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І 

Тринадцятого дня місяця серпня 1621 

року був торг у Сереті. Людей з’їхалося до міста 
багато, але не з далеких сторін, тілько з близь-

ких околиць. Не було між ними, як звичайно, 
ані львівських купців із сукном, ані угорських 

з кіньми, сріблом і шкурами з куниць, ані се-
мигородських з воском на свічки, — були тіль-
ко самі свої, серетські та сучавські купці, та й 

то далеко не всі. Час був непевний, заносилося 
на велику війну, як на бурю, — небезпечно було 

сторонським людям вибиратися в далеку до-
рогу з товаром. Навіть деякі заможніші серет-

ські купці повтікали вже заздалегідь зі своїм 
добром у безпечнішу Сучаву, в Ясси, в Семиго-
род — і тому торг не виглядав, як бувало. 

Осталися в Сереті тілько менші крамарі 
з татарським товаром: шовком, перцем, лада-

ном, вином, а люди з околиці пригнали дуже 
багато худоби на продаж. Волів, корів і овець 

було всюди повно: і коло Городища, і коло цер-
кви св. Тройці, і далеко понад потоком Какаї-
ною, аж до кам’яного моста, під котрим у ті 

часи жив, як люди казали, якийсь дивний 
чорт, що любив гратися з людськими дітьми. 

То селяни, молдовські бояри і вірмени пона-
згапяли стілько худоби, щоб її й запівдармо 

збути, бо, звісно, ліпше тепер хоч що-небудь 
узяти за неї, аніж за тиждень-два дивитися, як 
її, не заплативши, заберуть із пасовиськ турки 

і татари або польські і козацькі чати. Гроші 
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легше сховати, як худобу. Користали з сего ві-
рменські купці і скуповували товар запівда-

рмо, щоби небавом перепродати його з добрим 
зарібком турецькому війську. 

Проте хоч торг і не був такий, як давні-
шими часами, гамір у місті був незвичайний. 

Так і видко було, що багато людей прийшло 
у місто не на те, щоби що-небудь продавати 
або купувати, але щоби розвідати дещо більше 

про війну. І тому вже зранку по господах при 
вині та при меду велися довгі розмови про не-

далеку війну; і на торговицях люди ставали 
купками та слухали оповідань якого бувалого 

чоловіка, що більше знав, як вони. На всіх слу-
хачів находив страх, і кожний думав зараз про 
себе, як би то заховати перед ворогами над-

бане добро та куди й себе з родиною подіти, 
щоби перебути живим та здоровим тяжкий час. 

Сей неспокій видко було і в серетян, що на 
всякий випадок заховували по льохах та зако-

пували в ями по своїх садах усе добро, з яким 
годі втікати а яке шкода віддавати ворогові. 
Добре тим, що повтікали в гори та в далекі сто-

рони, — їм не страшно; але не всім же можна 
і не всім легко покинути своє господарство; от 

вони і прятали свої маєтки, а самі готовилися 
кождої небезпечної хвилини заховатися або 

в лісі на горі Руїні, або в інших околичних лісах, 
що вінком окружали Серет. 

Того дня, коли був торг, у загороді старого 

Семена Ярошенка вся челядь його — жінка, 
і син Микула, і невістка Роксанда — пильно за-

ходилася коло того, щоби постягати докупи, 
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поскладати та поховати де що було, нехай би 
не попалося чужому в руки. Саме передучора 

прийшла вістка, що турецький султан зі стра-
шним, невиданим військом уже недалеко, над 

Прутом; а хоч Молдова — султанський край 
і Серет — його місто, проте військо військом — 

не пощадить і своїх, усе забере, що в руки по-
падеться. А молдовський господар Олександр 
уже й без того вибрав доволі данин на турків. 

