій інтерес. Про-
мовисто глянувши на Пашу, метикує. Хто він такий? Обідранець 
і, грішним ділом, злодюжка. Чи погодиться пан Кужель його ви-
слухати? Все може бути. Страховку чернігівському заводчику не 
виплачено, бо головний підозрюваний у підпалі заводу – сто-
рож, його й досі розшукують. 

Дуже хотів Миколка, щоб стала йому землячка у пригоді. 
Не вийшло. Вперлася Паша: «Ніколи мені. Нема часу». Йшла зі 
своїм хлопцем на Вал. Хотіла торкнутися губами раки зі святи-
ми мощами. Сподівалася бути чудотворцем почутою. Вирішила 
прохати не багатства великого чи знатності, лише здоров’я собі 
та щасливої долі. Щоб стати їй на весільний рушник у парі з Не-
стором, жити з ним у законному шлюбі довго та щасливо, діто-
чок народити, онуків діждати. Усе це – в своєму селі, яке щоночі 
бачить Паша уві сні. 

Йшла з парубком до святих мощей, плекаючи свій задум. Хо-
тіла, щоб укріпив Господь її віру в його заступництво й справед-
ливість. Тому що двічі молодою не бути, головне – знайти собі 
чоловіка добропорядного й працелюбного. Не безбожника чи 
ледаря, не п’яницю чи картяра. 

Сплітала Паша думки в молитву, на Нестора поглядала. Про 
кого парубок думає, йдучи до чудотворця? Може, про хазяй-
ську дочку Катерину, поруч з якою слова мовити не сміє? У Каті 
на пузі шовк, у пузі – не бовк, проте марні будуть молитви, не 
допустить Господь несправедливості, не бути Нестору з панян-
кою в парі. 

Думаючи про своє, забула дівчина про Миколку та його про-
хання, бо не мала наміру допомагати безхатченкові, на всякий 
його чмих здоровкатися не хотіла. Невідомо було, що в хлопця 
на думці. Накоїть чогось, а Паші потім перед господарями очи-
ма кліпай.

Та не забув про те Миколка. Порахував гроші, що там їх – 
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одна хвороба; зібрав свої речі, кинув їх у полотняну торбу. Куди 
з нею? Торба стара, брудна – знайшов якось на пустирі. Вирішив 
її позбутися, на сук у відлюдному місці повісити – у лозі біля 
Десни. Пішов туди – босий, як пес, на пісок сів, поїв чогось, як 
за себе кинув. Замаскував потім торбу, позначив місце ганчір-
кою, щоб легко було знайти. Пішов до води, відтер піском ноги, 
потім – руки. Зіщулився на вітрі – вересень, прохолодно – та 
вирішив перед зустріччю з поважною людиною сполоснутися – 
чудно було б трохи, якби хлопця з’їли блохи. Приймав холодну 
ванну не вперше. Змерз, як цуцик. Витертись було нічим; зігрів 
мокре тіло, натягнувши на себе сорочку – полатати, та нікуди не 
хватати, то ще на три роки вистачило б. Діставши звідкись нитку 
з голкою, зашив на собі, що зміг. 

Дзвони починають славити урочисту миттєвість, на яку всі 
чекають. Там, на Валу, духовенство та керманичі міста перено-
сять на своїх плечах святі мощі. Усі в місті зупиняються, замов-
кають. Кожен, дивлячись у бік незвичайного священнодійства, 
осіняє себе хрестом і низько кланяється. Миколка – не без Бога 
в душі – хреститься й уклоняється теж, покладається в усьому 
на Господа – інакше не звик. 

Той день виявився для Миколи красним. Нічим хлопця не 
скривдив, познайомив з потрібними людьми. 

Його поява біля екіпажа не здивувала Олексія Володимиро-
вича. Підкотився до нього клубком безпритульник – хіба то ди-
вина?

Хлопець усе знав, як старий, а балакучий був, як баба. Чув у 
сільській корчмі, що бовкнув сп’яну тамтешній чоловік. Як по-
трапив Миколка в корчму? Їздив із чоботарем по сирі шкури. 
Що було не любо, не слухав, брехати нікому не заважав. Чоловік 
той бовкнув, що є люди, які можуть його озолотити. Треба лише 
півня пустити в місті тому, хто вже горів. На запитання Олексія 
Володимировича, в якому селі це було, Миколка не відповів. 
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Отримавши від заводчика карбованця, поклав його в кишеню, 
проте відвертим не став. Сказав, що в тамтешньому селі пора-
ють землю, як то було колись. Помідори там не в пошані. В одну 
ніч не залишили селяни на леваді ні кущика. Чим не догодив 
людям заморський овоч, Миколка не знав, утім його співроз-
мовник здогадався: «Зневірилися люди, бо все, що завозиться 
ззовні, – не для спільного блага. Проти томатів бунтували в Сви-
нях. Це – кілька верст від Чернігова». 

Миколка сипав словами, як заведений, щоб витягти з пана 
Кужеля ще одного карбованця:

– У тому селі воли рогаті, хлопці чубаті, дівчата цибаті… 
– Добре! Обдарую тебе тим, на що ти й не сподіваєшся, – 

розсміявся Олексій Володимирович, жестом запрошуючи хлоп-
ця до екіпажа. 

Коні рушили з місця; й кожен, хто кілька хвилин потому про-
ходив мимо слідчої управи поліції, бачив, з яким поважним ви-
глядом безпритульник у супроводі відомого в місті заводчика 
входив до солідної установи. 

Наслідком їхньої появи в поліції стало завершення розсліду-
вання причин пожежі, покарання винуватця та дійова допомога 
безпритульнику, який відвернув черговий замах на майно пана 
Кужеля. За клопотанням Олексія Володимировича Миколку Бо-
сого помістили в земський сирітський будинок. 

Того дня в розмові з дружиною пан Кужель нарікав на долю:
– Б’юся, як риба об лід, та все марно. Доведеться скоритися, 

дозволити стороннім людям збувати товар. 
– Чи не краще звернутися куди слід, щоб приборкати зло-

вмисників? Що каже з цього приводу закон? – дивувалася Оле-
на Миколаївна. 

– Дуже прикро, але на кожен закон знаходиться беззаконня, 
лихо ходить, як і ходило. В Чернігівській губернії крім нашого 
є ще три канатних заводи. Щоб не позбутися всього нажито-





Валентина Грищенко

98

го, їхні власники багато чим поступаються, бо бояться. Вогонь 
скільки не їсть, не буває ситим. 

– Тобі видніше, – розвела руками дружина. 
Вона була в розпачі. Напередодні хотіла поговорити зі стар-

шою дочкою – з цього нічого не вийшло. Таня з головою по-
ринула в навчання на педагогічних курсах. Зрозуміти її Олена 
Миколаївна не могла, тому частіше зупинялася біля зачинених 
дверей послухати, про що говорить доня з Мишком, який зана-
дився ходити до них щодня. Почула голосне: 

– Висока мета варта того, щоб іти до неї, незважаючи на всі 
перешкоди. 

Таня перейшла на шепіт, і, щоб не бути розкритою, Олена 
Миколаївна відійшла від дверей. 

Іншого разу чула, про що розмовляла дочка із Сонею Бриз. 
Таня посвячувала гімназистку випускного класу в своє бачення 
принципів навчального закладу, в якому вона хотіла б працю-
вати:

– Школа має бути гуманною, щоб діти почували себе там, 
ніби вдома. Особистості вихователів та учнів не треба нівелю-
вати. Навчання має відбуватися рідною мовою. Вчителям не 
слід дотримуватися цілей, змісту та методики викладання, які 
накинуті їм ззовні. 

Олена Миколаївна знала, що почуте нею є частиною педа-
гогічної концепції Софії Русової – до її неофіційного дитячо-
го садочка бігав свого часу Вітя. Софію Федорівну – шановану 
дружину одного зі статистів тутешнього земства – пані Кужель 
рекомендувала тоді знайомим як чудового вихователя й була 
прикро вражена, коли дитсадок Русової закрили. Олена Мико-
лаївна так само, як Софія Федорівна, була дочкою відставного 
офіцера, в дитинстві жила з батьками в Городнянськім пові-
ті, її теж виховувала няня-селянка. Втім українські пісні, казки, 
прислів’я та приказки, почуті нею в дитинстві, тяжка доля на-
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роду не стали зернами українізму, посіяними в душу Олени Ми-
колаївни. Місцеву селянку замінили незабаром у їхній господі 
няня з околиць Петербурга та гувернантка з німецького Кеніг-
штейна. 

* * * 
«У садочку родилася, в хаті опинилася,
Була рожева й жива, тепер – зів’яла й німа».

Це Паша, здогадавшись, хто носить у кімнату молодшої па-
нянки квіти, хоче приструнити Нестора, пропонуючи йому від-
гадати загадку про троянду, яку зрізали. Мало їй, що бігає хло-
пець до панського дому, сидить із нею на лавочці. Не розуміє 
дівчина, що нікуди він не дінеться, прийде зі старостами не до 
заможної Катерини, а до неї – скромної, працелюбної покоївки. 

Нестор здогадується, чому челядка шпигає його словами, 
відповідати не хоче, тому робить вигляд, ніби загадка не про 
нього. 

– Ось іще, – не вгамовується Паша: 

«Цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає,
Хоч мороз усе побив, його не займає». 

Загадка про барвінок шпигає серце парубка колючкою. Ці 
квіти гарні, але вони нагадують про цвинтар, могили та все, що 
з ними пов’язане. 

Паша знала, чому так себе поводила. Тиждень тому, не наді-
ючись на Бога, бігала вона до місцевої знахарки. Не зуби замов-
ляти, не переляк вилікувати – прихилити до себе нерішучого 
Нестора. Парубок – ніби тінь, очима Паша його бачить, а руками 
не візьме. Наблизитися до неї та приголубити не спадає хлопцю 
на думку. Набридло дівчині терпіти байдужість до себе з боку 
коханого. Йшла до ворожки, в голові гуло:
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«Бідна моя головонько, нещаслива доле, 
Полюбила шмаровоза, жити в світі горе. 
Він, як літо, так і зиму усе по дорогах,
А я собі, молоденька, господарю вдома». 

Прийшла Паша куди намітила, розповіла про наболіле. Зна-
харка, що народилася в понеділок та перейняла ремесло від 
своєї бабці, знала більше, ніж звичайні люди. Почала вона 
Пашу відмовляти. Казала, що на батозі далеко не заїдеш, не до-
поможуть і чари, як хто кому не до пари. Приворожувати на-
сильно – великий гріх, може нашкодити тому, на кого приворот 
спрямований. 

Не послухалася Паша знахарку, наполягла на своєму. Все 
зробила, як у тій пісні:

«З-під білого туману тихий вітер повійнув,
Тихий вітер повійнув, козак дівку підманув. 
– Ой, що ж мамо робити? Не хтять хлопці любити. 
– Іди, доню, до гаю, накопаєш розмаю. 
Ще й до лісу не дійшла, роман-зіллячко знайшла, 
Несла його у руці, намочила в горілці. 
Поставила на жару, сама сіла із жалю. 
Іще корінь не скипів, а вже козак прилетів
До дівчини Марини на пухові перини». 

Дивиться Паша на Нестора, серце її болить. Зварила вона те 
зілля, двічі ним парубка напоїла – все марно. Чекати, поки ті 
чари подіють, чи підпускати хлопцеві шпильки, поки не збоже-
воліє? Так йому зробиться добре, хоч з мосту та у воду. При-
біжить до Паші, щоб знайти біля неї втіху. Так і порозуміються. 
Тому торочить челядка, не вмовкаючи. Голка мала, а коле дуже: 

«Голову зріжу, вирву серце,
Дам пити, будеш говорити».
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Остання загадка – не за темою, вона не про квітку, про свис-
ток. Проте дівчині імпонує експресія таких рядків і закладена в 
них рішучість діяти. Думала вона, як сприйме спокійний Нестор 
її шпильки? Певно, ні. Інакше мовчала б, як риба. 

Умить змінився хлопець. Завжди спокійний, здичавів. З глу-
хим стогоном схопився з лавочки, ніби його штовхнули у спину. 
Вирячивши очі, завив, як вовк, закричав, ніби в трубу, кинув-
ся в панський сад. Спустошив осінню клумбу, не думаючи про 
те, що там росли бур’яни. Біг з ними в руках, спотикаючись на 
рівному місті, так, що земля дрижала. Задихався, наче воза тяг-
нув, натрапив, божевільний, у дверях на Вітю; той злякано зави-
щав. На крик дитини вибігли з кімнат Олена Миколаївна й Таня. 
Лише Катерина, не бажаючи знати, що відбувається, не підве-
лася. Побіліла, мов полотно, коли Нестор, зі стогоном кинув їй 
під ноги все, що разом зі своєю тугою приніс за звичкою до неї 
в кімнату. Скоївши таке, упав і сам, знесилений, на підлогу. 

Відчайдушний зойк «Мамо!» – і тиша. Ось що почула Паша 
тієї миті з боку панського будинку. Бігти туди, щоб запобігти гір-
шому? Найгірше, на жаль, відбулося. Як позначиться воно на 
ставленні до Нестора всіх домашніх? Чим загладить робітник, 
що на мить втратив розум, провину перед тими, кому щиро слу-
жив протягом багатьох років? 

Загладжувати не довелося. Наступного дня Нестору й Паші 
було сказано: «Аби люди, а служки будуть». Винуватці прикро-
го інциденту, отримавши з рук пана Кужеля розрахунки, зали-
шили його будинок. У вікна заглядати, у двір потикатися Несто-
ру не веліли. 

Таня й Вітя провели обох до станції. Обнявши Пашу на про-
щання, Таня вклала в її руки вузлика з харчами. Вітя незграбно 
притиснувся до ніг Нестора, ніби бажав стати йому опорою. 

Усім хотілося того дня, щоб хвиська злива без вітру й грому 
вилила тугі струмені на будинки, дерева й чагарники, проми-
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ла до первинної чистоти повітря та звільнила місто від пилу й 
бруду. Але небо було невблаганне, хмари закрили сонце, по-
хмурий небокрай лякав тривалою негодою та пов’язаним з нею 
осіннім бездоріжжям. 

Доречно сприймався крик місцевого закликальника, який 
бігав вулицями міста, монотонно й протяжно вигукуючи одну 
лише фразу: 

– Соколовський – у баню! Соколовський – у баню! 
Поглянули один на одного й розсміялися. Що хотів донести 

до городян голосистий парубок, було зрозуміло. Пан Соколов-
ський – власник місцевої лазні – запрошував людей помитися. 
«Який сьогодні день тижня? – зверталися люди до себе подум-
ки. – Щоп’ятниці лазня відкрита для жінок, щосуботи – для чо-
ловіків». Зовні непоказна, не краща в санітарному відношенні, 
вона розкривала двері кожному, хто туди приходив. Запросив-
ши в передбанник, вела до мийної зали. Обдавала гарячою па-
рою, обливала водою, глушила стуканням тазків, хлюпанням, 
плесканням і лясканням по всьому голому й мокрому, вигуками 
«О-й-о!» та «А-й-а!». Відмивши городян до первісної чистоти, 
робила їх однаково щасливими та випускала майже праведних 
і святих в непередбачуваний грішний світ. 

* * *
До Різдва лишилося кілька тижнів, але здається, що воно за-

втра. На подвір’ї біло-біло, шумить-гуде, горою їде завірюха. 
Замети – круті гори, що не крок, то й нори, нема ні стежинки. 
Мороз-маляр фарбує без пензля, попід вікнами мандрує, ма-
лює сріблом шибки. Біла паморозь, виграючи всіма кольорами 
веселки, висить у повітрі, засліплює очі. 

Дівчинка Оля з Лісковиці вже прокинулась, але перебуває в 
напівдрімоті. Сьогодні їй наснилася заметіль – срібна й мигтю-
ча, ніби іграшка на ялинці. Оля намагається згадати сон у по-
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дробицях, тому не помічає, що поруч із нею хтось сидить. Іван 
Васильович – батько дитини – хоче зрозуміти, чому її очі зав-
жди на мокрому місці. Пестощів від тата Оля не знає. Мачуха її 
зазвичай лає, язик у Харитини – помело, якби його не було, не 
міг би нічого сказати. Дівчинка, висунувши голову з-під ковдри, 
нашорошує вуха й мовчить. 

Іван Васильович дістає з-під поли невеличкий згорток, кладе 
його доні під подушку. 

– Ось тобі купив, – каже, – а Харитини не бійся. Жінка вона га-
ласлива, проте – відхідлива й незлопам’ятна. Терпи, якщо сва-
рить. А буде несила – скажи мені. Плакати не треба. 

– Тату, послизнулася я вчора на льоду, з повними відрами 
впала біля колодязя. Наталка з мене сміялася, а тітка Харитина 
назвала мене нездарою, кричала, що не буде мені нових чобіт, 
піду на Різдво до церкви в латаних валянцях. 

Оля, робить спробу зазирнути під подушку, але Іван Васи-
льович її зупиняє. 

– Хіба твої чоботи порвалися? – дивується. 
– Тітка Харитина продала їх Самійлисі. Потім пішла на базар і 

купила Наталці чобітки – такі гарні, з червоними вушками. Мені 
сказала: «Будеш ходити у валянцях. Взимку в них тепліше». 

Дитина подумала трохи: «Сказати батьку про все, що наболі-
ло, чи ні?» – й виклала всю правду:

– А ще, тітка Харитина бігає в хату до Самійлихи, коли її там 
нема. Виходить звідти весела й щаслива. Того дня не лається, 
обіцяє навчити мене доїти корову. Хоче, як підросту, віддати 
мене заміж за сільського багатія. Краще б одружила з ним свою 
Наталку. 

Нічого не відповів Іван Васильович доні, лише схилив сумно 
голову. 

– Мене, тату, Мишко й Таня обіцяли повести на ялинку в залу 
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Дворянського зібрання. Ніхто з моїх подружок там не бував. 
Хіба можна йти на свято в латаних валянцях? 

Оля знає, що дітям із незаможних родин влаштують різдвя-
ні свята в інших місцях – була на такому разом зі своїми одно-
класниками минулого року. Тітоньки в гарних вінках і плахтах, 
дядечки в червоних шароварах і вишитих сорочках співали ду-
ховних пісень, хлопці та дівчата грали на балалайках, бігали, 
танцюючи, з дітьми навколо ялинки. Особливо запам’яталися 
Олі фокусники. Вони, махаючи руками, обертали паперові квіти 
на солодощі та подарунки. 

Іван Васильович підвівся, щоб визирнути у вікно, чи не йде 
Харитина? Переконавшись у зворотному, пообіцяв:

– Куплю тобі чобітки. Будеш на святі гарно вдягнена, не гірше 
за інших дітей. 

А Різдво все ближче й ближче. Уже з’явилися друком об’яви 
про збір пожертвувань у фонд допомоги бідним. Несіть, люди, 
в дім губернатора все, що можете. Губернаторша Андрієвська 
– вона ж голова місцевого благодійного товариства – збирає з 
добродійною метою гроші, теплий одяг, тканини, носильні речі, 
чай, каву, іграшки – всього не перелічити. 

Грошові внески до благодійного фонду кожен, хто хотів це 
зробити, вже перерахував. Пан Кужель молодший не поску-
пився на кругленьку суму. Його син Вітя намірився власноруч 
віднести у губернаторський будинок речі для незаможних. Це 
були шкільна форма, акварельні фарби, альбом для малюван-
ня та кілька читанок. 

– Віднесеш і – додому. Ніде не затримуйся, – просила сина 
Олена Миколаївна. 

Устрибнув хлопець у новенькі валянки, шапку – на голову, 
пальтечко на себе накинув і – мерщій із дому! Коробка з ре-
чами у нього в руках, важка та об’ємна, нести її незручно, то 
– нічого. Головне – позбувся Вітя на деякий час материнського 
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нагляду. Віднесе ті речі, куди належить, додому відразу не піде. 
Там зараз не до нього – підлогу миють, доріжки розстилають, 
варять та смажать. Запах стоїть апетитний, проте їсти до першої 
зірки не можна. Вдома напередодні Різдва нудно. Інша справа 
на вулиці! 

У місті – гамірно, мов на базарі. Під дугами візницьких ко-
ней заходяться радісним сміхом балабончики. Запорошені сні-
гом, поспішають кудись люди. В лавках та булочних виставлено 
ялинкові прикраси, пряничні коники та покриті білою глазур’ю 
рибки, в золотистих та срібних обгортках цукерки. Он їх скільки! 

Виконав Вітя доручення, вийшов на бульвари, де Мороз – 
дід сердитий, у сніговому вбранні, в крижаних чоботях, обмерз-
лий бурульками. Не бачив хлопець його червоних губ і такого ж 
носа. Та вгледів у руках зброю – льодяну булаву – як у казці. Ма-
буть, зима призначила Мороза воєводою, – подумав хлопчик. – 
Узяв той землю у володіння. Дихне помалу – мороз невеликий, 
а як сильніше – то аж тріщить. Не сягає Мороз лише неба – даху 
землі, де живуть янголи та Бог. То вічне царство, звідти світять 
місяць і зірки, сяє сонце, падає сніг. Там розкинувся рай, туди 
Господь допускає лише святі душі. 

Костянтинівський бульвар, що на Валу, дрімав у заметах. За-
снули на його схилах чавунні гармати, опустили гілки під снігом 
ялини. Тріумфальна арка над старовинним трактом, що з’єднує 
Чернігів із Києвом, зметнулася вгору. Все – урочисто-святкове, 
завмерло, очікуючи Святвечора. 

Приємно вражений такою красою, пішов Вітя в напрямку 
П’ятницької церкви, щоб завернути на Новий базар, де торгу-
вали ялинками. Дорогою посміявся з дітлахів, які ліпили сніго-
ву бабу. Пояснив малим, що пухнастий сніг для такої справи не 
годиться, треба почекати відлиги. Допоміг комусь назбирати на 
дорозі ялинових гілок і пішов собі далі. Звернув увагу на хлопця 
в зашкарублому пальтечку, який підпирав спиною будівлю цир-
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ку. Хлопець – ніс гострий, як у дятла, – пропонував перехожим 
невеличку сосну. 

– Хреста на тобі нема. Вона не варта й трьох копійок, – вика-
зувала скупердяєві стара в поношеній кожушанці. 

Той кресонув на бабцю недобрими очима. 
– Не влаштовує ціна – шукай, де дешевше. 
– Копійку можна скинути, – наполягала на своєму стара. – 

Онуку обіцяла принести ялинку. Сирітка він у мене, а такий 
управний! За що не візьметься, все у нього виходить. Іграшки 
ялинкові із фантиків, гірлянди з паперу. Чи можна лишити його 
без ялинки? Скинь хоч копійку! – стара вклонилася скупердяєві, 
ніби то була ікона. 

Віті було шкода стару, її онука-сироту й навіть – себе. В його 
гаманці лежали великі гроші – не п’ять, не десять, а цілих 
п’ятдесят копійок однією монетою. Матінка розщедрилася й 
наділила сина перед Різдвом таким подарунком. – «На кишень-
кові витрати», – уточнила. Чи не тому зимові канікули та май-
бутнє свято, весь оточуючий світ вабив уяву хлопця яскравими 
фарбами? З такими грішми відчував себе самостійним, майже 
дорослим. Ситуація поставила Вітю в скрутне становище. Як 
йому вчинити? Жаліти себе далі, чи виявити людяність, а з нею 
й – щедрість? 

– Нема чого, паничу, витрішки ловити. Купуй та йди собі геть, 
– визвірився на Вітю гострий ніс. Тон, у якому було це сказано, 
не здався Віті образливим. «Так мені й треба, – подумав, – тру-
шусь над своїми копійками, ніби то півцарства». – Діставши з 
кишені гаманця, витяг з нього монету й, ущипливо дивлячись 
скупому хлопцю у вічі, віддав свій скарб старій. 

– Дитино моя! Дай тобі, Боже, здоров’я, – зраділа та. – Ска-
жи, як тебе звуть, щоб знати, за кого в церкві молитися. 

Останні слова Вітя не чув. Радіючи з того, що достойно вирі-
шив чиюсь проблему, біг так швидко, ніби зграя собак насідала 
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йому на п’яти. П’ятдесяти копійок було шкода, але, якщо б він 
учинив інакше, жаль за бідною старою та її онуком, які лишили-
ся без ялинки, зіпсував би Віті настрій не лише на Різдво, а й на 
всі зимові канікули. 

Захекавшись, підбіг до свого будинку й озирнувся. Місто 
жило очікуванням свята. 

«Ніхто за мною не біг. Нащо я тікав? Боявся побачити, як пла-
че з радості бабуся? Чи треба було цього соромитися?» – поду-
мав, розкриваючи хвіртку. 

– А ми на тебе чекали, – почув голос Катрусі. 
– Забудькуватий став, – закинув собі Вітя. – Обіцяв сестрам 

допомогти у добрій справі й утік. 
Щоб не лише люди – білки та птахи долучилися до свята, ще 

вранці домовилися влаштувати для них бенкет. Не десь у місь-
кому сквері, а в своєму саду. Зелена, буйна ялина, яка там рос-
ла, чекала нагоди стати добродійкою. 

– Чогось Мишко пішов у повітку, – дивується Вітя. – Вино-
сить велику драбину. Краще б узяв стрем’янку. А Катя! Сяє, ніби 
сонечко. Мабуть, отримала листа від кузена. Що у неї в руках? 
Невже то – сніп? Навіщо він їй? 

Сестра охоче пояснила:
– Чим здивував нас дядечко! Бідкався, що селяни задля Різд-

ва залишають кілька снопів необмолоченими. Хочеш знати, на-
віщо вони так роблять? 

– Укривають колосками на Святвечір стіл, кладуть поверх 
скатертину, на неї ставлять дванадцять страв, – здогадався Вітя. 

– А ще втикають жердки зі снопами у стріхи. Птахи злітають-
ся й клюють зерно. Гарно вигадано. Чи не так? – Катя світиться 
від щастя. 

«Чого вона така весела? Листи від кузена сестру так не на-
дихають. Мабуть, він уже їде. Таня теж у піднесеному настрої. 
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Чого б їй не радіти? Тато обіцяв узяти Мишка на завод, хоче на-
вчити його своїй справі». 

Треба молоток та цвяхи, аби прибити жердку зі снопом до 
бруса, що під самим дахом. Потім – нарізати сала, настроми-
ти його на палички, нанизати на нитки пряники, шматочки хлі-
ба покласти в годівнички. Нарешті все готове, й Мишко йде за 
стрем’янкою. 

Ялина охоче бере в голчасті лапи все, що їй уручають. Не для 
себе – для тих, кому цього дня холодно й голодно. Не відмовля-
ється зелена красуня від саморобних гірлянд, золоченого папе-
ру, іншої сухозлотиці – он її скільки на гілках! 

Щаслива молодь бігає кругом ялини, взявшись за руки. 
Мишко й Таня зупиняються, дивляться одне на одного. Хлопець 
сьогодні якийсь не такий. Читає вірші. Вони – вдалі, продумані, 
кожне слово – пережите, тому – зворушливе. 

«Як згадаю личко твоє чарівне,
Як голос твій любий мов здалека кличе,
Тоді в моїм серці натхнення палає,
Тоді моє серце піснями лунає. 
Тоді я гадаю, що може здолаю
В піснях змалювати тебе, мій ти раю, 
І вроду чудову, й чудовую душу,
І тими піснями всім…»

Останні слова почути неможливо. Таня перебиває Мишка, 
щоб запевнити всіх, що ці вірші вона читала в альманасі «Склад-
ка», належать вони місцевому поетові Самійленку, а присвяче-
ні курсистці педагогічних курсів Зінаїді Р-скій. Даремно Таня це 
сказала. Навряд чи її кавалер хотів видати вірші за свої. 

Смеркається, і Мишко поспішає на Лісковицю. Святого Вечо-
ра кожна родина збирається в своїй оселі докупи. 

Настав час вбратися в усе нове, перехреститися на ікони та 
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вийти з дому. Церкви та собори гукають парафіян радісним бла-
говістом. 

На небі – ні хмаринки, й Вітя шукає очима першу зірку. Ра-
діє, коли її знаходить. Зірка світить не лише яскраво – весело; у 
хлопчика починає миготіти в очах. 

У Спасо-Преображенському соборі правлять службу високі 
духовні особи: єпископ Чернігівський та Ніжинський, єпископ 
Новгород-Сіверський та ректор духовної семінарії. Після літур-
гії почнеться святкове богослужіння за участю всього міського 
та соборного духовенства. Проте пан Кужіль молодший іде зі 
своєю родиною не в Собор, а в храм, де він хрестився, парафія-
нами якого були його діди та прадіди. 

Біля Катерининської церкви – вітерець. Люди, перекидаю-
чись словами, сходяться сюди з усіх боків. Морозне повітря під-
силює кожен звук. Чути окрики на коней, скрипи від полоззя та 
кроків, чиїсь перегукування та поздоровлення зі святом. 

Серед простого люду біля церковної огорожі стоїть зі своєю 
родиною Мишко. Вітя здогадується, що високий чоловік поряд 
із хлопцем – його батько, а жінка в коробочній хустці – мачуха. 

Увійшовши до церкви всі мають перехреститися, а чоловіки 
– зняти шапки. Щоб не заважати тим, хто входить, треба пройти 
вперед, саме це Вітя разом зі своїми батьками та сестрами й 
робить. 

Біля численних ікон горять свічки, до них додають іще. 
Відправа вже йде. Читають шестопсалміє, батюшка в білій 

ризі розчиняє Царські врата, притч простує до ікони, що стоїть 
серед церкви, та починає славити Немовля, яке народилося. 
Потім кадять в олтарі, голоси півчих тихо та злагоджено повто-
рюють славлення. 

Під ногами Віті тріщить, ламаючись, хвоя; нею встелена під-
лога церкви. Хлопчик дивиться вниз і бачить неподобне. Чиїсь 
чобітки з червоними вушками топчуться по маленьких латаних 
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валянках, котрі, не бажаючи бути скривдженими, відбиваються 
від знахабнілих тупими, м’якими носками. 

– Стій спокійно, – шипить Мишкова мачуха на дівчинку в ла-
таних валянках. 

«Нічого собі! – думає Вітя. – Сказило бабу чи що? Стоїть у 
червоних чоботях, дочка її гарно взута. За що знущаються вони 
з малої?» 

Що відбувається в церкві далі, хлопчик не бачить. Він уваж-
но стежить за чобітками з червоними вушками. Хоче, не гаючи 
часу, провчити знахабнілих, якщо наблизяться вони хоч на крок 
до латаних валянків. 

Отямився, коли в кліросі задзвенів камертон, а хор радісни-
ми голосами вивів: «Рождество твоё, Христе Боже наш». Ра-
зом зі своїми вийшов Вітя з церкви, за ними поспішав Мишко, 
тримаючи за руку дівчинку в латаних валянках. Відчувалося, 
що Різдво вже є, воно почалося щасливо, інакше не сказав би 
Мишко:

– Познайомся, Вітю. Це Оля – моя сестричка. 
Прийшовши додому, запалили від лампадного вогню ялин-

ку. Крім традиційних іграшок, вона прикрашена цукерками, 
бубликами та яблуками. Сіли до столу, щоб покуштувати все, 
що кілька днів поспіль варилося та смажилося, чого раніше не 
можна було їсти. 

Наступного ранку в двері постукали. Сусідські дітлахи заві-
тали з традиційною різдвяною колядкою. 

Отримавши все, що просили, підхопили свої торбі й задово-
лено побігли далі. 

Такої хвилини Вітя вдома не всидів. Одяг мерщій пальтечко, 
вскочив у валянки, схопив на ходу шапку і – з хати. За мить біля 
сусідського ґанку співав разом з ровесниками:
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«Що в діда, діда борода гніда, 
Семеро овець, бик половець, 
Сучка рябенька, бабуся старенька. 
Дай, діду, коляду, бо потягну за бороду!» 

Сусіди раділи, просили співати ще. Малечу двічі просити не 
треба було:

«Ішов дядько на льоду, 
Та знайшов там коляду,
А ти, тітко, не гуляй, 
Ковбасу з печі виймай!» 

– Чи знаєте ви колядку про пироги? 
Вони знали все: 

«Воли рогаті пішли гуляти
На тую нивку, на половинку, 
На той обложок. 
А ти, дядино, готуй пиріжок». 

– Дякуємо, любі діти, за колядки ваші дзвінкі. Вік би слухали, 
та «короткі свитки, змерзли литки», – сміється чийсь голос. Ось 
вам наше частування. 

Пам’ятаючи, що молодший брат має двох дорослих дочок, 
не втримався, щоб не прийти до нього на Різдво зі своїм сином 
дядечко Олександр. Увалився з морозу, гомінкий та веселий. За 
ним, тримаючись від батька на відстані, з усмішкою на обличчі 
йшов Сергій. Зупинившись у дверях, обидва прибрали урочисту 
позу. Поздоровили всіх з Різдвом, дядечко здивував неочікува-
ним: 

– Моє вітання вам ще не співали. Воно – старовинне, зі зміс-
том. 

Ставши в позу, – інакше не міг – затяг красивим баритоном: 
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«Шёл, перешёл месяц по небу. 
Встретился месяц с ясною зарёю. 
– Ой, заря, где ты у Бога была? 
Где ты у Бога была, где теперь станешь? 
– Стану я в Алексеевом дворе, 
В Алексеевом дворе, в его горенках. 
А во дому у него три радости:
Первые две – дочерей отдать, 
Третья – сына поднять и женить. 
Будь здоров, Алексей Владимирович,
С княгинею, с детками, со всем родом. 
Со Иисусом Христом, святым Рождеством!» 

Кінчив дядечко своє віншування, вклонився родичам у ноги. 
Отримавши від господарів подяку за таку пісню, скористалися 
гості доброю оказією, сіли всі разом до столу. По бороді у всіх 
текло, в роті сухо не було. 

Серцем відчувши важливість такої хвилини, розквітла, мов 
троянда, Катруся. Сиділа за столом навпроти кузена, якого 
обожнювала, бачила його зблизька, щось говорила, усміхалася, 
жартувала іноді, сама ж думала:

«До чого ці формальності? Чому не можна робити, що хо-
четься? Чи багато мені треба?» 

Справді, Катрусі треба було мало: побачивши кузена, не тям-
лячись від радощів, бігти йому назустріч, щоб лише поручкати-
ся. Якби Сергій не звернув на неї уваги, замкнулась би в своїй 
кімнаті, щоб трохи порюмсати, припудрити личко й повернути-
ся до світської розмови. 

Був продуманий ще й інший варіант їхньої зустрічі. Якби ку-
зен усміхнувся, торкнувся Катиної руки губами, панянка пове-
ла б його до своєї кімнати, щоб за щось посварити. Фантазія 
п’ятнадцятилітньої гімназистки на цьому вичерпувалася. 
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Обидва варіанти їхньої зустрічі були детально продумані, це 
гарантувало Каті гідний вихід із ситуації, в якій вона опинилася 
через відсутність листів від кузена. 

Візит до них Сергія разом з його батьком зруйнував усі пла-
ни Катрусі, ось чому почувала вона себе за столом ніяково. Ін-
стинктивно розуміючи, що не потурання, а опір своїм почуттям  
стане їй у нагоді, Катя чекала, коли ситуація розв’яжеться без її 
участі. 

Зазвичай вона долучалася до розваг, сьогодні їх уникала. Ве-
селі розіграші та жарти, в яких Катя була неперевершена, ви-
черпалися з неї, ніби їх не було зовсім. 

Стояла з братом біля вікна, краєм ока спостерігаючи за 
об’єктом свого захоплення. Ось він підійшов до сестри, з чи-
мось до неї звернувся. Таня відповіла Сергію усмішкою. 

«Вона сміється? Нечуване нахабство! Я ледь не плачу, а вона 
радіє», – образилася на сестру. Щоб не розплакатися, вдалася 
до спостерігання того, що відбувається за вікном. Лисиці, що 
тонким шаром лягли на шибки, розмили прозору акварель січ-
невого ранку, проте було видно, що на дерева ліг іній, а дими, 
здіймаючись над хатами, сягали неба. Придивилася до візерун-
ків на шибі. Їхні пагони були спрямовані вгору. Отже, морози 
триватимуть, відлиги не буде. 

«Так сумно в цьому світі!» – жахнулася. Руки її змерзли, плечі 
тремтіли від холоду. Чим не нагода піти до себе в кімнату? 

«Де моя хустка? Покласти на плечі, щоб хоч трохи зігрітися».
Зачинила за собою двері й зітхнула з полегшенням. 
«Які всі егоїстичні, – подумала. – Не хочу нікого бачити. Свят-

кують і сміються, коли мені сумно. Ніхто навіть не помітив, що я 
пішла. Не згадають, якщо пробуду тут до ночі. За що мені таке?» 

Стілець, на якому сиділа, холодив; Катя цього не помічала. 
Наступної хвилини на думці було протилежне:
«Нащо я сюди прийшла?» 
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Не підвела голову, коли до кімнати увійшов Сергій. Не ворух-
нулася, коли на її плечі лягла хустка. 

– Дякую, – мовила.
Її не забули. Про неї згадав той, хто мав це зробити. Розу-

міння цього не повернуло Катрусю до тями – лише зробило її 
погляд теплішим. Нетривале розчарування було нічим у порів-
нянні з радістю бачити Сергія поруч. Чи потрібні йому її сльози? 
Що заважає їй попри всі умовності бути собою? 

Від його щоки віяло теплом, пахло чимось чистим і світлим. 
Прислухалася до того, що шепотіли його губи: 

– Моє сонечко, ти ще – дитина. Уяви собі муки, яких я зазнав, 
перш ніж повідомив батька про свій намір. 

«Певно так буває, коли приходить щастя, – подумала. – Не-
вже воно до мене завітало? Щось він каже. Боже, допоможи 
зрозуміти, що він має на думці». 

– Ти даремно ображаєшся, що не пишу тобі листів. Виливати 
на папір жалі з приводу нашої з тобою розлуки – сумно. А три-
валі маневри! Їх не можна уникнути, вони забирають чимало 
сил та часу. 

«Нащо він про це?» – не розуміла, коли почула: 
– Щоби скоріше одружитися! Легше було б терпіти всі біди. 

Коли це станеться? 
Нарешті Катя все збагнула. Чи можна було не відповісти? 

Щоб не прогнати своє щастя, почала говорити, не гаючись:
– Тяжко висловити, в якому я стані. Ти для мене – все. Нескін-

чена розлука – це так жахливо! Часом буваю слабка, не можу 
стриматися, щоб не заплакати. Питаєш, коли ми одружимося. 
Любий мій, я цього не знаю. Маю ще підрости. Душа тремтить, 
хочу якнайшвидше бути з тобою. 

Ніхто з домашніх не перервав їхнє щебетання. Увійшов юнак 
до Катиної кімнати непроханий – вийшов коханий. 

– Чим не молодята? – вигукнув без натяків дядечко. 
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«Як до діла, Катя – дитина, а як заміж – дівка, – подумала 
Олена Миколаївна. – Заведено, щоб спочатку знайшла собі чо-
ловіка старша дочка. З цим у Тані, певно, буде затримка. Має 
за жениха незаможного парубка, розраховувати на матеріаль-
ну допомогу з його боку не може, на батьківську підтримку не 
погодиться. Що їй лишається? З порожнім гаманцем горбитися 
старою дівою над учнівськими зошитами?» 

Мати не розуміла головного. Своєю нав’язливою опікою 
вона підштовхувала старшу дочку до раннього шлюбу. Те, що 
Таня перебувала напередодні такої події, не розуміла навіть 
вона. 

Мишко не підганяв час, про одруження не говорив. Йому 
було достатньо бачити свою подружку, щодня з нею спілкува-
тися. Чому він мовчав? Боявся позбавити дівчину рівноваги? Не 
хотів провокувати конфлікти в її родині? 

* * * 
У хаті Івана Васильовича Сергієнка було б добре, якби не 

було зле. Харитина щодня вставала на лівий бік і, ніби скажений 
їжак, то кусала всіх, то лякала. Повернувши все на свій копил, 
вдалася до того, про що співають у пісні про Бугая:

«Що первая слава на Бугая стала,
Що Мелашка та Марусю в коморі застала. 
Бугай утікає, штани підтягає, 
А Мелашка та Марусю за коси тягає. 
Тягаючи сварить, кочергою парить. 
Десь узявся Веремій, та й Мелашку побранив. 
Ти, Мелашко, глупувата, не Маруся винувата. 
То Бугай твій провинив, що в комору заманив». 

Мелашкою в трагікомедії місцевого зразка була Христя Са-
мійлиха, Харитина виступила як Маруся, охочий до грішного 
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діла Самійло – як Бугай. Іван Васильович у «виставі» участі не 
брав. Ославила його Харитина перед усією Лісковицею – він їй 
не суддя, бо на рушнику з нею не стояв. Знав, коли брав до себе 
в хату, що в рідному селі звуть Харитину Гуртовою, що вказує на 
те, що жінка слаба на передок. Горбатого, як то кажуть, могила 
виправить, отже, розмовляти з нею не було про що, тому велів 
Іван Васильович Харитині збирати свої манатки та йти, звідки 
прийшла. Сказав: «Од мене, окстися. Не тільки наяву – уві сні 
не снися!» 

Баба почала – переслухати було тяжко:
– Сховай, чоловіче, роги. Хреста на тобі нема! Служила тобі 

щиро, а що до Самійла бігала – ти сам винен. Слова ласкаво-
го від тебе не чула. За жінкою покійною до цього часу зітхаєш. 
Звісно, Ганна була – хоч куди, але нема твоєї дружини – земля їй 
пухом. А ти ходиш, ніби сич, щоночі мені спину показуєш. Якби 
не таке, навіщо б мені Самійло? Чоловік узяв те, що в тебе по-
гано лежало. Тому звиняй, нікуди я не піду! 

– Як це – не підеш? – скипів Іван Васильович. 
– А так! Жила тут і далі житиму. До хати твоєї звикла. До того 

ж, Наталку мою скоро засватають. 
– Комусь дівка сподобалася? 
– Гадаєш, через мої гріхи ніхто доню не посвата? Сусідський 

Степан до неї горнеться. То нічого, що хлопець – стражник. Па-
рубок він – улесливий, показний. Днями водив Наталку на таке 
диво, що й не розкажеш. Живі картинки по стіні бігали. 

Харитина наблизилися до Васильовича. 
– Лоб у тебе, Йване, – відро ціле, та не все розумієш. Не зі 

мною маєш поквитатися. Якщо хочеш, скажу, що вищала сусід-
ка, коли тягала мене за коси. 

Нашорошувати вуха Іван Васильович і не думав. Що могла 
кричати Самійлиха, якщо не прокльони в бік тої, яка нахабно 
крала в неї чоловіка? 
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Харитина загадково усміхнулася. 
– Голосила, що звела сестру в могилу, тепер жалкує. Я й рані-

ше здогадувалася, та не хотіла тобі говорити. 
– Яку сестру? 
– Хіба не зрозуміло? Твою Ганну. Вона була Христі троюрід-

ною. 
– Так і сказала: «Звела в могилу»?
– Ось тобі хрест! 
Іван Васильович пошукав рукою стілець. Знайшовши його, 

сів, охопив голову руками. 
– Не переживай так! Хочеш, наллю чарку? Первак у мене – 

гарний. Учора гнала. 
За хвилину на столі стояли сулія самогону та закуска. Харити-

на не вмовкала:
– Скажена баба – ця Самійлиха, і здорова, як корова. За свого 

чоловіка ледь горло мені не перегризла. Ніби я від нього щось 
відкусила! За що вона Ганну порішила? Перехили чарочку. 

На гнів ліків нема. Серце чоловіка колотилося, думки рої-
лися, а бажання дізнатися правду було таке нестримне, що він 
схопився з місця. 

– Он вона йде, – зупинила його Харитина. – Борони, Боже, 
від скаженої воші. 

Велике в хаті горе, якщо йде туди, забувши про совість, крив-
дниця. Мо’ не винувата сусідка? Що їй треба? Вирядилася, ніби 
в церкву. Хода у Христі широка, голову тримає високо, ніби не 
міщанка вона, а купчиха. Переступивши поріг, вклонилася в 
ноги хазяїну, на Харитину оком не повела. Гарно щебетала, по-
гано було слухати:

– Доброго дня, шановний сусіде. З Різдвом поздоровляю. 
Дай, Боже, доброму чоловіку здоров’я та благополуччя. Діткам 
твоїм того ж бажаю. 

– Дякую, якщо не шуткуєш, – відповів Васильович. 
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– Розмову до тебе маю. Хай ця жінка вийде, – вказала на Ха-
ритину.

Та скипіла, як вода на великому вогні, проте змовчала. Лише 
очима в бік суперниці кресонула й потяглася за кожушанкою. 
Не встигла Харитина вийти, Христя понурила голову. Куди й ді-
лася її впевненість у собі. Розгубленість, що межувала з розпа-
чем, були в нахилі її голови, в усій подобі Самійлихи. 

Васильович держав свої вуста зачиненими. 
– Сісти можна? – спитала. Не отримавши відповіді, посунула 

до себе табуретку. – Треба було раніше з тобою поговорити, та 
не хотіла твоїй хазяйці ставати поперек дороги. Поглянь, чи не 
стоїть вона за дверима. 

– У дворі щось робить. 
Глибоко зітхнувши, Самійлиха почала говорити, як із рукава 

сипати: 
– Хочу покаятися перед тобою, зняти зі своєї душі гріх. Нач-

ну здалеку. Жила я з вами по сусідству, лиха не знала, поки не 
помітила за своїм Самійлом неладне. Почав він до твоєї, Іване, 
жінки прикипати очима. Ледь Ганна виходила з хати – мій Са-
мійло зависав на огорожі. За те багато разів отримував від мене 
стусани. Все марно! Вирішила я з Ганною поговорити. Не з до-
корами до неї підійти, з проханням. 

– Що то була за просьба, після якої моя Галя на тому світі опи-
нилася? – повісив голову Іван Васильович. 

– Донесла вже Гуртова? – Христя хитнула головою в бік Хари-
тини, яка била жмутом конопель по рогу хліва, й продовжила: 

– Звернулася до Ганни з проханням, щоб віднадила вона від 
себе мого Самійла. Жінка миттю зробиться чоловіку огидною, 
якщо сама того захоче. Треба лише звести на себе наклеп. Зі-
знатися в тому, чого не було. Сказати, наприклад, що хитрішої 
за неї нема нікого в світі. Шепнути, що піде по головах, щоб 
досягти свого. Збрехати, ніби годує чоловіка кислим борщем, 
якщо запідозрить його в чомусь поганому. 
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– Не захотіла Галя себе гудити?
– Розсміялася у відповідь. Стояла на кладці, весела та щасли-

ва, й реготала. Стало мені боляче, ніби жбурнула вона в мене 
камінь. Каюсь, не стрималася я. Штовхнула твою жінку в плечі. 
Падаючи вдарилася вона головою об корча, що стирчав із води. 
Кинулася я до Галочки, хотіла їй допомогти, а вона вже не диха-
ла. Що було робити? Втекла я звідти. Ніхто не бачив мене біля 
води, думала, гріх мій – за сімома печатями. 

– Через те й голосила, гула на похороні, як чотири вітри в 
лісі? Не сниться тобі Галя? Не питає, чому не витягла її на берег? 

– Питає. Каже, що жива була, коли я тікала. Тяжко мені з цим 
жити. Решту своїх днів буду відмолювати свій гріх, у тебе, у ді-
ток твоїх прощення просити. Люди кажуть: «Більше забуваєть-
ся, як пам’ятається». Мені б так. 

Христя, ставши перед Васильовичем на коліна, заголосила: 
– Карай, як хочеш! Їж, не посоливши, веди в поліцію, поріши 

на місці або змилуйся й прости мене грішну». 
Стримуючи себе, щоб не заголосити разом із нею, Іван Ва-

сильович закинув свою голову назад. Вуха його глухли від без-
межної туги, риси обличчя скам’яніли, лише дрібно дрижало 
підборіддя. 

Підвівшись, Христя витерла зарюмсане обличчя фартухом і 
продовжила сиплим голосом: 

– Харитина себе знеславила, то – пропаща людина. Метикуй, 
як з нею бути. 

Не біда, що зайшла Харитина до Івана Васильовича у двір, 
біда, що не міг він її вивести. Проте наступний ранок був для 
жінки мудрішим за вечір. Прокинулася Харитина рано, доки 
не повернувся Васильович з роботи, наполовину спустошила 
скрині. Завантаживши сани чужим добром, – коли мед, то й 
ложкою, – чкурнула невдаха з дочкою в бік великого Деснян-
ського мосту. По заметах, де напередодні з піснями колядники 
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водили «козу», бігли мовчки, лише скрипів під чобітьми сніг. 
Дорога лягла їм під ноги скатертиною.

Того ранку закинув Самійло Івану Васильовичу таке:
– Харитина – жінка нівроку, та не тому дісталася. 
– А тобі сподобалася? Чого ж ти її не наздогнав? – відбив Ва-

сильович. 
– Була б вона старіша, так би і вчинив. 
– Боїшся, що наплодить чужих діточок, а тобі їх годувати? 
Самійло як води в рота набрав. 
Незабаром розійшлися по Лісковиці чутки, ніби продає він 

хату, щоб переселитися разом зі своєю родиною на Подусівку – 
західну околицю міста. 

