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Смеркалося.
На світі був день, але Чуйкевичеві тьмарилося
в очах. Насилу розплющував їх.
І тоді поза валами ранених і трупів, десь
далеко на виднокрузі, бачив сонце червоне, як
велетенська рана. Хтось небо простромив мечем, з
нього лилася кров.
Багато її, всі поля червоні, ввесь світ.
Стулив повіки: «Не дивитися, не бачити…»
Та біль не дає…
Пробував ворухнутися.
Сто свічок спалахнуло в очах. Чорно. Спати
хочеться. Спати, щоб болю не чути. І болю і жаги,
бо жага пекучіша ще від болю, язик до піднебіння
прилип, у грудях вогнем палить. Але що це з ним?
Де він? Ага, під Полтавою… А там річка Ворскло…
Ах, коли б із-під тих трупів добутись, може й
до Ворскла доволікся б. З якою насолодою
зачерпнув би долонями води. І пив би, пив…
Хотів рушити ногою. Та годі. Вона лежала на
чиїйсь спині, привалена, як колодою, іншим
трупом…

Ті вже не чують болю… Щасливі. І цей
направо і той наліво і всі вони, що лежать кругом
валами.
Ще так недавно гуло тут, клекотіло людське
море. Тепер його хвилі немов скам'яніли. Тільки
десь ворухнеться ще; зойкне, застогне, крикне,
пручається. Один через одного перевалюється, як у
кошелику раки.
А на полях валують дими. Ніби марево якесь
із кадильницею ходить; над трупами кадить,
похорони справляє. Невже ж і його загребуть?
Зжахнувся. З'ява ця, немов опир з несамовитими
очима, виринула перед ним. Чуйкевич задивився в
ті очі, чуючи, як вони ростуть, більшають, а він
маліє: щораз маліє, аж до порошинки…
Збудив його біль у костях. Свердлило, до
серця добиралось. Треба щось діяти, так годі довше.
Прийдуть, подумають — вмерлець і жбурнуть
разом із іншими в яму. Розпачливо бігав по
закамарках мізку, збираючи шматочки свідомости.
Розсипалася, як порохно. Кликав на поміч силу волі
й неначе тінь її побачив. Чіплявся, до себе горнув.
Як це все сталось?… Силкувався нав'язати
нитку:
Так… був тоді гарячий день. Два різні буруни
насунули на себе. Вдарили гарматні громи…
почався бій… До гетьмана від короля він гнався

кінно зі штафетою. І здавалося, що все гаразд, наші
перемагають. Та нараз зчинилася у шведів метушня.
«Король убитий. Король не живе, о горе нам,
шведи!»
Але що далі, не тямить. Думка рветься.
Чого ж це ті люди так стогнуть, харчать і
караскаються? Чому не відженуть мух, що
пообсідали купами роти й очі, це ж гидке,
нестерпне, що думати не дає, тоді як він із усією
натугою гадки пов'язує.
Так… Короля принесли до обозу. Він блідий,
без пам'яти, нога в нього, як колода, посиніла.
Шведи безрадні, потратили голови. Ніхто не відає,
що й куди. Тільки Левенгавпт, як у лихорадці,
трясучи руками, старається переконати генералів,
що треба залишити всі вантажі, коні від возів
роздати пішим та щодуху відв'язатися від ворога, як
це він зробив під Лісною. І старшини тієї гадки,
тільки вони хотіли б відступати з усім добром.
Але хто видасть наказ, як король
безпритомний, немов мерлець на марах, а шведські
генерали не в злагоді з собою?
Положення жахливе, земля горить під ногами.
Несподівано з'являється Понятовський:
«Короля на повозку! Ще, на сором, москалям
попаде в руки…»
І не докінчив, бо очі всіх звернулися на
куряву, що неслась від середини боєвища…

На лівому крилі кипів ще бій. Там запорожці,
поляки й рештки шведів відбивали ворога — гупали
безустанку гармати, клекотіла мушкетна пальба. Та
праве крило пішло врозтіч. І в центрі — пустка. В
цій саме прірві, немов повітряна труба, кітлувала в
бік обозу курява, неслися дикі верески й скажене
виття.
Генерал Левенгавпт, піднявши далековид до
очей, довго вдивлявся, але і не міг визнатись, що це
за мара. Аж дідуган, запорожець, що порядкував
возами, прислонивши дашком долоні очі, зразу
відгадав: «Калмуки, псявіри! До бою вони не теє,
але в обозі накоїти лиха вміють: до нас
закрадаються!..»
Вмить обозники кинулись до возів, старшини
повсідали на коней та, на щастя, калмуки
завернули. А за хвилинку від лівого крила, де йшла
ще битва, причвалував гурт кінних — поляки,
козаки та ще декілька шведів.
Вкриті курявою, запечені сонцем, чортівськи
блискали очима. Були між ними й поранені, один
швед зісунувся по шиї верхівця на землю. Його
підхопили на руки, але він тільки зітхнув у
смертних судорогах і сконав.
«Це зі свити Піпера швед, — пояснив
Понятовському якийсь поляк старшина, — Піпера
наскочили калмуки і він, як наполоханий заєць,
ввігнався просто москалям у руки».

«Буває
й
у
шведів, —
відповів
Понятовський, — тому нам тепер, панове, самим
треба подбати про себе: чого дочекаємось з
заложеними руками? Пропадем ні за цапову душу!
Давайте короля на повозку й до гетьмана… Він же
ж господар цієї землі, найкраще порадить…»
Гетьман, хоч нездужав, не тратив надії.
Пригода з Піпером теж не здивувала його. Знав
шведів: добрі з них вояки, коли йдуть уперед, та
при невдачі, як ще не стане верховода,
розбігаються, немов вівці без барана.
«Чуйкевич! Сотник Чуйкевич!..» — і
Чуйкевич виструнчився перед гетьманом, чекаючи
на приказ.
«Негайно зібрати обозну прислугу, всіх чурів і
канцеляристів — що лиш живе та дихає: треба
розігнати тих псів калмуків на сто вітрів, заки
рушимо в похід, відв'язавшись від ворога».
Чуйкевич, почувши наказ гетьмана, став
порядкувати загін. Йому помагали інші старшини,
обозники і канцеляристи, відпрягали коней від
возів, всідаючи верхи.
«Готово…» — блиснув Чуйкевич шаблею.
В цю мить десь узялася Мотря. Вона
простягнула до нього руки. «Не залишу тебе
самого» — благала, підбігаючи за кінною батавою,
що розверталась у широку лаву. Вже курява

закрила останніх вершників, вже затих глухий тупіт
кінських копит, а вона бігла й бігла навмання.
І тут знову увірвалася нитка його думок.
Ага…
Він лежить безпорадний і нізвідки порятунку.
Кров спливає, біль мучить і спрага вогнем пече. Як
довго він лежить? Довго, мабуть. Зі сил до решти
вибився, в очах чорніє, в голові гуде. Затуляє
повіки. Темно, пітьма… Невже ж кінець?…
Хто це?…
Хтось ноги йому догори піднімає, добуває з
кліщів голову, хтось ціле Ворскло до уст нахиляє.
П'є…
Вона, Мотря, чи привид? Ні. Це її дотик
долоні, що материнською рукою біль злагіднює.
Мотря…
Але чому ж у неї троянда на грудях? Вітер
червоні платки обриває і вся вона обсипана ними.
«Чи й ти ранена, Мотре?»
«Не хвилюйся, — мовить, — дрібничка…»
І знову темінь. Безодня…
Вернувшися до пам'яті, Чуйкевич бачив, як
Мотря та ще довірений слуга її, що ніколи не
покидав своєї доброї пані,
несли його,
переступаючи трупи і ранених.
Скрадалися, бо розгукані, безпанські коні
чвалували боєвищем, з очима, що червоніли, як
вогняні рубіни. Коні Апокаліпси…

Ступали з трудом нога за ногою, западаючись
по вибоїнах. Старому слузі, що двигав майже ввесь
цей тягар, не ставало віддиху. Коли прогонили
скажені коні, Мотря, приклякала й хрестилась:
«Господи, помилуй нас грішних!..»
Вже до острівця доходили, до невеличкої
діброви, що чубами своїми зеленіла, вже ловили
жадібно легіт прохолоди, як нараз принишкли до
землі. Чуйкевич повернув головою і побачив їздця в
одежі гвардійського полковника, в зеленому каптані
з червоними облогами, зі шпагою у одній руці й
тригранним, чорним капелюхом у другій.
Вибалушені чортівські очі, роздуті ніздря, буйне,
довге волосся, як грива — цар…
Капелюхом боєвище здоровить, шпадою
погрожує. Кінь під ним породистий, шумою
вкритий — басує, зубила гризе, піною слинить. А
вітер клапті тієї піни в очі трупам мече — ранені
москалі зводяться насилу й харчать протяжне
«ура-а-а-а-а!» Цар бій-поле об'їздить, під владу
свою бере. За ним перуки, шарфи, різноквітні
каптани, золото та срібло.
Переможці…
А ми?… І Чуйкевича за горло здавило.
Скипіла кров, серце стиснулося. Думки у голові
одна одну переганяють.
Де гетьман, де наші?…

Та ось мій вершник на спіненому коні вже
настигає. В очах його блискавки і лють.
Нараз царський кінь перед Чуйкевичем
ногами завис у повітрі, дуба станув сполохано, вбік
рванувши.
В цей мент ще раз понеслося це дике
«ура-а-а», й білі перуки й різноколірні каптани
обскочили їх довкола.
Чуйкевич бачив кінські ноги, які тупцювали,
чув кінське дихання і вигуки вершників: «Хто ви?
Що ви?»
Справді: хто ми й що ми?… Чуйкевич знову
втратив свідомість…
Цар, об'їхавши побоєвище, приймав звіт
генералів, дякував їм. Коли йому доповіли, що
вбитий піхотний бригадир Феленгайм, полковник
Львов і майори Ернст та Голм, він тричі
перехрестився, відмовивши «Отче наш» за їх душу.
«Самі німці» — подумав. Ранені були й генерал
Рене, полковники Леслі, Інгліст, підполковник
Карст та москаль, князь Горчаков, а список цей з
кожною хвилиною збільшався. З найближчих
царських людей не потерпів ніхто. Вони надбігали
від своїх частин і ставали кругом царя, здоровлячи
його з перемогою.
Генерал-поручник князь Голіцин зіскочив з
коня. Його постава, перестрашене лице з
вибалушеними очима зраджували захоплення і

рабську покірливість: «Мужественною крєпостею
от Господа утвержденний благочестівейший цар!
Кто тєбя дастойно.» — і зацукався, бо побачив, що
цар не слухає його, а дивиться, як надходять
полонені
шведські
генерали:
Гамільтон,
Штакельберг і молодий князь Віртемберзький. Цар
піднявся у стременах і з насолодою оглядав
лицарські обличчя людей, що про них чув, а
дотепер їх не бачив. Ступали вояцькою ходою, ніби
байдуже їм усе. Дивилися, але не бачили нікого. За
кілька кроків перед царем зупинилися, подаючи
різко свої назвища:
«Генерал Гамільтон!».
«Генерал Штакельберг!».
Третій не вспів відізватись, як цар зіскочив з
коня та простягнув до нього руку.
«Князь Віртемберзький» — почувся майже
хлоп'ячий голос.
Цар підняв брови і відкрив рот, але не сказав
нічого. Всі зрозуміли, що вийшло непорозуміння.
Цар думав, що це король Карло й хотів відіграти
історичну
сцену.
Та
виявилася
помилка.
Простягнена царська долоня стиснула дрібну руку
молодого німецького князика, що ніяково почував
себе в тій новій, несподіваній ролі. Цар помітив і
усміхнувся.
«Вітаю
панів», —
промовив
по-німецьки, — «та прошу до моєї кватири: гостям
раді!»…
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В Полтаві дзвони дзвонили. Цар, п'яніючи на
радощах, бенкетував та казився водночас: казав
саджати на палі мазепинців.
Інакше поводився він зі шведами. Шведи були
для нього тими чужинцями, що проти них навіть
йому,
переможцеві,
доводилось
виявляти
ввічливість — нехай про москалів не думають
погано: його ім'я славлять по всьому світу. Це ж —
«загранічні…»
Слово «загранічний» у Москві мало магічний
звук. Москалям бо притаманне — з одного боку
вивищування себе: чванькуватість, а з другого —
почуття меншевартости. Звідсіля й жадоба
підглянути все, що європейське, й перегнати його.
А при тому зависна ненависть до цього Заходу при
пошані до «загранічних». Тому й усякі «принци»,
«принцеси», «абзаци», «вокзали», «курорти» й інші
«бутєрброди» такі милозвучні для московського
вуха, дарма що німецькі.
І цар Петро був теж москалем з крови й кости;
його манило все, що «загранічне». А саме шведи
були тими «загранічними», що передували тоді в
світі. Пустити їм дурмана великодушности,
заманити до себе на службу, це надійна користь з
перемоги, при недостачі своїх фахівців. З тих саме

