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ЗАКОНСПІРОВАНИЙ РОМАН
Було це 1992 року. Я гостював у сусідки, голованівської
вчительки-пенсіонерки Галини Гнатівни Дмитренко.
Говорили про старовину і дідизну. Раптом вона згадала, що
у неї на горищі зберігається в’язка давніх книг... За кілька
днів вона зателефонувала і запропонувала ознайомитися з
ними. З трепетом взяв я цей скарб і почав вивчати.
Одна з книг особливо вразила. Якби вона колись
потрапила до рук НКВД, то її власника звинуватили б в
українському націоналізмі і зробили б належні висновки.
Незважаючи навіть на те, що книга написана російським
письменником і, звичайно, російською мовою...
Втім, певно, й самі власники не усвідомлювали, що то за річ.
На обкладинці — цілком легітимна назва дозволеного автора:
“Ежемесячное приложение илюстр. журнала “Родина” №2,
февраль 1892 г. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ГРИБОЕДОВА. С
портретами и рисунками. С.-Петербург. Издание книжного
склада “Родина”.
Далі йдуть портрети Грибоєдова, ілюстрації до комедії
“Горе з розуму” і твори письменника. Потім, як і годиться,
зміст. Але на цьому книга не закінчується. За тим слідує
новий титульний лист, де читаємо назву іншого твору:
“КРОВЬЮ, ОГНЕМ И ЖЕЛЕЗОМ. Исторический роман.
(Продолжение романа “За честь и свободу”А. А. Соколова.)
С.-Петербург. 1889 г.” На звороті два рядочки: “Дозволено
цензурою. Спб. 3 ноября 1889 г. Типография “Петерб.
газеты”. Владимирский пр.,12”, і відлік сторінок починається
заново.
Зверніть увагу – тут вже інша друкарня, інший рік
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видання, хоча книга зшита одночасно з тією, що вказана
першою. Це видно по чітко виконаній роботі, одному кольору
ниток тощо. Друга частина книги віддрукована на 3 роки
раніше, але побачити світ, очевидно, змогла лише таким
чином – будучи заверстаною в іншу.
Твір привернув мою увагу саме ось такою конспіративністю. Бо ні назва, ні прізвище автора мені нічого не
говорили.
Про що він? Читаю і поринаю в історію України. 1657
р. Помирає Митрополит Київський, Галицький та всієї
Русі, противник єднання України з Москвою Сильвестр
Косів. Відходить на той світ гетьман Богдан Хмельницький.
Україна залишається без свого духовного пастиря і без
державного провідника. Москва намагається скористатися
моментом, щоб посилити свій вплив на Україну. Постає
питання, з ким Україні будувати своє майбутнє – в союзі
з Польщею, Швецією чи залишитися під протекторатом
Московії? Гетьманом, хоч і “часово”, стає Іван Виговський,
він намагається вирвати Україну з московських пазурів…
Звідси стає зрозумілим, чому твір не міг вийти окремим
виданням, а лише таким законспірованим чином. Незважаючи
навіть на те, що вдалось отримати дозвіл у цензора.
Автор явно симпатизує українському народові, його
одвічному прагненню до свободи. Він щиро вболіває за
нього, чесно й об’єктивно характеризує тогочасне політичне
становище в Україні. Події роману розвиваються дуже
динамічно й захоплююче, лірика, по суті, відсутня — на
передньому плані лише доля України.
Вражає розуміння автора тих складних реалій післябогданової України. Він демонструє велику обізнаність
із характером, звичаями, побутом українців і особливо
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українського козацтва. З любов’ю змальовує кожну дійову
особу. Багато місця відводить ролі української жінки, яку
вона відігравала в історичній долі своєї Вітчизни.
Головного героя роману Івана Виговського письменник
характеризує як розважливого й мудрого політика, що
послідовно відстоює незалежність України від Москви.
Натомість його супротивника, полтавського полковника
Мартина Пушкаренка, який тягнув за Москвою і підняв
повстання проти новообраного гетьмана, малює дещо в інших
фарбах. “Кров’ю, вогнем і залізом” — глибоко патріотичний
роман. Автор уміло розкриває всі протиріччя козацької
епохи, хитросплетіння тогочасної дипломатії і боротьби за
те, хто матиме вирішальний вплив на Україну — Польща,
Московія чи Швеція. Доволі жваво й захоплююче описані
перипетії змагань за гетьманську булаву.
Є всі підстави гадати, що працюючи над романом,
О. Соколов користувався беззаперечними фактами й
документами, мав вельми обізнаних консультантів. І в
цьому не доводиться сумніватися, знаючи, що Петербург,
по суті, був північною столицею не тільки російського
самодержавства, а й України, оскільки будувався на
козацьких кістках, і де осіло чимало вихідців з України. Не
можна виключати, що й сам Соколов мав українське коріння.
Твір цінний багатим фактажем, зображенням відомих
історичних діячів нашої Вітчизни. Він є доволі повчальним
і для сучасних політиків та високопосадовців України. Їм
дуже корисно подивитися на історію України періоду Руїни
очима російського письменника, щоб через незгоду між собою
не втрапити в тенета чужинців і не загубити свою країну.
Роман також дає відповіді на чисельні питання й нинішнім
російським великодержавникам (як і тим, хто надто ідеалізує
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історію України) щодо місця і ролі України в історії загалом
східної Європи того часу. Автор лише зрідка вживає такі
слова, як “Малоросія”, “малороси “, “хохли “, а більше
— “Україна”, “українці”. Майже відсутні в романі назви
“Росія”, “росіяни”, замість цього вживаються “Московія”,
“москалі” (і це устами самого москаля!). Утім в ХVІІ ст.
такого поняття, як Росія і Малоросія, взагалі ще не існувало.
Але не був би Соколов росіянином, якби не робив певних
реверансів на користь Московії та самодержавства. Треба
розуміти, в який час він творив, що вимагалося цензурою
для того, щоб роман міг бути допущеним до друку. Зокрема,
автор стверджує (як і зараз дехто заявляє), що, мовляв, це
лише українська верхівка бажала незалежності, а народ
прагнув бути навічно з Росією. Через весь твір Соколов
проводить думку, що тільки старшини хотіли звільнення
з-під московського впливу, а простолюд і козацтво стояли
за Москву.
Олександр Соколов був першим, хто написав про
гетьмана Івана Виговського. Іван Нечуй-Левицький свого
“Гетьмана Івана Виговського” написав 1895 року, і, як на
мене, не знав про існування твору Соколова.
Тепер про автора. Свого часу в пошуках його імені я
використав усі доступні мені можливості, але ніде, в жодних
енциклопедичних і літературних довідниках радянського
часу “А. А. Соколова” не знайшов. Навіть у найповнішому
двотомнику, що вийшов 1990 року в Москві – “Русские
писатели. Биографии и творчество”. Я вже був подумав, що
за прізвищем Соколова криється інша особа. Але, дякуючи
щасливому випадку, мені потрапило до рук кілька десятків
чисел журналу “Нива” за 1913 рік. Так от, у журналі №34
на 680-ій сторінці (рахунок сторінок журналу починався з
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Олександр Соколов

першого номера) я натрапив на портрет сивого російського
бороданя. Під ним був підпис “А. А. Соколов, известный
журналист (1840-1913)” і некролог, в якому говорилося:
“В ніч на 30 липня ц.р. в Петербурзі несподівано помер
відомий письменник і журналіст – Олександр Олексійович
Соколов. Був час, коли покійний письменник користувався
великою популярністю в літературних колах і серед
читаючої публіки. Його романи і особливо “Театральні
болота”, читалися нарозхват і перекладалися іноземними
мовами. Його комедії йшли в театрах, а критикотеатральні статті вважались дуже авторитетними. Не
менш популярним було ім’я О. О. Соколова як редактора
газет “Петербурзький листок”, “Петербурзька газета”
і “Московський листок”... Повідомлялося також, що він
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народився 1840 року в Петербурзі, серед його творчого
доробку називалися романи “Царь Баба”, “Белый генерал”,
“Крестник Петра Великаго” та “На суд присяжных”.
Підкреслювалося, що Соколов написав “множество” п’єс,
діалогів і т. п. Останні роки жив і помер в Москві.
Однак серед представленої тут творчої спадщини
О. Соколова ані роману “За честь і свободу”, ані його
продовження — “Кров’ю, вогнем і залізом” не було. Постає
справедливе питання: на чому тоді можуть базуватися
твердження про те, що саме цей Соколов написав знайдений
роман?
Я наполягав на цьому, виходячи з того, що роман —
друга частина згаданого видання творів Грибоєдова —
був віддрукований 1889 року в друкарні “Петербурзької
газети”. А редагував цю газету саме О. Соколов. До того
ж у творі чітко проглядається почерк і навіть термінологія
драматурга. Тут відсутні довгі відступи, художні описовості,
притаманні прозаїкам того часу. В романі ніби нема автора,
на передньому плані лише дійові особи, їх помисли та вчинки.
Пізніше мені вдалося знайти підтвердження своїм
здогадам. Автори дореволюційної російської енциклопедії
Брокхауз і Єфрон у своїй статті, присвяченій творчості
Олександра Олексійовича Соколова, не забули згадати серед
інших його творів і романи “За честь і свободу”, “Кров’ю,
вогнем і залізом”, “Зіновій-Богдан Хмельницький”. Останній
з них, очевидно, був написаний дещо пізніше за попередні, бо
в кінці законспірованого під зібрання творів О. Грибоєдова
видання є дуже важлива примітка, в якій він не згадується:
“Автор роману “За честь і свободу” та “Кров’ю, вогнем і
залізом” задався метою викласти послідовно всю історію
Малоросії до знищення Січі Запорозької за Катерини II.
Ред.”…
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До речі, всезнаючий Інтернет теж замовчує факт написання Соколовим романів про Україну. Того ніхто не мав
знати.
Ми ж з вдячністю схилимо голови перед тим, що зробив
та прагнув зробити талановитий російський письменник,
журналіст і громадянин О. О. Соколов.
Гадаю, Україна мусить повернути собі цього забутого,
викресленого з російської літератури через його прихильність
до України, письменника. Маємо дослідити історію видання
цього незвичайного, схованого під іншою оправою твору,
довідатись, хто взяв на себе таку сміливість та відповідальність,
і також віддати йому належне. Необхідно відшукати решту
романів Олександра Соколова про Україну — й опублікувати
їх. Це буде нашим пам‘ятником великому громадянину Росії,
який кохався в нашій героїчній історії та визвольній боротьбі
і щиросердно любив Україну. Адже з огляду на все це, сама
Росія такого пам ‘ятника йому ніколи не поставить.
… В читача, звісно, виникне запитання про долю книги,
яку мені пощастило бачити і читати. Г. Г. Дмитренко дала
тільки прочитати її. Продати чи подарувати не було й мови:
то, казала, сімейна реліквія. Але я не міг просто так повернути
книгу. У нас була невелика портативна друкарська машинка
і я попросив свого старшого п’ятнадцятирічного сина
Олександра передрукувати роман. Він зробив це. Згодом
я переклав його на українську мову і пропонував кільком
видавництвам (десять років тому), але ніхто не проявив до
нього інтересу.
Нарешті нині, хоч і дуже невеликим накладом, твір йде в
люди. Майже через 130 років після його написання...
Сергій ПІДДУБНИЙ
2017 р.
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Олександр Соколов

КРОВ’Ю, ВОГНЕМ І ЗАЛІЗОМ

Печатка Івана Виговського
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РОЗДІЛ І
— Ну, що? Огріли? Почекай, ще не те буде... І з писарів
генеральних вилетиш.
— Каркай!
— Чого каркати, коли це так... Проворонив гетьманство.
— Старого батька Богдана чесне козацтво вшанувало і
сина його гетьманом вибрало...
— Та Юрію-то Хмельницькому ще шістнадцяти немає,
який же він гетьман, Іване?
— Вибрали.
— Знаю, що вибрали, та як же допустили?..
— Вибори йшли вільною волею: кого хотіли, того і
вибрали...
— Не треба було допускати!.. Юрій в гетьмани не
годиться... Ну був би ще час спокійний — не бажай і не
шукай один одного, а інший іншого... Чи ж йому булаву
тримати і козацтвом правити?
— Допоможемо.
— Допоможете на свої голови... Ти, мабуть, першим
помічником заявишся?
— І заявлюсь!
— І заявись.
— Та звичайно ж заявлюсь!
— Та звичайно ж заявись...
Жінка, що сказала останню фразу, плюнула і швидко
вийшла грюкнувши дверима. Чоловік подивився услід,
нахмурив брови, але з місця не встав. Тільки перемінив позу.
Сердито перекинувши ногу на ногу, він покрутив вуса і
відвернувся від тих дверей, в які вийшла розгнівана на нього
жінка, і напівсердито-напівпоблажливо сказав:
— Польська кров... невгамовна!
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Вся ця сценка сталася між подружжям Виговськими.
Виговський був генеральним писарем при гетьмані
Богданові Хмельницькому. В останні роки гетьманування
Богдана займав значну роль і чекав, що буде обраним
гетьманом, але козацтву захотілося вшанувати пам’ять
“свого батька Богдана”, і старшина вибрала його сина —
шістнадцятирічного Юрія, сподіваючись, що чигиринська
рада погодиться з ними.
Юрій зовсім не був таким гетьманом, якого вимагало
тодішнє становище України. Юрій був юним, недосвідченим,
не володів ні блискучими здібностями, ні сильним характером,
ні непохитною волею.
Старшина захопилася догоджанням Богдану, а потім
одумалась. Та було вже пізно. Народ, довідавшись,
що старшини “залишили” за смертю Богдана Юрія
на гетьманстві, вирішили подати за нього голоси на
чигиринській раді.
Старшина, що запалилася, тепер вже сама міркувала:
— Ось і корися хлопчику, — говорив Григорій Лісницький.
— Варто було служити козацтву, кров проливати, якщо така
шана.
Теж говорили Іван Груша, Тимофій Носач, Павло Тетеря,
Петро Дорошенко, Євстафій Гоголь та інші полковники.
Більше всіх був незадоволеним Виговський. Стільки років
був першою людиною після гетьмана Богдана Хмельницького
і раптом знову залишився першою людиною, але вже після
нового гетьмана.
Сам Хмельницький, за життя якого ще було вирішено у
козаків вибрати Юрія Хмельницького в гетьмани, відхиляв
козаків від цього вибору.
— Цю думку облиште, — казав Богдан, — Юрію не треба
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бути гетьманом — хай рядовим козаком служить. Час тепер
не такий... Є у вас гетьман: Виговський, його і вибирайте.
Але козаки торочили своє: “бути Юрію гетьманом, і вся
мова”.
Так і вийшло.
Виговський говорив: “украв Хмельниченко у мене булаву,
украв”.
Та більше всього злилась на це “викрадення” дружина
Виговського, гонориста полька, пані Марія.
Як полька, вона не могла вибачити Україні, що
та відокремилась від Польщі і пішла під високу руку
московського царя; як полька і патріотка, що мала вплив
на чоловіка, вона збиралась діяти на користь Польщі і на
шкоду ненависної для Польщі Московії, яка з кожним роком
страшно зміцнювалась.
Пані Марія, як жінка розумна і вільнолюбна, хотіла
грати визначну політичну роль і керувати своїм чоловіком,
очікуючи тільки обрання його гетьманом. На жаль! Вдячність
до старика Богдана примусила козацтво обійти гетьманством
Виговського і вручити булаву Юрію.
Допустимо, що Виговський, залишаючись генеральним
писарем і при неповнолітньому Юрієві, мав би більше
впливу, ніж при розумному, дуже досвідченому й енергійному
Богданові, але... У Богдана Хмельницького дуже велика
рідня — рідня багатих, сильних і впливових, котрі, звичайно,
перш за все могли побажати Юрія Хмельницького підкорити
своєму впливові і затерти генерального писаря Виговського.
Це добре розумів Виговський, це добре усвідомлювала і
пані Марія. Звідси її озлобленість, звідси її незадоволення
Виговським.
Україна того часу, у всякому разі, вимагала гетьмана
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розумного, енергійного, впливового та умілого.
“Відторгнувшись від Польщі, Україна не з’єдналась ще з
Московією в одне тіло і, залишаючись зі своєю окремішністю,
повинна була служити предметом розбрату між сусідами, які
хотіли нею заволодіти”.
Боротьба між Москвою, Варшавою і Константинополем
через козацтво далеко не скінчилася з приєднанням
Малоросії до московської держави.
Москва намагалась закріпити за собою Малоросію;
Варшава ж намагалась відтяти у Московії цю благословенну
Богом країну, населену хоробрим народом; Константинополь
з підлеглим йому кримським ханом теж не хотів випускати
з рук землі, котру так легко — порівняно звичайно, — було
грабувати в той час, коли Малоросія відбивалась власними
силами, а не в з’єднанні з Москвою.
Польща особливо інтригувала.
Таке було положення Малоросії зовні.
Всередині ж Малоросію треба було перебудовувати на
цивільний лад, і тут була купа непорозумінь.
Проти пригноблювачів-поляків піднявся весь народ, і весь
народ скинув з себе ярмо Польщі.
Всі в цей час були воїнами, отже, рівними між собою
козаками, хоч і мали, звичайно, керівництво, а все ж таки,
як браття по зброї, були, повторюю, рівні між собою. Але
боротьба скінчилася, укладено мир, загального озброєння
вже не вимагалось, козацтву доводилось розпадатись на
воїнів і мирних громадян — городян і селян.
Воїни повинні були стояти на захисті утворюваних
порядків речей і, отже, отримати права та переваги, тобто
владу і силу, й перетворитись у клас привілейований.
Козаки воїни не носили ніяких повинностей, навпаки,
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цілі села були передані козацьким чиновникам, як рангові
маєтки, і таким чином поселенці могли підпасти під свавілля
козацького стану, які були раніше під свавіллям панів
польських і шляхтичів.
Само собою зрозуміло, Москві необхідно було ввести
“уклад”. Не могла ж вона приєднати до себе якусь загально
войовничу країну, яка щохвилини спалахувала і зброю
виймала.
І поляки в свій час домагались обмеження чисто
військового стану і вводили реєстри, тобто вважали тільки
тих козаками, хто був записаний в реєстр.
Народ же хотів весь перетворитися в козаків, або бути
вільним.
— Козак людина вільна, хочемо бути вільними!
Але свобода козаків була дуже важкою для держави,
яка мала цивільний уклад, бо козаки, крім свободи, нічого
не знали. “Український народ не мав ані трохи політичного
виховання”.
Коли Богдану Хмельницькому треба було підняти всю
Малоросію, він у своїх універсалах проголошував весь
народ козаками, і народ легко йшов за Богданом, бо його
універсали, як мовиться, “попадали в жилу”, були до серця
і розуму народу, який тільки і бажав повного позбавлення
від ненависних реєстрів.
І під час боротьби реєстри зникли, всі стали вільні, всі
ополчились, спільними зусиллями завоювали свої права.
Які?
Знов іти в селяни і мирні громадяни, бо з усього населення,
що тримало в руках зброю, козаками могли залишитись лише
сорок тисяч і жодним чоловіком більше.
Сорок тисяч озброєних, решта беззбройні і мирні. Сорок
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тисяч привілейованих, сотні тисяч обтяжених повинностями
і підлеглістю.
Під час гетьманства Хмельницького ці мирні люди
були найбільш войовничі і відкидали своє поневолення.
Проте Богдан Хмельницький — людина розумна і сильна,
енергійна й далекоглядна — уміло справлявся із свавіллям
мирних громадян. Та і вони, бачачи необхідність цивільного
влаштування, підкорялись обставинам і хотіли над собою
тільки такої влади, яка б не дала їх в кривду сильному. Такою
владою була влада царя московського.
Саме сорокатисячне козацтво теж роздвоїлось.
Не могли бути козаки всі рівними. Дисципліна не могла
бути відсутньою у війську; не могла сорокатисячна озброєна
маса, в кожному із своїх членів бути господарем справи.
І ось стали біля гетьмана гуртуватися козацькі значні,
тобто ті, що групувались біля знаків гетьманського
достоїнства — булави і бунчука. Колишні “бунчукові
товариші” зробились чиновниками, а отже начальниками і
командували над рештою козаків, яких на відміну від себе,
значні козаки назвали козацькою чорнотою.
Гетьманська влада, з приєднанням Малоросії до
московської держави, значно зміцніла. Хоч і гетьман залежав
від ради і обирався на раді, але не треба забувати, що
гетьманом був Богдан Хмельницький, який користувався
загальною любов’ю і повагою, і котрий в силу цієї любові,
довір’я й поваги, частенько таки порушував права народних
зборів, не чекаючи ніяких виборів, самочинно призначав
чиновників.
Звичайно, не один тільки Фамусов, коли “представлял
к крестишку или к местечку, радел родному человечку”,
— радів цим людям і Хмельницький. Його оточували рідні,
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друзі і знайомі, вони і підвищувались в значні козаки. Ці,
призначені ним чиновники, складали і його особисту силу.
Вони охороняли гетьмана, на раді стояли за нього, готували
рішення, догоджаючи гетьману. Словом, підсилюючи владу
гетьмана, підсилювали і свій вплив на справи громадські.
Рада народна існувала тільки на слові, керували нею,
значні, а часто складалась вона із одних тільки значних. Само
собою зрозуміло, таке ведення справи породжувало тільки
незадоволення. Для незадоволених залишалось пристанище.
Пристанищем цим було 3апоророжжя, де існувала та
безшабашна і безалаберна чисто козацька свобода, яка
нічого не хотіла знати, нікого визнавати, крім тих, звичайно,
кого вони самі над собою ставили, та і то умовно: “добрий
— начальствуй, недобрий, зараз тебе к чорту в шапку під
саму підкладку”.
Запорожжя повнилось незадоволеними. Великі степи по
обох берегах Дніпра могли вмістити всіх городових козаків
і всіх переселенців, якби такі задумали тікати в ці степи,
шукаючи буйної свободи, якої їх позбавляли в гетьманстві,
тобто в землях, що правились гетьманом. Малоросія сама
себе ділила на Запорожжя та на Гетьманщину, і вільне
Запорожжя, зрозуміло, не хотіло підкорятись Гетьманщині.
Приймаючи до себе незадоволених, воно зміцнювалося з
кожним днем, і навіть, вступало у відкрите суперництво з
Гетьманщиною.
Запорожжя відчувало, що гетьманські порядки і устрої
скують, нарешті, і свободу Запорожжя.
Читач, очевидно, пам’ятає, що Богдан Хмельницький,
починаючи справу звільнення Малоросії, спершу пішов у
Запорожжя і тут, в Січі Запорозькій вибраний був гетьманом.
І ось запорожці, зміцнівши втікачами з Гетьманщини,
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почали говорити про свої права на головний вплив.
— І чого вони, бісові діти, владу захопили!... Та хто ж
цвіт козацтва? Ми, запорожці!
— Вірно! — кричали козаки.
— Хто почав звільнення України від Польщі? Ми,
запорожці!
— Гарно! — обзивалась юрба.
— Богдан Хмельницький на чолі йшов, а хто його вибрав
в гетьмани і в славу поставив? Ми, запорожці!
— Славно! — підхопила юрба.
— Так, не їм, гетьманцям, слід і справами України
розпоряджатись, а нам — запорожцям.
— Правильно, правильно!
— Підемо, і всіх їх, бісових дітей, та й потріпаємо!
— Гайда! — відзивалася схвильована юрба. Але потім
притихала до нового спалаху.
Чи легко було, однак, Запорожжю потріпати Гетьманщину,
правильніше, значне козацтво?
Мабуть, легко!
Значних не з’єднувала єдність мети і намірів, — кожний
переслідував перш за все вигоди, один під одним рив яму і
сам у неї попадав; кожний хотів іншого спихнути, потоптати,
і сам наражався, в свою чергу, на такі ж неприємності від
своїх товаришів.
Така була Малоросія при обранні Юрія Хмельницького
гетьманом у своєму внутрішньому настрої.
Як же стояла Малоросія у своїх відносинах до московської
держави, під руку якої вона піддалась, і до польського
королівства, з-під руки якого вона вийшла?
За щучим велінням нічого не робиться в реальному житті,
так робиться тільки в казках.
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Не могла одразу перетворитись і вся Малоросія:
відторгнувшись від Польщі, на другий же день і забути цю
Польщу.
Народ, вся величезна маса народу, “тримався сліпо царя
московського”. Спільність віри, спільність плем’я, так би
мовити, “інстинктивно” схиляли народ до найповнішого
об’єднання зі східною Руссю.
Народ вже попробував, що значить бути під владою панів,
які майже не визнавали королівської влади, і в самодержавній
волі московського царя бачили захист слабких від свавілля
сильних.
Народ на царя завжди дивився як на представника Бога на
землі, навіть більше — як на його замісника. Самодержавство
народу до вподоби зовсім не тому, що народ бажає над собою
суворої і сильної влади. Ні, а тому, що самодержавство для
нього запорука Божої правди, Божого розуму.
Царю самодержавному немає необхідності кривити
душею і догоджати партіям. Для нього, як і для Бога, всі
однаково рівні, всі однаково любимі, всі однаково захищені.
Самодержавство не йде на поступки для підвищення прав
одних над правами інших, самодержавство не знає партій,
самодержавство милує і карає всіх однаково. Найкраще
для себе визначення самодержавство знайшло на початку
знаменитого маніфесту від 10 лютого 1861 року, де
говориться: “Божим провидінням і священним законом
престолоуспадкування, що були призвані на прабатьківський
престол, ми, у відповідності покликанню, поклали в серці
своєму обійняти нашою царською любов’ю всіх вірних наших
підданих”.
Так дивиться на себе самодержавство, так дивиться на
самодержавство і народ.
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Висловлений погляд у 1861 році був таким же 1657 року,
коли Україна в особі свого народу пішла під високу милість і
сильну руку московського государя, в цілковитій впевненості,
що ця сильна рука захистить її від ворогів зовнішніх, а висока
милість — від ворогів внутрішніх.
Так дивився народ.
Не так дивились козацькі старшини, значні козаки і
багаті мешканці міст. Вони хотіли устрою України на зразок
польського, із сеймами і сеймиками, польськими хатами,
розмовами і вільним шляхетством.
Гай-гай! “Не відповідала такому направленню
самодержавна організація московської держави”.
Україну навіть сам Богдан Хмельницький, “наперекір
бажанням свого народу”, хотів приєднати до московської
держави на правах союзу федеративного, але народ захопив
Богдана і він віддався під руку московської держави не
умовно, а безумовно. Та інакше й бути не могло. Інакше
московська держава й не прийняла б Україну під свій
протекторат, під свій захист.
Думку про федеративний союз або з Польщею, або з
московською державою особливо наполегливо підтримував
при Богданові Хмельницькому генеральний писар
Виговський, котрий сподівався бути гетьманом після
Хмельницького.
Старшини і значні козаки були на боці Виговського.
Всім хотілося польських порядків, всім їм не хотілося йти в
підлеглість і повну залежність від Москви.
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РОЗДІЛ II
(Відсутні 4 сторінки розділу).
— А ти його біля себе тримай, лучче буде.
— Та ж кажу — зірвалося, кохана моя.
— Не повинно таке слово зриватися у тебе, Петрусь...
А чи знаєш ти, що за цим словом слідує?
— Що, Оксаночко? Нічого, — сказав Петрусь трохи
розгублено.
— Нічого! — повторила Оксана. — У тебе за цим словом
до дружини зневага стоїть, а у мене за образу помста руку
підштовхує.
Оксана подивилася на Петруся такими очима, що його
навіть в жар кинуло.
Оксана разів два пройшлась по світлиці і, зупинившись
перед чоловіком, запитала:
— Ні, ти-то як?.. Ти чию сторону тримаєш: Виговського,
Лісницького чи Юрія?
— А ти, Оксаночко? — запитав замість відповіді Петрусь.
— Тобі до моєї відповіді діла немає, ти свою дай... У тебе
питають, а не у мене.
— Я для того, щоб разом стояти.
— Добре, разом так разом... Ти мені як порадиш, за кого?
— За Виговського, Оксаночко.
— За поляка і за його жінку, польку?
— Виговський, Оксаночко, розумний. Його сам Богдан
в гетьмани пророчив.
— Ну і стій за свого Виговського.
— А ти ж за кого, Оксаночко?.. Григорій Лісницький,
сама ж казала, не воїн...
— За Хмельницького Юрія я стою і ні за кого більше... Він
обраний, йому і бути. В Хмельницьких наша слава козацька.
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— Обраний, обраний, але що ще велика чигиринська
рада скаже. Юрія поки залишили на гетьманстві, ось і все.
— Його і виберуть.
— Видно буде.
— Ми стояти за нього будемо, — сказала Оксана.
— І ми за Виговського постоїмо, — відповів Петрусь.
— Народ сильніший ваших старшин, а народ за Юрія.
Піди послухай народних розмов і розмов чорних козаків. Там
прямо кричать, що “хоча він і молодий, але слава наша хай
буде така, що у нас гетьман Xмельницький”! З цим словом
не воюють шаблями, цьому слову сліпо підкоряються... Голос
народу — голос Божий...
— Старшини Виговського кличуть.
— У старшинства своя є мета: воно боїться, що в нього
владу над поневоленим народом відберуть, на прибуток
його наляжуть... Знаю я наше старшинство: при Богданові
була два роки — і надивилась, і наслухалась. Хіба
Богдан Михайлович не був суворим, а й його не слухали,
свавільничали.
— Ну і виходить по-нашому, що Юрій Хмельницький не
гетьман. Якщо при Богданові свавільничали, що ж тоді при
Юрієві буде?
— А те і буде, що при Богданові. Богдан утихомирював
свавілля, тому що народ був за нього. Силою народу він
підтримувався і справлявся зі свавіллям, старшин не
боявся. І за Юрія народ буде. Посадіть Виговського вашим
старшинством, він старшинству і потуратиме, тому що від
нього поставлений, ним і триматиметься. Та що там говорити,
народ пересилить. І старшини всі перед народом замовкнуть.
Оксана закінчила свою мову таким тоном, ніби все і всіх
перемогла.
22