– Інша хатка – інша гадка, – казали люди й давали переселен-
цям пораду: 

– Залишіть в оселі хоч одну ікону, щоб новим господарям 
краще жилося. 

Вихолодилась би хата Івана Васильовича без жіночого тепла, 
якби не заходила туди Таня. Топити піч та вести домашнє гос-
подарство панянка, певна річ, не вміла. Все згадане лягло на 
плечі Івана Васильовича та його дітей. Можливо, через те завів 
батько зі старшим сином таку розмову: 

– Не твоя справа, синку, біля печі ходити. Дуже ми з матір’ю 
хотіли, щоб вийшов ти у люди. Зібрані з цією метою гроші ле-
жать. Маєш сісти за підручники, щоб цього року бути в універ-
ситеті. 

Жодного слова не сказав Іван Васильович про Таню. Михай-
ла це вразило. Бачити дівчину вдома, постійно відчувати її при-
сутність було для нього так звично, як дихати. Тому відповів: 

– В університеті я вже, мабуть, не буду. Дайте, тату, згоду на 
шлюб. 

До такої відповіді Іван Васильович був готовий. 
– Наречена – Тетяна? 
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– Інші не подобаються. 
Небалакучі були обидва, розуміли один одного з півслова. 
– А її батьки? 
– Думаю, проти волі дочки не підуть. 
– Де житимете? 
– У прими йти негоже. Прошу мене відділити. 
Минуло кілька місяців – пішли по місту чутки. Мовляв, пан 

Кужель видає старшу дочку заміж. Житло для молодих уже при-
дбав – новий особняк з високими підвалинами та різаним де-
кором на Стриженській вулиці. 

Не все люди знали. Будинок той придбали для молодят їхні 
батьки в однакових частках. Завдяки здоровому глузду, прита-
манному пану Кужелю молодшому, та здатності його дружини 
до компромісів, їхня дочка об’єднала свою долю з хлопцем із 
чернігівської околиці, який молився на Таню, поділяв її інтереси 
та помисли. 

Забезпечивши молоде подружжя всім необхідним, узяв 
Олексій Володимирович тямущого зятя до себе на завод. 

Тануло, минало, йшло у вічність дев’ятнадцяте сторіччя. До 
початку двадцятого залишалося менше трьох років. 
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ЧАСТИНА ДРУГА

Окреме житло для молодої родини – надійний захист від 
усіляких негараздів. Під час закладин будинку було дотримано 
звичаю: старший майстер узяв у руки рушника, поцілував його, 
промовляючи: «Господи, допоможи». У новозбудовану хату уві-
йшли з іконою, вишитим рушником, хлібом-сіллю та надією на 
щастя. Новий дім – вікнами на південь, за розмірами більший 
від попереднього, щоб не зменшилася сім’я, збудований на 
горбку, на цілині, де земля «спокійна», немає вологи, ранком 
не буває роси, охоче лягає худоба, де можна вдало розмістити 
господарські споруди, – городом виходив до річки, у нашому 
випадку – до Стрижня. Життя в такій оселі біжить, як музика 
дзвенить. Узимку дім зігріває, влітку дарує прохолоду. Товсті 
стіни не дають вуличним шумам проникати всередину. Тиша та 
спокій тут нікому не завадять. Ніколи господарям відволікатися 
на стороннє, бо вдалися вони до приємних і радісних турбот. 
Тішаться Таня й Миша діточками. Старшій Маринці вже сьомий 
рік пішов, меншому Володі – лише кілька місяців. 

Як квочка з курчатами, так і Таня з дитятами. Ледь поворух-
нувся синок, біжить до нього з кімнати, де зазвичай бавиться з 
дочкою. Допомогти молодій мамі у її справах нікому, бо свекру-
хи нема, матінка дітей доглядати не звикла, а надійну няньку 
знайти тяжко. Та нічого, свої дітки – мамина втіха. На долю Таня 
не нарікає, бо сама її вибрала. 

Кривава бійня – російсько-японська війна не зачепила їхній 
дім чорним крилом, що не можна сказати про родину дядечка 
Олександра. Війна забрала у нього єдиного сина – коханого чо-
ловіка Каті. За царя й Вітчизну віддав Сергій своє молоде життя. 

Надворі гуляє бабця-зима – кістлявий ніс, брови – крижинки, 



Крізь дим та кіптяву

123

вії – сніжинки. Недарма вчора голуб, відпочиваючи, ховав одну 
лапку в пір’я, тулилася до оселі сорока – принесла у дзьобі віхо-
лу; та, ходячи містом, намітає кучугури, засипає снігом паркани, 
виє, ніби вовк, уночі, жалібно стогне вдень. Коли вгамується? 

Як оком глянеш, бредуть містом сутінки, лягають на будин-
ки можновладних чиновників, міщан, купців та відставних вій-
ськових.

Біля оселі колишнього голови губернської управи Василя 
Михайловича Хижнякова, утопивши ногу в заметі, дрімає ліх-
тар. Про що він думає, що згадує? Знає, старезний, що під час 
перебування Хижнякова на посаді міського голови постали в 
Чернігові нові школи й лікарні, проведено водогін, устатковано 
гасове освітлення, обладнано базари. Сам губернатор не під-
німав на шановного Хижнякова свій голос. Представили якось 
Василя Михайловича – й не лише його – до звання почесного 
громадянина Чернігова – міністр внутрішніх справ усі кандида-
тури відхилив. Чому? Губернатор Андрієвський довів до відома 
міністра, що не вбачає в діяльності заслужених людей нічого 
визначного. 

Сумує гасовий ліхтар у сутінках. Не спішить до нього ліхтар-
ник, не ставить драбину, щоб залізти, засвітити лампу. Забарив-
ся в дорозі, не поспішає в завірюху чи застряв десь у заметі? 

Цокає на стіні годинник. Таня співає колискову:

«Ходить сон біля криниці,
Носить спання в рукавиці.
Чужих дітей пробуджає,
А Володю присипляє. 
Ступи, сонку, ступи до нас. 
Буде тобі добре у нас». 

Заснула дитина – спить собі, доля її росте. Скоро прийде з 
роботи тато, будуть вечеряти. 
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Уже й лампа засвічена, а чоловіка нема. До його затримок 
Таня ставиться терпляче. Переконала свого часу чоловіка, що 
без належної освіти неможливо себе реалізувати, зробила все, 
щоб склав її Михась кандидатські іспити в Київському універси-
теті. Тепер у помічника присяжного повіреного Сергієнка багато 
справ. Запити, довідки, інші дрібниці забирають багато часу. 

Приніс якось цікаве – альманах «Хвиля за хвилею». Після 
прийняття закону про свободу друку, який дозволяв видавати 
національними мовами періодичні видання, це була перша 
збірка творів українських письменників, яку впорядкували Бо-
рис Грінченко та Михайло Коцюбинський – віднедавна живе в 
Чернігові. Той альманах, просіяний через сито цензури, вида-
ний в друкарні місцевого земства, був адресований не лише 
простим людям, а й інтелігенції теж. 

Потім був збірник «Дубове листя», присвячений пам’яті 
Пантелеймона Куліша, впорядкований тими ж чернігівськими 
письменниками та Миколою Чернявським. Птахів пізнають по 
пір’ю, а людей – по мові. Твори, які подобаються Грінченку, – 
невигадливі, реалістичні, зрозумілі простому люду, стоять там 
поруч з новаторськими, оригінальними – такі до смаку Коцю-
бинському. 

Були ще альманахи: Миколи Вороного «З-над хмар і з до-
лин», Миколи Чернявського «Перша ластівка», Івана Липи «Ба-
гаття», Остапа Луцького «За красою» та інші. Ніхто з авторів не 
вдався в своїх творах до заспіваних піснями, затанцьованих го-
паком, залитих горілкою оповідей, що крають душу. Однак усе 
читалося, бо такі книги для людей – як вікна для хатин. 

Таня тішиться тим, що рідне місто багатіє талантами, які роб-
лять Чернігів другим після Києва культурним центром України. 
Вона знає, що неординарні люди мають звичку збиратися по 
понеділках на Сіверянській вулиці в домі Коцюбинських – за-
тишній оселі Михайла Михайловича та Віри Устимівни – в ді-
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воцтві Дейші. Читають твори авторів-початківців, обговорюють 
програми літературних вечорів, організують концерти відомих 
колективів і співаків та виставки картин.

Скрипнула хвіртка, Таня взяла лампу, щоб посвітити чолові-
ку в передпокої. Вона любила такі хвилини. Рідний, коханий, з 
морозу – холодний, після робочого дня – стомлений, зараз він 
переступить поріг. Посміхнувшись, про щось спитає, візьме на 
руки Маринку, поцікавиться, як її справи. 

Чутно, як на ґанку тупотять ногами. Михась іде не сам, когось 
веде. 

Незнайомий мужчина та хлопчик на вигляд восьми років 
– патлаті, як ведмеді, обоє в потертих кожухах, – нерішуче пе-
реступили поріг. Гості ледь трималися на ногах. З усього було 
видно, що вони – мешканці нічліжного будинку, опинитися в 
затишку теплої оселі не сподівалися. Маринка розгублено тули-
лася до маминих ніг. 

Голодним і холодним – не до розмов, треба запросити їх до 
столу. Вигадливі страви в цьому випадку зайві. Гарячий супчик з 
хлібцем та скоріше, ніби кошенята до груби, в тепле ліжко. 

Коли незнайомці лягли, господиня перевела дух. Не питала 
чоловіка, що поєднує його з цими людьми. Швидка, як блискав-
ка, поклала дітей спати та – під ковдру, притулитися до рідного 
плеча. 

Михась пригортає дружину до себе, від цього йде обертом 
її голова. Хвилини близькості з коханим чоловіком, даровані їй 
долею, були б не так бажані Тані, якби не їхня духовна єдність, 
яка робить жінку сильною, надихає, вселяє впевненість у за-
втрашньому дні. 

Чим живе країна? Далеко на сході жаріє російсько-японська 
війна. Незнайомі люди завітали в оселю. Звідки вони прийшли, 
що у них на думці? Це поки що несуттєво для жінки, яка зосе-
реджена на дітях і чоловікові.
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– Таню, в Петербурзі розстріляли мирну демонстрацію. За 
наказом царя. Багато вбитих і поранених. 

У чоловіка тривога в голосі. Як не в’яжеться це з теплом, яке 
від нього йде, з тишею в їхній спочивальні, з мирним сном ді-
тей! Навіть з хуртовиною за вікном. 

– Люба, ці люди – звідти. Наш земляк, що мешкав у перед-
місті Петербурга, повернувся на батьківщину. Хлопчик – його 
син. Кривавий розстріл забрав у дитини матір. Перебивають-
ся милостинею. Цей царський урок та невдачі на японському 
фронті здатні пробудити народ, відкрити йому очі на те, що від-
бувається. 

Стукали в стіну потривожені вітром віконниці. Таня пожалку-
вала, що не закрила їх на ніч. 

– Ти зазирнув у папери цих людей? 
– Там – усе гаразд. Чоловік – із місцевих селян, звуть його 

Микита Тихий. З відпускним свідоцтвом був виселений до Сибі-
ру, був на коні й під конем, бачив лози й верболози, шилом уміє 
голитися. Одружився з міщанкою з Петербурга, деякий час жив 
там, тепер повернувся додому. 

Наступного дня була неділя, в святий день нічого не робили. 
Чекаючи поки куховарка збере сніданок, розговорилися. Мики-
та розповів, що трапилося в Петербурзі: 

– Вів нас до царського палацу піп Гапон. Йшли з молитвами, 
в руках несли ікони й хоругви. Крокували радісно, вірили в те, 
що цар нас прийме, вислухає, наділить миром та хлібом. Він же 
прошив нас кулями. 

Таня засумнівалася: 
– Щось тут не так. Стріляли не лише в людей – в ікони! Не 

може бути, щоб цар дав такий наказ. 
– Коли це було? – поцікавився Михась. 
– Дев’ятого січня. Минулої неділі, – скрушно похитав голо-

вою Микита. – Святого дня не роблять, не рубають сокирою, 
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бо неділя – «не діля». Відрубане такого дня поліно навіть через 
кілька років саме спалахне й згорить. А там гинули люди. Церк-
ва велить не гніватися на кривдників, прощати їм зло. Чи можна 
таке забути? В православну кров умочив цар свої руки. Чи не з 
такої оказії бува лихо? Відібрав Миколка в мене жінку, осиро-
тив дитину, пустив нас по світу. 

– Куди ви тепер? Додому? 
– Якби мав землю, так би й зробив. У нашому селі на трид-

цять вісім дворів – тридцять дві десятини. У сусідньому – по три 
десятини на ревізьку душу. Фактично це менше. Земля погана: 
пісок, болото, глина. Мало у селян вигонів, лісу й луків. 

– А взяти в оренду? 
– Справа – збиткова. Плата за землю набагато перевищує до-

хідність. Віддай урожай, потім шукай грошей, щоб розрахувати-
ся з поміщиком. А казенні, мирські та земські внески? Куди від 
них подітися? Народ у скруті. Велике лихо не стоїть біля порога, 
стукає в двері. 

Перехрестившись на ікони, почали снідати. Біля кожного 
прибору лежала серветка, стояла кришталева таця під ніж і ви-
делку. Срібні сільнички, видельця для салатів, фігурні щипці 
для цукру й печива, фаянсові підставки під сир, скляні вазочки 
й розетки для варення, десертні тарілочки – звичайне сервіру-
вання столу здавалося сьогодні надто вишуканим, зайвим. 

На сніданок подали макарони з м’ясною підливкою, сир, 
млинці зі сметаною й шкварками, печиво та булочки до чаю з 
молоком. Меню було невигадливе, але від усього, що стояло на 
столі, хлопчику – звали його Троня – стало моторошно. Замур-
заний, давно не підстрижений, він соромився щось узяти й не 
знав, куди подіти свої руки. Незграбно скорчившись, перебирав 
торочки скатертини, потім заходився роздивлятися пантофлі на 
своїх ногах. 

Тані було шкода дитину. Поклала йому на тарілку сметани й 
запросила брати зі столу все, що бачить. 
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Удячно поглянувши на господиню, Троня шмигнув носом 
і взявся за млинець руками. Не скористався виделкою, й Ма-
ринка, гмикнувши в кулачок, поглянула на матір. Таня дорік-
нула доні очима. Вона знала, що в селі заведено брати млинці 
руками, класти на них шкварки, або, розриваючи на частини, 
мочати в сметану, після чого – їсти. Так робила свого часу мама 
Нестора. Де тепер колишній служка? Як склалася його доля? 

Михайло продовжив розмову:
– Лихо вже в спільному домі, хоч про це мовчать. Село бун-

тує в багатьох губерніях, зокрема – в Полтавській, Харківській і в 
нашій, Чернігівській. В Остерському повіті вбито поміщика Вла-
димирова – куркуля, донжуана й грубіяна. У Стародубському 
висікли різками князя Усусова. Бунтували селяни села Володь-
кова Дівиця Ніжинського повіту, обурені поміщиком Голіциним. 
Управитель маєтку підвищив орендну плату – селяни відмо-
вилися її платити. Що вчинив управитель? Удався до продажу 
землі окремими наділами. Бунтівники вийшли на спірне поле 
й зорали його. Справника, який прибув із Ніжина, зустріли во-
рожо, накликали тим самим на себе лихо – загін стражників та 
урядників. Триста осіб було в тому загоні, очолив його помічник 
чернігівського поліцмейстера та кілька станових приставів. Під 
час обшуку селяни чинили опір, після чого губернатор «ощас-
ливив» Володькову Дівицю військами, сам привів їх у село; по-
чалися арешти, екзекуція. 

Помовчавши трохи, Миша поцікавився:
– Як ви вважаєте, проти чого виступили селяни? Проти само-

державства? – І сам же відповів: – Хотіли мати землю, щоб ви-
рощувати на ній хліб, якого їм не вистачає. 

Поснідавши, гості подякували господарів за нічліг та часту-
вання – з тим, щоб іти, куди бачили очі. 

Михась наділив Микиту кількома асигнаціями, запросив 
обох на нічліг. З подякою уклонившись господарям у ноги, Ми-
кита запевнив, що вони так і зроблять. 
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Іти геть Троня не квапився. В поношеному кожушку, худий, 
мов тріска, маленький, але меткий, відбіг на кілька кроків від 
будинку й озирнувся, щоб переконатися, що на нього дивлять-
ся з вікна. Якби тієї миті не запищала, як комарик, дитина, Таня 
постукала б у шибку, щоб Троню зупинити. 

– Добре, що перестало мести. Де проситимуть вони милос-
тиню? На Новому базарі чи біля однієї з церков? Поможи їм, 
Боже! Дай сили знести всі негаразди, які на нас чекають, – ше-
потіла молодичка, прикладаючи дитину до грудей. 

Жила в достатку, в злагоді з чоловіком, раділа діточкам, що 
підростали, й подумки бачила себе в одній із місцевих шкіл за 
вчительським столом. 

Водночас батьківська оселя Тані жила своїм життям. Напо-
ловину спустіла, сумувала за тим часом, коли здіймала там га-
лас дітвора, збиралася за столом уся родина, забігали на вогник 
численні приятелі. Не вистачало оселі частих візитів Віті – той 
учився в Києві на художника. Сумувала оселя за загиблим на 
війні Сергієм та раділа п’ятирічному хлопчику Сергійку – єдино-
му Катиному синові. 

Не всидить сьогодні шибеник удома. Просить маму дозволи-
ти йому прогулянку. Та йому докоряє:

– Хто тікає від мене, щойно вийде за хвіртку? Хто біжить, як 
ошпарений, до Катерининської церкви, щоб скотитися з гори? 
А вона крута! 

Катя бере сина на руки, він галасує й брикається. 
– Постривай, дозволю прогулянку з кимось із дідусів, якщо 

пообіцяєш не просити замість обіду тістечка. 
Молода вдова нудьгує, печаль їсть її серце, як іржа залізо. Каті 

невтямки, що прогулянка з дитиною на свіжому повітрі була б 
їй корисною, позбавила б суму, який охопив її після смерті коха-
ного чоловіка. Жіночі улюблені справи – малювання, рукоділля 
та гра на піаніно, які заспокоюють нервову систему, Каті не до 
душі. Вона в розпачі, ходить, як не своя. 
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Мати, поспішаючи з дочкою в будинок Дворянських зборів 
на перегляд картинок полковника Малиновського, тобто кіно, 
її вмовляла:

– Лише щасливі жінки можуть дозволити собі сумувати. Не 
потурай журбі. Вона тебе ножем під серце, а ти їй – під ніс пер-
цю. 

Олена Миколаївна впевнена, що усмішки зустрічних моло-
диків, адресовані дочці, допоможуть тій подолати нудьгу. Все 
марно. Ночами Катя черпає з душі тугу, зрошує подушку сльо-
зами. Це не додає їй здоров’я. Олена Миколаївна нетерпляче 
чекає весни, щоб вирядити молодшу дочку на води. 

Події, які не загрожують родинному благополуччю, Олена 
Миколаївна обходить увагою, тому не бере участі у розмові, 
котра відбувається між її чоловіком та його братом. Вони ж, уса-
мітнившись у кабінеті, неабияк занепокоєні. 

Селянські заворушення, тобто підпали поміщицьких угідь та 
погроми маєтків, набули неабияких масштабів. Старший із бра-
тів Кужель зазнає величезних збитків. Підпалюють його збіжжя, 
рубають та вивозять деревину, крадуть худобу. Чому так відбу-
вається? Точка зору Олександра Володимировича на події збі-
гається з офіційною:

– Великої шкоди російській державі завдають демократи всі-
ляких мастей. Це вони підбурюють людей бунтувати. Все, що 
коїться – наслідок недбалого ставлення влади до діянь соціал-
демократів, есерів та марксистів – останні оголосили себе про-
роками. Вжити всіх заходів, щоб ці люди замовкли, й устано-
виться порядок. 

Пан Кужель старший дістає з кишені носовика, заносить його 
над потилицею й залишається в такій позі, демонструючи брату 
готовність чекати підтвердження своїм словам скільки завгод-
но. Землевласник, який володіє більше ніж трьомастами деся-
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тинами орної землі, лісовими угіддями та численними сіноко-
сами, він боїться все це втратити. 

Олексію Володимировичу відомо, як його брат хазяїнує: 
повна економічна залежність селян, котрі поставлені на коліна 
строгими правилами випасу та водопоїв для худоби, надзви-
чайно тяжкі умови оренди землі не дають людям зводити кінці 
з кінцями, до краю їх озлобляють. 

Довелося Олексію Володимировичу згадати минуле:
– Подейкують, що Тарас Шевченко, який відвідував свого 

часу нашого земляка Тарновського, запевняв тодішнього влас-
ника Качанівки, що гнобити селян – не лише злочинна, а й не-
безпечна для поміщика справа. Зневірені люди можуть зважи-
тися на таке, що зазвичай не спало б їм на думку. 

«Поглянь на свої доглянуті краєвиди, – мовив крутому панові 
Тарас. – Колись ночами тут витимуть вовки». Василь Васильо-
вич відповів так, як звик це робити: «Накажу їх перестріляти». 
Тарас не вгавав: «Твій палац перетвориться на притулок для 
безхатченків».

«Збудую їм приюти в інших місцях». 
Народний поголос доносить до нас цю розмову в різних ва-

ріантах, залишаючи закладений в неї зміст. Мабуть тому, що 
улюбленого Кобзаря українці визнають за свого пророка. 

Ліберальні погляди молодшого брата Олександр Володими-
рович не поділяє. Рік тому він вітав розпорядження уряду закрі-
пити за селами бунтівних губерній – серед них – Чернігівської 
– поліцейських стражників. Манна небесна у вигляді «благочи-
ния, спокойствия й порядку», на яку пан Кужіль старший чекав, 
на голови поміщиків не впала. Безпорадність інституції страж-
ників на селі була очевидна, це орало по серцю Олександра Во-
лодимировича плугом. Через те він відрізав:

– Звинувачувати в усьому поміщиків, забуваючи про голоту, 
яка пустилася берега? Бунтівні ідеї – не доморослі, вони сюди 
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завезені. Скажеш – ні? По селах в усіх повітах бачили людей, що 
поширюють листівки. Брошури та книги революційного змісту 
доставляють поїздами та екіпажами, розвозять по селах воза-
ми. Зайшлі люди, пробираючись лісовими стежками, несуть цю 
макулатуру на плечах, роздають крамолу в друкованому вигля-
ді селянам, рекомендуючи її читати й передавати іншим. 

Треба було йти, і Олександр Володимирович підвівся. Чим 
не нагода взяти із собою онука? 

Посадивши Сергійка в сани, обгорнувши його з усіх боків 
пледом, пан Кужель старший наказав кучеру їхати до нотної 
крамниці Козуба. Хотів придбати дружині щось із Моцарта. Си-
дів у санях гордовито, як той пугач, котрому не треба дзеркала; 
і так знав, що гарний. 

Йому аби день до вечора, прокатає онука містом і почне зби-
ратися на бал-маскарад – якщо хотіти, веселощі в місті знайти 
можна. Захід – для чиновників та їхніх дружин, але то – нічого. 
Живому треба багацько. Поїсть там пан Кужель старший, поп’є, 
не уникне танців. На балу будуть перші красуні міста. З такої 
нагоди побігли сьогодні всі, як одна, до модного салону «Ма-
дам Софі». Пану Кужелю цікаво, в чому прийде на бал непере-
вершена мадам Барвінська. Щоб запросити її на танок, вишику-
ється черга залицяльників, до яких красуня зазвичай байдужа. 
Ніхто з тих панів не складе конкуренцію Олександру Володи-
мировичу. Його маскарадний костюм, пошитий відомим у місті 
шевцем, нічим не поступиться закордонним. Має лише завер-
нути до розпорядника балу Якушинського, попередити, щоб 
без нього не починав, і – в перукарню. Чоловіча краса так само, 
як і жіноча, потребує матеріальних витрат. Усі вони – ніщо в по-
рівнянні з тим, яку купу грошей викине пан Кужель старший на 
балу. З картами йому не щастить, у більярдній – теж. Лотерея 
алергі, конфетті й серпанок, бутоньєрки живих квітів – усе ще 
коштує неабияких грошей. Ціни в буфеті на вина будуть високі, 
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про це краще не згадувати, бо то дрібниці в порівнянні із за-
доволенням, яке він отримає від загальних веселощів, танців 
та спілкування з дамами. Потім буде вручення призів за кращі 
маскарадні костюми. Апогеєм свята стане присудження мадам 
Барвінській – більше нікому – титулу першої красуні Чернігова. 

Олександр Володимирович згадав про онука. Чого він при-
нишк? Що дитину здивувало? Озирнувся. 

За ними бігли. Затрапезного вигляду чоловік у поношеному 
кожусі намагався зупинити хлопчика років восьми, що летів за 
саньми, мов прудкий горобець. 

Пан Кужель велів кучеру спинити коня. 
Сани стишили свій рух, хлопчик отямився, ноги його поваж-

чали, руки потяглися до шапки, що з’їхала на очі. 
– Агов, добрі люди! Підійдіть-но сюди! – звернувся до обох 

пан Кужель. 
Мужичок прискорив свої кроки. 
– Постривайте! Маю вас дещо спитати. 
Хлопчик потяг мужика за рукав. Той, стверджувально хитнув-

ши головою, покрокував до саней. 
Пан Кужель розкинувся на сидінні, й згорда, ніби знехотя, за-

вів розмову: 
– Бачу, що ти – селянин, нужденна людина. Будь так 

люб’язний, поясни мені…
Чоловік став проти пана, як окунь проти води. 
Олександр Володимирович вів своє: 
– Ви старцюєте. Чи я помиляюся? 
Мужик трохи пом’явся й недбало, в тон своєму співрозмов-

никові почав стригти проти шерсті: 
– Живу я, пане Кужелю, як знаю. Не тягну з голови шапку. Не 

стою перед вами на колінах, по моїй спині не гуляє нагайка. Не 
впізнали ви мене, воно й зрозуміло. Не кум я вам, не сват і не 
брат. Один із тих, кого за вашою вказівкою упекли в Сибір. 
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Олександр Володимирович насупився. 
– Ти – гострий, мов бритва. Здається мені – Микита, на пріз-

вище – Тихий. 
– Так, це – я. 
– Де влаштувався? Чим займаєшся? 
– Мешкаю під високим тином, працюватиму на своїй землі. 
Пан Кужель стверджувально хитнув головою:
– Придбати наділ – добра справа. 
– Вашу земельку на всіх поділимо й будемо на ній хазяйнува-

ти, – говорив, ніби ножа гострив, Микита. 
– Що ти верзеш? Поліцейська дільниця – поруч, буцегарня 

– теж. 
– То – нічого! Пересиджу морози там, безхатченку – аби в 

теплі. А навесні прийду до вас. По земельку. 
Олександр Володимирович дістав з кишені гаманця. 
– Хочете відкупитися? – засміявся Микита. – Гроші візьму, 

якщо даєте. Спину на вас гнув, належної плати не бачив. Але ви 
мене не купите. По земельку все одно прийду. 

Пан Кужель простяг асигнацію хлопчикові. Той заперечно 
хитнув головою. 

– Бери, Троню! Пан не збідніє, – підбадьорив дитину батько. 
– Не треба, – мугикнув той, дивлячись на Серьожу. 
– А навіщо ти біг? 
– Хотів прокататися, – здвигнув плечима Троня. 
Кучер стьобнув коня. Донедавна Максим працював завод-

ським майстром на канатному заводі. Після відомої травми 
взяв у руки віжки, сів на передок. Місце, певна річ, не прибут-
кове. Щоб щось мати, треба щодня продавати очі псові, пильну-
вати, яким вітром віє, догоджати хазяїну. Тому хльоскає Максим 
коня. Скоріше – від лихих людей, щоб забув пан Кужель про не-
приємну розмову, заспокоївся, не думав про те, чим загрожу-
вав йому збіглий засланець. Лише в цьому випадку зглянеться 
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вельможний пан на кучера, збільшить йому зарплатню, чимось 
обдарує. Пан він – добрий, якщо знати, з чим до нього підійти. 

Максим не помилився. Того дня знайшов у своїй кишені зна-
йому асигнацію. Певно, пекла вона пану руки, якщо поквапився 
той її позбутися, не розбираючи, до чиєї кишені кладе ті гроші. 

– Дідуню, то були погані люди? – шепотів Сергійко, звільняю-
чись біля двору від пледа. 

– Звісно! – реготав пан Кужель, передаючи онука Катерині, 
яка вибігла з дому. 

Бажання їхати на бал-маскарад йому як рукою зняло. 

* * *
Дружина Йосипа Шифрина з певного часу відчуває неспо-

кій. Справа в тому, що Роза підозрює чоловіка в непристойно-
му, з її точки зору, роді занять. Маючи тверезий розум, вона, як 
шахіст на шаховому турнірі, бачить на кілька ходів уперед, що 
трапиться з нею та її дітьми в тому чи іншому випадку. Від опти-
містичності таких прогнозів залежить настрій хазяйки добропо-
рядного дому, її ставлення до всіх, хто відволікає її чоловіка від 
домашніх обов’язків. Ось чому численні візити незнайомих їй 
людей Розу спершу здивували, а після того, як було знайдено в 
домі книги та брошури недвозначного змісту, обурили. 

Родина щойно поснідала, і Роза, відіславши дітей до сусід-
ньої кімнати, завела розмову з чоловіком: 

– Чи знаєш ти, про що йде мова в тих паперах? Йосю, не кажи 
мені, що ти їх не читав. 

Розуміючи, що витягти з чоловіка відверту відповідь буде не-
просто, заголосила, ніби за небіжчиком: 

– Що сталося з головою мого чоловіка, якщо дозволяє він 
якимось голодранцям нести в наш дім усе, що їм заманеться? 
На що сподівається батько моїх дітей, нехтуючи інтересами 
своєї родини? Що з нами буде? Прийдуть у дім казенні люди, 
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надінуть на мого чоловіка наручники. Хто піклуватиметься про 
дітей, коли їхнього батька кинуть за грати? Хто покладе руку на 
голівки хлопчиків під час кадуша? Нікому буде благословити їх 
перед суботньою трапезою. Не буде в домі чоловіка, щоб подя-
кувати Господу, перш ніж відломити шматок від хали! 

Йосип порівняв зовнішній вигляд дружини з її зображенням 
на світлині, що була зроблена вісім років тому та висіла в ра-
мочці на стіні. Молоденька Роза – кучеряве волосся заплетене 
в косу – разом із Вірою та її чоловіком Павлом – їхній будинок 
видно з вікна – на тлі багатолюдного ярмарку. Гарненька ді-
вчина, трішки ревнива й навіжена, завжди весела – такою була 
його Роза. 

Спокій та злагода панували в їхньому домі на початку по-
дружнього життя. Залишивши лавку Малісова, Роза переміс-
тила увагу на чоловіка й дітей. Заручившись матеріальною під-
тримкою свого батька, ініціювала купівлю на Бобровиці ділянки 
землі під будівництво нової оселі. Зробила все, щоб її чоловік 
залишив лавку Зубка, поклав край своїм фліртам із тамошньою 
челядкою. Незважаючи на часті вагітності й пологи, Роза зроби-
ла все, щоб будівництво не затяглося. 

Йосип визнавав за дружиною право домінувати в родині, 
проте не розумів, як може вона не бачити, чим живуть їх спів-
вітчизники. Тому не стримався, щоб не сказати того дня:

– Чи я вам ворог? Молю Бога, щоб зглянувся він на мою дру-
жину, дав їй зрозуміти, що не всі євреї мають суботню халу на 
столі, як маємо її ми. Не всі українці, росіяни та люди інших на-
ціональностей заможні. 

Сперечаючись із чоловіком, Роза мала звичку не стояти без 
діла. Руки її весь час шукали роботу. Діставши з кошика оселед-
ця, заходилися його чистити, в той час, як думки роїлися навко-
ло болючої теми. 
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– Це все, що мав сказати мій чоловік? Годуватиме він людей 
папером? 

Роза, знявши з плити каструлю, потяглася за рушником. Ви-
ливши окріп у таз, вивернула вміст каструлі на тарілку. Варені 
овочі зайшлись гарячим паром – картопля в «мундирах», морк-
ва та яйця – одно з них тріснуло під час варки, випустило білок. 

Спостерігаючи за дружиною, Йосип хотів зрозуміти, що саме 
намірилася вона готувати. Він був упевнений, що Роза все розу-
міє, тільки не хоче в тому зізнатися. 

«Треба було вчора викласти їй правду, – подумав. – Пішов у 
синагогу по свічки й забув їх купити, бо переймався справами 
одного з товаришів, відвіз його в лікарню. Застудився юнак, роз-
носячи по селах листівки, тяжко захворів. Хто йому допоможе, 
якщо не я? Усі євреї один за одного стоять горою – ось основ-
ний закон нашого народу», – подумав Йосип, але сказав інше: 

– Моя дружина, мабуть, помітила, що серед людей, проти 
яких вона настроїлася, багато юнаків однієї з нами національ-
ності. Творець велів єврейському народові запроваджувати 
в життя його моральні закони. Моя дружина недостатньо мо-
лилася, якщо Господь дозволив їй про це забути. Хіба не вона, 
благословляючи дочок, благає Господа уподібнити їх Рівці, Сарі, 
Леї та Рахелі? Хіба не радіє вона, коли я прошу Всевишнього 
уподібнити синів Єфроїму й Менаші. 

Йосип був задоволений своєю промовою. 
Роза жужмила в руках рушник. Кинувши його в таз із водою, 

поклала руки собі на стегна. Прибравши таку позу, стояла, ніби 
вкопана, формуючи в голові нищівну фразу: 

– Де був мій розум, коли виходила я заміж за такого…
– За якого такого? – вискнув у тон дружині Йосип. 
– За.., – Роза замовкла, руки її впали; сама вона, не в силах 

поставити символічну крапку над і, сіла на підлогу. 
– Розочко, навіщо так хвилюватися? – поповз до дружини на 
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колінах Йосип. – Не спиталася, а лаєшся! Ніхто не дізнається, що 
лежить у нашій коморі. Кому збреде в голову, що в чоботях, які 
юнаки розвозять по селах, лежать листівки? 

Грім серед зими не вразив би жінку так, як ці слова. Розкрив-
ши рота, щоб набрати в легені повітря, Роза сплеснула руками й 
завмерла в такій позі, намагаючись осягнути ступінь небезпеки, 
що загрожувала їхній родині. 

Йосип, стоячи перед дружиною на колінах, схилив повинну 
голову їй на плече. 

«У домі пахне оселедцем, – подумав. – Мабуть, готується мій 
улюблений форшмак. То в чому справа? Що мені заважає за-
пропонувати дружині свою допомогу?»

За хвильку, засукавши рукави, налягав на ручку м’ясорубки, 
в той час як Роза, однією рукою витираючи сльози, підкладала 
йому складники національної страви. Усвідомлення того, що 
коханий чоловік, нехтуючи родинними інтересами, присвячує 
себе богоугодній справі, не зігрівало душу жінки. Воно давало 
надію на те, що скрутної хвилини Господь їм допоможе. 

«Криком не переможеш. Навіщо дорікала я чоловікові за те, 
чого не розумію?» – закидала собі Роза, підбиваючи форшмак 
на масло. 

Зимовий день, радіючи сонцю, яке проглянуло з-за хмар, на-
ділив усьому, що було за вікном, теплих фарб. Коли ще, якщо не 
такого дня, дітлахи біжать із хати? Волочать за собою санчата; 
прихопивши шматок картону чи лахманину, біжать до Десни. 
Вкрилася синьоока красуня льодяною ковдрою. То – нічого. Не 
купатися біжить до неї малеча – кататися з гори. Лід міцний, хоч 
гармати коти. 

Дивиться Роза у вікно – її діточки теж туди спорядилися. Хто 
з них вночі кашляв? Певно, що Сарочка. Не можна пускати її до 
Десни. Надихається морозним повітрям – захворіє. Решті треба 
наказати, щоб слухалися старшого. До ополонок, яких на Десні 
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багато, він малих не пустить. Прослідкує, щоб не їли снігу, коли 
захочуть пити. На старшого покластися можна. Ось уже й санча-
та виніс із повітки. Кого на них посадить? Певно ж Сарочку. 

Накинувши на голову хустку, стрімголов біжить Роза з дому. 
На ходу міркує, чим відволікти хворобливу доню від думок про 
небезпечні для неї зимові розваги. 

«Пообіцяти купити їй ляльку? Така приманка доні – нецікава. 
Сказати, що поведе її тато в цирк, – рюмсатиме. Злякалася там 
ведмедя, цирк їй не до вподоби. Нічого не вдієш! Треба дозво-
лити доні те, чого не торкалися досі її руки, до чого тягнеться 
вона всім своїм єством. 

– Сарочко, люба моя дитино! Ходімо додому! Дам тобі скри-
почку, будеш на ній грати. 

– Ту, що в скрині? – дитина не тямить себе з радощів. 
– Ту саму, рідна! – сміється матір. 
Скрипці, яку Роза зберігає, сто років. Грали на ній її діди-пра-

діди в дерев’яному трактирі з номерами, який стоїть на розі 
Шосейної та Воздвиженської. Звучну назву «Царград» вигадали 
колись для свого готелю ярославські селяни Сидір Сорокін та 
Олексій Сидоров. Відпущені на вільні промисли, вони з успіхом 
вели тут справу. Інших готелів, де могли б зупинитися приїжджі, 
в Чернігові тоді не було. Родинний переказ говорить, що гру на 
дідівській скрипці слухали Пушкін, Шевченко й Лев Толстой, які 
зупинялися свого часу в «Царграді». 

Відвела Роза дитину в дім, посадила її на ліжко, поклала на 
коліна дочки коштовну скрипку, сама побігла перевірити, як 
пов’язані шарфи у решти дітей, чи щільно сидять на їхніх голів-
ках шапочки, чи не забули вдома рукавички. Упевнилася, що 
все гаразд, і строго наказала на Десні не затримуватися, дома 
бути в обід. Провела за хвіртку й повернулася в дім. Можна 
було перепочити. 

– Чи не пора моїй дружині взяти собі помічницю, яка, задля 
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куска хліба й теплого кутка, буде прислужувати в нашому домі 
вірою-правдою? – звернувся до дружини Йосип. 

– Поки нема чим за послуги платити, буду обходитися без 
чиєїсь допомоги, – відмахнулася Роза від такої пропозиції, з по-
дякою посміхнувшись чоловікові. 

– Питала одна селянка, чи не візьмемо її до себе в найми, – 
не вгавав Йосип. 

– Хто така? 
– Безземельна. Мешкає в селі з матір’ю. Трапляється, крихти 

хліба на столі не мають. Дівчину звати Маня. Згодна на всі умо-
ви, сидить у сусіда, чекає на твоє рішення. Може, погодишся? 
Рука того, хто дає, не оскудіє. 

– Гаразд, хай зайде. Поговорю з нею. 
Йосип мав ще одну причину бігти до Павла. Сусід мав повер-

нутися з Києва. Що він розповість? 
Павло був удома. Озирнувшись, – чи не підслуховує хтось? – 

доповів:
– Є відомості про розстріл мирної демонстрації в Петербурзі, 

про селянські заворушення й циркуляри, адресовані губерна-
торам. Усе треба роздрукувати й розвезти по повітах. На печі 
сидіти не будемо, їдемо наступного тижня. Щоб Роза не репе-
тувала, вигадай причину, чому повеземо товар удвох. Якщо бо-
їшся, залишайся вдома. А відважиш – удвох воза переважимо. 

Треба було в дорогу, вдома не сиділи. Поїхали щасливого 
дня – у вівторок. Збиралися на три дні – харчів брали на тиж-
день. Сани завантажили мішками з вівсом для кобили й тим 
товаром, від якого тхнуло дьогтем. Чим ще мали смердіти нові 
чоботи? На світанку, по морозу рушили Йосип та Павло в доро-
гу. Знали, коли їхали, не знали, коли вернуться. 

Того року восени дуб не скинув листя, мороз у січні аж трі-
щав. Поривчастий північний вітер голками колов у обличчя, 
йшов за пазуху. 
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Серйозна справа без жартів не робилася. 
– Чув ти, Йосипе, бувальщину про дьоготь? – поцікавився 

Павло, піднімаючи свій хутряний комір. Кожух у нього – кудла-
тий вовк – щойно пошитий, із вправно вичинених шкур – холод-
ної пори всім потрібен. 

– Про дьоготь, питаєш? Ні, не чув, – відмахнувся Йосип, засті-
баючи верхній ґудзик пальта. Воно у нього – як мачушине доб-
ро. Одежина – ошатна, на риб’ячому хутрі, для такої подорожі 
непридатна. Якби Роза, замовляючи пальто чоловікові, знала, 
куди доведеться Йосі серед зими їхати, загадала б шевцю вати 
не жаліти, покласти два шари. 

Павло вів своє:
– Народна бувальщина про дьоготь – має неабиякий зміст. 

Трапилося це в Чернігові, в Ніжині чи навіть у Києві, не знаю. Хо-
див чумак містом, шукав, де б купити дьогтю. Багаті купці його 
зі своїх лавок виганяли: «Пшёл вон!» і «Таким товаром не тор-
гуємо!» – А чумак шукав і шукав, не хотів відступатися. Добре. 
Зайшов до найбагатшої лавки. Сиділи там два купці. – «Здрас-
туйте, добрі люди! – привітався чумак, стягнувши з голови шап-
ку. – Чи не продасте дьогтю?» – Ті почали з нього знущатися. 
Мовляв, продаються лише дурні. Розумний чумак знав, як від-
повісти: «Певно, жвава була торгівля, якщо з усіх дурнів зали-
шилися на продаж лише ви». 

Замовк Павло, озирнувся на Йосю, а той комір підняв – очей 
не видно. Не зрозумів до чого Павло вів? Довелося йому по-
яснити:

– Торгуючи, легко пошитися в дурні, якщо недооцінити по-
купця, не бути насторожі. 

Йосип мовчки зіщулився на сонці. Що його зацікавило? 
Лісковицю з її головною вулицею засліпило своїм сяйвом 

вранішнє сонце. Змагалися між собою, яка з них краща, світло-
тіні. Засліплюючи очі, яскрився сніг. Стовпи жовтого диму з ди-
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марів підпирали собою небо. Льодяний панцир колодязя, що 
стояв обабіч дороги, танув від посмішок дівчат, які біля нього 
скупчилися. Та з них, котра стояла до подорожніх спиною, озир-
нувшись, блиснула на них очима. Дівчина – ставна й вродлива, 
вирядилася, як лялечка. Кожушанка на ній – нова, чобітки щіль-
но облягали ніжки, хустка на голові вигравала всіма фарбами 
веселки. Гарне дівча – з лиця води напитися – кресонуло очима 
по кобилі й зупинило свій погляд на Йосипові. 

У Павла похолоділо всередині. Лише тепер він зрозумів, як 
небезпечно було з боку Йосі вдягтися в модне пальто. Кожен, 
хто стрінеться дорогою, поставиться до нього з підозрою. 

– Чи не запастися нам водичкою? – подумав уголос. Зупи-
нивши кобилу, дістав з кошика флягу. 

– Кращої води не знайдете, – підтримала його намір дівчина, 
не відриваючи очей від Йосі. Той байдуже спостерігав за тим, 
що відбувається. 

– Відро – повне. Набирайте! Ми сьогодні – щедрі, – розсмія-
лася якась із дівчат. 

Павло долучився до розмови, і скоро з’ясувалося, що дівчи-
ну, яка не зводила з Йосі очей, звуть Оля, сьогодні – її весілля. 

– Дівчата! Якщо ви такі добрі, дайте нам якусь одежину. Бу-
демо повертатися назад, обов’язково завеземо. 

Павло вміє розмовляти з дівчатами, вже за хвилину Оля ви-
носить пальто, подає його Йосипу. Одежа та – формова, на два 
розміри більша за ту, що на Йосі. Вдячно посміхаючись, він у 
неї влазить. 

– Пальто – батьківське, старе, – уточнює Оля. – Тато наш – ма-
шиніст паровоза. 

– Спасибі, добра дівчино. Дай, Боже, тобі щастя в шлюбі. 
Кобила рушає, щоб за п’ять хвилин залишити місто позаду. 
Далі було як у тій небилиці, що починається так:
«Як був мій дід малий, а батька ще й на світі не було, то ми 
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з дідом чумакували. Було у нас дві пари волів чужих, а третя не 
наша, три рудих, а один четвертий. То ми з дідом ловимо по 
лісу ведмедів. Дід було вія застриже, а я з-за кущів як тюкну на 
ведмедя, так він з переляку роззявить рота та на вій і настро-
миться, то я ззаду кілочком і закладу». 

По морозу, де – лісом, а де – полем, селами та по хатах, 
шанували гори й мости, щоб цілі були кості, торгували Йосип 
та Павло чобітьми – спробуй дізнатися, що у них на думці, – 
придивлялися до покупців, які перед ними люди, чи можна їм 
довіряти. А вже, як бачили перед собою однодумців, почина-
ли здалека. Про козака Голоту згадували. Була на ньому, як то 
мовиться, «шапка-бирка – зверху дірка, травою пошита, вітром 
підбита, куди віє, туди й провіває, козака молодого прохоло-
джає. Гуля козак Голота, не боїться ні вогню, ні меча, ні третього 
болота». 

Про земляка Іллю Муромця розповідали:

Да и подъехал он ко славному ко городу к Чернигову
У того ли города Чернигова 
Нагнано-то силушки черным-черно,
Ай черным-черно, как чёрна ворона.
Так пехотою никто тут не прохаживает,
На добром коне никто тут не проезживает,
Птица чёрный ворон не пролётывает.
А подъехал он ко силушке ко великой,
Он как стал-то эту силушку великую, 
Стал конём топтать да копьём колоть,
Ай побил он эту силушку великую».

Діставали з-під соломи, яка товстим шаром лежала на санях, 
політичні брошури «Долой произвол и насилие над граждана-
ми», «К девятому ноября», «Хто народові ворог» і листівки з 
карикатурами на царя. 
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Дорога і вночі не спала. Не було лісу без вовків, а села – без 
лихих людей.

Якось попросилися переночувати. Господиня, зап’явши зана-
віску, відгородила від їхніх очей половину хати, запропонувала 
гостям зняти з себе верхній одяг. Вони ж дістали привезені з со-
бою харчі. Троє дітлахів – ще малеча – стояли осторонь, боячись 
підійти до столу. 

– Наталко, кого принесла нечиста сила? – проскрипів жіно-
чий голос за занавіскою. 

Молодиця невдоволено повела головою.
– Лежіть, мамо. Добрі люди у нас переночують. 
– Хочу на них поглянути. 
Наталка як води в рота набрала. 
Хтось із дітлахів коментував те, що відбувалося:
– Баба Харитина віку доживає, жує воду, бо хліба нічим. Бо-

їться злодіїв і якихось лєворуціонерів. А ще, ненавидить жидів. 
Вони крадуть християнських дітей.

– Е! Всіх баба жаліє, а бабу – ніхто! – озвалася занавіска. 
– Скажіть іще, що з ритуальною метою когось убивають, – 

звернулася до матері Наталка. 
– Хіба не так? Як на мене, хай би всі жиди.., – натужила голос 

Харитина й замовкла. Пошила б дочку в дурні, та перешкодила 
воша. 

– Ваша правда, мамо, що на вербі – груші, а на осиці – кисли-
ці. А жидів тут немає. Крадіїв і заколотників – теж, – підвищила 
голос Наталка, жестом запрошуючи мужчин до столу. І вже ти-
хіше сказала Йосипові: – Махає стара кобила хвостом. Сало їсти 
будете? 

Той заперечно похитав головою. 
Наталка виправдувала матір:
– Старе – як мале. Бігала баба на сільські сходи, слухала, що 

казали земські начальники. Тепер кожен незнайомець для неї 
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– агітатор проти царя. З осені стара не встає. Болять кості, – по-
хилила голову. 

– Як же ти справляєшся? – здивувався Павло. – Дітлахи твої 
взуті, одягнені; сама походжаєш, як пава. Ти – заміжня? 

Наталка вдоволено посміхнулася. 
– Найшовся добрий чоловік, що помагає. Дай йому, Боже, 

здоров’я. 
– Хтось тутешній? 
– Боже, збав! – злякалася молодиця. – Наші мужики майже 

всі не просихають, перехиливши чарку, б’ють своїх жінок, га-
няються за дітьми. У сусідньому селі повісився один, залишив 
сімох дітей голими та босими. – Наталка перевела дух, щоб про-
довжити: – Старцює по селах сліпа молодиця, водить її малоліт-
ня дочка. Тижнями не їдять нічого вареного. П’яний чоловік бив 
сердешну по очах, поки не осліпла. 