причин шведські полонені не так важко переживали
полтавську трагедію. Не то що українці, які конали
на муках, а їх оселі йшли з димом разом з жінками
й дітьми. Шведські полонені бачили те все та
здригались на вид царських звірств. Вони теж
співчували українцям та помагали нещасним
товаришам зброї. Не одному мазепинцеві рятували
життя, переодягнувши його у шведську одежу,
ділилися з ним останнім куском хліба.
І шведським полоненим достойникам,
запрошеним на пир у царське шатро, було ніяково.
Вони почували себе немов під час весілля на
цвинтарищі. Та відказатись не було змоги.
Прийшли і зніяковіли. Поставали гуртами у шатрі й
куняли. Дехто з генералів, щоб дорешти не вснути,
переступав з ноги на ногу, ніби гусак на стоянці.
А тим цасом цар у своїй похідній спальні, за
бічною занавісою, кінчав гардеробу, переспавшись і
відпочивши.
З кухонного переділу подзвонював столовий
посуд, нісся запах печеної баранини, подражнюючи
витончені на голод шведські носи.
Генерали шепотіли між собою, раз-у-раз
озираючись.
Піпер тримався осібняком. Що він думав,
комбінував у своїй дипломатичній голові, годі
знати. Він, що розв'язував найскладніші політичні

питання, тепер підпирав стіни царського шатра,
зданий на ласку Божу й ворога азіята.
Та ось цокнули остроги, виструнчились
прибічники, заясніли нові воскові свічі. Увійшов
цар.
Шведські достойники повставали півколом,
цар підходив і стискав їм руки. Генерали кам'яніли
в вояцькій поставі, механічно схилюючи голови.
Піпер при стисненні руки усміхався до царя і
щирив зуби, як мерлець до стелі.
Цар був у гуморі и не щадив ласкавих слів:
«Ах, як мило мені повитати Вас, ексцеленціє
Піпер, і всіх приявних тут панів генералів!.. Досі
доводилось нам зустрічатися тільки в боях, тепер
можу особисто стиснути Вашу лицарську руку.
Доля химерна, мої панове! її й конем не об'їдеш.
Так воно»… і не докінчив, бо звернув увагу на
молодого штабовця, з перев'язкою на голові.
«Бачу, що й вас не пощадила сьогоднішня
баталія, любий поручнику».
«О, так, ваша царська величносте! На волос, а
був би пожив смерти. Зараз таки поруч нашого
дорогого короля…»
«А що це у вашій руці?»
«Кусень з розторощених кулею королівських
ношів: узяв на пам'ятку, як дорогу реліквію»…
«Невже ж король, мій любий брат,
убитий?», — і цар поглянув допитливо по шведах.

«Не знаємо, ваша царська величносте», —
відповів, зітхаючи, Гамільтон.
«Я того не хотів» — нібито оправдувався цар,
а в душі думав: «Ніс вовк, понесли й вовка».
Настала мовчанка.
«Ну, що ж, панове, — промовив урешті цар —
ми вояки і навчені дивитись смерті просто в очі.
Краще нам не роздумувати, бо час минає! — і
показав рукою на місця за столом. — Будь ласка, по
чарочці, веселіше стане на душі…»
Прислуга налила великі поставці.
«Вип'ємо за нашого дорогого брата, а вашого
короля! — сказав цар. — Нехай йому вояцька доля
не буде мачухою!»
Почався царський бенкет, а шведська «катова
вечеря». Так думали шведські генерали, так думав і
Піпер. Йому з думки не сходила шведська армія й
нещасна полтавська баталія:
«Чи не зробив король знов якої нової дурниці?
Це йому не купити. Добрий вояк, а марний політик.
Вся надія на Мазепу: старий лис, не раз у залізах
бував і вихопився. Може, й тепер знайде який
вихід?»
Піпер у гадках усі можливості перебігає, а між
тим кожне слово ловить, чи не почує щось про
шведів, про короля свого. Боїться лише того, щоб
цар не рушив у погоню.

На щастя, цареві не до того. Він п'яніє на
радощах, тріумфує. У короля знайдеться ще час на
відворот…
Піпер крадьки позирає на царя, хоче зрозуміти
цього північного сфінкса, людину, повну
загадкових суперечностей… Заспокоюється. Ще раз
приходить до висновку, що цар не пішле погоні.
Він не втратив ще віри в Карлового генія, та надто
дорожить несподіваною перемогою, щоб рискувати.
Погоню вишле цар щойно тоді, як розгадає задуми
Карла. Тепер він залишає Карлові ініціативу. Петро
хитрун: монгол і візантієць в одній особі —
европейська культура — тільки зверхня в нього
позлітка. Це Атиля, Тамерлян, Бату хан, Іван
Грозний. Кров їх пливе в його жилах, що
посторонками набігають на великих неспокійних
руках, і, мов сині гадючки, в'ються на дрижучих
висках… Цар тепер роздумує, комбінує: хоче знати
розміри перемоги, а покищо їсть, п'є та бенкетує,
приймаючи водночас із боєвища звітування.
Там саме перечислюють убитих і поранених:
москалів та шведів. При своїх цар морщить чоло,
при чужих його очі світяться, як у вовка. Так і
видно, що він хотів би, щоб їх там лежали тисячі,
щоб усі до одного встелили покотом боєвище. І
король, «дорогий брат», теж. Але його покищо не
знайшли, значиться — він не поляг, він тільки
ранений… І — цар п'є.

За кожним разом, коли донесуть йому про
якогось мазепинця живим узятого, здригається і дає
знак — коротко — «на паль», причому вимовивши
таке жахливе слово, вкладає шмат мяса у свій
широкий рот, на закуску.
«Івана Чуйкевича со женою живими взяли» —
сповіщає старшина від доручень.
«Чуйкевича?»
«Так, зятя генерального судді, Кочубея» —
пояснює Меншиков.
«Собака! — крізь зуби засичав цар. — А його
жена?»…
«Митря Василівна» — притакує Меншиков.
«Обоє на паль» — рішив цар і попив вином.
Меншиков дивиться на царя своїми
баранячими очима. Брюс кривиться, Долгорукий
покашлює, а по обличчі Шереметьєва ніби жовч
розливається: «Жінку на паль?»… Йому робиться
ніяково й соромно.
«Ваша
царська
величність
зволять
вселаскавіше прийняти до відома, що Мотря — це
донька Василя Кочубея…»
«Кочубея?» — і цар свердлить Шереметьєва
своїм несамовитим зором.
Але Шереметьєв витримує цей царський
погляд: «Того Кочубея, що за вірність вашій
величності голову поклав на колоду. Вдова по

Кочубеєві та діти покійника припущені до царської
ласки».
Цар не спускає очей із Шереметьєва. В шатрі
робиться тихо, як перед бурею. Ось-ось і лусне
грім. Тільки Меншиков усміхається злобно. Він
почуває себе певно. Він безпечний. Грім не вдарить
у нього, тільки у Шереметьєва.
Цар подумав. Потім підніс грізно одну брову
й, вихиливши душком чарку, вирішив:
«Помилувати цим разом та взяти під варту.
Побачимо, що буде далі».
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Побита, але не розбита козацько-шведська
армія посувалася здовж правого берега Ворскла в
напрямі Нових Санжар.
Двадцять гармат і дванадцять моздірів глухо
по шляху туркотіли. Не везли за ними ні пороху, ні
куль — в деяких пірвані дула, валка гармат-мерців
воліклася.
Левенгавпт радив залишити цей зайвий хлам,
але король не погодився. Досить під Полтавою
трупів залишили, і поранених, і тих, що на палях
торчать. Спомин про них палить… Як Неронові
смолоскипи… Ще гірше… Коні жахалися тих палів
і тікали як біснуваті. Це вже не був гнів, ані помста,

лише кривава оргія, що перед нею здригається
кожна людина.
Кинутися туди й або покласти край тому
варварському знущанню, або самому полягти.
І це хотів зробити король, але йому не дали.
Зупинили перед божевільним кроком. А тепер він
їде у Маєрфельтовій кареті, а палі біжать за ним, і
кличуть: «Як ви нас залишили? Верніться.» Та
вернутися годі.
Двадцять тисяч людей і кілька тисяч возів
сунуть лавиною вдолину. Триста прапорів, як стадо
птахів, летить у сумерках вечірніх. Гаснуть останні
блиски червоного сонця, зимні тіні лягають на
землю, вітряки крилами поскрипують. Трави,
збіжжя принишкли до землі… Страшно їм. Ще
тільки в балці вилискується озерце, як незаплющене
око, але піднявся туман і більмом затулив його.
Глуха ніч.
Темна ніч.
Вона нічого не бачить, не чує. Не зрадить
походу цареві. Щаслива дорога…
І шведсько-козацька армія, буцімто справді
завірила українській ночі, справно і спроквола
прямує з руслом тиховодного Ворскла. Поспішати
незручно, бо забрала з собою декілька тисяч селян,
тих, що перед Москвою втікали, і тих, що рови при
облозі Полтави копали та харчі довозили. Тепер

вони на роздоріжжях звільна відлучуються,
повертаючись до своїх осель.
Безгамірно й тихо відбувається цей похід.
Кожний бо відворот сумовитий, не то що наступ
уперед — радісний, веселий. Шульне сайгак,
зірветься дрохва, самотний лебідь розпустить білі
крила і, як дух, щезає в нічному тумані. Стурбовано
б'є перепілка в житі і журливо кигикає чайка… «Ой
біда, біда тій чайці небозі.»
На небі вузький і блідий серп місяця
ледь-ледь майоріє, з лісів вискакують тіні, хрести
рамена простягають, благословлять, чи зупинити
хочуть? Луги й левади пахнуть ладаном, чи
тмяном?…
Король не може вснути. Рана пече, допікає. То
жар, то стужа перебігає по тілі. То тратить пам'ять,
то свідомість з невблаганною жорстокістю кладе
йому дійсність перед очі.
Він програв битву. Втратив стільки тисяч
людей. П'ять генералів, чотири полковники в
полоні. Та ще й канцлер Піпер, і секретарі
Цедерголь і Дібек. П'ятьох драбантів годі
дочислитись. Невже ж і вони в неволі у Петра?
А все ж таки війна ще не скінчена. Цар
передчасно тріумфує. Не він тут переможцем, а
куля з невідомого кріса, що 17-го червня королеві
поцілила ногу… Проклята куля. Стільки лиха
накоїла…

І король з невимовним жалем дивиться на
свою ліву ногу, що мов колода біліє. Пробує
ворухнути нею й чує, як сто ножів впиваються в
його тіло. В тім болю свідомість щезає. Він не іде,
лиш тією болючою ногою оре товстий полтавський
чорнозем. Десь далеко шумить Ворскло, деркач
дерчить, б'ють перепели, пахощі піль мішаються з
запахом мастей на нозі.
Переможений король лежить на крилах
трьохсот прапорів, що нового гнізда шукають, щоб
відпочити та знову зірватися до лету.
Чи то так серце б'ється, чи тупотять кінські
копита? Торохкотять вози, двадцять гармат і
дванадцять моздірів, таких безсилих, як і він,
шукають у степу дороги. Знайдуть чи ні?
Промовлять ще своє гомінке слово, чи замовкнуть
навіки? Ох, чого ж це так нога болить?…
Ганна Обидовська обтулює накривалом
недужого гетьмана. Минула північ, і поранковим
холодом повіває від сходу. Гетьман мовчить, і
Ганна з острахом вдивляється в його обличчя.
Боїться, щоб не вмер. «Може, ваша милість вина
нап'ються?» — питає несміливо.
Гетьман перечить головою. Його оп'янюють
думки. В думках перечисляє втрати і зводить
докупи те, що залишилось. Яка тисяча людей…
Мало… Та зате певні. Певніші від старого
Чуйкевича,
Зеленського,
Максимовича,

Григоровича й Гречаного, що перед самим
вирішенням діла перейшли до царя. Так відпала
остання полова від зерна. Щоправда того зерна
мало, дуже мало, зате воно цільне й здорове. По
нинішнім кривавім дощі з кожного зродиться
колись сто зерен. Не для Москви, а на пожиток
власного народу, бо переможуть голоси землі і
крови, сильніші від усіх голосів світу. «Мусять
перемогти» — уголос промовив гетьман, бо він не
міг затаїти тієї задушевної гадки.
«Що ваша милість кажуть?» — спитала
затривожена Ганна.
«Нічого, Анночко, — відповів ніби байдуже,
але як побачив її очі, повні сліз, мов очі Магдалени,
зробилось йому жаль. — Я сказав, Ганно, що наше
діло мусить перемогти, бо воно справедливе».
«А невже ж справедливість є на світі»?»
«Не знаю, але нам треба вірити, що є…»
Замість відповіді розридалася. Доки гетьман
мовчав, доти боялася, що він не видержить
нинішнього важкого удару й сконає на її руках,
кріпилася, поборювала свою м'яку вдачу, щоб бути
йому сестрою жалібницею, а тепер, як промовив,
сили покинули її.
Увесь трагізм моменту явився перед нею, як
коршун на порхливу пташку, наляг на її ніжну,
радости спрагнену душу. Хлипала й безрадно
тулилася до гетьманової груди.