Пройшовши ще разів зо два по світлиці, вона мовила:
— Знаю я, чому так Марії Виговській гетьманства
хочеться. Посол, польського короля Яна Казиміра
Беньовський її до Польщі тягне... Все я бачу, все я знаю...
— Навіщо жінку ославляти, Оксано?
— Чим я її ославляю, що правду кажу?.. Беньовський
людина спритна, розум єзуїтський; хоч кого, як хміль
тичинку, обів’є.. Іван-то Виговський дивиться на все очима
пані Марії, Марія дивиться на все очима Беньовського, ну а
Беньовський від Яна Казиміра навіщо, думаєш, присланий?
Оксана запитала і сама відповіла:
— Не для того ж, звичайно, щоб козаків умовляти в
москалів у вірнопідданстві залишатись. Смуту він сіє,
принади розсипає, до Польщі знову спокушає... Бути лиху,
якщо Юрій на гетьманстві не залишиться.
— Бути кабалі, якщо залишиться, — відповідав Лініченко.
І “чоловік”, і його “жінка”, кожний залишилися при
своєму.
РОЗДІЛ III
Увечері того ж дня дружина Виговського вкотре
посварилась з чоловіком. До Виговського зібрались його
двоюрідні брати: Данило, Костянтин і Сидір, генеральний
суддя Богданович-Зарудний, обозний Носач та Павло
Тетеря.
Дружина Виговського зустріла їх не дуже привітно.
— Щось нині нам не та шана від пані, — сказав Носач,
підкрутивши вуса.
— Який заслужили, такий і є. Я вам ще й горілки не дам,
пийте воду.
— Чому так? — вигукнув Богданович-Зарудний.
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— А так!
— Загадка, — похитав головою Тетеря.
— Ніякої загадки, — відповіла пані Марія, сміючись. —
Гетьманом над вами дитина, ну і шана вам як дітям. І горілки
вам ні-ні, пийте воду.
Козаки засміялись.
— Гарно! — вигукнули Виговські вголос.
Пані Марія продовжувала:
— І діло я кажу вам, панове старшини, діло!.. Тепер з-за
спини Юрія, хто що захоче, той те і зробить. Необхідний
гетьман досвідчений, владний, самостійний. Московія на
нас свою пельку відкрила, щоб зараз же проковтнути без
залишку, а ми будемо під Юрком ходити і гетьмана няньчити.
— Діло, діло, — повторили Виговські.
— Та і гетьманство ще від Юрія не втікло... Виросте,
розуму набереться — і вибирайте.. Хай Богдан великим
був, — ще не значить, що і Юрій великим буде. Йому вже
тепер шістнадцять, а толку?.. Хлопчик є хлопчик...
— Ну, все-таки, — почав було Богданович-Зарудний,
вихователь Юрія, але пані Марія його перебила:
— Що “все-таки”? Що ви, пане, добросовісно його вчите
— це безсумнівно, а що-небудь сказати про його розум все
ж не можете...
— Розвинеться ще, — спробував заперечити БогдановичЗарудний.
— Ну тоді і хай гетьманствує. Я про “зараз” кажу,
що нам треба, а не про те, що з Юрія з часом вийде. У
нас гетьманство не спадкове, а виборне. За прізвище
Хмельницького триматись нічого... Ми за розум і відвагу
тримаємось, а не за прізвища. Богдан Михайлович багато
зробив для України (у неї на губах промайнула насмішка),
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а щоб його справу доробити, як належить, необхідний не
Юрій, та й прямо скажу і не рід Хмельницьких.
Козаки похнюпились.
Пані Марія розхвилювалась.
— Тепер час настав вольності свої берегти. Не такий
московський устрій, щоб нас на волі залишати: потрошки
будуть затягувати і зовсім затягнуть. Он чоловікові
яку догану прислали, що він царя про смерть Богдана
Хмельницького в Москву не сповістив; а що його сповіщати,
якщо у нас свій уряд є? Помер гетьман — скликай раду,
обирай іншого...
— Вірно, вірно!
— А тут догана... А що ж воєводи царські самі дивились?..
Тепер, слава Богу, наслано їх нам із стрільцями московськими
достатньо. Он в Києві воєводствує Бутурлін, а в Білгороді
Ромодановськнй. Знали вони і доповідали б. У нас, кажу,
свій уряд. Доповідати, значить побічно дозволу на обрання
нового гетьмана просити. Москва проста-проста, а куди
хитра. Пришлють папір, співчуття на папері висловлять,
на раду і вибори благословлять, а потім не запитай у них
іншого разу благословення на раду, так вони тобі себе
покажуть. Боронитися від Москви треба, і-і-і як боронитись.
Ми з Москвою ще не тягались, вона нас ще не знає, а тому і
насідає. Отож, аніж кров в майбутньому задарма лити, лучче
нині почати права і вольності відстоювати і міцно стояти. Ну,
а щоб міцно стояти, гетьман потрібен, а не лялька.
— Правда, правда, — сказали замислено козаки.
Носач тільки заперечив:
— Нічого з народом не поробиш. Бач він свою славу в
Хмельницьких бачить. Уговори його, пані, спробуй.
— Коли б я на раді була, умовила б... Що народ?.. Хто
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сильніше крикнув, той і приз взяв, за тим він, народ ваш, і
біжить, хоч у прірву з ним скачи. Ви одне мені скажіть: чи
правду я кажу?
— Правду, пані.
— Бажаєте гетьмана іншого?
— Бажаємо, безсумнівно бажаємо!
— Ну так треба діяти.
— Як?
— Ну вже змилуватись, видно, над вами — горілки вам
дати, може краще бачити будете.
Пані Марія засміялась, спритно повернулась на каблучках
і легко фуркнула зі світлиці.
Сам Виговський, який мовчав весь час, тепер зітхнув на
всю ширину грудей.
— О-о-ох, оце так зітхання, — сміючись відмітив Тетеря.
— Зітхатимеш! — мовив нарешті Виговський. Він потер
собі лоба, потім провів рукою по обличчі, ніби знімав з нього
щось і заговорив:
— Жінка права!.. Москва на нас зуби точе. Не сьогодні
— завтра всі наші вольності прахом підуть. Ось і тепер мене
сповістили, що їде до нас царський посол, боярин Артамон
Сергійович Матвєєв. І йому наказано сказати мені виговора
за те, що не повідомив про смерть Богдана Михайловича.
Але це що виговор? В одне вухо впустив, в інше випустив.
Хай виговорюють. А прочув я, що наказ везуть про збирання
кормів для царевого війська, яке по великому царському
ділу, — по якому — нам і говорити не велено, — прийде
на Україну.
Старшини захвилювались:
— З якої радості їм корми готувати?
— І наказано з оранди брати.
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— Та це ж до нас в кишеню москалі лізуть.
— І в душу лізти наказано.
— Як в душу?
Старшини підсунулись.
— Відомо вам, панове, що митрополит наш помер, і везе
той же Матвєєв Артамон Сергійович пропозицію царя, щоб
київський митрополит був у підлеглості патріарху Нікону...
Значить в результаті виборів митрополита права наші будуть
також порушені, а це вже в душу лізти.
Старшини помотали головами.
Виговський продовжував:
— Відбиватись від усього цього треба, а як?.. Хіба
Юрій Хмельницький відіб’ється?.. Якщо ми будемо за
нього відписуватись, Москва може до нього своїх пестунів
приставити. На народ нам сподіватись нічого... Народ наш
за Москву стояти буде... Тут наші, — Виговський понизив
голос, — старшинські права в корні порушуються. Боротися
треба, а з Юрієм на чолі не поборешся.
— Бери ти, булаву! — крикнули старшини.
— Спасибі! Після трудів військових я рад відпочити
і ніякого урядовства і начальства не бажаю, — відповів
Виговський.
Носач потріпав його по плечу.
— Годі, пане генеральний писарю, ми не хлоп’ята...
— Так і я не, хлопчик. Бери, кажете, булаву!.. Я друг сім’ї
Хмельницького, чи мені від його сина булаву відбирати...
— Та коли ми бажаємо, — заперечив Тетеря
— Незручно!
— Ну, незручно це ще неохота! Ламайся, Виговський,
на раді, а тут якщо, повів мову про порушення наших
вольностей і про необхідність вольності відстоювати, так
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говори нам прямо: візьмеш булаву чи не візьмеш?
— Та коли нав’яжете, візьму!
Слово “нав’яжете” Виговський підкреслив.
— Ти про обрання Юрія кому-небудь відписував? —
спитав один з Виговських.
— Як я міг відписувати про обрання Юрія, якщо Юрія
не вибрали, а вся старшина залишила його за гетьмана. Я
так і писав до путивльського воєводи Зузіна, що “гетьманом
всі старшини залишили поки що Юрія Хмельницького, а
згодом, як буде, не знаю; але незабаром після поховання тіла
Богдана, буде рада всієї старшини і певної частини чорноти,
а що на ній нарадять — не знаю”.
— Так, так, так, — подібно до качок протакали старшини.
— Ось що, — сказав Тетеря, — як збереться рада в
Чигирині, напередодні ради треба буде сказати Юрію,
щоб він за малолітством своїм відмовився, а ми оберемо
заслуженого.
Виговським пересмикнуло.
— Чого ж прямо не сказати, кого оберемо, — заперечив
Носач. — Зробимо, як говорив Богдан, оберемо кого він
вказував. Хай гетьманствує Іван Виговський.
Виговський засіяв від задоволення.
— Може другого кого-небудь порадите...
— Не ламайся! — заперечив брат його Данило
Виговський.
Носач засміявся:
— Як не ламатись... Це ж звичай, манера така козацька.
Не поламайся, скажуть: бач зрадів, а поламайся, так сам
потім говорити можеш: “не хотів, та упросили”.
Засміялись всі, засміявся і сам Виговський.
Ввійшла пані Марія.
— Ох, та як вам тут весело! А в мене і горілка готова.
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— І вчасно! — вигукнув Богданович-Зарудний. — Ось і
вип’ємо за здоров’я нового гетьмана.
— Як нового? — запитала пані Марія, пильно подивившись
на чоловіка.
Але їй у відповідь Тетеря мовив:
— Та заодно і за гарну гетьманшу — пані Марію.
Пані просіяла, але потупилась.
— Так вже й гарну, пане Павле? — сказала вона
кокетливо.
— І ця ламається! — засміявся Носач.
— Прошу, панове, — сказала Марія і, пропустивши
гостей, обняла чоловіка за талію й пішла за ним останньою,
шепнувши по дорозі: “мир, мій гетьмане”.
Виговський потиснув дружині руку.
РОЗДІЛ IV
27 серпня 1657 року поховали Богдана Михайловича
Хмельницького в Суботові, а 24 серпня в Чигирині зібралась
рада.
Ще тіло Богдана (помер 15 серпня)* було в домовині, як
уже старшини і Виговський приступили до Юрія.
— Я був другом сім’ї вашої, — улесливо говорив Юрію
Виговський, — сам знаєш, що, помираючи, Богдан наказував
мені бути над тобою опікуном, і я, пам’ятаючи наказ його,
не покину тебе і все краще тобі раджу.
Юрій обняв і поцілував Виговського.
— Знаю, що поганому не навчиш.
— А ти послухай мене...
— Слухаю, дядю Іване, ось як слухаю, — відповідав Юрій.
— Небезпечне твоє становище, Юрію, і-і-і яке небезпечне.
*Всі ці дати не відповідають офіційним

29

Богдан Хмельницький

Юрій Хмельницький
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Ти молодий чоловік, а козацтво старе. Нарікають козаки на
старшин, що поставили тебе на місце батька, збираються в
кола, кричать: “не будемо підкорятись малолітку”.
— Що ж роботи?..
— Ось рада буде велика: вийди перед козаками,
поклади булаву і відмовся від гетьманства. Це тобі любов і
прихильність козаків дасть.
— А потім що? — запитав Юрій.
Честолюбство вже говорило в юнакові, слава батька і
його манила до слави.
— Почнуть тебе просити.
— А мені знову відмовлятись?
— Відмовлятись.
— І потім все кинути і в простого козака перетворитись?
Виговський подивився на Юрія і здивувався. Перед ним
стояв юнак з блискучими очима, на обличчі якого проступала
енергія. Очевидно, самолюбство його було зачеплено.
— Навіщо все кидати?.. Козаки тебе не відпустять. Ну ти
три рази відмовся, а потім візьми булаву і робись гетьманом.
Тоді твоє становище не буде небезпечним. Рада обрала, а не
старшини. І відмовлявся, але примусили.
— А як примушувати не будуть?
— Так у нашому звичаї не ведеться. І знов, згадай, чий
ти син? Богдана Михайловича. Ради батька твого тебе не
просити, а молити будуть.
— Добре, — сказав Юрій неохоче.
— На мене, як хочеш, — сказав на цей “неохочий тон”
Виговський, — я тобі як друг всієї вашої сім’ї раджу. Мені
не віриш, так, мабуть, і я від писарства відмовлюсь, якщо
тебе гетьманом не залишать.
Юрій просіяв.
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— Чесне твоє слово?
— Навіщо мені брехати?.. Я стомився, я радий відпочити,
я ніякого урядовства і начальства не бажаю.
— Все зроблю, дядю Іване, як радиш, — сказав Юрій.
Виговський, промовчавши, запитав:
— А що не чув, що за бенкети такі йдуть у твого
вихователя Лісницького Григорія?
— Не чув.
— Чи не споює він і не прикормлює козацтво, щоб йому
булаву вручили і бунчуком осінили...
— Ось бачиш! — сказав злякано Юрій, але Виговський
посміхнувся.
— Не Григорію в гетьмани лізти. Не обійти йому Юрія і
Івана Виговського. Та коли б нас і обійшов, так є кращі за
нього люди, що гетьманами стати можуть: обозний Носач,
полковник переяславський Тетеря Павло, прилуцький Петро
Дорошенко та мало хто...
— От і не слід мені відмовлятись, — захищаючись сказав
Юрій, — бач скільки охочих до булави!
— Не охочих, а добрих людей. Ні я, ні Носач, ні Тетеря,
ні Дорошенко булави не хочемо, а так думаємо, що якщо
вибирати, так із нас, а не з Лісницького з приятелями. Тут
прикро, що вихователь він твій, і проти ж тебе... Ти з ним
обережнішим будь.
— Гаразд, — відповів Юрій.
Наїжджали до Юрія й інші старшини козацькі: були
і Носач, і Тетеря, і Богданович-Зарудний і всі з одними
й тими ж розмовами: “шумлять козаки, говорять, що не
будуть слухатись гетьмана, який пороху не нюхав і кров’ю
нехрещений”.
— Хай подивляться на мене в полі ратному! — говорив
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Юрій не без самолюбства і не без хлопчачого запалу.
Голова у Юрія паморочилась. Батько був першою
людиною, йому першість віддали, а тепер вимагають відмови.
— Не в цім справа, Юрію. Треба, щоб тебе рада
затвердила, тому що гетьманом тебе козацькі старшини
залишили, як замісника. Ну, а щоб на раді твоє обрання було
справжнім, необхідно не раз і не два відмовитись.
Юрій слухав. В душі він згоджувався з порадниками і
разом з тим боявся за можливість втратити владу.
Не дуже далекоглядний, але самолюбивий Юрій не йшов
у роздумах далі бажання стояти на чолі козацтва. А як
керувати і що робити — цього він рішуче не розумів.
“Та і навіщо? — думалось йому, — такий розумний
генеральний писар, як Іван Виговський, все без нього
скерує”.
Не так думали, як ми бачили, Виговські.
РОЗДІЛ V
Петрусь Лініченко, дякуючи Оксані, людині близькій
сім’ї Богдана Михайловича, був звеличений, підвищений,
потрапивши в реєстрові козаки і навіть в сотники. Проживали
вони в Чернігові. Дякуючи близькості Оксани, Петрусь бував
у домі Хмельницького й у домі Виговського.
Однак більше тягнуло Петруся в дім Виговського. У
Виговського жилося веселіше. Хмельницький останні роки
свого життя був похмурий. Переживши багато потрясінь
і втрат, не зовсім задоволений результатом боротьби
своєї з Польщею, Хмельницький хирів, нудив світом,
закривався, збирався в монастир, відкидав цю думку, знову
до неї повертався і нарешті помер, нудьгуючи та марячи
невдоволенням.
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Виговський вже піднімав свій стяг, як раптом козацьким
старшинам, присутнім при останніх днях Богдана
Михайловича, прийшла в голову думка порадувати старого
обранням сина його, Юрія, гетьманом.
Богдан подивився на старшин, вдячно усміхнувся; але
заперечливо похитав головою:
— Спасибі на доброму слові. Але облиште цю думку:
Юрій молодий, куди йому гетьманствувати? Ось вам гетьман.
Богдан слабіючою рукою показав на Виговського.
Виговський став повторювати свою улюблену фразу: “після,
трудів військових я рад спочити і ніякого урядовства та
начальства не бажаю”.
Старшини гукнули:
— Будь здоровий на гетьманстві Юрій Хмельницький!
Богдан посміхнувся і сказав:
— Будь по вашому, але ви тоді Юрія не залиште. Радьте,
підтримуйте, наставляйте.
Виговський залишився, як несолодко посьорбавши: бути
гетьманом була заповітна мрія і його, і особливо пані Марії.
“Не миттям так рублем*, а гетьманом буду!” — думав
Виговський.
“Кров’ю, вогнем і залізом, але гетьманом чоловіка
посаджу”, — говорила собі пані Марія.
Марія і Виговський розмірковували з приводу того, що
Юрій вирішив відмовитись, коли прийшов до них Петрусь
Лініченко.
— Недурний козак цей Петрусь, — сказала пані Марія і
наказала кликати Петруся.
*Рубель — старовинний прилад для прасування білизни.
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Петрусь увійшов.
— Здоров був, Петрусь! Ну що твоя Оксаночка?
— Нічого, здорова.
— А що твоя сотня?
— В якому смислі пан писар справляється?
— Ну як на чигиринській раді діяти буде?
— Та як захочу, так і діяти буде.
— Ну ось і до діла близько... А пан Лініченко куди
схиляється? — запитала Марія.
— Та коли догоджати жінці, то за Юрія, а коли догоджати
Україні, то за чоловіка вашого, пані Маріє.
— Ну, а кого Петрусь Лініченко більше любить?
— Перше Бога, потім вітчизну, потім жінку.
— Отже, голос Петруся і його сотні?..
— За Івана Виговського.
— Спасибі! — відповіли.
Іван Виговський однак сказав із сумом:
— Юрія залишать... Такий звичай козацький. Раз обрали,
без провини не знімуть, а у Юрія яка ж вина: молодість? Так
хто ж винуватий, що пізніше родився.
Петрусь захитав головою:
— Так то так, а все ж Юрію гетьманом бути не годиться.
Молодий... Для його слави робити доводиться... Козак
хай кожний сам свою славу добуває: на цьому козацтво
тримається. В цьому все і завзяття козацьке.
— Правильно! — сказала пані Марія.
Вона підсунулась до Лініченка.
— Мій бабин розум надумав дещо... Так як пан Лініченко,
так й інші бачать, що без пана Івана — хай він мені чоловік
— все одно уряду не буде. Ось, кажу, я своїм бабиним
розумом і надумала: залишити Юрію гетьманське звання
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до того часу, поки він розуму набереться, а тимчасовим
гетьманом вибрати Івана...
— Гарно надумано! — вигукнув Петрусь, — і не бабиному
розуму так до місця.
Пані Марія почервоніла від задоволення.
— Юрій, — продовжувала вона, — буде відмовлятись,
козаки стануть просити. Ось тут і заговорити про тимчасового
гетьмана... Чи не правильно?
— Правильно, пані.
— Немає у нас людини, хто б заговорив.
— Я скажу, пані Марія! — вигукнув Петрусь.
— А Оксана? — кокетливо запитала Марія.
Петрусь подивився у звабливі очі Марії і вигукнув:
— Що Оксана!.. Оксана Оксаною і залишиться. Козаку
слава необхідна, козаку славі і кланятись. Жінка не слава,
а Виговський — слава козацька. Його на чолі поставимо і
собі славу добудемо. А буде козак в славі, і Оксана, що від
нього відвернеться? Знову прийде й вклониться.
— Правильно, Петрусь, правильно, — підтверджувала
Марія і грала очима з молодим козаком.
Лініченко поїдав гарну жінку.
— Так на тебе можна надіятись, Петрусь? — запитала
Марія.
— Як на стовп камінний зіпніться: не здам, не відступлю.
РОЗДІЛ VІ
Наступило двадцять четверте серпня, день очікуваної
великої ради. Довбиші вдарили в казани. Багато людей
кинулося у відкрите поле, а раду призначили у дворі
Хмельницького, куди вже з’їхалось все старшинство і маса
значних козаків.
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Коли “чорні козаки” і селяни прибігли, двір уже був
повний і ворота замкнені. Величезна юрба залишилась перед
будинком, але це ніяк не заважало цій юрбі висловлювати
свої побажання. Говір йшов у дворі, крики і гамір йшли перед
двором біля наглухо запертих дверей.
Але ось гамір у дворі вщух.
— Тихіше, бісові діти, — пронеслося в юрбі, — у дворі
щось діється.
Потрохи стих гомін і в натовпі лунали окремі викрики.
Комусь прийшла в голову думка залізти на ворота, за ним
поліз другий, третій, четвертий, десятий. Незабаром верх
воріт був нанизаний сидячими.
— Кажіть, що там? — кричали сидячим на воротах, хто
бачив, що відбувається у дворі,
— Нехай вам... Будемо говорити, тільки мовчіть!
І ті, що сиділи на воротах, передавали в натовп все, що
бачили.
Гомін у дворі замовк в ту хвилину, як на ґанок появився
молодий гетьман.
Юрій Хмельницький вийшов на ґанок з гетьманською
булавою в руках, за ним винесли бунчук, яким його осінили.
Поруч з ним стояв по праву руку генеральний писар
(звання рівне канцлеру) Виговський, наліво обозний Носач,
поруч з Носачем стояв генеральний суддя БогдановичЗарудний.
Юрій низько вклонився раді.
Козаки зняли шапки і на поклін відповіли поклоном.
Юрій підняв булаву.
— Панове рада! — почав він дещо тремтливим голосом і
зупинився. — Панове рада, — повторив він і продовжував:
— Низький вам уклін за гетьманський уряд, який ви дали
37

мені в пам’ять мого батька (голос Юрія здригнувся, козаки
познімали шапки, більшість перехрестились, молячись в
душі за покійного Богдана), але я молодий, недосвідчений,
не моїми ще не міцними руками тримати булаву гетьманську.
Не мені, молодому, недосвідченому нести таке важливе
достоїнство. Ось булава, — Юрій поклав на стіл булаву,
— а ось бунчук! — він дав знак тим, що тримали бунчук,
положити його на стіл і додав: — Вибирайте в гетьмани
іншого, старшого за мене і заслуженого.
Юрій вклонився, подивився на Виговського, Носача і
Богдановича-Зарудного й зайшов у світлицю.
Погляд, кинутий Юрієм на Виговського й інших, ніби
говорив їм: “ну, дивіться ж, дотримайтесь обіцянки”.
Як Виговський, так і Носач, і Богданович-Зарудний
прийшли до Юрія заявити про необхідність, щоб він
відмовлявся від гетьманства, і бачачи його упертість, казали
йому, що й вони відмовляться від своїх звань, і тоді козаки
повернуть йому булаву і дадуть йому “уряд” на великій раді;
ніхто із козаків не посміє говорити ні про його молодість,
ні про непокірність йому, молодому, що не нюхав пороху
хлопчику.
— Крикунам завжди можна буде радою закрити рота і
примусити підкоритись.
Юрій виконав пораду своїх старшин і вихователя.
Старшини не зрадили своєму слову.
Всі троє — писар, обозний і суддя підійшли до столу й
поставили мовчки на нього знаки свого достоїнства, писар
— чорнильницю, обозний — пернач, а суддя — печатку. І
потім, вклонившись раді на всі боки, повільно один за одним
вийшли.
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Поки вони виходили, з воріт крикнули в натовп:
— Всі пішли і знаки свої залишили. Нікого немає.
Хтось свиснув при цьому повідомленні.
У натовпі загуділи, люди заворушилися. У дворі ще
мовчали.
Багато старшин подивлялись на булаву із заздрістю.
Видно було бажання їх — взяти цю булаву... Але як? Булаву
давала воля народу.
Завмирало серце Юрія, неспокійні були серця і старшин,
які склали свої звання. Воля народу часто буває примхлива.
Один крикун може повести її в протилежний бік. Пройде
день-два, натовп одумається, захоплення і помилку свою
виправить, але дорогим був момент для тих, хто чекав його
з таким нетерпінням. У дворі мовчали. Багато із старшин
були за Виговського, але в останню хвилину хоробрість
їх залишила і ніхто перший не наважився змінити дороге
козакам прізвисько “Хмельниченко”.
З майдану, перед хатою вже неслось гуркотом:
“Хмельницького, Хмельницького!”.
Ворота тріщали під натиском натовпу.
— Що там у дворі? — питали.
— Мовчать, — відповідали з воріт.
— Хмельницького! — несамовито верещала юрба.
Єсаули ходили і питали тих, хто стояв у дворі;
— Кого ж поставити гетьманом?
І раптом всі, ніби наелектризовані, гримнули:
“Хмельницького, Хмельницького!”.
Крик влетів у світлицю.
Оксана, яка була в хаті Юрія, підійшла до нього і сказала:
— Не відмовляйся, наш батьку, гетьманствуй над нами...
Що молодий ти, Бог тобі допоможе.
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Сердито подивилася на Оксану пані Марія, насупився
Виговський і сказав Юрію:
— Для пристойності ще раз відмовитись треба. Все одно
просити будуть. Раз крикнули — не перестануть.
Юрій вийшов до народу.
— Панове рада! Сказав я, що гетьманського уряду не
бажаю. Молодий я і недосвідчений, не в силах я керувати
народом. До того ж ще недавня смерть мого батька тримає
мене у великій тузі і великому сумі. Дайте мені спокій!
— Хмельницького! — закричали в натовпі.
— Відмовляйся, — шептав Виговський.
— Залиште мене, — кланявся Юрій.
— Не залишимо! — кричав натовп, вже наполегливо,
ставши на своє.
— Молодий я.
— Добрі люди навчать!
— Недосвідчений.
— Змужнієш — досвід прийде.
— Вчитись мені треба.
І раптом вийшов Петрусь Лініченко.
— Добре, Юрію Богдановичу, добре — учення світ, а
невчення тьма! — крикнув голосно Лініченко.
— А гетьману треба бути при війську! — підтакнув
товариш Петруся.
Петрусь звернувся до ради:
— Панове рада, чи не зробити нам так?
— Щеня, стариків учити хоче! — крикнув хтось, але
Лініченко не збентежився і продовжував;
— Буває що стара собака з ума виживає, так її носаками
учать.
У натовпі засміялись, кілька голосів крикнули:
— Говори, що надумав!
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— Панове рада! Хай і Виговський, і Носач, і Богданович
залишається при своєму уряді.
— Хай залишаються!— крикнули на раді.
— Як при покійному нашому батькові Богданові було.
— Правильно, правильно!
— А булава і бунчук хай залишаються при Юрію
Хмельницькому...
— Гарно, гарно!
— А поки батько наш Юрій змужніє — хай військом
командує Виговський. Він і бунчук, і булаву буде приймати
з рук Юрія, коли це треба буде.
— Гарно, гарно! — закричали в натовпі.
Старий, який вилаяв було Лініченка щеням, тепер
вигукнув:
— Ну і щеня, лучче старого пса надумав!
— Так то! — вигукнув Лініченко.
Натовп загудів: “бути так”.
Виступив Виговський.
— Негідний я! — сказав він.
— Бери! — волали козаки у дворі.
Мова Лініченка була вже за воротами, і звідти линуло:
“Виговського!”
— Виберіть більш знатного, — говорив Виговський,
низько вклоняючись.
— Бери! — кричали йому.
— Дайте подумати, одразу не можу.
— Дати йому три дня строку! — знову крикнув Лініченко.
— Дати три дня строку! — крикнули у дворі і почали
розходитись.
Пройшло три дні. Всі три дні поїли козаків і умовляли
Юрія відмовитись зовсім.
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— Вийду і відмовлюсь, — сказав сердитий Юрій, але, коли
хоч один голос крикне: “залишайся!” — залишусь. Батько
народу служив і я йому служити хочу.
У день першої ради Оксана і Петрусь, зустрілись мовчки.
Оксана нічого не говорила про раду і Лініченко не смів
почати.
Кипіло всередині Оксани: блискавки кидали її очі при
зустрічі з очима Петруся, але вона мовчала, як вбита.
Під вечір Оксана сказала:
— Я на три дні в монастир піду.
— Йди, Оксаночко, — сказав Петрусь, але, помовчавши
трохи, запитав:
— Та чого це тобі надумалось?
— Піду Бога просити, щоб не допустив він погубити
Вітчизну.
Петрусь спалахнув, але промовчав.
Оксана мовчки вдягнулась, мовчки вклонилась Петрусю
і мовчки вийшла з дому.
“Баба”, майнула була знову думка у Петруся, але він
постарався цю думку відкинути коротким: “Ой і не баба ж”.
РОЗДІЛ VIІ
Пройшли три дні. Протягом цих трьох днів козаки були
настільки підготовлені, що раду хоч зібрали знову у дворі,
але ворота не замикали.
Знову почалась комедія з булавою, але натовп горлапанив:
“Хмельницького, Хмельницького!”.
Юрій відмовлявся.
— Не відпустимо...
Козаки “по-споконвічному” звичаю почали лаятись:
— Бери булаву, собачий сину, коли дають.
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— Бери, поганий, поки шию не намилили.
— Ба, чортів син, комизиться.
Юрій нарешті погодився.
— А до його повноліття хай керує Виговський, — крикнув
Лініченко.
— Виговського, Виговського!
Склавши руки хрестом па грудях і опустивши очі до
землі, низько кланявся народу. Виговський, навіть проливав
сльози, просячи, щоб відпустили.
— Не відпустимо! — кричали в натовпі.
Виговський кланявся ще нижче, натовп горланив ще
сильніше. Ну точно, як в наш час поступають з артистамибенефіціантами: чим нижче вони кланяються публіці, тим
голосніша публіка, і чим більше вони хочуть висловитися,
що вони такого прийому не гідні, тим галасливіша публіка.
І тут нарешті на адресу Виговського крики йшли
крещендо і перейшли в лайку:
— Бери, собака, булаву. Бери, пес проклятий, коли
дають!.
Виговський знає момент, далі якого ламатись було вже
небезпечно, бо рада могла крикнути “ну так чорт з ним,
якщо не хоче, гоніть його к дияволу!”, і він погодився після
того як його обізвали псом, собакою, чортовим батьком та
іншими епітетами.
Виговський зробив знак, що хоче говорити. Розмови і
крики затихли.
— Дякую вам, чесне козацтво, слухаюсь раду і приймаю
часово уряд гетьманський.
Натовп було закричав, але Виговський новим рухом
зупинив його.
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— А я спитаю вас, панове рада, ось про що. Молодому
гетьману учитися треба. Блаженній пам’яті його і наш батько
Зіновій-Богдан Михайлович заповідав дати йому виховання.
Йому потрібно бути в училищі, а треба будуть його підписи
і в листах про універсали. Клейноди ж гетьманські будуть у
мене, мені доведеться і підписуватись. Як же, панове рада,
накаже мені підписуватись?
Козаки довго стояли спантеличені, поглядаючи один на
одного, ніби викликаючи кого-небудь на рішення.
І це вирішив Петрусь Лініченко:
— Хай пан Виговський так підписується: “Іван
Виговський, гетьман на цей час Війська Запорозького”.
Козаки погодились.
— Нехай так! — кричали одні.
— Добре! — кричали інші.
— Служи, пане гетьмане, вірно царській величності, —
кричали треті.
— Чини нам добру оправу! — кричали четверті.
Тоді Виговський узяв булаву, підняв її, потряс в повітрі
і вигукнув:
— Ця булава доброму на ласку, а злому на капость; а
робити поступки я у війську нікому не буду, коли ви мене
гетьманом обрали, військо запорозьке без страху бути не
може!
Натовп знову почав кричати, старшини підійшли
до Виговського з поздоровленнями: рушив був з місця і
Лініченко, але його схопила чиясь рука за рукав свитки.
Він обернувся — перед ним стояла одягнена козаком
Оксана. Губи її тряслись, очі блищали, рука, яка тримала
Петруся за свитку, нервово тремтіла.
— Що?.. Продав Вітчизну полякам?.. Добре, добре!..
Скільки взяв?
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— Оксана! — прошепотів Петрусь.
— Була Оксана — нема Оксани. Не беріг жінки,
справляйся з ворогом. Я зраднику не жінка.
І не встиг Петрусь нічого сказати, як Оксана шмигнула
в натовп і зникла.
Петрусь, похиливши голову і запитуючи себе: “невже
покинула?”, пішов тихо додому.
— Що, Петрусь, похнюпився?.. По-твоєму на раді
вийшло...
— Що ж, що по-моєму?
— А ти хмуришся. Іди, брат, до Виговського: у нього
тепер бенкет йде. Бач, чортовий син, кланявся, дайте
спокій, говорив, а сам ледь не на всю раду горілки запас.
Хоч залийся!..
РОЗДІЛ VIIІ
Похмуро сидів молодий Юрій. Гетьманство йому
усміхнулось. Клейноди опинились в руках Виговського...
На другий же день Виговський з’явився до Юрія і
настійно заявив, щоб Юрій збирався в Київ на навчання.
— Ученому світ, а невченому тьма. Заповіт батька твого
повинен бути виконаний, та і рада так вирішила — не
послухатись ради неможливо.
Юрій мовчав.
— Та і в школі не гетьманствуй, а будь тихіше всіх. Вчись
підкорятись — владарювати легше буде.
Юрій мовчав.
— Чого ж ти мовчиш ?
— Мовчу, тому що слухаю.
Між Юрієм і Виговським вже пробувала прошмигнути
чорна кішка. Поводження Виговського з Юрієм не могло
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подобатись останньому. Гетьман все-таки був Юрій, але
Виговський зовсім ігнорував його гетьманство і ставив себе
вище; поводився як з хлопчаком, ні в чому не питаючи його
думки, і навіть про діла з ним не радився і до справ його не
допускав.
І ось тоді, коли Юрій сидів, похиливши голову, міркуючи
про своє, справді, невтішне становище нині і в боротьбі з
Виговським в майбутньому, перед ним з’явилась Оксана.
— Оксана, це ти? Що значить, що ти в такому вбранні?
— Та, видно, я помилково козачкою народилась. Видно,
мені помилку цю виправляти доводиться
— Чого це?
— Ех, Юрій Богданович! Невже ти не бачиш, що над
Україною знову збираються хмари. Відтерли від булави
Хмельниченка не даром.
— Де ж відтерли, Оксаночка? Булава за мною!
— То-то, за тобою, а не перед тобою. Ти йдеш просто, а
булаву перед собою Іван Виговський несе.
— Тимчасово, Оксаночко.
— Що таке, Юрію, тимчасово?.. За цей час, поки
вивчишся, можна такого натворити, що і не розплутаєш...
— Чого ж тут натворити, Оксаночко?
— А знову Польщі піддадуться... Пом’яни моє слово, бути
нам знову під Польщею.
— Не допущу до цього, — закричав Юрій.
— Як не допустиш, коханий. Тебе в школі на сім замків
замкнуть, сімома печатками припечатають, а тут твоїм
же ім’ям такого натворять, що поки світ стоїть, сорому не
обітерти.
— Не говори цього, Оксаночко.
— Не можна не говорити... Треба Виговського зсадити,
ось що!
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— Як його зсадити?
— Я буду пробувати. Рада була неповна... Ворогів
Виговського я знаю... Зсадимо, як пити дати, зсадимо.
— Все одно, Оксаночко, мені треба буде їхати вчитись.
— Зате керувати будуть за тебе люди чесні, а не польські
пройди, що сплять і бачать як Україну Польщі повернути.
Ось від цього і знов Оксана в козаки пішла і, в пам’ять
батька твого і мого Богдана, не дозволити топтати ім’я
Хмельницького!
Оксана знала, що незважаючи на обрання Виговського,
влада його була дуже не твердою. Під нього підшукувався
Григорій Лісницький, який спав і бачив себе гетьманом,
підшукувався під Виговського також полтавський полковник
Пушкаренко.
Багато було незадоволених, багатьом хотілось бути
гетьманом.
Лісницький і Пушкаренко прямо кричали, що чигиринська
рада була не повною.
— Коли хочете дотримання козацьких прав, хай зберуть
справжню раду.
Виборний звичай у козаків був такий, щоб збирати раду в
полі, щоб там були всі старшини, всі сотники і по два козака
простих від кожної сотні.
— Так у нас повелось, так і повинно бути.
Крики Лісницького і Пушкаренка находили відгуки.
Виговський однак не дуже боявся цих криків, сподіваючись
на силу своєї партії. 3 цією метою він призначив нарешті
повну раду “для дотримання козацьких прав” на 25 вересня
в Корсуні.
Щоб підготувати голоси, Виговський вирішив звернутися
за сприянням до Петруся Лініченка.
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— Сотник спритний, горлянка здорова, говорить гарно.
Послали до Лініченка.
З’явився Петрусь: на ньому лиця нема.
— Що таке, пане сотнику? — запитав його лагідно
Виговський.
— Жінка втікла, — відповів Петрусь невесело.
— Оксаночка? ...
— Так, Оксаночка!
— Та Бог з тобою, Петрусь... Куди, чого?
— Через тебе, пане Іване, пішла.
— Через мене?
Виговський здивувався дуже серйозно і навіть повторив:
— Як через мене?
— Кажу, що через тебе, значить через тебе.
— Нічого зрозуміти не можу.
— З часом побачимо, а тепер кажи навіщо кликав?
— Та при твоєму горі й турбувати не смію.
— Ну що жінка пішла, горе ще невелике. Інша знайдеться.
Петрусь хотів сказати цю фразу хвацько, але не вийшло.
Голос його затремтів і виказав гірку долю козака, який
лишився коханої дружини.
— Але, пане сотнику, перш ніж я тобі своє слово скажу,
ти мені своє горе відкрий. Я знаю, що твоя Оксаночка
мене завжди недолюблювала: може у вас сварка через моє
підвищення вийшла?
— Через це,— сказав відверто Петрусь.
— Ну ось і спасибі, що відрізав.
— Чого ж приховувати?
— І що ж її моє призначення поперек горла стало, чого?
— Це до кінця не виказала, а тільки мене докоряла, що я
48