Загорода старого Ярошенка стояла під го-
рою Руїною, над потоком, що в’ється у підніж-

жя гори, на лівий бік від церкви св. Тройці, як 
іти у місто від ріки. Вузенька доріжка вела по-

під гору Руїну, вверх потоком, у місто, а при 
сій доріжці, рівно з Городищем, жили Ярошен-
ки. Коли було з другого боку міста подивитися 

на їх загороду, то її не було видко за деревами. 
Високо понад нею здіймалася гора з відвічним 

густим буковим лісом, де колись стояв кам’я-
ний замок, що тепер щораз більше розпадався 

і заростав усяким лабузом; нижче білілися спа-
дисті стіни гори, що їх усе полокали дощі та ви-
мивали наверх білий камінь і пісок; а вже у під-

ніжжя починалися сади кількох серетських 
міщан, між ними й Ярошенка. Сі сади також 

не були рівні і нахилялися до потоку, але вода 
шкодила їм тілько у великі зливи; покопані 

рови відводили воду у потік — і сади могли зе-
ленітися у всій своїй красі. 

Семен Ярошенко поклав собі хату при до-

розі. Вона виглядала як соборна церква в Ра-
дівцях, тілько була значно менша: з високою, 

стрімкою кришею і з малими вікнами та дверми. 
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Лише поклади на причілку хрест — і звичайна 
тоді молдовська церква готова. Таких хат було 

тоді у Сереті більше — любили люди жити 
в них. За хатою у саду розвів собі Ярошенко 

пасіку і в пій проводив ціле літо. 
І сегодня з самого ранку він у пасіці. З во-

щини витопив камінь воску і приніс його в ха-
ту. Віск був ще теплий, жовтий, і від нього так 
і понесло медовими пахощами по хаті. Стара 

Ярошенчиха саме тоді переглядала одежу: вий-
мила із скрині чоловікову і синову рясу «анті-

рев», і широкі шаровари, і довгі зелені хустки, 
що ними опоясувалися по штанях, виймила їх 

святочні кучми1 і свої та не невістчині каца-
вейки з лисами, зубони, три пари нових посто-
лів і ще якісь хлоп’ячі річі — усе те поскладала 

на постелі і задумалася. 
— Куди ж я те все подію? — спиталася 

вона в чоловіка, коли той увійшов з воском 
у хату. — Як же се у землю заховувати? Погниє, 

понівечиться. 
— Ну то нехай лежить у хаті! — відповів 

старий. 

— Та-бо зле і в хаті. Наскочить біда неспо-
дівано — наша хата при дорозі, — забере — 

шкода. 
— Найліпше разом із скринею в льох пок-

ласти. Льох сухий і широкий — вміститься. 
А його за хащами й не видко, травою заріс. Зло-
жи все у скриню і засунь; а Микула і Роксанда 

нехай зараз занесуть. Чи вони вже змолотили 
пшеницю? 

                                                     
1 Кучма — хутряна шапка 
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— Уже, здається. 
Старий приступив до стіни від подвір’я 

і відчинив мале віконце з болоною2 з міхура за-
мість скла. Глянув на подвір’я. Там біля стога 

стояла пара волів, що саме перед хвилиною ви-
топтувала погами зерно із снопів; невістка зго-

ртала набік солому, а син пересівав зерно на 
решеті. Ранішнє сонце освічувало молоду вро-
дливу пару — і старий Ярошенко з охотою ди-

вився на неї хвилину. 
— Микуло, як упораєшся, прийди у ха-

ту! — сказав батько і зачинив віконце. — От 
нещасна доля! — говорив він далі до жінки. — 

Коли так подивлюся на наших дітей, страшний 
жаль бере мене. Нема та й нема нам спокійного 
життя! Як було зранку, так буде й до останку 

і нам, і нашим дітям: усе тремти, усе не спи 
спокійно, усе бійся, що буде завтра, усе держи 

шаблю в руках... 
Стара не відзивалася добру хвилину, 

мовби думала свої думки, далі зітхнула і каже: 
— Не знати, де то наш Ілаш обертається? 

Чп живий він ще, чи вже покійник? Снився 

мені сеї ночі... 
— Та як? — зацікавився старий. 

— Цілком так, як тому шість років: моло-
денький такий. Сидить собі отак коло скрині 

і каже мені: «Пійду з князем Корецьким на 
війну!» Я його прошу, я плачу, а він — ні та ні! 
І пійшов... Цілком так снився, як тоді зробив. 

Десь пропадає, бідний, у неволі турецькій... 

                                                     
2 Болона — запона у вікні (замість шибки) з міхура тварини або 
з проолієного паперу 
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— Або вороп кості його вже давно роз-
ніс, — додав смутно старий. 