«Чого ж ти, дитино, ну, чого? І добре, що
сталося. Переломані леди. Порвані зв'язки з
Москвою. Що гнилого в Україні було — відпало.
Що здорове, почне боротьбу за визволення і —
визволиться. Розумієш? Визволиться.»
Дивилася великими, перестрашеними очима.
Бачила те, що є, а гетьман передбачував будучність.
Не могла його зрозуміти, але вірила і тая віра
заспокоювала її.
«Стільки людей погибло… — лебеділа, — цар
такий лютий,» — і чути було, як дзеленькали її
дрібні зуби.
«Цар смертельний, а народ вічний і вічне в
ньому стремління до волі.»
«Там… лишилася… Мотря…» — крикнуло
нараз її серце і — на той крик гетьман відповіді не
знайшов.
Тихо їхали дальше.
За ними ніби далеке море грало, потонулі
дзвони гули, минуле зі стонами западалося під
землю, а перед ними розгорталося невідоме,
широке і непевне, як українські степи і як
неосвідомлена душа.
Іноді зупинявся похід. Треба було впевнитися,
чи не жене погоня, бути напоготівлі до оборони, то
знову не могли рішитись, котра дорога безпечніша.
Тоді підбігав Войнаровський до гетьманової

повозки, прохаючи поради. Короля не турбували.
Він на свого союзника здався.
Так пройшла коротка літня ніч.
Благовістилося на день, як прибули до Нових
Санжар…
Військо не розтаборювалося на відпочинок, а
повернулось лицем на північ, до ворога, щоб на
випадок погоні ставити спротив. Останні зробился
першими. Першими були ті, що не брали участи в
полтавському бою, свіжі й непоранені.
Шведи сідали або лягали на землю, дивились,
як сходило сонце, і читали свої псалтирі та
молитовники. Побожні слова зливалися з
жужжанням мушок і з поранковим співом птахів,
ніби будилася земля і молилася. Не чути було ні
сварки, ні нарікань. Ніхто не питався, чи
даватимуть сніданок. Хто мав якого сухаря, ділився
з іншим. Для хворих привезено молоко й теплу
страву з Санжар. Санжарівці не відмовляли нічого.
Спочували ближнім у недолі й не думали, що на це
москалі скажуть, «коли їх наднесе нечистий.»
Хірурги і фельшери заповивали рани. Деяким
щолиш тепер перші перев'язки накладали, бо під
Полтавою не вспіли. Ранені закушували зуби, щоб
не стогнати. Король був для них добрим прикладом,
як треба терпіти. Всі вони вірили, що коли б король
був здоровий, то перемога була б за ними, бо «він»
непереможний: Аж ось і «йому» перев'язали

хірурги хвору ногу. Рана ятрилася. Вимили її,
намастили, і король примкнув повіки. Був блідий,
виснажений, але як сонце поцілувало його першим
своїм поцілунком, усміхнувся, і сміх той залишився
на затиснених устах. «Тихо там, тихо! —
передавали собі шведи, — король спить.» Мовкли
розмови, застрягали стони у горлах, тільки чути
було, як пофоркували коні і як Альбедільові люди
псалми читали.
Нараз Мручкове «бе-ре-жись!» затривожило
тишу. Всі зірвались на рівні ноги, вхопили за кріси
й станули в боєву лаву. Мручко на спіненім коні
пригнався до гетьманової повозки: «Москалі!.. Що
ваша милість прикажуть?».
Гетьман хотів підвестись та поглянути, болі не
дали. Побачив тільки Орлика, Войнаровського та
нечисленну дружину, що згуртувалася кругом його,
готова до бою. Кількасот запорожців збиралось у
батаву, не випускаючи з ротів люльок.
«Тяжкі вози залишити, зайвий тягар скинути,
брати, що найпотрібніше. Пішим роздати коні,
жіноту посадити на легкі візки, а котра хоче —
верхи, і вперед… А король що?» — звернувся до
Войнаровського.
«Король заснув.»
«Збудити короля».
«Що сталося?» — питав, не розкриваючи
очей.

«Москалі в погоні… що ваша величність
прикажуть, битися, чи продовжувати похід?»
«А гетьман що?»
Войнаровський
повторив
гетьманський
приказ. Король вислухав.
«Робіть, що захочете,» — кинув крізь зуби і
повернув голову в другий бік, ніби йому все
байдуже.
Хвилину стояли безрадно. Бачили, король
такий знесилений, що й піднести повік не може.
«Я беру відповідальність на себе! — сказав
генерал Кройц. — Вози залишити, коні роздати
пішим і — вперед.»
Приказ вмить рознісся по обозі.
Щоб добро не попалося ворогові в руки,
торощили, дерли, скидали на купи, підпалювали.
Бухнула полумінь, густі дими скаламутили чисте
поранкове повітря. Тоді вирядили жінок на легких
візках, піші всідали на неокульбачені коні, армія
рушила в дальшу дорогу. Перші знову стали
останніми.
Прикривали похід.

4
Ішли так скоро і в такому ладі, що царські
генерали, Голіцин та Баєр, не могли поспіти за
ними. Гетьман знав кожнісіньку стежинку, кожний

суголовок і балку — кращого провідника годі було
бажати. Довгий воєнний досвід навчив його і
всяких тактичних фортелів, то йшов шляхом горою,
то сходив униз у балку, ділив армію на загони, один
пускав лісом, з другим проходив полем, щоб кілька
миль дальше знову на шляху зійтися. Знав, що
розгублений слід зупинить ворога. Він мусить
розсилати стежі на всі сторони, мусить перед
кожним ліском насторожуватись, не тратити
дорогий час. Літо випало сухе, можна було й
долинами пробиратись, убрід переходити річки, а
це ще більше облегшувало похід та опізнювало
погоню.
Пожежа воєнного добра в Нових Санжарах на
деякий час зупинила царських генералів, вони не
могли взяти ворога на око. Віддаль між погонею та
втікачами з кожною хвилиною більшала. Голіцин
сердився. Добувши слави під Лісною, він хотів
завершити її пійманням Карла й Мазепи,
нервувався, а це зводило його на манівці.
За двома зайцями гонив і не піймав ні одного,
хоч доля, здавалося, сприяла йому, а пакостила
королеві.
Королівська каретка розлетілася на гладкій
дорозі, другої близько не було, бо візки з жіноцтвом
виряжено вперед. Королеві довелося знову сісти на
коня.

Після кількагодинного сну він почував себе
краще і, як звичайно, став шукати
пригод.
Ніхто не завважив, як смерком відбився від
армії і пропав у лісі. Треба було зупинитися й
шукати короля. І на дві-три години припізнився
похід, і аж перед досвітком дійшов до Кобеляк, де
по короткім відпочинку почалася переправа через
річку Кобелячку. Та ще й половина армії не
переправилась, як понеслася тривожна вістка:
«Погоня». Тільки завдяки дисципліні шведів і
холодній крові запорожців, мистців у переправах,
решта війська також перейшла щасливо.
А стежі щораз грізніші вісті доносили.
«Драгуни йдуть… Тисяч десять, коли не
більше… Сам Меншиков провадить… За годину
будуть.»
Генерал Крайц лишив відділ шведів, щоб
здержувати якийсь час погоню при переправі, і це
важке завдання сповнили вони ціною величезних
жертв. Але ж бо й Меншиков мав також
несподівано великі втрати. Його корпус ішов
форсовним маршем, був перетомлений і бився
нерадо. Минуло дві години, заки москалі перемогли
невеличкий шведський арієргард, якраз стільки,
скільки потребували шведи й козаки, щоб їх
москалі не дігнали.

Під вечір щасливо прибули до Переволочної.
Як здалеку почули невгомонний шум Дніпра, як
побачили його широке, мов блискуча сталь плесо,
нові сили вступили в їх тіло і новою надією
розгорілися їх хоробрі серця. Скорше… Скорше…
Щоб тільки перебратися щасливо на другий бік, а
там… Попалять пороми й судна та покажуть
Меншикові дулю.
Переволочна — це славна запорозька
пристань, там стільки суден, що 30 тисяч людей
можна переправити нараз.
Та не так склалося, як ждалося. Доля ще раз
виявила наглядно, що вона спиною повернулася до
Карла й Мазепи. Замість багатого, торговельного
городу, втікачі побачили руїни. Лиш обсмалені
комини торчали, кругом людські кістяки грілися до
сонця, на шибеницях скрипіли обігнилі трупи і
криваві палі з останками тіл людських полошили
шведських і козацьких коней. Ніби Батурин з-над
Сейму пересунувся над Дніпро.
З поромів і суден слід не лишився. їх
попалили москалі, як здобули Переволочну.
Запорожці, побачивши це, хрестилися і скреготали
зубами. «Проклята Москва. Бач, як
руйнувати вміють. Навіть дітей не пощадили.
Скрізь біліються їх кісточки»… І стискали долоні.
Коли б їх хто спитав, втікати чи лишатися тут,
то лишилися б і з-поза тих шибениць, з-поза

кривавих палів, з-поза твердинних палісад
боронилися б з окаянними людоїдами на смерть і на
життя.
Про втечу ніхто з них і не думав. Стояли на
запорозьких землях і після збурення Січі вважали
своїм святим обов'язком захищати ті землі до
останка.
Але, на жаль, ніхто їх не питався. Ніхто не
питався тієї жменьки недобитків, без куль і з
порожніми порошницями, тільки з люльками в
зубах і завзяттям у серці. Що значило кілька сотень
запорозьких там, де великі тисячі вели з собою
кривавий порахунок? Що значили господарі там, де
непрошені гості зійшлися на п'яний пир?
Запорожці були добрі до сипання валів при
облозі Полтави, їх, як степових вовків, посилали на
розшуки доріг, а тепер казали їм нашвидку
збудувати човни і тратви. Робили це для союзників,
не думаючи про себе. Король півсонними очима
дивився на них і казав до себе: «Дивний народ.»
Розумів їх, спочував і був, мабуть, одної гадки
з ними. Не втікати. Що б не було, — не втікати.
Отаборитися, жінок і движиме добро перевезти на
другий бік, а самим битися з Меншиковим. З
великим силами він не йде, бо не міг би так скоро
посуватися; гармат, мабуть, не везе багато, амуніції
також, він — не страшний. Хоч місце не дуже-то
сприятливе й добре, бо покотисте до Дніпра, але

зате справність і хоробрість шведської армії куди
більша, ніж москалів. Так — тоді боротись, а не
втікати. Так думав король, але його люди були
другої гадки. Як камінь, стручений з гори, не
завернути і не здержати в бігу, так і їх нелегко було
зупинити. Їм заманулося на другий бік
широководного Дніпра, а звідти в степи, а степами
на Крим, або в Бендери, щоб тільки дальше від
Петра, щоб дальше від війни. Полтавський погром
робив своє, витворив настрій, неприхильний до
боїв. Можливість відпочинку по суворій зимі, по
невдачах облоги і по першій великій програній
битві манила їх, як видиво пустинне. «Скорше,
скорше на другий берег Дніпра!»
Шведські старшини підбігали до гетьманового
воза і благали гетьмана, щоб він намовляв короля
до переправи. Гетьман хитався. Не знав, з якими
силами Меншиков наступає. Не виключена річ, що
цар і тридцять тисяч війська післав. Має його
досить, а людей він не щадив ніколи. Гетьман
розумів, що проти великих ворожих сил не устоять
шведи, бо їх генерали втратили охоту до бою і віру
в свої сили, бачив, що козаків жменька, а найгірше,
що король недужий. Король, хоч і як уміє
маскуватися, а все ж таки не може скрити болю і
втоми. І сам він, Мазепа, ледве на ногах держиться.
На кого ж тоді числити?