тобі допомагав у цьому. Кинула мені такими словами в лице,
що вбити за них мало.
— Ось як... Які слова, пане сотнику?
— Сказала, що я Україну продав, сприяючи твоєму
підвищенню, що ти передати Україну Польщі хочеш.
Виговський дещо помінявся в обличчі, але спробував
засміятись.
— Ох, баби! Волосся довге, а розум короткий... Передати
Польщі!.. Та що, Україна у мене в шкатулці лежить, що я
кому її захотів і передав? Україна не річ, а живе тіло. Я її
в Польщу, — а вона мене до чортового батька... Не захоче
народ — нічого не пороблю. А мені чого неодмінно до Польщі
тягнути? Ні до Польщі, ні до Москви, ні до турецького
султана тягнутись нічого. Стій на місці і права виторговуй
нові, і старими не поступайся. Ось моє діло.
Петрусь слухав, похиливши голову.
— Правду я кажу?
— Правду, пане гетьмане.
— Ото ж то й воно.
Виговський помовчав:
— Тобі, пане сотнику, я багато скажу, — почав
він знову!.. — Ти за мене постояв, спасибі тобі. Уряду
гетьманського я не хочу, повторяв і повторяю. Коли, може
бути, і домагався вибору, так тому, що козацька честь того
вимагала. Чи поганий, чи добрий я був для вас — не знаю,
але при гетьмані був першою людиною, і багато років був.
Представився гетьман, а мене взяли та й обійшли... Тут
козацька честь заговорила. Це всякому так... Адже правда?
— Правда.
— Ну ото ж то й воно, — сказав Виговський. — Прийди
твоя Оксана, та скажи мені в очі, що я хочу Україну Польщі
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передати, я б її переконав. Не проти мене пішла б, а за мною...
Так то!.. А ось повну раду в Корсуні через місяць назначимо
і там вам всім скажу: якщо Москва перестане напирати на
нас і наші вольності, я булаву покладу, а в неволю до Москви
не піду. Самі побачите, кого нам триматись: Москви чи
Варшави, чи, може, навіть шведа. Посол від шведа приїхав,
є посол від Польщі. Швед союзу просить, Польща права дає.
А приїхав з Москви послом Артамон Сергійович Матвєєв —
бучу почав. Доган навіз, що й в скриню не вкладеш.
— Та ну?
— Ото ж то й воно! — відповів Іван Виговський і додав: —
І будь я не гетьман ваш, якщо булаву і бунчука вам на раді
не поверну. А то що Оксана твоя народ баламутити буде,
це так. Її люблять, її багато повірить. Порошинка вона, а як
порошинка в око попаде, багато сліз вижме.
— Юрія Хмельниченка вона любить.
— Ну й що, що любить?.. Так хіба Юрій гетьман такому
війську, яке своїми силами від кримчан і від Польщі відбилось
і якому тепер на сторожі бути?.. Юрію навчатися потрібно,
а не гетьманський уряд тримати. Вивчиться, розум покаже,
хоробрість покаже — бери булаву гетьманську; ну а в
навчанні буде нерядивим, розуму не буде, хоробрості також
— пиши булава прощай, не повернеться вона до нього. Ні
я не віддам, ні народ не поверне.
— Правильно, пане гетьмане, правильно! Кажи тепер,
що від мене вимагається. Одумається Оксана, повернеться,
а не повернеться, не загину. Говори, що треба?
— А ти пройди до пані Марії, вона краще мене це знає.
У неї і язик для цього здібніший.
Лініченко пройшов до гетьманші.
— А, пане сотнику!.. Що такий похмурий і невеселий?
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— Говорив про це я вже пану гетьману.
— Ну а гетьманша і сама знає. Нічого, пане, повернеться.
На нашу сестру часто примха находить, але як скоро прийде,
так скоро й піде ця примха...
— Нехай її...
— Так вже й нехай? — Пані Марія подивилася на
Петруся: — А ну, пане, подивись в очі прямо.
Петрусь підняв очі на Виговську і зустрівся з красивим,
полум’яним поглядом Марії.
— Кажіть, пані, яку службу служити треба, а про мої
справи нічого бачити не треба, — вигукнув Петрусь, не
спускаючи своїх очей з очей пані Марії.
— Ну сідайте, пане сотнику, поговоримо.
Виговська показала рукою Лініченку місце коло себе. Він
підійшов не без соромливості.
— Що ж ви, пані Марія, хочете?
— Хочу знову пану сотнику вклонитись, щоб він за
чоловіка слово сказав, і не за чоловіка, а за всю Україну.
— Де, пані? Побачити треба...
— Так у пана сотника є багато знайомих із числа добрих
сотників — між ними і сказати.
— Про що і яке слово?
— Та хіба ж пан сотник не знає, що в Корсуні на двадцять
п’яте вересня нова повна рада призначена і де знову на
гетьманський уряд вибори будуть?..
— Говорив пан гетьман...
Пані Марія усміхнулась і переговорила:
— “Говорив пан гетьман”... Ото воно і є, що немає ще
гетьмана, і хто буде невідомо. За булавою гетьманською хто
тільки не тягнеться, під бунчук гетьманський кому стати не
хочеться?..
Пані Марія зупинилась на мить і знову заговорила:
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— Хіба пан Петрусь Лініченко не хотів би гетьманського
уряду?
Красуня заглянула йому в обличчя і усміхнулась,
показавши цілий ряд білих перлин.
— Заради такої пані, як ви Марія, і не гетьманства
захотілося б, а царства.
Вона кокетливо похитала головою.
— Ось і видно, що у пана сотника жінка далеко. Почула
б красуня Оксаночка таку мову, — пана не одобрила б...
Лініченко поморщився.
— Ну-ну, не буду!.. Та не хмуртесь, пане сотнику,
розгладьте зморшки.
Пані Виговська доторкнулась до лоба Петруся. У того
навіть холодний під виступив.
Марія зітхнула.
— Ах, пане сотнику, добрий був гетьманський уряд
колись, а тепер це вже не уряд. Москва сильно обмежила
уряд гетьманський. Якщо я і прошу пана сотника за чоловіка,
то тільки тому, щоб його не образили, не обійшли. Він довго
служив і чесно служив Україні, і гріх було б козацтву образою
наблизити його до могили. Вже й так він скривджений, що
не йому віддали перевагу, а хлопчику. Але цей хлопчик —
син Богдана, якого Україна звала, зве і звати буде своїм
рідним батьком, і з цим підходом примиритись можна,
особливо при виборі в часові гетьмани. Ось коли ж йому,
пану Івану, віддати перевагу Лісницькому чи полтавському
Пушкаренку, оце образа буде тяжка.
— Не віддадуть, пані.
— Як знати, пане сотнику. Адже в полтавському полку
сорок тисяч населення, а в миргородському, де полковником
Лісницький, населення тридцять тисяч. Звідти Лісницький і
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Пушкаренко багато голосів набрати можуть і скинути пана
Івана Виговського.
— Де їм?!.. Ми, чигиринці, невже це допустимо?.. Та ми
їм горлянки переріжемо...
— Ой, страшно... Ой страшно, пане сотнику... Легко
сказати: горла переріжемо... Уособиці... Бережи, Господи, від
уособиці... Ні, глотки навіщо різати?.. А добре слово сказати
на раді, та й добре сказати його — ось що мені треба...
Марія підвелась і пройшлась.
— Я чула, як пан сотник на чигиринській раді говорив, і
бачила, як слів його послухали... А вже кого раз послухали,
і на другий раз від нього слова почути захочуть.
Пані Марія підійшла ближче до Петруся.
— А тепер у пана Лініченка ще більше сил прибавилось...
— Звідки вона взялась, пані?
— Із втрати виросла. Всі знали, як пан Петрусь любив
Оксаночку, всі знали, як Оксаночка коханого Петруся
любила...
— Кому ж діло до цього?..
— Всім діло!.. Тепер стало в Чигирині відомо, що
Оксаночка від чоловіка пішла того, що чоловік не за Юрія, а
за Івана встав. І раптом від цього ж пана сотника нова мова
за Івана. Жарт!.. Та всі козаки скажуть: значить, треба за
Виговського стояти, коли пан Лініченко навіть красунеюдружиною поступився і за Виговського стоїть...
— Юрбу цим не звабиш.
— Ой, пан Лініченко юрби не знає. Велика справа слово,
а велике слово приклад. А тут і приклад, і слово, все разом...
Юрба — порох, слово — іскра. Попала в порох іскра, натовп і
загорівся. А пан сотник на останній раді іскру в порох вчасно
кинув. Натовп й одуматись не встиг, а вже справа вирішена...
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Лініченко мовчав.
— Що ж, дає пан сотник слово пані Марії, що знову
постоїть за пана Івана?
— Даю...
— І дотримаєш?
— Навіщо ж слово давати, якщо його не дотримувати.
— А Оксана?
— Ех, пані гетьманша, не дратуй козака жінкою. Хіба
немає жінок, крім Оксани?
Лініченко запитав і уперся гарними очима в гарні очі
Виговської.
— Є, пане сотнику, — відповіла Виговська, витримуючи
погляд Лініченка.
Лініченко потупився і не замітив, як щось подібне легкої
зневаги мелькнуло в погляді гордої шляхтянки пані Марії.
— До ради, думаю, ще не раз побачимось,— сказала вона,
навмисне знижуючи голос.
— Буду заходити за порадою, пані.
Лініченко встав, вклонився, подивився на Виговську і
вийшов тихо зітхнувши.
РОЗДІЛ IX
Рада в Корсуні готувалась велика, за владу турбувались
особливо Пушкаренко і Лісницький; не проти були й інші
полковники взяти булаву, а все ж не так настирливо, як
Пушкаренко та Лісницький.
Між полковниками, що з’їхались в Корсунь, осавулами,
сотниками і простими козаками ходили недобрі вісті про
тимчасового гетьмана Виговського.
Найжахливіші плани приписували Виговському, навіть
говорили, що Іван Виговський задумав позбутись Юрія
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Хмельницького, щоб, як той вивчиться, та не взяв у нього
булави назад, за яку пан Виговський і особливо пані Марія
міцно-міцно тримаються.
Пустили навіть чутку, що Виговський продає Україну
одразу трьом державам: Польському, Шведському і
Кримському і тільки чекає, хто більше дасть, за тим Україна
і залишиться.
Незадовго до зборів корсунської ради, приїхав у Чигирин
давно очікуваний Артем Сергійович Матвєєв — боярин,
улюбленець царя Олексія Михайловича.
Виговський з’явився до Матвєєва.
Після кількох церемоній Матвєєв запросив гетьмана
сідати.
Виговський і Матвєєв сіли.
— Не добре, пане гетьмане, — делікатно почав Артамон
Сергійович своє слово: — не добре, пан гетьман, що ти не
повідомив царя-батюшку про смерть Хмельницького і про
своє обрання. За це тобі государ свою догану шле і своє
незадоволення проявляє.
Виговський встав і сказав:
— Ні догани, ні незадоволення царського не заслужив,
не заслуговую і заслуговувати не бажаю.
— Я посол, а не суддя, — відповів Артамон Сергійович.
— В писанії сказано: “твори волю пославшого тя”, я і творю.
Наказано сказати тобі догану і оголосити незадоволення, я
і кажу, і оголошую.
— Дозволь однак, боярине, в оправдання і своє слово
сказати. У нас свій звичай, що царськими грамотами і
царським словом затверджений непорушно. Помер гетьман,
ми іншого на гетьманський уряд обираємо, а потім вже, як
гетьман з’явиться, є кому і царя-государя сповістить. Коли
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гетьмана Богдана Хмельницького не стало і поставлений
був старшинами на місце Богдана Юрій, син його, радою не
обраний і не затверджений, він не міг посилати повідомлення
государю про смерть батька. Цар-государ не така людина,
щоб перший зустрічний пішов і сказав йому. Тут честь честю
йде, до влади від влади, а не як-небудь. Я в той же день, як
тільки батька нашого рідного не стало, — Виговський витер
сльозу, — хотів відправити до його царської величності
трьох своїх урядників, але мені це зробити не дозволили:
“ти не владна людина, кричали мені старшини, як же ти від
себе повідомлення посилаєш”! Я тоді і вирішив про смерть
Богдана сповістити воєвод царських, і писав в Київ Андрію
Васильовичу Бутурліну і в Білгород Ромадановському князю
і, сповіщаючи їх, кланявся, щоб вони про нашу важку втрату
до царя-государя довезли.
Виговський викрутився.
— Та государ більше гніву на тебе, пане гетьмане, і не
тримає.
— Не для того я, боярине, тобі пояснював, щоб від тебе
почути, що государ гніву не тримає, а до того, щоб ти,
повернувшись, пресвітлій царській величності заявив, що
государ-цар марно гнів тримав і щоб він мене своєю царською
ласкою вшанував.
— Передам його величності, — відповів Артамон
Сергійович. Тоді Виговський знову сів.
Артамон Сергійович продовжував:
— І ось, пане гетьмане, коли стало відомо, його величності,
що гетьмана Богдана Хмельницького не стало, повелів
государ їхати до війська вашого із своїм милостивим словом
боярину і наміснику казанському Трубецькому Олексію
Миколайовичу та окольничому і Ржевському наміснику
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Хитрову. Богдану Матвійовичу. Накажи ж гетьмане,
полковникам в Київ з’їхатись і з усіх полків по п’ять козаків
прислати.
Виговський, трохи прищурившись, запитав:
— Посмію запитати: навіщо ж такий з’їзд у Києві всієї
старшини знадобився?
— Для великого государевого діла, для вислухання
милостивого слова царського.
Виговський промовчав і тільки вуса підкрутив.
— Потурбуйся, гетьмане, щоб посланцям царським
у черкаських містах підводи і корми були до їх приходу
підготовлені.
Виговський вклонився.
— Ще є слово, гетьмане.
— Слухаю, боярине, в оба вуха слухаю.
— Коли в Москві від вас козаків був посланець, то просив
государя оберігати вас проти недругів ваших. То наказав
государ з кінними і пішими людьми князю Ромадановському
із Білгорода на Переяслав перейти, Ляпунову в Пирятині
стати. Та прийде ще князь Трубецькой із військами. Йому
кінних і піших Василь Борисович Шереметьєв вишле...
— Все це, кажеш боярине, для нашого оберегу государ
шле? – запитав Виговський, не випускаючи із пальців свого
вуса.
— Вас же посланець государя умовляв.
— Милостивий государ!.. Його царська величність... Хоча
ворогів тепер не видно і не чути, однак на всяк випадок треба
бути на сторожі. Береженого і Бог береже.
— Наказав тобі государ, пане гетьмане, щоб для війська
підводи і запаси були готові.
— Як припасти, не знаю.
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— У вас є прибуткові статті, ось з них і запасай. Військо
годувати треба.
— Певна річ, боярине: що за військо, якщо його голодом
морити? Глухо тільки про прихід війська пояснюєш?.. Діло
це все мені на обговорення ради, що в Корсуні збирається,
подати доведеться, а що й сказати не знаю.
— Скажи для великого государевого діла, гетьмане, для
оберегу України від ворогів.
— Ми досі все самі оберігались...
— А від цих пір й государ вас милостею пошукати хоче і
утримувати військо запорозьке в обережності та від страху
несподіваного приходу недругів.
— Так, — коротко сказав Виговський.
— Його царська величність бажає поставити своїх воєвод
і знатних людей в знатних містах Малої Росії для вашої
оборони. Воєводи і ратні люди тільки зміцнювати міста
будуть, а розправу чинити і козаками володіти в інших
містах, де ратних людей немає, ви будете за вашими правами
самі.
— А в містах, де воєводи?
— Там, думалося государю, видно і розправу чинити слід
воєводам, але також за вашими правами.
— Так, — ще раз “такнув” Виговський, тягнучи себе за
вуса і все нижче пригинаючи голову.
— А побори, що у вас збиралися подимні і з оранди,
будуть збиратись у військову казну на жалування ратним
людям царським і війську запорозькому, та ще на військові
витрати.
— Так! — вже вигукнув Виговський, і не потягнув, а
смикнув за вуса, поморщився, випустив вуса й вирівнявся.
— Пан, здається, царськими милостями і піклуванням не
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задоволений? — запитав Артамон Сергійович.
— Я?.. — вигукнув з удаваним жахом Виговський. — Та
з чого ти взяв це, боярине?
Матвєєв і Виговський подивилися один на одного. У
погляді Виговського говорилось: “М’яко Москва стелить,
твердо спати буде”, а в погляді Матвєєва Виговський читав:
“Почекайте, братці, це ще не все”.
— Та і чого вам, гетьмане, тут невдоволеним бути?..
Тепер, якщо вороги і підуть на міста Малої Росії, то військо
запорозьке надійно стояти буде проти них: в містах воєводи і
ратні люди — вони вбережуть і в кривду не дадуть. І хотів би
ворог спустошити міста, а вони царем-государем укріплені,
воєводою і царськими ратними людьми охороняються. Та і
прибутки з подимного і з оранди зібрані, у військовій казні
знаходяться, а військо запорозьке знає, що нужди воно мати
не буде, що під час походу жалування йому буде виплачено. І
виходить: міста цілі, війську заплачено, за жінок і дітей воно
спокійне – і краще з недругами б’ється.
— М’яко постелено, — відповів Виговський.
Артамон Сергійович посміхнувся.
РОЗДІЛ Х
Суворим прийшов від боярина гетьман. Пані Марія
руками сплеснула:
— Чого ти брови насупив?
— Насупиш!..
Виговський довго мовчки ходив з кутка в куток і нарешті
заговорив:
— Вже так м’яко настелено, і Боже мій Боженьки, як
м’яко постелено!
— Та що у вас?
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— Та ось воно що.
І Виговський докладно передав дружині розмову свою з
боярином Артамоном Сергійовичем Матвєєвим.
— Хитра Москва, та не перехитрити її Україну. —
вигукнула вона, блискаючи очима.
— Що поробиш? На хитрість хитрістю не відповіси... яка
проти сили хитрість?
— Силу став проти сили.
— Силу! — вигукнув Виговський. — Де ж ми візьмемо цю
силу? Народу подимне та з оранди все одно платити що нам,
старшинам, що збиральникам від державної казни. А нам чи
все одно? Отримувати і витрачати, чи отримувати і в інші
руки віддавати, а самим на наділене жалування жити... Знову
ж і влада наша старшинська – яка влада при государевих
воєводах та при царських ратних людях?
— Слід було цього чекати, — роздратовано сказала
Марія.
— І чекали, і не того чекати будемо. Як на раді бути
порадь: залишитись на гетьманському уряді чи геть іти?
— Збережи тебе Пресвята Богородиця і думати про те.
Полякати можна, але залишати зась. Тепер і момент для
підлякування випадає добрий... Пушкаренко і Лісницький
козаків за них стояти підбивають, тебе змістити хочуть. А ти
сам зійди. Розкажи все на раді, передай розмову з боярином,
поклади булаву тай скажи, що в неволі бути не хочеш: хай
беруть булаву хто хоче.
— Ну Пушкаренко і Лісницький і вчепляться.
— Вдвох не візьмуть, а одному не дадуть. Тут буде вже
не до особистого, тут загальна справа піде, а для збереження
загальної справи за тебе учепляться.
— Добре, як вчепляться...
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— Бійся більше.
— Не боюсь, а питаю.
— Ось і відповідаю, що лякатися нічого. Ти булаву
покладеш, старшини твої за тобою підуть: тут пану сотнику
Лініченку я шепну, що робити, і все піде як треба.
— Покладаюся на тебе.
— Не підведу! — сказала Марія.
Вони помовчали.
— Беньовський двічі заходив, казав, що ще прийде.
— Милоcті прошу.
— Шведський посол Юрій Немирич присилав узнати,
коли гетьмана бачити можна буде?
— Завтра побачимось.
Потім додав нехотя:
— Треба буде потурбуватись царського боярина
нагодувати. Бояри поїсти люблять. Знову ж таки вип’є, язик
розв’яже, може, ще чого викаже, про що на раді згадати
треба буде.
— Не вдаримо лицем в грязь. Пригостимо на славу.
Гетьману доповіли, що прийшов пан Беньовський.
Виговський вийшов йому назустріч.
— Радий бачити, пане, радий бачити, — сказав гетьман,
ведучи гостя за обидві руки.
— Щось вигляд інше говорить.
— Коли і говорить, то до іншого ця мова стосується...
Москаль злить! — вигукнув Виговський.
— Плюнь на Москву, коли є усміхнена Варшава, у
Варшаву йди... .
— Одного мене Варшаві не треба... Вся Україна треба,
а чи піде вона?..
Виговський здригнувся і, поклавши руку Беньовському
на плече, сказав:
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— Е-ех, Варшава, Варшава!.. Зарозуміла та горда
Варшава була. Таку силу козацьку зберегти за собою не
зуміла! Ми Варшаву шукали, тепер Варшава нас шукає.
— А ви зла не згадуйте... У вас же прислів’я: “хто старе
пом’яне, того лихо не мине”.
— Та ми і не згадуємо, а просто пам’ятаємо.
— Ну панам старшинам українським на Варшаву
не можна скаржитись: Варшава вольностей ваших не
порушувала. Виговський посміхнувся:
— Всього було, пане Беньовський, всього було.
Перетрусити нам мішок, так всього знайдеться.
— Лицарі! Один з одним зітялись, от і все...
— І виходить, що на ножах жили...
— Тепер лучче?
Виговський махнув рукою.
— А ось підіть ви в Варшаву, так і пани, і король
Ян Казимір приймуть вас з честю, всі вольності за вами
закріплять і паперами, і клятвами... З’єднаєтесь, як рівний
з рівним, дві держави під одну корону і живи кожний
по-своєму. Москва вас під свій устрій вкладає, а ми вам
ваше залишаємо. Захочете порядки перейняти у Польщі,
переймайте, не захочете — по-своєму живіть. Федеративний
союз пропонуємо, а не підданство. Своїх воєвод по ваших
містах не пошлемо, своїми ратними людьми ваших фортець
не займемо. Ваших старшинських прибутків не зачепимо: у
Варшави свого доволі.
Виговський слухав і думав: “Москва м’яко стелить, а
Варшава лисить — підлещується”.
І дійсно, Варшава вимахувала хвостом.
Горде Магнатство занадто пізно зрозуміло, якої сили,
якої опори позбулося з втратою України, де Варшава
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господарювала напропалу. В козаках, якщо вона не завжди
могла бачити організовану допомогу в своїх війнах, то
вже дух тривоги козацької завжди турбував споконвічну
суперницю Варшави — Москву і, примушуючи її бути
на сторожі, багато сил відвертав у Москви при війнах з
Варшавою.
Тепер ця допомога зникла. Москва, прийнявши Малу
Росію, полегенько, але вірно накладала на неї руку. Вона не
могла терпіти безладдя на своїх кордонах і поступово йшла
зі своїми порядками в Україну.
Розірваний і змучений народ чекав сильної влади, яка
б розтрощила старшинське і шляхетське свавілля, дала б
міцну організацію краю і захистила б його мирну працю від
всяких зазіхань.
Москва добре бачила і розуміла, що прибуткові статті
не можна залишати в руках старшин, що статті ці завжди
будуть яблуком розбрату між реєстровими козаками, як
простими, значними, так і старшинами. Чи будуть відбирати
прибутки на старшину, чи будуть відбирати прибутки на
царя — велика різниця. Старшині поселянин не вірить, а в
цареві не сумніватиметься.
Але як відібрати ці доходи у старшин, не поставивши
своєї сили? І ось Москва користувалась кожною заявою
України про захист її інтересів і все більше й більше садила
по містах воєвод “для смотрєнія і бєрєжєнія”, оточуючи їх
“в відє вєліколєпія” царськими ратними людьми.
Оберігання ґрунтувалось на тому, що царські ратні люди
влаштовували в містах фортеці і, так би мовити, брали в
свої руки ключі України. Простий народ радів цьому, але
старшини і реєстрові козаки добре бачили, до чого Москва
гне, і всіма силами намагались протистояти цьому.
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Ось чого проти гетьмана Виговського і висувалось
кругом, як головне звинувачення, що він не хоче служити
московському царю, тоді як і ті, хто розповсюджував ці чутки,
спали і бачили як перейти до Варшави, яка підлещувалась,
мов лисиця, й годувала Україну такими обіцянками від яких
голова кругом йшла в українського старшинства і в усього
реєстрового козацтва.
Само собою зрозуміло, більше всього обіцялося гетьману:
тому багатьом, минаючи навіть самолюбство, так хотілося
отримати гетьманський уряд, який давав і почесті, і
багатство.
Повернемось, однак, до розмови Беньовського з
Виговським.
Виговський, понизивши голос, запитав:
— Так ти говориш про федеративний союз?
— Як рівний з рівним!
Виговський зітхнув.
— Цю думку я ще при Богданові плекав, та тільки з
Варшавою з’єднатись не довелось. Ми з москалем, як рівний з
рівним з’єднувались, однак на Москві влада не та. У Варшаві
я короля ставлю, я йому і закон пишу; на Москві божий
помазаник — який ми йому уряд дамо? Московському цареві,
що Богу, нічого не накажеш. Його тільки слухатись треба.
Не послухайся царя, скажуть — Бога не послухався, тому
що він божий помазаник.
— Ну й шукайте виходу. Хитрістю народ підніміть, а
Варшава зараз заступиться... Король наш ясновельможний
Ян Казимір і пани його порадні, і то над вами сміються.
— Чого?
— Та кажуть, і невідомо, що за земля. Хто говорить
Україна, хто Малоросія, хто Запорожжя, хто Черкаська
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земля, хто низивні міста, хто що... А тут кордони окреслимо,
назвем: “Руське Велике Князівство” і з’єднаємо з польською
республікою, короля Польщі — главу республіки, обравши
руським великим князем. Там хай собі живе московська
держава, а тут хай процвітає Руське Велике Князівство у
федеративному союзі з Польщею. Ворога відбиваємо разом,
живемо кожний по-своєму.
— Що кому плести, той те і плете, — сказав замислено
і двозначно Виговський.
— Ян Казимір відповіді вимагає.
— Після Корсунської ради відповідь дам, я ще не гетьман.
Бачиш у нас полковники все каламутять, всі повної ради
вимагають. Оберуть мене гетьманом, тоді і відповідь скажу.
— Тепер відповідь сказати можеш.
— Яку ж тепер відповідь дати?.. Не гетьман я ще, —
вивернувся було Виговський, але Беньовський наступив,
на горло.
— А ми так будемо говорити, ніби ти вже гетьман. Ось у
гетьмана я і питаю відповіді.
— Відпиши присвітлому королю Польщі, що гетьман
кланяється йому і милостями своїми просить не залишати.
— Ти б йому сам, пане гетьман, відписав.
— Еге!.. Забув прислів’я пан; де рука, там голова.
— Чи Москви боїшся?.. Хе-хе-хе! — процідив крізь зуби
Беньовський.
— Не я боюсь, голова моя боїться. Хіба багато голові
треба: раз її шаблею вдарив, вона навіки і замовкла.
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РОЗДІЛ XI
В той час як посол Речі Посполитої і Яна Казиміра
Беньовський схиляв Україну до федеративного союзу з
Польщею, малював цей союз яскравими і симпатичними
фарбами, тлумачачи про рівність і дратуючи цією рівністю
козацьке старшинство, яке відчувало на собі руку
московського государя, в Україну з’явився Юрій Немирич,
посланий шведами.
Шведи шукали союзу з українцями теж як рівні, а між
тим воєводи московського государя остерігали гетьмана
і старшинство від захоплення союзами, погрожуючи
справедливим гнівом свого государя.
Юрій Немирич, посол шведського короля, був нащадком
старовинного, колись знатного Новгородського роду, який втік
у 15 віці в литовські володіння. Молодий Юрій, що відрізнявся
вільнодумством і сповідував аріанство, юність свою провів
у Бельгії і Голландії. Він був прекрасно освіченим, писав
твори по предметах філософії і раціональному богословію.
Приїхавши в Литву, де у нього були багаті маєтки, Юрій
продовжував аріанську пропаганду. Краківська інквізиція
вже бачила в ньому свою жертву, як раптом Немирич зник
і з’явився у військах Богдана Хмельницького, яке громило
Польщу, шукаючи звільнення України від польського ярма.
Немирич був хоробрий воїн і добрий порадник, хоча
визначної ролі при Богданові Хмельницькому він не грав.
Після Зборовського миру Немирич зник з поля бою, знову
подорожував, прийняв православну віру, віру своїх батьків,
відмовившись від аріанства.
Він був поборником союзу Малоросії з Польщею на
правах федерації, як свободний зі свободним, вільний з
вільним, і 1655 року знову появився діячем для звільнення
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Малоросії від московського ярма. Юрій Немирич на цей раз
з’явився довіреною особою від шведського короля Карла
Густава.
Карл-Ґустав пропонував гетьману укласти союз зі
Швецією.
— По-старому, доброму ставленню, — говорив Немирич
Виговському, — ми будемо допомагати шведам, шведи будуть
допомагати нам. Відновимо дружбу із Швецією.
— Е-ех, пане Юрію, — відповів Виговський Немиричу,
— багато води з тих пір витекло. Де були шведи, коли нас
Польща тиснула?... Поможи вони нам, може не було б того,
що сталося.
— Забудемо минуле, глянемо на теперішнє і подбаємо
про майбутнє.
Виговський посміхнувся.
— Про майбутнє взяла на себе турботу і турботу міцну,
матушка Москва. Що дивитися на теперішнє? Яке воно —
сам бачиш. Ось ти з пропозицією союзу, а Матвєєв Артамон
Сергійович, царський посол, за вчорашнім обідом мені на
рахунок шведів царський указ сказав.
— Який указ? — запитав Немирич.
— Указ? Отож-то й воно, що указ як раз з іншого кінця
починається.
— Ну-ну?
— Царський посланник вимагав, щоб від війська
запорозького були до Карла-Густава посли послані і
щоб ті посланці Карлу-Густаву сказали, щоб КарлГустав з Москвою мир тримав, що всякі свої зазіхання на
пограничні землі, які цар cвоїми вважає, залишив, відклав
би піклування... А буде, говорив все той же посол царський,
Карл-Густав артачитись, то мусять посланці війська
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запорозького і пригрозити норовистому владиці війною.
— Навіть війною! — скрикнув Немирич,
— Ото ж то й воно... Адже у нас теж союз рівного з рівним:
нам накажуть, ми виконуй.
Виговський злісно засміявся.
— Не можна так, пане гетьмане, треба інакше діяти.
— Який же я пан гетьман? Пан гетьман вільного війська
запорозького завтра в київську школу їде, я обраний тільки
“часово” гетьманом, та і це “часово” полковники Пушкаренко
та Лісницький заперечують. Для них знову в Корсуні раду
збирай, може ще і вигонять мене з гетьманського уряду, а
ти, пан Немирич, діяти мені інакше радиш.
— Ми не допустимо, щоб тебе, пане гетьмане, Лісницький
і Пушкаренко перемогли.
Виговський махнув рукою.
— І самому мені гетьманського уряду не хочеться, ніякого
начальствування не бажаю: стомився я, пора і на піч, на
відпочинок забиратись, — хитрував Виговський.
— А Україна?.. А її вольності?
— А ось Пушкаренко з Лісницьким хай їх відстоюють.
Вони за булавою тягнуться, під бунчук гетьманський стати
просяться, ну і хай! Обирайте їх обох одразу в гетьмани, от
і ладно буде. В крайньому разі перегризуть один одного до
смерті, неньці-Україні на дорозі лежати не будуть.
— Ти все ж, пане гетьмане, на моє переходиш?
— На що на твоє, пане Немирич? На федеративний союз
чи з Польщею, чи навіть із Швецією?.. Так це, не осуди за
мовлене, не на твоє, а на моє буде. При Богданові покійному
я за це і-і-і як стояв, і-і-і як цього добивався. Ширше я думав
на той час. Думав союз потрійним зробити, щоб Польща,
Швеція і Україна під однією короною були, а керувались
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всередині кожний по-своєму. Московія серед нас опинилася б
— і ні взад би їй, ні вперед би їй... Пан Богдан Хмельницький
спершу на моє був, а потім ухилився і перейшов до союзу з
Москвою, а потім зовсім у підданство пішов. Народ, каже,
так вимагає, а голос народу — голос Божий.
Виговський, видно, був роздратований.
— Ну ти вибач мені, пане гетьмане, питання про те, що
ти на моє схиляєшся... На наше, значить, виходить. А якщо
ми схильні так діяти, так і будемо діяти. Перш за все тебе
гетьманом поставимо.
— Ой, не поставите!.. Гетьман є.
— Той у школі...
— Не до смерті він у школі буде. Ну два-три роки, а
там і вернеться. Булаву візьме, під бунчук стане, своїх
школярів навезе — може і з генеральних писарів турне.
Гетьман — сила, хоч і зв’язана нині, а все-таки сила. Свою
партію підбере, по-своєму і діяти буде. Не думаєш же ти,
пане Немирич, що Москва його в школі в спокої залишить,
мовляв, учись?.. Ну, ні! Вона йому через, шкільні стіни своє
навіватиме, вона його своїми оточить, засосе його по-своєму.
І прийде школяр на Гетьманщину і скаже: “вистачить
гетьманувати: є у нас московські воєводи, їх послухаємо”.
Немирич насупився. Виговський нервово заходив по
світлиці, твердячи: “ото ж бо й воно, ото ж бо й воно”.
— Швидкий вкладай союз зі Швецією для підтримки один
одного військами, а з Польщею на з’єднання.
— Не гарячкуй, пан Немирич, як би раніше вкладення
союзів не потрапити в заточення до московської тюрми. Ох
не хвалять їх ті, хто в них побував!
Виговський труснув головою.
— Ну та годі!.. Ось через п’ять днів рада в Корсуні, там
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може побачимося, а після ради і її рішень все проясниться.
Виговський попрощався з Немиричем.
— Може завтра зайдеш на гетьманський двір, чигиринських
козаків горілкою поїти буду. Треба ж пошукати голосів їх.
— Я з свого боку знайду для тебе голосів, пане гетьмане.
— Беньовський теж обіцяє.
— Ну ось бачиш.
— Отож то й воно, що ще нічого не бачу.
— З закритими очима по-своїй волі ходиш.
Немирич засміявся, Виговський сказав:
— Будемо діяти.
РОЗДІЛ XII
Петрусь Лініченко діяв. У нього було два важелі дії за
Виговського.
Перший — зло на Оксану; другий — пані Марія
Виговська, яка почала, так би мовити, затискати кліщами
“серце молодецьке”.
Новизна вабила Петруся, ще не так давно простого
парубка-косаря, а тепер того, хто споглядав на пані
гетьманшу, як на свою кохану в майбутньому, хто бачив
себе полковником, а може, хто знає, і гетьманом.
— При вільному обранні всяке можливе! — наголошував
сам собі Петрусь Лініченко і захоплювався роллю, при якій,
однак, йому доводилось тягати поки що каштани із печі
для інших, і думати при цьому, що носить він їх для себе;
дивитись, як ці каштани їдять інші, заздрити їх апетиту і з
захопленням думати, що не все ж вони будуть їсти, раптом
і йому залишиться.
Петрусь за дорученням Виговського чи скоріше за
дорученням пані Марії, “підбивав” більш-менш визначних
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козаків із чорних на постійні бенкети і угощання на
гетьманському дворі.
Відправивши Юрія Хмельницького в Київ, Виговський
дістав з-під землі зариті ним (разом із Богданом Хмельницьким скарби — більше мільйону) і почав дарувати й
пригощати старшин, значних і простих козаків.
Виговський бенкетував зі старшинами в хаті, а прості
козаки розміщались у дворі.
— Не жалійте горілки, панове козаки, — говорив
Лініченко, — хазяї щедрі і запасу цього добра у них дуже
багато. На всю Україну вистачить.
— Так вже на всю Україну... Україна велика, — присадили
козаки Лініченка. — Мабуть і у московського царя на всю
Україну не вистачить.
— По чарці вистачить, — сказав старий козак.
— Та, по чарці!.. Коли козак одною чаркою задоволений
буває?!
— Ну вистачить по дві!
— А що таке дві?.. Облизнувся і нема нічого... По відру
на брата виставляй, ось тоді можемо сказати, що вистачить,
та і то вистачило на день, не більше.
В іншому випиваючому колі говорили:
— А що ж, сам пан гетьман і старшинство до нас не
вийдуть?
— Вийдуть.
— А вип’ють?
— Вип’ють.
І козаки кричали вітання, викликаючи у двір Виговського.
Виговський виходив і прикидався випившим, — насправді
Виговський був людиною тверезою.
— Пануйте, добрі козаки, пануйте!..
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— Випий, пане, з нами! — обступали гетьмана козаки.
— Не погребуй, — говорив який-небудь дідок.
Виговський “по-бурлацьки” обнімав старого і казав:
— Ой і сивий, та нерозумний. Чого погребую: хіба я не
такий козак, як і ти?
І Виговський наливав чарку, високо піднімав її над
головою і потім, ходячи по рядах і чокаючись, розплескував
всю горілку і пив з пустої чарки.
Напівп’яна юрба не помічала хитрості Виговського і
кричала:
— От щирий, от негордий козак!
Виговського піднімали на руки і з криком несли в хату, де
зустрічали його сильно підвипивші старшини і значні козаки.
Гетьманство посміхалось Виговському, хоча він все-таки
“удумав” викинути штуку, щоб не почути жодного голосу,
що лунали за Пушкаренка і Лісницького.
Йшли бенкети, попойки і в цих, останніх.. Старшини
козацькі були багаті, і хоча Пушкаренко відрізнявся
скупістю, але кричав:
— Пийте та мене пам’ятайте!
— Не забудемо, батьку — кричали п’яні.
— Пийте та розуму не пропийте, — приказував при
цьому Пушкаренко,
— Іди к бісу, дурень, не дурніші тебе, — відповідали
гості господарю.
Але господар не сердився, знаючи, що у козаків така
манера — напитись, наїстись і вилаяти хазяїна.
— Ще добре, що не б’ють! — говорив сам собі Пушкаренко.
В попойках і маленьких радах, тобто сходках, йшов час і
наближалось 26-е вересня і велика рада в Корсуні.
— Чи остання?.. Гляди, щоб москалі ще ради не
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затребували, — говорив Виговський вже наперед вірним
йому старшинам.
— Чого так?
— А так.... Владу захочуть показати.
— На хотіння є терпіння.
— Ото ж то й воно, що немає у москаля терпіння, —
відповідав Виговський.
Старшини бачили, що Виговський знає щось, натякав на
щось: не договорює.
Гадали, метикували, але не приходили ні до чого, ні до
якого висновку.
— А в гетьмана є щось на умі.
— Є і на серці що-небудь.
— Що?
— Хтозна!
Старшини знизували плечима.
Один Лініченко знав, що зробить гетьман, один Лініченко
знав і те, що він, Лініченко, зробить, але був німий, як
могила.
РОЗДІЛ ХШ
Виговський дня за три приїхав до Корсуня. Дня за три
почали з’їжджатись також старшини і значні козаки, сотники
та прості козаки по два від сотні.
Лісницький і Пушкаренко дивились досить переможно, їх
імена повторялись у Корсуні, тепер досить часто. Пушкаренко
однак мав за себе менше голосів, ніж Лісницький.
І старшин на боці Лісницького було більше, ніж на боці
Пушкаренка.
Й зрозуміло. Пушкаренко був просто полковник, а
Лісницький другий генеральний суддя і при Богдані
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Хмельницькому ходив на татар в наказних гетьманах.
У Лісницького було більше впливу тим паче, що перший
генеральний суддя Богданович-Зарудний був тим, що
називається “ні риба, ні м’ясо”, “ні сало, ні масло”.
Посада генерального судді була велика посада: старшини
були не без гріха і тому шукали захисту своєї кривди у
генерального судді, який звичаї, що часто служили законом,
міг тлумачити по-своєму.
Словом, Лісницький Григорій мав більше прихильників,
ніж Пушкаренко.
Сам Виговський, через вірного йому Лініченка, узнаючи
загальний настрій старшин, значних, сотників і козаків,
добре бачив, що голоси роздроблювалися, і яка-небудь
випадкова хвилина може зіпсувати всю справу.
Але у них був заготовлений кунштюк.
Виговський знав старшинство і за себе не боявся;
Лініченко знав народ і умів на нього впливати; пані
Марія Виговська була впевнена в силі своїх гарних очей і
невідпорному впливу їх на Лініченка.
Вдарили довбиші на раду.
На корсунське поле почали з’їжджатись і сходитись
спочатку прості, потім сотники, потім значні, потім старшини
і полковники і ось приїхав гетьман Іван Виговський. Його
зустріли стриманими вітаннями. Лісницький і Пушкаренко
зміряли Виговського гордовитими поглядами, які говорили:
“а ну старшой, не опинився б у менших”.
Виговськнй здавався спокійним і впевненим. Це нервувало
і Лісницького, і Пушкаренка, які ажитувались до крайності.
Наступив момент відкриття ради. Всі чекали, що, за
звичаєм, гетьман, хоч і обраний, але не повною радою, вийде
і покладе булаву, а бунчуковий товариш покладе бунчук. Та
не так вчинив Виговський.
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Він вийшов на середину і, піднявши трохи булаву, зробив
знак, що буде говорити.
Всі одразу замовкли.
— Панове рада! Поставили мене на Чигирині при
гетьманському уряді тимчасово, за неповноліттям Юрія. Я
кланявся перед радою, відмовлявся, але мене не відпустили.
Прийняв я булаву, але щоб ствердитись, зібрав на сьогодні
повну раду, так як в Чигирині рада була неповною, не відповідала нашим звичаям і вольностям.
— Здоров будь, пане гетьман, за збереження звичаїв! —
вигукнув голосно Лініченко.
По раді прокотилось: “Здоров будь, батьку!”.
Лісницький поморщився, Пушкаренком пересмикнуло.
— Поважаючи звичаї, зібрав я повну раду, — продовжував
Виговський, все вище й вище піднімаючи булаву, — але поки
рада збиралась, а пан гетьман Юрій Хмельницький в школу
вчитись збирався, від його пресвітлої величності, царя і
государя московського в Україну посли наїхали.
Виговський, говорячи про государя, злегка припідняв
гетьманську шапку, а потім вдягнув її.
Його приклад наслідувала вся рада.
Виговський продовжував,
— І приїжджі посли об’явили мені, що до нас в Україну
з царськими воєводами стрільці будуть для великого
государева діла, а якого не кажуть, а тільки наказують
підводи та корми готувати. А на підводи і на корми брати
ті гроші, що збираються з подимного і з оранди нашими
старшинами.
Виговський подивився на старшин і з задоволенням
відмітив, що тих від його слів покоробило.
Він продовжував, підвищуючи голос:
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— А мені, старшому вашому, від милості царської
виговор дали, що про смерть нашого батька Богдана не
сповістив. Виходить, виговорили за те, що гетьмана стали
обирати, не питаючись. А хіба такий звичай козацький, щоб
питатись?.. Та і в грамотах про це ніде не прописано. Знову ж
і митрополита хочуть затверджувати в Москві, від патріарха.
В натовпі почулось невдоволення. Ремствувати почав
Лініченко.
— І ще скажу: прислали від царя мені такі пункти, щоб
у козаків дотеперішні вольності відбирати.
— Реєстрових козаків зовсім знищити, — кинув у натовп
Лініченко, розбудивши жах серед козаків
А Виговський вже кричав;
— Має право рада обирати собі іншого гетьмана, а я в
неволі бути не хочу!
Він швидко поклав булаву, ще швидше вийшов з кола і
скочив на коня.
Рада отетеріла і мовчала як закам’яніла.
Ні Лісницький, ні Пушкаренко вже й не сміли підняти
голоси про обрання гетьмана.
Треба було не давати раді опам’ятатись. І ось виступив
Лініченко:
— Панове рада, що ж ми стоїмо? Хочемо, щоб Москва
нас тенетами накрила і як куропаток передавила?.. Побігли
за гетьманом, не відпустимо його з гетьманського уряду.
І вся рада, ніби отямившись, кинулась за Виговським,
галасуючи:
— Батьку, не залишай нас, ти у нас єдиний захисник!
Виговський їхав потихеньку, знаючи, що юрба кинеться
за ним.
Виговський не помилився.
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Натовп оточив його і з криком та мольбами повернув
його коня назад у поле.
— Бери булаву! — кричав голосніше всіх Лініченко.
— Бери булаву! — кричали за Лініченком у натовпі.
Про Пушкаренка і Лісницького було забуто.
Коли гетьман повернувся і ввійшов в коло, генеральний
суддя Богданович-Зарудний вручив йому булаву.
— Бери, пане гетьмане! А ми будемо стояти разом з
тобою за свої вольності.
Козацькі старшини оточили Виговського.
— Будемо дивитись, щоб у нас нічого не відібрали! —
кричали одні.
— Будемо пильнувати, щоб перемін не було! — кричали
інші.
— Будемо вільними, як раніше були! — кричали треті.
Виговський кланявся, але булави не брав.
— Може, пан Лісницький лучче за мене постоїть? —
говорив Виговський з легкою іронією.
— Ну його, Лісницького!.. К чорту в шапку!.. —
пролунали голоси.
— А то пан полковник Пушкаренко...
— А ну його к бісу під підкладку! — закричала рада.
Виговський взяв булаву і низько вклонився зборам.
РОЗДІЛ ХІV
Перед путивльським воєводою Бутурліним стояв
незграбний чоловічок, Миколка. Миколка, посадський
чоловічок, був у багатьох на побігеньках і шпіонив за
наказом і “по наушенію”.
За кварту горілки Миколка готовий був продати чортові
душу, а за кусок сала віддати і тіло.
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Миколку Бутурлін — тоді відносини були простішими —
послав на провідки, тому що довідався, що Виговський на
другий день після ради великої, чи повної, запросив старшин
і козаків на малу раду, яка буде проходити в гетьманській
хаті.
Миколка затесався в гурт і прочув все, що говорили
Виговський та старшини.
— Ну що ти бачив? — питав Бутурлін.
— Виговського бачив, козаків бачив.
— І без тебе знаю, — перебив Бутурлін. — Ну, а що чув.
— У, — вигукнув Миколка і схопився за голову.
Бутурлін навіть з місця підскочив.
— Ну? — вигукнув він на Миколкине “у”.
— У-у-у! — потроїв вигук Миколка.
— А ну тебе к чорту! Чи батогом захотів виправитись?
Адже дорожче того за розвідку, що даю, не дам, скільки не
”укай”.
Миколка почав говорити спокійніше:
— Ну ось прийшли вони, я прийшов і всі прийшли.
— Хто ж ще всі, крім їх і тебе?
— Так-так всі.
— Ну?
— Зараз, боярин, зараз... Ти не нукай, я лякливий дуже.
Бутурлін чекав мовчки.
— Ось він і говорить, — почав Миколка, але Бутурлін
перебив його.
— Хто він, сукин син?
— Виговський, боярине, Виговський, Іван Виговський...
гетьман сам. Ось говорить їм, старшинам, що в хаті були,
говорить їм: “при Богданові ради були, а при мені і малі ради
будуть. Без вашої поради воїнської нічого не почну і справ
ніяких робити не буду”.
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— Гаразд, далі.
— А далі сказав їм, що швед їх, козаків, у підданство
кличе, а цар тільки погрожує, тільки погрожує... В хитанні,
мовляв, докоряв.
— Ну?!
— Та не нукай же, кажу, — лякливий я сильно. Сплутаю
все, ось тобі і розповідь буде. Старшини — то кричать: “а
коли лякає цар, відстанемо — і до шведів!”.
— Брешеш ти!
— Чого брехати: адже за брехню не добавиш, якщо тобі
правда — потрібна.
— За брехню на конюшні добавлю.
— Ну, ось бачиш. Слухай же, боярине. Старшини стали
Виговського до шведів вмовляти, а гетьман упирається. “Ні,
каже, від царської величності йти не слід”.
— Хитрує...
— Бог його знає, тільки говорив, що нас за нашу
непостійність нарешті ніде не приймуть.
— І справді.
— І я думаю, що так.
— І що ж, уся старшина до шведа тягнула?
— Майже вся. Тільки Пушкаренко з-під Полтави та
Дорошенко за царську величність стояли.
— А крикуни? Хто ж головним був?
— Крикуни?.. А це правобережні полковники, Богун і
Зелінський. Так і надривались, викрикуючи, що неладно
їм бути у царської величності, що, мовляв, якщо государ і
добрий, так государеві ближні люди недобрі, пускають плітки
й наговорюють. Жалує, казали, цар, та не жалує псар.
— Так і казали?
— Вже вибач, боярине, як було.
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— А закінчили чим?..
— Вирішили послів послати, щоб цар даних вольностей
не порушував.
— Добре, ладно! — сказав Бутурлін, відпускаючи
Миколку, і задумався над донесенням.
РОЗДІЛ XV
Донесення Бутурліна наробило в Москві переполоху,
бо Бутурлін, відписуючи в Москву про справи в Україні,
вважав краще пересолити, ніж недосолити. Становище
воєвод в Україні було не стійким: вони не були бажаними
гостями для старшинства козацького, у яких під рукою
завжди знаходились їм співчуваючі козаки, і вони завжди
могли козаків підняти проти воєвод, розпустивши чутки
про очікувані з боку московських бояр утиски, не говорячи,
звичайно, що утиски ці можливі тільки для них, для козацьких
старшин і що розраховані ці утиски на придушення
старшинського свавілля над козаками реєстровими, над
холопами і міщанами.
Військо московське, яке оточувало воєвод, було
малочисельне, тому що багаточисельність стрільців могла
викликати недовіру й підозру.
Але Москва, як ми вже говорили, користувалась будь-якою
нагодою, щоб збільшити свою військову силу в Малоросії, і,
якщо не забув читач, то в розмові Артамона Сергійовича
Матвєєва з Іваном Виговським вже згадувалось, що на
Україну йдуть царські війська на чолі з Ромадановським,
Трубецьким, Ляпуновим. Мовляв, ці війська покликав
покійний гетьман Богдан Хмельницький через посланця
свого полковника Павла Тетерю, для спільних дій проти
кримського хана, який, лютуючи, що Мала Росія піддалась
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Московії, рвав і метав, і козаків вигубити хотів, а також для
спостереження за Польщею, яка хоч і обезсилена війнами з
Московією та Малоросією, але задумів своїх на останню не
полишала і на нове приєднання України до Польщі плекала
сильну надію.
По суті, це було просте, так би мовити, звичайне моління
козаків перед царем при Богданові. Вони завжди шукали
допомоги, завжди виставляли кримчаків і поляків ворогами.
Москва слухала, але ще не дуже гнала свої війська в
Малоросію, сподіваючись на Богдана Хмельницького. Але
Богдан вже, був старий, наближався до могили, і після його
смерті легко — і Москва, як ми бачили, не помилялась —
могло виникнути бажання звільнитись від московського
впливу, і тому в Москві вирішили бути насторожі. Козакам
Москва не довіряла, братству їх теж, пам’ятаючи смутні часи,
коли безчинство козаків під проводом Заруцького дійшли до
свого апогею, і тому користувалась кожним приводом для
зміцнення своєї влади і для випитування у народу бажання,
кому він хоче залишатись вірним — Польщі чи Московії?
З цього боку Московія була забезпечена: ніхто з народу
не хотів польського владарювання.
Ще Павло Тетеря був на Москві, коли помер Богдан
Хмельницький. На Москві нічого не знали про його смерть
і радились з красномовним Авакумом — Павлом Тетерею,
випитуючи у нього геть усе, що стосувалось України.
Простий і добрий Павло Тетеря не був дипломатом і рубав
собі правду-матку не соромлячись, лише висловлювався
незвичайно гарною мовою.
Коли його допустили “перед світлі государеві очі”, він
проголосив промову довгу-довгу і чисту-чисту.
— Егда богодарованную пресветлейшего вашего
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царского величества державу нынешними времены над
малороссийским племенем нашим утвержденну и укрепленну
внутренними созираю очима, привожу себе в память
реченное царствующим пророком: от Господа бысть сіе і
есть дивно воочіе нашего воістину соединения Малы России
і прицепление оное к великодержавному пресветлейшего
вашего царского величества скипетру, яко естественной
ветви к приличному корени...
Довго говорив Тетеря, довго слухав його сумирний і
“тихий” цар Олексій Михайлович й оточуючі його бояри,
але ось Тетеря закінчив.
— Тетеря, — поставили питання Тетері, від імені
государя: — За підтвердженими статтями в містах повинні
бути урядники, і всілякі прибутки збирати на царську
величність та віддавати тим людям, котрих він пришле; із
цих поборів давати жалування людям начальним і козакам,
яких має бути в числі 60,000. Але поборів досі нічого не
взято. Чи збирає їх гетьман і чи дає козакам жалування?
Тетеря мовчав.
Бояри продовжували:
— Государ про це питає не для того, щоб в царську казну
прибутки були необхідні, а тому що государ довідався, що
козаки бунтують і проти гетьмана, і проти полковників, бо,
нібито, вони їм жалування не дають, а прибутки на себе
збирають.
Тетеря тряхнув чубом.
— Ото і біда, — сказав, — що прибутки не збираються,
жалування козакам не дають і вони служать ліниво, а
примусити їх служити без жалування не можна. В деяких
повітах, полковники збирають з двору золотих по дватри, говорячи, що збирають на гетьмана, а гетьману якщо
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щось і дадуть, то не все, а користуються самі, а від того
відбуваються смути і бунти.
— Як же бути? — питали бояри.
Простуватий і прямий Тетеря бовтнув:
— Показав би, великий государ, свою милість послати
до гетьмана, щоб скликати раду, при всіх царську милість
оголосити і статті затверджені при всіх вичитати. Гетьману
це буде нелюбо, та нехай йому... Козакам зате буде годно...
А нам з гетьманом сперечатись не можна, йому це не
сподобається.
Бояри знову говорили Тетері:
— А чому ж гетьман не виконував статті, і, як це було й
раніше, запрошував іноземних послів?
— Не знаю, — сказав Тетеря.
— Адже якщо його царська величність досі все посилав
милостиво, то тільки тому, що гетьман писав з покірністю.
Але ж треба клятви пам’ятати і клятвопорушень боятися.
— Правда, все правда, — відповів зажурено Тетеря, —
тільки нам всього цього виговорити не можна.
Ще Тетеря не виїхав з Москви, як прийшла вість про
смерть гетьмана Богдана Хмельницького, а через кілька
днів стало на Москві відомо, що помер в Києві і митрополит
Сильвестр Косів.
На Москві стали чекати “дурних новин” з України.
— Богдана, государю, не стало. Як би погано не було.
Виговський — шляхтич, як би він до Польщі знову не
потягнув.
— Промишляти над ним треба, — сказав цар і додав:
— почекаємо трохи, яке повідомлення пришле Виговський,
а там наладимо посольство з нашим царським гнівом і
вимогами.
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— Прискорити б, государю, посольство, — радили бояри.
— Чого прискорювати? Нічого ще не видно. Є ж воєводи
в Білгороді, в Ніжині, в Переяславі, в Києві — поспіхом
донесуть, якщо щось...
І все кругом царя замовкло, а Олексій Михайлович
покликав Артамона Сергійовича Матвєєва і наказав йому
збиратись в дорогу з відомими вже читачу пунктами.
Донесення від Виговського до царя не було.
Тетеря проживав у Москві.
— Мовчить Виговський, — говорили бояри при зустрічі
з Тетерею.
— Вже й не знаю...
А бояри, натомість, говорячи тривіально, тормошили
простака Тетерю, допитуючи його про всяку всячину.
Між іншим зайшла мова й про те, чому Виговський
кланявся государю, просячи у нього земель і угідь у Литві,
замість наділених йому в Запорожжі.
— Говорив він в чолобитній, що в Литві шукає
спокійнішого життя...
Тетеря махнув рукою.
— Спокійнішого!... Просто тому, що на Литві йому
володіти землею дадуть, а в Запорожжі нічого він з козаками
не поробить. І володіє, і не володіє.
— Ну, якщо він не володів досі наділеним, побоюючись
війська, то буде послано ближнього боярина і він оголосить
царську милість Виговському, і буде він тоді володіти вільно
і вже з відома війська.
— Сохрани Боже!.. Довідається військо, що писар
випросив собі землі, то його камінням поб’ють. Скажуть:
“ми всім військом служили царській величності і за нього
помирали, а землі випросив собі писар”.
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— Але ж, що може бути проти царського жалування?
— Отож-то й воно, у нас живе така думка, що всіма
землями володіти царській величності...
Москва намотала собі на вус.
— Може народ хоче, щоб і керували ним воєводи царські?
— І цього народ не проти, — відповідав Тетеря.
Москва так і записала. Тетеря поїхав.
Виговський повідомлення про смерть Богдана не присилав
і про нового гетьмана нічого не писав.
Артамон Сергійович Матвєєв поїхав на Україну.
Прийшли донесення Бутурліна і про Корсунську раду, і про
раду старшин у Виговського.
В щирість переконань з боку Виговського залишатись
вірним московській державі ніхто в державі московській не
вірив.
Бачили всі, що старшини відстоюють свої вольності, свої
прибутки, своє свавілля.
Москва не могла цьому потакати, це значило озброювати
проти себе народ.
Із старшинами справитись було легше, ніж з народом,
і на Москві вирішили діяти послідовно: зміцнювали своє
володарювання і ревно ставились до прав своїх, так
як свавілля старшин, що проявлялось і при Богданові
Хмельницькому, не можна було терпіти.
— Вишукувати всі засоби, щоб забрати Малу Росію
в крепкі руки, — говорив цар Олексій боярам. — Лише
видасться нагода — і проявляти себе... Виговського б
відсунути...
А нагода тут як тут. На Запорожжі сполошився кошовий
отаман Барабаш Яків.
— Рада і в Корсуні була неповною, — кричало
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Запорожжя, — та і що за рада в Гетьманщині: гетьмани
обирались в Запорожжі. Сам батько Богдан Хмельницький
запорожцями вибраний був.
Яків Барабаш сам дивився в гетьмани.
— Вдаримо чолом царю, більше нікому, — говорив
Барабаш перед старшинами Запорозької Січі. — І оголосити,
що рада, яка обрала Виговського, була без участі запорожців.
— І сказати, що Виговський не запорожець, а поляк, —
говорили старшини.
— Та додати, що і жінка в нього шляхтянка.
— Та ще й молода, у якої старий черв’як чорт Виговський
до спідниці пришитий.
— Ну таку мову царській величності чути недоречно, а ось
сказати, що наш простий народ не того хоче, чого старшини...
Та сказати про старшин, що не дають вони простим людям ні
рибу ловити, ні вина курити. Побори роблять, наживаються
і простим людям жалування не дають.
— Та добавити, що він з польськими панами зноситься.
— І з шведами теж...
— Знову ж кримського хана тримається.
— Зрадник! — закричали козацькі отамани Січі
Запорозької.
І ось тоді, коли поїхало до царя від запорожців посольство, в той самий час приїхав на Запорожжя посланець і
від Виговського.
Виговський писав, підшукуючись під запорожців, що без
запорозького обрання він і гетьманом себе не вважає.
— Добре, вистачить! — кричали запорожці. — Знаємо
ми Івана — лисиця стара!
Посланцю сказали:
— Ну ось твій гетьман, нехай йому біс в ребро,
запорозького утвердження шукає?
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— Так.
— І без запорожців себе в гетьмани не ставить?
— Так.
— Так, так? — передражнили посланця і раптом один
сказав: — Чи не чув ти, чого торговці до нас ні свинцю, ні
пороху, ні харчів не везуть?
— Не знаю.
— Так! — сказали запорожці, передражнюючи посланця
“такаючого” раніше.
— Ну, а чи не чув ти, що їм гетьман Виговський заборонив
це?
— Не чув.
— Так! — закричали запорожці і сказали: — Іди ти
назад і скажи, що послали ми до государя нашу чолобитну,
а самі думаємо на гетьманські міста іти та маєтки знатних і
багатих пошарпати.
Барабаш однак написав Виговському листа, що “криком
кричала юрба гультяїв, що прийшла сюди з миргородського
повіту, а ми тут живемо сумирно і на гетьманському уряді
тебе бачити раді”.
Говорячи про “гультяїв миргородського повіту”, Барабаш
натякав на Лісницького, миргородського полковника,
ворогуючого з Виговським.
Інтриги, таким чином розкидались і розгортались. Тих,
що копали один під одним яму, з кожним днем з’являлось
все більше й більше.
Виговський плутає і Україну, і Московію, і Польщу,
і шведів, і кримців: Юрій Хмельницький думав стати
гетьманом, Лісницький підшукувався під Виговського,
Пушкаренко під того й іншого. Запорожці підкопувалися
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під Гетьманщину, Гетьманщина під Запорожжя.
Із тонких павутинок плелися тенета, які обплутували
Малоросію.
Москві залишалося користуватись випадком і, опираючись
на народ, вводити потроху московський устрій, але бути
насторожі, подивляючись і на кримців, і на поляків, та
оглядаючись на шведів.
РОЗДІЛ XVI
Юрій Хмельницький поїхав до Києва “в науку”. Оксана
поїхала разом з ним. Вона добре розуміла, що гетьман Юрій
Хмельницький буде оточений всякими особами, котрі будуть
заважати йому вчитися і по-всякому турбуватимуть та на
різні боки налаштовувати.
Оксана в цьому випадку не помилялась.
І якщо не одразу там взялись до Юрія люди партій,
то тільки тому, що в Києві йшли свої чвари через вибір
митрополита на місце померлого Сильвестра Косіва.
Виговський, звичайно, добре розумів, що митрополитом
має бути така людина, яка б стояла за нього, за Івана
Виговського, і тягнула почасти до Польщі.
Такою людиною був Діонісій Балабан.
За нього і дбав Виговський.
Для Москви смерть Сильвестра Косова була приводом
накласти на Україну нову і найсильнішу залежність —
духовну.
Тільки помер маститий архіпастир Сильвестр, як царський
воєвода київський закликав до себе єпископа чернігівського
Лазаря Баранцевича та ігумена Києво-Печерської лаври
Інокентія Гізеля і став умовляти їх поставити митрополичу
кафедру в Києві від московського патріарха Никона.
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— І багато вам буде вигоди через цю залежність, —
говорив воєвода.
— Ми не проти, — говорили запрошені.
— Так пошукайте до себе милості государя, правду йому
свою покажіть, — говорив воєвода.
— Самі вирішити не можемо...
— Ви старші, ви шановані. Ви й інших згодити можете на
те, щоб бути в послуханні і благословенні великого государя
святійшого Никона патріарха.
— Порадимо.
— І постановіть так, щоб без царського указу за
єпископами не посилати і без патріаршого благословення
— митрополита не обирати.
— Як інші...
— Та що вам інші?.. У нас, у Великій Русі, Москва —
голова, у вас в Малій Русі — Київ. Як вирішимо, так і буде.
Ви зі своїм духовенством порадьтесь.
Пастирі обіцяли і через кілька днів проголосили
Бутурліну, що київське духовенство згідне бути в послуханні
патріарха.
Лазар говорив Інокентію:
— Треба забити баки, щоб не липли.
— Заб’ємо, — погодився Інокентій.
Але Москва не так дивилась, її вже цієї заяви було
достатньо.
— Так не тягнути б,— сказав Бутурлін.
— Треба зачекати, тому, що тепер ми, старші духовні,
ідемо в Чигирин на похорон Богдана Хмельницького, а
повернемось і благословимось.
— Я так і відпишу государю, так і патріарха святійшого
сповістю.
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— Не спіши сповіщати, боярине, адже ми з Чигирина
швидко повернемось, тоді все одразу й зробимо.
— Не можу не повідомити государя і патріарха — це їм
велику радість принесе.
— Коли б усе зробилось, і радості було б більше.
— Воно так, а все ж краще повідомити, а то государ гнів
тримати буде, скаже: знав і мовчав про таку радість.
— Зачекай, боярине,— вмовляв Лазар.
— Не можу, отче, — відповідав Бутурлін, і поїхав скорий
гонець від Бутурліна в Москву з повідомленням.
Однак не виявляло бажання духовенство інших повітів
бути в покорі і залежності від Никона патріарха і від Москви
приймати ставлеників.
— Ставленик — не виборний, не хочемо ставлеників!
Так говорило духовенство інших повітів, але на Москві
вже було донесення з Києва і поки їздили Лазар та
Інокентій хоронити Богдана Хмельницького та прибули в
Чигирин, та назад повернулись, а “з Москви” вже прийшло
розпорядження: “по-всякому промишляти, щоб митрополит
київський був у благословенні патріарха московського”.
Крім того, набуло своєї дії і посольство запорозьке,
й бояри, що судили по указу царя запорозьку справу,
вирішили, з розрахунком, звичайно, зміцнення влади
московської, послати боярина Хитрово влаштувати ще і
четверту раду — або в Києві, або в Переяславі для нового
обрання гетьмана, останнього і правильного обрання,
абсолютно під наглядом Москви.
Звичайно, мотиви виставлялись інші, а криві та обхідні
шляхи йшли то тут, то там.
Безсумнівно, що Москва хотіла бачити гетьманом
Юрія Хмельницького, який би, зважаючи на його юність і
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недосвідченість, був би оточений московськими боярами —
керівниками, але вголос такого бажання не висловлювала,
тому що, насідаючи одразу, Москва могла викликати відкриту
непокору.
Якби гетьману відмовились служити реєстрові козаки, при
відкритому супротиві Москві старшин, то у гетьмана були
свої, так звані “затяжні полки”, які складались з іноземців,
що знаходились на службі у гетьмана.
Москва і до цих “затяжних” полків добиралась, але не
все одразу робила.
Коло Юрія однак точились чутки, що Москва не проти
була б бачити його на гетьманському уряді як можна скоріше,
тому що Виговському в Москві немає віри.
Чутки ці приносила йому Оксана, у багатьох буваюча,
багатьох знаюча, багатьма любима.
“А тим часом, що ще буде, — думала Оксана, — багато
із Дніпра води витече; Виговського скидати треба, щоб лиха
Україні не наробив. Хто б не був тепер при булаві — лиш
би не Виговський і не полька Марія”, — яку Оксана, як
патріотка, ненавиділа.
Розділ ХVІІІ
Дивовижною жінкою була Оксана. Завжди вона відрізнялась нетерпінням і рішучістю в своїх діях: і тоді, коли
була дівчиною, і тоді, коли “козакувала”, і тоді, коли жила
сімейним життям.
Вона втягнулась в політичне життя своєї Батьківщини
і склала собі чітке й тривке переконання, що тільки під
самодержавною рукою царя московського можливе щастя
України.
Козачка в душі, моторна, хоробра і войовнича, вона однак
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не могла схвалювати життя з постійним переживанням для
цілого народу.
Для однієї людини — так, але для цілого народу — ніколи!
Звісно, загалом її вплив був невеликий на українців, але
де могла Оксана, там проповідувала, що не можна всім бути
тільки козаками і жити ледь не грабунком. Що пройшов час
“вільної” вольниці і степового життя: степи заселились і
забудувались, з’явився “устрій” і його треба налаштовувати
на спокій.
Спокійне життя, особливо в період розрухи, знаходиться
в повній залежності від стійкої і міцної влади, чого не давав
козацький устрій.
Оксана стояла і за права, і за попирання прав.
Як вживались, здавалося з першого разу такі два
несумісні поняття? Але вони вживалися просто.
Бог — над всією природою, цар — над землею йому
приналежною.
Хай буде гетьман, хай будуть старшини виборні, значить,
облюбовані, хай буде свобода, але хай буде і контроль
над усим цим. Хай вище всього цього стане така влада,
яка не буде хилитатись, яка не буде потурати багатому,
поступаючись бідняком. Цей контроль, нагляд — називайте,
як хочете, — Оксана бачила в царській владі московського
самодержавства.
Вона була дочкою народу і дивилась на владу очима
народу. Вона просила собі у влади право на свободу, але
в той же час віддавала себе і свою свободу під контроль
сильної влади, мовляв: “тримай мене в межах, не випускай
із них. Ледь вийду я за лінію, я вже буду не я, і розум моєї
свободи похитнеться, і захочу я більшого, захочу я просто
пригноблення чужої свободи”.
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Від царської влади чекала збереження і сім’ї — її
домашнього вогнища, її спокою. Від царської влади чекала
вона і суда правого. Нею обраний суддя повинен бути під
наглядом царської влади, під доглядом царського прямого
ока. Хай чинить суддя правосуддя і хай не вводить в Божу
правду людську кривду.
Звичайно, майже всі думки Оксани не стосувались вищих
інтересів людського народного існування і крутились навколо
буденного життя, для якого вона чекала високої охорони і
високого царського заступництва. Але якщо вдивитись в
життя кожного народу, то виявиться, що прагне він весь
до життя забезпеченого і спокійного, до достатку і ситості.
Скажуть: “тваринне життя”.
Так, якщо хочете, тваринне. Але невже розум людський
своє найвище виявлення тільки і бачить в розхитуванні
основ, що встановлюються, в гегемонії одного народу над
іншим, в боротьбі за перевагу, у війнах, в насильстві одного
народу над іншим?.. Важко зрозуміти ідеали людських
спільнот, взятих разом, хоча не важко зрозуміти ідеали
окремої людини, так би мовити, середньої людини.
Ось ця середня людина, — а таких людей більшість, — і
вимагає простого буденного життя, сповненого спокоєм і
тільки спокоєм.
Це прагнення називається тваринним життям...
Це тваринне життя, — життя розуму і сильної волі,
прагнути порушувати щоденно і лиш для того, щоб в
майбутньому мати саме той спокій, котрий тільки що
порушено?..
Дивна теорія, дивна і практика.
Оксана, прагнучи дати спокій Україні, вбачала
необхідність підняти і збунтувати цю саму Україну,
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переконуючи себе, що коли хвилювання припиняться, прийде
той самий спокій, який тепер порушується.
Оксана знала, що Україну проти Виговського підняти
легко тільки полтавському полковнику Пушкаренку. Хоч
Пушкаренко був скупуватий, але в Полтаві і в полтавському
повіті його любили. До того ж і в полтавському повіті було
голотьби більше, ніж де-небудь в іншому місці.
Мартин Пушкаренко приїхав з корсунської ради
розлюченим.
— Схитрив Виговський, чортова душа, схитрив і-і-і як!..
Ну та ще не все кінчено.
Дружина Пушкаренка була баба добра і не дуже
чистолюбива.
— Ну що, в старому званні приїхав? — запитала вона,
цілуючи чоловіка.
— Нехай чорт візьме мою душу, якщо колись в новому
не приїду.
— Це коли з полковників вигонять? — запитала Мартина
дружина і розсміялась.
— Виговський схитрив.
— А ти дурень і на хитрість не згодився.
— Бридка душі моїй хитрість.
— Раз не гаразд. Схитри раз і замолюй. Їхав — кричав
мені: “гетьманом повернусь”, а все таким же дурнем приїхав,
як і поїхав.
— Не все ще кінчено.
— Подивимось.
— Не помреш полковницею, — говорив Мартин.
— Ну і тобі не померти гетьманом, — пожартувала
дружина Пушкаренка і вийшла.
А Пушкаренко ходив злий-злющий і все бубонів “ой
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схитрив Виговський, ой схитрив! Спритно схитрив, не в
мене. Не дурний козак, не дурний”.
“І чого тільки так за нього пан сотник Лініченко
розпинається? На всіх радах його рятує”, — роздумував
через кілька хвилин Мартин і підхвалив також Лініченка:
“не дурний козак, ой не дурний! Моєму сотнику Досифею
далеко до нього”!
“І мабуть, все це баба, жінка Виговського”, — перескочила
думка Мартина на пані Марію: “кого хочеш привабить, кого
хочеш обплутає, не зрівняти з моєю”. І Виговську, похвалив
Мартин: “ой не дурна баба, ой, не дурна”.
А за цими трьома похвалами, де Виговський виявився
розумним, не в Мартина, Лініченко розумним не в Досифея,
а пані Марія розумною не в його Пушкаренкову дружину,
Мартину довелось підбити підсумок і побачити, що всі троє:
Мартин, Досифей і Ганна Пушкаренко — просто-напросто
ДУРНІ, відтак і програли своє діло.
Мартин навіть ногою в підлогу гупнув.
— Чого ти гупаєш? — запитала Ганна, входячи.
— Злість на думи свої бере.
— Які у тебе там думи?
— Три думи: Виговський мене розумніше, Лініченко
Досифея розумніше, а пані Виговська тебе розумніше.
Ганна розсміялась:
— Ну, Мартине, ти справді дурень! Жінку перед жінкою
розумний вихваляти не буде. Чим пані Марія розумніше
мене?
— А тим, що хитрість чоловікові придумала та сотника
йому в помічники гарного дала — втретє він його рятує...
— А ти у мене про щось питався?
— Я сам хотів все зробити.
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— Ну і виходить, що дурень ти один, а на інших тільки
звертаєш.
Пані Ганна знову вийшла, посміхаючись над чоловіком.
Мартин подумав-подумав і з впевненістю сказав: “і
справді, дурень тільки я, нікого більше немає в дурнях тут”.
Надвечір знову зустрілись вони з Ганною.
— Жінко, а жінко?
— Ну?
— А ти правду бачила.
— Про що?
— Та про те, що напередодні ти сказала.
— Що ти тут один дурень?
— Так!
— Зізнався?
— Зізнався... Чуєш, кажу, що ти правду побачила.
— Коли ж я неправду кажу? — відповіла Ганна.
На Ганну найшов навіть жаль.
— Е-е-ех, Мартине, помирай полковником!
— Не хочу!
— Не бути гетьманом.
— Буду!..
— Не бути, кажу.
— Буду!..
— Хіба вже хто тобі розумне нарадить.
— Сам справлюсь... Я його силою скину.
Ганна подивилась на чоловіка. Пушкаренко, як сказав
фразу: “силою скину”, так весь і переродився: і фігура
вирівнялась, і обличчя зробилось серйозне, і в очах блиснула
рішуча думка, і ліва рука міцно стиснула рукоятку шаблі.
— За що ж ти його силою скинеш?
— А за те, що поляк він і до Польщі знову тягне.
96