Старший із дітей похвастав:
– Батька нашого в Чернігові всі бояться. Завтра вранці при-

їде. Цукерок привезе та маленьку нагайку. 
Наталка на сина гримнула. Той заховався від материнського 

гніву за занавіскою, огризаючись: 
– Батько загадують давати здачі, якщо хтось б’ється. 
– Як тебе звати, хлопче? – спитали. 
– Так, як мого тата. 
– А тата ж як? 
– Так, як мене, – показав щербатого зуба. 
– Ну то скажи, як тебе кличуть, коли час їсти? 
– Тут мене кликати не треба, я сам приходжу. 
– Лихо з ними, – бідкалася молодиця. – У чоловіка в місті є 

жінка й діти. Приїде він завтра, чи ні – невідомо. Часи тепер не-
спокійні, тому вас не проганяю. 

За занавіскою почулися схлипи:
– Слухай матір, Наталко – набирайся мого розуму. Бив тебе 
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Степан віжками, та, мабуть, мало. Пускаєш у хату всіх, хто на по-
ріг ступить. Чоловікові що скажеш? 

Наталка спалахнула гнівом:
– Те й скажу, що нічого мені вказувати, як жити. У своїй хаті 

що хочу, те й роблю, – звертаючись до постояльців, додала: – 
Залишайтеся. Я – тут хазяйка. 

Йшли геть у нічну безвихідь. Холод був собачий. Дзвеніла 
сосна, стогнав дуб. Намітаючи перемети, гуляла по селу по-
земка. Місяць – козаче сонце – сховався за хмару, мороз міц-
нішав. Кобила нехотя рушила з місця. Легке завивання з боку 
лісу, – мо’ то вітер? – не налякало, але форкнула кобила, й усі 
довколишні пси несамовитого завили. Добра собака на вітер не 
гавкає – вовки! 

Їхати далі не можна було. А навколо – ні душі. Село вкрилося 
сніговою ковдрою і ніби вимерло. Де низькі хати, а де снігові 
замети – на перший погляд не відрізнити. Чорніли обабіч до-
роги тини, стали в позу охоронців порядку колодязні журавлі. 
Домівка – далеко, як небо від землі. 

У провулку – звідти лунав невгамовний собачий гавкіт – стук-
нула хвіртка. Грубуватий чоловічий голос осадив переляканого 
пса. Скориставшись хвилиною тиші, Йосип сказав, що думав: 

– Не таке було, та в кущах пересиділи. 
Улучність української приказки, помножена на правильну 

вимову, і Павлу здалося, що поряд з ним – не перекупщик чобіт 
Йося Шифрін, а хтось із місцевих мешканців. 

– Знаєш, як тут говорять? 
Йося посміхнувся й здвигнув плечима. 
– Ну тоді хоч пан, хоч пропав! – Павло направив кобилу в 

провулок. 
За п’ять хвилин переступили поріг теплої хати. 
– Дайте, люди, напитися, бо й переночувати ніде. 
Господар оселі допоміг Йосі зняти з себе пальто. 
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– Кажете, що наш вітер ваші дерева хитає? – посміхнувся. 
Він був непогано скроєний та міцно зшитий. Густі брови й бо-

рода не робили чоловіка старшим. На перший погляд – ровес-
ник тих, кого впустив до хати. 

– Поки зберу вечерю, грійтеся біля вогню, – запросила вес-
нянкувата молодиця, судячи з усього – господиня. Туго затяг-
нувши на голові платок, сіла біля кошика з овочами. 

За зачиненими дверцятами плити шипіли й потріскували 
товсті дровини. Груба-гладуха й вогонь-красуха робили свою 
справу. Аромат смаженої картоплі з цибулею, приправленої 
олією, лоскотав ніздрі. 

Заручившись мовчазною підтримкою Йосипа, Павло дістав з 
кишені фляжку, поставив її на стіл. 

– Вишнева наливка. Жінка моя в цій справі – майстриня. Ось 
і житній хліб – пшеничному калачеві дід. Хоч за гріш, та посиди-
мо по-панськи. Хоч багато – поїмо, хоч трішки – наїмося. 

Господар повеселішав:
– То ви – не пани! Пальтечко ваше мене спантеличило. Ду-

мав, де жупан, там і пан, – виправдувався, подаючи кожному з 
гостей по черзі руку. – Я – Андрій. 

У домівці все заметушилося. Слідом за дідом поскакували з 
печі численні дітлахи, скільки їх – не перелічити. Босоногі, в со-
рочках із домотканого полотна, голівки – розкуйовджені, оче-
нята – допитливі, обступили гостей з усіх боків.

Бабця, яка щойно сиділа, склавши руки, відреагувала на по-
ведінку онуків:

– Чого лізете людям у вічі, як оси? – й заходилася прясти. 
Кому – що, а бабі – пряжа. Миром та вселенським спокоєм 
дихнуло від монотонного постукування ноги по дощечці пряд-
ки, неспішного вертіння колеса та розмірених рухів прялі, яка 
звільняла встромлений у лаву гребінь від нанизаних на нього 
конопель. 
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Веснянкувата господиня розпрямилася, щоб висловити те, 
що тривалий час не давало їй спокою: 

– Тижня не буває, щоб не зазирнули в село волосні началь-
ники та стражники. Торочать, що все на землі від Бога. Царі та 
війни, поміщики й голота – все дано з неба, отже, гніватися 
нема на кого. А я собі думаю: «Невже наш пан теж – від Бога? 
Чи треба пана терпіти?» 

Спантеличена мовчазною реакцією чоловіка на такі слова, 
молодиця проковтнула язика. 

До розмови приєднався старий:
– Нетямуща ти, Варко. Усі пани – від лукавого. Стражники – 

теж. Ждуть, коли приїдуть у село генерали, почнуть ділити зем-
лю. Примазуються до села, щоб собі щось урвати. 

Висловившись по суті, дідок звернувся до приїжджих: 
– Що чутно про землю в місті? 
Стара призупинила прядку рукою.
– Думаєш, будуть ділити землю? Баба ворожила й казала: 

«Або буде, або ні». 
Йосип і Павло перезирнулися. Приїхати в село з мішком про-

кламацій і виявити свою необізнаність у земельному питанні 
означало підірвати віру селян в успіх справи. 

– Дружно люди візьмуться, гори здадуться! – згадав Йосип 
вислів хазяїна взуттєвої лавки, в якій колись працював. 

Дідок недовірливо похитав головою. Розуміючи, що для та-
кої справи він не годиться, чекав, що скаже з цього приводу син. 

Андрій, придивляючись до гостей, заговорив манівцями: 
– На Покрову в нашому селі горобчика піймали. 
Зрозуміти, про що йшлося, можна було. Восени в Ситій Гуті 

арештували з листівками когось із учнів чернігівського реально-
го училища. 

– Де саме піймали горобчика? 
– У Харитини в хаті. Теж чоботи продавав. 
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– Е, в хаті! Ви його у степ пустіть та й спіймайте. 
З горобчика не гріх було посміятися. Чому не поглузувати з 

меткого? Лише веснянкувата дівчинка років десяти сумно ди-
вилася собі під ноги. 

– Дай, Боже, жартувати, аби не плакати, – встряла в розмову 
стара. 

– Та й таке! Як ми сміємося, то вороги плачуть, – підтримав 
її Павло. 

Постояльці були господарям до вподоби. Ще хвилина, і на 
столі стояло солене й квашене, ароматним паром клубочилася 
картопля. 

Перш ніж вечеряти, перехрестилися, потім – розговорилися. 
Андрій поділився наболілим:

– Живемо з бідою, бо малоземельні. У пана тієї землі – сила-
силенна. Не по правді це. Щороку палять мужики його збіжжя, 
крадуть ліс і худобу. Через те управителі в маєтку пана Кужеля 
не затримуються. А нашому пану все – нічого. Що можна було, 
заховав, худобу кудись вивів, у домі залишив лише челядь. Сам 
сидить у місті, тут майже не буває. А чому? – Андрій пильно 
вдивлявся в співрозмовників. 

– Маєток застраховано, – зі знанням справи висловився 
Павло. 

Андрій стверджувально хитнув головою. 
– Устиг застрахувати майно, коли ще можна було. Держава 

зазнає збитків. Чи буде вона миритися з нашою пугачовщиною? 
Звісно, ні. Не вперше Русі розправлятися з бунтівниками. Не 
лише жандармів, – армію нашле на нас цар Микола. Розуміємо 
це, а зупинитися не можемо. Поле взимку біле, навесні чорне, 
влітку зелене, восени – стрижене, попри те – нам воно найми-
ліше. Пасти козла на попелі не бажаємо, бо молока хочемо, 
кращої долі дітям. Он їх скільки! – Андрій подивився на своїх 
нащадків, які принишкли за столом. 
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– Налякав малих своїми розмовами. Досить уже, – попроси-
ла його жінка. 

Андрій провів широкою долонею по голівці старшої дочки. 
Обличчя дівчинки було не за віком серйозне. 

– Що з нами буде, тату? 
– Як зберуться хмари в пари, буде громовиця. Що громада 

забажає, того пани не поламають. – І заспокоїв дочку: – Про-
женемо поліцію, вона лише шкодить. Впровадимо міліцію, 
будемо охороняти панські ліси. Рубати їх не треба, вони скоро 
будуть наші. Примусимо пана поділитися землею, станемо за-
можними й щасливими. 

Провівши долонею по бороді, Андрій обійняв дружину. При-
хилившись до його плеча, та розцвіла, ніби півонія. Обличчя 
старих потеплішали. 

– Хай пошле нам Божа Мати чого в Бога просимо! – мовила 
стара. 

– Бодай його нащадкам жито не родило, хто придумав ба-
гатих та бідних, – вигукнув старий. – По мені, хай би всі пани 
кудись поділися, щоб не бачити їх ніколи. Як у казці, котру ще 
малим чув від свого діда, – старий поглянув на онуків. 

– Розкажіть, дідуню! – зраділи ті. 
– То слухайте. Жив колись у нашому краї змій-людожер. По-

гнався він за двома ковалями. Ті мерщій тікати. Вскочили в куз-
ню й замкнулися. Змій пролизав залізні двері кузні й просунув у 
щілину язика. Ковалі часу не гаяли, схопили людожера за язика 
кліщами. Змій почав благати, щоб його відпустили. Запропону-
вав миритися. Мовляв, переоре він землю від моря до моря, 
зробить межу; одна половина світу відійде йому, там буде жер-
ти людей, інша – ковалям. На тому й зійшлися. Впрігся змій у 
плуга й переорав світ навпіл. Дуже стомився, мучила його силь-
на спрага. Побіг до моря, щоб напитися. Пив собі та пив, поки 
не луснув. З того часу не стало на землі людожерів. 



Валентина Грищенко

152

– Незвичайними людьми були ковалі, знали, чим закінчить-
ся така витівка, – висловив свою думку Йося. 

– Авжеж. То були – Кузьма та Дем’ян, православні святі, – по-
годився Павло. – Хай би зійшли на землю, поглянули, що тут 
робиться, та нам допомогли! 

Тихо стало за столом після таких слів, лише пустун-вітер, за-
блукавши в димарі, зі свистом шукав, куди б йому дітися. 

– Засунути в’юшки, бо вистудить хату, й мерщій – спати, – 
схаменулася господиня. 

Андрій того вечора довго крутився в ліжку; подушка мулила 
голову, ніби чобіт ногу. Навколо чого роїлися його думки? Хотів 
зазирнути в брошури, які вручили йому приїжджі, думав, як ор-
ганізувати охорону панського лісу від порубників. 

Ніч – матка, виспалися гладко. Ранок вигравав ясним сон-
цем, коли, подякувавши господарям за ночівлю, рушили Павло 
та Йосип у дорогу. Не знали, що спіткає їх за поворотом. Зане-
покоїлися, вгледівши біля знайомого двору Наталку з якимось 
мужчиною. Чи не залицяльника міського принесла в село лиха 
година? Виходячи з того, що сказав учора Наталчин хлопець, 
батько його служить у поліції. Крута гора, а обійти її не можна 
було. Насунувши на очі шапки, заходилися щось там верзти в 
голос. Ніби йшов хтось та взяв щось, та пішов кудись, а вони за 
ним, та не знали, за ким. 

Йося коментував погоду: 
– Тріщи, морозе, не тріщи, а вже минули Водохрещі. 
Павло його підтримав:
– На Новий рік прибавилося дня на заячий скік. Але до Благо-

віщеня зими не кляни, бо може повернутися. Будемо, куме, їсти 
хліб, та й на завтра зоставляти. 

– Не стане хліба – будемо постувати. 
– Дурний ти, куме. Хто ж постує на Великдень? 
– Я, хоч і дурний, та великий. 
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Переливають з пустого в порожнє, в бік Наталчиного полю-
бовника очима не ведуть. Либонь, усе обійдеться. 

Не так сталося, як гадалося. 
– Що, хлопці, з переляку душа в п’ятки втекла? – прогриміло 

поруч. 
Павло зупинив кобилу. Дома в нього й рука спала, а в дорозі 

й голова не дрімала:
– Година вам щаслива, добродію! Щось ви сказали? 
– Кажу, що граєте з вогнем. Не боїтеся обпектися? 
Хвацький чолов’яга, морда, як порепаний гречаник, сам – 

схожий на заводського жеребця – такі бувають у панських ко-
нюшнях – стояв так, ніби навіть його тінь була довша за інші. 
Тримав яструбиний ніс за вітром. Поряд переминалася з ноги 
на ногу Наталка. 

– Ваша правда, шановний! – погодився Йосип. – Їдемо з то-
варом і трусимося. Багато лихих людей по світу ходить. Та поки 
що Господь боронив. 

– Хочеш сказати, що душі ваші не смердять? – насідав на Йо-
сипа чолов’яга. 

– Учора їли часник. Невже й досі смердить? 
Наталка недобре здвигнула плечима. Лише тепер помітив 

Йося в її руках листівку з карикатурою на царя. Невже випала 
вчора із саней, коли були вони в цьому дворі? Йося скочив з 
місця мов ошпарений. 

– Ой, що це у вас? Кого воно намальовано? Невже – царя 
Миколу? Що він робить? Ховається за попом? Кого він злякав-
ся? Тієї баби, що з червоним прапором, чи натовпу, який його 
сварить? Викиньте, шановний, цей непотріб, а краще, спаліть. 
Щоб на бачили його у вас добрі люди, не повідомили, куди слід. 

Не встиг Йося перевести подих, був схоплений за комір 
пальта. 

– Наволоч! Виведу тебе на чисту воду! Розв’язуй мішки! По-
казуй, що везете!



Валентина Грищенко

154

– Як розв’язати, коли ви мене за комір тримаєте? 
Сміливий наскок – половина спасіння. Павло, котрий до цьо-

го часу мовчав, почав молоти, як з гарячки:
– А щоб я тричі ляхом став, нічого поганого не веземо. За-

лишилися в селі ночувати, бо вовків злякалися. Якби знали, що 
стрінеться людина, яка зазіхне на нашу щербату копійку, тікали 
б світ за очі. 

– Покажіть ваші папери! 
– Хочете наші привласнити, бо не маєте своїх? Дійсно, ходи-

ли дещо й говорили про що, тільки коли ми хоч що, то нехай 
нам чорт знає що, а не тощо. А ви кажете, що ми там що або що. 

У Наталки прорізався голос:
– Твоя правда, Степане, що то – раки, бо юшка червона. Хлоп-

ці з того села, яке називається Брехунівка. Облиш їх. Пусті люди 
– граються з вогнем. Він їх навчить, як на світі жити. 

Кобила рушила з першого окрику, й Павло ледве встиг уско-
чити в сани, щоб узяти віжки. 

– Ти – тут? – озирнувся на Йосипа. 
Той бідкався:
– Упало мерзотнику у вічі пальто залізничника.
– То й що? – не зрозумів Павло. 
– Шкода дівчину з Лісковиці. Нагрянуть до неї жандарми, 

коли нас шукатимуть.
Павло та Йосип не здогадувалися, що з об’єктивних причин 

поліція змушена була в той час послабити в містах свою мертву 
хватку. 

* * * 
Бездітна вдова з німецького Майсена, яка працює в домі 

Кужеля гувернанткою, склавши руки не сидить. Усі її клопоти 
так чи інакше пов’язані з панським онуком. Навчити хлопчика 
якомога швидше розуміти німецьку мову та розмовляти нею 
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– мета постійних занять фрау Ельзи з дитиною. Чи вдасться їй 
така справа, малописьменна німка не знає, оскільки про грама-
тику вона лише чула, з методикою викладання не обізнана. Все 
це фрау Ельзу не хвилює. В чужій, незнайомій їй країні німкеня 
почуває себе впевнено. Саксонський діалект, на якому розмов-
ляє фрау Ельза, в родині Кужеля схвалюють. З легкої руки Оле-
ни Миколаївни фрау Ельза отримує непогану зарплатню, цьому 
радіють у Майсені батьки гувернантки, які отримують від неї 
фінансову підтримку. 

Кінець зими спантеличив німкеню змінами. Наближалося 
свято, яке православні називають Масляною, і пані Кужель до-
вела до відома знайомих, що її родина запрошує до себе гос-
тей. 

Побачивши, з яким захватом реагувала на таку новину Катя, 
фрау Ельза зрозуміла, що період тиші та спокою в панському 
домі дійшов кінця. 

Вона мала рацію. Того дня німкеню попросили знайти вірші, 
які Сергійко вивчив би для гостей напам’ять, надати кімнатам 
закордонного вигляду та пошити собі до свята національне ні-
мецьке вбрання. 

Перш за все треба було визначитися з віршем для дитини. Ті, 
які фрау Ельза знала, Олену Миколаївну не влаштовували, до-
велося бабусі пригадати, що вчила в дитинстві – вірш класика 
німецької літератури Шиллера. 

– Nein, das ist unmöglich! (Ні, це неможливо!) – торочила 
одне й те саме фрау Ельза, кумедно махаючи руками. Дитині, 
яка була при цьому присутня, здалося, що до кімнати залетіла 
оса, котра хоче жигнути німкеню своїм жалом. Хлопчику було 
незрозуміло, чому не помічали підступної комахи мама й ба-
буся.

– Вірш «Das Mädсhen aus der Fremde» («Дівчина з чужини») 
– найбільш підхожий для такого випадку. Дівча, про яке там 
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іде мова, уособлення самої весни, – переконувала гувернантку 
Олена Миколаївна. 

Фрау Ельзі в химерному сні не могло приверзтися, що вона 
чимось розчарує своїх добродійниць, тому екзекуція хлопчика 
у вигляді навчання складному віршу розпочалася негайно. 

На велике здивування німкені початок вірша Сергійко 
запам’ятав добре, далі – гірше, решту – погано. Після невдалих 
спроб донести до дитини якийсь там рядок, фрау Ельза опусти-
ла руки. Хитре хлопча показало їй язика й побігло, куди хотіло. 

Стукнули вхідні двері. 
– Дядьо Льоня прийшов! – пролунав голос дитини. 
Фрау Ельза зрозуміла, чому хлопчик не хотів учити вірша. За 

якимись ознаками дитина здогадалася, що до них прийде пан 
Бриз. Фрау Ельза давалася диву: «Навіщо молода пані приймає 
у себе військового? Чи зможе капітан, примноживши її статки, 
зробити дочку пана Кужеля щасливою?» – Іноземка була над-
то прониклива, щоб відповісти на це запитання ствердно. Її 
дивувало нерозуміння Катею свого зиску. Жінка, чоловік якої 
загинув на війні з японцями, не мала вдома нічого з трофей-
них речей. Шовки, віяла, халати, національні японські пояси в 
гардеробі Катюші були відсутні. Не було в оселі пана Кужеля 
трофейного фарфору, ліхтарів, парасольок – усього того, чим 
пишалися того часу родини багатьох корисливих городян. Об-
межене коло інтересів та недосконале знання української мови 
не давало фрау Ельзі змоги вникнути в усе, чим живуть люди, 
яким вона слугувала. Подумки осудивши Катю за нерозуміння 
свого зиску, німкеня заглибилася в щось своє. 

Катя розмовляла зі своїм прихильником у вітальні. Раніше 
вона не розуміла, чому селяни розгромлюють поміщицькі ма-
єтки, нині не тямила, з якої причини робітники підпалюють за-
води. 

– Це так жахливо, Льоню. Ти кажеш, що власник заводу, який 
згорів, пан Терещенко? Хто він такий? 
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Почувши, що Микола Терещенко – один із цукрових коро-
лів держави, Катя заспокоїлася. «Не канатні заводи знищують, 
отже, нам нічого не загрожує», – вирішила. Поклавши голівку 
на плече Леоніда, гралася пасмом свого волосся. – «Навіщо 
хвилюватися з приводу чужих збитків? – думала. – Хутір Михай-
лівський, де шаленіє голота, у Глухівському повіті, від Чернігова 
далеко». 

Дійти суті справи молода вдова не хоче. Полк, у якому слу-
жить Леонід, можуть повернути проти бунтівників – таке не 
спадає Каті на думку. Обмежилася тим, що згадала дещо для 
неї несуттєве:

– Нестор – колишній наш слуга – працює десь на цукровому 
заводі. Чи не на Хуторі Михайлівському?

Леонід ніяк не відреагував на її репліку. Військова людина, 
він розумів, що наказ повернути багнети проти бунтівників – 
справа одного дня. Бойовий склад Острозького піхотного пол-
ку, в якому Леонід служив, був сформований, коли село вже 
бунтувало. Чи наважиться влада кинути такий полк на приду-
шення людей, які повстали? – ось запитання, на яке Леонід не 
міг відповісти. 

Заводити розмову про щось інше було невчасно, попри те 
Леонід мав намір освідчитися. Справа в тому, що гарненька дів-
чина-сирота, яка прислуговувала в домі батьків Леоніда, була 
від нього вагітною. Звали її Лідою. Здатна піти за Леонідом у 
вогонь і воду, вона не наполягала на шлюбі й згодна була, якби 
коханий того захотів, залишити його назавжди. 

Почуття відповідальності за свої вчинки наказувало капіта-
нові з Лідою одружитися. Шлюб із відданою жінкою був би для 
Леоніда бажаний, якби він її кохав. Негадана прихильність до 
нього Катерини не вирішувала проблему, вона її ускладнювала. 

Зрозумівши, що момент важливий, затих на канапі Сергійко. 
Заскрипів, прокинувшись, на стіні, годинник; кілька разів ме-
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лодійно бамкнув і завмер, шепочучи: «Втік?» – «Так» – «Втік?» 
– «Так. А з місця ніяк». Ранні сутінки в сукупності з невизна-
ченістю ситуації, і – Леонід міг би попрощатися. Якби Катюша 
продемонструвала свої примхи, зробила вигляд, що нудьгує, 
він пішов би, недовго думаючи. Хитросплетіння стосунків, 
пов’язаних на прихильності до Леоніда однієї жінки та байду-
жості до нього іншої, негайно розплутались би, якби Катя вика-
зала свою до нього байдужість. Не виказала. Вдала із себе таку 
собі любку, ладо, що кохає. Спантеличила голову Леоніду, аби 
прихилити на свій бік того, хто її обожнював, кого вона лише 
бажала. Розумів Леонід, що його долею грають? Можливо. По-
при те долучився до запропонованої гри, вився біля Каті, ніби 
барвінок, танув, як масло на сонці. 

Незрозуміло, з чого радів Сергійко. Покоївка поклала на стіл 
нову скатертину, а матінка Каті, зайшовши потрібної хвилини 
до кімнати, продемонструвала потенційному зятю свою обізна-
ність: 

– Подейкують, що збитки, завдані заводам таємного радни-
ка Миколи Артемовича Терещенка, становлять мільйони. Його 
батько розбагатів під час російсько-турецької війни, – Олена 
Миколаївна озирнулась. У дверях стояв її чоловік. – Пам’ятаєш, 
Альошо, що розповідав свого часу мій дід? 

– Казав, що знав поміщика, у котрого прикажчик Артем Те-
рещенко скуповував корабельний ліс, масло, цукор та зерно 
з метою перепродажу для потреб армії. Трохи пізніше Артем 
Якович мав уже сто п’ятдесят тисяч десятин землі, безліч фура-
жу, цукрові заводи в кількох губерніях, був удостоєний титулу 
дворянина. Його завод на Хуторі Михайлівському був одним з 
найбільших та найприбутковіших в Україні. 

Олексій Володимирович підійшов до Леоніда, поручкався з 
ним і продовжив: 
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– Невже дадуть наказ застосувати проти людей зброю? На 
Чернігівщині присутня чимала військова сила. 

– Усе може статися, – ухилився від відповіді Леонід. Йому 
було відомо, що Чернігівська губернія налічує на своїй терито-
рії більше ніж три десятки рот, сім ескадронів, сім з половиною 
сотень, не рахуючи артилерії і частин, покликаних охороняти 
залізниці. Говорити про це не варто. Не слід було казати, що на-
каз про застосування зброї міг дати лише цар. Леонід висвітлив 
факти з іншого боку:

– Люди здорового глузду, серед них – губернатор Хвостов та 
його адміністрація – розуміють, що в заворушеннях винні не се-
ляни й навіть не агітатори, а поміщики. Згоден з такою думкою 
предводитель чернігівського дворянства Муханов. Його маєток 
теж розграбували. Чи не тому муханівські циркуляри «искоре-
нить крамолу» надходять в усі куточки губернії? Земські на-
чальники мають на них реагувати. Замкнуте коло. Будемо спо-
діватися, що приборкання бунтівників відбудеться без участі 
військових. 

Надзвичайний тріск, схожий на артилерійський обстріл, зму-
сив усіх озирнутися. Дві постаті в балахонах – в одній з них вга-
дувалася фрау Ельза, в іншій – Сергійко – постали в просвіті две-
рей. У руках дитини торохкотіла тріскачка. Німкеня, загадково 
посміхаючись, ішла на панів з вилами в руках. Ще мить, і вона 
обере собі жертву. 

Катерина вчасно сховалася за Леоніда, Олена Миколаївна з 
переляку впала на канапу, а пан Кужель, не мовивши ні слова, 
вихопив із рук фрау Ельзи вила. 

Сергійко, вражений реакцією дорослих на необразливий, з 
його точки зору, жарт, упустив тріскучу іграшку на підлогу й ви-
нувато дивився собі під ноги. 

– War das nicht komisch? (Хіба це було не смішно?) – злякано 
белькотіла фрау Ельза. 
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– Das gereicht Ihnen zur Schande, kein Benehmen zu haben! 
(«Вам має бути соромно, не дотримуватися пристойності»), – 
перебила німкеню пані Кужель. 

Чи варто говорити, що відбувати Масляну на німецький ко-
пил родина пана Кужеля молодшого відмовилася? Фрау Ель-
за, позітхавши в своїй кімнаті, зустріла таке рішення господарів 
дому з порозумінням, чим заслужила їхнє прощення й подаль-
шу до неї прихильність. Сергійка позбавили необхідності вчити 
вірша. Засмутилася цьому лише Катерина. Вона вже підписала 
запрошення для гостей і не знала тепер, куди їх подіти. 

* * * 
Радіє Паша Масляній та сумує. Як не радіти? Є що поставити 

на стіл. Чому не журитися? Адже млинці та вареники, якими 
частує вона дітей, не лізуть їй у горло. 

Малим не треба знати, звідки взялися харчі. Привіз їхній 
батько мішок борошна й стільки ж цукру, сам був біліший за 
полотно. Сказав, що трапилася велика буча, на заробітки розра-
ховувати не можна, оскільки на місці терещенківського заводу 
стоять обгорілі стіни. Здивував тим, що злодіями там і не пахло, 
крали люди, на гарячому не впіймалися. Взяв і він, як своє; на-
силу втік. 

Мішки з харчами відніс у хлів, прикрив соломою, накидав 
зверху дров. У хату не поспішав, щоб не бачили діти, в якому 
вигляді прийшов, перевдягнувся в коморі, наказав жінці кинути 
одежу, що пропахла димом, у вогонь. Чотири свічки Паша спа-
лила, поки того дня чоловіка мила. Сів потім Нестор до столу, 
налив собі самогону. 

Відчувши щось недобре, принишкли на печі діти. Паша стала 
перед іконою на коліна, молилася, щоб Господь змилостивився 
над бунтівниками, їх не карав. Сподівалася побачити в очах Гос-
пода прощення, а вгледіла гнів, ніби очі Всевишнього говорили: 
«Чи можна милувати грішників, які вчинили лихо?» 
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Пашина голова йде обертом; вона знає, що зароблений су-
хар кращий від краденого бублика; хто хоче пропасти, почи-
нає красти. Кривим шляхом іде її чоловік. Вгамуй його, Боже! 
Жінці відомо, що праця на цукровому заводі – справжнє пекло. 
Механізмам, які труть сировину, надають руху воли, але біля 
гідравлічних пресів та котлів до рясного поту працюють люди. 
Заповітна мрія всіх робітників – набирають їх велику кількість 
– працювати не більше, ніж половину зміни – стільки тягнуть 
лямку заводські воли. 

Нестор перехилив чарку. Перед його очима все пливло, у ву-
хах – дзвеніло. Гойдалася, ніби на хвилях, хата. Ще трохи й об-
валиться стеля, підімне під себе піч з дітьми, розтрощить вікна, 
приплюсне до глиняної підлоги дружину, а його самого – до 
столу. Щоб не опинитися під руїнами житла, в яке вклав багато 
здоров’я, Нестор хапається за голову. Втупившись у двері, на-
магається згадати, чому він напився. 

Що було напередодні? Ось – заводський майстер. Хто він 
– французький підданий, німець, чи швейцарець – Нестор не 
пам’ятає. Біля перевернутого чана корчиться від болю жінка-
чорнороб, хоче звільнитися від гарячого варива, яке прилипло 
їй до обличчя. 

Спомини перериває видіння. Заможна панянка, котру Не-
стор обожнює, сміється йому в обличчя. 

Нестор хитає головою – видіння щезає. Згадати, що було на 
заводі, й більше про це не думати – все, що він хоче. 

Пам’ятає відчай, з яким чоловік і брат ошпареної жінки гам-
селили заводського майстра. Стримати їх було неможливо. Що 
було далі? Перевернуті чани, розкидані головешки, дим і кіптя-
ва. Обурені обличчя, крики, заклики стерти завод з лиця землі. 

Горить перший цех, починає диміти третій. Вогонь підсту-
пає до сусідніх будинків. Не пам’ятаючи себе, народ ломиться 
в двері складу, дістається залізниці, де стоїть дерев’яний кор-
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пус – такий собі товарний вагон, ущент наповнений мішками 
з цукром. Ось воно – кров’ю та потом здобуте солодке золото! 
Хапайте його! Нестор пам’ятає, яким легким здався йому тоді 
двопудовий мішок. 

Кладе голову на стіл. Гадати, на що обернеться для нього 
день завтрашній, не хоче. Таке питання тривожить його дружи-
ну. Посланий сільським сходом відробляти недоїмки, Нестор не 
мав права до зазначеного терміну залишати завод. 

Вільний робочий графік йому був заборонений. Відгули до-
зволяли собі вільнонаймані робітники, та ті, що входили до 
так званої «босої команди», єдиним джерелом існування якої 
були заробітки. Таким або дай, або видеруть. Доведені до від-
чаю своїм жебрацтвом, вони могли підбурити решту робітників 
упасти в крайність. 

Паші зрозуміла поведінка бунтівників, її не влаштовує, що 
відповідати перед законом за скоєне буде Нестор і такі, як він. 

Стукає хвіртка – Паша визирає у вікно. Сусідка йде за моло-
ком. Можна відволіктися від своїх думок. 

– Наллю небагато, – попереджує Секлету. 
– Добре хоч трохи, – погоджується та, позираючи вбік глечи-

ків, які стоять на лавці біля вікна. 
– Туди не дивись. Поки не зіб’ю масло, більше не проси. 
Молиться Паша день і ніч, дякуючи Богові за корівку, яка 

встигла до Масляної отелитися. 
– Бичок? – цікавиться Секлета, дивлячись на теля, яке спить 

на соломі біля печі. 
– Теличка! – хором відповідають дітлахи. Вони ждуть, коли 

мати витягне з печі молозиво. 
Паша радіє синочкам, які підростають, не докоряє долі за те, 

що обділила її донями. Ось вони – хлоп’ята, як голуб’ята. Чоти-
ри козаки й жодної козачки. Не дай, Боже, гнути синам спину на 
панському полі, як це робить їхня мати. Будучи щоліта вагітною, 
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працює Паша разом з іншими найманими селянками на полях 
тутешньої економії. Снопи в’яжуть вагою в пуд. Норма немала, 
на два дні – сорок десятин. Якщо в цей термін не встигають, 
з жінок утримують по шість карбованців з десятини. Коли йде 
дощ, працювати весь час не можна, такого дня їм не додають 
половину денної платні. 

Чоловік Секлети, перш ніж піти на заробітки, працював у еко-
номії візником. Вози були старі, й щоразу, коли вони ламалися, 
зі Свирида утримували по рублю. 

– А твій – удома? – цікавиться Паша, сподіваючись, що сусід 
не брав участь у підпалах. 

Сусідка якусь мить мовчить. Місяць тому її чоловік повернув-
ся з відхожого промислу, влаштувався на терещенківський за-
вод возити тваринне вугілля та вапно. 

– Дома Свирид. Піде сьогодні в Михайлівський. Погляне зда-
ля, що там на згарищах коїться. – І вже голосніше, щоб проки-
нувся Нестор, додала: – Сидіти сидьма не можна! 

Нестор підвів голову:
– Чого, сусідко, кричиш? 
Паша встряла в розмову: 
– Каже, треба вам, чоловікам, розвідати, що у влади на дум-

ці, з чим вона сюди прийде. 
– З пряниками прибуде! З чим іще? – гримнув на дружину 

чоловік. 
У Паші дрібно-дрібно задрижало підборіддя. В тому була чо-

ловікова сила, що жінка вірно його любила. Якби жартувала, то 
не знала б лиха. 

Діточки, обступивши матір, притулилися до її ніг. Причин об-
ражатися на чоловіка Паша мала. Моторний, але неласкавий, 
Нестор жив без радощів у душі. Паша кохала його не менше, 
ніж замолоду, крім чоловіка не мала родичів, на яких тяжкої 
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хвилини могла б покластися. Він це розумів і зловживав її без-
вихіддю. 

Тиша, яка настала, заповнила себе звуками. Дзвонило наді-
рвано й тривожно. 

Жінки переглянулися. «Чи не біда стукає в двері?» 
Село, перехрестившись на ікони, заскрипіло дверима, за-

стукало хвіртками, заскрипіло сніжком – ожило. Тривожачись, 
бігло дізнатися, що трапилося. Діставшись церкви, зупинилося 
біля неї, не розуміючи, чому двері православного храму зачи-
нені. 

Жіночий крик – нестямний, ніби вила загнана вовчиця – по-
чувся із сусіднього провулка. 

– А-а-а, бідні наші голівоньки! 
Біда росте без дощу. Скаламутилося сонце, сховалося за 

синю хмару, завмерло небо, яке все бачило; здригнувся сіль-
ський майдан, коли вилетіли на нього, мигаючи копитами, коні, 
оголили шаблі військові люди. 

Майдан закляк від жаху й онімів – не на страшному суді сто-
яв, занесла над ним свій меч караюча рука влади. А страждати 
та вмирати людям не хотілося. Зморені роботою жінки з немов-
лятами на руках, висушені роками поневірянь діди й баби, худі, 
як тріски, підлітки, дівчата, парубки й чоловіки – всі подумки 
звернулися до Бога. Не чинили опір, коли шикували їх у ряди. 
Сподіватися на милість влади й не думали, розуміли, що вій-
ськовикам наказано осквернити їх чимось украй жахливим. 

Діти не могли второпати, що відбувалося. Миготіння кін-
ських грив, хвостів, козацьких шабель їм швидко надокучило. 
Здавалося, що люди в армійських шинелях загралися в злих 
розбійників, пора їм зупинитися й заявити, що то була забава. 

Що то робиться? Військові виносять із навколишніх хат лав-
ки, і старший син Паші та Нестора чіпляється руками за батьків-
ського кожуха. В голові у хлопця знайома йому лічилка: 
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«Раз, два, три, чотири,
Вийшли з лісу люті звірі, 
Чи то ляхи, чи татари. 
Чим на коні копитали? 
Мечем, шаблею – дзень, брязь.
Вийди, князь». 

Здогадується дитина, що щербата доля роздягне догола й 
кине на лави дорослих хлопців та чоловіків, отже – його батька 
теж. 

– Не хочу цього бачити! – вищить, як порося, малий. 
Хтось із військових відводить свого коня в бік, роблячи в ото-

ченні вузький прохід; і хлопець, зрадівши нагоді, кидається в 
коридор із армійських фізіономій, які сміються, кінських ніг і 
копит, із оголених шабель. Одна з них, гостра й немилосердна, 
шуткуючи, танцює над головою дитини. 

– Васю, синку! – не пам’ятаючи себе кричить Паша. У жінки 
підкошуються в колінах ноги.

Нестор кидається до сина, щоб його захистити, й бачить на 
свій подив неочікуване: оголена шабля звільняється з руки 
царського вояки й, описавши півкола, входить своїм вістрям у 
ближній намет. 

– Не бійся, Василю, він тебе не займе, – заспокоює дитину 
той, хто вибив холодну зброю з рук свого однокашника. 

– Жартуєш, Миколо? Ми з тобою так не домовлялися, – 
стомлено огризається вояка, що загрався у війну. Звісившись із 
сідла, робить спробу дістати свою шаблю. Випрямитися йому 
не дають. 

Натовп шаленіє, галасує, бігає в пошуках виходу, скидаючи з 
коней військових. Ті поправляють свої вуха об землю. 

Хвиські нагайки лягають на голови селян, нещадно їх б’ють, 
шмагають із насолодою, з розмаху. Їх заміняють різки. Стьоба-
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ють людей, не розбираючись, хто й у чому винний. Січуть задля 
морального вдосконалення взагалі, щоб назавжди покінчити 
з крамолою зокрема. До смерку пригощають військові селян 
царськими пряниками. 

– Біснується нечиста сила. А де наш батюшка? – питають один 
одного прочани православного храму й не знаходять відповіді. 

Нестору після того, як його висікли, не до розмов. Попри це 
знаходить чоловік у собі сили згадати добрим словом військо-
вого, котрий врятував його дитину від можливої смерті. 

Паша, змазуючи рани на спині чоловіка несоленим салом, 
дивує його тим, що говорить: 

– То був Микола, мій земляк – колишній чернігівський без-
притульник. Сиротою біля чужих людей виріс, потиличники без 
перестану отримував, у кайданках бігав, собаками його тра-
вили, в поліцейській дільниці сидів, а не обізлився. Я за ним 
спостерігала – нагайкою Микола на майдані не шмагав, різки в 
руки не брав. Дай йому, Боже, здоров’я.

Рятівна ніч укриває чорною ковдрою забризкані кров’ю май-
дани довколишніх сіл і поспішає на Хутір Михайлівський. Ле-
тить, сліпа, над ешафотами, які височіють біля згарищ; зазирає 
у вікна тамтешніх будинків. Переконавшись у тому, що «хороб-
рі» воїни сплять, лягає й собі. Дрімає нічка недовго, на світанку 
розкльовують її птахи. 

Ранок здивував Хутір Михайлівський відлигою, злякав 
командами. Воєнна ситуація веліла підвезти до ешафотів хмиз. 
Надто мирними, з точки зору армійського командування, вони 
були. Виправити тактичну помилку належало негайно, поки не 
підтяг сили грізний ворог. 

Старший офіцер вичитував молодшого: 
– Куди поділися візники й коні? Хто підвезе й розкладе під 

ешафотами хмиз?
Офіцер озирнувся, чи не видно поблизу жандармів. Переко-
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навшись, що нема, віддав наказ. У військових діях такого роду 
його солдати брали участь уперше. 

Ой, і тяжка ж ти, військова службо! Тяжка й непосильна через 
те, що – підневільна, раниш солдатську душу такими наказами. 

За півгодини ешафоти набрали бойового вигляду. Настав час 
командирові глянути з-під рукавиці: «Чи не стягує свою міць су-
противник?» 

Бравий вояка задоволений. Ворог іде з усіх боків. Здаля вид-
но, що він деморалізований. Здогадується ворог, що гонять 
його не задля вручення нагород. 

Сходами тягнуться селяни на Хутір Михайлівський. Не пере-
лічити, скільки сіл гонять сюди військові. Поряд – Орловська гу-
бернія. Де селяни орловські, а де чернігівські, одразу не зрозу-
міти. Очолюють сходи представники сільських земських зборів. 
Що у них у руках? Невже – хліб та сіль? Так і є, вони. А ще несуть 
селяни заборонений вид зброї – святі образи. 

Покірно підходять православні до ешафотів, без команди 
шикуються. Треба б реквізувати у них ікони, щоб, дивлячись на 
них, не згадали солдати, що й вони хрещені, не засумнівалися в 
правильності командирських наказів. 

Звертається бравий військовик до когось із підлеглих. Мов-
ляв, забери! Не договорює, що відняти, осікається. Згадує, що 
й він православний чи метикує, що не в усе можна пхати свого 
носа, – невідомо. Тимчасові відступи військовий статут дозво-
ляє. 

Страшна днина, грюкнувши дверима, випускає до людей за-
для перестраху самого губернатора. 

Охкають мужики й починають густи, ніби буревій. Стягуючи 
з голів шапки, падають коліньми в березневу снігову кашу. Дех-
то плаче. Лише ті, котрим доручено прилюдно каятися, стоять, 
не ворушаться. Схаменувшись, хилять свої голови. Кроткі, мов 
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діти, кланяються в пояс. Один з них – волею долі це Нестор – 
підносить губернатору хліб-сіль. 

– Дуже просимо! Дай, Боже, здоров’я на довгі літа. Миру й 
процвітання вам і вашій родині. Прийміть низький уклін і запев-
нення у відданості та покірності. 

Бачити простих людей Хвостову випадало. Стояти перед об-
стрілом догідливих й одночасно ненависницьких очей – ніколи. 
Неодноразово рапортував начальству, що причини безпорядків 
криються в повній економічній залежності селян від поміщи-
ків, а робітників – від заводчиків. Нема в державі законів, які б 
уладнали цю ситуацію. Влаштувати публічну екзекуцію – інших 
варіантів розв’язати конфлікт Хвостов не бачить. Тому, пхнувши 
хліб-сіль чоботом, кидає губернатор у бідолашних символічний 
камінь: 

– Краденого мені не треба! 
Лиха доля вітає його вибрик, і головний людський продукт 

дістає снігової каші, щоб за хвилину перетворитися на місиво. 
До манер начальників, які кладуть край будь-якій спробі до 

них звернутися, Нестор звик. Він хитає головою й робить спробу 
підняти хлібину. Та де там! Губернаторські чоботи вдавлюють її 
в сніг. 

Розуміючи, що до Бога шлях тяжкий, а до пекла – прямий, 
та доведеться постати колись перед Вищим судом, губернатор 
Хвостов осіняє себе Хресним Знаменням і прикладається до 
святого образу. 

Події – чимдалі драматичніші – розгортаються перед його 
очима. 

Спочатку наказують бунтівникам розділитися. Всім, хто гра-
бував цукор, загадують стати до ешафотів, тобто – направо. 
Решті – наліво. Хай пізнають царську владу – вола, який насту-
пить на ногу кожному, хто його не шанує. 
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Губернатор дивується земському начальникові Дорошенку, 
котрий бігає від перших до других і назад з криками:

– Пішло вам у користь чуже? Збагатіли? Зізнавайтеся, хто 
крав! Сікти не будуть. 

Нема Хвостову справи до того, що спочатку січуть невинних. 
Дивується він мужицькій спритності, коли, надіючись уникнути 
різок, бігають люди зліва направо й назад. 

Йому б займатися справами! Обставини вимагають негай-
ного скликання повітових старшин. Що вони обстоюватимуть, 
зрозуміло. Побажають негайного зібрання Державної Думи, 
яка б знизила ціну на землю. Нарікатимуть на селян, котрі, по-
вертаючись із Сибіру, тримають у страху жандармів. Поскар-
жаться на безлад по селах, який чинять новобранці, приходячи 
в тимчасові відпустки. 

Губернатор упевнений, що Росія тяжко хвора, настала криза 
хвороби. Можливе одужання або смерть, усе залежить від ліка-
рів. Хвороба полягає у відсутності моральних сил, у небажанні 
вдосконалюватися. Лікування пробудило б державний орга-
нізм до життя. «Навіщо підбурювати народні маси до руйнації 
держави та обіцяти їм манну небесну? Треба усунути все, що 
довело людей до грабіжництва й підпалів. Будь-якими засоба-
ми» – міркує губернатор. 

Час поглянути на годинника. Чи не пора піднімати людей з 
колін? Березнева сльота вдарить по ногах селян більше, ніж різ-
ки. Мужики – бунтівники, чернь, але ж вони – люди. Велів би 
підвестися, та не може дозволити собі слабину. Не з тим сюди 
приїхав. 

Неприємно губернатору слухати солдатську лайку та му-
жицьку матірщину, дивитися на брутальну забаву, де верхо-
водять низькі інстинкти. Керманич губернії чекає на підмогу, 
тому озирається час від часу на залізницю. Чи не йде потяг із 
Брянська? Хутір Михайлівський лежить у Чернігівській губернії. 
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Можливо, через те орловський губернатор запізнюється. 
За годину такий потяг приходить, верхівку цивільного та ар-

мійського начальства привозить – командуючих трьох армій 
– Курської, Орловської та Чернігівської. Очолює генералів сам 
Дубасов. Прийняти повну й беззастережну капітуляцію перемо-
женого ворога може лише він – заслужений генерал, відрядже-
ний сюди царем. 

Високим начальникам день до вечора довгий, тому йдуть 
вони туди, де можна, не соромлячись підлеглих, потиснути 
один одному руки, поздоровити з успішним завершенням кам-
панії. 

Біля ешафотів тим часом трапляється затримка. Надходить 
черга лягати під різки виборним мужикам. Та як це зробити, 
коли не хочуть вони розлучатися зі своїми іконами? У кого з 
православних підніметься рука сікти таких людей? Найдеться 
хоч одна людина серед військових трьох царських армій, здат-
на це зробити? 

Стоять солдати, один на одного подивляються. Чи не на Гол-
гофі вони? Чекають, коли прокинеться совість у когось із коман-
дирів. 

Ось – два офіцери. Один із них – капітан дев’ятої роти Ав-
густ Кабанецький – ніс, як за сім гривень сокира. Солдати про 
капітана невисокої думки. Бундючиться, ніби не офіцер він, а 
півень. Задля кар’єри й нагород відшмагає різками рідного 
батька. 

Інший стоїть блідий, мов полотно. Це – капітан третьої роти 
Леонід Бриз. Солдати ним не скривджені, людина він шляхетна, 
перед начальством не вислужується, з підлеглих не знущається. 
Чи зможе він покласти край катуванням? Невже промовчить? 

Солдат Петренко з третьої роти знає, як допомогти своєму 
командирові:

– Різки лишилися непридатні. 
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Рятівна думка, висловлена рядовим, не зависає в повітрі. Її 
підхоплюють інші служиві. 

– А й таке!
– Сікти більше нічим! 
Солдатське слово сказане. Що відкажуть командири? 
Ісус Христос і Божа Матір дивляться на них з ікон. Котрий з 

офіцерів милосердніший, тобто – ближчий до Бога? Хто дасть 
наказ припинити свавілля, поставивши тим самим на своїй 
кар’єрі хрест? 

– Різки непридатні? Хай вийде, хто це сказав! Перевірю на 
його спині! – скипає, як чайник на великому вогні, Август Каба-
нецький. 

– Стривайте, капітане! – спиняє його Бриз. 
– З нас беруть приклад підлеглі. Не час виявляти милосердя, 

капітане, – зауважує йому Кабанецький. Пройшовши вперед, 
бере в руки різки: – Рядовий Петренко! Прошу до ешафоту! 

Кабанецький допускається відвертого ляпсусу – дає наказ 
рядовому через голову його командира. Розуміє, що ставить 
себе в незручне становище, але відступити не може, тому тупо 
дивиться перед собою. 

– Відшмагай мене! – пропонує йому Бриз. Він і не думає жар-
тувати. 

– Досить, Леоніде! Ми з тобою не на пікніку, – впівголоса зу-
пиняє його Кабанецький. 

– Дамо наказ припинити цю вакханалію  або сіктимемо один 
одного! – наполягає на своєму Бриз. На старших офіцерів він 
при цьому не озирається. 

Вечірня зоря, висвітливши багрянцем солдатські обличчя, 
робить їх схожими на олов’яних солдатиків, котрими Леонід не 
бавився навіть у дитинстві. 

Наказу покласти край екзекуції ніхто не давав, у той час, як 
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служиві відкрито співчувають бунтівникам. Ще трохи і вони ви-
йдуть з-під офіцерського контролю. Вгледівши в очах когось із 
командирів мовчазне порозуміння, солдати полегшено зітха-
ють і починають розходитися. 

Коли надходить наказ підпалити ешафоти, Кабанецький ве-
лить своїй роті полити хмиз мазутом. 