Бачив гетьман, що настав такий момент, коли
розв'язується військова дисципліна і коли одиниця
починає турбуватися собою, забуваючи про загал.
Доходило до того, що люди дерлися за сокиру,
топір, за шматок дошки, бо кожний хотів скорше
для себе якесь там судно збити й кинутися на хвилі.
Лучалося й таке, що готові човни виривали собі з
рук, билися за них, дерли і кругом Переволочної
зчинився такий гармидер, буцім на неї орда
наступала. Насилу вспіли якось на другий берег
переправити козацьких жінок і тяжко ранених
шведських старшин та вояків.
«Ваша королівська милосте! — звернувся
гетьман до короля Карла. — Нам треба поспішати».
«Куди?» — спитав король, а в голосі його
почувався гнів, страх і сором. «Куди?» — повторив,
простягаючи хвору ногу.
«В Бендери до Сераскіра-паші», — відповів
спокійно гетьман.
«А я гадаю, — вмішався в розмову
Левенгавпт, — що краще на Крим до татарського
хана. Тут у нас є один татарський мурза, він обіцює,
що проведе нас певними шляхами, і ручить, що за
нами стане ціла хоробра орда кримська.»
«Ці шляхи такі певні, як і протекція орди,» —
відповів гетьман.
«Цей мурза каже, — стояв при своєму
Левенгавпт, — що як переправимося через Дніпро,

то аж до Криму ніякої більшої ріки вже не
стрінемо.»
«Тим гірше, — твердив гетьман, — бо перед
нами буде відкритий степ, на якому нас тим легше
настигнуть москалі, тоді, як на ріках ми все таки
могли б їх здержувати, лишаючи за собою
арієргарди так, як це було при переході через
Кобелячку. Рушаймо до Бендер. У п'ятьох днях
будемо на території Сераскіра-паші».
Король слухав тієї суперечки, буцім тут не
про нього мова.
«Я нікуди не йду!» — заявив рішуче.
«Але ж ваша милосте…» — почали нараз
гетьман і Левенгавпт.
«Я не йду. Я не втікаю. Я тільки подався над
Дніпро, щоб не потикатися з цілою ворожою силою,
лиш з її частиною. І це мені вдалося. Скільки б
тисяч цар з Меншиковим не післав, — поб'ю. Хай
тільки мої люди побачать мене напереді, то будуть
битися, як перше. Це ж ті самі люди, що так славно
боролися в численних боях, чому ж би мали
змінитися нині?»
«Бо вони перетомлені і поранені», з жалем
заявив Гілленкрок.
«В нас нема гармат, нема муніціі, спрага
спалила наші уста, голод нам на кишках марша
грає, де нам думати про бій.»

«Не треба думати, а битися, — сказав
король. — Ви як хочете, я зостанусь тут. Чуєте?…
Я не втікаю.»
Левенгавпт припав до королівських ніг.
«Наймилостивіший пане! Позвольте, поки час,
спасти вашу найдостойнішу особу. Hannibal ante
portas! 1 Як прийде Меншиков, то всі тут ляжемо
трупом».
Очі короля блиснули молодечим жаром: «А
хоч би й так. Невже ж лицарська смерть від сорому
не краща?»
«Смерть, то так, але полон?» — промовив
крізь сльози Левенгавпт.
По обличчі кароля ніби хмара перелетіла:
«Генерале! Я тебе не пізнаю. Невже ж так і під
Лісною було?»
Левенгавпт зжахнувся.
«Я під Лісною у полон не попав. А тут боюсь,
що попадемо усі. Ваша королівська милість також.»
«Я? — і король глянув на свою ногу з жалем і
злістю. Надумувався хвилину. — Жадаєте від мене,
щоб я, вождь, свою армію на поталу ворогам
кинув?… Ніколи. Ніколи. Будемо битися вкупі, і
або всі побідимо, або ляжемо труп при трупі.»

1 Ганнібал перед брамою (лат.)

«Але ж, ваша королівська милосте, — не
говорив, а благав Левенгавпт, — нам битися
неможливо. Чим? кому? як? І позиція тут зовсім до
бою непригідна. Ми вдолині, а ворог нагорі. Він нас
у воду впре, і тоді ми пропали. Ще раз кажу, нас або
виріжуть до одного, або заберуть у полон. Tertium
non datur.2 А між тим Бог поставив вашу милість на
чолі держави і ви за неї приневолені будете дати
звіт перед Його судом. Якщо спасете свою
найдостойнішу особу, то дасть Бог знайдете спосіб,
щоб спасти Швецію і нас, своїх безталанних
підданих. А коли полонять вас москалі, як пропаде
король, то разом з ним припаде його королівство і
всім нам прийде соромний кінець.»
Король нетерпеливо махнув рукою і перервав
промову Левенгавпта:
«Я, — сказав рішуче, — краще в полон
попаду, ніж добровільно покину своє хоробре
військо.»
Аж тут і Гілленкрок припав до нього: «В імені
цілого генералітету благаю вашу королівську
милість негайно сідати на пором. Не допустимо до
того, щоб наш король попався в полон.»

2 Третього не дано (лат.)

Карло легко відсунув Гілленкрока від своєї
руки. «А що буде, як москалі справді візьмуть мене
в полон?» — спитав і примкнув утомлені повіки.
«Боже нас борони й заступи від того! —
скрикнули нараз Гілленкрок і Левенгавпт. — Коли
б це сталося, то цар тягав би вашу королівську
милість у своїм тріумфальнім поході по цілій Росії,
а тоді приневолив би заключити мир на важких і
соромних умовах.»
«Швеція не мала б обов'язку затвердити такий
вимушений на мені мир,» — відповів король.
«А невже ж, — зжахнувся Гілленкрок, —
невже ж ваша милість бажають собі, щоб шведи
ломили королівське слово?»
Король потер рукою чоло: «Панове, прошу
вас, забудьте те, що я перед хвилиною сказав. Буде,
що Бог дасть, я лишаюся тут.»
Гетьман глянув на короля, хотів щось сказати,
але не бажаючи собі відмовної відповіді, обернувся
й пішов до своїх людей. Ті збилися у невеликий
гурт, дожидаючи рішення.
«І як же буде?» — спитали нараз, побачивши
гетьмана.
«Король не хоче лишати свого війська. Не
слухає ні Левенгавпта, ні Гілленкрока. Тепер ще, як
бачу, Крайц пішов до нього. Може, він якось
уговорить короля. Та нам нема чого чекати. Як не

рішить Карло — краще бути на другому боці. Там
ми на вирішення заждемо».

5
Вечоріло. Сонце скочувалося за правий берег
Дніпра, зразу рівний, болотнистий, порослий
комишем і очеретами, а там легко схвильований, з
довгою смугою густих лісів на обрію. Ліси горою
позолочені, а долом темні, тінисті. Від них несло
прохолодою вечірньою, співом птахів і безпечним
захистом перед ворожими очима, якого нашим
утікачам так дуже хотілося. Туди-то, до отих
задніпрянських лісів вони й поверталися думками.
«Кому в дорогу, тому й час! — гукнув нараз
Мручко, стаючи перед гетьманом. — Я вашій
милості гарний поромчик привіз».
«Звідкіля?» — здивувався гетьман.
«Верст відси три. Там є така сага безпечна, в
ній він і зацілів перед москалями».
Гетьман поклепав його по рамені: «Ти,
сотнику, мабуть і в пеклі не пропадеш.»
«Не для вошей сотник Мручко голову
носить,» — додав від себе Рачок і перший скочив
на пором.
«Як блоха, вашмость, скачеш», — крикнув до
нього Мручко.

«І як вона, кусати вмію», — погрозив йому
гетьманський весельчак.
«Бережись!» — гукнув, покривляючись
старому сотникові.
Зробив це так смішно, що всі на хвилину про
небезпеку забули і засміялися сердечно. «Оцей
випорошок пекельний, — ніби сердився Мручко, —
зі старого козака насміхається. Постривай. Охрещу
тебе в дніпровій воді.»
Але Рачок ухопив барилчину з червінцями і
грозив, що перше її в воду кине, щоб Дніпрові за
хрест заплатити.
«А щоб ти луснув, пасинку чортячий. Сиди
вже каменем, сиди. Та де б я тебе своїми руками
доторкався», — заспокоював Рачка Мручко.
«То ти вже, сотнику, і гроші, як бачу, на
пором заладував?» — дивувався гетьман.
«А ваша милість як хотіли? До турків і татар
без грошей не приступай. Пригодяться вашій
милості в дорозі, а мені легше стане. Замість їх
пильнувати, пограюся тут трохи з москалями.»
«Невже ж ти не поїдеш зо мною?»
«Прошу дозволу вашої милости залишитися
тут на часочок. Виправлю своїх, пособлю шведам у
переправі, а як Бог Милосердний дозволить, то,
може, хоч за деякого з моїх переволочанських
друзів віддячусь Меншикову. А тоді й доскочу. Хай

ваша милість сідають, щоб завидна на другий берег
ступити».
Стояв на березі і дивився, як відчалював
пором.
Там
гетьман,
Ганна
Обидовська,
Войнаровський, Орлик і ще декілька старшин
козацьких і запорозьких. Прощався з кожним
зокрема. А решта де? Де Мотря і Чуйкевич, де всі
ті, що через Десну переправлялися тогідь до короля
Карла?
Порівнював тамту переправу з теперішньою і
зітхав.
З порому махали до нього шапками.
Відклонювався: «З Богом, панове, з Богом!»
Шелестіли дніпрові хвилі, довга смуга лягала
поперек могутньої ріки, аж сонце спинилося над
верховіттям лісів і кинуло Мручкові повні пригорщі
сліпучого світла просто в очі.
Зробив дашок з долоні над очима.
Пором до другого берега причалив.
Мручко перехрестився. «А тепер до короля, —
сказав і набив люльку тютюном, — їм треба вкупі
бути.»
Викресав огонь і поплівся туди, де стояли
шведи. Але тільки кілька кроків зробив і озирнувся.
Щось його тягнуло за ними? І не його одного.
Бачив, як з берега кидалися козаки в Дніпро і,
прикріпивши віжки до поясів, плили поруч своїх
коней.

Поперек Дніпра лежали три острови.
Так перепливали вони від одного до другого, а
від останнього до правого берега
Дніпра.
«І їх щось тягне туди, — говорив до себе
Мручко. — Але що?… Гм.» — і похитав головою.
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Король вислухав Кройца і притакнув головою:
«Хай по-вашому буде, поїдемо!»
Кройц ухопив його за руку: «Не треба,
генерале, не треба. — Хвилину дивився, як козаки
переплавляли шведські коні на другий бік Дніпра.
Чіплялися грив і плили поруч них. Не знати було,
чи це коні їм пособлять на воді, чи вони коням. —
Відважний народ. Справді, — відважний народ і так
їм не везе.»
Кройц і собі дивився: «Наші не втнуть такої
штуки — тонуть.»
І дійсно, ті шведи, що пускалися й собі за
козаками на всіляких наскорі з возів збитих суднах,
уживаючи коліс замість весел, лиш інколи щасливо
причалювали до другого берега. Здебільшого
топилися. Деяких витягали козаки за волосся, інші
йшли на дно.
Сутеніло. Дніпро виблискував сталлю. А там
легенький туман став підноситися вгору. Шведам

було спішно спасати свого короля, а він, хоч і
рішився, так не поспішався. Чув гіркість на устах,
як від полину. Це не рана палила його, а свідомість,
що перед Меншиковим утікає, лишаючи військо без
начального вождя. Ніби якісь незримі нитки між
ним і його армією рвалися і — це боліло. Але
сказав своє королівське слово, і воно птахом
полетіло. Годі було назад завернути. Король думав:
«Поїдуть зо мною: Аксель Шпарре, Гілленкрок,
Лягеркрона, Герд, Гієрта, Дальдорф, Гротгузен і
Міллерн. Трабанти, розуміється, також і —
айнспаннери. Для охорони вибрати тисячу люда,
що не брала участи в останнім бою.»
«Мало, ваша королівська милосте,» —
завважив Левенгавпт.
«Для мене досить, не хочу твоїх сил
ослаблювати.»
«Моїх?»
«Так, бо армію здаю на тебе. Гадаю, що не
розчаруюся».
Левенгавпт поклонився низько: «Що в моїх
силах буде — зроблю» — і побіг до батальйонів,
щоб сповнити королівський наказ.
Тим часом надтягнув Гілленкрок з кількома
поромами. Знайшов їх вище Переволочної, там, де
йому Мручко вказав.
Тихо і справно садовилися на них ті шведи,
що мали їхати з королем.