— Хто тобі про це сказав?
— Пока ніхто... Поки я нюхом це чую; а прийдуть і
скажуть, мабуть, зараз на коня і прощай жінко.
— Прощай, Мартине.
— Жалко не буде?
— Якщо і жалко буде, жалості не покажу. Благословлю,
не заплачу... Там, як поїдеш, може струмком литися буду,
може річкою розіллюсь, та тобі до цього нема діла: це діло
бабине, не козацьке...
— Оце гарно, оце добре, оце славно! — говорив Мартин,
обнімаючи Ганну, ніби вже прощаючись з нею, і з очей його
покотились сльози.
— Ти чого заплакав?
— Я... де... коли? — Мартин сконфузився і довгим вусом
витер очі.
— Чи козакові жінки шкода? — запитала Ганна ласкаво.
— А то ні? — сказав Мартин і ще сильніше притиснув
дружину до грудей.
— Ну тоді не затівай боротьби з Виговським, залишайся
в спокої, ось так, наприклад...
Ганна обійняла шию чоловіка рукою і хотіла поцілувати,
але Мартин відсторонив її.
— Ой, облиш, ой не крути... Лицарська честь не того
вимагає.
Ганна підвелась.
— Так іди, куди честь вимагає... Я тримати тебе, Мартине,
не буду. Ти козак, ти на горі... Тобі згори видніше... Ми,
жінки ваші, як під вінець йдемо, так вже й про розлуку з вами
думаємо — не про життя гарне і спокійне, а про розлуку.
Вдарять довбиші на раду, піде любий на неї, а потім з коня
перегнеться, попрощається з дружиною й слід його охолов.
Ми так всі це знаємо, до цього завжди готові.
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— Скину Виговського, скину!.. Сам не сяду, а його скину!
Днів через чотири після розмови Мартина з дружиною,
з’явилась до нього із Києва Оксана.
Пушкаренко знав Оксану. А втім знали її всі.
— Ой, жінко, ти знову парубок? — запитав Мартин
Оксану.
— І на цей раз назавжди парубок.
— Хіба пан Петрусь Лініченко дозволить?..
— Пан Петрусь?.. — Оксана подивилась на Пушкаренка.
— Був Петрусь, нема Петруся.
— Як нема?.. Я його сам на раді бачив.
— І я його на раді бачила.
— То як же немає його?
— На раді Петрусь в Петрусі зник і Оксана в Оксані
після ради зникла.
— Ой не зрозумію, — заблагав Мартин.
— Коли ти, пане Мартин, на раді був, так мову сотника
Лініченка чув.
— І чув, і дивувався.
— Ну ось бачиш!.. Ти дивувався, а мені що, по-твоєму,
робити залишалось?..
Мартин зрозумів.
— Він проти тебе пішов?
— Що з того, якби проти мене пішов: він проти пам’яті
Богдана пішов, на сина його Юрія руку підняв, за поляка
Виговського встав, Польщі на руку грати почав.
Очі Оксани іскрились; вирівнювався і стан Пушкаренка
Мартина.
— Багато хто булави шукає, — сказав він однак, щоб
дещо пом’якшити слова Оксани про зрадництво пам’яті
Богдана і про зраду сину його Юрію: і Мартин забув про
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Богдана, і для Мартина Юрій ніякої величини не складав.
— І хай шукають, — заперечила Оксана. — Кому шукати
забороняється? Шукай для себе, не підсобляй, не прилипай
до бридкого, не трись коло сажі, щоб самому не вимаститись...
Мартин запитав наївно;
— А це, Оксаночко, по-твоєму, що буде, якщо хто
гетьманського уряду собі шукає?
Оксана зрозуміла.
— Нічого, пане Мартин!.. Для себе хто чого не шукає?!
Але шукати треба прямо, відкрито...
— Так, так...
— Не крадькома...
— А відкритою силою?! — вигукнув запитливо Мартин.
— Відкритою силою! Лучче звалити гетьмана і його
партію, ніж потім всіма силами з поляками дибитись.
— Правильно, правильно! Гарно, гарно! — кричав
Мартин.
Ввійшла Ганна.
— Що ти, Мартине?
— Крила ростуть, жінко, крила ростуть! — вигукнув
Мартин і сказав:
— Поглянь на парубка.
Ганна подивилась.
— Оксана?
— Я, панночко, я!
— Знову вона — наш брат, козаком стала і чоловіка
покинула, і проти нього за праве діло пішла, і мені крила
причепила. В похід, Оксаночко, в похід!
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РОЗДІЛ XIX
— Ну, Оксаночко, ну, люба, розповідай мені все, — казала
Ганна, сидячи з нею у світлиці.
Темна українська жовтнева ніч дивилась до них у кімнату.
Ні прозорості в повітрі, ні зірочки в бездонній синяві, темно
й тільки.
— Що говорити, панночко? — казала Оксана, схиляючись
на груди добрій Ганні Пушкаренко.
— Як бачиш, козакую знов.
— Чоловіка покинула?
— Бог з ним, панночко, Бог з ним! Пан Лініченко почесті
захотів, ну і Бог з ним...
— Але і мій Мартин почестей шукає.
— Твій Мартин почестей шукає відкрито, чесно, а пан
сотник Лініченко крадькома. Ворогу України дружити
почав...
— Умовила б!
— Не така я, панночко люба, вродилась, щоб умовляти.
Швидка я і гаряча.
— Щоб не розкаюватись...
— В якій справі, панночко? Якщо швидко і палко вчинено
в такому ділі, яке з усіх сторін не обдивилось, може і будеш
каятись. А в такому ділі, яке наскрізь видко, чого ж на
гарячковість свою каятись? Нелюбий мені став пан сотник
Лініченко, ох і нелюбий!
— Серце жіноче добре, простить...
— Ні, панночко, ні, люба, не прощу. Якщо б у ратному
полі з ним зустрілась — на місці б уклала.
Ганна поривчасто обійняла Оксану.
— Бог з тобою, візьми назад своє слово, назад візьми,
кажу!
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— Клятву даю, що так і було б! — палко й переконливо
гукнула Оксана, блиснувши своїми вогнистими очима.
— Ой, гаряча головка, ой гаряча!..
— Був живий Богдан, сотник Лініченко по ньому йшов;
помер Богдан, він проти пам’яті його пішов, проти справи
його пішов... Це бур’ян, панночко, а бур’ян із поля геть. Що
йому Виговський? Виговський поляк від голови до п’яток.
Йому неньку-Україну продати все одно, що запорожцю
кварту горілки випити. Навіщо йому за Виговського стояти?..
І раптом на мить в Оксані заговорила жінка.
— Чи може, — сказала вона, понизивши голос і
повільно розтягуючи слова: — пані Марія Виговська
сотника Лініченка своїми очима принадила, своєю красою
і миловидністю, обіцянками спокусила, панською рукою
поманила — він і на все пішов?..
Скніло серце в Оксани весь час поки вона говорила ці
слова, почуття ревнощів клекотіло в грудях, але, скінчивши
їх і помовчавши з півхвилини, сказала:
— Ну як же, панночко, не вкласти на місці того, хто на
жінку свій народ міняє?..
Ганна не зрозуміла Оксани. Ревнує і злиться, та мстити
хоче за зраду їй, а не Україні, — думалось їй, Ганні.
— Ну ляжемо спати, Оксаночко, ранок вечора мудріший.
Вони лягли. Оксані не спалось. Тільки вона закривала
очі, як раптом прокидалась: то розбуджена звуками шабель,
то пострілами, то ударами в казани. Збуджена фантазія
працювала і несла Оксану знову на ратне поле, на знайоме
їй поле.
Ранком вона заснула, але раптом її вже чітко почулося,
що десь б’ють в казани, що десь скликають раду.
Вона схопилась з тривогою і оглянулася. Ганни, котра
спала з нею в одному покої, вже не було.
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Удари чулися виразно. “Очевидно, Мартин Пушкаренко
не зволікає” — майнуло в голові Оксани і вона швидко
вдяглась, нашвидку перехрестилася і вибігла в поле, що
лежало за будинком Пушкаренка.
На цьому полі продовжували бити в казани і збігались
отамани, осавули, сотники, прості реєстрові козаки, чорнота
і мешканці міста, розбуджені несподівано довбишами.
— Що таке, що сталося? — питали один в одного ті, що
бігли.
Ніхто не знав, у чому справа.
Аж ось відгадка вже близько. На поле поспішно йшов
Пушкаренко, поруч з ним любимий його отаман Стринджа
і сотник Досифей. Юрба познімала шапки. Мартин
Пушкаренко низенько кланяється. І ось він увійшов в
середину кола. Все замовкло.
Мартин помолився на церкву і вигукнув:
— Поможи нам Боже, панове рада!
— Поможи Бог, пане полковнику, — відповіли на раді.
— Відомо вчинилося мені, що Виговський, гетьман наш,
що на трьох неповних радах в гетьмани покладений був,
його царській величності, московському государю і государю
Малої Росії зрадником учинився і нашу козацьку честь там
порушив.
— Побий його Боже каміннями! — гукнули в натовпі.
— Відомо мені учинилось, що торгуватися він почав з
кримським ханом, якому і принадні листи посилав. Ну, та ось
запорожець... Він вночі до мене приїхав, каже, що запорожці
посланців Виговського до хана перехопили і втопили, листи
забрали і до царя на Москву повезли та самі з чолобитною
туди поїхали.
Натовп усе більше й більше хвилювався, і більше й більше
ріс в кількості.
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На поле бігли ті, що запізнилися. Ще не знаючи, в чому
справа, готові були виступати в похід. Таким було козацтво,
такими були і бідні городяни.
— Ось Стринджа, — сказав Мартин Пушкаренко,
висовуючи отамана. — Його я також на Москву з чолобитною
відправлю: хай царю всю правду-матку скаже. Запорожця
ж я назад у Запорожжя шлю просити в запорожців підмоги,
тому що сам я проти Виговського відкритою силою виступаю,
і будь я не Мартин Пушкаренко, якщо його, зрадника, не
заарканю.
— Гарно, гарно! — кричав натовп.
— Він же, казав мені близький до нього козак, з Польщею
зноситься через пана Беньовського, котрого в Чигирині
ледь каміннями не побили. Він же і з шведами списується
через Юрія Немирича, того самого, якого в Кракові за єресь
спалити хотіли... Самі бачите: від віри він відступився, від
царя відступився, від Вітчизни відступився... Смерть йому!
— Смерть! — несамовито заволала юрба.
— Готуйтесь до походу.
І раптом Пушкаренко крикнув ще голосніше:
— Гей ви, голота: пастухи, наймити, пивовари, винокури,
рвань бездомна, всіх вас в козаки закликаю! Помстимося
зраднику, цареві догодимо, а цар нас надміру пожалує своїми
милостями, а тим часом до милостей, у дружків зрадника їхні
багаті хати пошарпаємо.
— Гайда! — крикнула юрба, яка тільки й чекала
останнього повідомлення.
Як порох загорілася голота. У неї в голові вже
роїлись думки: “перш ніж пограбувати чигиринських
дружків Виговського, чи не лучче почати з багатих людей
полтавських”. У них винокурні, у них пивоварні, на
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винокурнях вино, на пивоварнях пиво. Винокурні розбити,
вино викотити, дно вибити — вино випити.
Ну а далі п’яна фантазія підкаже.
І відкрилось спершу п’янство. Багаті городяни заставались
зненацька. Схопивши, що можна було схопити, вони
повтікали в Чигирин шукати захисту. Чигирин прийшов
в неописане хвилювання. З кожним днем все гірші й гірші
надходили вісті з-під Полтави.
Полтавський повіт весь схвилювався. До нього пристали
околиці Гадяча, Зінькова, Ромен, Миргорода. Голота і
сільчани перетворювалися в козаків і як раніше йшла
розлючена на поляків, тепер з такою ж люттю йшла на
зажиточних і багатих людей, які утискали голоту і сільчан
не гірше поляків, заохочуваних до цього старшинами,
які потурали багатим і в майбутньому відстоювали свої
права не для чого іншого, як знову ж таки “для цього ж
потурання”. Не пройшло і двох тижнів, як коло Мартина
Пушкаренка виросли натовпи тисяч в двадцять. Голота була
озброєна колами, рогатинами, косами. Йшла вона в дранті, в
лахміттях, роззута. Страшний був полк цих дейнеків. Життя
вони не шкодували. Йшли не воювати, а грабувати, напитися
і померти в потворному п’яному вигляді. І літописець того
часу говорить, що йшли дейнеки “з серцями, готовими на
вбивства і грабунки”.
Виговський бачив, що бунт Пушкаренка не жарт. Він
прочув, що на допомогу йому йдуть запорожці, і довідався,
що на нього послали скарги на Москву.
— Кину булаву, — говорив Виговський.
— Не смій думати про це! Не булаву треба кидати, а
Польщі в обійми йти, — казала пані Марія, яка мала на
чоловіка невідпорний вплив.
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Беньовський не відходив від Виговського, йому на підмогу
з’явились єзуїти. Останні підтримували Беньовського, але
Беньовський міг справитись і без єзуїтів.
Марія Виговська була не байдужою до розумного
польського пана, видного й гарного, “балакуна, шаркуна
та принадця”.
Щоб зупинити дальший розмах бунту, Виговський рушив
в Гадяч, оточений небагатьма реєстровими козаками.
У Гадячі якраз в цей час йшла пропаганда. Люди
Виговського привели кількох “підбурювачів народу”.
— Ви це що?.. Проти обраного на раді гетьмана йдете?
— кричав на них Виговський.
— Який ти гетьман?.. Ти ставленик твоїх приятелів по
пляшці. Не хочемо ми тебе на гетьманстві.
— Що ж я вам зробив? — питав Виговський.
— Нічого не зробив, але не хочемо.
— Вся рада захотіла.
— Не було повної ради.
— Була і владу мені вручила. Вивести їх на майдан,
зігнати народ і при народі відрубати їм голови, щоб іншим
бунтувати не хотілося.
Підбурювачів повели і швиденько з ними розправилися.
Покликав до себе Виговський намісника гадяцького
Тимоша.
— Поспіши в Полтаву до Пушкаренка і скажи йому, що
гетьман і все вірне старшинство ласкаво просить Мартина
ворогування своє припинити, і на тому мир йому гетьман
пропонує.
Тиміш відправився.
Пушкаренко був у Полтаві, звідки і керував рухом.
З’явився Тиміш з пропозицією.
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— Знаю я Івана: хитрун!.. Тільки помиляється, не так це
буде. Мир його я знаю!.. Голову зняти хоче з мене, як зняв з
наших товаришів у Гадячі. Не бувати цьому.
— Пан гетьман по правді з тобою миритись хоче.
— А яка у нього правда?
— Як яка?
— А так!.. Яка: кримська, ляшська чи шведська? Та і який
він нам гетьман! К чорту його в шапку, під саму підкладку.
Пушкаренко наказав закувати Тимоша.
— Я посол, а з послами так не чинять.
— Так, із законними... А ти від кого? Від чорта посланець.
Тимоша Пушкар наказав закувати в ланцюги. Донесли
Виговському про те, що сталося з його посланцем.
— Ну, треба буде заспокоювати Пушкаря зброєю, —
сказав Виговський.
— І зволікати нічого, — говорили старшини значні.
— А куди він подів Тимоша?
— А відправив його до московського воєводи Колонтаєва,
того, що в Камінному. А Колонтаєв Пушкарю друг і, треба
думати, московському царю із слів Пушкаря браве донесення
відправить.
— Пушкарю не викрутитися, — сказав Виговський:
— дурний він для письменства, розумом не гаразд, тільки
шаблею добре володіє.
— Тут не в тому справа, пане гетьман, — говорили
старшини, — володіє він розумом чи не володіє, а в тому,
що Москва нагоди не впустить. Скаже: “еге, коли у вас
неспокійно не тільки зовні, а й в середині, значить вас
оберігати своїми військами треба буде”, — говорили
старшини.
— Ото ж то й воно! — відповів на все Виговський і вирішив
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дати наказ полковникам ніжинському і стародубському
виступити зі своїми полками проти повсталого Пушкаря.
Отримавши наказ, полки ніжинський і стародубський
вийшли в похід.
Однак при зустрічі, ніби змовившись, уперлися і кричали:
— Не підемо далі!..
Полковники, отамани, осавули, сотники, хто суворо, хто
ласкою, примушували рушати далі.
— Не підемо! — кричали козаки.
— Навіщо ми братню кров будемо лити.
— Пушкар проти гетьмана піднявся.
— Видно діло є, так би не піднявся, — відповідали козаки
просто.
Як не бились полковники, але нічого не зробили: козаки
спочатку вперлись, а потім знялись і пішли на допомогу
Пушкаренку. Вночі з’явилися до них і посланці від
Пушкаренка і багато із голоти.
Перші умовляли не йти проти Пушкаря, так як він стоїть
за праве діло, а голота розповідала, яке тепер розвеселе
життя пішло.
— Налетимо на хату багача — все в прах. В погребах
нап’ємось, в сундуках пориємось: і одягнемося, і взуємося, і
на запас кишені понабиваємо.
Останні “прекрасні” слова більш всього “зачіпали серце
козацьке” і, кинувши табір, вони пустилися прямо на
грабунки.
Ніжинський і стародубський полковники із залишками
вірного війська повернулися і доповіли гетьману про те, що
сталося.
Виговський не розгубився.
— Вислати проти них затяжні полки... Ці підуть і не
здадуться.
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Читач вже знає, що гетьмана оточували, так звані затяжні
полки, тобто полки, які служили по найму і складалися з
іноземців. Тут були і серби, і валахи, і поляки, і німці. Кожний
полк по можливості складав одну народність.
Тим часом, коли виступили в похід затяжні полки,
до Пушкаря прийшло на допомогу біля тисячі чоловік
запорожців з кошовим отаманом Барабашем на чолі.
Готувалася битва.
РОЗДІЛ XX
В той час, як у східній Україні піднялося і набуло
широкого розмаху заворушення Пушкаренка, в її західній
частині пройшли вибори митрополита. На цей раз ще вдалося
духовенству не підкоритись Москві і обрати свою людину.
Виговський і його партія обрали Діонісія Балабана, свого
прихильника.
Першим ділом Балабана було написати листа Пушкаренку
з вимогою скоритися і з погрозою відлучити його від церкви,
якщо не послухається.
Пушкар не злякався. Він різко, по-козацьки відповів
Балабанові: “Хоч ваша святительська милість і поклала
своє благословення на Івана Виговського, але запорозьке
військо не визнає його гетьманом. Коли буде повна рада,
на якій вся чорнота українська — однодумно з чорнотою
війська запорозького вибере його гетьманом, отоді і я визнаю
його. А ваше архіпастирське неблагословення покладайте
на кого-небудь такого, хто не бажає добра його царській
величності і шукає невірних царів, ми ж почитаємо царем
одного царя — православного”.
Така відповідь Пушкаренка новообраному митрополиту
вразила багатьох.
108