– Щоб дим був чорніший за ніч, – пояснює своє рішення ко-
мусь із офіцерів. 

Матінка-нічка мала своє право. Усе покрила, всіх пригорну-
ла, була чорна, як воронове крило. Кинувши під боки служивих 
подушки з почуттям виконаного обов’язку, вини й розкаяння, 
приспала їх, стомлених, підморозила все мокре, на інше заплю-
щила очі. 

Не чула, не бачила, як із лісу вибігли двоє. Це Паша й Секле-
та, не діждавшись чоловіків, із жахом у серці летіли крізь дим і 
кіптяву. Поспішали на Хутір, сподіваючись побачити рідних лю-
дей живими або забрати додому те, що від них лишилося. Кри-
шили чобітьми злежаний сніг, кожна тягла за собою самотуж-
ки – саморобні сани. Якби виникла така потреба, стали б вони 
горьованим дружинам у сумній нагоді. 

На підході до згарищ жінки уповільнили кроки. Даремно 
вдивлялися в усе, що нагадувало їм людей. Поночі всі корови 
були чорні. Містечко ніби вимерло, ніщо не порушувало його 
тривожного спокою. 

Не чуючи під собою ніг, бігли до згарищ. Як ті голубки, що 
знають, де їхні голуби, безпомилково вибрали потрібний їм на-
прям. 

Інтуїція направила жінок до обгорілих будинків, указала на 
дві фігури. Там, сопучи й задихаючись, Нестор і Свирид тягли 
щось волоком. Жінки кинулися до чоловіків; ті ж ніяк не відре-
агували на їхню появу. Побиті й стомлені, зраділи лише саням. 
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Крекчучи й зітхаючи, звалили на одні з них щось важке, загор-
нуте в брезент. Сани скособочилися й осіли. 

– Гарні в тебе самотужки, Несторе, – прохрипів простудже-
ним голосом Свирид. 

Загрузивши інші сани менш масивним предметом, вклали 
мотузку в руки жінок. 

– Тепер з Богом додому, – видавав із себе Нестор. 
– Ви хоч скажіть, що веземо! – мовила Паша. 
– Багато знатимеш – погано спатимеш, – пробубнів Нестор. 
Жінки застрекотали, як сороки: 
– І все таки, хлопці! Мовчите, ніби – чужі. Чи ми вам вороги? 

Кажіть, чого недолічаться завтра на згарищах? 
– Які нетерплячі! Чи не бачите, що нам непереливки? – ви-

скнув Нестор. – Поясни їм, Свириде. 
Той здивував конкретним та виразним:
– Молот веземо й ковадло. 
– Що поцупили! – схопилася за голову Секлета. – Навіщо? 

Ковалями станете? 
– Здогадлива ти, сусідко, – погодився Нестор. – Будемо як 

наші діди-прадіди кувати мечі та збрую. 
– Що вигадали! – сплеснули в долоні жінки. – А серпи – хоч 

викидай! 
– Будуть вам нові серпи й не лише вони, – усміхнулися чоло-

віки. 
– Що ще? 
– На щастя підкови. 

* * * 
Будь-яке добро краще видно поряд зі злом. Хата без госпо-

дині здалася б Івану Васильовичу та його дітям порожньою, 
якби не зазнали вони лиха з Харитиною. Сумна недоля пере-
бування під одним дахом з лихою жінкою зробила сиріт до-
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рослішими, а їхнього батька – мудрішим, навчила покладатися 
на власні сили, знаходити радість у родинному спілкуванні. Не 
розгубили діти в сирітстві оптимізму, закладеного їм матір’ю. 

На той час, про який іде мова, батьківську оселю, крім Ми-
хайла, залишили дві його сестри-ластівки – пощебетали в рід-
ному домі та й полетіли собі. Одна з них вийшла заміж зовсім 
юною. Не видно вже Олиної коси, чоловік покрив її очіпком. 
Хороша він людина, хоч і немолодий. У земській управі працює 
Захарович. Мешкають молодята за Красним мостом – недалеко 
від Лісковиці, тому буває Оля в батьківському домі часто. Усе б 
нічого, якби не згадував батько час від часу частівку, яку співала 
Оля на власному весіллі:

«Нащо мене віддаєте, мої любі тату, 
Хто ж вам буде веселити через зиму хату?» 

Де муж старий, а жінка молода, там рідко згода. Треба було 
доню спитати:

– Чи кохаєш ти свого Захаровича? 
Пам’ятає батько, якою похмурою зробилася Оля, почувши 

таке запитання. З дитинства трохи відсторонена, вона не втра-
тила такої риси характеру, лише навчилася ховати її за показ-
ною веселістю. 

– А треба кохати? – здивувалася. 
– Ще й як треба! – запевнив батько. 
Згадав ту розмову не випадково. Вчора до його двору під’їхав 

колишній сусіда – стражник Степан. Не привітавшись, повів сво-
їм яструбиним носом. 

– Навіщо ти, дядьку Йване, приятелюєш із сумнівними людь-
ми? 

– Що ти кажеш? – здивувався Іван Васильович. 
– Бачив я в одному селі жидка в твоєму пальті. Людина він 

підступна. Розвозить по селах прокламації, підбурює селян 
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бунтувати. До речі, було це в економії пана Кужеля старшого. 
Наскільки мені відомо, твій Михайло жонатий на його небозі. 
Зізнавайся, кому давав одежу, інакше загримиш, куди Макар 
телят не ганяв. 

Іван Васильович почухав собі потилицю. 
– Нікому не давав одежину. Висить, як і висіла, в коморі, – 

сказав, згадавши, що днями клав у її кишені махорку, щоб збе-
регти добротний крам від молі. 

– У коморі, кажеш? Неси сюди. Верхній ґудзик там відсутній, 
– уточнив Степан. 

За хвилину, покрутивши пальто в руках, зрадів: 
– Нема ґудзика!
– Не лише в мене вони відриваються! – розсердився Іван Ва-

сильович. – Пристав, як реп’ях. Нічого робити? 
Степан, ідучи геть, кинув через плече:
– Ніколи мені, тому розбирайся в усьому сам. За кілька днів 

прийду за відповіддю. 
Схвильований такою розмовою, звернувся Іван Васильович 

до своїх домашніх за роз’ясненням. З’ясувати, що до чого, було 
легко. 

– Проїжджали, тату, повз нашу хату якісь люди. Попросили 
позичити їм накидку. Було це, коли Оля вінчалася. Винесла вона 
їм пальто. За тиждень вони його повернули. 

Дуже засмутився Іван Васильович тому, що почув. Одежі не 
було шкода. Дочка зробила це потайки – ось чого він не розу-
мів. Слова Олі його заспокоїли: 

– Мороз був, тату, аж тріщав. Глянула я на того, у кого зуб на 
зуб не попадав, а він – схожий на Вітю Кужеля, Таниного брата 
– ясний, як сонечко, такий же чорнобривий і білолиций. Пожа-
ліла людину. Хіба не треба було? 

Очевидні були радість і неабиякий сум в очах дочки. У тому, 
що вона говорила відверто, не було сумніву. Іван Васильович 
заспокоїв доню:
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– Ти зробила, як слід. Людям треба помагати. 
Подумки аналізуючи поведінку дочки, запідозрив таке, в 

чому Оля, можливо, собі не зізнавалася. Не бажаючи втручати-
ся у взаємини дочки з братом невістки, Васильович почав дума-
ти, як відбитися від Степана. 

Справа була непроста, тому всю вину взяв на себе. 
Степан пішов у наступ:
– Брешеш дядьку! Кажи, як на духу, інакше загримиш, куди 

слід. 
– Що сказати? – не зрозумів Іван Васильович. 
– Лише правду. 
– Яку правду? 
– Хіба твій Михайло й ти – не соціал-демократи? З дитинства 

пам’ятаю, які книжки читали у вашій хаті. Знахабніли останнім 
часом. Думаєте, не знайдеться на вас управи? 

– Революціонерів хочеш із нас зробити? 
Степан ніби з ланцюга зірвався:
– Кому, як не тобі, зручно перевозити заборонену літерату-

ру? Не боїшся залишитися без роботи? Що буде з твоєю роди-
ною, якщо загримиш у тюрму? Шкода тебе, дядьку Йване, тому 
не біжу зі своїми міркуваннями до начальства. 

– Щиро вам дякую, Степане Самійловичу. 
– Що мені твоя подяка? Дочку свою до мене направ. Ту, що 

недавно одружилася. Ольга – молодиця – подивитися. 
Іванові Васильовичу перехопило в горлі. 
– Не позбавив тебе Господь зору, коли ти на неї дивився! 
Якби не згадав Степан у розмові Михайла, буром пішов би 

розлючений Іван Васильович на жандарма. Не ті були часи, 
щоб робити це зопалу. Стримав себе, розумів, що лобом стіну 
не проб’єш, лише собі зашкодиш, тому звернувся за допомо-
гою до сина. 

На його здивування Михайло поставився до такої інформації 
спокійно:
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– Жандарми лютують, шукаючи перевізників нелегальної 
літератури та адресатів. Були обшуки на квартирах багатьох 
поважних людей, в тому числі – у Коцюбинського. Шукали під-
пільну друкарню й заборонену літературу. Не змогли провести 
письменника звинувачуваним у справі соціал-демократа Хох-
лича, тому злобують. 

Жандарми, справді, сатаніли, проте погрози колишнього 
сусіда не здалися Михайлу такими, щоб звертати на них ува-
гу. Було очевидно, що копати колишнім сусідам яму Степан не 
буде. 

Висловивши таку думку, Михайло звернувся до батька. Хотів 
дізнатися, що думає старий з приводу царської милості – остан-
нього височайшого наказу. Цар Микола, вгамувавши свою по-
горду, дозволив будь-кому в країні звертатися до уряду з про-
позиціями вдосконалення державного устрою. Чи не блефував 
цар? 

Іван Васильович приємно здивував сина, повідавши йому 
замість відповіді байку про старого лиса:

– Коли лев – цар звірів – постарів і захворів, наблизив до 
себе своїх підданих. Усіх, хто до нього підходив, хижак з’їдав, 
тим і живився. Не міг дотягтися лише до лиса. Був той розум-
ний, спостерігав за всім здаля. «Лише ти до мене не підходиш, 
– закинув лису лев, – не співчуваєш своєму царю». Той відпо-
вів: «Хіба можна до тебе наблизитися? Не такий ти немічний, 
як голодний». 

– У корінь дивляться люди, складаючи такі байки, – погодив-
ся з батьком Михайло. – Достатньо згадати недавній випадок 
з нашими губернськими зборами. Повірили словам нового мі-
ністра внутрішніх справ про довіру уряду «гражданским силам 
страны», проголосували за те, щоб звернутися до царя з про-
ханням дозволити вільні вибори. Сподівалися на те, що нове 
земство опрацює потрібні реформи. 
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– Хто головував на тих зборах? Невже предводитель чернігів-
ського дворянства Муханов? 

– Він самий. Нехотя підтримав камергер двору його імпе-
раторської величності людей, надіслав таку пропозицію царю. 
Відповідь уже отримано. 

– Що ж відповів цар? Говори!
Михайло взяв зі столу газету, почав читати:
«Нахожу поступок председателя черниговского губернского 

собрания дерзким и бестактным. Заниматься вопросами госу-
дарственного управления – не дело земских собраний, круг де-
ятельности и прав которых ясно очерчен законом». 

Іван Васильович скрушно похитав головою.
– Можна лише співчувати Муханову. Кожен на його місці не-

гайно пішов би у відставку. 
– Він так і зробив. Приклад предводителя дворянства наслі-

дували тридцять земських гласних. Роботу земських зборів па-
ралізовано. 

– Біда нашим головам з царськими наказами. Невже цар не 
розуміє, що сам ділить народ на два ворогуючих табори? Зна-
йдуться праві «патріоти», які його підтримають, лавою підуть 
на лівих. Лише Господь знає, скільки людей постраждає. 

Іван Васильович був тямущим співрозмовником, але тема 
була вичерпана, і він пішов додому. Закривши за батьком хвірт-
ку, Михайло поспішив до дружини. Справа в тому, що між ним 
і Танею останнім часом пробігла чорна кішка. Невелика, та все 
ж таки чорна. 

Дружина-розумниця замкнулася в собі. Така її поведінка була 
зумовлена плітками. У щасті не без ворогів. Злі язики стверджу-
вали, що Михайло Сергієнко одружився з нею, Тетяною Кужель, 
без любові. Успішна кар’єра чоловіка при наявності у нього 
впливового тестя не давала місцевим обивателям спокою. Пліт-
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ки посягали не на життя, лише на імідж адвоката-початківця, 
попри це він розгубився. 

Битися з пліткарями навкулачки, вимагати від них доказів 
чи з підкресленою байдужістю ручкатися з ними прилюдно, 
щоб виставити їх нікчемами – два варіанти поведінки, із яких 
Михайло вибрав би другий, якби знав, хто його скривдив. Що 
стосується Тані, то триматися в такій ситуації відсторонено до-
помогла їй віра в чоловіка, в глибоких почуттях якого вона не 
мала сумніву. 

– Великого протистояння нам не уникнути, – висловив свою 
думку Михайло. 

Таня з подивом поглянула на чоловіка. «Невже він опустить-
ся до помсти?» 

– Чернігівська міська дума висловилися за Конституцію. Про-
тистояння між нею й губернатором не уникнути, –  уточнив ска-
зане Михайло. – Хвостов зробить усе, щоб покласти край віль-
нодумним тенденціям. 

Таня стоїть перед дзеркалом, і Михайло охоче за нею спосте-
рігає. Хвилина, коли особлива жіночість і внутрішнє світло, кот-
ре випромінює дружина, в поєднанні з її зовнішністю нагаду-
ють чоловікові, що будній день поряд із коханою жінкою – свя-
то. Уособлення тепла й світла – вся вона – поряд. Не аморфна 
хмарина – жива плоть, яка належить йому цілковито, з котрою 
можна розмовляти, торкнутися її рукою, не боячись, що все це 
щезне, з дотику розтане. 

Схильний вважати, що ніщо не підкреслює привабливість 
дружини так, як це робить перлове намисто, Михась підводить-
ся, щоб у цьому переконатися. Не золоте, не срібне, звечора не 
вмирає, вранці оживає. Скільки майстерних раковин чаклували 
над перлинами в глибині теплого моря, щоб зробити їх доско-
налими? Атласний блиск – метафора потаємного – гідна при-
краса жінці, котра уособлює собою чистоту й шляхетність. 
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Двадцяте століття втлумачує Михайлові, що кохати так само 
легко, як випити склянку води. Не заглиблюватися з жінкою в 
світ великих таємниць, не бачити в ній загадковість всесвіту, 
а звести почуття до функціональності. Чи зможе суспільство, 
прийнявши запропоновані новою ерою громадянські свободи, 
відмовитися від фізіологічного підходу до статевих стосунків, 
Михайло не знає. Він упевнений у тому, що поринати з жінкою 
в світ кращої з насолод можна лише, об’єднавши спільні пере-
конання з обопільним потягом. 

– Любий, дозволь тебе спитати, – Таня, вказавши на стілець 
поруч, повела розмову так, ніби була чоловіку матір’ю. – Чи так 
важлива твоя посада, щоб присвячувати їй кращі роки життя? 

Бажання керувати чоловіком з’явилось у Тані з народженням 
дітей. Михайло цього не розумів.

– Про адвокатів, присяжних повірених та суддів тяжко сказа-
ти щось погане. 

Таня реагує на таку відповідь миттєво:
– Найдостойніші люди працюють у земстві. 
Останнім часом вона переймається проблемою відміни по-

карань на тіло всім, хто закінчив школу, і знає, що земство до-
кладає неабияких зусиль, аби впровадити таке положення в 
життя. 

– Мишку, не мовчи. Думаєш, я не здатна вникнути в суть 
справи? 

– Розумію, до чого ти ведеш. Хочеш, щоб я облишив адвока-
туру і став земським начальником. Так чи ні? 

– Саме так. Візьми приклад із чоловіка твоєї сестри. Скільки 
років поспіль засідає Захарович у земстві задля спільного блага 
чернігівців? Його активності можна позаздрити. А шанований 
Ілля Людвигович Шраг та його однодумці? Про їхні добрі спра-
ви згадають наступні покоління чернігівців. 

Михайло ледь стримує посмішку: вдягаючись на прогулянку, 
Таня опікується тим, щоб його згадали в майбутньому. 
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Варто було вийти всією родиною за ворота, квітень – госпо-
дар усього, що було під сонцем, – долучив їх до своєї каруселі. 
Ще засмічений, звільнений від снігу, залитий світлом і теплом, 
Чернігів жив надією на краще. На голубій хустині неба висіло 
сонечко – жовтий клубок, усміхалося людям. Дзюрчали талою 
водою струмки. Напиваючись живлющою вологою, повнилася 
силою земля. Маленький Володя, сидячи у візку, усміхався сво-
їй першій весні. Усе було, як у відомому вірші земляка Глібова:

«Весна прийшла! Тепло знайшла!» – 
Кричать дівчата й хлопчики. 
«Цвірінь! Цвірінь! Журбу покинь!» – 
Клопочуться горобчики. 
Все ожило, все розцвіло,
І рій дітей привітненьких
На той горбок несе вінок
З фіалочок блакитненьких». 

Невгамовну Маринку тяжко стримати, біжить з корабликом 
до струмка, тягне батьків туди, де скромний Стрижень несе 
свою водицю Десні. Біля річки проходжуються городяни – усе, 
як у іншому вірші Глібова про сонце:

«Котилася тарілочка по крутій горі,
Забавляла любих діток у моїм дворі. 
Нам тієї тарілочки чому не любить – 
Хорошая, золотая і, як жар, горить». 

Якийсь художник сидить біля води з етюдником. Хто він? 
Відомий майстер пензля чи початківець? Смак у нього відмін-
ний, інакше не прийшов би малювати сюди. Гарний тут Крас-
ний міст, який вигнув над Стрижнем свою спину. Мальовничо 
ліг біля води Мар’їн гай. А красуня-церква! Поставши якось над 
рікою, підняла свої маківки до неба, задивилася у водну гладінь 
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і завмерла, вражаючи своєю величчю й красою не одне поко-
ління чернігівців і гостей міста. 

Родина Сергієнків впізнає в художнику Віктора. Перемовив-
шись кількома словами з братом, Таня йде з дитячим візком 
удовж ріки, щоб присісти на лаву, що звільнилася. 

Мир і спокій на десятки метрів навколо – те, що треба, щоб 
заснув малюк. Маючи схильність до аналізу та синтезу всього 
очевидного, Таня шукає моменти істини в довколишньому світі. 

На воді – брижі, то борсаються в пошуках ряски ненажерли-
ві качки. Несамовито снують туди-сюди, ніби завалиться світ, 
якщо не знайдуть собі хоча б одну зілину. 

Під ногами – інша картина. Сухі стеблини сідлають мурахи. 
Спокійно роблять свою справу. Коли досягнуть мети, чи пощас-
тить їм це зробити, – не знають. Не мають мурахи крил, то – ні-
чого. Без них вони теж – птахи високого польоту. 

Дитячий голос за спиною змусив Таню озирнутися. 
– Хочу навчитися грати на бандурі, тату. Чи не запізно мені 

це робити? 
Поряд стояли двоє. Високий, сивуватий чоловік і дівчинка 

років чотирнадцяти. 
– Братися до доброї справи ніколи не пізно. 
Гордовита посадка голови, високе чоло, спокійний та відкри-

тий погляд – усе свідчить про незвичайність того, хто з дівчам 
говорить. 

У візочку прокидається син, і Таня бере його на руки. Щось 
падає на землю. Чи не пляшечка з компотом? Вона. Котиться до 
води. Добре, що чоловік встигає її підхопити. 

– Якщо не помиляюся, ви – пані Сергієнко? – питає й, не че-
каючи на відповідь, продовжує: – Знаю вашого чоловіка. До-
звольте представитися. Ілля Людвигович Шраг. 

Так, це був він – батько Шраг, добре ім’я якого відоме всій 
Чернігівській губернії і не лише їй. Тетяна – надто поінформова-
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на, щоб цього не знати, і добре вихована, тому поводить себе 
стримано. 

Ілля Людвигович уважно дивиться Тані в очі. 
– Дозвольте зазначити. Такими людьми, як ваш чоловік, при-

ростає інтелектуальний потенціал держави. 
– Михайло має реалізувати себе по-справжньому. 
– Настане час, так і буде. 
– Пора йти назустріч часу. 
– Завжди пора. Так і зробимо. Підемо всі разом, – Ілля Люд-

вигович тисне руку Михайлові, який підійшов. – Ваша дружина 
– гарна співрозмовниця. 

Спілкуватися з молодим подружжям йому цікаво. Висту-
паючи за те, щоб справи в державі вершили лише порядні й 
компетентні люди, він щодня стикався з їхніми прототипами. 
Напівписьменні дворянські недорослі, відставні офіцери, котрі 
ніколи не обіймали якихось посад, нікчемні дворяни, нездатні 
заробити собі на хліб, продиралися в земство й раділи з того, 
що отримували на «прокорм» дільниці. Шраг отожнював їх з 
опричниками часів Івана Грозного – тим давали в Московсько-
му царстві воєводства. Втім опричина була впроваджена з ме-
тою приборкати дворян, не натоптати їм шлунки. 

Перш ніж піти своєю дорогою, Ілля Людвигович поговорив з 
Маринкою. 

– Про що ви мрієте, юна панянко? 
Незвичайність такого запитання дівчинку спантеличила. 
– Що таке – мріяти? 
Таня допомогла доні:
– Чого ти найбільш за все чекаєш? 
– Жду, коли можна буде запалити на городі сміття. Буде над-

звичайне багаття. 
Ілля Людвигович підтримав малу:



Крізь дим та кіптяву

185

– Давно настав час зробити в місті, і не лише в ньому, гене-
ральне прибирання. 

Побажавши всім добра, пішов разом із донею додому. Див-
лячись йому вслід, Михайло зауважив:

– Їздив нещодавно батько Шраг з делегацією від Чернігів-
щини до самого Вітте. Клопотався, щоб дозволили видавати 
українські книги. Тяжко йому, прямолінійному, вершити справи 
у земстві; нелегко там усім, хто має власну думку. Земські на-
чальники – Шраг теж – підпорядковуються адміністрації, мають 
чинити, як накаже губернатор. З усіма, хто виявляє вільнолюб-
ство, Хвостов не церемониться. Викликає до себе, щоб нагадати 
непокірним, де їхнє місце. Більшість так званих «провинивших-
ся» мовчки слухає губернаторську лайку, улесливо кланяється. 

– А судді? 
– Ті – інша справа, бо підпорядковані громадам, які вибира-

ють їх на три роки. Проте не всі судді – уособлення честі. Варто 
декому із них вийти в земські начальники, починають простим 
людям тикати, забувають про моральні норми й законність, які, 
будучи суддями, обстоювали. 

– Уяви собі, яким несподіваним було для губернатора рішен-
ня Чернігівського земства про Конституцію? 

– Ніби відро холодної води на голову. 
Йшли туди, де чаклував над своїм етюдом Віктор. Сподіва-

лися побачити на полотні навколишні краєвиди, а знайшли – ні, 
все було на місці: безмежне весняне небо, холодний ультрама-
рин ріки, лілове марево Мар’їного гаю. І зовсім несподівано – 
дівчина в квітчастій хустині, яка, поспішаючи до церкви, озир-
нулася, наділила художника здивованим поглядом, ніби спита-
ла його, навіщо її малює. Жакетка на дівчині – у талію, хустка 
на голівці виграє веселкою. Сама – ясніша за сонечко. Когось 
нагадує. 

– Тьотя Оля намальована! – дитина знала, що казала. 
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Що можна було відповісти? Дорослі мовчали. Художник – не 
бездара, етюд його гарний; але стримано хвалить його Таня, 
скупий на слова її чоловік. 

Віктора це не дивує. Мочає пензлі в розчинник, осушує їх 
ганчіркою, нею витирає свої руки. До запаху скипидару – бага-
тьом він не до вподоби – художник звик. У ньому хвойний ліс, 
свіжий вітер і вода – в одному флаконі. 

– Приходь до нас у гості, Вітю, – опановує себе Таня. – Раді 
будемо тебе бачити. 

– Прийду, якщо дозволите подарувати вам цей етюд.
Мовчали з приводу чогось значного й світлого, що трапля-

ється нечасто, приходить не до кожного, надихає й бентежить 
несказанною тугою душу. 

Красний міст, пропустивши через себе чийсь екіпаж, підста-
вив Вікторові, що поспішав додому, спину. З етюдником за пле-
чима, легко й радісно – так роблять упевнені в собі люди – кро-
кував юнак містом. Минаючи базарну площу, наділив монетою 
зустрічного жебрака. Той подякував долі, підкинув п’ятака на 
долоні й побіг до ярмаркового балагана. 

Дуже хотів Троня – це був він – побачити «живые картинки», 
котрі вабили його своїми назвами. «Килину, яка виходить із 
води», він уже бачив. Хотілося подивитися на «Жінку-русалку». 
Задля цього затримався Троня в місті, не пішов учора з бать-
ком у село. Мав намір здивувати своїми розповідями сільських 
хлопців. Про кіно вони чули, але ніколи його не бачили. 

Біг Троня, в усі боки не дивився. Базарна площа з її балага-
нами – зовсім поруч. Біля П’ятницької церкви було гамірно й 
метушливо. Заґавився трохи, роззявив рота. Потрапив би під 
колеса екіпажу, якби не притримали його за комір. 

– Облиш босяка, Вітю. Нічого йому не станеться, – почув біля 
себе. 

Троня підвів очі, щоб поглянути, хто це бовкнув. «Знайоме 
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обличчя, – подумав. – Певно – пан Кужель. Вислав колись тата 
до Сибіру. Не впізнав мене, то – добре. Що він верзе?» 

– Сільські краєвиди – кращі за міські. Їдьмо з нами в еконо-
мію, Вітю.

– Дякую, дядечку. Іншим разом. 
Кучер нокнув на коней. Не усвідомлюючи, навіщо це робить, 

стрибнув Троня на задок екіпажу. Атракціон під назвою «Жін-
ка-русалка» залишився позаду. Проїхати до села з вітерцем за-
мість того, щоб за годину місити весняну грязюку ногами, – все, 
що Троня тоді хотів. Одна нога взута, інша – роззута, якби була 
третя, і її не топтав би того дня. 

До Ситої Гути – як до неба. Мандрівочка – рідна тіточка. Пе-
редні колеса кінь везе, задні котяться самі. Вчепився Троня ру-
ками в спинку карети, голову в плечі втяг, рота закрив. Не впер-
ше йому трястися на задках панських екіпажів. Немало наков-
тався дорожнього пилу, не раз прикушував собі язика, перш ніж 
навчився в таких випадках щільно стискувати зуби. Сидить собі 
хлопець, у дві дірочки сопе. Ні до кого не має претензій, нікому 
не бажає зла. Багато з почутого хлопець не розуміє, не знає, на-
приклад, що таке «Союз русского народа» і з чим його їдять, не 
має уявлення про анархістів, але здогадується, що попутники з 
ними знайомі. 

Троні пильно і тряско, він заплющує очі, вуха не заплющиш. 
Пан Кужель старший говорить басом:
– Сам бачив таке фото в газеті. Цар благословляє іконою сол-

дат одного з Каспійських полків перед відправленням на фронт. 
Вчинок – гідний Государя. 

Його попутник вторить високим фальцетом:
– Смію зауважити, що було це не в польових умовах, а в 

Петергофі. Прості солдати – вихідці з бунтівних губерній були 
удостоєні честі бачити царя. Це складало потенційну загрозу 
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імператорові та його родині. Що кажу – знаю, у минулому я – 
поручик. 

– Про якого царя вони бубонять? – питав себе Троня. – Пев-
но, про Миколку, що наказав стріляти, коли ми до нього йшли. 

Руки й ноги у хлопця затекли, на вітрі він змерз. Пани замов-
кли. Мабуть, дрімали на м’якому сидінні. Проїхали темний ліс, 
біля Ситої Гути прокинувся знайомий басок: 

– У справі, котру ми затіваємо, не майте сумніву, пане Лаєв-
ський. Головне було бунтівника впіймати. В губернії нас підтри-
мають. Там знають, який тепер мужик. Місце Микиті Тихому в 
тюрмі. Не перестаралися ви вчора? 

– Боже, збав! Кровицю він собі сам пустив. Порізався об 
косу, коли пішов з нею на волосного старшину. Повчили бун-
тівника, як на світі жити, та кинули у спідньому в комору. Оце й 
усе. Мужик, що кішка: як його не кинь, усе одно на ноги встане. 
Ковадло молотка не боїться. 

– О! То – проноза! Пролізе у мишачу дірку. 
Руки у Троні від почутого розціплюються, він втрачає рівно-

вагу. Якби не його кошача чіпкість, звалився б у придорожню 
канаву. 

– Хай буде, як скажуть люди. Чи не запізно їх скликати? – ці-
кавиться пан Кужель. 

– Не пізно. 
Куди тепер бідному Троні? Якби знав, яка хата в селі стала 

його тату в’язницею, побіг би туди. Залишалося потрапити на 
сільський схід, де мала вирішуватися доля його батька, це озна-
чає – його самого. 

Те, що Лаєвський якийсь начальник, Троня зрозумів, коли 
той, залишивши екіпаж, заходився керувати. Маленький на 
зріст, відставний поручик був меткий, ніби молодий півень. Не 
поступався йому в прудкості ще один чоловік. Той обріс тілом, 
як годований кабан. Кульгаючи, підбіг до Лаєвського, щоб ви-
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слухати, що йому накажуть. Рявкнув «Будь здєлано», – та побіг 
згукувати людей. 

Лаєвський задоволено потирав руки. 
– Процюк – свій хлопець. Накажу – землю буде їсти. Уміє, 

мерзотник, догодити кому слід. Знає, хто допоміг йому про-
лізти в старшини. Якби я перед виборами не кинув до в’язниці 
всіх, хто хотів проти нього голосувати, не бачив би Процюк при-
буткової посади, як своїх вух. 

Така відвертість надто конфіденційна; Лаєвський озирається 
чи нема кого поруч. 

Приголомшений тим, що відбувається, Троня сидить біля 
тину, розмазуючи по щоках сльози. Пан Кужель його помічає:

– Звідки це кошеня взялося? Певно, це його хлопець, – хапа-
ється за голову. 

– Не може бути. Процюк – бездітний, – заспокоює його Ла-
євський. 

– Вилупок – син Микити Тихого, що сидить у холодній. Смир-
не щеня, та, мабуть, не надовго, бо із зубами родився. 

– Ах ти, пся крев! – лякається Лаєвський. – Кинути його до 
батька? 

Запопадливість колишнього поручика, нині – земського на-
чальника, дратує пана Кужеля, він супить брови: 

– Не треба. Люди вже сходяться. 
Пан Кужель старший тримає в руках золотого кишенькового 

годинника, що сяє в променях призахідного сонця. Троні зда-
ється, що то – золота рибка. В те, що вона всевладна й виконує 
всі бажання, Троня не вірить. Але послухати, що вона каже голо-
сом пана Кужеля, дитині цікаво: 

– Твій батько попав у халепу. Розберемося, що до чого. Неви-
нуватого відпустимо. 

Гарно пан співав, думав, що казав правду. Останні події в 
державі позбавили його бажання хазяйнувати, як раніше. Мі-
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сяць тому погодився із сільським сходом, не побачив нічого по-
ганого в народній міліції. Стережуть селяни його ліси, надіють-
ся, що будуть вони їхні. 

З острахом дивиться Олександр Володимирович на селян, 
які сходяться з усіх боків. Після роботи стомлені тягнуться сюди 
люди. Попереду йдуть парубки та дядьки, за ними – дівчата й 
жінки з дітьми, позаду плентаються старі. Що у всіх на думці? 

Говорити з людьми пан Кужель не звик. Не для того він ви-
сунув свого часу відставного поручика в земські начальники, 
щоб самому втручатися в небезпечні справи. Натягне на руки 
білі рукавички та сховається за спину Лаєвського. Той оголосить 
Микиту Тихого зайшлим злодієм. Красномовність земського на-
чальника, його переконливість зроблять свою справу; мужики 
проголосують за те, щоб відправити злодія в тюрму. Хто буде 
розбиратися в деталях? 

Але трапляється непередбачуване. Якийсь «Хома невірую-
чий» вносить у голови селян сумнів: 

– Де той злодій? Хочемо його бачити! 
Лаєвський робить вигляд, що не дочуває: 
– Проголосуємо, на всіх – відро горілки, й розійдемося! 
Власник голосу з натовпу, судячи з усього, не п’яничка:
– Належить знати, чию долю вирішуємо! 
Невже найшла коса на камінь? Чиє слово переважило обі-

цянки земського начальника? Звичайно ж,  Андрія Іванченка. 
Мужик цей – авторитетна особа, пан Кужель не виносить його 
на дух. Доніс хтось – було це взимку, – що в Іванченковій хаті 
ночували люди, які агітували проти царя. Стражники прийшли 
з обшуком – нікого й нічого не знайшли. Андрій із тих, кому 
палець у рота не клади, бо відкусить. Стоїть – утупив очі в Ла-
євського, ніби мовить: «Не вийде, пане ляше, на ваше. Тікайте 
звідси, тут усе наше». 
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Той шукає очима вірного свого слугу: «Куди подівся Про-
цюк?» 

Ось він, дибає. На ходу пригладжує долонею свої руді вуса. 
Збагнувши, що від нього чекають, шукає в кишені ключа. Комо-
ра, в якій сидить Микита Тихий, поруч. Чогось Процюк забарив-
ся, вбік позирає. Кого він угледів? 

Екіпаж лондо – коні вороні, з підстриженими гривами й 
хвостами, запряжені на англійський копил – нечутно пливе 
сільським провулком. Ніби океанський лайнер, зайшовши до 
вузької гавані, йде обережно, боячись подряпати оббивку своїх 
бортів. Навіщо він тут? Подавати екіпаж ніхто не просив. Може, 
хто з родичів пана Кужеля їде? Так і є. Навіщо тут Катерина з 
дитиною? Не інакше – намірилася показати сину дідівський ма-
єток, хоче, щоб єдиний нащадок навколишніх земель звикав до 
села з дитинства. Поблажлива усмішка на вустах молодої пані 
свідчить про її прагнення зрозуміти, що відбувається. Повела 
плечима. 

– Як цікаво! Ніколи не була на сільському сході. 
Безпосередність невістки пана Кужеля впадає всім у вічі, ко-

жен реагує на неї по-своєму. Є такі, що з інтересом дивляться на 
молоду пані. Інші ледь стримують посмішки. 

Чи до вподоби такий хід подій пану Кужелю? Певна річ – ні, 
інакше не згадав би він про своє каміння в нирках та намір тричі 
на день пити березовий сік. Через те мовив:

– Доню, тут не до вас. 
Не звертаючи на свекра уваги, Катерина допомогла Сергійку 

залишити екіпаж і тихо, щоб чув лише він, продовжила:
– Поглянь на цих людей, синку. Завдяки твоєму дідусеві вони 

мають роботу та кусень хліба на столі. Мине деякий час і помі-
щиком тут будеш ти. Через те моляться бідолашні, щоб доброта 
твого діда передалася тобі. 

Пояснювати невістці та онуку, що відбувається, пан Кужель 
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не має наміру. Отже, вгамувавши свій запал, каже людям:
– Обійдемося без голосування. Розіходьтеся. 
– Як бути зі злочинцем? – не розуміє його Лаєвський. 
– Везіть його завтра в місто. Там знають, що з такими, як він, 

робити. 
Лихо постукало в дім пана Кужеля на світанку. З’явився, мов 

сніг на голову, Лаєвський. Блідий, мов полотно, м’яв у руках 
свого кашкета. 

– Пішов невіглас, звідки прийшов. 
– Як це? 
– Микита Тихий помер. Шукав смерті – вона його знайшла. 

Через втрату крові не дожив до світанку. Збив хтось серед ночі 
замка, хотів його врятувати, не вийшло. Село вже на ногах. 

– Терміново організуйте похорон. Батюшку запросіть, щоб 
усе було по-людськи. Дитина де? 

– Хлопця забрав до себе Андрій Іванченко. Онімів малий, 
дивлячись на мертвого батька, і ніби з глузду з’їхав. Схопили 
його, а він – дряпучий, мов кіт. 

Пан Кужель зневажливо махнув рукою. 
– Нічого з ним не скоїться. 
Лаєвський засумнівався: 
– Не дай, Боже, поскаржиться хтось начальству, – проскрипів 

тонким фальцетом. 
– Бог не видасть – свиня не з’їсть, – відмахнувся від нього 

Кужель. 
З помічником прокурора та зі слідчим він – колишній предво-

дитель повітового дворянства – домовиться сам. Хтось поскар-
житься, обидва приїдуть, поспілкуються з людьми, козла відпу-
щення знайдуть, а пана, Лаєвського й Процюка не займуть. 

На похороні новопреставленого місцевий батюшка звер-
неться до парафіян: 

– Людина померла смертю мученика, через те багато чого 
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на тому світі буде їй прощено. Якщо приїдуть шукати винних у 
смерті, почнуть питати, як усе було, не бійтеся, кажіть, що зна-
єте, бо блаженні ті, кого переслідують за правду. Їм уготовано 
царство небесне. 

Легко здогадатися, що козлом відпущення став цей свяще-
ник. Після довгих, принизливих для нього судових розглядів пе-
ревели батюшку в сусідню парафію чи в інший повіт. 

А поки що пан Кужель посилає своїх людей за березовим со-
ком. Наказує не затримуватися, бо має намір негайно поверну-
тися до Чернігова. Хотів побути в маєтку, та завередував Сер-
гійко, в селі йому нецікаво. З цього приводу пану Кужелю є що 
сказати невістці: 

– Не тяжіє мій онук до землі – воно й зрозуміло. Усі його 
пращури були військовими. Служили наші діди-прадіди вірою 
й правдою царю й Вітчизні, через що були призвані Урядовим 
Сенатом у дворянство. Один із них починав службу в лейб-
гвардії Преображенському полку. Служив у Чернігівському дра-
гунському й Любленському піхотному полках. У кінці вісімнад-
цятого сторіччя був підвищений у корнети, пізніше – у майори. 
Відзначився під Бородіно, за що отримав орден Святого Воло-
димира третього ступеня. 

Очі онука засвітилися при згадці про нагороду, й Олександр 
Володимирович повідав сокровенне:

– Є в мене той орден. Тримаю його вдома. 
– Покажеш, дідуню? 
– Покажу. Давали твої діди-прадіди відсіч французу під Смо-

ленськом, Бородіно і Лейпцигом, брали участь у всіх воєнних 
кампаніях, які траплялися на їхньому віку. Не думали, що на 
права, пожалувані їм за ратні подвиги, будуть посягати нащад-
ки тих, кого захищали вони від ворогів. 

Тужливо похитавши головою, Олександр Володимирович 
витяг з кишені надушену хустку, аби піднести її до своїх очей. 
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Катя знала, що в маєтку були раритети, якими свекор доро-
жив. У залізному сундуку, ключ від якого пан Кужель нікому не 
довіряв, була велика кількість старовинних речей. Не вистачило 
б на руках пальців, щоб усіх їх перелічити: кремнієва рушниця 
й кольчуга, металеві погони, шпичак від стріли, кілька алебард, 
пістолетний ствол, старовинна шабля, шматок скаменілого дуба 
і навіть чавунне ядро. Особливо пишався старий подряпаною 
склянкою, яка належала свого часу Мазепі. Катя була переко-
нана в одному: якби сундук був більшим, там лежала б чавунна 
гармата на зразок тих, що стоять у Чернігові на Валу. Хитрому-
дра невістка знала, як розговорити свекра: 

– Виходить, наш рід – не шляхетний? 
Олександр Володимирович не здивувався такому припу-

щенню, він засмутився. 
– Нащадками Рюрика й князя Володимира, який хрестив 

Русь, ми не є. Такою ріднею міг похвалитися лише колишній 
предводитель Чернігівського губернського дворянства, нині 
покійний князь Микола Дмитрович Долгоруков. Із двадцяти 
чотирьох стародавніх шляхетних родин, приписаних до нашої 
губернії, тут живуть нині один князівський і два графських роди 
– Гудовичі та Милорадовичі. Більшість місцевих дворян здобу-
ли свої привілеї чином воєнної служби. Таке дворянство при 
польських королях і після приєднання України до Росії вважало-
ся неабиякою честю. Справа в тому, що хоробрі козацькі стар-
шини та реєстрові козаки, роблячись дворянами, отримували 
земельні наділи, разом з тим – можливість вибирати гетьмана, 
наділяти його повноваженнями правителя краю. 

– Дідусю, а ким служив ти? 
Дитина попала пальцем у небо, в саму середину. 
Олександр Володимирович підвівся, щоб підійти до вікна. 

«Чи не везуть березовий сік?»
– Був ти – уланом? А може, драгуном? – не вгавав Сергійко. 
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У пана Кужеля – ні з губи мови, ні з носа вітру. 
Довелося мамі відволікти сина чимось іншим. Нещодавно 

вона дізналася, що у її свекра-командира не було ні капелюха, 
ні мундира, бо Олександр Володимирович ніколи не служив. 
Будучи посвяченою в цю таємницю, Катя дивувалася красно-
мовності, з якою той говорив про армійські маневри, в котрих 
не брав участі, з яким захватом відгукувався про великих князів, 
котрих ніколи не бачив. Були його оповіді на воєнну тематику 
почерпнуті з книжок, побачені уві сні чи намріяні безсонними 
ночами, Катя не знала. Як би там не було, вона хотіла, щоб її син 
з дідом спілкувався. В своїх мріях Катя бачила Сергійка військо-
вим. Заохотити його до такої служби міг лише старий. 

Дорогою додому подумала: «Мальовнича краса нашого 
краю і жебрацьке існування селян – якось це не відповідає одне 
одному». 

Що змусило легковажну пані поглянути на оточуючий її світ з 
іншого боку? Нещодавня розмова з Леонідом про те, що стало-
ся на Хуторі Михайлівському? Чи трагічна подія в Ситій Гуті? Так 
чи інакше, але за хвилину серйозна думка з голови Катерини 
випурхнула. 

Проїхали півдороги, коли раптова тряска й скрегіт металу 
шокували всіх, хто був у екіпажі. Втративши свою стійкість, він 
похилився, потяг за собою зляканого Сергійка, пана Кужеля й 
Катерину, яка втратила тієї миті дар мови. Були б усі в придо-
рожній канаві, якби кучер не зупинив коней, не підставив під 
екіпаж своє плече. 

– Дякую, Максиме, – видавав із себе пан Кужель, сходячи на 
землю. Страх перед розплатою за явні та приховані гріхи змуси-
ли його поповнити свій лексикон словами вдячності простому 
кучерові.

– Радий служити! – вигукнув той, та кинувся шукати причину 
того, що сталося. За якусь мить констатував: 
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– Лопнула задня вісь. Певно, хтось надпиляв. 
Жах стрибнув мокрою жабою пану Кужелю за комір, змусив 

його поглянути на всі чотири боки. 
– Хто наважився мені шкодити? – мимрив, удивляючись у 

постаті, що вийшли з найближчого лісу. 
Не довго думаючи, прикинув, чим зможе відкупитися від 

тих, хто, на його думку, біг за ним не одну версту. Про те, що 
люди йдуть у справах, не гадав. Ждав незнайомців, як віл обу-
ха. Тільки-но злякався, вже був неживий. 

– Хочу додому, – канючив Сергійко. 
– Добрі люди допоможуть – поїдемо, – заспокоїла його Ка-

терина. 
Незнайомці наближалися. Обидва мали відчайдушний ви-

гляд та недобрі очі. 
– Шо, паничу! Застряв на рівній дорозі? – прошамкав один із 

них, звертаючись до дитини. Чи не мав чоловік зубів? 
Максим узяв у руки палку. Певно, зрозумів, чим загрожує 

його пану зустріч з подорожніми. 
– Зарадьте нашому горю, – звернувся до незнайомців. 
– Як тут зарадити? – відповів один із них. – Вам треба в куз-

ню. 
– Поможіть укріпити вісь, інакше не зрушимо з місця, – ска-

завши таке, Максим озирнувся на пана. Той стояв, сподіваю-
чись на диво. 

Не розуміючи, чому свекор зволікає, Катерина втрутилася в 
розмову: 

– Шановні! Ви – тутешні. Підкажіть, де знайти коваля? 
– Кузня є в Рудні. Звідси – три верcти.
Допомагаючи Максиму примотати до осі палку, показали, 

куди їхати, й розсміялися: 
– Ви не бійтеся! Люди тут – мирні, всі – у полі, бо ліс одягаєть-

ся, сіяти пора, – озирнулися на пана Кужеля. 
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«Знущаються, невігласи», – подумав той, боячись поворух-
нутися. 

– Добрий коваль – у Рудні. Прийшов сюди недавно, роботи 
не цурається, на два села працює, – сказавши таке, пішли своєю 
дорогою. 

– От, погань! Знахабніли, далі нікуди! – вийшов із заціпенін-
ня пан Кужель. Мовив це впівголоса, майже нечутно, проте чо-
ловіки зупинилися. Порадившись, пішли назад. Йшли рішуче, з 
почуттям власної гідності. 

Запідозривши неладне, зблідла Катерина. Сергійко притис-
нувся до її ніг. 

Той із незнайомців, котрий охоче говорив із хлопчиком, мо-
вив: 

– Не пристало старому коневі махати хвостом. Твоє щастя, 
пане Кужелю, що тут – безгрішна дитина. Інакше торохнули б 
тебе в кашу, пішов би слідом за Процюком, – і, звертаючись до 
Максима, додав: – Вдача твоя, чоловіче, собача, бо продався ти 
пану. Хто ти після цього? 

Сказавши таке, пішли своєю дорогою.
– Які прикмети у злодюг? Що казатимемо слідчому? – хотів 

знати пан Кужіль, варто було людям зникнути з очей. 
– Дідько їх знає! Усі мужики однакові. Чубаті й неголені, – 

промимрив Максим, опускаючи очі. Ямочки на його щоках по-
глибшали, чуприна осіла, кутики рота обвисли. 

Катерина виявилася спостережливою: 
– Хтось із них говорив хрипло та м’яко, як це робив Карпо – 

батько Нестора, що прислуговував у нашому домі. 
Пан Кужель погодився: 
– Справді! Один з них скидається на покійного Карпа. А ін-

ший? 
– На тебе, дідуню, – вставив своє слово Сергійко. 
– Невже? – здивувався старий. 
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– Такий же впертий. 
– До справи це не додаси, – усміхнувся пан Кужель. Сьогодні 

він уникнув покарання. До Процюка, виходячи з почутого, доля 
не була милостивою. Що з ним сталося, можна було лише при-
пустити. 

За годину дісталися Рудні. Шукати кузню не довелося. Околи-
ця села глухнула від металевого дзвону, а зустрічна молодиця 
– висока й худа, мов циганська голка, вказала на крайню хату: 

– Кузня – на городі,– понесла голову високо. 
– Де тут можна напитися?
– Колодязь – поруч, – молодиця поправила на голові хустку й 

пішла, погойдуючи вузькими стегнами, до крайньої хати. 
Пригожий чоловік, певно коваль, вийшов їй назустріч. 
– А я тобі обід принесла, – проспівала молодиця, горнучись 

до коваля сухим своїм тілом. Про що йшлося далі, Катя не чула. 
Когось у тому ковалі вона признала. Колодязний скрип, вигуки 
візника, що їхав провулком, жах від того, що дитина п’є холодну 
воду – все було поруч і водночас далеко від неї. Відторгнення 
дійсності та неспокій, котрих вона зазнала колись, оволоділи 
Катею з новою силою. 

«Навіщо мені це? Як сталося, що Нестор – коваль, а ми звер-
таємося до нього у справі? – питала себе, озираючись на свек-
ра. – Чи треба нам допомога колишнього служки? Сергійко-не-
тяма кудись біжить. Наковтався холодного, плутається під нога-
ми. Від усього, що в кузні є, дитина у захваті, хоче допомогти. 

Нестор озирається на Катю, посміхається сумними очима. 
Дитина тягнеться руками до кованого коника, що лежить в 

купі металу. Іграшка – брудна, й цибата молодиця послужливо 
витирає її ганчіркою. В очах жінки – неспокій: «Чим привабили 
Нестора ці пани? Замовлень багато, а він длубається в їхній за-
лізяці. Мабуть, пообіцяли щедро заплатити». 

«Чомусь цибата моргає, ніби вогнем сипле, – копирсається 
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в думках Катя. – Дивно, що це – не Паша, адже Нестор одру-
жений на служниці. Сюди прийшов на заробітки. Що село, то й 
молодиця? Знайшов собі причіпливу, послужливу. Частить до 
нього в кузню, держиться за чужого чоловіка, як блоха за кожу-
ха, із сорому очі не вилазять. Принесла якісь дурниці, вареники 
й паляниці, на Нестора дивиться, як на сало кіт. Невже ця повіт-
ка Нестерові, мов квітка?» 

Свекор помітив зніяковілість невістки. Старий лукавець – 
зробив вигляд, що його хата скраю. 