Козаки перевозили їх. Чіпали линви одним
кінцем до поромів, а другим брали до рук або і в
зуби, сідали на свої коні і так перетягали пором на
другий бік.
Мручко стояв на березі, приказував і
договорював: «Скорше, хлопці, скорше! Покажіть,
що вам гості не байдужі. Шведи, хоч буцім
морський народ, а перед нашим Дніпром решпект
мають.»
То знов на других гукав: «А ну там,
майталасьтеся скорше, бо бачите, що король, його
милість, чекає. Хочете, щоб москалі взяли короля в
полон, чорт би їх побрав.»
Козаки жартами за жарти платили.
Так Мручко смуток проганяв. «Ми не баби, —
казав, — плакати не будемо, бо у сльозах біди не
втопиш.»
Король лежав у своїй повозці на березі ріки й
дивився. Не хотів їхати скорше, поки його люди не
переправляться. Аж ось останній відділ перевезли.
Гультман переніс на човен скриньку з срібною
посудою і з статуетою улюбленої королівської
собачки. Перечислював і пробував, чи добре
зачинені скрині з невеличким королівським добром,
останками колишніх чималих маєтків.
Король з видимим жалем глядів на свої
батальйони. Стільки світу з ними пройшов, так

багато слави добув, а тепер лишає їх на непевну
долю.
Не лиш нога, серце ще гірше боліло.
Відсував хвилину розлуки.
Вже трабанти мали переносити його віз на
човен, як надбіг Левенгавпт. «Ваша величносте! —
почав дрижучим голосом. — Я чоловік небагатий.
Коли б тут щось сталося зо мною, прошу вашої
милости, не забувати про мою жінку й дітей…»
«Ваша просьба буде сповнена, — відповів
король. — Але й ви сповніть мій наказ: збережіть
військо в цілості й перевезіть його в степ.»
Левенгавпт підніс королівську руку до уст.
Король не вихоплював її:
«Прощавайте! Нехай вас Бог має у своїй
опіці!»
Ніхто не чув, щоб король промовляв коли так
лагідно.
Трабанти двигнули віз на свої широкі плечі й
понесли його на човни.
На однім покладено передні колеса, на другім
задні. Віз прикріплено до човнів і дванадцять весел
торкнуло плесо води…
Минала північ. Година духів.
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«Поїхав наш король,» — сумно говорили
шведи.
«Поїхав… Бог вість, чи побачимо його.»
«Чому б ні. І завтра буде день.»
«Так, але король недужий. Погано з його
ногою. Ліки не помагають.»
«Бо такі ліки. Щоб він лиш до Швеції
вернувся, побачите, видужає скоро.»
«Всі ми там видужаємо скоро, а тут тільки
терпіння і — смерть.»
Тисячі мрійливих, синіх очей у далеку
Швецію летіло. Не стало того, що їх відорвав від неї
і силою свого несамовитого генія заставив дивитися
на чужі краї і на чужих людей, заставив боротися і
вмирати
за
примару
грізно-привабливої
богині-слави.
Не стало його і всім начебто полегшало на
серці. Волею від степів і вод широкого Дніпра
повіяло. Деякі задавали собі питання, який чорт їх
аж сюди пригнав? Чи не краще було триматися
рідної землі, орати, ловити рибу, рубати дерево в
лісах, і разом з любою жінкою дітей плекати?
Чарівний привид мирного життя, такий
неподібний до воєнного діла,

фата-морганою явився перед очима Карлових
лицарів. Задивилися в нього й не слухали голосу
дійсности.
Дарма Левенгавпт їх хотів у боєздатний лад
уставляти, — не слухали його. Даром сердився і
грозив суворими карами. Начеб не чули свого
нового начального вождя.
Де хто впав, там і остався. Це не хоробра
армія приходу ворога дожидала, лиш війна
людський намул покотила Дніпром і викинула на
берег. І лежить цей намул і байдуже йому, хто туди
завтра прийде і куди його згорне.
Доводилося запорожців ставити на варті, бо
шведи казали, що з ніг падуть і кріса в руках не
вдержать.
Левенгавпт найкраще по собі бачив, що воно
так. До часу збанок воду носить, а люди також не з
заліза.
Поки в руху, поти йдуть, як машина, та хай
лише стануть, то вже їх не двигнеш з місця… А
невже ж офіцери не люди? їх також кожна кісточка
боліла. Тому-то раді, що не потребують журитися
королем, клалися коло своїх відділів де-небудь на
голій землі і дивилися на небо.
Літня українська ніч оп'янювала їх, Дніпро
розказував казки забутих днів, шуміли ліси на
другому боці, а від широких степів пахощі
сон-зілля повівали.

Хвилину ще вчувався гамір недавньої битви,
гули гармати і стогнала земля, але звуки ті тихли,
образи линяли і думки розпливалися, мов у нірвані.
Хай буде, що хоче, — вони щасливі, що
сплять. Аж ранок своїм сліпучим світлом розбудив
їх.
Левенгавпт зірвався перший. Побіг до Кройца
й обидва взялися уставляти батальйони.
«Скорше,
діти,
скорше! —
гукав
Левенгавпт. — Кожної хвилини може чорт ворога
нанести.»
Кричав що було сили.
Люди, позіхаючи, протирали очі й нерадо
підносилися з землі. Дійсно кожна кісточка боліла,
в голові млин, крижі наче б хто переломив. Хто
скинув чоботи, не міг узути, бо ноги понапухали.
Сорочки поприлипали до тіла, рани, що вночі
легенько плівкою позатягалися, кривавилися тепер
наново.
«Діти скорше. Ради Бога скорше!» — кричав
Левенгавпт.
Аж тут Кройц прискочив до нього: «Зайвий
ваш поспіх, генерале, бо ми вже спізнилися.
Бачите?» — і показав рукою на північ.
Левенгавпт глянув. Там, на виднокрузі, ніби
ліс за одну ніч виріс і сунувся з горбів в долину.
Перед ним курява летіла, в куряві мерехтіли вістря

списів і сяли двоголові вірли на солдатських
шапках.
«Меншиков! Меншиков!» — залунало кругом.
Шведи ставали, хапали зброю, кожний шукав
свого батальйону, бо тільки там почував себе
безпечнішим. Та чомусь і тознайти було важко.
Перекликалися, сурмили, давали прапорами знаки,
не помагало. Чинився заколот, якого ніяк не можна
було вгамувати.
Король від'їхав, не полишивши планів,
Левенгавпт не вспів зробити того, що король
занедбав, тепер усі бігли до нього, питалися, що
мають робити, де стати, куди йти, він наскоро давав
накази, зміняв, посилав нові… Безголов'я.
А тут задуло, заторохтіло, загриміло.
Меншиков у тисячу бубнів нараз бити казав, щоб
настрашити шведів, буцімто в нього велика сила
війська. Хитрий підступ придумав. А Голіцин казав
своїм людям позлазити з коней і провадити їх за
уздечки. Це здалеку подвоювало його сили, шведи
гадали, що там другий корпус іде.
Полковник Дукер прискочив до Левенгавпта:
«Генерале! Боротьба безвиглядна. Жаль тратити
людей!»
Влучив в найболючіше місце Левенгавпта,
який на жовнірів дивився, як на своїх синів. І
захитався старий полководець. З одного боку,
королівський приказ, щоб армію цілою провести у

степ, а з другого — страх, що тисячі згинуть у
нерівному бою і що їх смерть упаде на його совість.
Навіть над Десною не бачив себе у такій скруті.
«Так що ви гадаєте?» — спитав дрижучим голосом.
«Здаватися?»
«Післати до Меншикова парламентарів,» —
відповів Дукер.
«З чим?»
«З умовами миру без проливу крови.»
«Не гадаю, щоб прийняв, але пробувати
можна. За той час може наші отямляться. Покличте
комендантів.»
Прибігли й нашвидку зробили воєнну раду.
Стояли на тім, що битва неможлива, бо кілька тисяч
людей покалічених, а решта перетомлена, голодна і
без пороху й куль. Це була б найзвичайніша різня,
за яку вони не хочуть відповідати.
«А якщо ворога менше, ніж ми гадаємо, може,
навіть менше, ніж нас?» — завважив Дуглас.
Та його закричали. «Хочби тільки й кілька
тисяч, так вони ситі і здорові, мають муніцію, а ми
що? Посилаймо парламентарів, поки Меншиков не
почне битися.»
Поїхали: генерал Кройц, полковник Дукер,
підполковник Травтфетер і капітан
Дуглас.
Меншиков відповів коротко: «Капітуляція,
видача оружжя і — полон.»

«Такої тяжкої відповіді, — сказав Кройц, —
ми не сподівалися і без рішення нашого вождя,
який відповідає перед королем, не можемо дати
нашої згоди».
Меншикову не всміхалася битва. У нього і в
Голіцина було війська тисяч десять з лишком і воно
було не менше втомлене, ніж шведи, бо Меншиков
гонив своїми людьми, як псами. Не знаючи про
розладдя в шведській армії, він боявся, що битва
може некорисно скінчитися для нього. —
Левенгавпт, це не будь-хто. Тому, подумавши
хвилину, заявив великодушно: «Щоб дати доказ, що
не бажаю собі безпотрібного проливу крови,
годжуся, щоб один з панів поїхав до свого обозу по
вирішення цього важного питання і, поки він не
вернеться, не почну бою. Інші панове залишаться у
нас, покищо як — гості».
Поїхав Дукер, а Кройц з товаришами остався у
Меншикова.
Левенгавпт, почувши відповідь Меншикова,
скам'янів. Земля захиталася під його ногами. Це ж
гірше від Лісної, бо соромніше: «Ні, панове, ні. На
таке ми не підемо. Скласти зброю і перейти за
Дніпро, це те, на що ми могли б згодитися, але 13
тисяч людей давати в полон? Що собі Меншиков
гадає?!».
«Що б собі Меншиков і не гадав, — відповіли
йому офіцери, — нам треба прийняти його умови,

бо ми не можемо битися. Хто? З чим? І як? Перше
мусіли б ми з глуздів збитися, щоб починати таку
безвиглядну битву.»
«А що казали Кройц, Травтфетер і Дуглас?»
— звернувся Левенгавпт до Дукера.
«Не знаю, — відповів Дукер, — бо при
Меншикову годі було питати.»
Левенгавпт учепився тих слів, як останньої
дошки рятунку: «Бачите, панове, ми не знаємо, чи
Кройц і його товариші годяться на таку соромну
капітуляцію, як же ми можемо за них рішати?»
«Тут не про них діло, а про долю армії, —
почулося в гурті. — Хай армія рішає.»
«Хай рішає армія! — підхопили інші. —
Спитаймо наших людей.»
«Про мене! — махнув рукою Левенгавпт. —
Хай армія рішає,» — і післав Дукера до полків,
спитатися, чи вони хочуть битися, чи йти в полон?
Три полки заявили рішучо, що вони будуть
битися на смерть і життя, а здаватися не бажають. В
інших голоси були поділені, але все ж таки багато
було за боротьбою, а проти соромної капітуляції.
Прийшла черга на Альбедільову роту, зложену з
самих загартованих в боях людей. Сиділи на землі й
читали молитовники, або співали псалми. «Чому це
нас питають? — відповіли. — Це передше не
лучалося. Почуємо бувало «вперед» і ідемо, не
питаючися, куди і пощо. Наша річ слухати свого

вождя, ми вояки. Що нам прикаже вождь, те й
зробимо.»
Недалеко від Альбедільової роти стояли
козаки й запорожці. Мручко з ними. Преспокійно
курили люльки й ділилися салом. Краяли його на
такі вузенькі шматочки, що, як Мручко казав, не
було що навіть на зуб покласти.
На запит, чого вони хочуть, битися чи йти в
полон, сміхом відповіли: «Ми? В полон? Краще
чортові в зуби. Ото вигадали забаву. Голосування.
Шкода часу. Москалі гнали, висолопивши язики, аж
захекалися, і якби на них вдарити негайно, то
замість до них іти в полон, може, б ми їх разом із
світлішим полонили, а так видихаються, чортові
душі, і без бука до них не приступиш.»
«Як же, панове, буде? — наставав на козаків
Дукер. — Битва, чи полон?» Мручко шарпнув вус:
«Робіть, що хочете. Ми зробимо своє».
Заки Дукер вернувся, у Левенгавпта був уже
посол від Меншикова. Світлішому спішно було
почути відповідь. Від одного з полонених
довідався, що король і гетьман переїхали вже на
другий бік і що їх важко буде дістати в свої руки,
треба ж тоді хоч Левенгавпта з рештою армії взяти,
бо як вернеться голіруч, то буде дубинка в роботі.
Та ще боявся фельдмаршал, щоб шведи не
отямились, довідавшися, що москалів менше, чим
їх. Тому то й наглив. Левенгавпт відповів, що за

годину скаже своє рішуче слово, і сам поїхав у
табор, щоб на власні вуха почути, чого собі військо
бажає. На капітуляцію він не мав охоти. Це для
хороброго офіцера надто великий сором. Що скаже
його милість король, коли довідається, що шведи
без бою побігли, як стадо баранів, у московський
полон? Такого ще ніколи не бувало. Потішався
надією, що хоробрі шведські батальйони, як
побачать його, то сором не дозволить їм згодитися
на капітуляцію. Та, на жаль, сподівання завели
Левенгавпта. В батальйонах побачив брак
дисципліни, хаос і безголов'я. Цілих відділів
бракувало, і ніхто не вмів сказати, куди вони
ділися. Прямо: були й нема. Розбрелися по
комишах, шукаючи човнів, щоб переїхати на
другий бік, або, не чекаючи рішення, перейшли до
москалів. «Це вже не армія, — погадав собі
Левенгавпт, — але один великий труп, який
починає розкладатися. З такою армією не побідиш,
тільки ще гіршого сорому наберешся».
Тому то в 12 годині післав Меншікову свою
остаточну відповідь, що… здається.
«А все ж таки на кілька годин загаїв я тут
Меншикова і тим самим дав королеві змогу
проїхати порядний шмат дороги. Тепер уже його й
сам чорт не дожене.»