Обоє замовкли. Згадка про Ілаша, їх стар-
шого сина, що так без вісті і чутки заподівся 

перед кількома роками, усе засмучувала їх. 
Вони вже і поминки справляли по нім. і все ще 

мали надію, що, може, він не пропав, може, ще 
вернеться. Тим часом роки минали і минали, 
Ілаш не вертався, і надія на його поворот що-

раз меншала. 
Але сумні гадки старих розвіялися неба-

вом, бо у хату вбіг малий чотирилітній хлоп-
чина, здоровий та веселий, з рум’яними що-

ками. Се був внук старих, Тодір. 
— А ти куди бігаєш? — ніби з гнівом скри-

кнула бабуся. 

— На Руїні був. 
— І казала я тобі: не лазь туди, там стра-

шно, а ти все своє. 
— Я не сам був, — боронився хлопець. 

— І що з того? Каміння з замку розсуваєть-
ся, ще привалить тебе колись, і буде по тобі... 

— Е, ні! я вилізу... Але я так хочу їсти! 

— Може би, ти меду попоїв? — спитався 
дід. 

— Давайте, діду, а багато! 
Дід подав внукові меду на деревляній ми-

счині, відрізав йому кусень хліба — і хлопець 
почав їсти з жадобою. 

Небавом надійшов і Микула. 

— Чого вам треба, тату? 
— Чуєш, сину: возьми-но ти сей камінь вос-

ку та понеси до Агоспи; казав мені колись-то, 
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що потребує. Вертаючи, купи у татарина коло 
церкви добру шаблю турецьку, бо треба буде, 

час непевний... 
— Адже в нас є їх три; є й луки, і самопал... 

— Нічого! Купи, коли кажу. Не дай боже 
напасті, чим би боронилася твоя Роксанда? Ко-

чергою? Скілько душ у хаті, стілько збруї треба. 
— І мені купіть, тату, — відозвався хлоп-

чина, — таку маленьку шаблю а остру! 

— З патика? 
— Не з патика, правдиву! 

— Ну-ну, куплю, а ти тим часом обітри собі 
рот з меду. От як замурзався! Ще до тебе бджоли 

злетяться на мід і пожалять у сам носик. 
Хлопець утер скоренько рот рукавом. 
— А у пасіку не йди, — остерігав дід, — бо 

пожалять тебе знову, так як передучора, і бу-
деш плакати. 

— Ні, ні, вже не пійду, не хочу! — запев-
шовав хлопець. — Але шаблю мені купите? Або 

лук? Або — ні! Може би, таку маленьку стрі-
льбу, щоби я собі стріляв? 

Дід засміявся: 

— Ей, синку, стрільба не для тебе! А лук 
я тобі зроблю. Ходи, зараз змайструю! Ні, че-

кай, перше винесемо скриню у льох. Поможи 
нам, Микуло! А ти, стара, зложи сюди одежу! 

Задніми дверми хати винесли скриню на 
подвір’я, а з подвір’я в сад між корчі, де була 
будована яма. Там Микула й лишив старих, 

а сам вернувся у хату. 
— В місто йду, — сказав він мимоходом до 

жінки, — віск продавати. 
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— А не бався там! — відповіла Роксанда, 
що в’язала тоді околіт соломи повереслом. 

Микула одягся у довгу одежу, неначе ря-
су, поклав на голову кучму, взяв камінь воску 

під паху і пійшов до вірменина Агопси, що 
торгував усякими річами і мав свою господу 

для гостей. 
Перейшов кладку над потоком і вуличкою 

поміж плотами пійшов у сторону церкви св. 

Тройці, де находилася господа Агопси. Було 
саме під полуднє, жара пекла велика, і торг 

мовби троха притих, бо годі було встояти на со-
пці. Зате у господах було гамірніше: люди по-

лудновали, пили вино і чимраз завзятіше спо-
рили про війну. 