Лише кучера ніщо таке не цікавить. Роботи Максим не цура-
ється; сьогодні він зосереджений, понурий. Мабуть, подіяли на 
чоловіка мужицькі закиди. 

Залізна палиця в руках Нестора – це вона має стати віссю – 
непіддатлива й важка. Як із нею впоратися? Що робити, щоб 
набула вона потрібної форми? Почни клепати негайно – лише 
сили марно потратиш. 

Коваль свою справу знає, поговорив з головою та взяв ру-
ками. Робить, наче сміється. Розпікає метал у вогні, кує, поки 
гарячий, крутить залізяку так і сяк, б’є з розмаху, де – сильно, з 
натиском, а де – ніби гладить, працює з насолодою, так, що сер-
це його співає. За роботою він – ставний і веселий, отже – гар-
ний. Молодиця їсть Нестора очима, а він посміхається, на Катю 
дивиться, мов світиться сонце. Такі очі – до любові, вустонька 
– до розмови. 

Діло хвалить кінець. Зігнувшись над відром, занурює Нестор 
гарячу вісь у воду; та обдає його обличчя паром. Зробив, як 
майстер; залишилося подивитися, чи нема де тріщини. Як по-
каже себе нова вісь у дорозі? Чи не лопне десь на вибої? 

Нестору важливо, кому він ту річ уручить. Не кучеру, котрий 
напуває коней, не пану Кужелю – поліз у кишеню за грішми, 
– не дитині, що грається з металевим коником. А мабуть, – Ка-
терині. Любила колись Нестора, як сіль у оці, тернину в боці. 
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Гнала від себе хлопця, сама від нього не тікала. Панянка нині, 
молода мати, прикипіла очима до сина. Нестор знає, що чоло-
вік її загинув, лишилася Катя, як на морі без весла. Бути вдовою 
навіть у багатстві – тяжко. Поставитися до неї шанобливо, тобто 
підтримати молодичку тяжкої хвилини – до цього рветься Не-
сторова душа. Залізна вісь – не для її рук. Взяти відмовиться – то 
нічого, головне – хай би вона почула його серце, бо старої лю-
бові іржа не їсть. Удова – не камінь, на когось таки оглянеться». 

Вона не була б собою, якби взяла ту річ негайно. Якусь мить 
виждала і, не бажаючи скривдити майстра, прийняла, як на-
лежне, те, що разом із тугою покладено було їй у руки. Подя-
кувала стримано, ніби знехотя. Дивуватися майстерності й не 
думала, лише посміхнулася кутиками рота та зачепила Нестора 
поглядом – мов сонце засвітила. У Нестора й серце зів’яло. 

Цибата молодиця таке помітила й здивувалася: 
«Що то за пані? Нічого не мовила, а мужик біля неї – ніби 

віск, розтанув». 
Перш ніж їхати далі, пан Кужель поцікавився, чи є у Нестора 

в навколишніх селах родичі: 
– Зустрілися нам дорогою добрі люди. Один з них був схо-

жий на Карпа – твого батька. 
Нестор мовчав, як риба. 
– Допомогли нам ті люди, чим могли. Хотів їм подякувати, – 

вів своє пан Кужель. 
Нестор заперечно хитнув головою. 
Цибата молодиця його підтримала:
– Нема в коваля рідні. Зайшлий він. 
Лондо, підставивши панству свої боки, випливло з двору й 

узяло потрібний йому напрямок. Залишивши за собою околи-
цю, майнуло за придорожніми чагарниками й покотило польо-
вою дорогою. 

Цибата молодиця зробила припущення: 
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– Мабуть, накоїв щось твій родич. 
– Він і мухи не скривдить. 
Сиділи вдвох на порозі кузні, коли з боку села спочатку зне-

хотя, потім рішуче полетіла чиясь пісня:

Їхали козаки із Дону додому
Та й зустріли Галю, забрали з собою. 
Ходи, дівко з нами, з нами, козаками, 
Буде тобі краще, як у рідної мами. 
А в рідної мами треба все робити,
З нами, козаками, мед-горілку пити. 
Дівка дурна була, розуму не мала,
Сіла на коника, з ними мандрувала… 

Пісня захлинулася своїм змістом, угамувалася. 
Широко позіхнувши, молодиця пригорнулася до Нестора.
– Багато заплатили нам за роботу?
Нестор дістав з кишені дві асигнації, поклав одну з них на 

коліна своєї подруги. 
Призахідне сонце підрум’янило чоло молодиці. Вона, звер-

таючись до Нестора, зітхнула: 
– Ходімо спати. 
Перш, ніж той відповів, пісня оговталася: 

Галю залишили, сосну підпалили. 
Сосна догоряє, дівка промовляє:
Ой, хто дочок має, нехай научає.
Нехай на вулицю ввечір не пускає. 
Ой, хто в лісі чує, хай мене рятує. 
Мені, молоденькій, вік зозуля кує.

Молодиця підвелася, потяглася всім тілом і, не мовивши ні 
слова, пішла своєю дорогою. 

Дивлячись їй услід, Нестор усміхнувся: «Не пристала до неї 
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моя дума. А день був гарний. Чим він потішив сусіда мого Сви-
рида? Просить милостиню десь у місті. Не захотів кувати, ухналі 
робити, на базар носити, хліб купувати, дітей годувати. Має що-
дня двадцять копійок, інколи – більше. Трапляється, подають 
небораці білий хліб, купці наливають йому чарочку. Дав Бог лю-
дині роток, дає й кусок». 

Стомлений, заснув Нестор, де сидів. Спати – не працювати. 
Снився йому Хутір Михайлівський. Верзлося чоловікові, ніби 
шмагали його нагайкою; поруч стояли Паша з дітьми й полю-
бовниця з Катериною. Всім було вельми весело. 

* * * 
Кожна птиця знайшла свого Гриця, а Соня Бриз – ні. Про те, 

що вона – співробітниця міського земства – з головою поринула 
в пуританство, легко було здогадатися. Моди Соня не тримала-
ся, надто хороше не ходила, клала край усім спробам людей 
протилежної статі підійти до неї з відкритим серцем. Поведін-
ка королеви Вікторії, котра прикрасила свій двір тим, що була 
сильною жінкою – носила жалобу за коханим чоловіком сорок 
років – для Софії, і не лише для неї, стала взірцем. 

– Не хочу любові. Плотські втіхи, навіть з коханим чоловіком, 
– то гріх, – запевняла брата, сидячи зі своїм смутком у кутку. 

Леонід, будучи в близьких стосунках з Лідою – матір’ю своєї 
дитини, – так звик у гостях у Катерини, що й додому не хотів, не-
зважаючи на очевидний факт: удовиця, котру він обожнював, 
як дитина, лише з ним бавилася. 

– Сексуальна свобода – це жахливо. Буде якесь лихо, – зітха-
ла Софія, коли Леонід поспішав до котроїсь зі своїх жінок. 

Брат не розумів сестри: «До чого призведе Соню пуритан-
ство? Відкладе любов на старість чи прийде до фемінізму? 
Гасла, які висуває ця течія, свідчать про те, що жінки, котрі їх 
вигадали, заздрячи щастю інших, нехтують задоволенням від 
інтимних стосунків з чоловіками, щоб від них не залежати». 
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Зазирнувши якось до Ліди, Леонід натрапив там на сестру. 
Софія, сидячи на канапі, щось плела. Почувши рипіння дверей, 
підвела голову. Сказала, що Ліда – в аптеці, пішла і як у воду 
впала. Доповіла так, ніби ситуація містила в собі щось кримі-
нальне. 

Леонід підійшов до колиски. Маля не спало, хаотично во-
дячи ручками, ніжки при цьому ворушилися. Таке мале, несло 
соску собі в рота, безперервно смоктало, сподіваючись витягти 
з пустушки молоко. 

– Які ліки їй знадобилися? Коли вона пішла? – хотів знати Ле-
онід. 

Софія зробила вигляд, що не розуміє хвилювання брата: 
– Пішла не на прогулянку. Вона багато кашляє. 
Сказавши таке, Софія злякалася, згадала, що батьки Ліди 

хворіли на сухоти й померли в ранньому віці. 
«Як сприйме брат нездужання своєї подруги? Здоров’я цієї 

жінки має для нього вагу. Чи продовжить стосунки з Катери-
ною?» – Софія плуталася в думках, коли Леонід, не мовивши ні 
слова, вибіг з кімнати. 

Чернігів духмянів пахощами квітучих каштанів. Червневий 
день згасав; рум’яний вечір – лагідний, як мати, – лягав на міс-
то. Призахідне сонце, згустивши тіні, висвітлило хмарність, че-
рез що місто уподібнилося великій сцені, ніби готувалося тим 
самим до небаченої досі вистави. Незвично сприймалися оби-
вателі, які стурбовано зачиняли віконниці своїх будинків. Насто-
рожував скрипіт хвірток, їх замикали надто рано.

Пояснюючи собі таке сприйняття дійсності хвилюванням з 
приводу здоров’я Ліди, Леонід побіг до аптеки. Занепокоївся, 
коли на розі Ремісничої й Сіверянської звідкись узявся, як із 
землі виринув, загін козаків. Коні, ледь не зачепивши Леоніда, 
несли на собі вартових порядку в бік Красної площі. 

Якась бабця – хвилину тому спокійно сиділа на лавочці – 
прожогом кинулася до себе в хату. 
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«Гуляють у місті, як вітер у полі», – похитав головою Леонід, 
вдивляючись у силуети вершників, які віддалялися. 

Не знайшовши Ліду в аптеці Андрацького, продовжив по-
шуки. Лемент з боку Красної площі – гуло, як вода в потоках, 
– змусив прискорити кроки. Біг, не відчуваючи під собою ніг, за-
дихався, наче тяг воза, коли побачив те, від чого йому похололо 
в п’ятах. 

На площі гуляла напасть. Козаки – певно, з глузду з’їхали – 
крутилися на конях, як посолені в’юни, ганялися за городянами, 
ті ж кричали, мов ошпарені, розбігалися. Жінок лихо гнуло, під-
кошувало, змушувало плакали кривавими сльозами – аж горі-
ли навколишні будинки. Тупіт копит, кінське ржання, зойки тих, 
хто шукав і не міг знайти собі захисту – чим не вистава на зразок 
середньовіччя? 

«До чого ми дійшли? Звідки так багато людей?» – подумав 
Леонід, перш ніж згадав, що міська Дума закінчує ввечері свої 
засідання. – «Хто наказав таке чинити? Кому треба зводити з 
поважними людьми рахунки?» 

Це вони, шановані виборні гласні – багатьох з них Леонід знав 
особисто, – залишивши стіни солідної установи, наражалися на 
жорстоке випробування. Поява вершників була несподіваною, 
люди жахалися, як зо сну. Багато хто не уникав кінських копит, 
падав з поламаними ребрами й розбитою головою на бруківку. 

– Можна здогадатися, з чиєї «легкої» руки це робиться, – Ле-
онід почув знайомий голос. Це пан Кужель молодший наказав 
призупинити біля нього свій екіпаж. В ньому, біліший за по-
лотно, сидів Василь Михайлович Хижняков. Колишній міський 
голова, нині – земський гласний, він був надто схвильований, 
щоб не поділитися з Леонідом щойно пережитим: 

– Перейшов дорогу – на мене налетів козак. Кінські копита 
мелькали перед очима. Якби не відштовхнувся від коня, був би 
збитим з ніг. 
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Щоб від такої напасті не пропасти, об’їхали площу дворами. 
Олексій Володимирович висловився гостро: 

– Поза всяким сумнівом, козаків направила сюди поліція. Ви-
конала, як завжди, наказ влади. 

Василь Михайлович мовчав, біля свого будинку, прощаю-
чись, мовив:

– Протистояння між губернатором і більшістю гласних місь-
кої Думи набуло неймовірних масштабів. Спроба залякати лю-
дей, змусити їх слухатися, приречені на провал. Дав Бог людям 
нещастя, дасть і розуму. 

Пан Кужель молодший був згодний з Хижняковим; він, як 
сонях до сонця, тягся до демократичного руху. Єдине, що три-
мало його на відстані від відомих йому демократів, була підви-
щена відповідальність за спокій та матеріальне становище його 
родини. 

Високий на зріст, Олексій Володимирович з роками став схо-
жим на когось із місцевих лідерів. Певно, на Іллю Шрага. Такі 
ж густі брови, припухлі повіки. Та сама звичка голити бороду, 
залишаючи великі вуса. 

Зупинилися біля аптеки Маркельса. Ліда була там. Поба-
чивши поруч із Леонідом пана Кужеля, зробила вигляд ніби з 
першим із них вона не знайома. Афішувати близькі стосунки з 
капітаном не входило в її наміри, – загальноприйнятна норма 
поведінки неодружених людей, – попри це Леонід був прикро 
вражений. Швидкий, як думка, підбіг до Ліди. Вона ж поглянула 
на годинника.

– Ліки ще не готові, – мовила, ніби видихнула. 
Сів на стілець поруч.
Ліда зачервоніла, як буряк, зітхнула й опустила вуаль. Рух 

був швидкий, видно було, що їй тієї миті добре, як собаці на 
перелазі. 

Пан Кужель, придбавши собі щось із ліків, з цікавістю погля-
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нув на жінку, біля якої, не довго думаючи, примостився його 
потенційний зять. 

Ніщо в Ліді пана Кужеля не вразило. Русява жіночка серед-
нього зросту, біла, як сніг, брови тонкі, мов шнурочки, коса 
зашпилена на потилиці. Елегантна сукня, щільно облягала ху-
деньку статуру. Такий вигляд мали збіднілі дворянки та пригріті 
панами гувернантки. 

Помітивши на собі чужий погляд, Ліда підвелася, щоб спита-
ти, чи не готові ліки. На ходу хворобливо мовила: 

– Не затримую вас, капітане, – голосок бринів, мов струна. 
Робити було нічого, Леонід поспішив за паном Кужелем до 

екіпажу. 
– Знайома пані? – поцікавився той. 
– Дружина мого знайомого, – збрехав, мов шовком вишив, 

Леонід. 
– Жінка нездужає. Підвеземо її додому, – рішучим тоном за-

пропонував пан Кужель – усе бачив, як уночі сова. Батьківський 
обов’язок вимагав від нього серйозного ставлення до всього, 
що стосувалося долі його дочки. 

На загальне здивування Ліда не відмовилася сісти в екіпаж. 
Їхала, не бадьорилася, мовчала, заглибившись у своє. Не до-
їхавши до будинку, де мешкала, попросила зупинити коней на 
перехресті, подякувала пану Кужелю й зникла так швидко, мов 
її корова язиком злизала. 

Олексій Володимирович різнув Леоніда без ножа:
– Чому не наздоганяєте матір своєї дитини, капітане? 
Грім серед ясного неба не здався б Леоніду більше ймовір-

ним, ніж таке запитання. Неприємна ситуація вимагала відвер-
тої розмови. 

Загадавши кучеру піти за чимось у лавку, пан Кужель витри-
мав паузу. Досада шкребла його, мов кішка пазурами. Будучи 
тієї думки, що правда має вийти з води навіть якщо вона важка 
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каменюка, він, не вгамувавши в собі роздратованість з приводу 
нещирості капітана, забубонів, як старий дід. Просив Леоніда 
визначитися, з ким із двох жінок той залишиться. 

Чи могла його категоричність порятувати в пригоді? Леонід 
змовчав, затримав свої губи, щоб не почути з чужих, бо слово 
не вернеш, воно не гоїться. Пообіцявши не зволікати з рішен-
ням, сухо попрощався. 

Дивлячись йому вслід, Олексій Володимирович подумав: 
«Душа цієї людини – не черствий сухар. Хороший буде зять, 
якщо не зігне його Катя в баранячий ріг». 

Наступного дня пан Кужель молодший їхав у справах, коли 
його зупинив брат. Олександр цього разу не водив за ніс, казав, 
що думав. Повідомив, що правда переважила кривду – селян-
ська голота з початком літа прищулила свої вуха. Винні понесли 
кару, повсюдно зміцнювалися військові частини й поліцейські 
команди, розореним поміщикам покривалися збитки, частина 
цього тягаря лягла на плечі бунтівників. Сказавши таке, брат пе-
рейшов до головного. 

Розповів, що трапилося з Процюком. Побитий, міцно 
прив’язаний до сосни, залишався волосний старшина в глухому 
лісі без води та їжі кілька днів. Причетні до цього злочину селя-
ни арештовані й допитані. Не всі вони із Ситої Гути, двоє – при-
шлі, один із них – родич Нестора. 

Упевнений у тому, що волосний старшина не був до селян 
благодійником, Олексій Володимирович не зрозумів, чому ця 
справа брата хвилює. Спитав навпростець: 

– До чого ти ведеш? 
– Процюку треба обізнаного адвоката. Звернувся до твого 

зятя, а він відмовив. Не вірить Михайло у чесність і порядність 
Процюка, – пояснив пан Кужель старший, виказавши тим са-
мим свою зацікавленість у щасливому кінці судового процесу. 

Олексій Володимирович не розумів, у чому проблема: 
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– Адвокатів багато. 
– Сам знаєш: як ідеш у суд – грошей не забудь. Які мої статки? 
Олексій Володимирович здвигнув плечима. У його брата ві-

тер в кишені не гуляв, грошей було – свині не їли. У церкві брав 
свічку за руб, а з бідного драв останню шкуру. Зарився в своє 
добро й розраховував на кругленьку суму, відкладену братом 
благодійному фонду. Капітал, зібраний чернігівським дворян-
ством, пожертвуваний іншими людьми з метою належного ви-
ховання й освіти дітей збіднілих дворян, поповнювався молод-
шим братом щорічно. Старший не зробив туди жодного внеску. 
Від користі скам’яніло у чоловіка серце? 

– Навіщо розтринькувати гроші? – говорив у таких випадках 
Олександр. Сьогодні він перевершив себе: 

– Це корнет Лашкевич – був такий свого часу – мав голову, 
щоб лише кашкет носити. Вніс минулого сторіччя у той фонд 
двісті тисяч карбованців асигнаціями. Певно, не мала людина 
нащадків. Лише в цьому випадку Лашкевича можна зрозуміти. 

Олександр торкнувся рукою свого чола, ніби змахував тим 
самим сумніви з приводу доцільності того, що говорив. Потім 
почав густи, як вітер у димарі: 

– Кожному, брате, ти – добрий, собі – ні. Розтринькуєш гро-
ші, набуті тяжкою працею. Жертвуєш не лише на освіту – на по-
саги доням неспроможних дворян, які й за холодну воду не бе-
руться, щоб своїх дітей забезпечити. Як поставляться до цього 
твої нащадки? 

Це був диктат з боку старшого брата з натяком на те, що їх 
спільному онуку мало припаде у спадок. 

Щоб остаточно не посваритися, стримано попрощалися. 
Удома Олексія Володимировича зустріла гнітюча тиша. По-

коївка та фрау Єльза ходили навшпиньках, Катерина замкнула-
ся в своїй кімнаті, дружина плакала. Навіть онук не пустував. 
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Як з’ясувалося, кілька днів поспіль не приходив з візитом Ле-
онід Бриз. 

– Так буде краще, – було перше, що сказав з цього приводу 
батько. Розуміння того, що є в світі юнаки подібні Леоніду, да-
вало Олексію Володимировичу привід подивитися в майбутнє 
своєї дочки з оптимізмом. 

– Що в тому доброго, Альошо? – дивувалася дружина. – Нема 
від нього й чутки, як у яйці завмер. Добродій Бриз відмовляєть-
ся таким чином з нашою донею одружуватися. 

Олексій Володимирович добре знав свою дружину. Межі 
класичної моралі не розширювалися й не нехтувалися нею на-
віть подумки. Попри це, того дня їй бракувало розуму. 

– Голубко, ти заплющуєш очі на адюльтер Леоніда, не розумі-
ючи, що гріховний зв’язок цього мужчини зумовлений, можли-
во, не фізіологією, а щирими почуттями до матері його дитини. 
Наша доня орієнтована на моногамні стосунки в шлюбі, вона не 
знайде в Леоніді своєї долі. 

– Каті погано, б’ється, як рибонька об лід. Хай би зустрівся їй 
чоловік, з яким би прожила доня життя, діждалася онуків… 

– То було б справжнє щастя. 
Заспокоюючи дружину, Олексій Володимирович подумав: 

«Прагнення багатьох знайти свою долю з одним партнером 
свідчить про неусвідомлений пошук безумовного прийняття й 
цілковитої захищеності, котрих люди зазнають лише в дитин-
стві». 

Сказав інше: 
– Катя зустріне своє щастя. Поки що треба її заспокоїти та, по 

можливості, розважити. Чому б вам не поїхати на води? Інше 
оточення, нові знайомства, тривалий відпочинок не будуть їй 
зайвими, – запропонував, не сподіваючись на те, що дружина з 
ним погодиться. 

До його поради прислухалися. 
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Тиждень по тому, коли квитки було придбано, речі складено, 
а мати й дочка сіли біля валіз, батько вийшов за хвіртку. 

Сіялася мрячка. 
Леонід Бриз – свіжий, як сироїжка, і мокрий, як хлющ, – руб-

ця не було сухого, – постав перед Олексієм Володимировичем, 
як із води камінь. Очі юнака світилися, ніби вогники. Серце 
його, незважаючи ні на що, мало свою волю. Мабуть, правду 
люди кажуть, що любов, як перстень, не має кінця. Стримано 
поручкавшись, попросив дозволу бачити Катерину – мов пірнув 
у крижану воду. 

Йому було відмовлено. 

* * * 
У тому, що службовці земської управи – люди веселі й ком-

панійські, люблять відпочивати за містом, Оля переконалася, 
коли вийшла за одного з них заміж. Заядлі мисливці й рибалки, 
вони щонеділі їздили на Замглай – в болотисту місцевість, цар-
ство диких тварин та птахів. 

Улітку співробітники Захаровича відпочивали на Десні. З 
цією метою пливли на човнах в такі місцини, де й долото рибу 
ловило, розкладали багаття, варили традиційну юшку. Перехи-
ливши чарку, могли розговоритися. 

Вислухавши їхні бувальщини, вдовольнивши тим самим ін-
терес до поважних людей, Оля погодилася з тим, що Захарович 
їздитиме за Десну без неї. На самоті, щоб не журитися, брала в 
руки сопілку. Сумних мелодій уникала, веселі до неї не йшли. 
Прості наспіви, почуті від матері, були Олі до душі. 

Якось чоловік її спитав:
– Що ти мугикаєш? Пісень таких я не чув. 
Маючи тонку душевну організацію, Оля вела, як уміла:
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«Тихесенький вечір на землю спадає. 
І сонце сідає в темнесенький гай. 
Ой, сонечко ясне, невже ти втомилось? 
Чи ти розгнівилось? Іще не лягай!» 

То були поетичні рядки, подаровані музою чернігівському 
поету Самійленку; Оля поклала їх на пісню. 

Захарович наблизився до дружини. Він цінував старовину й 
усе, що створювали його земляки, але не достатньо розумів-
ся на прекрасному. Взагалі-то, Оля мало знала свого чоловіка. 
Як покаже він себе у складній ситуації? Чи так її любить, щоб 
завжди бути опорою? Сухий, як скіпка, скорий до їди й роботи, 
Захарович високо не літав, словами, як пес хвостом, не кидав, 
їх не жував, говорив, що знав, просто. У неділю не чванився, у 
дзеркало не дивився, за дружиною зітхав потайки, тому зраді-
ла Оля, коли почула того дня від чоловіка зізнання. Зворушений 
її піснею, Захарович відповів рядками іншого чернігівського по-
ета. То були вірші Миколи Вороного: 

Свій біль тяжкий я переміг любов’ю, 
Для неї всі образи переміг,
І виспівав тебе, омивши серце кров’ю, 
Потоком сліз. 
Зорій же ти, мій образе пречистий,
В тобі я власну мрію покохав…
Благословен той час великий, урочистий, 
Як ти постав. 

Будучи набагато старшим за дружину, Захарович боявся ста-
ти їй небажаним. Не знаючи, як угамувати свої побоювання, за-
звичай канючив: 

– Як постарію, куплю собі спиці, буду плести. 
Або:
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– Як стану немічний, заведу собаку-поводиря. Буду ходити з 
ним на прогулянку. 

Такі розмови Оля не підтримувала, скаргами на чоловіка 
долю не пестила. Був у неї козир, настав час його оголосити. 

– Як постаріємо, будемо бавити онуків і правнуків. 
Захарович підвів здивовані очі. 
– Так, мій рідний. Посміхнулося нам щастя. Пролітав над 

хатою лелека, обіцяв принести немовля, – взявши руки благо-
вірного в свої, поклала собі на живіт, щоб указати Захаровичу 
на причину своєї гордості – живу квіточку – плоть його плоті, 
що другий місяць розпукувалася в її утробі. Хай голова чолові-
ка йде обертом від щастя, без дитини його не буває. Спиці для 
плетіння й собаки-поводирі підуть своєю дорогою. 

З таких радощів Захарович не скакав, просив лише дружину 
забути про шиття й плетіння, щоб немовля не було обвито пу-
повиною. Аби волосся було густим, не підстригатися; не лякати-
ся, щоб на тілі не було плям, відходити від вікна, коли вулицею 
йде сусід-інвалід, інакше маля буде потворним. Красти, когось 
гудити чи проклинати годі було вагітній жінці й думати – інакше 
лишиться слід, матиме дитина заячу губу. 

Почувши таке, Оля як стояла, так і сіла. 
– Чи я крала? Мо’ я кляла кого чи гудила? 
Захарович пригорнув дружину до себе, сходив з нею в театр і 

на концерт, виділив певну суму на необхідне. Щосуботи стежив 
за тим, щоб увечері вона не працювала. Недільного ранку за-
водив своє:

– Святого дня сиди склавши руки, не рубай сокирою, бо не-
діля – «не діля». Краще відвідай брата, у нього тобі цікаво. По-
клади в ридикюль сопілку – може, знадобиться. 

Мовивши таке, повісив собі на плече рушницю, пристебнув 
повідець до нашийника жовтого сетера й побіг до порома, по-
обіцявши не затримуватися. 
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«Покажу племінниці, як грати на сопілці», – подумала тоді 
Оля. 

У брата було гамірно. Судовий процес, котрий спочатку зда-
вався безнадійним, завершився успішно. Не бажаючи захищати 
в суді відомого своєю жорстокістю Процюка, Михайло виступив 
як адвокат селян, які скоїли над волосним старшиною само-
суд. Брав не торгом, не горлом, а головою. Допоміг розплутати 
справу Троня. Син замордованого до смерті Микити Тихого з 
бідою за плечима прибіг у Чернігів по захист. Хлопець радий 
був оддати й душу, аби стало за його. Господь сироті допоміг. 
Таня помістила Троню в сирітський дім, де викладала словес-
ність. Каша там була густа, дітей не розгонила. Сирітська оби-
тель даром хлібом не годувала, дітлахи там байдики не били. А 
їм – аби було що їсти. 

Правда переважила кривду – чи надовго? Процюка кинули у 
в’язницю, про Лаєвського ніби забули. Який розум виніс остан-
ній з процесу? Що спільного мають ці злочинці з Союзом русь-
кого народу? Яке відношення має до монархістів дядечко Тані? 
Гордий на своєму багатстві, він останнім часом прищулив вуха. 

Побачивши сопілку в руках сестри, Михайло згадав, з ким із 
цікавих людей хотів Олю познайомити. Діставши на те її згоду, 
по обіді вийшли з дому. 

Дочка осені Мокрина напередодні вмилася слізьми. Небо 
над містом насупилося волохатими хмарами. Бобровиця без-
надійно змокріла й не бажала всмоктувати в себе надлишок во-
логи. Всяка зілина в садах і на городах повісила свої мокрі вуха. 
Загрузли в грязюці дерева й чагарники, задивилися в калюжі 
будинки. Той, куди поспішали, глибоко вріс у землю. Його не 
можна було обминути – стежка була утоптана. Там винаймали 
квартиру сестри Андрієвські, вони радо приймали у себе одно-
думців – орлів, які робили добре діло. Сорок туди не пускали. 

Кожен, хто переступав того дня поріг, був зачарований ме-
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лодіями, які вправно виводила на скрипці кучерява дівчинка 
років восьми. Невже то – Сарочка, дочка Йосі Шифрина? Так і 
є, – вона. А як грає! А співає! 

«Ой, у лісі калина, 
Ой, у лісі калина. 
Калина, калина, 
Комарики, дзюбрики,
Калина. 
Там стояла дівчина,
Там стояла дівчина,
Дівчина, дівчина,
Комарики, дзюбрики,
Дівчина». 

Вітальня повнилася людьми. Чоловіки й жінки – всі мали 
приязні обличчя – поступалися місцями тим, хто приходив, по-
суваючись на лаві, що стояла уздовж бічної стіни. 

Сарочка – лагідна, талановита дитина – знайомила присутніх 
зі своїм репертуаром. Дідівська скрипка в її руках співала. Укра-
їнські пісні чергувалися з єврейськими і навпаки. Ніби той соло-
вейко, що вперше щебетав, дівчинка грала майстерно, співала 
напрочуд складно. Тоненький голос відчайдушно виводив: 

«Засвистали козаченьки
В похід з полуночі, 
Виплакала Марусенька
Свої ясні очі. 
Не плач, не плач, Марусенько, 
Не плач, не журися, 
Та й за свого миленького
Богу помолися…»

Мати дівчинки ледь стримувала себе, щоб з радощів не за-
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плакати. Роза знала, якою працею досягла її доня успіхів, як ба-
гато хворіла. Простуди слідували одна за одною. То горло у Са-
рочки заболить, а то почне вона кашляти  так, що материнське 
серце заходиться з болю. 

Поряд з Розою сидить її чоловік – Йосип Шифрин. Дивиться 
на нього Оля й очам своїм не вірить. Чи не його наділила вона 
колись батьківським пальтом? Своїй дружині він – до пари. Ді-
точки – біля них, усі, як один, чорняві й кучеряві. Якими талан-
тами згодом потішать вони людей? 

Закінчила Сара грати, передала скрипку матері. Роза покла-
ла інструмент у футляр і підвела очі. Що скаже їй ставна жінка 
з правильними рисами обличчя? Ольгою Трохимівною її звуть. 

Та схвально хитнула головою й запевнила: 
– Дівчинка надзвичайно талановита. 
Узявши якусь книжку з етажерки, простягнула її Йосі. 
– Почитайте дочці про Ніколо Паганіні. Всесвітньо відомий 

скрипаль походив із незаможної родини, досяг вершин вико-
навчої майстерності.

Йося ставився до своїх дітей з любов’ю. Він і досі розвозив 
по селах заборонену літературу. Коли пішли чутки, що будуть 
погроми, пішов у загін самооборони, їздив разом з іншими єв-
реями в урочища Полковниця та Гармашня, щоб навчитися стрі-
ляти, тобто себе захищати. 

Сестри Андрієвські радо частували гостей чаєм. Одна з них 
пообіцяла:

– Сьогоднішня зустріч має бути незвичайною.
Ольга Андрієвська, її сестра Галя та брат Василь належали 

свого часу до «Братства тарасівців». Ідеологами тієї організації 
були Іван Липа, Борис Грінченко та Михайло Коцюбинський. З 
Олею про це ніхто не говорив. Михайло оберігав сестру, вва-
жаючи, що революціонерки з неї не вийде. Долучатися до тих, 
хто захищає соціальні та культурні права співвітчизників, через 
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свою вагітність Оля не могла. Співучасті в революційних гуртках 
та розповсюдження нелегальної літератури уникала. 

Свою думку з цього приводу висловила присутня там Феодо-
сія Левицька-Шкуркіна: 

– Життя, як павутиння, тяжко в ньому не заплутатися. Хай би 
Оля долучилися до молодіжної організації «Прогрес». Нею ке-
рує Вася Андрієвський – ось він, стоїть біля вікна.

Шкуркіна – невеличкого зросту моложава жінка, енергійна 
та невтомна, працює в Чернігівській управі, викладає в сиріт-
ському будинку, близько товаришує з родиною Коцюбинських. 

«Феодосія – відмінний товариш, для жандармів – неблагона-
дійна особа, – думає про Шкуркіну Михайло. – Поліція знайшла 
у неї антиурядову літературу, встановила відкритий контроль». 

Поряд з Йосею та його дружиною сидить пані Калінська – 
власниця цього та інших будинків, які винаймають здебільшого 
незаможні євреї. За житло господиня бере недорого. Чи багато 
їй треба? На життя та на революційні справи. 

Біля Володимира Самійленка сидять його колеги по перу. 
Це – подружжя Грінченків з дочкою Настею – гімназисткою, по-
етесою. Борис Грінченко – один з лідерів нещодавно створеної 
Української радикально-демократичної партії – схвально ста-
виться до ідеї встановлення конституційної монархії, котра, на 
його думку, дасть Україні автономію. 

За столом розмовляють українською мовою. Яка громада, 
така й рада: сільські вчителі та фельдшери обговорюють книги 
Горького, Франка, Лесі Українки та інших письменників, цікав-
ляться революційними подіями в місті, розповідають про се-
лянські повстання. Таня знайомить з цими людьми Ольгу; хай 
молодиця знає, що хвилює сільську інтелігенцію.

Гості сестер Андрієвських зазвичай без діла не сидять: зби-
рають кошти для політемігрантів, розповсюджують закордонні 
видання творів Шевченка й Горького, номери газети «Іскра». 
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Жандармерія чого тільки не робить, щоб покласти цьому край. 
До яких лише заходів не вдається! В тому, що жандарми не 
сплять, гості переконуються, коли на порозі дому з’являються 
інші однодумці. 

Михайло Михайлович Коцюбинський та його дружина – їх 
добрі люди хвалять – постають перед зібранням у незвичайно-
му вигляді. Вуаль на капелюшку Віри Устимівни порвана, ґудзик 
на жакеті висить на одній нитці. Пісочного кольору коверкотове 
пальто Михайла Михайловича має жалюгідний вигляд. Воно за-
бруднене й навіть порване. Письменник – мов крейда блідий. 

Віра Устимівна у розпачі: 
– П’яні козаки вдерлися до статистичного бюро, де йшли 

збори. Шмагали нагайками всіх, кого бачили. 
Той, хто входить услід за Коцюбинськими, запевняє зібран-

ня: 
– До нас – статистів – жандарми виявляють «пошану». 
Це літератор і актор Микола Вороний, він писав колись, звер-

таючись до Людмили Старицької:

Годі вже журитись, кинь свої вагання,
Стань в пригоді людям бідним і сліпим.
І на людське лихо, сльози і страждання
Оживись, серденько, чулим і живим. 

Не лише в місті – в губернії відомо, що службовці Чернігів-
ського статистичного бюро переймаються демократичними 
ідеями. Вороний працює там під орудою Коцюбинського по-
мічником завідувача відділу поточної сільськогосподарської 
статистики. Щоб заробити на прожиття своїм родинам, обидва 
літератори обкладаються щодня кипами канцелярських папе-
рів, анкетних аркушів, статистичних карток, підраховують від-
сотки податку на ту чи іншу нерухомість у губернії. На яке місце 
змушені вони відкладати улюблену літературу? Коли встигають 
писати? 
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Оля знає, що Вороного добрі люди шанують, шанується й він 
сам, жонатий на Вірі – дочці поета й педагога Миколи Андрійо-
вича Вербицького. Своє гніздо молоде подружжя звило на Ліс-
ковиці в будинку за тополями. Рік тому у Віри й Миколи наро-
дився синок, попри це між чоловіком і жінкою – якісь незгоди. 

Коцюбинський – високий, трошки сутулий, з блідим, особли-
во чистим обличчям. Очі письменника – стиглі вишні в росі – су-
мують. Заговорив, як жайворонок защебетав: 

– Лихо, та й годі! Темні сили шаліють. Не маємо права зби-
рати людей. Почуваю себе так, ніби мене зв’язали по руках і 
ногах, іноді впадаю у відчай. Кожного можуть заарештувати 
будь-якої хвилини, вислати невідомо куди. Одним розчерком 
пера знімуть з посади, скалічать нагайками та шаблями. Стоїмо 
поза законом. Дамося під ноги – затопчуть. Таку стіну покора не 
проб’є. 

Перед розумом Коцюбинського никне й сила, бо пише пись-
менник не лише пером і розумом – серцем. Для жандармів цей 
чоловік – вельми сумнівний у політичному відношенні лідер 
українофільської партії, за ним установлено постійний нагляд. 
Усього цього Оля не знає, лише здогадується, що люди, з котри-
ми звела її доля, неординарні. 

Коцюбинських і Вороного запрошують до столу, пригощають 
чаєм з материнкою. 

Тихо робиться в оселі. Чути шепіт дощу за вікном. Ось і лампу 
засвітили. Пахне рідним, знайомим з дитинства. Оля підводить 
очі й бачить на покуті ікони, прикрашені рушниками, сухим зі-
ллям і квітами – рожею, м’ятою, трояндами, волошками, лю-
бистком – хтось у цій хаті травник. Блимає – не знає навіщо – 
лампада, що притулилася під образами. «Який сьогодні день, 
що вона горить? – гадає, перш ніж прийти до висновку, Оля: 
«Тут сьогодні – свято, не релігійне, а – душі, не однієї – бага-
тьох». 
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Духмяніють на столі м’які, як пух, перепічки; Галя Андрієв-
ська не втримується, щоб не розповісти: 

– То – учинений, тобто виготовлений на заквасці, хліб. Зна-
йомі селяни передали його разом зі своїми вітаннями. Щоб 
такий спекти, роблять розчин на хмелю, додають трохи тіста з 
попередньої випічки – то закваска, а вже, як підійде, – довго й 
ретельно, «поки не змокріє над головою стеля», місять. Печуть 
щотижня в печі на черені, підкладаючи під хліб капустяне листя. 

– Балачками справ не роблять, того ж чекають від нас, – до-
дає Василь Андрієвський, ретельно витираючи від пилу неве-
личкий шматок – через чиюсь необережність упав на підлогу. 
Кусень розсипається на долонях юнака, той збирає крихти до-
купи й, перш ніж покласти собі в рота, цілує хліб, мов дитину в 
маківку. 

Коли мова заходить про сучасний момент, згадують пораз-
ку в російсько-японській війні та повстання на броненосці «По-
тьомкін». 

Біля Коцюбинського – тепло, як на сонечку. Оля помічає 
вміння Михайла Михайловича слухати людей, спілкуватися так, 
щоб кожен, хто поряд з ним, почував себе вільно. З приводу 
останніх подій письменник має свою думку: 

– Дорога до загального щастя тяжка. В повітрі пахне реакці-
єю, тобто – порохом. Живемо, як на вулкані, точніше – ми той 
вулкан. Кратер вирує, й недалекоглядний уряд, сподіваючись 
запобігти виверженню, робить спробу засипати його трісками. 
Країні, як повітря, потрібна Конституція. 

Вороний – той лев, якого заєць не скубне, – радує всіх своїми 
віршами. У нього – міцна статура, доглянуте обличчя, біляве, 
зачесане догори волосся. Зодягнутий у світлий сюртук з біли-
ми манжетами, поводить себе вільно, читає впевнено, майже 
зверхньо:
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Духу, що зрива на ноги, 
У нас нема, і манівцями 
Ми блукаєм без дороги. 
Де ж того євшану взяти, 
Того зілля-привороту, 
Що на певний шлях направить? 
 

Коцюбинський відгукується про вірші схвально, присутні з 
ним погоджуються. 

– Займатися творчістю майже неможливо, – зітхає Михайло 
Михайлович. – Залізна рука царизму послабила волю земляків. 
Ходимо по своїй землі, ніби сонні мухи, не маючи сил змінити 
все на краще. Якщо береться хтось до роботи, на нього з усіх бо-
ків тхне запах підземелля. Втім зневірюватися не можна. Настав 
час відкрити двері, заповнити приміщення свіжим повітрям. 

Письменник звертається до дітей, цікавиться, чи вміють вони 
читати, в які ігри грають. 

Голос у Коцюбинського лагідний, майже жіночий. Дітям хо-
четься довіритися такій людині, про щось спитати. 

Не за віком допитливу Маринку хвилює одне:
– Як стати щасливою? 
Подумавши трохи, письменник дивує дівчинку своєю відпо-

віддю:
– Щасливий той, хто дає багато, а бере мало. 
– Як – це? – не розуміє дитина. 
– Уяви собі: крізь дим та кіптяву іде дорогою життя людина. 

Із її слідів виростають квіти. Радуючи довколишніх, розкидає 
чоловік коштовне каміння. Це щаслива людина, попри те, що 
сліди политі кров’ю серця, а самоцвіти – скам’янілі сльози щас-
ливця. 

Оля – допитлива: 
– Хто той багатій? 
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Михайло Михайлович на хвильку замислюється:
– Хай то буде поет. А нещасливі заради аплодисментів байду-

жих людей годують м’ясом свого серця, поять власною кров’ю 
звіра. Так званий «тонкий смак» буржуазного обивателя – блеф, 
вигаданий літераторами, котрі прислуговують владі. 

У кімнаті робиться тихо. Подумки погодившись із таким ви-
значенням щастя й горя, присутні схильні думати, що байдужа, 
сита публіка не купить їхніх кумирів за оплески. 

Почали розходитися, коли вечір згустив тіні. Перш ніж про-
вести гостей за поріг, сестри Андрієвські звернулися до Олі:

– Ви граєте на сопілці, гарно співаєте. Приходьте на репетиції 
музично-драматичного гуртка. Керує ним Коцюбинський. 

– Прийду, – пообіцяла Оля. 
Надворі було хоч в око стрель. Біля дому Калінської засвіти-

ли ліхтаря, протилежну частину вулиці стало видно, як на до-
лоні: будинки із замкнутими віконницями під залізними даха-
ми, паркани з наглухо зачиненими хвіртками й лавочками біля 
них, оголені гілки дерев. На вітер ніщо не гавкало, змерзло, 
скам’яніло. 

Закриваючи віконниці, Галя Андрієвська помітила: якийсь 
чоловік підвівся з лавочки навпроти, підняв свій комір і побіг за 
тими, що віддалялися. 

Дивлячись людині вслід, Галина подумала: 
– Полетів, як м’яч. Невже приставили до нашої хати нишпор-

ку?
Прослідкувавши за фігурою, зрозуміла, що незнайомець – 

не жандарм, а своя людина, бо наздогнав той чоловік Йосипа 
Шифрина. 

«З добрими вістями вночі не ходять», – зробила висновок 
Андрієвська. Вона мала рацію. 

Андрій Іванченко – в його хаті ночували Йося та Павло взим-
ку – хотів попередити друзів про небезпеку.

– Біг сюди з волосного сходу, – мовив застудженим голосом. 
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Запрошений Йосипом у дім, зупинився в дверях, стяг з голо-
ви шапку. Впали у вічі рубці на щоках та вилицях Андрія. В якій 
бійці брав участь? Був одним із тих, хто показав Процюку, де 
зимують раки? 

Йося зблід від передчуття чогось недоброго. 
– Що трапилося? 
– Лихо! Всяке лайно – щоб на нього образи падали! – скли-

кає по селах людей на сходи, верзе таке, що й на голову не на-
лазить. Ніби всі негаразди в країні через євреїв і тих, хто їм по-
турає. Закликають раз і назавжди з нами покінчити. Завтра вдо-
світа загони нелюдів – знайшлися такі по селах – підуть із цією 
метою в Чернігів. Процюк хвалився – його вже звільнено, – що 
має адреси всіх, з ким хочуть поквитатися, – сказавши таке, Ан-
дрій поцікавився: «Де живе адвокат Сергієнко?» – Побачивши 
здивованість в очах Йосипа, пояснив: «Михайла Івановича тре-
ба попередити. Якби не він, годували б ми в каталажці вошей. 
Це – в кращому випадку. В гіршому – винесли б нас звідти впе-
ред ногами». – Показавши на свої рубці, сказав: «На допитах 
ледь душу не витрясли, питали, хто напоумив нас поквитатися 
з Процюком. Попередь Павла та адвоката й тікайте з міста, не 
озираючись. У Чернігові буде велика бійка. Зрозуміло, що при-
думав її не Процюк. У таких справах він – шістка». 

Довго не йшов того вечора Йосі сон, крутився чоловік з боку 
на бік. «Що робити? Тікати? Куди? – міркував, слухаючи, як со-
путь уві сні діти. – Як поставиться до всього дружина? Звісно, 
злякається, почне голосити. Криклива жінка – порожня кон-
сервна банка на бруківці – від дзвону глухнуть вуха, тривожити 
її не слід. Бог дасть, усе прийде до глузду. Двадцяте століття – 
не середньовіччя, коли вулиці ніким не контролювалися. Зна-
йдуться в місті інституції, здатні закликати до порядку всіх, кому 
заманеться переступити закон». 

Услід за тривожною вістю наступного дня прилетіла звістка 
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радісна. Михайло Сергієнко приніс її додому по обіді. Біг, не 
відчуваючи під собою ніг, щоб заспокоїти дружину. Налякана 
слухами про погроми, які мали відбутися, Таня мала перебра-
тися з дітьми до своїх батьків. 

Відкрив двері й очам своїм не повірив. За письмовим столом, 
ніби нічого не трапилося, сиділа вона. Відсутність у домі дітей і 
служниці свідчили про те, що свою обіцянку дружина виконала 
наполовину. Побачивши чоловіка, почала виправдовуватися:

– Яка з мене там користь, якщо в думках я з тобою? В домі 
дідуся й бабусі діти будуть доглянуті. 

Така була його Таня – чиста, як сльоза, рішуча, конкретна; на-
віть коли мовчала, чоловіка навчала. 

Михайло наблизив її до себе, радісно засміявся.
Здивовано скинула брови.
– Маніфест, рідненька! Цар підписав Маніфест про Конститу-

цію. Здійснюються наші мрії про Конституційну монархію! 
Схопивши дружину, став кружляти з нею по кімнаті. Та ви-

вільнилася з обіймів, недовірливо повела очима. 
– І не думай сумніватися! – запевнив. – Цар нарешті збагнув, 

без чого в країні не можна дихати. Місто повсюдно мітингує – в 
будинку Думи, в театрі, в ремісничій школі – соціал-демокра-
ти, соціалісти-революціонери, представники інших політичних 
течій вітають такий крок Государя, – тяг за собою дружину до 
вітальні, щоб наповнити келихи. 

Щасливі, мов діти, сиділи за столом. «Шкопинське» було 
холодне, з комори. Щоб не застудити себе, пили маленькими 
ковтками. Горизонти, що відкривалися перед країною, понови-
ли їхні думки про високе, глобальне. Від цього йшла обертом 
голова. Почуття одне до одного, приглушені роками подруж-
нього життя, відновила конкретна, усвідомлена радість. Май-
бутнє уявлялося лише рожевим. 
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Залетіло до кімнати, щоб підтвердити такі надії, сонячне 
проміння. Перлове намисто на шиї жінки спалахнуло райдуж-
ними вогниками; це вони, сміючись, розбіглися хто куди, цілу-
вали, милували Танине обличчя, шию та плечі. Радість від того, 
що все віднайшло втрачену гармонію, помножена на чарівність 
дружини, дозволила Михайлу забути про неспокій – гостру ко-
лючку, яка чомусь не облишала його серце. 

Таня торкнулася щоки коханого губами.
– Будемо сидіти вдома? 
За півгодини крокували вулицями, де все гуло про Маніфест. 

На Богоявленській, біля одного з присутніх місць юрмилися 
юнаки, на вигляд – студенти, вони відчайдушно жестикулюва-
ли, сперечаючись між собою. Певно, щойно закінчилися збори. 
Те, що хлопці вигукували, – думки протилежні одна одній, – на-
водило на роздуми, непокоїло: 

– У політичних та громадських справах відкриваються нові 
горизонти. 

– Де гарантія, що все здійсниться? 
– Повірте, друзі! Маніфест – не нові хитрощі або чергове зво-

лікання. Він демонструє серйозні наміри царя. 
– Тримай кишеню широко! Цар однією рукою дасть, іншою 

відбере. 
– Що таке Маніфест, якщо не звичайний папірець? 
– Вірити чи не вірити? – сумнівався білолиций юнак. Вагали-

ся ямочки на його щоках, кутики рота й повні губи. Дивно, але 
Творець не визначився в головному: вдосконалювати юначий 
образ далі  чи лишити його таким, яким він був. Таня десь бачи-
ла цього хлопчину. 

Випадковий перехожий висловився з приводу Маніфеста:
– Прикро вражає неточність і навіть двозначність формулю-

вань, декларативний характер обіцянок. Не сказано, як усе вті-
люватиметься в життя. 
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З боку сусідньої вулиці, щось горланячи, на Богоявленську 
виповз, як чорна хмара, натовп з портретами царя. 

Перехожий заховав свою голову в плечах:
– Ось і чорносотенці – щоб їх пекло та марило! Залили свої 

очі самогоном, виступають за абсолютну монархію, ненавидять 
усе поступливе. Тримайтеся від них на відстані. 

Чорний натовп, безбожно фальшуючи, завів «Боже, царя 
храни!», щоб за хвилину перейти на п’яний гамір. 