Натяк на шукання Виговським невірних царів значив
дуже багато.
Царські бояри, довідавшись про відповідь, погнали гінців
на Москву з вимогою, щоб поквапили давно обіцяний приїзд
боярина Хитрова в Київ із царським словом. “Час гарячий
і підходящий, — писали на Москву, — зараз можна багато
чого зробити”.
Москва заспішила.
По Україні пустили чутки, що цар зважив на хвилювання
і вимоги народні і вкаже тимчасовому гетьману зібрати ще
більшу раду для остаточного свого зміцнення на тимчасовім
гетьманстві, щоб за Юрія Хмельницького хитань і відкритих
заворушень більше не було.
Повідомили про це і гетьмана.
Послали посланця від гетьмана до Пушкаренка, не від
самого гетьмана, а від усієї старшини пояснити Пушкаренку,
що загрожує всій Україні в разі втручання Москви.
Посланець приїхав до Пушкаренка.
Це був давній знайомий і добрий приятель полковник
Петро Дорошенко.
— Здоров будь, батьку! — сказав Дорошенко.
— Петре, це ти? — вигукнув радісно Пушкаренко.
— Я, Мартине, я... До тебе, від старшини.
Пушкаренко нахмурився.
— Та ти брови не насуплюй: слухатися треба.
— Кого?
— Всю старшину...
— Еге!
— Ось тобі й “еге”.
— Що ж, вислухати можна, а от слухатися – то вже інша
річ, — сказав Пушкаренко.
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Іван Виговський