Микула продав вірменинові віск і на хви-

лину вступив до господи. Тут за столом сиділо 
кількох вірменських купців, пили вино та за-

кушували вуженипою. Вони розмовляли по-ві-
рменськи, але від часу до часу закидали і по-

руськи. Один із них, чорний як смола вірме-
нин, був уже підхмелеиий, бо саме тоді, як Ми-
кула входив у господу, кинув малою порож-

ньою коновочкою з вина об землю так, що вона 
розлетілася на дощинки. Інші купці стали його 

спиняти та втихомирювати, але він тілько тоді 
успокоївся, коли явилася друга повна коново-

чка на столі. 
Микула знав сего вірменина: се був відо-

мий у цілій Молдові багатий купець Дзерон Се-

мен, що знався з Ярошенками здавна і не раз 
бував у них дома. Через жінку Минули він був 

і посвоячений з ними. Дзерон вибудував своїм 
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коштом церкву на честь св. Симеона у Суча-
ві — такий був багатий. Микула хотів нишком 

винестися з господи, але Дзерон уже помітив 
його своїми очима і скрикнув: 

— Микуло, не втікай! Маю тобі щось ска-
зати. Я саме збирався до вас пійти. 

Потім устав із-за стола і, мовби нічого не 
пив, узяв Микулу під руку і вийшов з ним на 
вулицю. 

— Батько здоров? 
— Здоров. 

— Має троха своїх людей чи ні? 
— Найдуться, та що з того? Сю гадку тре-

ба закинути, та й годі! 
— Не закинути! Ні! Тепер саме час, коли 

Могили можуть знову стати господарями. За-

платять нам добре. Нас у Сучаві ціла громада 
за Петрашком. Чую, що Копачовський має 

приїхати до Сучави; певно, привезе якісь но-
вини. О! коли діло пійде гладко, дешево се Мо-

гилам не обійдеться. Скажи старому, що Пет-
рашко Могила писав до мене і до Бичка: казав 
у сюди мати своїх людей... 

— Коли ж батько мій уже такий старий! — 
відповів Микула спокійно, вислухавши гарячої 

бесіди вірменина. 
— Такий старий, як і я! Ще говорити 

може... 
— Але сили в нього нема такої, як у вас. 
— Ну-ну! Я там ще сегодня зайду до вас 

під вечір. Аби старий не виходив нікуди. Розу-
мієш? А може, ти нап’єшся вина? 

— Ні, спасибі, маю діло. 
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Дзерон вернувся до господи, а Микула 
пійшов купувати шаблю до купця-татарина 

коло горішньої церкви. (У Сереті було в ті часи 
ціле татарське передмістя). Татарин мав усякої 

збруї багато: луки, списи, самопали, всякі ша-
блі, молоти, ножі; на все те був тепер значний 

попит, як звичайно перед війною. 
Микула став перекидати різні шаблі. Най-

більше сподобалася йому коротка, але доволі 

тяжка і вже виострена крива шаблюка у похві 
зі шкіри. Держак був вигідний, шабля не могла 

вихопитися легко з руки. 
— Сю шаблю носив сучавський парка-

лаб, — прихвалював татарин. — Я її наострив. 
Микула не дуже вірив словам татарина, 

але шаблю купив, ще й ремінь до неї, і зараз-

таки при-пняв собі її до боку. Припнявши, ви-
прямився на увесь зріст. Мужчина був дужий, 

плечистий, а шабля при боці зараз додала йому 
грізнішого вигляду. 

— З вами я б не зачіпався, — замітив та-
тарин з усмішкою. 

— Бо нема чого. 

— Вам нащо шаблі? 
— Так, на всяку пригоду. Самі знаєте, час 

тепер непевний. 
— Ой непевний, непевний, — почав тата-

рин нарікаючи. — От я трохи доробився, а тут 
за одну хвилину може все пропасти: спалять, 
пограбують, ще й уб’ють... Чули ви, що наш 

султан веде триста тисяч війська з собою? Та-
кої війни ще не було! Сам султан Осман їде! 

— І не знаєте ви, де зійдуться? 
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— Чую, що ляхи уже під Хотином окопи 
роблять. 

— Котрою ж дорогою іде султан? 
— Іде поміж Прутом і Дністром. 

— Се ж не попри нас. 
— Ну-ну, побачите, скілько турецьких чат 

перейде через Серет, скілько ще в нас добра 
заберуть. А польські чати люди вже бачили... 