Була це остання й одинока потіха
Левенгавпта, стебло соломи, якої він ухопився, щоб
не потонути у глибинах розпуки.
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Почався останній акт трагедії Карлового
війська. Шведські батальйони здавали зброю, що
нею здобули блискучу славу.
Цілими відділами проходили і перед
Меншиковим кидали шпади, мушкети, пістолі.
Виростали гори смертоносного знадіб'я. Триста
воєнних прапорів, колись буйних і гордих,
принишкло на землі.
Окривавлені, подерті, безсилі жалувалися
перед нею на своє безталання. Замість провадити
полки по славу, висітимуть у московських теремах
під порохами безділля і на позорище грядучих
століть. Не скажуть внуки: «Під тими прапорами
боролися і гинули за Швецію наші діди, лицарі
Карла
Дванадцятого»,
лише
чужинці
показуватимуть на них пальцями, приговорюючи:
«Віш! Еті тряпкі у шведов атнялі ми». Як орли зі
зломаними крилами, лягали ті прапори перед конем
Меншикова, а він, гордий і вдоволений, казав
своєму ад'ютантові записувати їх число. Альбеділів
відділ свого прапору не дав, — його розірвано на

дрібнесенькі шматочки, а держак розломано й
кинено в Дніпро.
Туди кинулося декілька старих альбедільців,
але вони, не допливши навіть до
першого дніпрового острова, пішли під воду.
«Vivat Carolus Rex!»3 — гукали вони, потопаючи, й
цими словами, як ножами, влучали в серце своїх
товаришів, які на березі стояли. Грозила небезпека,
що й вони підуть за їх приміром, вибираючи
смерть, а не полон. Насилу старшини здержали їх.
«Ви обіцяли, — кричали до них, — слухати свого
вождя, вождь каже здаватися, — здавайтесь. Не
деморалізуйте інших батальйонів і не псуйте
останків дисципліни.»
Відділ отямився й почав формуватися.
Начальник напереді, команда, і — альбедільці
рушили в свій останній похід.
Всі розступилися й давали їм дорогу.
«Альбеділь іде!» — почулося в товпі. «Альбеділь
іде!» Забувалося, що йде він у полон, до того
горбка, на якому стояв злобно всміхнений
Меншиков, хотілося бачити ті лицарські постаті, ті
суворі Марсові обличчя, цей рівний, сталевий хід, в
якому не слідно було ні втоми, ні приниження.

3 Хай живе король Карл! (лат.)

Нараз: «Стій!» — і відділ зупинився, — стояв,
як мур.
Начальник і його ад'ютант повернулися лицем
до своїх людей. «За честь Альбедільового відділу!»
— крикнув перший. «Хай живе Швеція!» —
відповів ад'ютант і, заки можна було зрозуміти, що
вони хочуть зробити, кинулися на себе з рапірами.
За хвилину оба лежали на землі, а з їх синіх
каптанів лилася кров.
Зчинився заколот. З горбка пустився
московський відділ, але альбедільці вхопили своїх
конаючих героїв, підняли їх високо на плечі і
скорим кроком рушили до Дніпра.
Шведські батальйони замкнулися за ними і
московська рота зупинилася безрадно.
«До запорожців! До запорожців!» — кликали
альбедільці.
Мручко зі своїми людьми і з останками
запорожців за той час, як шведи перечилися, чи
здаватися їм, чи ні, засів які дві версти вище
Переволочної й обкопався.
Від москалів ділив його неширокий, але
доволі глибокий рукав Дніпра. Сиділи на острівці,
вкритім густими корчами.
З того боку, звідки їх найлегше можна було
взяти, викопали рів, за ровом висипали шанець,
поробили фашини і за яку там годину-дві твердиня
була готова.

«Не один москалик ноги задре, заки нас
добуде», — потішалися.
«Чорта там добуде, — відповідав Мручко. —
Під протекцією батька-Дніпра пішли ми. А все ж
таки, хто з вас, братці, добре плавати вміє, скачи в
воду і махай на другий берег. Гетьманові кожний
чоловік пригодиться.»
«А як же ми тебе, сотнику, у такій важкій
пригоді оставимо?» — питалися.
«Ви на мене не дивіться, бо я даром не
пропаду, а хоч і згину, так мені й пора, я вже своє
зробив, але перед вами, молодиками, ще велика
робота стоїть. Ой велика!»
«А як не допливу?» — спитав котрийсь.
«Все одно, братчику, ти тут не виховаєшся.
Москалів сто на одного. А так, купиш-не купиш,
торгувати можна,» — і настояв на тому, що
молодші, ті, що добре плавати вміли, скакали в
Дніпро й пробиралися щасливо на другий берег.
Мручко благословив їх і наказував, щоб,
опинившися на другім боці, не лізли за піч на якому
там хуторі, або де, а лиш щоб здоганяли Карла й
Мазепу. «Такого, що не послухає, — грозив, — як
стріну, тут чи на другому світі, все одно,
власноручно простромлю на спис, як намистину на
голку насилю.» Заспокоювали його, що того ніяк
бути не може.

Хто йшов, залишав тютюн і сухарі, бо те
добро і так у воді змарнувалося б і Мручкове
товариство потішилося гадкою, що з голоду не
вмре, а як є тютюн, то й скучати не стане.
«Позір!» — гукнув нараз Мручко, побачивши,
що якась ватага людей до них наближається. Всі
прилягли за валом і прицілилися до крісів. «Не
стріляти, поки знаку не дам», — залунали Мручкові
слова.
Стало тихо, як звичайно перед пальбою буває.
Нараз Мручко зірвався з місця.
«Це не москалі, а шведи!» — крикнув і післав
два човни, щоб перевезли їх через Дніпровий рукав.
Сталося це в одну мить, бо треба було боятися, що
за шведами зараз і москалі надтягнуть. Запорожці
гребли так, як тільки вони гребти вміють. Човни то
причалювали, то відчалювали від берега й не
минуло й пів години, як останки недавно ще так
славного Альбедільового відділу опинилися в
Мручковій твердині. Начальник і його товариш не
жили вже. Сконали на руках своїх людей. Про
рятунок і мови не було. Рапірами себе просто в
серця влучили. Лежали тепер серед зеленого
острівця, кругом шуміли Дніпрові води, вгорі сяло
гаряче українське сонце, а по їх обличчях
розливався дивно сумовитий спокій. Неважко було
Мручкові догадатися, що воно таке. Решту
доповіли прибулі.

«От тобі лицарська честь!» — промовив
Мручко, клякаючи біля покійних.
І дивно було бачити, як старі запорозькі
чуприндарі
згинали
коліна
перед
двома
шведськими лицарями-самогубами, що воліли
вмерти, ніж скласти зброю.
Нараз ціле товариство схопилося і без приказу
стало копати глибоку могилу. Обложили їі пруттям,
спустили трупів і присипали землею.
«…Хай їм наша земля замість рідної буде,» —
промовив котрийсь.
А другий додав: «Сподіваюсь, не будуть
скучати. Незабаром товариство збільшиться».
Мручко вовком подивився на них: «А ну-те,
трубіть у кулаки. Люблю таких. На позиції…
Москва бере на нас око!»
І дійсно, москалі, розоруживши шведів,
післали свої патрулі вздовж Дніпра, щоб
виловлювати втікачів. Одна з них наблизилася
якраз до того місця, де стояв з своїми людьми
Мручко.
«Не стріляти!» — гукав старий сотник. —
«Хай вони до нас стріляють. Щадити кулі.»
Московська патруля обережно посувалася
вперед. Офіцер, який їі провадив, зупинився,
покликав двох людей, щось їм казав. Два коні
висунулися вперед, загналися в ріку і стали.
«Здавайтеся!» — гукнули до Мручка.

«Приказуйте таким, як ви!» — відповів той.
«З мотикою пориваєтеся на сонце!»
«Не на сонце, а на ваші безмозкі лоби».
«Ми вашими мозками собак накормимо!»
«Збираєтеся нас їсти? А дзуськи вам! Зуби
поломите, пуцьвірки чортячі!»
Москалі, почувши таку відповідь, вертаються
до своїх. Здають звіт. Хвилина вагання, наказ
офіцера, і ціла патруля посувається до Дніпрового
рукава.
Мручко ще й тепер не велить стріляти. Хай
ворог починає, у нього більше куль.
Ще один зазив здаватися, ще одна р ішуча
відмова, і град куль сиплеться з берега на остров.
Більшість влучає у вал, як у подушку, інші, як
гадюки, сичать у воді.
«Як ви стріляєте, козолупи царські! —
сердиться Мручко. — В землю ціляй, не в воду, бо
як я твої кулі з води добуду, щоб відстрілювати?»
Москалі поправляються. Тепер уже їх кулі
понад головами козацькими свищуть. Козаки
визбирують їх, — це дорогоцінна річ. Жодна куля
не сміє піти намарне.
Одна шведові в рам'я попадає. Його сусід,
старий запорожець, перев'язує рану, а Мручко
кричить до москалів: «Трапилось сліпій курці
зерно. А ну-те, в мене стріляй.»

І підноситься. Москалі прицілюються, але
жоден не влучає в старого сотника. «Вам до свиней,
не до людей стрілять, свинопаси аргемонські!»
Пальба кріпшає, але втрати від неї невеликі. Тільки
трьох козаків ранено смертельно. їх відсувають
набік, без жалю і помину, бо часу нема. Всіх
обгортає боєва гарячка. Мручко насилу здержує
своїх людей, щоб не стріляли. «Погодіть! —
кричить. — Бачите, вже москалям порожні торби
теліпаються! Вистріляли все. А тепер? А тепер,
вишкробки чортячі?» — і стає в повний ріст. «Що?
Ви до атаки переходите? Через воду! Я вам дам
атаку… Хлопці, на місця. Бери на око,
приціляйсь… пали!»
Кількадесят крісів зливається в один. Земля
дрижить, водні птиці з криком підлітають угору,
луна котиться полями. Сіро, тьмаво, — нічого не
видно. Тільки чути крик, стони, прокльони й
іржання коней, пронизливе, розпучливе, болюче.
Щолиш як літній вітрець розвіє хмару диму,
стане видко, яке то цільне козацьке око. Ні одна
куля не хибила. У воді бовтаютья коні й люди,
копирсаються ноги, руки повітря пальцями
хапаються. Ще хвилина, і Дніпро несе шапки з
двоглавими вірлами, списи й торби порожні, без
куль. Людські голови то вискакують із хвиль, то
йдуть під спід, щоб уже більше не вернутись
ніколи. Коні останками сил хочуть утриматися на

воді й доплисти до берега… Задалеко… Багровіє
Дніпро.
Ще один наказ Мручка, ще один стріл і —
тихне. Дніпро несе останки тих, що безкарно хотіли
каламутити його чисті води.
Тільки три москалі заціліли. Видно, як без
шапок, без списів і фузій чвалають берегом
Дніпровим у напрямі руїн Переволочної.
«Поклоніться світлішому! — гукають за ними
козаки. — Скажіть, що Дніпро широкий і глибокий.
Ще на тисячі таких, як ви, місце має.» «Навіть
самого світлішого прийме, якщо він з нами
поборотися схоче!» — додає котрийсь. Але
москалям і не в голові відповідати. Щасливі, що
вихопилися з того пекла.
Козаки ховають покійних товаришів, щоб
Москва не знущалася над ними. Хтось починає
співати: «Ой не плачте, не журіться, в тугу не
вдавайтесь, заграв мій кінь вороненький, назад
сподівайтесь.»
Мручко кривиться, якби кислицю закусив. Не
любить козацького смутку. Каже, що пригадується
йому пес, як до місяця виє.
«До діла, панове, до діла! Забезпечити рови,
нас нова робота чекає.»
І дійсно, ще не вспіли козаки відложити своїх
мотик і закурити люльки, як біля руїн Переволочної
закурилося, загоготіло, замигтіло.

«Ого-го! Гляньте, якого їх іде. Високо нас
цінують. Десять на одного» — гукає Мручко.
«Не дамо ради…» — журиться котрийсь із
молодших.
«Або я кажу, що дамо? — відповідає йому
Мручко. — Який ти дурень, прости, братчику, за
слово. Не перемогти нам армії царської, це ясне.
Але треба їм показати, що не з хлопчиками діло.
Треба гарно й голосно доспівати нашої лицарської
пісні.»
«Доспіваємо, батьку!» — відповідають йому
хором.
«Треба показати Москві, що безкарно України
руйнувати не сміє. І за Переволочну треба
пімститися, за тих мучеників, що їх тут доконали.»
«Помстимося!»
«Щоб не осоромитися перед батьком Дніпром,
який наших предків на греків і турків на своїм
хребті носив і колись на нашу славу дивився, а
тепер тільки нечисть бачить.»
«Не осоромимо нашої слави, батьку, не
бійся!»
І видно, як їх лиця новим завзяттям палають.
Курява
вздовж
Дніпрового
берега
посувається. Мручко руку до чола прикладає:
«Го-го-го! Та вони й гармату на нас котять. Багато
чести, панове, багато… А ну-те, братця, підкопуйся
під вал. Скоро, скоро!»