Петро Дорошенко
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— Ти словами не грайся, діло серйозне.
— За чаркою, мабуть, лучче буде.
— Хліб-сіль діло хороше, чарка теж річ чудова.
— І я про те ж.
— Ну що ж, за чаркою, так за чаркою.
Подали горілку, прийшла пані Ганна.
— Ну, не жіноче це діло, — сказав Мартин без церемонії.
— Чому так? — вигукнув Дорошенко. — Діло наше
спільне. Пані Ганна розумна: хай вислухає, та й тобі пораду
дасть.
— Що ж, нехай буде так, хай слухає, — погодився
Мартин, наливаючи в чарки горілки гостю і собі.
Дорошенко та Пушкаренко випили по чарці за Україну,
за хазяйку, за гостя і за хазяїна.
— Годі, вистачить, а то спотикатись будемо. У мене язик
заплететься, а в тебе вухо засмітиться. Я не докажу, а ти
не дочуєш.
— Правду кажеш.
Дорошенко поклав Мартинові руку на плече і приязно
мовив:
— Мартине, тобі твоє діло кидати треба.
Мартин тільки чубом труснув і нічого не відповів.
— Справді, друже, кидати треба, — ще раз сказав
Дорошенко. — Вся старшина так вважає.
— А плювати мені на всю старшину, — сказав
Пушкаренко.
— Ой, Мартине, слини не вистачить. Старшин багато,
ти всіх не обплюєш, а ось як вся старшина на тебе плювати
стане, то дивись — не втопись у слині.
Мартин зиркнув на Дорошенка.
— Так що ж, всі старшини за Виговського?
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— Всі.
— Щиро?
— Чужа душа — сутінки, Мартине, але діло таке, що за
Виговським йти треба, якщо хочеш від Москви животи свої
вберегти.
— Чого ви вчепилися в цю Москву! — вигукнув Мартин.
— Це ти вчепився в неї, Мартине, ти за Москву...
— А ви за кого?
— Та поки-що самі за себе, за свої голови, за свої
вольності, за свої гроші, за свої сім’ї, за свою свободу...
— А потім — за Варшаву?
— А потім видко буде. Може бути, що й за Варшаву.
Мартин відсунувся і втупився в Дорошенка.
— І це ти, Петре?
— Ой, не глумись, Мартине: сам ти за Москву щиро чи як?
— Щиро! — вигукнув Мартин, входячи в роль патріота.
— Ой, брешеш!
— Не брешу.
— Ану випий чарку горілки одним духом.
— Для чого?
— Випий.
Мартин випив і закашлявся.
— Знав, що поперхнешся, — сказав Дорошенко, сміючись.
— Ти що, дурня клеїти приїхав? — запитав сконфужено
Мартин.
— Це ти дурня клеїш... Чому бунт затіваєш? Голоту
з налигачів спустив. Кров полилась, вогонь усюди палає,
залізо в хід пішло...
— Ми своє завжди відвойовуємо кров’ю, вогнем і залізом.
— Що своє?... Гетьманом тобі, Мартине, бути захотілося.
Та хіба гетьманство так здобувають? Ми, старшини, нізащо
тобі булави не дамо.
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— Народ дасть.
— І народ не дасть...
— Цар вручить, — вигукнув Мартин.
Дорошенко підхопився:
— Ну, дякуй Господу, що я у тебе вдома, а то б твоя шия
моєї шаблюки спробувала.
— Негоже слово сказав, Мартине, — втрутилася Ганна.
Мартин отямився.
— З язика зірвалось...
Дорошенко різко мовив:
— Після п’ятої чарки!.. Видно, правду каже прислів’я:
що в тверезого на умі, те в п’яного на язиці. Негоже діло,
Мартине, затіваєш... Досі ми самі гетьманів над собою
ставили, кращих людей обирали...
— Виговського, наприклад!..
— Та ти не кричи!.. Ти зі своїм спочатку розберися...
Виговський гетьман тимчасовий... Виговський братньої
крові не проллє, а Пушкаренко — вже ллє. Виговський
правами козацькими не поступається, а Пушкаренко їх за
сочевичну юшку продає. Ти розумом булаву заслужи, а не
підлабузництвом. Ти ось і кричиш, і пишеш, що Виговський
булавою не заслужено володіє, бо обраний неповною радою...
А тебе хто бунтувати уповноважував?... Повна рада чи як?...
— Я не бунтую, а прав добиваюся.
— Яких прав?
— Щоб гетьман був повною радою обраний.
— Дурень ти, справжнісінький дурень! Яку раду не
збирай, її завжди можна буде неповною назвати. І так без
кінця.
— Нехай!
— Нехай! — передражнив Дорошенко. — Ось і не
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“нехай”, бо тільки один Бог безкінечний. Ти гадаєш, що
втрутиться Москва і все зробить по-твоєму? Вона візьме
свого бороданя та й в гетьмани посадить, а щоб ми і не
писнули, московське військо приведе і з козацтвом покінчить.
— Не бувати такому, щоб бороданя посадили...
— А який чорт з того, якщо нам тебе, бритого, нав’яжуть,
коли ми тебе не хочемо.
— Захочете! — крикнув зарозуміло Мартин.
Ганна встала.
— Пане Дорошенку, залиште на сьогодні Мартина, йому
проспатися треба. Від п’яти чарок розум йому помутився.
Завтра на свіжу голову все буде видніше. Йдіть до вашої
світлиці, відпочиньте.
Дорошенко докірливо похитав головою і пішов за Ганною.
Мартин налив собі ще чарку горілки і, хильнувши залпом,
знов поперхнувся.
— Чи й правда, Москва в горлі стала?
Мартин випив ще:
— Ні, здається, пройшло!..
Він упав на руки головою і заснув.
РОЗДІЛ XXI
Ранок не виявився мудрішим вечора. Пушкаренко стояв
на тому, що Виговського скинути треба силою і баста.
— Не я скину — Григорій Лісницький скине.
— Не помились, — відповів йому Дорошенко. — Лісницький ось як з Виговським тепер дружить, як ніколи.
— Брешеш! — вигукнув Пушкаренко.
— Хочеш побожусь, якщо так не віриш. Спільній справі
лихо загрожує — вороги миряться. На тебе тільки чорт насів
і не злазить.
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— І не злізе.
— Ну, силою знімемо.
— Пробували ж знімати, а що вийшло? Ваші ж полки
мені передались... А чому?
— Тому що ти як отаман розбійників, грабувати
дозволяєш. За тебе чи що полки стоять? Як же!... За
грабіжництво. Е-ех, Мартине, негоже твоє діло. Зрадник ти
Україні, кажу тобі, як друг.
— А я вам теж саме, як друг, скажу, — стояв на своєму
Пушкаренко.
— Ну прощай, не поминай лихом. Якщо полки ніжинський
і стародубський здали, затяжні полки не здадуть.
— Поміряємося...
— Дивись, щоб пір’я не полетіло...
— Видно буде.
І раптом в цей самий момент у світлицю вбігла Оксана.
— З перемогою, пане Мартине, з перемогою!
— Що таке? Де? — підскочив Мартин.
Дорошенко впізнав Оксану.
— Затяжний полк сербський, якого послав Виговський,
розбитий запорожцями. Повтікали серби, кинувши зброю, і
в бій не вступили...
Виявилося, що затяжний полк, який складався із сербів,
швидко дійшов до Полтави, але поблизу неї збився з дороги.
Зморені серби, пробродивши цілий день, стали на відпочинок
при урочищі Жуковий байрак.
Тільки що сон здолав зморених, як на них налетіли
запорожці, які йшли в Полтаву до Пушкаренка.
Не встигли серби й за зброю схопитись, як запорожці
порубали більше трьохсот чоловік.
Розповсюдилась в затяжному полку паніка. Серби
покидали зброю і кинулися в розсипну. Запорожці погналися
за ними, били їх, різали, мучили.
115

Дорошенко зомлів від розповіді Оксани.
— Ну ось, пан Дорошенко затяжними полками хвалився
— одного вже немає, — сказав Пушкаренко.
— Є інші.
Але Пушкаренко був вже на сьомому небі від перемоги,
гордо вигукнув:
— З усіма так буде!... Всю Україну підніму, всю
Гетьманщину, все Запорожжя, а скину Виговського, скину.
— Це твоє останнє слово?
— Останнє. З ним і до Виговського, до твого гетьмана
відправляйся пане Петре.
Дорошенко поїхав.
Оксана міцно потиснула руку Пушкаренку і сказала:
— Так, так... добре, пане Мартин.
— Тепер далі з військом підемо!
— На Чигирин підемо. Чигирин візьмемо і тоді кінець
гетьманству пана Виговського і гордій польці Марії.
Мартин задумався.
— Чи кінець?
— Кінець! — впевнено сказала Оксана.
— Ти чула, що говорив Дорошенко?
— Що?
— Казав він, що все старшинство за нього, і стали сіяти
чутки, нібито, цар все козацтво хоче знищити. Це виходить,
що все козацтво реєстрове за Виговським стане.
— На чутки є діло. Шли ще гінця на Москву, донеси, чим
хочуть обманути вороги Москви козаків, хай цар грамоту
пришле, що перемін не буде, і все уладиться.
— Діло! Гінця можна послати... Це діло! — сказав Мартин
і вирішив гінця послати вночі.
Але до ночі прийшло повідомлення, що посланець царя,
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боярин Хитрово, уже близько: ще тиждень і буде в Лубнах.
Один із приятелів Пушкаренка, московський воєвода
писав: “а також як боярин іде по указу царя вершити діло
про Виговського, то слід тобі кровопролиття зупинити і
чекати царського рішення. Якщо будеш насильствувати,
то можуть за бунт прийняти. Це твоє, Мартине, свавілля
і підняття зброї проти порядкуючого гетьмана за службу
царю піде, а коли ще тепер продовжувати лити кров будеш
при государевому послу, то гляди, можливо й головою
поплатишся”.
— Он воно як, — сказав Мартин і торкнув себе за чуба,
мовляв, чи тут голова? Впевнившись, що голова ще на
плечах, Мартин запитав Оксану:
— Ну як думаєш?
— Писання воєводи не царів указ, — сказала Оксана.
— Вірно!
— І сидіти в Полтаві тобі не личить. Пересунься хоч в
Гадяч, там іди на Переяслав. І боярину буде легше, коли
побачить що Україна ледь не наполовину в твоїх руках.
Тому ж Виговському боярин скаже: “бач, проти тебе скільки
піднялося міст і полків, а ти, мовляв, зрадницьки доносив
царю, що всім народом обраний”.
— А, мабуть, і це вірно. Так ти кажеш — їхати в Гадяч?
— По-моєму, так.
— Ну хай і по-моєму буде так.
І Пушкаренко, не даючи собі ще звіту, що на нього чекає,
перебрався до Гадяча.
Ганна, сильно задумавшись після приїзду Дорошенка,
запитала при від’їзді:
— Мартине, добре ти робиш?
— Добре!
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— Баба я і в толк всього взяти не можу, але якщо всі
старшини за Виговського, чого ти проти нього?
— Вони не за Виговського стоять, а за свої вольності,..
— Та кому ж вольність не мила? Ти що, за те, щоб
вольності забрати стоїш?..
Мартин на мить задумався, але потім його осінило.
— Не за відбирання вольностей стою я, а за Україну, яку
знову польським панам закабалити збираються. Для того і
вольності відстоюють, щоб легше було.
— Зрадити завжди легше — захотіти варто. І при
вольностях і без вольностей. Колодники в ланцюгах не
бунтували, чи що? Куди і ланцюги полетять!
— Нічого ти не розумієш, — відповів Мартин.
— Роби, як знаєш... Тільки я думаю, що ти не правий.
— Час покаже.
— Хай собі показує.
І Мартин рушив на Гадяч.
У цей час Хитрово, зупинився в Лубнах і назначив раду
в Переяславі для затвердження Виговського на гетьманстві.
“Не захочуть, так скинуть”, — думав Хитрово і послав гінця
в Гадяч до Пушкаренка.
Від гінця почув Мартин несподівану для себе вість, що
хвилювання слід припинити і бути в покорі гетьману.
Мартин послав зі свого боку гінця до Хитрово і вже
прямо писав, що Виговський зноситься з Ордою і Литвою,
що з останньою він таємно примирився, що Литва в союзі з
Ордою прийде на Україну, де не зустріне ніякого опору, а
навпаки всі троє з’єднаються і вдарять на військо російське.
Оксана говорила Пушкарю:
— Додай, пане Мартине, що ти від самого гетьмана Юрія
Хмельницького чув, що Виговський царю зраджує.
— А де ж я від нього це чув?
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— А через мене, — відповіла Оксана.
— Еге! В такому разі ти сама і їдь до боярина, лучче буде.
Оксана було сказала: “Незручно мені; боярин впізнає
в мені жінку”, але зараз же махнула на це рукою і разом
з гінцем від Хитрово поскакала до боярина гінцем від
Пушкаренка.
РОЗДІЛ XXII
Петрусь Лініченко пізно узнав, що каштани, які він
таскав для Виговського і Виговської, будуть з’їдені без нього,
з’їдені без залишку.
Після Корсунської ради, коли затверджений був
гетьманом Виговський і були осоромлені Лісницький та
Пушкаренко, у Петрусеві відпала необхідність. Будинок
Виговського майже закрився для пана сотника.
Лініченко обпікся. Він добре бачив, на кого дивляться
чарівні і палкі очі пані Марії — вони спалювали собою пана
Беньовського, таємного посла короля Яна Казимира.
Лініченко згадав Оксану:
— А права була вірна дружина, коли казала, що продаю
я Україну Польщі. Що мені у вольностях козацьких,
коли жінкою я покинутий, а іншою, що поманила мене,
відштовхнутий?..
І прийшла йому в голову думка піднятись проти
Беньовського.
“Підніму проти нього юрбу, і відправимо його до чорта
на болото”.
Беньовський, звичайно, не запідозрював у сотникові
суперника, але знаючи, що він був на радах правою рукою
гетьмана і лівою гетьманші, як і раніше, довіряв йому і
звертався при зустрічах без зарозумілості, чого ніяк не могли
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приховати в собі польські пани, навіть і тоді, коли з’являлись
шукати чого-небудь від України.
Поляк і просив так, ніби наказував.
Діло, затіяне Пушкаренком, і яке, як ми бачили, вже має
успіх й багато голів схвилювало, дало Петрусю Лініченку в
руки матеріал для дій проти Беньовського.
Біля самого гетьмана Виговського була купка пушкареністів, якщо так можна висловитись, тобто осіб, які хоч
подумки стояли за єдність з Польщею, та тільки не під владою
Виговського. Кинути в цю купку іскру і направити її проти
Беньовського було, звичайно, не важко.
Лініченко почав збирати кругом себе цю купку.
Бували в нього сотники-товариші, особливо охочі до
горілки. Тепер їх Лініченко почав збирати на “холосту ногу”.
— Жінка покинула, один горе микаю, — казав він друзямприятелям.
— Жаль Оксани, — відповідали йому.
— Хоробра козачка була.
— Москва її обплутала, — сказав сотник Люторенко.
Петрусь махнув рукою:
— Всіх нас хто-небудь путає. Ну, ось наприклад, чого
біля гетьмана поляк Беньовський треться?..
— Він від Яна Казимира.
— Знаю, але навіщо?
— Польща нам мир пропонує, прочувши, що Москва нам
хвости тиснути хоче.
— І це знаю...
— Ну ось і треться.
— А я вам ось що скажу: хто Україну любить, хто за
вольність стоїть, тому Беньовського спровадити треба.
Сотники прислухалися.
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— Чому так?
— А так... Чув я, що Ян Казимир дав йому наказ
миритися з нами на тому, що ми запропонуємо, а він від
себе торгується і для польських магнатів пільги виторговує.
— Та ну?
— Точно!.. Турнути б його звідси, провчити, чи хоча б
полякати.
— Ех, пане Петрусь, — сказав Люторенко, — якщо вже
лякати, так лякати разом із гетьманом.
Петрусь притишив голос.
— Знаю я, що вам гетьман не по серцю, та ви себе
переламайте. Гетьмана завжди перемінити можна, якщо він
не по нас буде...
— Бач ти, як пан Лініченко заговорив!
— Пан Лініченко правду каже. Я гетьмана міняти ще
не хочу...
— Ще б чого! Сам клопотався, щоб вибрали, сам за
гетьманом біг, ледь коня за хвіст не тримав, — сміючись
говорив сотник Хоменко.
— Смійся, смійся! Я добре знав, що робив.
— Якщо добре знав, що робив, так і тепер будь за нього.
— Та я вам гетьмана головою не здаю, я про пана
Беньовського кажу.
Сотники переглянулися.
Вони за горілкою навіть забули, про що говорили.
— Я вам кажу: пан Беньовський торгується з нами
і вольності нам наші збавляє, його провчити треба, а
гетьманом обирайте, кого хочете, мені то що?.. Якщо бачите
що гетьман рідній справі зрадив — к чорту його!
Сотники помовчали, потім знову випили.
— Підстерегти його, коли він у гетьманів двір піде,
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та і жахнути. Гетьман тепер по Пушкаренковому ділу в
Миргород до Лісницького їде. Беньовський, треба думати, в
Польщу відправиться, — ось і злякати його, щоб його більше
до нас не присилали права виторговувати.
— До речі, пан Петрусь діло каже.
— Тільки чур — мене не видавати... Самі знаєте: я у
гетьмана буваю і все знаю. Скажуть: “не для того тебе
кличуть, щоб ти підслуховував та геть з дому виносив”.
— Та вже гаразд!
— Пригрозити йому смертю, якщо повернеться, ось і все!
— Може й різонути трошки, щоб пам’ятка була? —
запитав сотник Гуляницький, великий забіяка.
— Хіба що на лиці мітку зробити, щоб польські красуні не
впізнали, — пожартував Лініченко, в душі дуже задоволений,
що Гуляницький запропонував питання про “пам’ятку”.
Гуляницький був великий п’яндилига і гультяй. Ні за
Москву, ні за Польщу він не стояв, а була можливість,
напившись, затіяти бійку він і затівав.
— Мені все одно, — казав завжди Гуляницький, — чи
сотник, чи козак чорний, чи полковник, чи сам гетьман. Мені
горілки скільки влізе і рожу чию-небудь, щоб її покалічити;
а там шукай мене та свищи: пішов на Запорожжя і амба.
І багато було таких, як Гуляницький, в козацтві. Вони
не думали ні про права, які їм пропонувала Польща, ні про
права, які за ними затверджувала Московія; у них було своє
право — піти в степ широкий, в степ привільний, пробратись
у Запорожжя і зажити “степовим промислом”, тобто набігами
і нападом.
— Ось це любо, ось на цьому гайда! — говорили люди,
подібні Гуляницькому, і якщо не йшли на Запорожжя, то
тільки тому, що і на Гетьманщині не вся ще була горілка
випита.
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Лініченко продовжував жартувати на рахунок “пам’ятки”.
— Від козаків, хто на їх права зазіхав, ніхто без пам’ятки
не йшов. Пам’ятаєте батька Богдана Хмельницького і його
кривдника Чаплинського! Вуса йому, поганому, відрізали...
— Оксана і різала, як не пам’ятати! — сказали сотники.
Лініченко трохи насупився.
— Не для нагадування говорив, а для згадування.
— Ти нагадав, так і згадалось, — поправив діло один із
сотників.
Лініченко продовжував:
— А воно, між іншим, пам’ятку на Беньовського накласти
куди б ладно було. Але хоча б полякати напам’ять, щоб сюди
торгуватися більше не тягнуло.
Сотники сказали:
— Так в чому ж справа? Злякаємо!
— І злякайте!
— І налякаємо...
І дійсно, п’яні сотники, не розбираючи, в чому справа,
набравши з собою із підлеглих сотень козаків, зібралися до
будинку гетьмана, тільки туди увійшов Беньовський.
— Гетьмана сюди! — кричали козаки.
Вийшов слуга.
— Гетьман питають, навіщо прийшли?
— Гетьмана сюди! — гримнули у відповідь.
Вийшло кілька значних старшин з тим же запитанням:
“навіщо прийшли?”.
— Гетьмана треба!
Вийшов Виговський.
— Що вам, панове козаченьки?
— Навіщо у тебе Беньовський? — запитав Гуляницький,
взявшись у боки.
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— Гість мій!
— Який він гість, коли нам відомо всім, що він від
польського короля в посланцях знаходиться...
— Ото ж то й воно, що набрехали вам, — сказав
Виговський. — Гість мій Беньовський, а не посланець.
— Гей, пане гетьман, не хитри, ми все знаємо. Він від
короля домовляється...
Виговський замахав руками.
— Цить вам, панове рада! Яку мову ведете! Прочують
москалі — ось як роздують... Кажу — гість пан Беньовський.
— Чули ми, що він наші права врізає, як сам хоче.
— Цить вам, кажу!
— Та чого тут цить? Ти йому, бісовому сину, від нас
скажи, хай по добру — по здорову убирається, щоб йому
лиха, якого ми не наробили.
— Гайда! — вигукнула юрба і задзвеніла шаблями.
— Нехай вам на вашу голову! — пробурчав Виговський
і голосно вигукнув: — Ніколи на Україні не було, щоб
гетьманському гостю козацтво лихо причиняло.
— А тепер буде.
— Ніколи, кажу, того не було... Хіба що честь козацька
вивихнулася.
— Ми прямо до тебе прийшли, гетьмане, значить наша
честь не вивихнулася. Ти хитруєш і посланця гостем звеш.
— О... щоб вам!..
Виговський повернувся й пішов.
— Еге, та ось він як!.. Неповною радою тимчасово обраний
і говорити не хоче. Гаразд! — вигукнув Гуляницький. —
Слухай, панове рада! Полякаємо Беньовського: засядемо
на шляху і по-козацькому дамо йому.
— Гайда! — закричала юрба і почала повільно
незадоволено залишати двір гетьмана.
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Через годину Беньовський поїхав від гетьмана. Раптом
вискочивши із схованки, його оточили козаки.
— Шпіон! — кричали одні.
— Права виторговувати! — кричали інші.
— Дайте мені його, я йому пам’ятку зроблю! — кричав
Гуляницький. — Я йому півморди геть стешу.
Але поки козаки кричали, а Беньовський прагнув
пояснити своє, налетіло гетьманське військо і розсіяли
натовп.
Беньовського звільнили.
Увечері зайшов до гетьмана пан Лініченко. Гетьмана не
було вдома.
— Повідомте пані гетьманші.
Марія прийняла Лініченка.
Вона була схвильована подією, що сталася з Беньовським.
— Що скажете, пане сотнику?
— Раніше заходив, так в розмови зі мною вступали, пані
Маріє.
— Я розмовляю і тепер, пане сотнику.
— Ні, тепер пані Марія тільки питає.
Марія Виговська дещо розгубилась.
— Пану сотнику так здається.
— Може і здається, де розбирати... Я тому сюди зайшов,
щоб сказати пані Марії, що вирішили козаки, щоб то не було,
з Беньовським покінчити.
Марія скрикнула і схопилася рукою за стіл.
— Чи чоловіка дорожчий він вам, пані Марія?
Та Виговська запитала замираючи:
— За що ж козаки убити його хочуть?..
— Пам’ятаєте, пані Маріє, ви говорили мені, що, мовляв,
ти, Петрусь, умієш вчасно іскру в порох кидати.
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Марія дивилася запитливо.
— Ну ось я знов іскру кинув, і Беньовського не стане.
— За що?
— Не ходити поляку через дорогу козаку.
— Петрусь...
— Ось Петрусю знищити його й хочеться...
Петрусь обернувся й швидко вийшов.
“Нажила собі ворога!”— вигукнула пані Марія, як тільки
вийшов Лініченко.
Вона заходила по світлиці взад і вперед. “Уб’ють вони
його, уб’ють”, — говорила Виговська впевнено, бо бачила
яким лютим поглядом дивився Лініченко, коли говорив з нею
про Беньовського.
“Повернути Петруся Лініченка, сказати йому, що він
помилився, звалити на чоловіка, що він почав запідозрювати
її в прихильності до пана Петруся”.
“Не повірить!”...
Але Виговська розраховувала на жіночу красу і хитрість,
й вирішила три дні тримати Петруся біля себе, надавши
можливість в цей час Беньовському, якому все одно треба
було їхати у Варшаву з відповіддю від гетьмана до короля
Яна Казимира, відбути цілим та здоровим.
“Без Петруся нічого не зроблять, а я його утримаю при
собі і Беньовський вибереться благополучно”.
Виговська послала за Лініченком.
Лініченко з’явився, але, не заходячи в світлицю, став біля
порогу і суворо запитав:
— Що будете наказувати сотнику, пані гетьманша?
— Перш за все їй світлицю не охолоджувати, ввійти через
поріг і закрити двері.
Лініченко переступив через поріг, закрив двері і
зупинився біля порогу.
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— А тепер наказ від гетьманші пану сотнику: до неї
підійти і біля неї сісти.
Лініченко підійшов.
— Прошу пана сідати.
Лініченко сів, злегка зітхнувши.
Виговська вже повністю оволоділа собою, оволоділа
настільки, що могла обманути своїм зовнішнім спокоєм і не
Петруся.
— Що треба пані гетьманші?
— Адже у мене й ім’я є, Петрусь.
— Що треба пані Марії?
— Ух, який ти суворий сьогодні, Петрусь. І голос такий
суворий, і очі такі суворі, і мова коротка.
— По ділу і слово.
— А яке ж таке лихе діло, що по ньому таке суворе слово?
— Пані Марія знає.
— Ой, нічого я не знаю, Петрусь. Знаю тільки одне, що
пан Петрусь на пана Беньовського сердитий і проти нього
натовп настроює.
— А хоча б і так?.. Що з того, пані гетьманшо?
— Нічого... Беньовського мені щиро шкода, — сказала
спокійно Виговська.
Лініченком навіть перекривило.
— Я й бачу, що шкода...
— Ще б не шкода! Беньовський людина не стара, у нього
ще життя попереду; Беньовський людина розумна, у нього
попереду видатна діяльність; Беньовський людина довірлива,
приїхав до нас... Без побоювання, приїхав до гетьмана...
— А опинився у гетьманші! — не витримавши, сказав
Лініченко.
— А опинився у гетьманші, — відказала з холодним
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спокоєм Виговська і додала, глянувши коротко на Петруся:
— ну а хто, пане Петрусю, хто той, що прийшов чи приїхав
до гетьмана не падав до ніг гетьманші?...
Петрусь потупився.
— І пан Петрусь Лініченко теж ніби опинився у
гетьманші..
Петрусь мовчав.
— Е-е-ех, Петрусь, — сказала Виговська з легкою
фамільярністю і, кладучи руку на плече Петрусеві, додала:—
невільною буває і гетьманша.
— Пані Виговська любить Беньовського, — різко сказав
Лініченко.
Пані Марія зустріла байдуже і цей виклик.
— Ну хай буде так, хай пані Виговська любить
Беньовського: що за діло до цього сотнику Лініченку?
— Мені? — блиснувши очима, сказав Лініченко.
— Так, пане сотнику.
— Мені? — вже стишуючи голос, запитав Лініченко.
— Так, так, пане сотнику, пане Петрусю, пане Лініченку,
— говорила Марія, і посміхалася, спонукаючи Петруся на
зізнання.
Петрусь мовчав.
— Чи, може, пан Іван Виговський пана сотника в дозорці
за жінкою приставив?..
— Не посмів би мені пан Іван такого пропонувати.
— Не посміє, бо пан Іван Виговський не такий, щоб таке
запропонувати... Значить, так виходить, що пан Петрусь і в
дозорцях за мною не стоїть?
— Не стою.
— Добре. Тоді чого пан Петрусь в мої сердечні справи
втручається?.. Може бути, від заздрощів, чи ще від чого128