– Будь-яка суперечка з ними – й буде бійка, – занепокоївся 
Михайло. Він знав, що треба робити: негайно відвести якомога 
далі дружину, щоб не постраждала вона від п’яного натовпу. 
Почуття ж громадянського обов’язку веліло лишатися на місці, 
аби, якщо знадобиться, приборкати хуліганів. 

П’яний хор з другої спроби вивів: «Спаси, Господи, люди 
твоя». Патлатий хлоп’яга – ідейний натхненник натовпу – при-
скорив свої кроки. 

Михайлові, поки проводив Таню до найближчого провулка, 
спали на думку відомі рядки зі Сковороди: «Всякому городу 
нрав и права, всяка имеет свой ум голова». 

– Судячи з усього, царський Маніфест читатимемо спинами, 
матимемо справу з тими, у чию голову засіла своя морока. Про 
всяк випадок візьми якийсь екіпаж і повертайся, – попросив 
дружину, зазираючи їй у вічі. 

За півгодини Таня підкотила на батьківській бричці. Те, що 
вона побачила, тяжко було описати словами. 

Богоявленська гула й стогнала. Бруківка й тротуари були геть 
закидані палками, кийками та жердками. Войовничі бовдури – 
мо’ протверезіли? – розбігалися, ніби таргани від світла, в різні 
боки. Жінки й дівчата надавали пораненим першу допомогу. 

Білолиций студент – той, що з ямочками на щоках, – сидів, 
закривавлений, біля паркану. Поруч не знав, що робив, Михай-
ло. Очі його рвали на собі сорочку, аби перев’язати пораненому 
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голову; руки перев’язували голову, щоб порвати сорочку. Вто-
ропавши, що до чого, припав до дружини поглядом, зривисто 
зашепотів:

– А ми й гадки не мали, що то – Маніфест. Царські чорнила 
не висохли, а вже ллється кров. Хто ми собі – ляхи чи татари? 

Білолиций юнак не сумнівався, щоки його цвіли кривавими 
маками, губи задубли, мов на морозі. 

– Шановна Тетяно Олексіївно! – схлипнув радісно. – Хіба не 
мене хотіли ви навчити розуму? Давно це було, дитиною до вас 
приходив. Якби не згадав тоді Шевченка, не забрав би мене 
дід. Усе своє йому – крамольне, усі свої – аби їх не було, ладен 
вислати в Сибір. 

Таня згадала свій відчай з того приводу, хворобу і те, якою 
підтримкою став їй тоді Мишко. Треба було йому пояснити: 

– Це Ілля – син кучера Максима. Дід його був у «Гранд готелі» 
швейцаром. 

Хтось поруч прошамкав: 
– Куди дивиться начальство? Усі мітинги треба розігнати. Хто 

дозволив свободу? 
Постарілий Гордійович – його щойно згадали – десь узявся, 

як із землі виринув. 
Розкинувши над онуком сухі свої руки, боронив його дід від 

несвітських напастей. Вовтузилася біля онука дідівська пола-
тана свита; похнюпився на кожного, хто був поруч, злиденний 
картуз; роззявили роти на все, що відбувалося, подерті чоботи. 
Розсипався б дідок, аби баба не підперезала. Певно не служив 
більше у готелі з дорогими номерами. Старий замість серця 
мав пустку, давно осліп душею, та читав дещо по зорях: 

– Подейкують: битимуть жидів – хай би тікали світ за очі. По-
ліція нацькувала на місто село. 

– Нічого такого не буде! – обурилася Тетяна. 
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Допомагаючи онукові підвестися, дід не лаявся лише на ві-
тер. Слова казав, як в’язав снопи: 

– Це вже, мабуть, той соціалізм, про який теревенять студен-
ти. Ви тут усі одним миром мазані. Хто наведе порядок? Жан-
дарми й військові не висовують на вулиці носів. 

Їхали вдовж дороги, пропонуючи допомогу потерпілим. Та-
ких було кілька чоловік. Коли розвезли всіх по домівках, Михай-
ло завернув коня до будинку свого тестя. 

* * * 
Капітан Бриз з головою занурився у справи: звично відбував 

службу в полку, регулярно бував дома, опікувався здоров’ям 
Ліди, їздив до неї, щоб побавитися з дитиною, яка підростала, й 
заглиблювався в газети, аби дізнатися, чим позначилася в дер-
жаві довгоочікувана царська милість. Урізноманітнювати своє 
життя додатковими зв’язками чи знайомствами Леонід не ква-
пився. Така його поведінка схвально сприймалася сестрою, ра-
дувала Ліду, але не скрашувала життя капітана чимось новим. 

Остання декада жовтня зігріла місто теплом; день, коли Лео-
нід опинився в центрі, дощем не пах, тому, упоравшись зі спра-
вами, капітан затримався на Костянтинівському бульварі. 

Дитинець Чернігова був, як завжди, мальовничим, утім звич-
ний ряд гармат не милував око, панорама заріччя не вражала 
уяву яскравими фарбами, а ріка, що ввібрала в себе колір неба, 
відповідала поетичному, але гострому: «Десна, мов шабля». 

Поблизу ридала чиясь пісня: 
«Взяв би я бандуру
Та й заграв, що знав. 
Через ту дівчину
Бандуристом став. 
А все через очі,
Коли б я їх мав, 
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За ті карі очі
Душу б я віддав…»

Щоб відволіктися від болю за Катериною, котра й досі йому 
снилася, Леонід придивлявся до всього, що його оточувало. 

Чомусь були зачинені двері крамниць. Козирнувши капітану, 
пройшов у бік Красної площі армійський патруль. Один солда-
тик – малий на зріст, майже дитина – розгублено озирнувся на 
Леоніда, губи його і навіть щоки тремтіли. 

Капітан вболівав за солдат і офіцерів, котрі патрулювали міс-
то. Він розумів: якщо почнуться погроми, поліція палець об па-
лець не вдарить, щоб допомогти військовим. 

З боку Красної площі тугою хвилею прокотився людський 
гамір – нашорошила вуха Шосейна, інші вулиці, двори й про-
вулки. Поряд мелодійно, але з натиском на приголосні загер-
гетало: 

– Man sollte sich zur rechten Zeit besinnen (Людям треба вчас-
но схаменутися). 

Байдужість, із якою була витримана репліка, змусила Леоні-
да звернути увагу на жінку, яка це сказала. 

Фрау Ельза, Катерина й Сергійко гріли собою лавочку поруч. 
Зустріч була випадковою, отже – незручною. Катерина – очима 
в небо – робила вигляд, що їй до капітана байдуже. Капелюх за-
брав під своє крило голову природженої пустунки; вуаль тінню 
лягла на Катине обличчя, в полі зору капітана були лише руки в 
рукавичках. Вони стрімко злітали й падали – вагалися: полізли в 
кишеню, витягли носовика, потім – люстерко, впустили їх на ко-
ліна. Навіщо? Що демонстрували Леоніду? Байдужість до нього 
чи лайкові рукавички? 

Фрау Ельза – здогадлива лисичка – підхопивши Сергійка, під-
тягла на ньому штанчата й, не мовивши ні словечка, пішла з ма-
лим додому. 
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Леонід радо торкнувся зап’ястка своєї мучительки губами. 
Щаслива мить подарувала йому недбалу репліку: 
– Як недоладно ми розійшлися, Льоню. 
Прагнув підтримати жіночку словом – на хвильку онімів, хо-

тів зазирнути у вічі – не наважився. А вони такі привабливі за 
вуаллю – мліла душа. Щось йому сказали. 

Гул з боку площі посилився; все повернуло голови в той бік. 
– Натовп сподівається на підтримку губернатора, – почули 

поруч. Це Віктор – Катин брат – з етюдником у руках летів на 
крилах творчого натхнення, куди бачили очі. Заклопотаний сво-
їм, далекий від політики, радів сонячному дню, теплому вітру 
та кольоровій гамі заріччя. 

Дивлячись юнакові вслід, Леонід згадав, про що йшлося того 
дня в полку: «У губернатора обговорюють заходи з недопущен-
ня безпорядків». 

Хтива Катерина заживо вмирала, їй не вистачало повітря. 
Гадки не маючи, з якого боку підійти до м’якого, як віск, Лео-
ніда цього разу, вона розгубилася. «Стати догори щетиною чи 
вчепитися в капітана раком? Видавити із себе сльозу чи полізти 
на тин? Аби-то знати, чим собі зарадити!» 

Поруч піднявся на ресорах чийсь екіпаж. До Катерини, де-
монструючи офіцерську виправку, біг Август Кабанецький – ще 
один військовий – хіба не вчасно? Поручкавшись із Леонідом, 
наблизився до Каті й, не довго думаючи, прибрав з її обличчя 
вуаль. Безцеремонність, з якою він це зробив, була очевидною, 
нетактовність – вражаючою. Леоніду стало прикро за ту, котра 
дозволила нахабі сісти собі на носа. 

Кабанецький не вгавав: 
– Уявіть собі, капітане! Катрін порівнює мене з Кутузовим, 

каже, що я – кращий! 
Лишалося спитати обох:
– Ви – знайомі? 
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– Ми певною мірою в близьких стосунках. Пані любить вій-
ськових. Хіба не так, Катрін? – Кабанецький самовпевнено трус-
нув головою. 

Довколишній світ повернувся до Леоніда своїм темним бо-
ком. Жінка, яка тривалий час була йому цікавою, стала раптом 
огидною, ніби нахабний Кабанецький змахнув з неї німб свя-
тості. Ще мить і, кинувши обом: «Честь маю», – Леонід біг, сам 
не знав куди, світ за очі. Ноги підкошувалися, миготіло в очах. 

«Ой, що то робиться! Сміється сонце, а день плаче. Місто – 
яскрава веселка, а люди – сірі. Чомусь їх багато», – вдивлявся в 
обличчя тих, хто йшов йому назустріч. «Чекайте від таких чого 
завгодно. Якийсь рудовусий, кульгавий – від нього тхне пере-
гаром – хапає за руку, запевняє, що йдуть на Соборну площу 
відправляти молебень». 

– Який молебень? – цікавиться капітан. 
– За царя! Розплющ очі! Нас очолює губернатор. 
Леонід огледівся. Народу було багато, людей – мало. Попе-

реду з іконою й портретом государя не орли летіли, не козаки 
верхи їхали – крокували, як на параді, двоє відомих у місті «па-
тріотів», за ними – губернатор Хвостов, військове та цивільне 
начальство, чорносотенці, хулігани, босяки – приблизно півто-
ри сотні. У хвості процесії гупали черевиками солдати з рушни-
цями в руках. 

«Що я тут роблю?» – спитав себе капітан. 
Всюдисуще світило кинуло свій погляд на землю, в руці рудо-

вусого щось мигнуло. 
«Фінка, – здогадався Леонід. – У пана на голові чиряк, а він 

кульгає на ногу. Зброя у мене є. Шкода, що умру від ножа, не на 
полі бою». 

Рудовусий продемонстрував натовпу свої голосові зв’язки:
– Погуляємо до ладу! 
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Той, хто йшов з ним поруч – хвацький чолов’яга, схожий на 
заводського жеребця – ворожо повів яструбиним носом. 

– Адресу мені обіцяли, Степане Самійловичу, – заскиглив 
біля нього рудовусий. 

– Лізеш поперед батька в пекло, – огризнувся той. – Візьми 
адресу. Поквитайся зі своїм кривдником, не забудь про його 
кобилку. Потім навідаємося до жидка, зведемо з ним рахунки. 
Ото буде втіха! 

Що обидва замислили, було зрозуміло. В таку халепу Леонід 
ще не вскакував, рука сама лягла на кобуру. Від наміру діста-
ти зброю, відволік високий крик, що наскрізь пронизав серце. 
Капітана гукали, голос належав його сестрі. «Навіщо вона тут?» 

Боячись наблизитися до процесії, відчайдушно жестикулюю-
чи, Софія пташкою летіла за братом. 

«Жіночі хитрощі, – усміхнувся капітан. – Недоладна спроба 
врятувати мені життя. Що в цьому світі такого, щоб триматися 
за нього обома руками?» 

Сестра – натягнута, мов струна, – ступила на бруківку, ковзну-
ла ногою по каменю. Лежала б долі, якби сірий натовп не під-
хопив її під руки. Баба з бридким, деформованим носом про-
шамкала в обличчя:

– Куди біжиш, ніби курка з яйцем? Ходи сюди! 
Заплющити на таке очі? Пропустивши рудовусого вперед, 

Леонід зробив крок назустріч сестрі, щоб спиною почути: 
– Військові хоробрі на словах. Як до справи – кладуть у шта-

ни. 
Софія, трусячись, як у лихоманці, повисла на руках у брата. 
– Ой, лишенько! У Ліди пішла горлом кров, – видихнула зри-

вистим шепотом. 
Відчай охопив Леоніда залізними обценьками за голову; 

якби не люди, капітан кричав би криком. Миготіло в очах, об-
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личчя навкруги оберталися на маски – рябі, висловухі, одноокі 
– вони змінювали свої обриси, реготали й скаженіли. До болю 
стиснувши вилиці долонями, побіг за сестрою. «Справді, я – 
слабодухий», – спіткнувся на думці й ледве не впав.

Софія була у відчаї. Все, що того дня відбувалося, нагадувало 
жахливий сон. Уранці в будівлю губернського земства, де вона 
була на мітингу, вдерлися чорносотенці, били людей до крові, в 
тому числі – пасерба Шрагова. Соня сиділа біля нього, поки не 
приїхав лікар, не перев’язав пораненому голову. 

Потім бігла – боязка, мов заєць, – до Ліди. Чула від перехо-
жих, що містом, як дурні по пеклу, бігають чорносотенці, кри-
чать, наче в лісі, б’ють усіх, хто повертається з мітингу, особли-
во жорстоко обходяться зі студентами та з тими, кого вважають 
підозрілими. Сидять на Красному мосту, і, щоб не потрапити до 
їхніх лап, люди ховаються під фартухами фіакрів. 

Переляк, якого Соня зазнала у Ліди, коли та сходила кров’ю, 
був такий, що, діставшись із братом будинку хворої, вона в ньо-
го не увійшла. Сиділа на лавочці біля воріт, чекала, коли вийде 
Леонід, вручить їй немовля. Дивлячись дитині у вічі, трохи за-
спокоїлася. Запевнила брата в тому, що пришле когось йому на 
допомогу, побігла – швидка, мов куля, – з племінником на ру-
ках додому. 

По дорозі чула, що молебень уже відслужили, й войовничий 
натовп суне в бік базару. 

«Боже, милостивий! Відведи від нас лихо, – благала подум-
ки. – Зроби так, щоб ніхто не постраждав». Бігла, мов летіла, 
притискуючи до себе дитину, намагаючись не думати, що тра-
питься, якщо процесія вийде на центральні вулиці. Здригнулася 
всім тілом, коли позаду задзвеніли розбиті шибки, посилилися 
крики. В місті стріляли. Біда була, як дудка, куди йшла, там і рев-
ла. Мов на пожежу, дзвонили в дзвони. Почула:

– Нелюди грають, бігають по місту, мов скажені собаки, 
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громлять єврейські будинки й лавки. А люди ридають. Поліція 
й військові заплющують на все очі. 

Люду навкруги було, як трави; звернула увагу на кількох 
дядьків. Їхні прості, обвітрені обличчя та осмисленість в очах 
свідчили про те, що то – селяни, прийшли не шибки бити. Зда-
лося навіть, що один з них – Нестор – невдачливий служка пана 
Кужеля молодшого. 

Вона не помилилася. Одна доля, одне лихо зводило людей 
докупи. Почувши, що Чернігів упав у біду, розумні хлопці-коза-
ки, як голуби, знялися й полинули сюди, щоб упіймати вовків, 
тобто чорносотенців, за вуха. Нестор привів за собою родича 
ще й Андрія Іванченка. Показали свого часу, де раки зимують, 
Процюку, уникнули за це покарання, завдяки умілому захисту в 
суді, й намірилися стояти за правду до кінця. 

Діставшись міста, перележали десь ніч та й побігли зранку на 
базар, де старцював Свирид – колишній сусід Нестора. Хотіли 
залучити безталанного коваля до доброї справи. Свирида зна-
йшли, а вмовити не змогли – був на одне око сліпий, на інше не 
бачив. Зробився раптом, як баба, балакучий, почав верзти про 
«Союз руського народу», торочив, що анархія – мати порядку. 
Було в його словах стільки правди, як у кози хвоста. Здивували-
ся мужики такій зміні в поміркованому Свиридові й хотіли вже 
йти, коли почули від нього:

– Чому б і вам не піти в монархісти? Познайомлю з потрібни-
ми людьми. Грошенятами вас обдарують, а затребують небага-
то: підете на справу. 

Воно їм було потрібно, як лихо. Бігли від такої пропозиції, як 
дідько від ладану. А за півгодини побачили Свирида серед чор-
носотенців з кийком у руках. То – не все. Ті палки він роздавав 
босякам – шкура на людині горіла. 

– Скочив, як сліпе теля в яму. Та палиця два кінці має! – кину-
ли в бік Свирида своє слово. 
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Бачили, скільки люду примкнуло до хуліганів, провели очима 
процесію, що йшла на молебень, і сумно похитали головами. 
Нестор дивувався губернаторові, масці добродія, яку надів на 
себе Хвостов. Пам’ятав колишній служка Хутір Михайлівський. 
Зарубцювалися на його спині рани від різок, та не вивітрилися 
з пам’яті негаразди того дня. Одна з них: губернаторський чобіт 
втоптує хліб-сіль у сніговий бруд. 

– Хвостова треба провчити, – чує Нестор думку свого родича. 
– Без нас розрахуються, – відмовляється від такої пропозиції. 
Того ранку врятували від чорносотенців кількох студентів. 

Зробивши добру справу, бігли за Красний міст, там мешкав 
зі своєю родиною адвокат Сергієнко. Тоді й побачила їх Соня 
Бриз. Нестор її впізнав і, провівши поглядом, подумав: «Діво-
чий вік, як заячий хвіст – уже й дитина на руках».

Затишний дім адвоката зустрів їх байдуже. Стояв – німий, 
мов риба, – лише дрижав під вітром шибками веранди. Двері 
ходили по сінях так і сяк; замок – чорний собака – скрутився, 
висів, не гавкнув, упустив у хату. 

«Чи не стоїть хто за дверима?» Обійшли всі кімнати, споти-
каючись на кожному кроці об розкидані речі. Поводили очима 
– «Ой, що то робиться!» – меблі перекинуті, побиті. Люди десь 
ділися, як у воду впали. Наставили вуха – тихо було, як у яйці. 

Підняли з підлоги картину, піднесли до вікна, щоб роздиви-
тися, а там – юнка ясніша за сонечко, озирнулася, обдарувала 
їх своїм поглядом. Жакетка на дівчині – у талію, хустка на голові 
виграє кольорами, ніби то веселка. Картину було кимось порі-
зано – погана прикмета. 

В опочивальні під ногами щось хруснуло й покотилося. Опус-
тили очі, а то – блискуче, мов дзеркало, намисто, що злетіло 
з нитки, окропило долівку міцними кругленькими сльозами. У 
Нестора від поганого передчуття аж у п’ятах похололо; думки 
– важкі каменюки, гострі, як бритва, – роїлися в голові. Почав 



Крізь дим та кіптяву

235

те намисто збирати, а воно в руки не дається, тікає під ліжко, 
застряє між мостинами. 

Понуривши голови, вийшли на ґанок, коли скрипнула хвірт-
ка, впустила господаря оселі – влетів, як птах до двору. Мужики 
зустрілися з ним, як з братом, повеселішали. 

Михайло бідкався, що поліція нічого не робить, стоїть на боці 
чорносотенців, а погром набирає обертів: 

– На площі ледь не вбили кадета Свєчина, поранили Чер-
люнчакевича. Соціал-демократ вистрілив у повітря, якийсь ху-
ліган ударив його по голові, поранив ногу ножем. Подейкують, 
що громитимуть будинок Шрага. Іллю Людвиговича та Михай-
ла Коцюбинського допитують у поліції. Судячи з усього, хочуть 
звинуватити їх у зберіганні нелегальної літератури. 

Сказавши таке, Михайло спитав:
– У чому полягає свобода? Хіба в тому, щоб грабувати сусід-

ню лавку чи будинок, бити невинних та знущатися з тих, хто не 
може себе захистити? 

Що можна було відповісти? Нестор показав адвокату те, що 
тримав у руці, – рештки Таниного намиста. 

Бачили, як позеленів, як трава, Михайло, бігав по дому в по-
шуках дружини, зазирав у кімнати, в комору, на горище, – згу-
билася його жінка, мов голка в сіні, – вив, ніби поранений звір, 
не соромлячись мужиків, плакав. Ті ж ладні були обійти все міс-
то, щоб Таню знайти. 

Далеко бігти не довелося. З боку дровника почувся стогін, і 
Михайло – ні живий, ні мертвий – розчинив навстіж двері. 

Таня – зів’ялий цвіт – лежала під купою колотих дров. Побита 
й змучена, не відреагувала на спробу до неї дістатися. На запи-
тання, чи бачить вона, чи чує, не відповіла, лише здригнулася 
всім тілом. Ще мить – і розтане. 

Михася мов косою підкосило, він вигнувся, як дріт, сплеснув 
руками й упав на коліна. Зігнувшись над своєю перлиною, лю-
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бою голубкою, гладив їй волосся, цілував руки, вив, мов пора-
нений вовк.

– Не доглянув тебе. Пробач, – голосив, як по мертвому. 
Таня ж була до всього байдужою. Не чула нікого й нічого; не 

бачила, як дрижали руки чоловіка, коли він, не тямлячи себе, 
робив спробу нанизати на нитку, оживити її намисто. 

Мужики співчутливо хитали головами. Якби з їхніми дружи-
нами трапилося лихо, хто б з них пустив сльозу? Сувора дій-
сність, не лишивши сердець, навчила мужніх людей ховати від 
сторонніх свої почуття. 

Лише Нестор плакав, як дитина. Воно й зрозуміло: з наро-
дження мешкав у домі Таниних батьків, бачив з її боку лише 
добро. Скільки себе пам’ятав, старша з панянок була дівчина, 
як з медом; хороша, мов рибонька; ставилася до нього милос-
тиво; не гребувала чимось допомогти. 

Скоро, завдяки зусиллям Нестора, до двору під’їхав фіакр, 
куди нещасну перенесли. Перш ніж повезли Таню до лікарні, 
вона попросила води. 

Михайло радісно захитав головою, підніс кухоль до губ дру-
жини й почув її шепіт:

– Наступний – Йося, – сказала, мов окропом обілляла. 
– Тетяно Олексіївно, хто над вами поглумився? – наважився 

спитати Нестор. 
– Рудовусий. Накинувся, як вовк на здобич, – мовила ледь 

чутно й заплющила очі. 
– Йому це не минеться. 
Нестор хотів додати, що на віку всяке трапляється, але змов-

чав; мав щось пояснити, коли побачив, що все й так зрозуміло. 
Прощалися з Михайлом по-приятельськи: 
– Година вашому дому щаслива! Щоб бачили ви сонце, світ і 

дітей перед собою! 
День був наче рік. 
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Бігли всі троє, ніби хто гнав, безлюдними вулицями мимо 
замкнених будинків та хвірток, багато з них були помічені пра-
вославними хрестами – захистом від лиха. В місті ще гуло. На 
Бобровиці було тихо й сумно, як на похороні. Сіялася холодна 
мжичка. Єврейські будинки та магазини плакали разом з нею. 
Здебільшого розкрадені й спустілі, темніли порожніми очниця-
ми вікон. Дощ прибив до землі, а ноги перехожих утоптали в 
неї пух і перо від розірваних подушок, через що вулиці й двори 
набули брудного вигляду. 

Будинок, у якому мешкала родина Йосипа Шифрина, на пер-
ший погляд не постраждав, шибки були цілими. Зашторені вік-
на не давали можливості зазирнути в середину. 

На стукіт ніхто не обізвався, коли скрипнули у дворі двері, 
мужики радісно переглянулися. 

За хвилину сиділи в погребі, де знайшла собі притулок єв-
рейська родина. Викопаний в кутку повітки, добре замаскова-
ний, на зиму чисто побілений, доверху заповнений усім, що 
влітку росло на городі, погріб став схожим на Ноїв ковчег. Там 
було все, що могло знадобитися: теплий одяг, постільна білиз-
на, дитячі іграшки, посуд і навіть дідівська скрипка. Матраци, 
розкладені по засіках, були за ліжка, а діжки з квашеним та со-
леним – слугували столами та стільцями. Було тісно, як у мішку, 
то – нічого. Йосип та Роза дякували Богові за те, що добрі люди 
не залишили її наодинці зі скрутою. 

Йосип торкнувся рукою гасової лампи, підкручуючи гніт. Об-
личчя присутніх осяяв плеск жовтого полум’я. 

Зосереджена Роза справляла мовчанку. Моторно працю-
вали її руки: крильми злітали над дітьми, осіняючи їх хрестом. 
Мовчати довго жінці було несила: 

– Йосю, навіщо поклав аркуша з молитвою в скриню? Треба 
було прибити його до дверей, хай би охороняв нас Господь.

Йосип схопився за голову. 
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– Збігаю, принесу! 
– Сиди вже! – махнула рукою й завмерла. «Отче наш, еже 

еси на небеси! Да славиться имя твоё, да будет воля твоя…» – 
заплющила очі; губи шепотіли, бубоніли слова молитви, в той 
час як руки гладили, пестили дитячі голівки. 

Йосип – натягнутий, мов струна, – краєм ока спостерігав за 
дітьми. Напередодні він розмовляв з ними, пояснив, як міг, що 
до чого. Заспокоїв дружину: 

– Усе буде гаразд. Високими парканами від людей ми не від-
городжувалися, з усіма знаходили спільну мову. Любитимемо 
Вітчизну, кілька днів сидячи в погребі. 

– Так прийдуть же! Смертонька вістку посилає, – галасувала 
Роза, заламуючи собі руки. 

– Тих, хто з нею бореться, кістлява боїться. Будемо на Русі, не 
пропадемо всі, – сказав, як сокирою відрубав. 

Одна думка – гостра, мов бритва, не давала Йосі спокою: 
«Невже моїй родині доведеться витримати найгірше?» 

Десь гепнуло, мов боднею, закричало, як у трубу. Вищали 
скрипоті двері й чужі голоси.

Заголосила й Роза: 
– Приперлися таки! Хіба ми кому що винні? Не вистачає їм 

місця на Землі! 
Тісніше притулившись до матері, діти завмирають. У кожно-

го очі – по яблуку. Йосип усім своїм єством відчуває, як боязко 
його малечі, це додає йому сили. Гвинтівка сама опиняється в 
його руках. Не менш рішучі Нестор, його родич та Андрій. В го-
лові у Йосі, як у млині: «Примушують нас плазувати, бодай їх 
земля не прийняла! Але ж ми – люди; ходимо прямо, навіть 
літати прагнемо». 

Ті, що прийшли з недобрими намірами, не мовчать. 
– Нікого тут нема. 
– Мають бути, – реве інший голос. 
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У Рози крається серце: «Скільки їх приграло? Якщо небагато, 
відіб’ємося! Лаз у льох притрушено соломою. Дай, Боже, щоб 
не знайшли. Нишпорять, як у своїй хаті! Хіба ми не з цієї плане-
ти? Чи наша кров іншого кольору?» 

Під чиєюсь ходою стогне драбина. 
Йосип тушить лампу. Стає темно, ніби в домовині. 
Роза збирається з силами, схиляється над дітьми, вовтузить-

ся над ними, як на воді качка, заплющує очі. Їй так болить, так 
болить, що, якби не могла молитися, знепритомніла б: «Боже, 
дай сили не вмерти зі страху, щоб не дзвонили по мені свині». 
Шум у вухах зляканої жінки забиває інші звуки. Таке з Розою 
було, коли носила під серцем первістка. 

Тому, під ким тріщить драбина, кричать:
– Де ти, Процюку? 
– Я хутко, Степане Самійловичу!
Пітьма світлішає. Те, що Роза бачить, майже нереально. 

У дверях, – вона в цьому впевнена, – стоїть потвора, що таки 
вдерлася. Так її просили, так просили, та не пускали, а вона при-
лізла. Чудовисько – де воно таке вродилося? – щоб його до ве-
чора посеред хати бачили! – тяжко дихає, голова – вовча, лапи 
– ведмежі, нагадує собою диявола. Губи-капиці надуло, дивить-
ся, мов тарілку проковтнуло. Здорове, як віл, з чорною душею. 

День, що триває, висвітлює обличчя Йосипа та його друзів. 
Береженого бог береже, а козаків стереже шабля. Зводять кур-
ки, наводять на перевертня гвинтівки. Проте, кров – не водиця, 
до зброї мають хлопці голову:

– Мало накоїв лиха? Ще не нагулявся? Забирайся геть, потім 
розберемося. 

Роза дрижить, ніби осика під вітром. Їй здається, що нелюда 
ніщо не зупинить. Не сам прийшов, його дідько приніс. Замис-
лив умочити руки в єврейську кров, привів за собою таких, як 
сам. Мовчить, ніби набрав у рота води, лупає очима. Либонь, 
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онімів, дременула в п’яти душа. А може, второпав, що до чого? 
Зверху б’ють шибки, злякано кричать сусіди, хтось цікавиться: 
– Що там, у льоху? 
Процюк витріщає на Розу очі, матюкається й кидає через 

плече:
– Тут лише картопля. Поживитися нічим. 
Ото козак! Не поборов, а вивернувся. Зв’язуватися з тими, 

хто його не боїться, не хоче. А може, з переляку очкур луснув? 
Крекчучи, тупає сходами вгору. За хвилину – таку довгу, ніби то 
вічність – залишає повітку. Нікого не зайняв, не зачепили його. 
Як поведе себе далі? Нацькує на всіх, хто внизу, свою зграю? 
Кине пляшку з гасом і підпалить? 

Минає деякий час, і зверху – безгоміння, ніби люди залиши-
ли місто. «Таки є той біс, що людей боїться! Чи не оманлива ця 
тиша?» – думає Роза, пригортаючи до себе дітей. 

– Ви, мої хороші! Сиділи тихо, ніби миші. Нічим себе не ви-
казали. 

Ті злякано горнуться до матері. Не ворушиться лише Сара. 
Що трапилося? Може, заснула дитина в сутінках? 

– Засвітіть лампу! – благає Роза. 
Світло падає на обличчя доні, й мати заспокоюється. Очі дів-

чинки – перестиглі черешеньки, губи щось шепочуть. 
– О, майне тохтер! Що ти кажеш? 
Сарочка вслуховується в тишу. 
– Музика! Яка бридка музика! Чуєте? 
– Нема музики! – хапається за голову Роза. 
– Є! Вона в усьому. Потріскує вогонь, стукають у двері, скри-

пить драбина – то звуки, отже – музика. 
– Ах ти, моя розумнице! – радіє Роза. – Ну, а якщо – сатаніють 

покидьки? 
– Такої музики не чую. Такої не буває! – хитає головою дити-

на. 
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Жіночий крик, сумний і протяжливий, що лунає зверху, зму-
шує всіх нашорошити вуха. Чи не Маня надсаджує свій голос? 
Не хотіла челядка лізти разом із усіма в льох, ховалася в хаті. 

Усі чекають, поки господар погляне, що там коїться. 
За кілька хвилин Йосип повертається разом з Манею. Вити-

раючи кінчиком хустки зарюмсане обличчя, дівчина розпові-
дає, що бачила. Було щось жахливе. Чорносотенці перевернули 
догори дном їхній дім, розгромили сусідній, знущалися з Павла 
та його дружини. 

– Сусіди мали сховатися в лозах за Десною. Певно, не встиг-
ли. Як вони там? 

– Лежать. Побіг їхній син за лікарем. Сам – теж побитий. 
Лізучи разом з дітьми на світ Божий, Роза дякує Господу за 

спасіння, примовляючи:
– Настане час – не стане й нас. А поки дай, Боже, з неба, чого 

нам треба. 
Чорний день тривав вічність, упускати в місто сутінки не ква-

пився, але прийшла ніч, і шалений день, зібравши свої манат-
ки, тікав щодуху на захід. Зрозуміло, чому. Щоб не кинули йому 
люди вслід заслужений камінь. 

Уночі Чернігів не вгавав – кричав, плакав, стогнав. 
Дім пана Кужеля молодшого потерпав від горя, що не по-

котиш. Замордована мало не до смерті, в лікарні боролася за 
життя Таня. Це – не все. Надвечір Нестор приніс у дім Віктора. 
Сумирному, лагідному художникові хтось порізав ноги. 

Кому заважав він, сидячи біля Десни з етюдником? Не спо-
добався комусь колір його очей? Потрапив під п’яну руку? 

Друзі Нестора занесли на веранду етюдник, їх провели на 
кухню, пригостили вечерею, запросили перележати ніч у кім-
наті для челяді. 

Уранці між  Нестором і Олексієм Володимировичем відбула-
ся розмова. Пан Кужель цікавився, хто такий рудовусий. Питав, 
які стосунки пов’язують Процюка із землевласником Кужелем. 
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Отримавши відповіді на свої запитання, Олексій Володимиро-
вич розлютився. 

Того ж дня між братами Кужелями відбулася безстороння 
розмова. Говорили в домі молодшого з них. Закінчилася бесіда 
тим, що брат старший, стукнувши дверима, пішов геть, пообі-
цявши ніколи більше не переступати поріг оселі брата молод-
шого. 

Не стало між ними добра. Ситуація була не з тих, котрі могли 
владнатися. Не минуло й тижня, коли Олександр Володимиро-
вич Кужель пішов у вічність. 

Смерть доброї години не ждала, причину знайшла, сама ли-
шилася не винуватою. Зупинений кимось по дорозі в економію, 
любитель розкішного життя й воєнної атрибутики загинув від 
пострілу в спину, коли тікав від своїх переслідувачів, не бажаю-
чи з ними розмовляти. Люди, які стріляли в Олександра Воло-
димировича, ховали свої обличчя під масками, кучер – свідок 
трагічної події – нічим не міг допомогти слідству. А може, не 
хотів Максим говорити? 

Відспівували Олександра Володимировича в храмі села Сита 
Гута. З цією метою з Чернігова було виписано архієрейський 
хор. Посеред церкви – труна з тілом покійного, поруч з нею сто-
яли родичі вбитого. Селяни трималися на відстані. 

Хор заспівав похоронну молитву й за знаком регента замовк. 
Із олтаря вийшов батюшка в чорній рясі – не той, котрий закли-
кав парафіян стояти за правду, інший. Співав голосно й довго, 
про вмерлого говорив добре, інші мовчали. Потім, показавши 
на небіжчика в труні, звернувся до селян, – зуби у священика го-
стрі, як у кота, – почав бити по окаянному повітрю святим своїм 
кулаком, щипати словами: 

– Такого коня ви, мухи, з’їли! Хто заподіяв зло? Хто підняв 
руку на добродія? Якщо вбивець у церкві, хай вийде й покаєть-
ся. Чує він мене? – вчепився в селян очима.

Божий храм завмер, очікуючи. Чутно було, як потріскували 
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на панікадилі свічі. Понуривши голови, стояли селяни – тихі, як 
вода в криниці. Деякі відводили свої очі. 

Маленький хорист – із тих хлопчиків, котрі за відспівування 
не отримували ні копійки, – чув, як перешіптувалися між собою 
тенори й баси: 

– Певно, добре попу заплачено. 
– Не інакше. Такому – аби гроші. 
Хлопчика звали Гриша Верьовка. Вразливий, блідий, мов по-

лотно, на відправі ледь тримався на ногах. Того дня Гриць – і 
не лише він – отримав стусанів від монастирського дзвонаря 
Івана, що зазвичай дивився впродовж, а жив упоперек. На-
передодні нагородив дитину ляпасом трапезник Макарій на 
прізвисько Макар-Макар-юшечка – ця людина за Ярему могла 
побити й Хому. Іншого дня гулятимуть на спинах дітей різки 
репетиторів-семінаристів. Як гороху було людей біля хористів, 
куди малеча не ходила, всюди її гамселили, лаяли. То сидячи 
плакала, то стоячи ревла. Били дітлахів, щоб поводили себе 
чемно, не перекидалися через голови в монастирському дворі, 
не чіпляли лампаду, коли прикладалися до чудотворної ікони, 
дали малописьменному ієромонахові Варсонофію спокій, не 
питали, де той навчався. Привчали хлопчиків кашляти помалу, 
мовчати або потакувати, бути глухими, коли їх лають, казати, 
що дзвонять до церкви. Шмагали й про всяк випадок – власна 
честь була людям зайва. 

А Гриша Верьовка свою голову ніс гідно, кури його не заклю-
вали, співочу душу лапами не загребли. 

Заступався за малого його старший товариш. Звали хориста 
Павло Тичина. Хлопець був гарно покроєний, ще й міцно зши-
тий. У Троїцький хор Павлуся прийняли трьома роками раніше. 
В перервах між репетиціями та церковними службами бігали 
хлопці на уроки в бурсу – духовне училище; в Чернігові воно 
було в кількох кілометрах від монастиря. 
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Щербата доля у Паші – дружини Нестора, судилося жінці по-
пасти під п’яту Катерині. Взявши опіку над сином, – нащадком 
земель покійного пана Кужеля старшого, – навісна вдова за 
кілька років стала вільною землевласницею, змінила в економії 
кількох прикажчиків, поки не збагнула, що кращого робітника, 
ніж Нестор, вона не знайде. Про те, що відданий їй мужчина 
– чужий чоловік, не забула. Купила й подарувала йому хату, ді-
ждалася, коли Нестор перевіз туди свою родину, й веліла йому 
прийти до себе. 

Постав перед нею негайно. За звичкою зупинився в дверях, 
щоб вислухати, що йому накажуть. Катерина сиділа за столом, 
який геть увесь був заставлений стравами. 

– Посидь зі мною, – вказала на стілець. 
Нестор не зрушив з місця. Пам’ятав її дівочу звичку чинити з 

нього сміх. 
Мугикнувши собі щось під ніс, Катя підвелася. Взявши спан-

теличеного Нестора за руку, повела до столу. Дивлячись у вічі, 
сказала, ніби проспівала:

– Маю з тобою поговорити. 
Перш ніж наповнити келихи, переконалася, що ніхто не стоїть 

за дверима. 
– Вип’єш міцного. 
Горілка обпекла Нестерові горло. Рука його за закускою не 

квапилася. Це було помічено. Тарілки зі стравами посунулися до 
нього самі. 

– Дякую. Я вже вечеряв. 
– Скільки в тебе дітей, Несторе? 
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– Шестеро. 
– Усіх треба вдягти, взути й нагодувати? 
Не розуміючи, навіщо така розмова, Нестор здвигнув плечи-

ма. 
– Я до того веду, що будеш у мене, як у Христа за пазухою, 

якщо робитимеш, що накажу. 
– Хазяйський інтерес для челяді – закон. 
Катерина вела далі:
– Запросила я в економію тямущого управителя. Будеш у ньо-

го за прикажчика. Призвичаїшся до справи, за рік посядеш його 
місце. 

У Нестора перехопило дух. Почав благати: 
– Катерино Олексіївно! Мені – малописьменному – в управи-

телі? Таблицю множення не знав до ладу ніколи. 
– Допоможу. Приходь завтра, коли стемніє. Лише опорядися. 

Ходиш, ніби з лісу вийшов. На тобі й рогожа пригожа, але по-
голись, бо обріс, як піп, підстрижись і вдягнися в усе чисте. Від 
завтра ти – прикажчик. 

Довго того вечора не йшов на очі Нестору сон. Столипінські 
реформи останніх років, скасувавши общинне землекористу-
вання, зробили селян власниками їхніх земельних наділів, нада-
ли можливість продавати та купувати землю. Земельки Нестор 
не мав, але можна було її придбати. Через те звернувся наступ-
ного дня до Катерини із запитанням. Хотів дізнатися, скільки 
вона йому платитиме. 

Катерина образилася. 
– Ти – нетямкий чи такого із себе вдаєш? Платню матимеш в 

усякому разі. Розмір її залежатиме від моєї до тебе прихильнос-
ті, – рішуче повела головою. 

Розмова відбувалася в тій кімнаті, що й учора, проте закуски 
на столі не було, стояли лише графин з горілкою та склянки. 

– Катерино Олексіївно! – заблагав Нестор. – Чи я не знаю які 



Валентина Грищенко

246

ви? Як сонце взимку. Не встигло визирнути з-за хмар, уже його 
нема. 

– Не світило моє сонце, це – так. Нікого було зігрівати. 
– Хіба тепер є кого? – здивувався Нестор. 
– До тебе доходить, як до стіни. Не охочий до мого тепла? Мо’ 

не тяжієш до мене душею? – засмутилася. 
Були в неї воли та корови, не було, певно, тихої розмови. Не 

замислюючись, на що йде, навіжена пані прагнула близьких 
стосунків із тим, кого раніше не визнавала за людину. На мед 
ловила потрібну їй муху, сунула ногу в чужий черевик. Що то 
було? Чергова примха? Набридли перебірливій пані зв’язки з 
мужчинами її кола? Так чи ні, але Катя прагнула повернути при-
хильність Нестора, якого вона мало розуміла, котрим нехтувала 
колись, викинула за поріг дому, в якому він виріс. 

Чи треба був такий зв’язок Нестерові? Реальність зводила 
його – батька великої родини – з жінкою, яку він обожнював. 
Чи мріяв він про таку хвилину? З Катею пов’язані були його най-
кращі почуття й найгірші спогади. Очевидно було одне: йому, 
незаможному, було запропоновано влізти не в свої сани й мати 
з того зиск. 

Закривши штори, Катерина підійшла до столу. Не здригнула-
ся рука, коли наповнювала склянки горілкою. 

– Голубко, Катерино Олексіївно! – почав благати. – Чи можна 
вам це пити? 

– Чому – ні? – кілька крапель сльозами впали на скатертину.
– Тоді налийте й мені, – понурив голову. 
– Невеселе у нас застілля, – перехилила склянку. 
Куди й поділася мужицька вайлуватість і необтесаність Не-

стора. Дав чоловік волю своєму серцю. Звідки взялося уміння 
підійти до своєї пані ласкаво, подолати нерішучість їх перших 
відвертих хвилин! 

Ні словечка не мовив Нестор. Цілували його, милували, про 
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свої почуття мовчали. Кохалися серця, не треба було вінця. В 
опочивальні, поряд із тою, від кого обертом ішла його голова, 
головне було вгадати жіноче бажання, здивувати чоловічою си-
лою, котру пани називають любов’ю. А там – хай буде, що буде. 

Гріх по дорозі біг, завітав до Нестора. Через те болить Пашине 
серденько. Проміняв чоловік її на іншу, Катерина йому не судже-
на, зате – мила, як ясна зоря. А прийде Нестор додому, мовчить, 
ніби води в рота набрав. За що чоловіка Богом покарано? Чи він 
горілки не пив, жінку не бив, церкву минав, у корчмі не бував? 
Діти ростуть без батьківського догляду, ніби трава в полі. Плаче 
Паша, мовчки з’їдає своє серце. Чи так на роду у неї написано – 
нелюбою бути? 

Погукала її Катерина до себе, пралею призначила. Жорстоко-
серда, різала Пашу без ножа, в опочивальню свою повела, зага-
дала перестелити постіль. Усміхаючись, кудись пішла, залишила 
згорьовану жінку на самоті, а та, хоч і в гарячці була, мовчала, як 
риба. 

Панське ліжко – широке, на ньому – не рядна самоткані, а 
тонкі простирадла; подушки м’які, великі; наволочки мережані. 
Впала Паша на ліжко, що не мало душі, як підкошена трава, при-
пала до подушок обличчям, а вони, кляті, пахнуть. Одна – пар-
фумами, інша – знайомим потом. Запах той Паші – солодкий, 
ріднішого в світі немає. Серце так заболіло, що, якби не могла 
стогнати, то вмерла б. Умилася Паша сльозами, вони – солоні, 
мов сіль. Щоб не дати радість Катерині, криком не кричала, в 
чужій церкві не паламарювала. Підвелася, перестелила постіль і 
попленталася з білизною додому. Відбіливши її в жлукті, понес-
ла до ставка. Хлюпалася, як риба, поки не виполоскала, принес-
ла додому, у дворі розвісила. Сіла біля вікна, замислилася. Як 
далі жити? Що з тими наволочками та простирадлами робити? 
Намотати, як висохнуть, на каталку, рублем викачати та віднести 
ненависній Катерині, кланятися їй у ноги, годити й далі, як бо-
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лячці? А може, загорнути в ту білизну кропиву, навести на роз-
лучницю й на рідного чоловіка хворобу? 

Ось він, іде до хати. Ще рано, а він чогось удома. Ставний та-
кий, усім задоволений. Зовсім козак, та чуб не так. Був раніше 
левиком, став песиком. Щодня голиться, сорочка на ньому – ви-
шита. Певно – Катин подарунок. На жінку оком не веде, за дітей 
не розпитує. Здоров’я має; а гріхи були й будуть – чужий. 

На Пашиному серці – холодок, а на язиці – медок: 
– Утомилася, поки прала. Посиджу трохи. Обід – у печі. Діс-

тань сам. У горщику – борщ, а в макітрі – налисники. Глечик із 
молоком стоїть у льоху. 

Тиха, як вода в криниці, бачила, як незграбно порався Нестор 
біля печі, але не підвелася, щоб допомогти. Пригнічувала його 
мовчанка, в ній бачила Паша впевненість чоловіка в собі. Дума-
ла: «Себе заморить, їй не вгодить, на двох стільцях довго не вси-
дить, зі мною залишиться».

Убігли до хати діти. Мамі вони, як зірки, – світять темної ночі. 
Старшенькому Васильку минуло чотирнадцять – такий, як бать-
ко, ставний та мовчазний, дрючка не боїться. Підвелася, щоб усіх 
нагодувати. Заплакала, коли почула, що сказав дітям чоловік: 

– Не вішайте, хлопці, носи. Допомагайте мамці у справах. 
Мокра білизна – важка. Носитимете її на ставок і назад. 

Сказавши таке, підвівся з-за столу й пішов із хати. Несподіва-
но для Паші Василько закинув батькові:

– Вирядився, ніби купець, а душею – нелюд. 
Паша сина посварила:
– Діти батька не вчать. Вам він – перший заступник. 
Василько здивовано поглянув на матір. Усі люди батька – на 

низ, бо поліз у гречку, а мати за нього горою. Кого вона жаліє? 
Того, хто нескоро вернеться? Ходить сумна, щодня як не стогне, 
то плаче. Сусіди звуть батька козлом. Побився Василь з хлопця-
ми через те. Все – дарма. На кожен роток не накинеш платок. 



Крізь дим та кіптяву

249

Розбила мати горщик, а батько – два, хай краще ніхто про те не 
знає. Набридне людям вихати язиками, замовкнуть самі, коли 
звернуть увагу на когось іншого. Наприклад, на царя. 

Пішли чутки, ніби планує Божий помазаник відвідати Черні-
гів. Привіз таку звістку в Ситу Гуту Степанів батько. 

Василь чув, як той казав:
– Хоче цар уклонитися мощам Чернігівських святих, у тому 

числі – Феодосію. Разом із царицею попливе по Десні паропла-
вом. 

Дядько Степан не брехав. За кілька днів його слова підтвер-
дилися. Приїхали в село начальники, зібрали людей. Василь на 
тому сході був і чув, про що там ішлося. Казали, що від кожного 
повіту земство вибрало по двісті п’ятдесят осіб. Зачитали список 
і змусили людей іти в Чернігів, щоб уклонитися царю. Решті ве-
ліли зазначеного дня зібратися на березі Десни, явити можно-
владній особі свою догідливість. 

Десна від Ситої Гути – далеко, кілька годин пішки. Спочатку – 
лісом, потім – лугом. Поки дійдеш, зітреш ноги. 

Замішки не було. Зазначеного дня всі, кому було не ліньки, 
вдяглися в усе чисте. Намотавши на ноги онучі, встромили їх у 
постоли – найкраще взуття літньої пори, обмотали мотузками – 
без цього не можна, й – ану бігом! 

Сільські люди, йдучи, мовчать, ступають гордовито. Он зі сво-
їм чоловіком Варка Іванченко. На жінці – корсетка й плахта, на 
голові – хустка. Андрій – у новій, вишитій дружиною сорочці. 
Людина він статечна, з почуттям власної гідності. За батьком і 
ненькою чимчикують діти. Мотю – старшу дочку – скоро заміж 
видавати. Личко у дівчини, як півонія, голівку прикрашає стріч-
ка, вона ж танцює на спині в дивовижному танку. 