Тим часом, коли Микула розмовляв з тата-

рином, на горі Руїни скраю вартовий запалив 
чугу — великий стовп, обкручений соломою і об-

литий смолою. Ніхто спершу й не замітив сего 
вогню, і тілько коли угору знявся дим, що закрив 

великий пласт зеленого лісу, у місті тут і там де-
хто скрикнув з острахом: «Чуга горить!» Але на 
торговицях не дуже ще сим стривожилися: не 

розуміли, звідки і хто би то йшов на місто. 
Микула з татарином зовсім пе чули сих 

окликів. Тілько по добрій хвилі серед розмови 
чудно їм стало, чому кількаро людей побігло 

так скоро вулицею попри склеп3. Далі хтось 
скрикнув страшним голосом: «Утікайте!» Оби-
два вибігли на вулицю. 

— Чуга горить! — скрикнув татарин і ки-
нувся, мов божевільний, замикати двері свого 

склепу. 
Микула вже нічого не сказав, тілько зараз 

побіг у сю вулицю, що вела до його дому. Назу-
стріч йому надбігла череда волів і овець, що її 
гнали люди із скаженим криком, вимахуючи 

батогами. «Очевидно, звідтам ворог іде! Що там 
мої роблять? Коли б хоч видобутися звідси!» — 

                                                     
3 Склеп — крамниця 
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мигнуло йому в голові. Він скочив у сад і побіг 
далі. На вулиці зчинився великий стиск — 

воли збилися у таку купу, що тин подався, за-
валився. Вся череда кинулася в сад. Воли ста-

ли колотися і ревіти, а вівці блеяли і самі не 
знали, що з ними сталося: то ставали й огля-

далися, то під напором худоби втікали, пере-
полохані, наперед. 

Микула на хвилину оторопів. У цілім місті 

настав нечуваний галас. На вулиці перед ним 
діялось щось несамовите. Досі тілько в один бік 

бігли люди і худоба, а тепер тою самою вули-
цею з противного боку надбігла інша череда 

худоби і розбіглася по саду. Микула підняв 
поли своєї одежі, перескочив якийсь рів, думав 
вийти на доріжку, що веде попід гору Руїну, — 

коли дивиться: там, де його хата, уже ворог їде 
і блискає шаблями. «Хто вій такий? Се ж не 

турки!» — приходить Микулі на думку. Він бі-
жить до потока, перескакує його, вилазить на 

високий берег і опиняється знову між наполо-
ханою отарою овець, що трохи не збила його 
з ніг. Тепер уже не гадає йти дорогою, тілько 

біжить поза сади під гору стежкою додому. 
Біжить щосили і бачить, як на дорозі — 

отам, нижче від нього, — кіннота завертає че-
реди волів назад і гонить їх у сторону ріки. 

Ніхто, мабуть, і не боронить напасникам, тіль-
ко десь-не-десь чути немов сварку. 

Насилу добігає Микула до свого саду, пе-

рескакує перелаз, біжить пасікою і що перше 
бачить: низом у шопі стріха куриться. «Ох, го-

споди! ще все згорить!» Він кидається до стріхи, 
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що вже займалася полум’ям, скоренько зриває 
кички4, мече на землю і затопчує ногами. Бі-

жить потім до хати, але з дороги веріається ще 
раз, бо приходить йому на гадку, що, може, не-

добре погасив вогонь. Здається, уже не горить, 
топче ще раз солому, відсуває єї набік і тілько 

тоді йде до хати. 
Що се? Нікого не видко?.. Поховалися, 

може?.. 

Дивиться: у хаті пусто; вибігає на под-
вір’я — нема нікого; ворота відчинені; вихоп-

лює шаблю з похви і біжить на дорогу перед 
хату: ані перепхатися! Всю дорогу залягли 

воли — більше сотні їх, — а кількадесят кінних 
поганяє їх. Де не взявся коло Микули якийсь 
чура5 на коні — із саду вискочив чи звідки, — 

верещить, як скажений, та вимахує списом. 
Побачив Микулу і замірився в нього. Микула 

відскочив набік, але зараз знову підбіг, лівою 
рукою вхопив за спис чури, а правою вдарив 

шаблею його по голові чи по плечах — уже того 
не бачив, бо в тій же хвилині і чуру, й його коня 
потягла череда худоби з собою; в руках Микули 

тільки спис остався. 
«Де мої поділися? Може, сховалися в льох? 