небудь іншого?.. Хай пан сотник скаже прямо...
— Зненавидів я Беньовського...
— За що?.. Чи зате, що він поляк, чи за те, що він
гетьманшею відзначений?
Лініченко мовчав.
— Ось коли баба мовчить і на питання відповіді не дає,
я це, як жінка, розумію і причини мовчання сказати можу...
Чого ж мовчить пан Петрусь?.. Адже я, не ховаючись, питаю
прямо: чого пан сотник в мою сердечну справу вмішався?..
Петрусь опустив голову і, сіпаючи себе за вуса,
продовжував мовчати.
— Видно мені відповіді так і не дочекатись...
— Пані Марія відповідь сама тільки що сказала...
— Яку, коли?
— А коли сказала, що всякий, хто прийшов чи приїхав
до гетьмана, падав до ніг перед гетьманшею.
— Ось як! Виходить, що пан Петрусь теж у ніг моїх?
Петрусь мовчав.
— Чи на словах тільки? Коли хто у ніг, так той у ніг і є.
Пан Петрусь рядом сидить.
Петрусь кинувся на коліна.
— Не думала, не гадала побачити пана сотника біля ніг
своїх... А і рада я побачити це...
Петрусь підняв на неї очі.
— Відданий той, хто любить. Вірить той, хто відданий.
Вірою та відданістю і взаємність заслуговує. Встань, пане
сотнику, зайдуть...
Петрусь підвівся з колін.
Марія взяла його за руки.
— Так пан Петрусь любить пані Марію? Ну, а що він про
моє серце думає?
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— Зайняте воно Беньовським, ось що я думаю.
— Пану Петрусю треба Беньовського із серця мого
вигнати.
— Убити його треба! — пошепки мовив Лініченко.
— Убити кожного можна, — відповіла холодно Марія.
— Але убити не значить прогнати його із серця. Убивством
можна ненависть викликати, а не взаємність... Так-то, пане
Петрусь. І пані Марії чого не полюбити Петруся? Він і
молодий, і гарний, і хоробрий. У нього майбутнє попереду.
Хай його любов до мене — до подвигів веде, хай він собі
слави через любов до мене добуває: жінки люблять тих, хто
славетний.
— Яку ж славу добути, пані Маріє?
— Ратну славу, а не розбійницьку... Ось ти, Петрусь,
сказав, що іскру в порох кинув і по-твоєму помаху
Беньовського не стане... Оце вже і слава!.. Не вбивство —
убивство ганьба, — ні, а в тому слава твоя, що за помахом
твоєї руки люди діють. Чи добро творять, чи зло — їм все
одно, їм достатньо, що пан Петрусь рукою повів, і вони
йдуть на все наосліп, не питаючи, а підкоряючись... Ось це,
кажу, вже слава. Ось на цьому можна й увагу зосередити...
А велика справа увага, Петрусь. Коли на кому-небудь увагу
свою зупиняєш, все інше в серці і в голові туманиться...
Тільки й те ввижається, чому увагу приділяєш.
Пані Марія, понизивши голос, запитала:
— Зрозумів?
— Здається.
Вона нагнулась і заглянула йому в лице. Обличчя її було
так близько до обличчя Петруся, таке гарне: очі дивилися
в душу, високі груди хвилювалися, ніби виказували нове
нахлинувше в них почуття. На слово Лініченка “здається”
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вона сказала йому: “а ти до кінця зрозумій” і, відкинувшись
назад, вигукнула: “до нагороди зрозумій”!
Вона швидко підвелась, відійшла в куток і прошепотіла:
— А тепер іди... Завтра ранком чекаю з відповіддю про
те, чи зрозумів ти мене до кінця.
Петрусь не вийшов, а вилетів зі світлиці.
Виговська зітхнула:
— У, дурень, півгодини забрав! — мовила вона і,
подивившись в дзеркало, причепурила своє волосся.
РОЗДІЛ XXIV
Петрусь здурів. Він зрозумів до кінця, що якщо від помаху
його руки залежала смерть Беньовського, то від помаху його
ж руки мусить залежати і життя його.
Петрусь, звичайно, і не думав убивати Беньовського.
В пориві злої ревності він сказав про це пані Марії. Він
намовляв натовп полякати Беньовського, щоб відвадити
його від приїзду в Чигирин вдруге, і тільки!
Взагалі Петрусь не проявляв ніякого розуму в цій справі.
Напоєні ним сотники пішли лякати Беньовського на п’яну
голову. І вся ця історія не варта була б з’їденого яйця, але
пані Марія боялася саме за випадковість таких історій.
Характер козаків був диким і неприборканим. Не шануючи
свого життя, вони в ніщо ставили і чуже. Випадковість могла
поставити Беньовського на край загибелі і цю випадковість
треба було ліквідувати. І пані Марія ліквідувала.
Лініченко більше в порох іскри не кине, а не кине він
іскри — не загориться і порох.
П’яні нахаби, які нападали на Беньовського, проспляться,
невиразно нагадають те, що сталося, і потім палець об
палець не вдарять для продовження нападу на Беньовського.
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До цього їх могли привести знову тільки горілка та злоба
Лініченка, але злоба ця приборкана, а свавільні сотники
позбавлені горілки.
Марія навіть думала вже про те, щоб потім, коли
Беньовський від’їде у Варшаву, піджучити гетьмана вивідати
про те, що сталося, тобто про напад на Беньовського і
покарати Лініченка, який неодмінно виявиться зачинщиком.
Марія була далекоглядною і розумно рятувала Беньовського від смерті, а себе від кохання дикого парубка,
котрий ніби вимагав собі нагороди за тих два викрики, які
він зробив на двох радах.
Гай-гай! Марія забула, що за ці два викрики Петрусь
залишився без Оксани, яка зненавиділа його і пішла від
нього.
Пані Марія була надто гордою, щоб подумати про Оксану
і про те, що в ній втратив Лініченко.
Петрусь тепер ходив ніби здурів, мріючи про нагороду. Він
готовий був навіть на приниження перед Беньовським і не
проти був стати його охоронцем, тільки б догодити пані Марії.
Він трохи вузько розумів ту “славу”, яка подобається
жінкам.
Насправді Петрусь був людиною недурною, але недурним
на полі битви, хоробрим і винахідливим на словах, якщо діло
стосувалось хоробрих відповідей ворогам. Але коли діло
переходило на “дипломатичну основу” та ще особливо на
“жіночу дипломатію”, тут Петрусь пасував повністю.
І взагалі на дипломатичній основі він був швах, і йшов
за тими, кого вважав розумними. Виговський, на його
думку, був розумним, він і йшов за Виговським. Богдан
Хмельницький, на його думку, був розумним і він йшов за
Богданом Хмельницьким, то не біда, що шляхи Виговського
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і Богдана Хмельницького діаметрально протилежні один
одному. Хмельницький Богдан був першою людиною,
Виговський другою. Помер Хмельницький, першим
залишився Виговський, і Петрусь пішов за Виговським.
Як воїн він не давав собі звіту, за що стоїть. В цьому
випадку він був зразком дисципліни військової, яка не
повинна розмірковувати, а повинна підкорятись і виконувати
накази. Лихо, якби стали розмірковувати військові і перед
початком битви висловлювати свої симпатії та антипатії, або,
утворивши під час миру сильну партію військових, почали б
керувати справами країни.
Петрусь, повторюю, не роздумував, а сліпо йшов за
старшими.
На ранок він з’явився до пані Виговської.
Вона чекала його і зустріла запитливим поглядом.
— Зрозумів, пані Марія, зрозумів вас до кінця!.. Беньовського я беру під свій захист і сам за нього ляжу, а
погубити його не дозволю.
І Петрусь це виконав би неодмінно, але Беньовському
ніхто не погрожував.
— Благородно! — вигукнула щиро пані Марія, відчувши,
що випадкова небезпека над Беньовським минула.
— Благородно! — повторила вона ще раз і додала: — О,
пан Петрусь уміє виганяти інших із серця!
Вона протягнула йому руки. Він підійшов. Пані Марія
хоча і знала, що кругом нікого немає, все ж з страхом
оглянулася і, ледь приторкнувшись губами до лоба Лініченка,
міцно стиснула йому руки і прошепотіла:
— Ось тобі і нагорода!
Вона приторкнулася губами до лоба Лініченка.
Цей поцілунок гарної жінки, поцілунок гетьманші, зовсім
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звів з глузду Петруся: він стояв розгублений. Пані Марія
тріпнула його за руки:
— Ой, та який ти не сміливий з жінками!.. Ну, іди, іди,
я чекаю чоловіка. Сьогодні він відправляє Беньовського у
Варшаву, а сам їде в Миргород до Лісницького.
— Ми залишимося одні? — запитав Лініченко несміливо
і не піднімаючи очей.
Пані Марія злегка зблідла, але оговталась.
— Так, так, одні... Але тепер іди звідси скоріше.
Лініченко вийшов.
Пані Марія одразу ж кинулася до чоловіка і сказала
тоном наказу.
— Відправляючись, візьми з собою обов’язково сотника
Лініченка: він тобі знадобиться, хлопець спритний і
моторний.
— Я і сам про це думав, — відповів Виговський.
У Марії відлягло від серця.
РОЗДІЛ ХХV
На другий день після побачення, яке дала Виговська
Петрусю, раннім ранком за ним прислали від гетьмана.
— Ну, пане сотнику, а я знову за тобою.
— Радий служити гетьману. Що накажеш?
— Тобі треба їхати зі мною.
Лініченко був спантеличений.
— Куди їхати, пане гетьмане? — запитав він зніяковіло.
— В Миргород. Їхати треба і по службі, їхати треба і по
дружбі.
— Куди накажеш, пане гетьман, але...
— Є яка заковика?
— Беньовський вчора свій від’їзд відклав, а пані
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гетьманша охорони його просила.
— Ну й утяв!.. Провели ми п’яних козаків і вночі
Беньовського відправили у Варшаву.
— Так де ж він був, пан Беньовський? Я всю ніч був на
чатах, щоб на його дім не напали.
— А він у мене схованим був.
Лініченко почервонів.
“Пані Марія сміється... Гаразд, відквитаємось!”.
— На яку ж службу в Миргород я знадобився пану
гетьману?
— Служба тепер особлива необхідна, пане Петрусь.
Пушкар збунтувався, треба Лісницького утримати від бунту
і на Пушкаря натравити. Знову ж повідомляють мені, що
боярин Хитрово їде і знову будуть раду збирати — четверту,
і все по одному й тому ділу: по моєму обранню. На двох радах
тобі я був зобов’язаний; послужи третю службу і я підвищу
тебе, пане Петрусь. Не осавулом і не отаманом поставлю, а
полковником.
У Лініченка заблистіли очі. Він згадав “про славу”, яку
люблять жінки, і подумав: “може цього підвищення пані
Марія й хоче?”, і знову в ньому воскресла надія і відпала
підозра.
Петрусь був людиною хвилини і легко піддавався
враженням.
— А пані гетьманшу з собою не бере пан гетьман?
— Навіщо?
— Вона до розмови спритна і хоч кого падати до ніг
примусить. Вона краще інших примирила б пана гетьмана
з полковником Лісницьким.
— Ні, пані гетьманша не їде...
— Невже мене за себе посилає? — схитрував Лініченко,
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сподіваючись довідатись у Виговського, чи не пані Марія
його направляє в Миргород.
— Чого б її тебе за себе посилати!.. Я й сам знаю, хто
мені треба, — відповів Виговський і сказав: — Так збирайся,
Петрусь...
— Може, пані гетьманша наказ дасть, як діяти? На ті дві
ради вона учила.
— Навідайся.
Петрусь направився до пані Марії.
— Їду я з паном гетьманом, — сказав він, дивлячись на
Виговську допитливим поглядом.
— Воля гетьмана... їдь!.. Послужи пану Івану... Ми ж з
тобою не завтра ще, Петрусь, помираємо.
Лініченко похитав головою.
— Хитрує пані Марія...
— А хоча б і так?..
— Віддаляє мене...
— А хоч би і так?..
— За що?..
Пані Марія засміялась.
— Е-е-ех, Петрусь, Петрусь!.. Завоювати жінку треба...
Ти думав по простоті, що ми одні залишились — і твоя пані
Марія. Годі!.. Ти зроби так, щоб я тебе полюбила. Славу
добудь і тоді бери жінку...
— Беньовський поїхав благополучно.
— В цьому мені слава, а не вам... Я обманула усіх вас.
— І тут схитрувала!
— У жінки хитрість, в чоловіка хоробрість. Адже якби
мені вже до кінця хитрувати, так я Беньовського, будь він
на твою думку, дорогим мені, при собі залишила б, а тебе з
чоловіком в Миргород послала.
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Пані Марія раптом перемінила тон.
— Тобі, Петрусь, ревнувати мене немає до кого:
Беньовського немає, чоловік з тобою їде, я одна однісінька
залишаюся... Чи не так?
Лініченко відповів: “так”.
Серце, що так схвилювалося від слів Марії, почало
заспокоюватись. Він вірив.
— І не такий тепер час, щоб про любов і насолоди думати.
Лихо загрожує, хмари нависають... Пушкар ці хмари
викликав...
— Ці хмари розсіяти можна...
— Не можна, Петрусь, а треба! Для цього хоробрих треба,
на тебе і вибір падає. Знову ж лихом загрожує Лісницький.
Пану гетьману з ним примиритися треба, а щоб примиритись,
йому помічник потрібний з головою. На тебе вибір впав. Два
діла цих зробиш, батьківщині послужиш — сам завоюєш
авторитет і пані Марію завоюєш. Ми, польки, не даруємо
своїх ніжностей негероям. Хай про тебе прокричать люди
і пролунають труби, а тоді і ці крики, і ці звуки полонять
серце Марії Петрусеві назавжди.
— Невже?
— Так, мій коханий! Їдь, послужи і Україні, і пані Марії.
Хто знає майбутнє? Гетьман старий, а гетьманство дається
по вибору. А раптом пан Петрусь гетьман і вдова Виговська
дружина його...
— А Оксана?
— Що ж Оксана... Кинула чоловіка, — не дружина,
виходить... Чи пан Петрусь, ставши гетьманом, Оксану
шукати буде?
— Клянусь!.. — вигукнув Петрусь, забуваючи про все,
ніби його вже вибрали гетьманом.
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В цей момент зайшов Виговський.
— Про що клятва?
— Служити вірою і правдою справі України, — підказала
пані Марія.
І Виговський з Лініченком поїхали.
Лісницький, у зв’язку з тим, що насувались хмари із
Московії, щиро примирився з гетьманом і навіть послав гінців
у Москву з чолобитною на Пушкаренка, що Пушкаренко
зрадник царю і хоч іменем царя народ піднімає, але з
кримським ханом зноситься.
Подібного роду доноси в той час писались просто:
напишуть і відправлять.
Відносно ж Пушкаренка в Москві були й інші вісті. В
усякому разі, московські бояри доповідали про нього, як про
вірного слугу, але який перегинає в своїй вірності і який
підняв знамено бунту проти гетьмана.
РОЗДІЛ XXVI
Нарешті, як вже було мовлено, приїхав боярин Богдан
Матвійович Хитрово, якого послали “утихомирити
хвилювання”.
Відбулась велика рада в Переяславі. На неї приїхав
гетьман і козацькі старшини. Виговський на зборах старшин
перед радою, заговорив знову, що він і старий, і стомився, і
бажав на спокій.
— Та й що це за вибори? Четвертий раз вибирають.
Москаль наші вибори по стародавньому звичаю ні в
що не ставить. То бояри донесуть, що рада неповна —
вибирають знову; то полковник Пушкар збунтується, щоб
утихомирити його дозволити, Москва голоси перевіряти
шле. Видно хочеться Москві наші вольності ліквідувати;
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замість виборного гетьмана свого посадити, із московських
бороданів.
І Виговський раптом з пафосом вигукнув:
— Ой, не піддавайтесь москалю, не позволяйте собі давати
гетьмана. Обирайте його вільними голосами, не губіть своїх
прав і вольностей.
— Нам крім тебе, гетьмане, нікого і не треба! — вигукнув
Лініченко.
— Залишайся на гетьманському уряді і стій за наші
вольності, — гукнули інші.
Гетьман рукою махнув і нічого не сказав.
На ранок зібралась рада. Приїхав на раду і новий
митрополит — Діонісій. З’явився Хитрово, прийшли
старшини, зібрався народ, а Виговського немає. Раптом
пролунало в натовпі, що від гетьмана посланець їде.
Натовп захвилювався.
Показався верхи на коні монах Петроній. Він зійшов
з коня, увійшов в коло, всім вклонився, благословився від
митрополита і сказав:
— Панове, рада! Наказав вам Виговський сказати, що від
булави відмовляється. Його царська величність по наговору
злих людей, йому не благоволить; у війську є недоброзичливці
і прямі противники...
Рада почала перешіптуватися.
— Хай вам боярин московський призначить сам гетьмана,
кого він побажає!..
Рада захвилювалась.
Лініченко казав під рукою: “Так Виговському говорити
від боярина указано, ну а він вольностей губити не хоче”.
— Булаву гетьман зараз пришле, як тільки з нього уряд
знімуть. Стомлений довгими трудами, зустрічаючи за службу
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гоніння замість нагороди, не хоче він більше служити у
війську. Буду, велів сказати вам гетьман, Богу служити. В
Бога правди більше.
Рада вислухала Петронія і мовчки подивлялась на
боярина.
Раптом Лініченко заговорив:
— Ну уже цього ніхто не чекав, щоб Виговського з
булави запорозької геть скинули. Ні царю, ні тобі воєвода,
— голосно і сміло вигукнув Лініченко, — ми нічого не
зробили, щоб ви право наше козацьке — самим гетьмана
вибирати — від нас забрали. Виговський головою клав
при Богданові, нас із злої ляшської неволі визволяючи, а
його тепер москалі ображають, всяким наговорам вірять,
бунтівників заохочують. Вся Україна: полковники, осавули,
отамани, сотники і чорнота — присягнемо, що за нього і з
ним помирати готові.
Козаки закричали захоплено:
— Згода, згода!
Виступив Лісницький:
— Все, що цар і ти, боярине, нам скажеш, ми зробимо,
але вирвати у нас з рук право вибору гетьмана ми не дамо!
Не для того ми воювали з ляхами, не для того приймали рани
люті, а багато і смерть, щоб прав і вольностей позбутись, не
віддамо наших прав!...
— Не віддамо! — гримнула рада.
Боярин Хитрово встав.
— Військо запорозьке! Якщо ви хочете, щоб був у вас
гетьманом Іван Виговський, хай буде по-вашому. Царгосудар, його царська величність ніяких ваших прав і
вольностей не порушує і порушувати не збирається. Хай все
буде за вашим давнім звичаєм. Цар-государ, його царська
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величність, тільки вірності від гетьмана вимагає. Україна
в підданстві у Великої Русі, і мусить гетьман всіх ворогів
Руси Великої вважати ворогами також Малої Русі. Ми діти
одного государя: одному отцю і служити, і прямувати повинні
разом. Гетьман не повинен зноситися ні з кримчанами, ні з
шведами, ні з ляхами, а берегти лише свій внутрішній уряд,
щоб бунту у війську не було. Не можна так, щоб цар-государ
проти Польщі, а ви за Польщу, цар-государ проти турків, а
ви за ними тягнути будете. Хто таке бачив і хто таке чув?
Хай гетьман на всьому, що я говорив, хрест цілує і святе
Євангеліє, і цар-государ, його величність, ніякого гніву
тримати на нього не буде... Скоріше таку благодать на все
військо запорозьке і на нього пошле, якої ви й не чекаєте.
Старшини відповідали боярину, що на всьому цьому
гетьман хрест уже цілував.
— Що ж його ще і раз перецілувати?
— Тому, кажу, що тепер гетьман Іван Виговський на
повній раді обраний, а тоді він був, не то гетьман, не то підгетьман, і хреста як слід цілувати не міг.
— Гетьман хрест і Євангеліє поцілує.
— Тоді цар-государ, його царська величність, зовсім
спокійним буде.
На цьому закінчилась рада, після якої Хитрово зустрівся
з гетьманом.
— Склавши присягу, тобі б, гетьмане, на Москву їхати,
перед світлі цареві очі стати, — сказав Хитрово Виговському.
— Тепер ще на Україні справи є. Ось пушкаренківський
бунт утихомиримо перше, а потім і на Москву поїдемо.
— Я з Пушкаренком на зворотному шляху в Москву сам
зустрінусь. Пушкаренко баламутити більше не буде. Я йому
царську немилість оголошу, якщо він не покладе зброю.
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Страшний гнів царя! — вигукнув боярин.
Виговського пересмикнуло.
“Прибирає Москва нас, прибирає”, — проносилось в
його голові.
— Ми й самі його втихомиримо, боярине, діло це наше,
внутрішнє. Що тобі себе турбувати, — відмовляв Виговський
боярина.
Хитрово зрозумів.
— Яка ж тут турбота!.. Я на “Україні для утихомирення”
її посланий, а ти мені в труд обов’язок мій ставиш...
— Тому кажу, що діло це внутрішнє. Полковник мене
повинен слухатися...
— А він не слухається... ну і треба йому знати, що є над
ним і така влада, якій слова одного достатньо, щоб все до
ніг її лягло.
— Так! — сказав Виговський.
— Ну а тепер, гетьмане, я тобі царів наказ буду казати.
Боярин підвівся з місця. Виговський теж встав, але з
очевидним незадоволенням.
— Перш за все, гетьмане, нам треба домовитися про
прикордонні справи. Дуже багато, холопів наших в Україну
тікає, і Україна їм прихисток дає. Тепер козацтво і на Литві
завелось, чого раніше ніколи не бувало...
— Козак — птиця вільна.. Де захотіла, там і сіла.
— Ну ні, гетьман ясновельможний, Москва на таке діло
не так дивиться. Цей час пройшов: у Литві козацтво повинно
бути знищено. Тепер Литва — земля Московська.
— І козаки ж її піддані.
— Це потім. На Литві, щоб козаків не було — така
царська воля. Я про прикордонні тутешні українські
землі кажу. Тут наші холопи часто до вас тікають, а потім
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повертаються і колишніх своїх поміщиків грабують. Цього
государ допустити не може і суворо наказує, щоб холопів
Україна не приймала.
— Як за кожним удивитися?.. Сил не вистачить та і очей
теж.
— Чи так, гетьмане?
— Так.
— Перетакувати не будеш?
— Чого ж перетакувать?..
— Я до того, що Москва сама заходи застосує. У неї і
очей, і сил знайдеться.
— На кордонах що влаштуєте? — запитав Виговський
з хвилюванням.
— Мені про думки государя невідомо, мені запитати
наказано, — ухилився Хитрово.
— Будемо дивитись...
— Та де ж дивитись, коли сам говорив, що ні сил, ні очей
не вистачить?..
— Старатися будемо.
— За це государ похвалить, а сам все-таки заходи застосує.
Та й не можна, гетьмане, інакше. Холопи, повертаючись з
України, набравшись свавільним духом козацтва, над
своїми колишніми поміщиками не ладне чинять. Закривають
поміщиків у домах, закопують дім з усіх сторін, землею, і
голодною смертю заморюють, а самі, добро їх пограбувавши,
знову втікають на Україну. Хіба ж це можна?
Виговський промовчав.
— Висловлює тобі, гетьман, цар-государ, його царська
величність, своє незадоволення, що досі гінців не послали
до шведського короля, сказати тому королю, що якщо він
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не виконає вимог царя, то козаки йому свою неприязнь
оголосять.
— Справ було багато, боярине, тепер гінців пошлю.
— Ну то-то.
Хитрово промовчав.
— Знову ж, — почав він, — готуватися вам до війни
треба...
— До якої, з ким? — запитав Виговський.
— З Польщею... Війна буде неминуче. На віленському
договорі постановлено...
— Нам віленського договору не оголошували, стороною
він дійшов до нас, — перебив Виговський.
— Не ладно робиш, гетьмане, що мову царського посла
перебиваєш. Це раз, а друге — навіщо вам знати договір?
Вам про це знати не треба, про те Москва знає, ви, як піддані
Москви, тільки її слухати зобов’язані, і оголосить вона кому
війну за договором — вам іти треба, тут і все.
— І все? — запитав Виговський.
— І все! — відповів суворо Хитрово.
Він знову помовчав і знову почав:
— А постановлено в 1656 році на Віленському договорі,
щоб поляки сейм зібрали для обрання в королі московського
государя-царя, його царську величність. Поляки досі
ухиляються, а тому звідси війна з ними неминуча. Будьте
готові!..
— Приготуємося, боярине.
— Ну то-то... А ось ще і остання мова. Підписався
ти на листі гетьманом вільних царських підданих, а це
неправильно. Покійний гетьман Хмельницький підписувався
гетьманом довічних царських підданих. Тобі треба це
прийняти і в майбутньому пам’ятати.
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— Запам’ятаю, — сказав Виговський.
— Та ще в листі, що ти посилав до хана кримського, про
своє гетьманство повідомляючи, там ти і зовсім підданим царя
московського не прописався — за це, гетьман, цар гнів на
тебе тримати буде.
— Не додумався, як підписуватись.
— Чи так, пане? Писарем військовим у гетьмана був,
значить добре знав, як гетьман Хмельницький підписувався.
Виговський закусив вуса і мовчав.
— Ну тепер весь царів указ тобі сказано, гетьмане, —
мовив Хитрово і сів.
Сів і Виговський.
— Завтра, ясновельможний гетьмане, принесеш присягу
на службу царю-государю, а там від мене і булаву одержиш.
Як же тільки все утихомириться на Україні, вибирайся в
Москву, перед царські очі.
— А вже до завтра, боярине, ти мій гість, прошу хліба
солі спробувати.
— Завтра, ясновельможний гетьмане, твій я гість, а на
сьогодні вибач. Посольство моє ще не все зробило. Ось завтра
із храму Божого і до тебе. Завтра, після твоєї присяги, я
вільний, а тепер ще не вільний. Такий наказ, гетьмане, а ми
в царя в послуханні невідступному. Якщо ти будеш таким,
то щедроти царської і милосердя цареві будуть над тобою
незчисленні...
Хитрово навіть закрив очі і повільно промовив;
— Безодня це, безодня!
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РОЗДІЛ XXVІІ
— Ось тепер, ясновельможний гетьмане, я готовий і хлібасолі спробувати, — сказав боярин Хитрово, коли гетьман,
митрополит Діонісій і вся козацька старшина виходили з
церкви.
Виговський зняв шапку, низько вклонився і запобігливо
сказав:
— Послу царя-государя б’ю чолом низенько, хай ушанує
він у мене відобідати і за царське здоров’я чарку випити.
З низькими поклонами боярин Хитрово і оточуюча його
свита із боярських дітей і дворян були запрошені в розкішно
прибрану світлицю і послу вказано перше місце.
Гетьман і не сідав за стіл, а все ходив і з низькими
поклонами пригощав гостей московських.
Хитрово та гості підвипили.
— А вже завтра до мене прошу, — сказав Хитрово
прощаючись. — У мене государеві подарунки для вас, пани,
зберігаються. Тепер діло скінчили мирно і по честі. Милості
просимо!
На ранок боярин зустрічав гетьмана і старшин, та
обдарував їх царським жалуванням: соболями і рублями.
Здавалося, все закінчилось добре.
Хитрово, від’їжджаючи, заявив, що все-таки вгамує
Пушкаря царським словом.
Спробував було Виговський сказати: “самі, мовляв,
заспокоїмо”, але Хитрово відповів:
— Царське слово — крепке слово, воно сильніше всяких
збройних сил діє.
Хитрово призначив від’їзд на ранок. Вночі гетьман
викликав до себе Петруся Лініченка.
— Ну, Петрусь, служити так служити! Ти спритна
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людина і не сьогодні — завтра бути тобі полковником.
Скачи ти на ніч з грамотою до хана кримського. Москва
нас з’їсть живцем, і кістки не обгризе, а проковтне. Треба
мені, Петрусь, татарськими ордами запастись. Покличемо
їх ніби для утихомирення пушкаренківського бунту, хай
вони московських воєвод пощипають. Від Варшави скоро
гінців чекаю...
— Беньовського?.. — вигукнув Лініченко, котрий не
звик стримуватись.
— Кого Ян Казимир захоче, того й пошле. Може
Беньовського, а може — Євлашевського... Та що тобі
Беньовський, ніби не до вподоби, пан Лініченко?..
— Мені?!
Лініченко на мить розгубився.
— Чого він мені не до вподоби?.. До того кажу, що серед
козаків про Беньовського різні чутки недобрі ходять..
— Сказав!.. Дурні говорять, та дурні слухають.
— Однак ледь не побили...
— П’яна ватага і нічого більше.
— Щоб зайвих казусів уникнути, хай би король
Євлашевського прислав.
— Королю не можна вказувати. Кому довірить, того й
пошле.
Лініченко прикусив вуса.
— А коли пан гетьман посланців із Польщі чекає?
— До того часу Петрусь три рази із Криму повернеться.
— Давай же, пане гетьману, грамоту, — сказав Петрусь,
але в той же час відчув, що ця грамота віддаляє його від пані
Марії, яка почала і в сні снитись, і наяву мерещитись.
Образ Оксани витіснявся все більше й більше. Оксана
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і Петрусь робилися все більшими й більшими ворогами.
Виговському було відомо, що Оксана наполегливо діє на
Пушкаря; відомо це було і Лініченку. Його брала злоба,
в ньому страшно кипіло почуття помсти — стати поперек
дороги Оксані було для нього тепер насолодою.
Петрусь не був людиною ідеї, як Виговський, чи як
дружина його Оксана. Він, як вже доводилося говорити,
йшов за тим, хто був першим, а першим був Виговський.
Майже одночасно виїхали з Переяслава: Петрусь
з грамотами до хана, супроводжуваний ще кількома
наближеними до гетьмана особами, і боярин Хитрово на
Москву. Лініченко віз для хана золото, яке завжди піднімало
у ханів войовничий дух, а боярин Хитрово віз запевнення,
що, здається, Україна, заспокоїться і ні з ким зноситись не
стане.
Хитрово заїхав у Гадяч і зажадав до себе Пушкаренка.
Полковник з’явився.
— Писав я тобі, пан полковник, що треба зброю покласти
і крові не лити. Тепер у Переяславі була повна рада, і
Виговський обраний повною радою...
— Але він государю зрадник.
— Поки, пан полковник, цього наяву немає.
— Він зноситься з татарами.
— Не чув!
— Примирився таємно з ляхами.
— Не видно!
— Згадаєте моє слово, що прийде орда спустошувати
українські міста...
— Побачимо.
— Попалять міста, зруйнують Україну і посунуть на рать
його царської величності.
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— Подивимось.
— Та що ж боярин, все: “побачимо, подивимось та
погледімо”.
— А що ж, пан полковник, зробиш, коли все, що ти
говориш, ніде не проявляється?
— А Беньовський навіщо в нього і днює й ночує?
— Гетьман його гостем своїм зве. Беньовський жінці
його родич...
— З якого боку? — запитав без церемонії Пушкар.
— Це їм знати.
— А нам знати, що Беньовський посол Яна Казимира і
Виговського на зраду підбиває.
— Подивимось.
— Ну, а Немирич, боярин, по-твоєму хто?
— Немирич — ваш, українець.
— Від шведського короля він посол. В союз заманює.
— Подивимось.
— Знову подивимось?
— Та коли не видно... Гетьман обіцяв, що гінці за мною
ж поїдуть.
— Подивимось, — тепер в свою чергу сказав Пушкаренко.
— І до війни проти Польщі будуть готуватись.
— Побачимо! — вигукнув Пушкаренко.
Боярина трохи вивело з себе.
— Чого мої слова переговорювати?
— Та своїх підібрати не можу, боярине.
— Ти он з посланцем своїм — здалось мені, що посланець
твій була жінка, — присилав сказати мені, що ти від Юрія
Хмельницького про зраду Виговського чув, а он полковник
Лісницький за обідом говорив, що разом з Юрієм готовий в
Москву перед царські очі за Виговського вступатись їхати...
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— Так і поїхали!
— Поїдуть...
— Подивимось, — сказав Пушкаренко.
— Той же Лісницький, скажу тобі, полковнику, тебе
обговорює і зрадником виставляє. Говорить Лісницький,
ніби полковник Пушкар розорення православної Русі хоче
і смуту веде до викорінення святої віри.
Пушкар не стримався і вилаявся непристойними словами.
Боярин, між тим, продовжував:
— “Смута його, говорить Лісницький, на радість всім
навколишнім недругам, татарам, ляхам, валахам, мултянам
і угорцям”.
— Тьху йому! — плюнув Пушкаренко. — Я за
православну віру стою, за православного царя...
— І цар за це тебе жалує. І рублі тобі шле, і соболів, за
службу вірну дякує, але тільки лити християнську кров
перестати вказує.
Пушкар мовчав.
— Облиш ворожнечу і будь у покорі в гетьмана. Доволі
вогню, крові і заліза.
Пушкар ледве не сказав “подивимось”, але передумав.
— Побачите, — сказав він, — який із цього всього вогонь
розгориться.
Боярин Хитрово поїхав із Гадяча. Виговський повернувся
в Чигирин.
З дороги боярин Хитрово послав гінця до гетьмана
сказати, що Пушкаренко, ймовірно, послухає і зброю складе.
Гетьману ж радив як можна скоріше їхати на Москву перед
царські очі.
— Ото ж то й воно, що ще неможливо. На Україні заколот,
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а заколотники царем і його посланцями заохочуються, —
сміло сказав Виговський посланцю.
— Гетьмане, гетьмане! — перелякано вигукнув
посланець: — Та мені твою мову чути і краєм вуха не можна.
Ти про царя не гоже говориш!
— Ото ж то й воно, що гоже.
— Цар-государ, його царська величність, всіх вас
пожалував...
— Ну, ото ж то й воно, що всіх: і вірних полковників,
і заколотника Пушкаря — нам рублі і соболя, і Пушкарю
рублі та соболя. Нам за вірну службу, а йому, мабуть, за те,
що кров християнську ллє та віру православну губити хоче...
Якщо вже московський цар...
Але посланець закрив вуха і вигукнув:
— Не чую, не чую і не чую...
— Тоді навіщо глухих присилати?.. Не хочуть посланці
чути, так я так крикну, що через степ пролетить, в орді
відізветься, а й через міста відгукнеться, в ляшській землі
поголос піде! — вигукнув Виговський.
Посланець погнав до боярина.
— Так, коханий мій гетьмане, так, пане мій ясновельможний! Так давно б тобі заговорити з Москвою, —
казала пані Марія, заохочуючи чоловіка.
— І не так ще заговорю... Важка стає рука Москви,
поборемось...
— А що, від Беньовського немає ще вістей?
— Чекаю з часу на час. Лініченко скоро приїде з орди.
Марія неприємно поморщилась.
— Відплатити треба чим-небудь Лініченку за службу, —
сказав Виговський.
— А пошли його в першу голову на Пушкаря з татарами.
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Пушкаря здобуде — став його полковником в Полтаві, —
сказала Марія.
— Став! Як виберуть...
— І вже зовсім ти, ясновельможний, незрозумілий. Адже
якщо Пушкаря він добуде, то чи посміє Полтава розмовляти?
Палицю поставиш в колі і палицю твою затвердять та
полковником величати будуть...
Виговський добре знав, що Пушкаренко вже дуже далеко
зайшов і не в змозі змиритись. Змиритись — покоритись,
покоритись — принизитись...
— Ну, Пушкаренко на цей раз, слава Богу, не такий:
не змириться, не покориться, не принизиться, — говорив
гетьман.
І Виговський був правий. Пушкаренко не змирився. З ним
були його полтавці, до нього примкнув лубенський полковник
Швець, за нього були запорожці з отаманом Барабашем.
Доноси від Пушкаря, Швеця і Барабаша летіли в Москву
мало не щодня.
Раптом принесли вість, що йдуть орди ханські.
Пушкаренківці стріпонулись.
— Праві ми були, що Виговський з ордою зноситься, —
кричали вони і зібрали серйозне посольство.
Москва налякалась.
Посольство приїхало як раз в той час, коли боярин
Хитрово майже заспокоїв Москву на рахунок Виговського.
РОЗДІЛ XXVІІІ
Лініченко повідомив Виговському, що хан посилає йому
свої війська з мурзою Карабаєм, а він, Лініченко, залишений
заложником.
Марія зітхнула вільно.
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Гетьман, отримавши повідомлення, сказав:
— Ну, пора приступати до діла! Прощай, люба дружинонько, чи побачимося скоро?.. Беньовський пришле що,
чи сам приїде, так вже тобі його доручаю.
У Марії від захвату очі загорілися і серце забилося, як
пташка в клітці.
— На кого спочатку наскочиш з татарами?
— Пушкаря розчавимо, а тим часом і з Польщі відповідь
прийде.
Вночі того дня, в який було одержано повідомлення татар,
гетьман, оточений полковниками, отаманами, осавулами,
сотниками і значними козаками, виїхав із Чигирина.
Скрізь по дорозі гетьман давав — розпорядження про
озброєння козаків, і, нарешті, на берегах річки Ірклія,
Виговський та Карабей з’їхались разом.
Карабей був давнім знайомим козаків. Він бився разом з
ними при Боготі проти поляків, під час звільнення Малоросії
від Польщі при Богданові Хмельницькому.
Карабей і Виговський вітали один одного, як давні
знайомці.
Свита Карабєя і свита Виговського теж привітались і
відступили.
Карабей та Виговський залишились одні.
— Ну, пан ясновельможний, проти кого ми покликані?
— запитав Карабей, присідаючи на килим, розстелений на
траві.
Виговський сів на камінь і сказав не то задумливо, не то
загадково:
— Проти всіх, хоробрий мурза.
— Чи справимось з усіма?
— Постараємось...
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Виговський покрутив вуса, потім кілька разів судорожно
провів рукою по лобі, зсунувши шапку на потилицю, і
нарешті заговорив:
— Буду відвертим, — сказав він, — відвертим до кінця.
— А якже інакше! У нас на сході кажуть “ворогам віддай
душу, але не віддавай тайни”; значить — “другу віддай
тайну і душу”.
Виговський подумав, але нічого не відповів на східну
мудрість і продовжував із справжньою відвертістю:
— Так, хоробрий мурза. Приходить погано Україні від
москаля. Куди гірше, ніж було від Польщі.
— Самі тягнулись із однієї неволі в іншу... Ми кликали,
чого до нас не йшли?
— В третю неволю? — запитав Виговський.
Карабей посміхнувся в бороду. Він був воїн, а тому
відповів:
— Мабуть, що і в третю.
— Ото ж то й воно. І ви б умов не стримали, і з вами
воювати б довелось.
— Меч умов не знає, — відповів Карабей східним
прислів’ям.
— Об’єдналися ми з Московією і думали жити дружно і
не бути ворогами, аж не так вийшло.
Карабей подумав і знову відповів прислів’ям:
— Не говори, що немає ворога, — він під яром; не говори,
що нема вовка, — він під шапкою!
— Правильно! — вигукнув Виговський. — До того
дійшло, що сказати нічого не можна. День думаєш для того,
щоб півхвилини з москалем розмовляти.
Карабей, на все відповідаючи по-східному і не інакше як
прислів’ями, відмітив:
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— Той, хто ляпне не до ладу, помре не від хвороби.
— Чекали добра від об’єднання — не дочекались.
— Не чекай добра від людства, — відповів Карабей і
додав: — Не вір, поки не переконаєшся.
— Ось і переконалися. Вже, здається, ми все Московії
віддали, собі тільки права вимовляли, аж і права відбирають.
Карабей посміхнувся:
— Хоч би ти поклав собаку на золоте блюдо, вона все
одно зіскочить.
— І скочила!.. Ну і треба гнати собаку.
— Гяур-собака!.. Всі ви гяури-собаки, але нам, здається,
що козаки — собаки луччі. Значить, звані ми тобою проти
Московії?
— Спочатку проти українців...
— Ого!.. “Хвороба від харчу, тяжба від рідних”. Своїх
бити будете... За Москву стоять свої, чи що?
— Ото ж то й воно!
І Виговський довго й конкретно розповів історію його
обрання, бунт Пушкаренка, наступальні заходи московського
самодержавства і підкорення ним під ноги всякого ворога та
супостата. Не приховав пропозицію шведів і проект Польщі,
проголосити Малоросію “Великим Руським Князівством”,
накреслити кордони і об’єднатися як рівний з рівним, під
одну корону.
— В союзі з кримським ханом ми знищимо Московію.
Польща відвоює від неї Литву і заберемо Смоленськ. Шведи
заберуть Новгород і Псков, кримський хан відновить царства
Астраханське і Казанське, й, оточивши Московію з усіх боків,
затиснемо її в тиски, із яких їй не вискочити.
Карабей задумався.
— Ти діло говориш, гетьмане. Тут є над чим задуматись,
156