Править кобилою Наталка. Колеса – чотири брати – біжать, 
одне одного не здоженуть. Покотила б, невінчана, в місто до чо-
ловіка – той не кличе. Панує молодиця в селі, їй це до душі. По-
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слухалася матір, посадила стару на воза, забрала із собою. Хари-
тина – така, що нездужає й умерти, котрий рік не ходить, проте 
сидіти біля печі, гріти плечі не хоче, їде глянути на царя. Лежить 
собі на соломі, як гарбуза в гряді, на вибоях стогне й не мовчить:

– Диви, доню, скільки в лісі горіхів! Буде голодний рік. 
– Не верзіть, мамо, що слина до губи принесе. 
– Багато ягід на горобині: осінь буде дощовою. 
Панські коні несуть за собою екіпаж. Хто ним керує? Певно, 

Нестор із жінкою та дітьми. Ганьба очі не виїла, дала між люди 
показатися. Гріх очкуром зав’язали, під лавку сховали – їдуть. Си-
дять разом, посміхаються, ніби говорять: «Тепер народ гірший 
колишнього. Прийшов чоловік до жінки звечора, пішов ранком 
– уже й брешуть, що ночував». 

Нема в тому екіпажі лише Василя. Свої ніжки – краще воза, 
коли хотів, тоді й поїхав. Задивляється Вася на стрічки, що тан-
цюють на спині Моті Іванченко, на її чарівне личко. Молоденьке 
– солоденьке, дівочі очі – круглі озерця. Як не звернути на них 
увагу? Василькова дорога до Мотиного порога, його стежечка 
до її сердечка. З Мотею – своїм неспокоєм – стрибав хлопець 
через вогнище на Івана Купала. Серце у Васі молоде, стукає 
день і ніч. Напередодні відломив від трухлявого пня гниляччя; 
як стемніло, виклав перед коханою на лавочці заповітне слово, 
котре мовити не наважувався. Світило те слівце їм обом ясніше 
сонечка. Гріла Василеву душу дівоча цнотливість і те, як ніжно й 
радісно відштовхнулася від нього Мотя руками, коли насмілився 
пригорнути її до себе. 

Людей на Десні – без ліку. Селяни, перемовляючись між со-
бою, рядами стоять на березі. А вода – сама гладінь, нема на ній 
ні зморщечки. 

Руда баба – з тих, що прийшли сюди раніше, – звернулася до 
горбатої старої:

– Давно стоїте, кума? 
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– Корову в череду вигнала, й – сюди. 
Стара подивилася на всі боки. 
– Начальство приїхало, – показала пучкою на кінного полі-

цейського, що грізно стояв на кручі. 
Кума байдуже повела рукою:
– Багато тут вартових. Стоять уздовж берега на кожні сто саж-

нів – п’ять осіб. З іншого боку – те ж саме. 
– Навіщо?
– Не дивуйся, – встряв у розмову бородатий чоловік. – Свя-

щенну особу треба охороняти. Чотирьох років не минуло, як 
ледь не вбили в Чернігові губернатора. Дивом уникнув тоді 
Хвостов смерті. Ось чому не сплять поліція і жандармерія, горо-
дові й урядники. 

– І Процюк – тут? – злякалася руда жінка. 
Мужик розгладив свою бороду долонею:
– Кого згадала! Процюк накоїв лиха на погромах, сидить у 

в’язниці. 
Жінка задоволено хитнула головою. 
Показалися пароплави. Усе, що було на березі, знявши голов-

ні убори, впало на коліна, осінило себе хрестом. 
– Ніби перед Богом, – похитав головою Андрій Іванченко, 

вдивляючись у пароплав, що йшов першим. 
«Якийсь непоказний, – подумав. – Цар таким не попливе».
Примруживши очі, поглянув на інший, на його борту було ви-

ведено: «ГОЛОВАЧОВ». Багатий на силу, пароплав шалено на-
бирав оберти.

– Кепсько плисти проти води, – подумав Андрій. 
Крізь дим і кіптяву було видно царський штандарт. Пароплав-

ний гудок, голосний і протяжний, різонув слух. 
– Вітає цар свій народ, – проспівав чийсь голос. 
Його підтримали:
– Ніби здоровкається. 
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– Сповіщає, що пристане. 
Минула хвилина, за нею – ще одна. 
– А царя не видно. Де він? 
Горбата стара підвелася з колін і, простягнувши зморені руки 

в бік «ГОЛОВАЧОВА», проскрипіла:
– Вийди до нас, Божий помазанику! Хоч покажись. 
Її підтримали:
– Явись народу, святий та Божий! 
Ще один гудок – голосніше першого – наповнив околиці су-

мом. Пароплав, зоравши глибоко воду, прошумів у двох десят-
ках метрів від берега, обдав людей холодними бризками й по-
казав корму. Не розуміючи, навіщо її потривожили, вирувала 
вода. В диму і кіптяві потьмянішав горизонт. Берег розчаровано 
зойкнув. Сонце скаламутилося, сховалося за хмарову запону – 
надходила гроза.

– Піди, хмаро, на татара, а сонечко – на людей! – не стримав-
ся, щоб не мовити, Андрій Іванченко.

Опецькуватий жандарм – стояв поруч – схопив чоловіка за 
комір:

– Ви його в пень, ви його в дуба, а Цар був і буде! 
Бачило поле, бачив ліс, як мигнула, вдарила по долах золота 

нагайка. Перш ніж попід небесами покотив грім, хтось із хлопців 
протяжливо свиснув. 

– У в’язницю захотів? – гримнув на нього жандарм. 
Кілька тонконогих підлітків рвонули за «ГОЛОВАЧОВИМ». Пе-

рестрибуючи через прибережні кореневища, оминаючи верби 
та лози, бігли щодуху, поки вистачило сил. Один з них виявився 
моторнішим від інших – шкура на ньому горіла. Залетівши далі 
всіх, підняв руки до неба й, судорожно хапаючи ротом повітря, 
прокричав царському штандарту навздогін: 

– Бачили невидальце з фукальцем! Ми з тобою ще поквита-
ємося! 
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– Невже то – Василь? – не вірила своїм очам дівчина Мотя. – 
Оглашенний! 

На борту підлітків помітили. Дивлячись у ясні очі цариці, цар 
мовив: 

– Моя бесценная! Быстроногие мальчики напомнили мне слу-
чай девятилетней давности. В Курской губернии были манёвры. 
Проезжая деревни, мы выходили из экипажа, чтобы зайти в 
церкви. Люди бежали за нами километры. Какие прекрасные у 
них лёгкие! 

Ноги Олександри втомилися бігати, вона потерпала від мі-
грені, докучали болі в попереку, хвороба царицю скривила – не 
було їй щастя без здоров’я. Одноманітність краєвидів за вікном 
каюти наводила нудьгу: «В этих краях всё ивы да калины. Куда 
делись привычные глазу берёзки?» 

Коронований чоловік чекав, що вона скаже, і цариця мовила:
– Мой драгоценный! Подданные тебя боготворят, народ во 

всём на стороне своего государя. Дашь много – съедят, дашь 
мало – наедятся, ещё спасибо скажут. Глянь, сколько на бе-
регу ребятишек! Родились в годы твоего царствования. Они 
– сыты, одеты, обуты. У всех – отменное здоровье. Крестьяне 
– малограмотные, это – ничего. Зимой пряли, ткали; весной па-
хали, сеяли; собрали к этому времени урожай, теперь бьют ба-
клуши, пряники жуют. 

Чи охоче вона подорожувала? Олександра Федорівна шану-
вала Божих угодників і святих, вірила в те, що завдяки молит-
вам преподобного Серафима Саровського народила вона сина. 
Цариця старанно молилася, їздила разом із чоловіком святими 
місцями. 

На берегах Десни було гарно й тихо. Чи не ворушилося все-
редині лихо? Здаля цей край був ніби рай, коронованим особам 
він подобався, до нього вже причалювали. Царське подружжя 
пройшлося лісом. Краєвиди були чудові. Поки стояли, підійшли 
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селяни. Якась жіночка спитала, як ідеться царським дітям, де ца-
риця їх залишила. Олександра була зворушена таким запитан-
ням. Хтось подарував їй квіти. 

«Под этой золой тлеющих углей нет. В ноги падут, не укусят. 
Попросят покорно, не схватят за горло», – думав цар, вдивляю-
чись у вічі тим, хто вшановував його хлібом-сіллю. 

Мимо пропливає ще одне село, тут їх чимало. 
Цієї хвилини золотоверхий Чернігів вустами протоієрея Васю-

тинського проголошує Божому помазанику хвалу. 
Дійство відбувається в кафедральному соборі. Допущені до 

нього лише обрані. Царя приймати – великий клопіт. У камерге-
ра височайшого двору губернатора Маклакова – особисто керу-
вав усіма підготуваннями, – серце теліпається, мов телячий хвіст. 
Через перевтому та відповідальність, покладені на генеральські 
плечі, день прийдешній увижається йому пеклом. Ось чому він 
старанно молиться, просить Бога, щоб вулиці – їх напередодні 
вимостили – з волі зловмисників не стали піщаними, свіжовибі-
лені храми й монастирі, дім Дворянського зібрання, інші будівлі 
не облив хтось фарбою, неподібно не розписав. 

Маклаков заплющує очі – дається взнаки тривале безсоння. 
Ще мить, і картини – одна безглуздіша за іншу – постають у його 
уяві. 

Вітрина галантерейної крамниці Ципіна розбита, на царсько-
му портреті, який там стоїть, домальовано щось таке, що й уяви-
ти боязно. Вензель государя, старанно викладений із котушок та 
клубків ниток, викинуто на тротуар. 

Ось кондитерська Лагутіна. Що там з вітриною? Той же вен-
зель із тістечок – де він? Чи не ним ласують під парканом без-
притульники? 

Крамниця канцелярських товарів Судакова виставила на про-
даж портрет царя, рушниці й нагайки. Хто дозволив? 

На присутніх місцях біля царських вензелів з електричних 
лампочок звиваються жвавіше гадюк червоні прапори. 
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Губернатор стинається всім тілом і розплющує очі. 
«Приверзлося таке, що й на голову не налазить. Що без нас 

було – чули, що при нас буде – побачимо, – міркує. – Маю вийти 
на свіже повітря. Дав я маху. Нічим зранку себе не збадьорив». 

Хвала государю проголошена. Б’ють у великий дзвін кафе-
дрального собору. Певно, показалися пароплави. Так і є, ви-
йшли із-за завороту. 

Починають бити у дзвони всі вісімнадцять храмів міста. «ГО-
ЛОВАЧОВ» підходить до пристані, розштовхує бортами плоти 
на воді з установленими на них кошиками із живими квітами, 
причалює. Один із квітників перекидається, айстри й жоржини 
летять у воду. Берегу таке нецікаво. Багатотисячний, він уважно 
стежить, що буде далі. 

На борту помічено рух. Першим на нього реагує високий вій-
ськовий чин. Віддати рапорт царю призначено начальнику Чер-
нігівського гарнізону. 

Генерал-майор Пржилуцький – білий, мов полотно. Тисне 
йому шию накрохмалений комірець? Обтяжують генерала цар-
ські ордени? В жодному разі. Командир другої бригади сорок 
четвертої дивізії непокоїться. Рапорт, з яким він має звернути-
ся до царя, на хвильку вилетів у нього з голови. Мов за шкуру 
снігом сипнуло! Генерал робить розумові зусилля, хапає те, що 
вилетіло, за хвоста. Ось так! Впіймав – усе гаразд. Біжить назу-
стріч царю – йому крутиться, йому мелеться. Ось він виходить із 
каюти. 

Берег вибухає громовим «Ура!», над причалом здіймаються 
в повітря чайки. 

На пристані тисячі чернігівців і гостей міста. Обліпили з усіх 
боків Вал, сидять на чому стояли, ще й ноги звісили: на старо-
винних гарматах, дахах будинків і деревах. Кожен вітає государя 
на свій лад: люди галасують, підкидають у повітря капелюхи й 
картузи, вищать. Є такі, що свищуть і тупотять ногами. «Хто до-
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зволив! Треба було оточити пристань військами». Кров приливає 
до генеральської голови тугою хвилею, гупає йому в скронях. Не 
дай, Боже, людині вмерти, не дочекавшись чергової нагороди. 

Розуміння того, що місто стоїть на відстані кількох кроків від 
небажаного генералові розвитку подій, крає Пржилуцького го-
стрим ножем. «Скільки цей люд не вари, він усе догори! Хоч гав-
кай на нього – нічого не вдієш. Своя держава – не ворог; коли за-
палять, тоді й згорить. Хоч круть, хоч верть – кому тоді смерть?» 

Цар сходить на берег, і той замовкає. Пржилуцький набирає в 
легені повітря. Рапортувати він уміє. Зробивши це, поступається 
місцем керманичеві губернії, що з хлібом-сіллю в руках жде сво-
єї черги. Тому як у решеті: дірок багато, а вилізти нікуди, треба 
рапортувати. Він – легкий на язик, не все каже, що знає, гово-
рить не як-позаяк, не тик-мик, щоб не вийшов пшик. Якби того 
дня наказали, то й заспівав би. 

На Валу ніде впасти яблуку. Ошатна дівиця в літах гладить го-
лівку дитини, котра горнеться до її ніг. 

– Чи добре тобі видно, Митю? 
Хлопчик заперечно хитає головою. В його очах – озерця сліз.
Поклавши руку в кишеню, шарить там якусь мить і, не знай-

шовши нічого, шмигає носом. 
– Забув дома. 
Софія Бриз – це вона – ще гарна, як сіно в годину, – пригортає 

небожа до себе, він їй найкращий. Учора, усамітнившись, виво-
дило соколятко щось на папері. 

– Думав здивувати царя малюнком? 
– Хотів подати йому прохання. Щоб ніхто не вмирав, і хай би 

тато не ходив на війну, якщо вона буде. 
Минув рік відтоді, як померла мати хлопчика. Доля не спи-

тала дитину; що схотіла, те їй і дала. Тато навідується до сина 
нечасто. Соня доглядає небожа, мов своє око; мабуть, з таким 
щастям родилася. Як дитині що не стане – вона дістане. Біля ті-
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тоньки хлопчику добре, попри це йому не вистачає батьківсько-
го тепла. 

Людей на пристані, як плав пливе; всім було місце, коли б не 
було тісно. Берег окає, акає, декає, онкає, кудикає – рухається. 
Кожен, хто спостерігає за ним з Валу, може порівняти людську 
процесію, яка слідує за государем, з різнобарвним плазуном. 
Місця біля пристані небагато, щоб там розвернутися. Отже, го-
лова згаданого створіння посувається до Тріумфальної арки, 
коли хвіст, звиваючись і хвилюючись, обходить її з протилежно-
го боку. Хтось біжить помалу, дехто аж підскакує: 

– Ваша, люди, правда, що Цар, бо величають! 
– Е, добрий Цар! 
– Ти його бачив? 
– Ні. 
– А почім знаєш, що добрий? 
– Чув, як говорили, що роздавав гроші. 
Ясноока гімназистка – на приїзд Миколи Другого чекала – 

поправляє на голівці стрічку. На панянці – новенька сукня, че-
ревички на підборах мулять ніжки. Це – щебетушка – Маринка 
Сергієнко, дочка Михайла й Тетяни. Утекла від однокласниць, 
які нудяться під наглядом класної дами, шукає когось очима. 
Мо’ кузена-гімназиста? Боже, збав! Сергій захоплюється всім 
воєнним, до нього їй байдуже. 

Свою подружку вона тут не стріне. Оксана Коцюбинська та її 
брат Юрій – з доброго куща добрі відростки, рідної землі трима-
ються, – бачити царя не прагнуть, на пристань не прийшли. Ска-
зали, що їхні батьки не мають коштів на новий формений одяг 
для параду. Маринка знає, де вони сьогодні: побігли на револю-
ційний гурток вивчати політекономію. 

Хтось до неї звертається, це – Троня. Цибатий, ніби в мокре 
літо родився, і надутий, як міх – що йому треба? Постав перед 
Маринкою невчасно, потягнеться за нею хвостом. Цього дівчин-
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ці не вистачало! Дідусь Маринки взяв Троню до себе на завод, 
призначив його підмайстром. Невже втік хлопець з роботи? Та 
ні. Сьогодні в Чернігові – вихідний. 

– Хочу, щоб ти це бачила, – мимрить Троня, не відстаючи від 
дівчинки. 

Що він має на увазі? Хлопець цікавиться технікою. Раніше во-
див Маринку на автомобільні гонки дивитися – на коней, які не 
їдять вівса, лише п’ють бензин. Коли прилітав у Чернігів льотчик 
Уточкін, дивувалися вдвох аероплану – птиці-лебедиці, що кри-
ла мала, хмари прошивала, гула, ніби бджола. Малою ходила 
Маринка за Тронею, ніби прив’язана. Нині вона інша. Упираю-
чись, торочить хлопцю: 

– Куди мене тягнеш? 
Обличчя у Троні біле, як стіна, ходить він боком, очі в хлопця 

горять, а руки тремтять, тримає в них якийсь пакунок. Що в ньо-
му? 

Маринці можна сказати: 
– Це – дарунок. Трохима Тихого з Чернігова цар Микола 

запам’ятає. 
Миттєвість знадобилася дотепній дівчинці, щоб зрозуміти, 

про що йде мова. Від батьків чула, що Кривава неділя забрала у 
Троні маму. Свавілля влади довело до могили його батька. Хто 
поніс за це покарання? А ніхто. Сиротині в світі тяжко. Затаїв Тро-
ня в серці смертну образу? Якщо так, то на кого? Хлопець за що 
не візьметься, все вміє робити. Чи не змайстрував щось таке, що 
складає загрозу царю? Не було грошей – розміняв карбованця, 
стулив..! Дивись, який хитрунець! Гріх, та й годі! – у Маринки 
аж у п’ятах похололо. – Чернігів – місто, де навчався в духовній 
семінарії Микола Кибальчич, від його бомби загинув свого часу 
Олександр Другий – дід царя. Невже зважиться Троня на щось 
таке? Як його втримати? 
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– Нікуди я з тобою не піду, – дівчинка замахала руками. – Точ-
ніше, піду в інший бік. 

Вона знала, що казала. Минулої неділі просив її Троня піти 
з ним на Болдині гори милуватися краєвидами і, як не дивно, 
на святому місті танцювати. Маринка стереглася тих вечорниць. 
Ходила до діда на Лісковицю щотижня, а на гору – ніколи. А 
подружки за танці й батьків оддали. Стояли там щонеділі у ві-
ночках з яскравими стрічками в косах, чекали, коли закінчиться 
служба в Троїцькому соборі, вийдуть із монастиря архієрейські 
конюхи – один зі скрипкою, інший – з бубном у руках. Барабан 
дріб вибивав, молодь збирав. 

– Чи то радість – танцювати на цвинтарі? – спитала тоді Ма-
ринка. Троня образився. 

«Захворію на хитрощі, щоб утримати телепня від лиха», – по-
думала сьогодні.

– Ходімо, Троню, до Десни. Тут жарко. Намулила собі ноги. 
Той міцніше притиснув згорток до себе. 
– Лише на хвильку! – рішуче пішла, оминаючи людей, униз. 

Жодного разу не озирнулася, хоч дуже хотілося це зробити. Біля 
води роззулася. Ноги, справді, боліли. З насолодою ступила в хо-
лодну воду. 

Троня поклав свій згорток на пісок, сів – ні живий, ні мертвий 
– на чому стояв, заплющив очі. Лише зверху – мирний, а в голові 
– війна. Не чув, не бачив, коли до нього підійшли. Не здогадався, 
що подружка налаштована рішуче. 

Ще мить, і – летить його гріх у воду. Ой, що буде! 
Переляк штовхає Маринку на пісок. Як на війні! Невже то – 

кінець? 
Ніхто й не чув, як той комарик чхнув. Лише – тик, мик, ви-

йшов пшик. Шепіт Троні: «Не вибухнуло», і – тиша. Лише вибух-
нув дзвонами Спасо-Преображенський собор, то прикладався 
до святих мощей цар. 
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Стрімко вибігли на гору, коли пригріло сонечко. 
Праворуч – на Десні й на Стрижні – в так званому «містечку 

Феодосія», біля великого навісу з численними столами та наме-
тами хтось із керманичів міста пригощав найяснішу особу хлі-
бом і сіллю. 

– Кинули славу під лаву! – бідкався біля старовинних гармат 
старезний дідок,– сльози в порожніх очицях, – що сидів на звич-
ному своєму місті. Сухі пальці бігали по струнах. Надломлений 
голос виводив, що наболіло: 

Ой, Морозе, Морозенку,
Славний ти козаче!
За тобою, Морозенку, 
Вся Вкраїна плаче…
Не вернувся Морозенко, 
Голова завзята – 
Замучили молодого 
Вороги прокляті. 
Вони ж його не стріляли,
На чверті не рубали,
Тільки з нього, молодого,
Живцем серце взяли. 
Взяли його, поставили
На Савур-могилу:
«Дивись тепер, Морозенку,
На свою Вкраїну». 

Подали сліпому монету. 
Уявлення не маючи, що таке нігілізм і яку загрозу становить 

він для суспільства, юна панянка, вихована в шляхетній родині, 
сказала те, що думала:

– Голівонька твоя, хлопче, розумна, та дурню попалася. Кому 
що, а тобі – бомба! Мої батьки – й не лише вони – вважають, 
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що часи політичних терористів минули. Не можна шукати собі 
ідеали в тому, що було. Дивитися треба в майбутнє, іти вперед, 
не назад. 

Троня мовчав, мов стіна. Про що він думав? Не міг збагнути, 
чому не вибухнув його пристрій. Усе зробив, як слід, і раптом – 
таке. Пошився в дурні, щось переплутав. Водночас хлопець ро-
зумів, що, не допустивши замаху на царя, Господь дав йому час 
порозумнішати. 

Безталанного терориста треба було відволікти від чорних ду-
мок. Маринка знала, як це зробити. Розпитувати про щось і не 
думала. Заходилася читати: 

В житті горю, життя люблю,
І лоскіт сміху, й теплі сльози,
І кожну радощинку п’ю, 
Як сонце п’є ранкові роси. 

Здогадлива дівчинка знала, що хлопцю треба: вірші життєлю-
ба й романтика, її сусіда Васі Елланського. Надзвичайно талано-
витий, хороший і ніжний товариш, який інколи вдавав із себе 
надто суворого, – так буває з хлопцями, котрі ростуть, – вчо-
рашній семінарист був Маринці другом, до якого можна було 
звернутися будь-коли. Чи не його шукала юна панянка на Валу 
очима? 

Спостерігаючи за своїм супутником, дівчинка зітхнула: «Мов-
чить Троня. Йому не до віршів». 

Махнувши хлопцеві на прощання рукою, прислухалася. Уро-
чистості не втихали, шуміли біля Десни. Можна було собі уявити, 
скільки зійшлося туди люду. Подейкували, що лише на Соборну 
площу прийшли того дня близько десяти тисяч людей. 

Троня послухав дівочої поради, та й пішов собі додому. Де 
живе? Тулиться в якійсь комірчині. Хлопець багатий, як гороб-
чик: кине палку, уб’є галку, поскубе пір’я, з’їсть м’ясо. 
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А дівчина засумувала. Хотілося бігти геть, щоб нікого не ба-
чити. Місто, в якому вона народилася, котре любила, жило не-
звичним йому життям. Пам’ятаючи колишні чужинські наскоки 
та свої руїни, вдяглося того дня в яскраві, урочисті шати. Не було 
в його парадності головного – душі. Ніби взяли її живцем разом 
із серцем і кинули найяснішій особі під ноги. Без душі місту було, 
як без тіла. 

А в родині діда Маринки того дня оселився неспокій. По-
дружжя Кужелів вело між собою тривалу розмову. Запрошені 
на зустріч із царем Олексій Володимирович і Олена Миколаївна 
сперечалися чи варто їм туди йти. Причина дискусії була зрозу-
мілою. Страхіття Кривавої неділі – й не лише її – тяглися за царем 
незримим шлейфом, куди б він не їхав. Усю правду про 9 Січня, 
як-то кажуть, вовки з’їли, але висловитися на цю тему пан Ку-
жель вважав за потрібне:

– Мирна демонстрація йшла до царя з вимогами реформ. На-
родні петиції, написані за участі лідерів «Союза освобождения», 
надавали політичного забарвлення скаргам, висунутим спілка-
ми робітників. Микола наказав палити по демонстрантах із руш-
ниць, це кинуло Російську імперію в пекло революції. 

Олексію Володимировичу було відомо, що напередодні сум-
них подій Кабінет Міністрів доручив охорону Літнього Палацу й 
інших стратегічних об’єктів військовим. 

Пан Кужель знав не все. Микола Другий, запевнений радни-
ками, що ніяких ексцесів не буде, 8 січня залишив Петербург, 
тобто відійшов від своїх обов’язків. 

Паузу в розмові перервала Олена Миколаївна:
– Щастя царю на дудку не грало. Було сто двадцять тисяч де-

монстрантів. Зупинилися біля палацових воріт. Натовп насів із-
заду; зім’яли охорону Палацу, прорвали солдатське оточення. 
Служиві зробили постріли в повітря; потім, не маючи досвіду, 
як угамовувати натовп, безладно стріляли в людей. Убили двісті 
чоловік, вісімсот поранили. 



Крізь дим та кіптяву

263

– Мабуть, що так. 
Подружжя зійшлося в одному: Микола Другий зробив кро-

ки до політичних реформ. Жовтневий Маніфест, згідного з яким 
держава отримала Думу, став кроком до конституціоналізму. 
Отже, цар – праведна людина, Господь його виправдає.

Олена Миколаївна вважала за необхідне зазначити:
– Ухилятися від зустрічі з царем означає стати на захист тієї 

частини суспільства, для якої Микола Другий – деспот. 
Якби цар почув, що про нього було сказано, сперечатися б 

не став. Калейдоскоп вірнопідданих, нескінчений потік лесто-
щів його втомили. Розуміючи, що підґрунтям кожного вчинку є 
та чи інша категорія моралі, того дня він згадав часи Ісуса, коли, 
демонструючи своє благочестя, молилися фарисеї. Христос зви-
нуватив їх у лицемірстві. 

Удивляючись у переповнену залу Дворянського зібрання, цар 
думав: «Как много в мире безчестия и печали. Если бы я имел 
силы изменить всё к лучшему». 

За протоколом Микола Другий мав виголосити промову. Зов-
ні тендітний, такий, що не впадав у око, – то нічого, діло в особі, 
– говорив неголосно й недовго. Хто мовчав, а хто слухав:

– Черниговское дворянство, равно как всё российское, пом-
нит благородный девиз «noblesse oblige» – «происхождение 
обязывает», понимает своё историческое значение. Великодуш-
но отказавшись полвека назад от права владения крепостными, 
поделилось оно со своими рабами частью принадлежав-
ших ему земель, приняло на себя заботы о новом устройстве 
освобождённых невольников. Дворянство безропотно подчи-
нилось уравнению его с простолюдинами в правах. Не цепля-
ясь за прежние привилегии, продемонстрировало державе и 
всему миру, что стоит вровень с требованиями времени, а все 
принесённые им жертвы – не трусливая уступка необходимос-
ти, которую оно тайно оплакивает, о которой горько сожалеет, а 
высокий патриотический подвиг. 
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Так сказав чи не так, а перетакувати не було чого. 
Грянуло «Боже, царя храни». Не всі співали, були такі, що 

мовчали. 
Чернігів що мав, тим і приймав. На царському столі біля 

яскраво оформленого опису Чернігівської єпархії лежав дарова-
ний самодержцю золотом шитий акафіст Святому Феодосію. 

Ситого гостя добре було годувати. Пили чай. Цар підніс келих 
шампанського за здоров’я та процвітання чернігівського дво-
рянства, за його єднання з народом. 

На вершині й ворона схожа на орла, проте цар не п’явся й не 
надувався. Мо’ високо дивився? Та ні. У велику мірку не мірявся, 
у малу не влазив. 

Залишав зібрання з квітами в руках. «Милая женушка» не-
терпляче чекала на свого Нікі. 

Прийшовши на хвилю, багато не побачив, лави не засидів, 
наступного дня поїхав.

* * *
Того року на Мокрину й не капнуло. Перша Пречиста сльоза-

ми неба не вмилася, до третього Спаса не летіли за обрій леле-
ки. Чекали осінь суху й теплу. Так і трапилося. Чернігів сяяв сма-
рагдами зелені, дивував очі яскравими фарбами до кінця жов-
тня. На Казанську небо зробило все, на що було здатне: оросило 
землю дощем, притрусило місто сніжною крупою, прикрасило 
його сніжком. 

Первісна білизна – ніби чистий аркуш паперу. Пишіть, люди, 
на ньому свою історію! Не цурайтеся нового. 

Багато хто так і зробив. Лише не Оля. Навіщо їй нове? Як жила 
біля свого чоловіка, так і живе. Захарович дружині на заваді не 
стає, синочка єдиного любить, усюди за собою водить. На рибо-
ловлю – обов’язково. Іванко – рибалка досвідчений, по клюван-
ню знає, як рибку звати. Батько – мисливець, то й син до рушниці 
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тягнеться. Втім хлопець іще малий. Підросте, тоді – інша справа. 
Покаже йому тато, як тримати в руках зброю. Поки що по першій 
пороші піде за Десну сам. 

Заєць не встиг іще вдягтися в білий кожушок. Куди не по-
ткнеться, в ліс, чи в поле – всюди його видно. Шкода брати бідо-
лашного на приціл, а беруть. Нічого не поробиш – мисливський 
азарт. Захарович теж його має. Виряджає його Оля на полюван-
ня, сама не мовчить:

– Чорний півень обходив сьогодні навколо хати, злітав на тин 
і співав. Це – до гостей. Щоб вони були добрі, треба було щось 
на те сказати, а я забула, що. 

Вирядила чоловіка, сіла біля вікна, бо мала роботу, про яку 
Захарович не здогадувався. Замислила вишити чоловіку сорочку 
– традиційну, українську, покласти на неї вигадливі, різнобарвні 
узори. Щоб несли кольори закладені в них функції, котрих дуже 
багато. 

Ось – червоний колір. В ньому повнота життя, урочистість і 
радість. Разом з тим – вогонь, кров і агресія. 

Синій – символ довіри й нескінченності; він холодить, наво-
дить сум. 

Жовтий – несе в собі радість і повагу довколишніх та, на жаль, 
хворобу й кончину. Кожен колір має в собі позитивні й негативні 
моменти. 

Сидить Оля біля вікна, міркує, як сорочку вишити, щоб на всі-
ляке щастя мав чоловік не однаке серце. Які візерунки покласти 
на полотно? Вони теж багато важать. 

Муліне перебрала, підвела голову. Жінка якась і підліток за-
зирають через паркан. По одежі видно, що селяни. «Хто воно 
прийшов?» 

Вийшла Оля на ґанок. Дворовий пес – чого це він? – на чужих 
людей не гавкнув, лише очима в будці лупав. 

– Хто ви такі, люди добрі? 
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– Чи не тут живе Оля Сергієнко? – спитали. Голос улесливий, 
знайомий. 

Відкрила хвіртку й здивувалася: 
«Боже мій, та це ж Наталка – дочка Харитини! Принесла гос-

тинців, тих, що дірка всередині. У щасті не вродилася, а вродли-
ва й ставна, ніби ще дівка. Знає сама, що гарна. Чоботи на На-
талці дорогі, хустка й кожушанка коштують купу грошей. Певно, 
вдало вийшла заміж. Що вона торочить? Когось поховала?»

Серденько Оля має відхідливе, чужих людей приймає гостин-
но, а тут свої завітали. Колись між ними чорна кішка пробігла. 
Багато з того часу спливло в Десні води. Час робить людей кра-
щими. Може, й Наталці так пощастило? 

– Роздягайтеся, не стійте біля порога. Кажеш, когось похова-
ла? – спитала Оля, здогадуючись, про кого йшла мова. 

– Сорок днів сьогодні, як пішла від нас матінка, – підтвердила 
Олину здогадку Наталка, дістаючи з кошика пляшку наливки. – 
Пом’янемо її.

– Згадаємо всіх, хто не дожив до цього дня, – погодилася Оля, 
маючи на увазі свою матір. 

Наталка була собі на умі. Усе в оселі роздивилася, господиню 
очима ледь не з’їла, зробила свої висновки: «Бач у хаті – рушни-
ки, хлібом пахне, долівка метена; живе Оля заможно, очі в неї 
світяться, отже, чоловік її любить. Вона його поважає, сорочку 
вишиває». 

Незважаючи на сумну дату, торохтіла Наталка за столом, ніби 
сорока. Про те, як тяжко їй – матері-одиначці – піднімати своїх 
дітей. 

Зробивши таку заяву, перейшла до головного. Попросила 
взяти Стьопу – старшого її синочка – в квартиранти – сидів біля 
матері чемно, не мовив ні словечка. Запевнила, що хлопець ан-
гельської вдачі, невибагливий, клопоту з ним не буде, по соломі 
піде – не зашелестить, місця багато не займе, їсть мало. 
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– Десь буде працювати? – зробила припущення Оля. Усі, хто 
приїздив до міста навчатися, шукали собі кімнату наприкінці 
літа. 

Мати торкнулася рукою плеча сина, той здригнувся, ніби його 
штовхнули в спину. Не звернувши на це уваги, Наталка повідо-
мила:

– Навчається в духовному училищі. За квартиру платитиме 
його батько. 

– Не треба платні, – відмахнулася Оля, спостерігаючи за під-
літком. Худорлявий хлопчина з тяжким поглядом і густими бі-
лявими бровами надувся, як півтора нещастя. Мабуть, нелегко 
йому було в бурсі. Чужа він Олі дитина, та все одно хлопця шко-
да. Що від нього чекати? Чим здивує, коли залишиться без мате-
ринського нагляду? 

Підбадьоривши сина, Наталка підвелася, щоб іти. 
Кімната, де оселився квартирант, була просторою. Хлопця на-

ділили широким ліжком, пуховою подушкою, та не йшов того 
вечора йому на очі сон. Що тривожило Стьопину душу? Певно, 
розмова з батьком, яка відбулася між ними напередодні. 

Степан був до сина «уважний», бачився з ним щонеділі. Жар-
туючи, пригощав хлопця стусаном, потім починав з ним гово-
рити. Стражника цікавило все, що чув і бачив його син у бурсі. 
Учора спитав, у чиєму будинку відбувся концерт симфонічного 
оркестру в зменшеному складі. Хто брав у ньому участь? Що там 
виконувалося? Чи справді кошти від концерту пішли у фонд під-
тримки політичних в’язнів? 

Кому ті гроші віддали, Стьопа не знав. На концерт він по-
трапив у будинок Залкінда, що біля театру. Серед оркестрантів 
бачив кількох семінаристів, які грали на кларнетах. Чому він 
звернув на них увагу? Хлопці сиділи за скрипалями, серед яких 
яскравою зовнішністю виділялася дівчина. З неї Стьопа не зво-
див очей. Як з’ясувалося, то була Сара Шифрин з Бобровиці. На 
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скрипочці грала, мала веселість. Дівчина знала стільки пісень, 
що Стьопа й на воловій шкурі не списав би. 

– Хто з семінаристів сидів у оркестрі? – насідав на нього бать-
ко. 

Хлопець подумав трохи й згадав кілька прізвищ. Серед інших 
– Павла Тичини й Гриші Верьовки. 

– Що вони виконували? 
Хлопець знизив плечима:
– Бетховена та якогось Егмонда. Хороша була пісня, коли б 

трохи коротша. 
Батько почухав собі за вухом. 
– Запишемо обох – зайвим ніхто не буде. 
Примушуючи сина доносити, Степан завдавав йому непри-

ємностей. Однолітки з фіскалом ворогували, власники квартир 
указували йому на двері. Куди хлопець не ходив, звідусіль його 
виштовхували. Так сталося вчора після арешту Іллі Максимовича 
– викладача реального училища. На квартирі його діда – колиш-
нього швейцара «Гранд готелю» – Стьопа протримався лише мі-
сяць. Поліція за його доносом знайшла в домі Іллі Максимовича 
літературу більшовицького спрямування. 

– Пора тобі навідатися до тих, кого ще не виведено на чис-
ту воду, – зрадів Степан, дізнавшись, що його сина викинуто за 
двері. – Наймеш квартиру у своїх родичів. Будеш до них придив-
лятися. З’ясуєш, з ким господарі водяться, які книжки читають, 
що в домі переховують. Ти знаєш, як це робиться. 

– Не піду туди, – наважився на протест хлопчина. – Боюсь, 
дадуть мені, аби доніс. 

– Ти й тепер карбованця варт, а як боки намнуть, то й два да-
дуть, – сміявся Степан. – Ті, до кого я тебе посилаю, люди ідейні, 
від кримінальщини далекі. Дивись у хаті вздовж, а роби впопе-
рек. Кашляй помалу, щоб стало на весь рік. Виріс у селі, а в місті 
тебе знатимуть. Зробиш, як я сказав – отримаєш від поліції ви-
нагороду. 
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– Яку? 
– Потім дізнаєшся. 
Лежачи в ліжку, хлопець думав: «Чи головою в піч, чи в піч го-

ловою – усе не мед. Казатиму батьку правду або брехатиму. Чи 
програю, чи виграю, аби свіжі гроші». А ще уява малювала йому 
сцену, де в українському віночку стояла юна панянка Сара. Дівча 
тирликало щось на скрипці. 

Наступного дня Оля, склавши руки, не сиділа. Переписувала 
ноти, хоч надії на те, що концерт відбудеться, майже не було 
– в місті вдень і вночі панували «сови» та «сичі». Організація 
«Просвіта» закрилася. З «легкої» руки губернаторів Родіонова 
та Маклакова її залишили подружжя Коцюбинських, Левицька, 
Шрамченко, Шраг, Андрієвська, Калінська та їхні однодумці, се-
ред них – Михайло Сергієнко – брат Ольги. Будинок, відведений 
під «Просвіту», куди на лекції, концерти та вистави валом вали-
ли чернігівці, обезлюднів. Звідти винесли навіть меблі. 

Вирядивши чоловіка на службу, а Стьопу – в училище, Оля за-
зирнула в дитячу кімнату. Іванко злегка сопів уві сні. 

Узяла до рук потрібний їй зошит у червоній обкладинці. Пев-
но, не одні руки його гортали, перш ніж потрапив до Ольги. 
Хтось ушив у нього додаткові сторінки. Що там? «Замучен тяже-
лой неволей» – слова й ноти пісні, яку співала Оля у вузькому 
колі однодумців. Поглянула на годинника. Час іще був. Перепи-
савши пісню, була обережною, прикинула на око, куди той зо-
шит сховати. Згодитися для такої справи могли журнали. Напри-
клад – «Славянский базар» з викройками жіночого одягу. «Ой, 
ні! Він завжди на видноті, – подумала. – Покладу в «Пробужде-
ние» з романами Лукашевич і Чарської, ніхто в них не зазирне. 
«Епархиальный вестник» лежатиме згори, під ним – брошура 
«Как уберечь сад от гусениц» – в неї ще в друкарні вшито «Ма-
нифест» Карла Маркса». 

Від стукоту в хвіртку здригнулася. Вибігла з тим зошитом у 
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руках на ґанок і сторопіла. За парканом стояв Степан. Хто його 
приніс: чи дідько, чи біс? Лисий, як макогін, і в доброму гуморі. 
Прийшов дізнатися, як влаштувався його син. Дякував за те, що 
дали притулок його дитині. Усе сказане не сприймалося як прав-
да, бо на що не дивився, те блідло. Нещира усмішка колишнього 
сусіда викладала всі його карти, втім Степана тяжко було зупи-
нити. Червоний зошит у руках Ольги сприймався ним як заклик 
діяти рішуче. 

Ходити по лезу ножа Олі не доводилося. Розуміла, що має ви-
гляд загнаної в глухий кут мишки; хитра кішка грала нею, як хоті-
ла. Що буде, якщо кішка поцікавиться, що миша тримає в руці?

Дякуючи Богові, Степан кудись поспішав. Не пам’ятаючи 
себе, шмигнула Оля в дім, аби покласти коштовного зошита 
куди слід. Докоряла собі нещадно: «Нетяма – я, нетяма! Проста, 
як без сала хліб. Винесла на показ те, що мала сховати. Не про-
гнала погану людину зі свого двору». 

Згадала вислів Коцюбинського: «Переживаємо підлі часи». 
Коли це він сказав? 

Чергова літературна субота в домі письменника, на яку Оль-
гу запросили, ще не почалася, коли вітальня повнилася голо-
сами учнів реального училища – друзів старших дітей Михайла 
Михайловича та Віри Устимівни. Чекали на сільських учителів, 
семінаристів, студентів, художників, поетів-початківців. Поки ті 
сходилися, реалісти не мовчали, поза очі сміялися з інспектора 
училища Круковського, відомого в місті за прізвиськом «коро-
ва», майстерно його пародіювали: 

– Господа реалисты должны вести себя пристойно!
Автор «Fata morgana» щиросердо сміявся. Того вечора він був 

відвертий: 
– Суспільність залякана, втомлена, сидить над розбитим ко-

ритом і апатично, без мрій, дивиться на мур, що стоїть перед 
нею. І жаль дивитися, й досадно, і хотів би, коли нічого зробити 
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не можна, залізти хоч би в літературу, хоч би в праці знайти роз-
раду. 

Прокинувся Йванко, і Оля побігла до сина. 
Сіла того дня вишивати – робота не йшла. Якби втомилася – 

інша справа. Чомусь не моторними стали руки, плуталися нитки, 
а візерунок не веселив душу. Олине серденько зітхало. Захаро-
вич на риболовлі чи на полюванні пропадає. Людина він хоро-
ша, а чоловік – ніякий. Додому не поспішає, а прийде – дружину 
до себе не пригорне, не спитає, де була, що робила. Чи так по-
важними людьми заведено – триматися від своїх жінок на від-
стані? Не по-божому це, тому неправильно. 

Як їй бути? Сидіти в чотирьох стінах чи вийти з дому, вкло-
нитися життю молодому, піти з дитиною на прогулянку? Добре, 
що є куди. Наприклад, на художню виставку. Будинок Богдано-
вої, що на Миколаївській, – там збирала чернігівців «Просвіта» 
– розмістив наостанок на своїх стінах картини місцевих живо-
писців. Туди поспішає Оля милуватися пейзажами, портретами, 
спілкуватися з цікавими людьми. 

На виставці – безлюдно. Лише бігають туди-сюди з віниками 
та щітками в руках якісь люди. Роблять, не чекаючи закриття, в 
одній з кімнат ремонт. 

Сумують без відвідувачів полотна пензля Григорія Ковален-
ка й Михайла Жука. Другий – випускник Краківської художньої 
академії, пише олією в манері художника Висп’янського, ви-
кладає в духовній семінарії малювання. Виставку його робіт, що 
відбулася напередодні в Чернігові, громадськість помітила. Га-
зетярі цей факт замовчали. То нічого. Кожен майстер був колись 
невідомий. Оля бачила Жука на літературних суботах у Коцю-
бинського. Портрет письменника, написаний цим художником, 
прикрашає вітальню майстра слова. 

А ось – ескізи. Талановитий поет, семінарист Павло Тичина 
малює краєвиди Чернігова будь-якої пори року. Особливу ува-
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гу приділяє непримітним місцинам рідного міста. Його роботи 
впадають Олі в око; все там досить завершено; збідніє компози-
ція, втратиться головне, якщо вилучити хоч одну деталь. 

Весняної днини постав перед Павлом Мар’їн гай. «Поглянь, 
мовив, який я пишний. Нема місцини в Чернігові гарнішої за 
мене. Ляжу тобі на полотно, візьми мене з собою, напиши хоро-
ші вірші. Скажімо, про вербу, а ще краще – про липу. І не лише 
про неї. Так умієш писати лише ти». 

Поталанило Олі бачити того дня Павла на виставці. Здивував 
тим, що подарував Іванкові переклад з російської якоїсь казки. 
Запевнив Ольгу, що Борис Грінченко, роблячи переклади україн-
ською, дійшов думки, що рідна мова – багатогранна, їй підвлад-
ні будь-які теми й тексти. Коцюбинський теж так вважає. 

Привернули до себе увагу чиїсь малюнки. Чи не Аркадія Каз-
ки? Так, його. Юнак захоплюється літературою й музикою, непе-
ревершено співає. Свої вірші читає на літературних суботах, має 
намір видати їх окремою книгою. Сплив на думку такий:

Десна, мов шабля, Вал старезний, 
Мазепи дім. Гармати в ряд. 
Поринувши у сон давнезний, 
Сумною вартою стоять. 
Заснув Чернігів. Місяць срібний,
Піднявши високо свій щит,
Вглядається: богам подібні,
Ген двоє п’ють солодку мить. 

Не хотілося вірити в те, що пора політичної реакції, котру Ко-
цюбинський назвав чорною тишею, – це вона зробила багатьох 
земляків апатичними – проіснує тривалий час. 

Тичина був того дня оптимістичним. На прощання сказав 
дещо схоже на цитату: 

– Порожні виставкові зали, недостатня кількість змістовних 
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книг – тимчасові труднощі. Найтемнішої ночі пам’ятаймо про 
сонце. Працювати треба, не покладаючи рук. Потім у всьому 
розберуться, все оцінять. 

На виставку Оля прийшла не гав ловити. Шукала очима по-
лотна художника Кужеля. Бажала дізнатися, чи нема в них не-
прихованого суму, котрий властивий їй самій, чи затишно в світі 
юнакові, якого вона знала з дитинства. 

Численні його картини розмістилися в сусідній кімнаті. По 
роботі можна пізнати майстра. Неприродно яскраві, подекуди 
пістряві – здавалося, вони не туди потрапили. Дивуватися ними 
було нікому. Люди, які проголосили гасло «мистецтво для мис-
тецтва», будинок «Просвіти» оминали. 

Олі було відомо, що не лише художники – велика кількість 
літераторів ухилялася останнім часом правдиво змальовувати 
дійсність. Серед них – Винниченко, Вороний, Олесь. 

«Чому так сталося? – питала себе Ольга. – Сумна недоля зро-
била їхнє життя нестерпним. Тонкий лірик Олесь, наприклад, 
заробляє на прожиток, працюючи на скотобійні ветеринаром. 
У нього жагота до віршів, а він по коліна в багнюці. Найняли до 
телят, а робить, що велять». 

Простояла б у тій кімнаті весь день, дивилася б на картини 
Віктора серцем, якби не оказія. Навпроти вікна цвів усіма фар-
бами чийсь портрет. На ньому – дівча, ніжне й свіже, мов вес-
няна квітка – привертало до себе увагу. Вся в білому – лялечка 
й чепурушка – зі скрипкою в руках, дівчина хвилину тому щось 
грала. Мелодія не розтанула в повітрі, вона жила в позі скрипач-
ки, в нахилі її голови, в погляді з-під вій. Риси обличчя були дещо 
ідеалізовані Віктором, це не заважало зрозуміти, хто з місцевих 
дівчат йому позував. 

Уві сні бачила Оля на цій картині себе, а наяву проґавила. Їй 
там ні кували, ні мололи. 

– Певно, це Сара, – синок потяг маму за рукав. 
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Серденько бідної молодички затріпотіло, як у пташки крила: 
«Мабуть, знала, нащо грала, такий хлопець її намалював! На 

свіжий цвіт і бджола сідає. Сара – красуня, дивитися любо. Дівка 
гарна, чорнобрива, ще й на скрипці грає. А в мене од діла скоро 
голова буде біла».

Олю охопив відчай. Задушливий запах крейди, торохкотіння 
відра, яке впало в сусідній кімнаті на підлогу, – хотілося бігти світ 
за очі, набрати в легені свіжого повітря. 

«Яка вона щаслива! Боже, чому не дав мені долі? Навіщо 
живу? На що сподіваюся? Чому не вмерла в дитинстві?»

Олі так боліла душа, що, якби не вміла стогнати, то вмерла 
б. Години відчаю спровокували безсоння. Починала щось їсти, а 
воно – несолене, як трава. Була вдома, як овечка, не мовила ні 
словечка. Лише загадала Захаровичу піти в хлів, піймати й зарі-
зати чорного півня. Чула від старих людей, що накликає він між 
чоловіком і жінкою сварки. В іншому була така, як і раніше: жила 
не як хотілося, а як моглося. Нічим не злякала сина, не збенте-
жила чоловіка. До Різдва побілила комин, помила двері й вікна, 
напекла й насмажила. Захотілося вареників; місила їх і ліпила, 
потім – хіп і в окріп! Наостанок – в масло та в сметанку. Накрила 
багатий стіл. Узявши до рук сопілку, заграла жалібне:

Цвіте терен, цвіте терен,
Та й лист опадає. 
Хто з любов’ю не знається, 
Той горя не знає. 
А я – молода дівчина
Та й горя зазнала,
Вечероньки недоїла,
Нічки недоспала.

Коли б Сарина скрипка знала, що грала Олина сопілка, то й 
собі заплакала б. 
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У сусідній кімнаті умивався слізьми малолітній фіскал. Нікого 
не хотів чути й бачити, бо отримав від батька на горіхи. Не ви-
правдав хлопець довіру, своєчасно не доніс на семінаристів, що 
вчинили бунт. 

«Схибив» Стьопа, бо його дружки не вихали язиками, навіть 
у вузькому колі говорили натяками. Як було вгадати, що у семі-
наристів на думці? Вдалися до бунту вдруге. Організаторів тако-
го безладу не виявлено. Хлопці здебільшого – авторитетні, хоч і 
святоші. Хто їх викаже? Боязко подумати, що вони втяли. 