Господи, що з ними сталося?» — спам’ятався 
Микула і побіг у сад між корчі. Припав до две-

рей льоху: «Є ви тут?» — спитався хоч і не голо-
сно, але так, що могли почути. Ніхто не відзи-
вався. «Я Микула!» — сказав він знову, однак 

у льоху було тихо. «Може, вони в шопі?» Побіг 

                                                     
4 Кички — солом’яні кулі, якими вкривали будівлі 
5 Чура — дружа (ординарець, гонець) 
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до шопи. І тут не було нікого. «Може, на горищі 
хати?» Виліз туди по драбині, дивиться — та-

кож нема. Пійшов знову на подвір’я: тілько те-
пер помітив, що його двох гарних волів не було, 

певно, військо забрало. У хаті, здається, нічого 
й пе рушали; на подвір’ю коло шопи, видко, 

з кимсь боролися, бо ось на колику кров... ой, 
чия ж се кров?! Де батько, мати, жінка, ди-
тина? Господи, а се що сталося? Та невже ж се 

правда, що їх нема? 
Микула немов тілько тепер зрозумів своє 

нещастя й, як божевільний, побіг за сад на сте-
жку, що вела попід гору Руїну, в сторону ріки 

Серета. Звідтам хоч побачить, куди ворог за-
вернеться. З гори побачив тілько, як громада 
людей утікала дорогою до Сучави, а польська 

кіннота — бо се, певно, була польська чата6 — 
всіма вулицями гнала худобу до ріки Серета. 

Уже декотрі були по тім боці ріки, а декотрі за-
вертали поза гору Руїну і щезали з очей за са-

дами. Микула дивився, чи не побачить де по-
лонених — не побачив між кіннотою піших 
людей, — здасться, тілько худоби було треба їм 

для прожитку і тому напали. Багато їх було? 
Може, кількасот. От збираються над рікою... 

уже вертаються в обоз... 
А се що? Коло церкви горить? Ой боже! 

Недоле наша! Там так густо хати! Ще вогонь 
перекинеться і ціле місто згорить! А сегодня 
так сухо надворі... 

Микула мов у сні маячить; не розбере, що 
йому діяти. Сходить знову стежкою на своє 

                                                     
6 Чата — сторожовий загін 
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подвір’я, а з подвір’я па дорогу. Тут уже пусто, 
тільки вівці пасуться преспокійно над потоком 

і кури порнають у піску... 
«Коли б хоч зібралися серетяни і відбили 

награблене добро!» — приходить Микулі на ду-
мку, і він іде дорогою до ріки. 

Іде й чує: у церкві дзвонять на тривогу, 
а десь подальше калатають у ялову дошку. 
Тілько тепер надумалися! А ворог уже втікає! 

Треба би пійти над ріку... Та чого?.. А вогонь 
коло церкви? Хоч вітру й нема, проте лихо не 

спить... Лучче шукати своїх. Може, де у сусідів 
поховалися? Може, на Руїні? Може, у стайні?.. 

Боже, що діяти? 
Микула знову вернувся до хати. Перешу-

кав стайню, — пари коней не забрали, вони 

спокійно стояли у жолоба і їли, але з родини не 
було там нікого. Пійшов знову у льох і тілько 

тепер замітив, що він був замкнений знадвору. 
Виходило, що всередині нікого нема. Але Ми-

кула ще не вірив, відчинив льох і увійшов досе-
редини: ні! таки нема! Зачинив знову і ви-
йшов. Що ж тепер почати? 

Він станув у саду на стежці. Сонце світило 
ясно почерез галуззя дерев, і бджоли бриніли 

весело довкола вуліїв. В місті далеко лунав 
крик, дзвін далі відзивався на тривогу, а тут, 

у саду, було так тихо, що чути було кожду 
бджолу на лету. Що діяти?.. 