є за що битись. Так спершу треба зломити внутрішнього
ворога, щоб поле чистим було?
— Пушкаря проклятого добути треба.
— Будемо добувати відкритою силою. Зі мною сорок тисяч
та з Нуррадіном п’ятдесят. Нуррадіна пошлем під Полтаву.
Ватажки встали і подали знак свитам. Свити наблизились.
— Ну, зговорилися ми з Карабеєм. Будемо йти повсюди
один народ з іншим, де б не загрожувала кому-небудь
небезпека. На цьому будемо хрест цілувати, — сказав
Виговський.
Монах Петроній привів козаків до присяги. Потім
Карабей повіз Виговського з козаками до свого табору, де
зустріли їх пострілами пушок, і татари дали присягу або
“шерть” по їхньому закону.
Після присяги почався бенкет.
Мусульмани в питві не поступались православним, і всі
перепилися до упаду. Один Виговський тільки прикидався
п’яним.
Прихід татар і виїзд до них гетьмана не могли не налякати
воєвод, які ще не твердо сиділи по містах і оточені не дуже
сильною охороною.
Налякався також народ.
Він знав, що татари — чи прийдуть друзями, чи прийдуть
ворогами, результат один: грабунок і насильство.
Від народу тому пішли прохачі до воєвод з мольбами про
заступництво.
Та Виговський, і особливо Виговська з Беньовським були
хитрими.
Виговська писала чоловікові: “Пошли послів на Москву з
поясненням, що покликав ти татар на час, для утихомирення
Пушкаря, не бажаючи лити кров християнську. Хай посли
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скажуть, що Пушкар, після того, як боярин Хитрово
обдарував його від імені царя і рублями, і соболями, зовсім
носа задер і став баламутити народ ще більше, і щоб вся
Україна марно не збунтувалася, ти й покликав татар для
придушення бунту”.
Виговський послухав дружину і послав колишнього свого
ворога, а тепер кращого друга — Григорія Лісницького на
Москву “з улесливими словами”, як говорили на Москві.
В той же час Беньовський писав, що у Варшаві збирається
великий сейм; хай козаки пришлють своїх посланців під
приводом вимоги обрати царя московського в королі польські,
але насправді для переговорів про заснування “Руського
Великого Князівства” і про федеративний союз.
Беньовський повідомляв, що тепер час якраз підходящий,
так як непримиренні вороги Польщі — шведи, завдячуючи
старанням Немирича, схиляються до вічного миру і до союзу
наступального та оборонного.
“Постараюся сам побувати на Україні, якщо дозволять
обставини, а ні, так побачимось у Варшаві”, — писав
Беньовський.
Виговський зібрав військову раду із відданих йому
старшин.
— Ну що, панове рада, — запитав він, прочитавши лист
Беньовського, — чи чекати нам, поки нас Москва прибере
до рук, чи йти у Варшаву для переговорів?
— Йти у Варшаву! — крикнули на коло.
— А кого ж обираєте?
— Тобі, гетьмане, видніше: кого хочеш, того й посилай.
Виговський вклонився своєму приятелю, обозному
Тимофію Носачу.
— Пан Тимофій, послужи вітчизні новою службою.
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— Готовий служити! — вигукнув Носач.
— Навіки вітчизна буде тобі вдячна.
Рада закричала:
— Правда, правда!
І Носач з товаришами від’їхав у Варшаву.
Воєводи зовсім втратили голову.
Гінці за гінцями летіли в Москву. Але і на Москві не
знали, що робити. Москві дійсно стали погрожувати і шведи,
і поляки, — правда, ще непрямо, але побічно, натяками.
Єднання шведів з поляками для Москви було справжньою
несподіванкою. Хоча про це ходили ще тільки чутки,
але чутки настільки ймовірні, що з дня на день могли
перетворитися на діло.
На Україні було до ста тисяч кримців і шістдесят тисяч
реєстрових козаків.
Ворушилася і Литва, цей передовий пост Польщі,
приєднаний до Московії. Знищення на Литві козацтва, чого
вимагала Москва, породжувало незадоволених серед тих,
хто вже козакував, а ці, що виганялись з козаків, складали
першу литовську рать, ворожу Московії.
І ось на Москві з’явилися гінці: від Виговського Григорій
Лісницький, а з ним Бережецький і Богун; від Пушкаренка
і Барабаша — осавул Іскра.
І ті й інші вимагали допомоги від Москви.
Лісницький говорив доволі сміло і солідно, як посланець
законний:
— Татари покликані в крайній необхідності. Гетьман не
хотів лити кров християнську, православну, вгамовуючи
заколотників, і пускає в діло проти них свої затяжні полки
й покликаних татар.
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— Але навіщо сюди насунуло тисяч до ста?
— Донесли вам неправильно, в п’ять разів перебільшили...
Та у гетьмана на таку ораву і грошей для уплати не
вистачить.
— Гетьман мусив був запитати дозволу, а не зноситись
з татарами.
— Не час думати та питати, коли пожежа в обійсті...
Гетьман просив заступництва у Москви, а Москва того
ж Пушкаренка рублями та соболями нарівні з вірними і
мирними козаками обдарувала. Він в подарунках московських
собі дозвіл на заколот побачив і ще більше став баламутити
народ; лубенського полковника Швеця підманив... Барабаша
за новими гультяями на Запорожжя посилав. Що в тому, що
полки їх сумирні, зате їхня голота грабує і спустошує, і всяке
насильство чинить. Москва зрозуміти не хоче, — говорив
Лісницький, — чому знову смута. А того, що Пушкаренко
мужиків в козаки йти запросив. Від цього і смута. Сама
Москва постановила мати козаків спершу сорок, а потім
шістдесят тисяч, а в Пушкаренка тепер козаків тисяч до
ста. Соромно було вашим ставленикам — боярам не донести
ґрунтовно, не розповідати, в чому справа. Тільки на гетьмана
з приязні до Пушкаря наклепи вели.
— Ти, пане полковник, про воєвод так говорити не
можеш, — сказали бояри.
— Еге! — вигукнув з наївною простотою малороса
Лісницький. — Чому так? Ми правди не боїмось і
підлабузнюватися не будемо. Брешуть вам бояри, а ви
слухаєте. Ось мої товариші Бережецький і Богун підтвердять
мої слова.
— Брешуть бояри! — підтвердили полковники.
— Чого ж ви хочете від Москви?
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— Допомоги військом, якщо татари не заспокоять
Пушкаренківського бунту.
Лісницький і полковники Богун та Бережецький знали,
що заспокоять і в військах допомоги не знадобиться.
— Доложимо царю-государю, його величності.
— Але ви, бояри, з донесенням не тягніть, за вашим
звичаєм. У Москви збори бабячі. Он і мурза Карабей каже:
“Москва — що баба. За вогнем прийде, а тридцять предметів
для розмови знайде”.
— Не можна даремно військо гнати, треба ж від воєвод
донесень дочекатися.
Лісницький посміхнувся.
— Еге! Значить, ваша допомога тоді прийде коли ми,
втихомиривши Пушкаря самі, на кордон станемо, щоб вашу
допомогу відшвирнути.
Бояри і роти розкрили.
— Як відшвернути?
— А то як же?.. По договірним статтям не положено
Україні московські війська продовольствувати.
— Негоже говорите.
— А ви негоже робите. Зобов’язалися нас оберігати,
а коли треба, вас і немає. Все чекати та пождати, а тоді
з’явитесь, як нема потреби.
— Негоже, негоже так говорити! — кричали бояри.
— Ну, поведемо інше...
Лісницький по дорозі в Москву заїжджав до пані Марії
Виговської в Чигирин.
— Баба розумна, може що порадить.
Пані Марія за столом, пригощаючи Григорія Лісницького, казала:
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— Тепер би, пане Григорію, з Москви сердитого боярина
зажадати на місце Бутурліна, що в Києві. Його народ
полюбив, городяни стали прихильними до нього. Пустіть
слово з-під руки на Москві, що слабенький він і багато чому
поблажки дає.
— На Москві він добре тримається, — сказав Лісницький.
— Я он шкатулку з польськими червінцями приготувала, і
скриню з різними речами. Візьміть з собою. Московські бояри
і воєводи на цей кошт падкі. Купіть, кого треба.
— Правильно.
— Просіть нового боярина, під приводом введення
суворого реєстру. А ми тут чутки розпустимо, що їде боярин
зовсім козацтво знищити.
— А як не повірять?
— Ну та бояри порівняно легко їздять, нас все-таки
більше, ніж їх. Прийде пора — управимось, а треба просити
сердитого, щоб народ і чорні козаки віру нашим чуткам дали.
Ви просіть, щоб і бояр своїх вони по містах насадили. Чим
більше їх знищиться, тим лучче.
І Лісницький з товаришами тепер про це і бив чолом.
Подарунки подіяли. Москва вирішила відізвати Бутурліна
і призначила боярина гордого і владного — Василя
Борисовича Шереметєва. Реєстру Москва теж зраділа.
Тим обставинам, що в міста Україна воєвод просила — віру
дали, і посольство, обдароване вже, відпускалося з честю.
Залишалось Лісницькому з’явитися перед царські очі.
— А що з посланцем Пушкаря буде? Чи його теж
обдарованого назад відпустите? — питав Лісницький бояр.
— Іскра затриманим на Москві буде.
Лісницький потім з’явився до царя, був прийнятий і
відпущений милостиво.
Москву на якийсь час провели.
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РОЗДІЛ XXIX
Орда татар, що прийшла, звичайно, не бездіяла, та і
шкідлива була б їй бездіяльність.
Виговський рушив орду до Полтави.
Орда розташувалася у міжгір’ї Соколин Байрак. Німці ж
з Виговським пішли на Полтаву.
Вози Виговського зупинилися на виду у Полтави.
Пушкаренко послав за Барабашем.
— Ну, діло не на жарт! — сказав він отаману запорозькому
Барабашу.
— Бачу, — сказав Барабаш.
— Як думаєш, чи виходити в поле силами мірятись, чи в
Полтаві запертись і напад відбивати?
— За стінами ніби лучче.
Оксана казала:
— Поки у Виговського сил небагато дати б їм відсіч у
полі. Та і дейнеки рвуться в поле. Підводи Виговського
сильно їх зваблюють.
— Вийдемо тоді в поле? — запитав Барабаша Пушкаренко.
— Вийдем у поле, — загадково сказав Барабаш і пішов
з кола.
З’явившись до запорожців, що стояли під Полтавою, він
згорнув табір і відступив зовсім.
Пушкар з дейнеками кинувся на обоз Виговського.
Охороняючі обоз розбіглися. Дейнеки накинулись на бочки
з горілкою.
Марно вмовляв Пушкар дейнеків не напиватись, марно
просили їх осавули, марно уговарювала Оксана — дейнеки
кричали: “Перемогли, розігнали, не бачимо кінця щастю!”
Вони перепились мертвецьки.
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І ось на них налетіли татари Карабея...
Дейнеки, на жаль, не могли захищатися. Їх “порубали на
м’ясо”, як говорили татари, котрі хвалилися своєю перемогою
над п’яними.
Пушкар, кинутий запорожцями і позбавлений дейнеків,
повернувся в Полтаву і з залишками закрився в місті.
Полтаву оточували тисяч до п’ятидесяти татар, триматись
було неможливо, але Пушкаренко упирався. Зібрались
навкруг нього козаки і вимагали здаватися.
— Де триматись?..
— Вмовляю вас братці... За запорожцями послано, вони
повернуться.
— І запорожці повернуться — не справимось.
— Заклинаю вас Богом живим! — говорив Пушкаренко
у відчаї.
— Не витримаємо! І раптом Пушкаренко, блиснувши
очима, вигукнув:
— Вмирати, бісові діти! Вм...
Але він не договорив останнього слова. Якийсь п’яний
козак з такою силою вдарив Пушкаренка по шиї “турецькою
кривулею”, що голова полковника залишилася висіти на
шкірці. Пушкаренко впав. Все кругом колишнє розбіглося,
одна Оксана залишилась біля трупу. Кілька п’яних козаків
відтягли її на бік, відрубали із шкірки голову Пушкаренка
і, наколовши на піку, понесли назустріч Виговському,
відкривши перед ними ворота полтавські.
Не пройшло й чотирьох днів, як квітуча Полтава
обернулась в руїну, а всі її околиці були пограбовані і спалені
татарами.
Військо стало ремствувати, що татарам дозволяють
грабувати.
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Виговський і сам бачив всі незручності грабунків. І,
“за звичаєм козаків” платити за добро “особливим чином”,
скликав коло і сказав:
— Панове рада! Татари для грабунків розбилися на
маленькі загони. Вдарте по них, відберіть награбоване і
побийте їх добренько.
— Щоб хан не розсердився, — прошепотіли йому
полковники.
— Хан! А що хану?.. Я пошлю йому золота. Йому тільки
й треба. Поскаржуся йому ж на свавілля козаків, тим і ділу
кінець.
І орда татар, яка пограбувала околиці Полтави, була
наполовину перебита, наполовину прогнана, і дві третіх
пограбованого залишалося на руках козаків Виговського.
Бунт Пушкаренка було придушено.
РОЗДІЛ XXX
Вночі, коли творилось жахливе розграбування Полтави,
вийшли щасливо із нещасного міста молодий парубок у
супроводі горем убитої жінки.
Вибравшись із міста, вони щасливо пройшли і за містом,
а потім найняли підводу до Києва.
Парубком була Оксана, жінка — Ганна, вдова
Пушкаренка.
Вони вирішили їхати до гетьмана Юрія Хмельницького, з
мольбою вийти зі школи і взяти кермо влади в свої руки, й при
допомозі московських воєвод зажадати звіту Виговського,
тимчасового гетьмана, який, по суті, діяв і від імені Юрія
Хмельницького.
Московські воєводи і самі вже подумували проти замислів
Виговського спертись на Юрія Хмельницького. Душею цього
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був Бутурлін. Він вже досяг дечого, так як його любили,
але раптом повідомлення про відкликання його до Москви.
З’явився на Україні, на київське воєводство, боярин
Василь Борисович Шереметєв.
Москва дійсно послала суворого боярина.
Боярин “ще й обдивитись не встиг”, як заслужив загальну
недоброзичливість.
Будучи підозрілим, він скрізь і в усьому бачив зраду.
Виставляючи свою владу, він не хотів потакати вільному
духу українців. Вважаючи себе, як царський намісник, вище
гетьмана, Шереметєв став погрожувати всім і кожному.
Гетьману і його прихильникам тільки й цього треба було.
Вони ловили рибу в каламутній воді, дратували Шереметєва
і провокували його на свавілля й на порушення договірних
умов.
В цей час у Варшаві вже з’їхались магнати на великий
сейм.
Шереметєв побачився з Виговським після тривалих
ухилянь.
— В протиріч вашим умовам з Москвою ви послали
посланців в Польщу.
— По вашій же справі послали.... Ви ж вимагали, щоб ми
вашого царя на Польщі садили.
— Не вашого тільки, а нашого спільного, — сказав
Шереметєв.
— Ото й воно, що Москва тільки за слова чіпляється. Не
в слові справа, боярин. Не страшно обмовитись!.. Та вас і
не зрозумієш, чого ви хочете.
— Хочемо чого, ясно висловились: до шведів з погрозами
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посланців пошліть, а з Польщею тільки до війни готуйтесь,
а вже діло Москви переговори вести.
— А ми баранами біжи?
— Негоже говориш, гетьман.
— Негоже Москва робить, ми ж їй трафимо. Посланці
послані в Польщу, царя московського в домаганні на
польську корону підтримувати.
— Правда? — запитав грізно і недовірливо Шереметєв.
— А ти, боярин, так з московськими холопами розмовляй,
а мені, гетьману, прямо вір.
І Шереметєв з Виговським роз’їхались.
Виговський повернувся в Чигирин, куди за три дні до
цього прибув таємно Беньовський і ховався в домі гетьмана,
купаючись у блаженстві з пані Марією.
Беньовський зустрів Виговського милостивим словом від
короля Яна Казиміра.
— Дякую його королівську величність на ласці та
милості. Відокремлююся від царя московського — з тим, пане
Беньовський, і на Варшаву рушайте.
— А до тебе посланці з Москви, — сказала йому Марія.
— Дуже вже їх багато. Під Полтаву Скуратова прислали
так той здуру оголосив, що за мною дивитись приїхав. А ці
які, навіщо?
— Портомоїн піддячий з подарунками і милостивим
словом.
— Я сам рублями обдарувати кого хочеш можу, а
милостивого слова і задарма не треба. Інший який же?
— Тюлюбаєв піддячий.
— Цей, мабуть, з доганою? У Москви завжди так: одного
піддячого з поцілунком в лице шлють, а іншого з ударом
по потилиці. Набридли! Та і новий воєвода київський
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так заговорив, хоч не слухай... Брата Данила треба на
Київ послати, воєводу вигнати, а царів город (кріпость)
опустошити...
— З посланцями що робити? — запитала Марія.
— А ось зараз! — Виговський послав за одним із сотників.
— Із Москви посланці є. Де проживають вони, тобі відомо.
Іди й варту пристав. Кричати будуть — в кайдани закуй.
Сотник знайшов за необхідне закувати царських
посланців в кайдани.
Царські посланці, заковані в кайдани, вже чітко говорили,
що з Москвою діло покінчено.
В народі була розпущена чутка, що Виговським схоплено
ще й третього посланця.
На ярмарках говорили:
— Плив посланець по Дніпру до боярина Шереметєва —
його схопили. Віз грамоту — грамоту забрали. В грамоті тій
було сказано, щоб гетьмана схопити і закувати, а козацтво
знищувати, і замість шістдесяти тисяч залишити десять.
Чорні козаки обурились. Розповідь пішла гуляти спочатку
по Чигирині, вибралась за місто і швидко побігла по Україні.
Воєводи говорили, що все це нісенітниця, але козаки вже
не вірили воєводам.
Народ однак був на боці воєвод і проти гетьмана, але,
пригноблений, мовчав, вичікуючи.
Беньовський погнав у Варшаву з гетьманським словом,
а в Варшаві вже йшли переговори про створення “Руського
Великого Князівства” і про федеративний союз.
Беньовський тільки підкріпляв слова Тимофія Носача
про приєднання України до Польщі, як рівного до рівного,
доставивши відповідь гетьмана.
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Ян Казимир нарешті прийняв Тимофія Носача.
Він стояв біля трону, зіпершись рукою на плече гарного
тринадцятирічного хлопчика — любимого свого пажа. Це був
Іван Мазепа. Його розумні оченята дивились на малоросів:
він жадібно ловив кожне слово Тимофія Носача, який
турбувався про вольності і права, і переводив очі на короля,
який щиро обіцяв вольності та єднання рівного з рівним.
Носач повернувся в Україну, з ним знову послали і
Беньовського, додавши на допомогу Євлашевського.
Під Гадячем була зібрана рада, перед якою і виступив
Виговський, ввівши польських комісарів.
Гетьман сказав:
— Військо запорозьке виявляє бажання вічного миру і
з’єднання з Річчю Посполитою, якщо тільки почує від панів
комісарів милостиве слово його королівської величності.
Чи треба казати, що милостиві слова посипались на
козаків, як горох з мішка?
— Ось уже десять років, — говорив між іншим Беньовський, — як ніби дві матері за однієї дитини ведуть
суперечку два народи: поляки і москалі. Поляки називають
її своєю власністю, своїм породженням і членом, а москалі,
користуючись вашою хоробрістю і вашою зброєю, хочуть
заволодіти чужим. Важко нам втримати одному кому-небудь
за собою одне нероздільне тіло. Ми хочемо розрубати його
на частини, розірвати пополам — від того й гине ваш край,
пустіють ваші поля. Сіє москаль ненависть між нами і вами,
і плодорідні поля України заливає кров’ю християнською, а
ворог душ людських, чорт проклятий, навмисне нас до того
підбиває для погибелі нашої.
— Правильно, правильно! — кричала рада.
Беньовський засипав Україну милостивими обіцянками,
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клявся, божився, обіцявся і нарешті вигукнув:
— У нас тепер спільна справа: ми вас, а ви нас від біди
врятуємо. Бог буде з нами, а чорт шию зломить! Чого ще
тягнути? Вітчизна просить вас: “я вас родила, а не москаль;
я вас згодувала, випестувала, — спам’ятайтесь, будьте
істинними дітьми моїми, а не виродками!”.
Гадяцька рада крикнула королю вдячність і вважала зі
свого боку виникнення “Руського Великого Князівства”
забезпеченим і федеративний союз завершеним.
Беньовський знову погнав у Варшаву, де чекали
результатів.
Пани, магнати і Ян Казимир восторжествували.
Гай-гай! Все було так легковажно, так дитячо наївно! Всі
забули про народ.
У Києві, тим часом, піднявся Юрій Хмельницький і
розіслав універсали про те, що Виговський чинить неправильно. Народ, почувши Хмельницького, заметушився.
— Об’явився справжній гетьман, об’явився!
— Ти права, люба Оксано, пора мені виступати перед
народом, — говорив Юрій Оксані. — І помститися за смерть
твого чоловіка, Ганно, — додавав Юрій Ганні Пушкаренко.
Бояри поставили Юрія Хмельницького гетьманом.
Чигиринці одразу ж повстали проти Виговського.
В той час, як у Варшаві говорили про федеративний союз,
Виговський, кинувши дружину, втік із Чигирина, вигнаний
народом.
Все кругом повставало проти гетьмана. Полковники
перші одумалися і зрадили йому.
Кинувся Виговський до татар, але на шляху зустрівся з
Лініченком, який повертався звідти.
— З грізним словом я до тебе від хана, — сказав Лініченко.
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— Ти віроломно поступив з татарами під Полтавою і хан
погрожує спустошенням всієї України.
Це було в Білій Церкві.
Війська від імені нового гетьмана Юрія Хмельницького
догнали втікаючого Виговського й оточили.
Зібрали раду.
— Геть Виговського! — кричали на раді. — Здоров будь,
батьку наш, Юрій Хмельницький!
Виговський поклав булаву і бунчук.
— Скоряюся раді, — сказав він.
Сльози покотилися з його очей.
— Прохання до вас, панове рада.
— Що скажеш, пане Іване?
— Відпускаєте мене живого?
— Відпускаємо!
— Москалям не видасте?
— Не видамо!
— Про дружину хочу слово сказати...
— Говори, пане.
— Її чигиринці заложницею залишили.
— Звільнимо!
— До тебе, пане Лініченко, слово.
— Що скажеш? — запитав Петрусь.
— Ти мені служив вірою і правдою, — сказав Виговський,
— тобі ж доручаю доставити мені жінку і ми поїдемо з нею
в Турцію. Турецький султан давно кличе мене.
Раптом з натовпу вискочив молодий козак і звернувся
до Виговського:
— В Турцію їдеш, знов Україні шкодити? І знову
Лініченка служити собі кличеш? Мало тобі крові, тобою
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пролитої, пусток і пожеж та нової ганьби на козаків за їх
зради тобою покладені... Ще хочеш?..
Всі слухали.
— А ти, Петрусь, знову з охотою берешся за діло?
Петрусь стояв блідий.
— І ти думаєш, я попущу тебе ще на зле діло? Пане Іване,
обирай кого хочеш, а Лініченко більше нікуди не поїде.
І раптом пролунав постріл.
Лініченко упав мертвий, а на його труп упав парубок,
яким виявилась Оксана.
Оксана плакала, як дитина, на трупі свого чоловіка.
РОЗДІЛ XXXI
Сумний сидів Виговський, займаючи один із будинків у
місті Біла Церква.
В його думках проносилось все його “страшне
гетьманство”. Чого він хотів, до чого прагнув, чого від
нього хотіли інші?.. І було від чого Виговському похилити
свою сиву голову.
І раптом прийшли Виговському на думку східні прислів’я,
які казав йому Карабей: “Хто не знає власної країни, той
не буде старшиною для свого народу”, “Народ, над яким
верховодить жінка, залишиться ні з чим”.
І Виговський пізно усвідомив, що свого народу він не
знав, і пізно спохватився, що слухався жінки, яка бажала
бути начальницею над народом.
Пані Марія, яка приїхала до чоловіка, потягла його у
Варшаву, а не в Турцію.
Дружину його манило буйне і розкішне життя Варшави,
та і серце її належало Варшаві. Марія спала і бачила
першість, їй хотілось панувати, командувати...
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Хто хоче командувати, мусить навчитися підкорятись...
Колишній гетьман не суперечив. У той час, коли вони
пробирались у Варшаву, забравши, звичайно, всі свої скарби,
в Києві на раді Юрій Хмельницький питав: “кого бажаєте
визнати государем — польського короля чи московського
царя?”...
Кінець.
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Олександр Олексійович Соколов
Некролог
(журнал “Нива”, 1913, №34, мовою оригіналу)
Въ ночь на 30 іюля с. г. въ Петербурге неожиданно
скончался известный писатель и журналистъ — Александръ
Алексеевичъ Соколовъ.
Было время, когда покойный писатель пользовался
крупной известностью въ литературныхъ кругахъ и
среди читающей публики. Его романы и въ особенности
„Театральныя болота“, читались нарасхватъ и переводились на иностранные языки. Его комедіи шли въ
театрахъ, а критико-театральныя статьи считались очень
авторитетными. Не менее популярно было имя А. А.
Соколова и какъ редактора газетъ „Петербургскій Листокъ“,
„Петербургская Газета“ и „Московскій Листокъ“.
Популярность А. А. Соколова стала несколько тускнеть
въ последнее время, когда этотъ безусловно талантливый
писатель черезчуръ ушелъ въ малую прессу и усталъ,
задерганный и утомленной жизнью и непрестанной
тяжелой журнальной работой. И это темъ более жаль,
что, повторяемъ, въ лице А. А. Соколова угасъ писатель
крупный и яркій, съ громаднымъ запасомъ наблюденій, съ
живымъ отношениемъ къ жизни и съ той „изюминкой“ въ
таланте и творчестве, о которой говорить Л. Толстой въ
своей драме.
А. А. Соколовъ — петербургскій уроженецъ. Онъ
родился въ 1840 году. Образованіе получил въ С.Петербургскомъ Театральномъ Училище. Обладая
выдающимся сценическимь талантомъ, покойный писатель
могъ бы завоевать себе крупное имя и положеніе, какъ
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драматический артистъ, но онъ предпочелъ литературную
карьеру. Впрочемъ, онъ неоднократно и съ большимъ
yспехомъ выступалъ на театральныхъ подмосткахъ и
создалъ роль Краснова въ драме Островскаго „Грехь да
беда на кого не живеть“.
Въ литературе А. А. Соколовъ выступилъ чрезвычайно
рано: еще будучи 14-летнимь юношей, онъ написалъ
пьесу „Самоотверженіе русскаго народа“, и пьеса эта
была напечатана (въ 1854 году) и создала мальчикуавтору имя. Позднее А. А. Соколовъ сталъ помещать въ
разныхъ журналахъ статьи по театральнымъ вопросамъ
и небольшіе разсказы. Большимъ успехомъ пользовались
его театральныя рецензіи, подписанныя псевдонимомъ
„Театральный нигилистъ“.
Эпоху въ его жизни составилъ первый большой романъ
его: „Театральный болота”, появившійся въ 1867 году.
Романъ выдержалъ несколько изданій и былъ переведень
на немецкій языкь. Не меньшій успехъ имели и следующіе
романы А. А. Соколова: „Белый генералъ“, „Царь-баба“,
„Крестникъ Петра Великаго“, „На судъ присяжныхъ“ и др.
Въ 1868 году А. А. Соколовъ сталъ издавать газету
„Петербургскій Листокъ“ и сумелъ придать ей характеръ
бойкаго литературнаго и осведомленнаго изданія. Позднее
онъ редактировалъ „Петербургскую Газету“, а еще позднее
переехаль въ Москву и сталъ редакторомъ „Московскаго
Листка“.
Въ последніе годы А. А. Соколовъ написалъ совместно
съ П. Мясницкимъ драму „Старообрядка“. Кроме этой
большой пьесы, имъ написано множество небольшихъ
пьесъ, діалоговь и т. п.
Въ лице А. А. Соколова наша литература потеряла
одного изъ несомненно выдающихся своихъ работниковъ.
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