Козакам не треба казати, як і куди, а шведи
дивляться на них і собі те саме роблять. З дива
вийти не можуть, як запорожці скоро й справно, без
планів і без фортечного інженера з дикого островця
вміли зробити фортечку, яку все ж таки так легко не
буде можна взяти. Рови, траншеї, хитро придумані
профілі, яке дерево було, зрубано і зроблено
палісаду.
«Гри-им!» — почалось.
Але москалі не дуже то вправні артилеристи.
«Нам би тую гармату дати! — каже якийсь
гармаш запорожець. — Показали б ми їм, як то
стріляється з гармати. Половину їх батальйону
змели б!»
«Або й цілий.»
«Або й цілий. А то, диви, ніяк попасти не
вміють… Штурк Панька в око.»
І дійсно, москалі три гармати на березі
уставили, палять і палять, та на остров ніяк не
попадуть. То в рукав Дніпра влучать, то кулі їх
понад островом перелітають, і з Дніпра вода, як
водограй, угору скаче і тільки, ніби дощ, на
обложених пада.
Аж врешті попали. Один набій влучив якраз у
могилу, в якій поховані були альбедільці. Розірвав
її, розбурхав і викинув трупів наверх.
«Чортові діти. Покійникам спокою не дають.»

Шведи без приказу підбігають і загребують
останки своїх героїв. Стовпи води раз-у-раз
водограями скачуть. Знов один влучний стріл, і
знов у могилу, в якій похоронено трьох убитих
козаків.
«З небіжчиками битися сволоч московська
прийшла! — сердиться Мручко. — Я ще чогось
такого не бачив. Прийдете ви мені, випортки собачі,
ближче, то я вам покажу, як чесний вояка б'ється.»
«Ідуть! Ідуть! — кричить смільчак, що
раз-у-раз вискакував із своєї нори, щоб побачити,
що ворог робить. — У воду кіньми скачуть. З двох
боків нараз зайти нас хочуть.»
Мручко дає відповідний наказ. Гримлять
козацькі мушкети і лускають фузії шведські,
московська рота захитується, подається, ранені і
трупи відпливають з Дніпром. Але московські,
офіцери, мабуть, дістали, наказ за всяку ціну взяти
це бунтарське гніздо і знають, що краще ім згинути,
ніж того наказу не сповнити. Подаються на берег,
формують свої роти наново і кидають їх у гирло
погуби.
І знов гук грому, і знову луна відбивається від
руїн Переволочної і закочується у задніпрянські
ліси, знаву широкий Дніпро багриться кров'ю.
І ще раз, і ще раз, і ще раз…
Тим часом сонце спускається за далекі,
темно-фіолетні ліси. Цілими пригорщами світла

прискає москалям просто в очі, — світла яскравого,
гаряче
сліпучого…
Козакам
у
допомогу
приходить…
Але пособити годі. Москалі пруться на берег
розпучливо, безтямно. Коні ломлять ноги, люди
шкереберть летять у воду, та на їх місце
насуваються нові. Не мало їх Меншиков має.
Шведам і козакам гаряче стає. Каптани поскидали з
себе, позакочували рукави, озолочені сяєвом
заходячого сонця, облиті потом, з жилами, як
посторонки, з очима, що кров'ю понабігали, завзяті,
люті, страшні, мов коралі в якійсь казковій кузні,
шаблями, як молотами, по черепах ворожих б'ють. З
супротивником за підпаш беруться, гнуть, давлять,
торощать, ніби це не люди, а звірі, ніби це не бій, а
видиво якесь хоробливе, страхітне. І чимраз більше
трупів кругом, чимраз більше людської крови і
м'яса, і чимраз довші тіні кладуться від тих
жахливих борців. Надходить ніч.
Далеко десь на лівому березі Дніпра
запалюється виднокруг. Сто огнищ у московськім
таборі горить. А лівий берег чимраз більше темніє.
Між ними Дніпро, як лезо велетенського меча,
вилискується. І як на мечі іржа, так на нім кров
багровіє.
Кінчиться бій… Ворог відступає, а новий не
надходить. Мабуть, білого ранку зажде, бо ніч нині
якась не дуже то й видна.

Мручко з невеличким гуртком товариства по
боєвищу похожає: «От і постояли ми, браття, за
волю і за славу. Хай знають наших. Добре, що ми їм
страху нагнали. Внукам своїм розкажуть.»
Обтер лице рукавом сорочки: «А тепер треба
нам тут якийсь лад зробити. Маємо час.»
І пішли ранених з-під трупів добувати. Не
багато їх знайшли. Козак, як падав, то хіба, щоб уже
не піднестися на ноги. Доки міг, доти боровся.
Альбедільці також. Це були союзники гідні.
Кращих і не знайти! Як котрий падав і чув, що вже
не встане, то просив, щоб його добили. Не
відмовляли собі тієї останньої прислуги, бо, як
запорожці казали, «краще в чорта, ніж у царя.»
Тим-то довелося тепер Мручкові з товариством
тільки
стягнути козацькі і шведські трупи до
готового рова й присипати землею з валу й
відмовити над ними молитву. Плакати, на його
гадку, не було чого. Гарну смерть мали. Дай, Боже,
кожному козакові такої. Куди краща, ніж у
московські лабети попасти та як хробак витися на
колі. «Щоб їх так чорт на рожен навивав, тих
живодерів кацапських.»
Зорі вискакували на небо і тривожно
заглядали в Дніпро.
Мручко лице і руки з крови мив… Довго…
Товариші за його приміром.

А тоді посідали над берегом, щоб відпочити.
Другий берег усміхався до них… Там ще не було
війни. «Щоб і не було… побажав йому Мручко. —
Проклята хай буде вона».
І щолиш тепер побачив і зрозумів увесь жах
того, що нині пережив… Пощо воно й кому
потрібне? Чи мало людям землі і хліба, чи мало
повітря для грудей і простору для волі? Як сусід
сусідові межу переоре, так він лиходій, а як цар
цілу землю загарбати хоче, то йому вільно. Як
голодний у багатого бохонець хліба або полоть сала
візьме, то він злодій, а як царі все добро з нас, як
олію з макуха, видушують, то вони «з Божої
ласки!..» Нема, нема правди на світі, є тільки злість
і сила. Горе безсильному.
Молодий швед підсунувся до нього. Він умів
по-німецьки і щось уже трохи по нашому розумів.
«Сумно, батьку…»
Мручко стрепенувся, ніби його хтось на
лихому вчинку застукав. «Чого це тобі сумно,
синку? Все-таки краще, ніж на колі або в
московському полоні.»
«Так багато людей погибло.»
«Не з нашої вини, мій брате. Ми тільки
оборонялися, а навіть пташки перед шулікою
бороняться, бо все, що лиш живе, бажає життя і
волі.»
«Швеція потерпіла погром.»

«Україна також. Та не навсе. Погибли батьки,
щоб синам і внукам краще жилося на світі.»
«Невже ж щоб і внукам краще жилося на
світі?».
«Мусить бути. Мусить… — і зірвався на рівні
ноги. — Але я моєму гетьманові обіцяв, що поспію
за ним. Видно, Бог хотів, щоб я дотримав слова. Так
тоді…» — і показав рукою на Дніпро.
Сині очі з перестрахом глянули на нього.
Мручко усміхнувся. «Не бійся, сину, не
лишимо вас тут. Союзники все одно, що браття. А
Дніпро — це наш батько. Не потопить своїх дітей.
Візьмемо вас між себе і при помочі Божій, заки
місяць зайде, перепливемо на другий бік.»
Вузенький серп місяця несміливо визирав
з-поза верховіття задніпрянських лісів, як козаки на
правім березі Дніпра стрясали воду з себе. Знімали
білля, викручували й жалували, що нема сонця, щоб
можна просушити. Шведи дзвонили зубами. Не так
від зимна, як більше від страху. «Лицарський ви
народ, — приговорював до них Мручко, — але
пливаки з вас шпетні. Хоч тільки й навчитеся на
Україні, що добре плавати.»
Хтось хотів огонь розпалювати, щоб
обігрітися трохи. Мручко не дав.
«До лісу бігцем, а там уже на якій галяві й
багаття розпалимо. Так і безпечніш і для здоров'я
краще.»

Побігли.
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Шведи й козаки, переправившися через
Дніпро, опинилися на болотнистій землі. Хоч літо
було сухе і маловодне, то таки ставки, болота й
озерця не повисихали дорешти. Ліниві річки
протікали крізь них, крутилися й вертіли
химерними вихилясами, не поспішаючись до
Дніпра. Шелестів комиш, сичала осока, де-не-де
сумно шуміли верби. Між вільхами тепличини, як
диявольські западні, чигали на людські душі. Не
вважай лиш, попади туди, а вже більше білого світу
не побачиш. Потягне тебе, «бий то сила Божа»,
прямо до свойого темного царства.
Ніч була не дуже-то видна, туман підносився з
болот, ліси тінь на землю кидали, невесело ставало
на душі.
Геть далеко, чимраз дальше шумів Дніпро, а
втікачам причувалося, що за ними вороги женуть:
земля дудонить, порскають коні, дзеленкотять
шаблі… Поспішайсь! Поспішай!
Похід поділився на дві частини, перша з
гетьманом напереді, друга з королем за нею.
Гетьман веде. Він у подушках лежить. Болі
його мордують. Як він у болоті загрузне, або коли
доведеться шукати кращої дороги, підбігає

Войнаровський і питає про здоров'я. Гетьман
заспокоює його, але з голосу знати, що він тільки
насилу держиться. Почуває відповідальність, яку
прийняв на себе, і це почуття не дає йому скласти
зброї в боротьбі з останнім ворогом — з недугою.
Він мусить провести короля і своїх вірних людей у
безпечне місце, мусить коли не фізичну силу, так
хоч свою заповітну ідею спасти з непередбаченого
погрому. Тут біля його невеличкий числом, але
сильний духом гурток людей, пройнятих тим самим
бажанням, що й він, душ чистих і чесних, які
жертвували маєтками, достатками, радощами
життєвими, усім, ради ідеї. їм треба остатися
живими, їм треба в будучність понести те, до чого
додумалася минувшість, щоб не прорвався живий
зв'язок між ними. Коли не стане Мазепи, житимуть
мазепинці і боронитимуться так довго, невсипуще,
завзято, аж здійсниться задум Мазепин. А що він
здійсниться, в тому його творець не сумнівався ні
на хвилину, хоч дійсність стосотними голосами
перечила йому.
Глумилась, насміхалася з нього.
Що лишилося з твоїх блискучих плянів,
гетьмане український? Попалені села, поруйновані
городи й твердині, помордовані тисячі твого
народу, здовж шляхів шибениці скриплять, на
майданах, на палях гострокінчастих запорожці, як
хробаки, у болях в'ються, а твої колишні однодумці

і співробітники, яких ти обсипував ласками сво їми,
криваву руку твого супротивника лижуть. Де праця
твого життя, де твої здобутки культурні, де зброя,
муніція, гроші, якими ти гадав збудувати, скріпити
й ожемчужити свій новий, золотокований престіл у
золотоверхому Києві-граді?
Все воно розвіялося, як дим, як поранкова
імла під подувом північного вітру.
Твоя мрія там, на полтавських полях, у
грязюці, в крові й болоті, в стонах і риданнях, у
прокльонах, які спадатимуть на твою голову сиву.
А сам ти, хорий, дряхлий, бідний, без землі і без
кута, де б міг спокійно сконати, втікаєш перед
мстивою рукою переможця.
Твій союзник гідний тебе.
Його престіл за морем, його слава-легенда,
його лицарі побиті, сам він каліка, злидар
нестяменний, марнотратник маєтків і крови.
Обох нас проклене будучність аж до десятого
покоління, аж поки нащадки не позабувають
вчинків своїх предків.
Оце й осталося з твоїх задумів, гетьмане
Мазепо!
Ні! — відповідає він, — стократ ні! Осталося
двадцять літ тяжкої праці, щоб вгамувати розтіч
руїни й завести нове, людське життя. Останеться
спомин великого зриву за волю, за самостійне
життя, спомин спроби, щоб порвати кайдани.