Микула пійшов ще до сусідів спитатися, 

чи не бачили його родини? Ні, не бачили. Не 
диво, кож-дий пильнував свого, — хто б там 

дивився у такий час на інших? Метушня на 
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вулиці була така, що годі було й зміркувати, 
хто йде чи втікає. 

Тепер уже Микула пійшов просто дорогою 
до ріки. Застав тут громаду людей, що плакали 

і проклинали, але не важилися пуститися на-
вздогін за польською чатою. її вже й не було 

видко. Погнала перед собою кількасот волів та 
череду овець; здається, і декого з людей за-
брала для «язика»; отам — показували люди, — 

по тім боці ріки, скрутили попід ліс і щезли. До-
рогу, котрою верталася чата, було справді ви-

дко: траву і збіжжя столочили воли, а де була 
жовта стерня, то вона й зовсім почервоніла. 

— Що ж? Будемо їх здоганяти? — спита-
вся Микула. 

— Здоганяй сам, коли охота! — відповіли 

йому. 
— Мені всю родину забрали! — скрикнув 

Микула з розпукою. 
— Та де?! Нащо їм твоєї родини? Пошукай 

ліпше і знайдеш дома. 
— Я шукав — нема! Ви не бачили її? 
— Ні! Може, й забрали, хто там знає... 

— І се християни?! Свої на своїх напада-
ють! — обізвався хтось із громади. 

— Чого будемо тут ждати? Вони вже не ве-
рнуться. Л в місті вогонь, — промовив хтось ін-

ший і сим словом опам’ятав людей, що стояли 
над рікою мов зачаровані. 

У місті коло церкви справді курилося, але 

дим не був уже великий: день був спокійний, 
вогонь почали гасити зразу, і він, видко, уні-

мався. 
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Микула вже не хотів говорити з людьми, 
тілько вернувся додому. Перешукав ще раз усе 

своє господарство, кликав батька і матір так 
голосно, що й під землею могли почути, та коли 

ніхто довкола і словом не відозвався, пішов 
у місто. Тут торг мов замело. Де перше було глі-

тно, тепер стояли тілько де-не-де остовпілі 
люди та блеяли вівці. Усі розбіглися та похова-
лися по лісах. 

В місті було спокійно. Дзвін уже затих. Ко-
ждий розумів, що се тілько мала чата впала до 

міста на рабунок і вже не вернеться, а проте 
страшно було всім, боялися вийти із своїх за-

хистів. А від тих, що зважилися вийти на місто, 
Микула не міг нічого довідатися. Всі тілько 
вбезпечували7 його, що чата людей не заби-

рала — нащо їй? А коли й забрала, то небагато. 
З чим пійшов у місто, з тим Микула й вер-

нувся додому. Усів на лаві і розглянувся по хаті. 
Нема нікого! Нема ні батька старого, ні неньки, 

ні Роксанди, ні Тодірка. Та хіба се може бути? 
Невже ж се на нього впало несподівано таке не-
щастя? За яку провину, за які гріхи? 

Доки Микула ходив та шукав родили, 
доки вірив, що її віднайде, він і не думав, яке 

велике лихо спіткало його; тепер же у самотній 
хаті, як розважив, що сталося, де могла дітися 

родина, — може, її порубали, може, забрали? — 
він ухопився за голову руками, встав і зарув8, 
як ранений медвідь: «Господи! що ж я тепер 

вдію? Сирота я! круглий сирота!» 

                                                     
7 Вбезпечувати — заспокоювати, втішати 
8 Зарути — заревти 
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Але надія його не вся пропала. Прийшло 
йому на думку, що родина могла утечи на Ру-

їну. Хоч старі ледви чи так скоро могли вилізти 
на гору, все ж туди було найбезпечніше утечи: 

у льохах старого замку, що ще не завалилися, 
могли поховатися. Ліс там дуже густий, місце 

певне. Може, вартовий при чузі бачив, як вони 
втікали? 

Микула пійшов на гору. З краю під лісом 

стояв вартовий. 
— Чи втікали які люди в ліс? Може, моїх 

бачили? 
— Та туди втікали якісь. Або я знаю 

хто? — відповів вартовий. 
Микула пійшов стежкою у ліс. Руїни ста-

рого замку були недалеко. В гущавині сторчали 

ще деякі грубезні стіни, на котрих росли корчі, 
і з-поміж стін, з давніших світлиць, підніма-

лися буйні дерева високо вгору. Довкола ж му-
рів і на звалищах росли непрохідні хащі, трава 

і кропива. Микула застав тут громадку людей, 
що вже збиралися вертатися в місто. 