Потушили серед ночі в семінарії гасові лампи, залишили горі-
ти ті, що освітлюють коридор біля спальні шостого класу. Склика-
ли туди всіх, хто був на третьому поверсі, – приблизно чотириста 
семінаристів – збудили інспектора й подали йому свої вимоги. 

Не електрику провести в семінарію, ні. З гасовими лампами 
вони миряться. Побажали, щоб у бібліотеку – книги закуплені на 
їхні кошти – повернули вилучені твори Максима Горького. «Бач, 
які хитруни!» Просили адміністрацію семінарії звернутися до 
святійшого синоду з проханням, щоб після загальноосвітнього 
четвертого та богословських старших класів дозволили їм всту-
пати без іспитів до університету. «А смоли гарячої не хотіли?» 
Вимагали забезпечити кабінети потрібними приладами, звіль-
нити викладача фізики, котрий пиячить. «Хай іде, звідки прий-
шов». Не подобається панам семінаристам співати за старовин-
ними нотними знаками – так званими крюками. «Хіба є такі?» 
Хочуть, щоб знайомили їх із класичною музикою. «Отже – за-
колотники». 

Стьопа багато чого не розумів: «Як могло це статися? Чому не 
викликали в семінарію козаків з нагайками, не показали бунтів-
никам, де раки зимують?»

Оля постукала квартирантові в двері. «Чому не виходить хло-
пець із кімнати?» 

Стьопа розмазав по щоках сльози. «Хазяйка у мене хороша, 



Валентина Грищенко

276

хоч і політично ненадійна. Така, як сонечко навесні, не пече, а 
гріє. Щонеділі кудись біжить, додому брошури всілякі носить, 
заборонені книги. Ставить їх на етажерку, вечорами читає». 

Уминаючи за обидві щоки картоплю з ковбасою, думав про 
своє:

«Як за кожним плакати, то треба очі міняти. Нікуди я звідси 
не піду. Хоч під лавкою полежу та на хороше подивлюся. В селі 
я – байстрюк, у місті – фіскал. Стусають мене всі, кому не ліньки. 
Живу не своїм розумом, а батьківським. Якби він був людиною – 
справа інша. Звір мій батько, справжній звір. А я – хто?»

Наївся, аж лоб затвердів, згріб зі столу хлібні крихти, послав 
їх собі до рота. 

* * * 
Пан Кужель б’ється, як риба об лід, попри це справи його 

йдуть, як мокре горить; допікають Олексія Володимировича 
кредитори й постачальники сировини. Нажитий щоденною пра-
цею капітал тане, ніби весняний сніг. Справа, котрій Олексій Во-
лодимирович присвятив своє життя, приходить у занепад. 

Пан Кужель з надією дивиться в майбутнє, вірить, що рефор-
ми, розпочаті Столипіним, попри трагічну смерть реформатора, 
будуть доведені до логічного кінця. Селяни отримали землю у 
приватну власність, це унеможливлює селянські заворушення й 
призведе до збільшення поставок необхідної пану Кужелю си-
ровини. 

Оптимізм Олексія Володимировича, помножений на звичку 
вести справи обачливо – і в його родині панує спокій. Нема там 
більше фрау Ельзи, від її послуг відмовилися. Німецька мова 
в житті онука – не головне. Сергійко й досі мріє про військову 
службу, зміцнює свої дух і тіло. Підліток – з добропорядної ро-
дини. Що робитиме на канікулах, якщо лижі й ковзани йому на-
бридли? Може, поїде верхи? Морозне повітря та снігові замети 
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– дрібниці в порівняні із задоволенням, яке хлопець у цьому ви-
падку отримає. Отже, по сніданку піде сідлати коня. 

Так би й зробив, якби не встромила носа в його справи бабу-
ся. Довелося ознайомити її зі своїми планами:

– Хочу поїхати в село. 
Олена Миколаївна сплеснула руками: 
– У таку далечінь – верхи? 
Зазирнула в очі онука й усе зрозуміла. Котрий місяць не ба-

чив хлопець свою матір. Забула Катерина сина. Відвідує його не-
часто, не цікавиться, як йому ведеться. Останнього разу була в 
Чернігові – вдома не затрималася, із Сергійком не спілкувалася. 
Зрозуміло, що без мами йому сумно. 

Не хотіла Олена Миколаївна посилати того дня за конюхом, а 
довелося. Дивлячись на те, як виряджаються в дорогу дружина 
й онук, Олексій Володимирович почав збиратися й собі. 

Санний слід, що сліпив очі, здавалося, сягав неба. Місто ли-
шилося позаду. Тиша в поєднанні з морозним повітрям не при-
сипляла, збадьорювала хлопця – попросив Максима, щоб по-
ступився йому місцем на передку. 

У руках у підлітка віжки, в очах веселі вогники. Коні на моро-
зі сиві, волохаті. Співають під дугами дзвіночки, танцюють роз-
мірений танок кінські гриви, копита місять сніг. Дорога-нитка, а 
клубок не намотаєш – тягнеться й тягнеться. Навкруги – біло-бі-
ло, сніги розтрушені, холоди нагнані, вода скована. 

Підібрали подорожнього. Ним виявився маленький чоловік 
невизначеного віку й кольору. Сидів на санях, демонструючи 
свою до панів байдужість. Коли під’їжджали до Ситої Гути, по-
жвавішав. Показавши на лісок, що потопав у заметах, проскри-
пів: 

– А вишки нема. 
– Якої вишки? – поцікавився Олексій Володимирович. 
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– Тієї, що «добродійка» Катерина Олексіївна край свого поля 
поставила. 

– Навіщо? 
– Залазила на неї, дивилася, як жінки працюють. З непово-

роткими, що часто бігали пити воду, не церемонилася. Відмов-
ляла їм у наймі. 

Чоловік придивився до узлісся й задоволено потер свої руки:
– Дошки ще не вивезено. 
– Не поважаєш свою пані? 
– По мені – хай би її не було. Непутяща, живе, як набіжить. 
Олена Миколаївна зазирнула в свій ридикюль. Валеріанові 

краплі в ньому були. 
Які думки роїлися в голові у підлітка? – «Дорослі стверджу-

ють, що піддавшись чужому впливові, легко втратити свої честь 
і гідність. Невже мама танцює під чиюсь дудку? Християнство 
покликане звільнити світ від зла. Що для цього потрібно? По-
всюдно звести сторожові вежі? Щиро молитися?» 

Олексій Володимирович був тієї думки, що спокуси переслі-
дують людей щодня і не сприяють злу, поки справа не доходить 
до гріха. «Головне – уникати кривди та ворожнечі, – міркував 
він. – За тяжких випробувань, коли перемагає зло, маємо три-
мати серця в чистоті й теплі, в щирості та любові, а християнські 
душі – у святості». 

Родовий маєток на них не чекав. Вікна погожого дня не цвіли, 
сонцем не грали. Скрипіли, жалілися на щось віконниці. Спав на 
даху немазаний флюгер, не повертав за вітром свій ніс. Скособо-
чився від старості флігель. Це в його стінах усамітнювався колись 
Альоша Кужель, щоб черкнути кілька слів юній своїй нареченій. 
Старезний дуб стояв, спираючись гілками на дах. Не ворухнувся, 
коли кучер відчинив ворота. Шугонули з-під стріхи червоногруді 
снігурі – дю-дю-дю, гавкнув знехотя сліпий пес, сплеснула рука-
ми баба, що проходила мимо, впізнавши в приїжджих панах на-
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щадків тих, від кого залежали долі її батьків і дідів. Йшла додому 
стежечка, в дім не зайшла, злякалася, загубилася в наметі біля 
порога. Двері не стали на дорозі, їх відчинив вітер. 

У домі було гамірно. Здивував своєю поведінкою служка. Ви-
школений за всіма правилами, такий, що поважав своїх панів, 
не кинувся їм назустріч, не допоміг, коли знімали з себе верхній 
одяг. На запитання, чому в домі галас, мовчав як риба. 

– Прохоре, де шампанське? – гримнуло за дверима, які вели 
до зали. Чоловічий голос, високий та владний, наказував, ніби 
то було на плацу. 

Глянувши Олексію Володимировичу у вічі, служка розвів ру-
ками. Мовляв, його хата скраю. 

Здригнулися стіни від голосних співів: незлагоджений чоло-
вічий хор коментував розправу Стєньки Разіна над турецькою 
княжною. 

Олексій Володимирович розчинив двері. 
Вітальня зібрала до себе всіх військових навкруги. Стіл був на-

критий з головою; військо цвіло, як той мак: гріло боками кана-
пу, само себе підпирало. 

Молодцюватий здоровань розклався на покуті, мов святий. 
Дивлячись на тих, що увійшли, широко усміхнувся: 

– Пани – до мене? Прошу сідати. Певно – сусіди? 
Людина шелестіла, залізши у чужу солому. «Мабуть, звабила 

Катерина калачем – не проженеш і бичем. Де це вона?» 
Здоровань здогадався, яке запитання написано в очах тих, 

що стояли в дверях. 
– Катрин в опочивальні. Не колода, а лежить. Спить, хоч у гар-

мати стріляй. До неї не можна, пані – подшофе й не вдягнена. 
Регіт знявся за столом такий, що задзвеніли шибки. 
Катя – гола, як долоня, – незграбно скорчившись, лежала об-

личчям у подушку. Біда скрасила жінку, як окріп рака. Синюш-
ний відтінок шкіри виказував крайній її стан. 
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Не маючи сил це бачити, Олена Миколаївна посунула до себе 
стільця й заголосила, як по мертвому. Чим могла вона допомог-
ти дочці? Збудити, щоб напоїти її валеріаною? 

Сергійко – ні живий, ні мертвий – тримався діда. Той повер-
нув доню обличчям до світла, прикрив її ковдрою. 

Катя жахнулася зі сну, розплющила очі. Прикро вразила по-
смішка на її обличчі, схожа на гримасу. 

Сусідня кімната зайшлася сміхом, й Олексій Володимирович 
наважився на логічне в такому випадку запитання: 

– Чи не пора панам додому? 
– Люди владні робити, що забажають, – відповіла. 
– У чужій оселі? 
– Один із них – її власник. 
Чи можна було вірити вухам? 
– Пан Кабанецький – власник будинку, наших земель і всього, 

що на них стоїть. 
Олексій Володимирович недовірливо похитав головою: «Ма-

ячня. Нахлебталася шампанського, верзе, що на голову не на-
лазить». 

Катерина потяглася рукою до склянки з водою – забажалося, 
як перед смертю. Зробивши кілька ковтків, упала головою на по-
душку. 

Стало тихо, як у вусі. Навіть годинник на стіні мовчав. Цокав 
у цьому домі протягом століття, відлічував безперестанку час, і 
раптом – зупинився, зробився без’язиким, сконав. Чи вийшов з 
нього дух, закінчився вік? 

Дочка жестом підізвала до себе матір. 
– Гукніть прикажчика, – мовила, як із бочки, відгороджуючись 

рукою від світла. 
Нестор прибіг негайно, заходився свою пані вдягати. Разом з 

Оленою Миколаївною застебнув ґудзики на сукні й зупинився, 
чекаючи, що йому накажуть. 
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Катя взяла руки вірного прихильника в свої долоні: 
– Пробач. Не збагатила тебе, – проскрипіла надтріснутим го-

лосом. 
– Нічого, крім вашої прихильності, я не шукав. 
Стверджувально хитнувши головою, звернулася до батьків:
– Хочу додому. 
Пан Кужель стояв біліший за полотно. Виходячи з того, що 

було сказано, його онук з вини дочки позбувся прав на дідівську 
нерухомість і землю, а він піде сьогодні з рідної хати димом, з 
двору – вітром. Сталося це внаслідок чиїхось фінансових махі-
націй чи боргів, у які залізла його дочка? Невчасно було чекати 
від неї пояснень. Логічно було спитати, чи оформлена купча та 
де вона. 

Зазирнувши в папери, Олексій Володимирович удався в тугу. 
Земля, дім та прилеглі до нього будівлі продано за безцінь. Об-
ставини продажу маєтку Катерина не замовчувала:

– Мала боргів, як Сірко бліх. Август був люб’язний, вчасно їх 
сплатив. 

Шкреблася в шибки хурделиця, ніхто в домі не галасував, 
ніби всі повмирали. Попадало панство під стіл? Зглянулося над 
тими, хто стояв біля розбитого корита, й пішло геть? 

Олексій Володимирович оглядівся. Мала доня не дбала, бо 
легко прийшло. Доки було, доти шелестіла. Пішло все на гульки 
чи щось лишилося? 

Сергійко потяг діда за рукав: 
– Сундук. Там – такі речі! Де він? 
– Де йому бути? Певно, в коморі.
– Дідусю, рідненький! Заберемо його звідси! 
– Облиш це! – відмахнувся Олексій Володимирович, допома-

гаючи онукові влізти в пальто. – Нема потреби возитися з мот-
лохом. 

– Як можна лишати добро! – проспівало поруч улесливо. Ав-



Валентина Грищенко

282

густ Кабанецький – не проковтнув свого язика – стояв в отворі 
дверей. Обличчя спотворила усмішка впевненої в собі особи. 
Витягнувшись, як на плацу, вів далі: 

– Якщо не помиляюся, пани – батьки Катерини Олексіївни. 
Речі, які юнака цікавлять, тут не залишаться. Атрибути козацької 
слави мають належати молодим – онуки примножить ратні под-
виги своїх дідів. Негайно дам розпорядження перенести кош-
товності до саней. 

Його була хата, його й правда. Кинувши пану: «Честь маємо!» 
– Олексій Володимирович повів свою родину за поріг. 

Писали: «Пропало», а читали: «Не вернеться». Звернули ува-
гу на гурт селян біля воріт. Усі в однаково темних одежах, вони 
вдивлялися в кожного, хто залишав маєток. Угледівши Олену 
Миколаївну, співчутливо хитали головами. Перешіптувалися, 
коли ступив за поріг пан Кужель з онуком: «Легко прийшло, лег-
ко й пішло». Охнувши, оніміли. Це вийшов на ганок Нестор з Ка-
териною на руках – вона й лапки склала. Своє золото ніс обереж-
но, майже не дихав. Благосний вираз обличчя чоловіка, м’якість 
його рухів були такі природні, що хтось із жінок схлипнув. 

«З хлібом-сіллю нас не зустрічали. Добре, що не гонять звідси 
палками», – подумав пан Кужель, маючи на увазі селян. Здатний 
приписувати собі чужі гріхи, Олексій Володимирович вважав, 
що крах родинних інтересів зумовлений ним самим. Надавши 
молодшій доні можливість вести справи самостійно, він поклав-
ся на Божий промисел і програв. 

Повертаючись додому, дав дочці пораду: 
– Сховай свої копійки, тримай їх про чорний день. Не роз-

тринькай останнє. 
По від’їзді Катерини Нестор засумував, наче вдруге поховав 

батька. Пішов кудись на тиждень, як за море по зілля. Повернув-
шись, вразив Пашу тим, що продає хату. 

Та, плачучи, пішла на чоловіка буром:
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– Біжиш за своєю..? Дітей не соромишся? Два переїзди – одна 
пожежа. 

Коли збирали речі, здивував родину неочікуваним: 
– Повертаємося туди, звідки прийшли. Цукровий завод наби-

рає робітників. Справи там ідуть на краще, з людей не знуща-
ються. Матимемо роботу ми, а з часом – наші діти. 

* * * 
Бути майже при смерті, перехворіти багатьма хворобами, по-

збутися їх і знайти в собі сили жити, не озираючись на те, що з 
нею трапилося, – так могла лише Тетяна. Зовні тендітна, ця жін-
ка ставала двожильною, коли ситуація вимагала від неї напру-
ження фізичних та духовних сил. 

Хворіли діти, чоловік періодично залишав Чернігів. До його 
від’їздів Таня ставилася схвально. Ідея отримання Україною ав-
тономії – нею жило багато поколінь земляків – втілилася в кон-
кретну справу, котра вимагала негайних дій. Знайшлися люди, 
здатні зрушити цю справу з місця. 

Запам’ятався початок 1906 року, коли делегати від Чернігів-
щини їхали в Петербург, щоб узяти участь у роботі Першої Дер-
жавної Думи. Серед них були Ілля Шраг і Михайло Сергієнко – 
чоловік Тетяни. Був у тій Думі й правдолюб із Ситої Гути Андрій 
Іванченко – людина мала козачу славу. 

На вокзалі Михайло сказав дружині: 
– Свідомі українці, починаючи з часів Богдана Хмельницько-

го, – автономісти. Правильне вирішення національного питання 
усуне більшість проблем. Слов’яни мають жити, об’єднавшись, 
за умови, що кожен народ у себе вдома – хазяїн. 

Таня не суперечила чоловікові. Вдома, сівши писати йому 
листа, вилила на папір своє розуміння проблеми: «Наведення 
порядку в країні можливо за умови повної державної незалеж-
ності». 
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Вона пишалася своїм чоловіком. Буваючи у батьків, розпові-
дала: 

– Михась у Думі – серед тих, хто козацького роду. Мух там 
наші люди не ловлять, голови не хилять, за правду стоять голо-
вою. Керувати Українською громадою доручили Іллі Людвиго-
вичу Шрагу, він оголосить з трибуни ідею федералізму. 

Не судилося. За три місяці Першу Державну Думу було роз-
пущено. Сила закону не знала. Волелюбних депутатів – серед 
них Іллю Шрага – на кілька місяців кинули за грати. Піймати їх 
– піймали, а з’їсти не змогли. 

– Маємо надію на своїх представників у Другій Думі, – запев-
няла батьків Тетяна. Здебільшого селяни, вони вимагатимуть 
надання Україні автономії, введення української мови в систе-
му освіти й державного управління, утворення кафедри рідної 
мови, літератури й історії в учительських семінаріях.

Через сто два дні Другу Думу розпустили, Таня була у відчаї: 
– Уряд кривиться від світла, дивиться лише в темряву. При-

йняв закон, згідно з яким поміщики й буржуазія отримали в 
Думі перевагу. Пани з панами погодилися, українськими проб-
лемами підперли тин. 

Повернувшись із Петербурга, Михайло тривалий час не вихо-
див з дому, звертався до дружини з єдиним запитанням: 

– Хіба це не повернення до самодержавства?
Таня була категоричнішою:
– Прийде колись і на них мороз. Правда кривду переважить.
Зосереджений на високих ідеях, Михайло тривалий час не 

спілкувався з родичами. Перш за все – з молодшою сестрою. За-
лишив Ольгу наодинці з її проблемами, не звертав уваги на те, 
що вона почувала себе одинокою, був далеко, коли сестру спіт-
кало лихо. Оля виросла без материнської опіки, була наївною в 
свої симпатіях і надто вразливою, щоб тяжкі житейські ситуації 
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не завдали шкоди її здоров’ю. Не витримавши всіх негараздів, 
зробила спробу вкоротити собі віку. 

– Олю, Олечко! Не потурай журбі, не спіши на той світ. Вік 
один, другого не буде. Доки є життя, доти є надія. Ти ж у нас ро-
зумниця! Як можна було таке вчинити? – докоряв їй брат. – Хто б 
зрадів, якби тебе не стало? Твій синок чи чоловік? Може – бать-
ко? Він би цього не витримав. Нелюди, котрі за тобою стежи-
ли, влаштували в домі обшук, знущалися з тебе в поліцейській 
дільниці, прагнули саме цього. Зроблено було хитро, мудро й 
невеликим коштом. 

Оля лежала бліда й знесилена в переповненому лікарняно-
му покої, її мучила спрага. Підносячи до рота склянку з водою, 
шепотіла: 

– Вони діяли грубо! Допитувалися, звідки в мене «Маніфест» 
Карла Маркса. Питали, де таке друкується. Хотіли знати, про що 
говорять на суботах у Коцюбинського. 

Оля лише раз була в домі письменника, слухала його якось у 
початковій школі на Лісковиці, де він виступав перед одноклас-
никами її сина. Сказала, що не пам’ятає, звідки в неї та книга. 

Пообіцяли приставити до неї жандарма, шантажували, влаш-
тували стереження. 

Михайло не стримався:
– Хлопцеві, через якого це сталося, треба було вказати на две-

рі. 
Оля була іншої думки:
– І не думав Стьопа фіскалити, його примусили. На колінах 

просив у мене прощення. Ділом обіцяв довести, що батька не 
слухатиме. На дурну дитину була Степанова надія, а хлопець 
узяв і порозумнішав. 

Михайлові було шкода сестру. Допомогти їй жити з чолові-
ком у злагоді міг лише Господь. Одне було зрозуміло: Оля мала 
стати мужньою, обачливою, не впадати в розпач. Про це він і 
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сказав. Пригадав трагічний випадок, який напередодні відбувся 
в Чернігові. 

Отруїлося молоденьке дівча – сільська вчителька, котра щой-
но закінчила гімназію. Звали її Олена Демиденкова. Дівчина лис-
тувалася з Іваном Товстухою; звинувачений у зберіганні неле-
гальної літератури, він був засланий до Сибіру. Листи землячки, 
написані рідною мовою, вселяли в юнака надію на світле май-
бутнє. Не витримавши тяжкого заслання, Іван утік. Засніжени-
ми лісами, гірськими перевалами спішив на батьківщину. Втеча 
вдалася, але… В Чернігові Іван дізнався, що Леся Демиденкова 
отруїлася. Прагнучи довідатися, куди подівся втікач, жандарми 
довели вразливу дівчину своїми допитами до смерті. Юнак був 
у відчаї, не маючи можливості прийти на могилу тієї, з думками 
про яку пробирався він у Чернігів. 

Удома Миша звернувся до дружини. 
– Де тепер Іван Товстуха? 
Таня не здивувалася такому запитанню. Вона мала дружні 

стосунки із Вірою Устимівною Коцюбинською й знала багато з 
того, чого не знав її чоловік. 

– Іван емігрував у Францію. Захопився революційними ідея-
ми, вступив до лав більшовиків. 

Розмова відбувалася на християнське свято – день великому-
чениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Жінок та дівчат, 
котрих так звали, серед родичок Тані не було, такі імена носи-
ли її подруги й соратниці. Одна з них – скромниця й розумниця 
Соня Бриз, поздоровлення якій Таня надіслала раніше. Хотілося 
привітати з іменинами Віру Устимівну Коцюбинську – глибина її 
душі та сила переконань заслуговували на високу пошану. 

Ішли всі разом, сподіваючись не турбувати родину письмен-
ника своєю тривалою присутністю. В руках Михайла яскравими 
фарбами палав букет жоржин. Зосереджено й неквапливо кро-
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кував поряд із батьками семирічний Володя. На обличчі Марин-
ки сяяла усмішка. 

Біля Іллінського монастиря звернули направо – повз смугасту 
будку городового вбік високих дерев, які тріпотіли на тлі неба 
своїми кронами. «Тополі Коцюбинського» – називали їх у Чер-
нігові. 

Городовий стрельнув на подорожніх очима, поправив на го-
лові картуза з кокардою й про всяк випадок поклав свою прави-
цю на гвинтівку. 

Проїхали верхи стражники. В їхніх постатях було щось загроз-
ливе. 

У шинелі з тонкого сукна проплив у колясці поліцмейстер. По-
зіхнув. Певно не виспався після випивки й нічної гри в карти. 

Борони, Боже, кинути в місті каменя. На кожному кроці – охо-
ронці порядку, в когось із них улучиш. Вірнопіддані мешканці 
губернського Чернігова могли жити спокійно. 

Кілька хвилин пішки – і вже Сіверянська вулиця. Така, як бага-
то інших – геть засмічена соломою й обривками паперу. Виши-
кувалися в ряд особняки чиновників, купців, генералів у відстав-
ці. В безликих будинках тішиться безглуздим життям пересічне 
міщанство. Щотижня ходить у церкву, справно відбуває службу. 
Навіщо? Щоб вечорами перехилити чарку, подрімати за карта-
ми та з почуттям виконаного обов’язку лягти спати? 

Особняки Яснопольського, Венделовського, Рябковського, 
Кононенка, Руцького й багатьох інших – неприступні фортеці, 
котрі живуть за своїми законами, пильно слідкують за всіма, хто 
мешкає поруч і навіть іде вулицею. 

«Хто воно біжить? Куди? Чи не до того сусіда, котрий живе не 
так, як усі, щось там пише?» 

Тані робиться моторошно. «Міщанський побут засмоктав ба-
гатьох земляків, – міркує вона. – Дочка про це знає. Чи не пора 
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розкрити на таке очі й синові? З якими словами підійти до Воло-
ді, щоб він усе зрозумів?»

– Уяви собі, синку, мешканці більшості цих будинків живуть 
не так, як слід. Читають вони неохоче, попри це прагнуть набути 
репутації освічених людей. Замість книг купують кольорові об-
кладинки, виставляють їх у своїх шафах. На письмових бюро в 
таких будинках стоять чорнильниці, лежать ручки, вони завжди 
сухі й чисті, бо не знають, що таке чорнила. 

Здивуванню хлопчика не було меж. 
– Ось будинок, на хвіртці – напис: «Обережно. Злий собака». 

На лаві – чоловік у чорній жилетці й плисових шароварах. Розу-
му ні в кого не позичив, насупився, як чорна хмара, та й сидить, 
дивиться так, ніби ми його батька вкрали. Здається, ще трохи і 
вкусить. Це перевдягнений поліцейський. Видивив усі очі, сте-
жачи за тими, хто йде до Коцюбинських. Наставив вуха, підслу-
ховує, щоб повідомити начальству, про що говорять. 

Дитині соромно за таку людину; тато пояснює сину: 
– На жаль, таких людей багато. Ненавидять усіх, хто живе за 

законами совісті, не дослухається до вказівок згори. 
– Про нас він теж доповість? 
– Хай лише спробує, – заспокоює сина Михайло. 
На подвір’ї біля будинку Коцюбинських тихо й затишно. В 

саду гуляє осінь, малює яскравими фарбами митець-вересень, 
кладе фарби розмашисто. Рішучішого художника тяжко знайти. 
Його мазки – пропахлі димом, зігріті сонцем, промиті дощем – 
живі й теплі. Трав’яну зелень, жовтий та червоний кадмій крон 
відтіняє коричневою умброю – то сховалися за кущами штами 
дерев. Тішиться осінь своєю вродою, хазяйнує в саду, як уміє. 

Із-за копиці сіна, що примостилася біля ялини, вибігають 
двоє – на вигляд ровесники Маринки. Це – брат і сестра – старші 
діти Коцюбинських. Юра й Оксана несуть на долонях палиці. На-
магаючись утримати їх у рівновазі, біжать, сміючись, по двору. 
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За ними, весело гавкаючи, женуться кілька собак. Одна з них – 
Трепов – біла степова вівчарка, названа так на честь царського 
генерал-губернатора. 

Подвір’я повниться голосами. То біжать за братом і сестрою 
Іра та Рома. За взірцем старших роблять спробу повторити їхній 
трюк. За грою не помічаючи гостей, Юра та Оксана крутять на-
вколо себе молодших, кидають їх у копицю. Борсаються у сіні, 
деякий час у ньому лежать. 

Їхні батьки – рука в руці, усміхаючись стоять на ганку. Вийшли 
поглянути, що то за гамір. 

На Вірі Устимівні – гарна блузка зі стоячим комірцем, скріпле-
ним брошкою-камеєю – сердоліковий камінь у тонкій золотій 
оправі. М’якими складками лягає донизу чорна спідниця. Струн-
ку талію господині підкреслює пояс із венеціанською пряжкою 
тонкого, нібито мереживо, бронзового лиття. Пишне русяве во-
лосся, густі брови, що зрослися на переніссі, тепла, привітлива 
усмішка – все в дружині письменника сьогодні урочисто-підне-
сене. Навіть сумні очі на квітучому обличчі Вірі Устимівні личать. 
Хіба не цій жінці присвятив Коцюбинський такі рядки: «Ти кину-
ла квітку в моє серце, а я її впіймав і несу»? 

Михайло Михайлович, як завжди, ставний та лагідний. Висо-
кий на зріст, такий білий, що аж лебеді вхоплять, він трохи стом-
лений; очі чорні, як терен, хворобливо блищать. Раніше залюб-
ки грав із своїми дітьми в рухливі ігри, тепер стоїть, не зводячи 
з них сумних очей. Про що думає? Згадує, як писав колись Вірі 
Устимівні – тоді ще нареченій: «Побажаю нам долі тихої, погожої 
та роботящої, обопільного розуміння, поважання, пошануван-
ня, єдиної стежки і мети?» Чи багато з написаного здійснилося? 

Угледівши гостей, письменник привітно усміхається. 
Іменинниця спішить їм назустріч. Отримати поздоровлення 

від однодумців Вірі Устимівні приємно. 
Обтрусивши із сукні сіно, Оксана біжить до Маринки. По-
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дружки залюбки спілкуються між собою. Ще хвилина – і всі діти 
в саду. Привертати увагу дорослих до себе вони не привчені. 

Стукає хвіртка. То йде поздоровити господиню з іменинами 
подружжя Шрамченків – Катерина Іванівна, яка неодноразово 
виступала в «Просвіті», та її чоловік Леонід – перекладач творів 
Коцюбинського російською мовою. 

Таня познайомилася зі Шрамченками на вечорі, присвяче-
ному ювілеєві Івана Франка. В залі «Просвіти» ніде було яблуку 
впасти. Вчителі, студенти, робітники прийшли тоді на свято укра-
їнської культури. Дрімав біля стіни городовий. Та ось вийшов до 
людей Коцюбинський. Стрімкий та ошатний, в парадному чор-
ному сюртуку та білому жилеті, він привернув до себе увагу всіх 
присутніх. Ввічливо уклонившись людям, Михайло Михайлович 
став за трибуну. М’яким, схвильованим голосом почав говори-
ти про непримиримість Франка, котрий разив гнобителів своїм 
словом так, ніби то був меч. Згадав про любов письменника до 
знедолених, яким дарував той скарби своєї душі. 

Реферат, присвячений Каменяреві, кілька разів переривався 
читанням уривків з його творів, співами романсів Миколи Ли-
сенка на вірші Франка. Виступав семінарський хор. У концерті 
брали участь троє дітей Коцюбинських. Юрко читав «Ішов ко-
зак до Києва та сів спочивати», Оксана – «Садок вишневий коло 
хати», Іра – байку Леоніда Глібова. 

Перед присутніми виступила Катерина Шрамченко. Її схви-
льований голос лунав переконливо:

Лупайте сю скалу!
Нехай ні жар, ні холод 
Не спинить вас!.. 

Сьогодні Катерина Іванівна в мінорному настрої, в її очах сму-
ток. Таня розуміє, чому. Навесні Коцюбинський хворів на плев-
рит. Нагадує про себе його серцева астма. Погане самопочуття 
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письменника завдає суму всім, хто Михайла Михайловича лю-
бить. 

Ось іде зі своєю матір’ю художник Жук – тридцятидворічний 
чоловік зі світлими, трохи випуклими очима та високою чупри-
ною. Всебічно обдарований, спокійний та доброзичливий, він 
часто відвідує родину письменника. Таня зустрічала художника 
та його матір на літературних суботах. Михайло Іванович дає ді-
тям Коцюбинського уроки живопису. Намалював два його пор-
трети. Дочки письменника теж позували художнику. 

Ось іде Феодосія Степанівна Шкуркіна-Левицька – прото-
тип учительки Тетяни Степанівни в оповіданні Коцюбинського 
«Сміх». 

Пригощати гостей – справа нелегка. Допомагає господині не-
замінна в цій домівці Явдося – привітна жінка, яка вдяглася цьо-
го дня в національний одяг. 

Зі стіни вітальні дивиться на гостей Марія Костянтинівна Зань-
ковецька – фото, яке подарувала вона письменнику на згадку. 
Стіни оселі прикрашають пейзажі Василя Кричевського та неве-
личкий малюнок Шильонського замку – Коцюбинський привіз 
його зі Швейцарії. 

Гості принесли з собою квіти, щоб перетворити вітальню іме-
нинниці на оранжерею. На підлозі, на підвіконнях усюди стоять 
букети. Яскравим полум’ям горить шавлія. Витончені стріли не-
відомих Тані квітів з білими та блідо-рожевими суцвіттями, осін-
ні левкої, французькі штамбові троянди духмяніють у великих та 
малих вазах. 

Над столом висить вишуканий плетений кошик, декорований 
осіннім листям дикого винограду – композиція, зроблена на 
честь іменинниці руками письменника – свідчення його теплих 
почуттів до дружини. 

Великий настінний годинник відбиває час, коли багато хто з 
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колишніх його однодумців «спалюють те, чому поклонялися, й 
поклоняються всьому, що спалюють». 

Коцюбинський – непохитний у своїх переконаннях, живе 
творчими планами, тривожиться, щоб не вийшло з-під його 
пера щось бліде, нецікаве, нікому непотрібне. Самокритичний, 
він бідкається в колі друзів:

– Пишу дуже мало й ніколи не вдовольняюся своєю працею. 
Багато часу присвячую обдумуванню творів. Поки працюю над 
сюжетом, поки в моїй уяві малюються люди, події й природа, 
почуваю себе щасливим: таке все яскраве, свіже, повне й силь-
не, що я тремчу від зворушення. Але доволі мені сісти за стіл і 
взяти до рук перо, як усе виходить блідим, анемічним, безбарв-
ним, мені нестає слів, аби віддати те, що я зараз так пережив. 

І продовжує:
– Помітно відчувається відхід від громадянської діяльності 

старшого мого друга й порадника Івана Франка. Кому почитати? 
Де знайти критика з великим літературним досвідом? Радо маю 
за таку людину Горького. 

Охоче розповідає про свою останню подорож на Капрі. Голос 
у письменника теплий, м’який, майже жіночий. 

– Хочу похвалитися, що їздилося мені добре. Багато чого ба-
чив і чув. Спілкувався з виноградарями та рибалками, гуляв по 
глухих закутках, де не стрінеш противних форестьєрів, усяких 
буржуйних німців та англійців. Там стоять хати, зовсім такі, як 
у нас. Біля хатин – біло-рожеві мальви. Сказав їм: «Здоровенькі 
були! Як живеться вам на чужині?» Вони лише зітхають. І люди в 
хатах – ніби наші. Дідусь такий ветхий і мудрий сидить на порозі, 
і баба така ж, та ще й дівчина з карими очима. Тільки от гори, ка-
мінь і море! А то все, і сонце, як у нас. Чув навіть запах чебрецю, 
де його нема. Оселився у Горького. Вони не пустили мене в го-
тель. Мав чудову хату в кращій, тихішій і теплішій частині остро-
ва, всі вигоди; за мене дбали, як удома. Були безкінечні літера-



Валентина Грищенко

294

турні вечори. Бунін читав щось зі своїх оповідань. Деякі – дуже 
сильні. Горький теж читав два вечори та ще молоді автори, яких 
там немало. Одне слово, література за обідом і по обіді, за вече-
рею й по вечері, розмови, суперечки, читання і знову читання. 

У березні весь час бриніла на Капрі українська мова, приїз-
дили земляки, помогли справити шевченківський вечір. Горький 
вважає, що в Росії є українська культура й наука. З кожним ро-
ком вона квітне яскравіше. Починається культурний рух у Біло-
русі та серед казанських татар. Російському народу мало відома 
духовна діяльність фінів, вірменів, грузинів, латишів, естонців 
та литовців. Знайомити росіян з творчістю народів, серед яких 
вони живуть, необхідно й пора. Знаєте, я трошки сентименталь-
ним стаю. Ех, усі люди, як люди, а хто не людина, хай йому буде 
соромно. 

Усі знають, що письменник тяжко хворіє й бажають йому 
здоров’я. Сподіваються на те, що гаряче сонце острова Капрі, в 
цілющу силу якого Михайло Михайлович вірить, йому допомо-
же. 

Чогось Коцюбинський замовк. Його творча дружба з проле-
тарським письменником призвела до непорозуміння з Львів-
ською видавничою спілкою. Коцюбинського скривдили, змен-
шили гонорар за книги. 

Мабуть, через те Феодосія Шкуркіна згадує недобрим словом 
статтю ідеолога кадетської партії Струве «Общерусская культура 
и украинский партикуляризм»:

– Статейка надрукована в першому номері журналу «Русская 
мысль» за цей рік. Струве цинічно закликає не рахуватися з по-
требами українців. 

Коцюбинський висловлюється категоричніше: 
– Це щось гидке. Але од «національного лица» Струве я й не 

сподівався нічого іншого. Ця людина погано пахла для мене ще 
в період її чистоти й слави. Маємо так багато сліпих ворогів, що 
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одним менше, чи більше – байдуже. Нехай лютують. А ми по 
рецепту: «Не вважай на врожай, сій жито, хліб буде». 

Глибоко зітхнувши, він продовжує:
– Погано мені. Хворію уперто, тривало й жорстоко. Бувають 

періоди, коли гнітить безсоння, глибока апатія, почуття заго-
стрюються, стаю чуттєвий, меткий, сприймаю все гостро. Душа 
горить бажанням творити, але відчуваю, що десь поруч зі мною 
утворюється темна хмара, наближається період чорної мелан-
холії, коли довго й тяжко буду хворіти, перш ніж прийду знову в 
норму. 

Трохи помовчавши, говорить:
– Весь пишний світ, усі барви життя у мене в голові, в серці. 

Ах, як хочеться повними пригорщами черпати ту золоту рідину. 
Вмочити перо у блакить неба, в шумливі води, в кров мого сер-
ця, й все списати, що бачив, що чув. Тюремники кричать: «Не 
можна!» – Ну що ж, розмовлятиму з читачем через голову шпи-
гунів і цензури. 

Пишні бенкети Коцюбинському не до душі. Він радий бачити 
в домі цимбаліста. Просить погукати дітей, звільнити місце на 
столі. 

Щоб цимбали краще звучали, їх ставлять на склянки з водою. 
Коцюбинський вмощується в кріслі біля столу. Схрестивши 

та простягнувши ноги, кладе лікті на підлокітники. Сплітає тонкі 
свої пальці, заглиблюється в себе й слухає народну пісню в об-
робці Миколи Лисенка «Без тебе, Олесю, тяжко в світі жити» та 
романс на слова Гейне «У мене був коханий, рідний край». 

Михайлу Михайловичу подобається гра на піаніно його дру-
жини. Вона майстерно виконує старовинний марш запорожців. 

Коли заводять на веранді грамофон, Коцюбинський слухає 
арії у виконанні Шаляпіна, просить поставити «Думи мої, думи». 
Підперши голову лівою рукою, задумливо дивиться перед со-
бою. 



Валентина Грищенко

296

За столом письменник сидить спиною до вікна. Поруч вмо-
щуються його сестра Лідя та сліпа матінка Гликерія Максимівна. 
Усі поводяться зі старенькою чемно. Від кого, якщо не від матері, 
перейняв письменник тонку душевну організацію та схильність 
до всього прекрасного? 

– Може, що подати, мамо? 
– Спасибі, любі. А де це Юрко, що його не чути? 
Діти Коцюбинських сидять за столом підкреслено чемно. Усе 

минеться, одна правда останеться. Час – не віл, його не залига-
єш. Як вода, тече вперед. Яке воно – майбутнє? Чим порадує, 
здивує, а може, прикро вразить? З чим завітає в рідний край? 

«Невже ми – у нашого соняха? – питає себе Таня, спостерігаю-
чи за письменником. – Ніби соняшник, тягнеться Коцюбинський 
до сонця. Не святий, він – торжество світа над темрявою, гімн 
життю, палке бажання писати. Розуміючи, що довго не проживе, 
хапається за життя обома руками, хоче до всього дійти, встигти 
завершити все з того, що намітив». 

Повертаючись увечері додому, Таня говорить те, що до цього 
часу не спадало їй на думку:

– Прикро, що найкращі ідеї, думки, пісні, так само хороша му-
зика, висока поезія й проза – плоди земних страждань, які по-
слав нам Господь. Майстерність набувають ціною крові власних 
сердець. Поганий суспільний устрій, недобре оточення, непід-
ходящі місця роботи, хвороби й немічність – обставини, які не 
дають людям жити достойно; все це – земні страждання. Вони 
перетворюють душі окремих людей на діаманти, котрі здатні 
творити досконалість. 

Висловивши таку думку, Таня вперше в своєму житті подумки 
закидає Богу: 

«Ти – немилосердний, Господи! Однією рукою даєш, іншою – 
відбираєш». 
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* * * 
Який дуб – такий тин, який батько – такий син. Про те, що 

головне для мужчини – справа, яка дає стабільні прибутки, Вік-
тор до певного часу не замислювався. Єдиний син своїх батьків, 
перспективний молодий митець, він звик до творчості, як птах 
до польоту. Вперше спустився на землю, коли занедужав його 
батько. 

Перебої з постачанням сировини під час селянських заво-
рушень, тривога з приводу здоров’я старшої дочки, обставини 
втрати родового маєтку – неповний перелік випробувань, які 
спіткали пана Кужеля, батька великої родини. Прийшла до нього 
старість – настала слабкість. Поважний вік вимагав частіше від-
почивати. Він же щодня впрягався в роботу, бо справа – не чобіт, 
її з ноги не скинеш. Настав час замінити Олексія Володимиро-
вича на заводі. Хто, якщо не син, мав стати батьку в пригоді? В 
родині відбулася конкретна розмова. Віктору загадали щодня 
бувати на заводі, придивлятися до виробництва. 

Син дивувався раціональності своєї матері. Манівцями вона 
не говорила:

– Синку, бути митцем – тяжке покликання. Навіщо малюєш 
так химерно? Твої картини нікому не потрібні. Пани з грошима їх 
обминають. Забудь про живопис. Займись родинною справою, 
нашим заводом. Лише так станеш заможним. 

Розмова велася в родинному колі, суперечити батькам Віктор 
не мав наміру. Поділився з ними сокровенним:

– Незабаром одружуся. 
Дивуванню батьків не було меж. З панянками їхнього кола 

син майже не спілкувався. 
– Хто ця дівчина? 
Трохи знітившись, Віктор виклав, як на духу:
– Моя наречена – талановита скрипалька. Певно, ви про неї 

чули. 
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Угледівши в очах сина сум’яття, мати спитала:
– Бува, не Сара Шифрин? 
Віктор стверджувально хитнув головою. 
Наслідком такого зізнання стала німа сцена, котра задоволь-

нила б художника-реаліста, якби той був присутній при розмові. 
Уявивши собі, чим обернеться для родини шлюб сина з особою 
єврейської національності, батьки зажурилися. Ще були свіжі 
в пам’яті погроми, що з новою силою прокотилися губернією 
після замаху на життя губернатора Хвостова. Пригадали справу 
Бейліса. Її замислила царська охранка з метою спровокувати в 
країні антисемітські настрої, коли в печерах Бабиного Яру було 
знайдено тіло тринадцятирічного Андрія Ющинського. На честь 
пана Кужеля та його родини до чорносотенних організацій, які 
паплюжили єврейський народ, вони не належали. В те, що хлоп-
чика вбив єврей Бейліс з метою отримання на Пасху християн-
ської крові, не вірили. Слідкували за судовим процесом, який 
відбувався в Києві. Раділи, коли присяжні виправдали Бейліса, 
а суд звільнив його з-під варти. Поділити із опальним народом 
його недолю боялися. Отже, відповіли сину:

– Чи кохаєш ти Сару? Може трапитися, що погроми та пере-
слідування євреїв триватимуть. Недосконале суспільство звину-
вачує в усіх негараздах іновірців. 

Палка вдача юнака вилучала будь-яку раціональність у сто-
сунках з дівчиною його серця. Невизнаний новатор живопису, 
Віктор залежав від батьків матеріально. Це не дозволяло юнако-
ві звити родинне гніздо на стороні. До того ж, стосунки закоха-
них не були безхмарними. 

Юна Сара дотримувалася традицій єврейського народу й ви-
бирати собі чоловіка не квапилася. На запитання коханого, як 
вона уявляє собі їхнє майбутнє, відповіла ухильно:

– Буде так, як буде. Адже ніколи не було, щоб нічого не було. 
Щось таки буде. 
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Ця життєва мудрість припала юнакові до душі, він постійно 
повертався до неї подумки. Ось чому, бажаючи покласти роз-
мові край, відповів своїм рідним:

– Поживемо – побачимо. Щастя у кожного своє. 
– А Вітчизна на всіх – одна, – уточнив батько. 
Прагнучи стати незалежним, Віктор з головою увійшов у спра-

ви на батьківському заводі. Дійти суті виробничого процесу було 
нелегко. Не чекаючи на запитання з боку сина, батько пояснив 
головне:

– У державі створюються великі підприємства, туди йдуть ін-
вестиції, серед них – іноземні. Національні окраїни, як завжди, 
знаходяться у повній залежності від імперського центру – виво-
зиться сировина, виробляються напівфабрикати. 

Минув деякий час, і Віктор здивував батька заявою:
– Справи на заводі кепські. Механізми спрацьовані й потре-

бують заміни. Виробництво треба модернізувати. Не уникнемо 
скорочення робочих місць. 

«Невже він з цим упорається? – питав себе Олексій Воло-
димирович, дивлячись, як завзято підходив син до незвичної 
йому справи. Бачив його дозрілим, мудрим чоловіком. Думав: 
«Головне для сина – бути мужнім, посуватися вперед, вибирати 
правильний життєвий шлях». 

Сам Олексій Володимирович, як завжди, оточував своїх рід-
них увагою, поділяв політичні погляди зятя. Чорна кішка пробіг-
ла між ними, коли Михайло ухилився від участі в нелегальному 
з’їзді українських поступовців. 

Не маючи наміру пояснювати причину свого вчинку, він за-
вітав до тестя й не уникнув розмови. Олексій Володимирович 
прикипів серцем до ідеї автономії, висунутої серед інших земля-
ками Борисом Грінченком та Іллєю Шрагом, і чути не хотів про 
інші політичні течії. 

Михайло йому пояснив:
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– Висунуто гасло державної незалежності України. Зробле-
но це народною партією, заснована вона Миколою Івановичем 
Міхновським. Ідея має історично-правове підґрунтя. Мова йде 
про порушення царським урядом багатьох положень Переяс-
лавської угоди. Програма народної партії передбачає створення 
української держави, «однієї, єдиної, неподільної, самостійної, 
вільної, демократичної України, республіки робочих людей від 
гір Карпатських аж до Кавказьких». Це буде президентська рес-
публіка. Вона гарантуватиме права широким верствам населен-
ня, передачу землі у власність селян тощо. 

Зять говорив про незалежність так натхненно, що пан Кужель 
засмутився.

– Кожного, хто підтримає ідею незалежності, зітруть на по-
рох. Прирікати себе на переслідування тобі не бажаю. 

Михайло відстоював свої погляди:
– Ідея варта того, щоб присвятити їй життя. 
Категоричність, з якою велася розмова, змусила Таню висло-

вити свою думку:
– Не треба вставляти палиці в колеса тому, хто відстоює святу 

ідею. 
Не обійшлося без репліки матері, вона підтримала батька:
– Незалежність буде, коли в курки зуби виростуть. Нащо мар-

нувати час на нездійснене? Життя не таке вже й довге. 
Розійшлися з почуттям досади на себе за таку суперечку. 
Про старшу дочку Олексій Володимирович не турбувався. 

Таня та її чоловік неодноразово доводили свою мудрість і дале-
коглядність вчинками. Дивлячись на них, Олексій Володимиро-
вич думав:

«Біжать літа, як вода. Чим довше живу, тим більше розумію, 
що кожна прожита мить містить у собі вічність. Людей сильних 
від слабких, великих від нікчемних відрізняє неабияка рішучість 
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і шляхетна мета. Якщо вони є, навіть тимчасова поразка стає 
врешті решт перемогою». 

Пан Кужель не обходив увагою молодшу дочку. Бачив у ній 
жінку, що пустилася берега, вчинки якої керувалися інстинкта-
ми, здатними завдати людям лиха. Будучи людиною віруючою, 
сподівався перемогти зло в дочці батьківською любов’ю. Думав: 
«Долі без солі не буває. Хай би нещастя повернуло їй розум». 
Усвідомлював, що життєвий шлях – мистецтво, в якому всі – він 
теж – учні. Лише милосердя до Катерини з боку рідних могло 
її врятувати. В молитвах про власне прощення вона була пре-
красна.

Онуків пан Кужель любив. Збирав ним не лише багатство – 
світлий розум. 

На схилі віку звернувся Олексій Володимирович до дружини 
з такими словами: 

– На світі прожилося – як уві сні вдалося. Будуть після нас 
люди, та не ми. Про нас, мабуть, скажуть: «Кожен з них був на 
своєму місці. Більшість – творці, вони працювали, робили доб-
ро, займалися щоденними справами, чужого хорошого не гуди-
ли, себе не хвалили, зробили своє й пішли. Були віддані ідеалам, 
не знали, що таке пошана, їхні імена не увінчала слава. Померли 
здебільшого забуті. Вони жили». 

Шумів, грав фарбами тисяча дев’ятсот дванадцятий рік. До 
тяжких випробувань двадцятого сторіччя залишалося небагато 
часу.
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