Діти плакали, наполохані і голодні, матері 

втихомирювали їх, а дехто ще сидів, як при-
кований, на камінню і мовчав. Микула сказав 

їм, що вже чата давно забралася з міста, мож-
на людям вертатися; однак про своїх не дізна-

вся нічого. Ніхто не бачив їх, а повинні би 
були бачити... Може, чата забрала? Чати заби-
рають часто людей, щоби вивідатися від них, 

чого їм треба. 
— То їх, певно, під Хотин пігнали? — спи-

тався Микула не то в людей, не то в себе. 
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— Та вже ж; коли чата польська, то під Хо-
тин і вернулася. Там, кажуть, уже стоять ляхи. 

Микула пійшов мовчки додому. Йому 
мовби думок не стало в голові. Уже сонце ішло 

добре з полудня, а він ходив то по хаті, то по 
саду мов без пам’яті. Усе здавалося йому, що 

ось-ось надійде звідкись родина; тим часом 
кругом було так тихо, як на кладовищі, там, 
коло церкви. Тілько пес Босий надбіг звідкись 

і став ласитися до нього, — видко, був голоден. 
Тоді Микула пригадав собі, що й коні, певно, 

голодні, ненапоєні та й віп сам із самого ранку 
нічого не їв. Де йому тепер до їди?.. Ллє до ко-

ней пійшов і напоїв їх, дав і собаці їсти. Тут 
і згадав, чи не зайняла чата й його коров із іта-
совиська, що їх пігнав громадський пастух ще 

вранці разом з іншими короваїми. Чому не 
пригнав па полуднє? Згадав і свої воли, такі 

гарні, круторогі, випашені... Дивне діло, що ні-
чого з хати не забрали... Тілько воли побачили 

на подвір’ю і вигнали на дорогу. 
Микула ходив як неприкаяний по двору 

і за думками про господарство забував на хви-

лину про родину. Але тяжка журба верталася 
несподівано знову — і він уже без ніякої від-

ради снувався то сюди, то туди, а з грудей його 
добувався не плач, а якийсь глухий зойк, сто-

гін, мов у тяжкій недузі. Його висока, плечиста 
стать похилилася — він мов ув’яв, постарівся. 

До самого вечора ходив так і втомився не-

сказанно. Все ще здавалося йому, що або з са-
ду, або з хати виходить хтось з його родини; 

все причувалося йому, що його батько ось іде 
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дорогою і приносить вістку, що вся інша че-
лядь зараз також прийде. Скричала дитина 

у сусіда — він аж стрепенувся: гадав, що се То-
дірко. Однак усе те був тілько обман його вто-

мленої душі. 
Настав уже і вечір. Пастух не пригнав ко-

ров — таки чата забрала. Микула вже й не ду-
мав довго про се, лежав, мов без думки, у саду: 
і їсти не їв, і спати не спав, — так тілько щось 

недоладне снувалося йому по голові, чого він 
і розібрати не мав сили. 

Тілько по півночі від ранішнього холоду 
нараз затрусився. Розкрив очі: па небі вже 

зорі блідли. Він піднявся із землі такий сла-
бий, мовби перебув тяжку недугу. Тілько одна 
постанова неначе дозріла у нього через ніч: 

треба, неминуче треба йому йти слідом за ча-
тою, нехай і під сам Хотип. Пропаде, то про-

паде, — йому й так нема життя, коли вся ро-
дина пропала... 

II 

Ще сонце не зійшло, як Микула був уже 
готовий до дороги. Вороний кінь стояв уже осі-

дланий на подвір’ю, а на приспі під вікном ле-
жали самопал, шабля, великий ніж і харчі. 

Із горшка, закопаного під лавою в хаті, Микула 
впймпв гроші і заховав частину у своїм широ-

кім поясі і в мішок на грудях, а другу части-
ну зашив в одежу. Потім вивів другого коня 