Остануться ті нечисленні, але здорові духом
українці, що не зжахнулися московської сили, не
забагли царської ласки, не позбулися лицарської
чести і громадянського почуття.
Нинішній погром переміниться в завтрішню
перемогу, бо перемінитися мусить, бо земля наша
завелика, щоб її можна чужим шумовинням залити,
і завеликий народ, щоб його можна винищити
докраю, або перетворити на чужий лад.
Голос землі і крови розбудить його з
нинішнього сну і він промовить ділом, голосним,
грімким, тривалим. І побачать внуки помилки дідів
своїх і благословитимуть тих, що їх проклинають
нині, а прокленуть, котрих величають тепер. Правда
побідити мусить…
Вперед, вперед!
Гетьман, знеможений тілом, вірив у побіду
духа. Дух підтримував тіло.
До болю здавна привик. Затискав зуби,
замикав очі, жив візією кращого завтра.
Смерть бігла за ним, а він утікав перед нею
крізь болота й мокляки, крізь нічну імлу, що
закривала шлях перед його возом, ніби тую імлу
навіяла Москва, ніби й вона Москві, а не Україні
сприяла, ніби не лиш людські, але й Божі сили
стояли проти гетьмана й його ідеї.
Чим дальше поза північ, тим холодніше
ставало. Імла залазила під білля, пхалася в груди.

Дзвонили зуби, дрижало тіло, мороз пробігав по
спині. Люди, втомлені безсонницею, довгими
маршами, голодом і спрагою серед того мокрого
зимна, попадали в мертве отупіння. Робилося їм
байдуже, що станеться з ними, дійсність тратила
лінії і краски, ніби й вона була нічим іншим, лиш
імлою.
Валка втікачів подібною ставала до казкової
галери, що, позбавлена вітрил і весел, жене по
хвилях навмання. Та керманичі ще стерна не
пустили.
Тримають його в знеможених руках і корабель
до другого берега плине.
Благовістилося на день, як крізь опону синявої
імли замайорів перед утікачами степ. Мов хвилясте,
безбережне море. Шумів, шелестів, співав свою
невгомонну пісню: про народи, які приходили туди,
про бої, що велися на ньому, про кров, що напувала
його, і про силу, що розвівалася з вітрами.
Хто не хотів опанувати його, — не дався.
Іранці, греки, торки, слов'яни й монголи своїм
бій-полем хотіли його зробити, дерлись і жерлися
за нього, а він яким був, таким і остався донині,
невговканим, безконечним, свобідним.
Ходіть до нього, він вас прийме і захистить
собою, він — український степ, а ви — діти його. І
союзникові своєму скажіть, щоб не боявся степу.
Він і їх приютить, у своєму надрі, він — великий,

як велике ваше горе, ваш біль і ваш незаспокоєний
смуток. Він вас на своїй совісті має, хай хоч тим
спокутує свій гріх.
І зупинилася валка, і від воза до воза, від уст
до уст, летіло слово: «Степ!»
Про Меншикова й Голіцина забули і, мов
зачаровані, стояли. Навіть коні голови знімали,
роздували ніздря, вухами стригли, ніби й вони
степовими чарами пройнялися… Степ!
Степ, як море, як нездійсненна мрія,
незаспокоєне бажання, нез'ясоване стремління, як
— українська душа.
Гетьманові ніби сили давні вернулись, ніби
він на тім степу свої молоді літа дігнав.
Піднявся, встав і глянув перед себе.
Котилися хвилі зеленої трави, мов табуни
розгуканих, диких коней. Ніби війська за військами
гнали, далеко, далеко аж за виднокруг. Поранковий
вітрець роздирав імлу, як полкові прапори, то маяв
ними і підіймав високо, то скручував і кидав униз.
Як стріли, сайгаки мчали, виблискували хребти
лисиць, як гармати, ревіли дикі тури. Неначе кулі,
підлітали жайворонки вгору й розприскувалися
каскадами пісень… Степ жив душами тих, що
гуляли на ньому і за нього впали. Це не трава, квіти,
будяччя, це вони, — степові борці, перемінені в
трави і квіття.

Гетьман болю не чув. Повними грудьми пив
степове пахуче повітря, сильніше від найдорожчих
ліків. Очам його верталася колишня бистр ість, а
думкам орлиний лет.
Скинув шапку, і уста його стали шептати
молитву. Шепіт той підхопили шведи і за гомонів
псалом. «Услишить тя Господь у день печалі,
защитить тя ім'я Бога Яковля».
Здивовано слухав степ нечуваної досі, чужої
мови, принишкла трава, і квіти голови похилили
покірно.
Аж надбіг вітер від Дніпра, вхопив тую
молитву на свої легкі крила й поніс її у невідомі
світи…
Гетьман оком прошибав далечінь.
Перед ним шуміло зелене море, розливався
синій серпанок імли, нічні тіні крилися у балках. В
повітрі бовваніли могили, як велетні, мандрували
степом, німі, вдумливі, загадкові. Аж зарожевився
опалений простір, степ спаленів, з-поза обрію
викотилося сонце і повними пригорщами жбурнуло
своє сяєво сліпуче — людям, травам, квітам, звірам,
цілому світові просто в очі.
Прижмурилися на хвилину повіки, піднялись і
ввесь світ здивувався:
«А-а!»
Картина була така невимовно гарна, що не
хотілося очей відривати від неї. Забувалося про

горе, а бачилося красу. Хотілося жити і спасати
життя.
Зв'язковий офіцер причвалав від короля
Карла.
«Передайте його величності королеві, —
говорив гетьман, — що ми не збилися з дороги.
Перед нами чумацький шляк у Брацлавщину.
Півгодинки спічнемо, бо люди й коні трудні,
покріпимося і рушимо вперед. Його милість король
може бути спокійний. Я тут, як у себе в хаті».
Гетьман говорив, ніби з його плечей хтось
десять літ життя зняв, ніби він не після погрому
втікав, а похід до перемоги провадив.

10
Ой на волики да налигачі, А на коники пута,
Та підемо ми, долю кленучи, Та від Десни до Прута
Сумна козацька пісня мандрувала чумацьким
шляхом, як бурлачка. Не чулося у ній ні
молодецького розгону, ні тієї радости безтурботної,
якою звичайно проймається козацька душа,
попавши в степові обійми, — смуток поранковою
імлою окутував пісню-волокиту. На словах роса
тремтіла, ніби плакало кожнісіньке слово. Ой
підемо ми, долю кленучи, Та від Десни до Прута,
Бо не хочемо, щоб закули нас У московськії пута.

Глухі торохтіли колеса по зарослій муравою
дорозі. Коні підковами тупали. Знизували голови і в
бігу траву зривали, — солодку, якої вже давно не
їли.
Ще сонце й не піднялося поверх їздців, ще
вони темними силуетами рисувалися по огнистому
фоні, а вже піт горохом котився з їх лобів. По
холодній ночі майже без ніякого переходу
наступала степова спека.
Непривичні до неї шведи нарікали й
домагалися спочинку, щоб хоч трохи полежати в
тіні возів. Але їм спочинку не давали.
«Звернемо зі шляху у щирий степ, тоді й
відпочиватимемо, бо в траві безпечно, як у морі, а
на шляху далеко видно: щоб нас москалі не
вгледіли».
І справді шлях був широкий, довгий, рівний.
Тому-то гетьманська повозка скрутила вліво і
увильнула в такі високі й густі трави, що,
здавалося, їх не топтала людська нога ніколи, бо від
сотворення світу не проходила туди людина, лиш
хіба звірі.
«А ну-те, хлопці!» — гукнув гетьманський
візник, повертаючись позад себе, — «Скачіть у
траву! Беріть прямо до онтої могили, бачите?»
Тільки вірлине козацьке око могло тую
могилу вгледіти. Вона хмаринкою блідою майоріла
поверх зеленого моря на овиді далекім.

Але зараз же козацьких вершників мало що не
півсотні випередило гетьманський віз. Ніби риби в
воду, нирнули вони в хвилясту траву, тільки голови
кінські сплили, тільки червоні верхи козацьких
шапок яркими маками на траві розцвілися. Вітер тії
маки зривав і котив ними по ізмарагдових хвилях у
напрямі далекої могили.
За вершниками декілька двоколок поскакало.
Промощували дорогу, бо важкій гетьманській
повозці нелегко було пробиратися крізь густі і вищі
від найвищого хлопа трави.
Тирса, як ціпки, сторчала, а комиш, як той ліс,
так і білів, так і виблискував сріблом до сонця. І
чого там у тій траві не було. І пирій, і ковила, і
орішок, і курай, і бурунчуки, а цвіту, цвіту, як у
якому раю, пахне й за очі бере, — не надивишся. Як
у пралісі, дерево на дереві виростає, так і тут
піднімається трава вгору, виросте та вп'ять і впаде
на землю, та так і лежить, як хвиля на морі, а
поверх неї вже друга росте. І так з року на рік, —
цілі віки. А що вже ягід поміж тою травою, так
прямо хоч рукою горни.
Годі було шведів від того добра відірвати. Все
котрийсь із козаків гукав над ними: «Москаль,
москаль!» Тоді вони кидали ягоди та поспішали
далі.

А що найдивніше, так бджоли. Не було їм де
гніздитися, так у траві, в землі мед складали, і який!
Із самого пахучого цвіту.
Шведи ягоди і мед хорому королеві
підносили. Надивуватися не міг, бо ще такого, хоч
стільки світу зійшов, не бачив… «Край, як рай, а
жити в ньому годі!»
І дійсно, все тут було, тільки слідів людського
прожитку не стрічалося. Раз один попали на якийсь
білий череп, так і в ньому оси гули. Тільки й
помину про людину.
«Гарно як!» — любувалися козаки.
«Гарно, бо москаля нема.»
«Москаль поорав б траву і зжер би, що тільки
побачив би очима».
«Ненажери.»
«Колись він і туди прийде, як місця на полях
не стане. А поки — гарно без нього.»
«Гарно!»
Трава ніби захищалася від людей, доступу їм
не давала. До очей скакала і била в лице. А як
попався будяк, то треба було виминати. Здоровий
такий, що хоч коня прив'язуй до нього. Ще й цвіте.
Королеві в повозку шведи квітки кидали. Але
він їх ніби не бачив. Сині очі з синявою небес
зливалися водно… Мрія… Дійсність лишалася за
ними. Їхали в казку про майбутність.

Попри вози дикі кози, як неусвідомлені гадки,
скакали.
«Бий! Лови!» — гукали запорожці на шведів,
які з шаблями пускалися за звіриною навздогін.
«Соли на хвіст, соли!» — жартували собі, бо
здігнати степову козу ані не гадай. Як блискавка,
мигне тобі поперед очі і щезне в траві, що й сліду
не побачиш. Їх хіба стріляти можна, та й то не
будь-якому стрільцеві. Важко попасти в такій
густій траві. Так тоді лиш передовим стрільцям
дозволяли на лови, раз щоб не збавляти набоїв, а
друге, щоб гамору не робити в степу, бо чорт його
зна, чи москаль де не криється в траві.
«Та де тобі москаль у траву піде! —
потішалися запорожці. — Москаль боягуз!»
«Але як старшина накаже, то і в огонь
ускочить».
«Правда. Так тут треба б і старшині
рискувати, а Меншиков і Голіцин не дурні. Степ це
наша стихія».
«Наша й татарська, більш нічия».
«От якби де татарву допасти…»
І забували про втому, бо такої їм степ сили
додав і нової охоти до бою.
Замість татар — качок, дрохв, хохітву та
диких гусей стріляли, а тетерваків та куропаток, так
тих таки прямо ратищами били, бо товсті були, що
й не бігали жваво.

Десь і галки взялися. Зразу кілька, а там цілою
хмарою за походом тягнули.
«Оце й вороги наші. Москалеві знати дають,
куди ми йдемо».
«На нашу смерть чекають. Мало їм за нами
жиру. Чортова птиця! Але з голоду
здохнеш, заки поживишся нами!»
Козаки, мимо втоми, не тратили духа. Про
смерть і не гадали. Вони в степу. Тільки спрага їм
дуже докучала. Ягодами ії не вгасити. Піт тіло їсть,
хотілося б водою хоч лице обмити. Як допалися
якої калабані в балці, то не дивилися ні на ряску, ні
на водні п'явки, а припали до неї і, здавалося,
випили б дочиста, коли б король не казав шаблями
відганяти, бо зразу видно було, що це вода стояча й
нездорова.
Так дійшли до першої могили, а за нею на
обрію показалася друга, а там і третя, ніби стовпи
при шляху, якими проходили народи.
Аж нараз зелена трава стала золотіти, золото
червоніло і багровіло, десь далеко за темний вал
закочувалося сонце, велике і червоне, якого ніде
більше не побачиш. І не побачиш такого сяяння,
мерехтіння, такої луни, заграви, як коли воно на
степу заходить. Ніби хтось півсвіту підпалив, земля
і небо горить, кривава луна розливається.
Аж нараз луна потухла, ще тільки червоні
відблиски моргають, стрибають зайчики золоті,

хмари метеликів у повітрі мерехтять, але й вони
никнуть… Сонце зайшло… Долом море зелене, а
горою синє. Оба щораз більше темніють. І тихо так,
що чути, як коники пільні тріскотять у траві і як
далеко десь на степовім озерці лебеді білими
крилами б'ються.
Доїхали до того озерця, сполошили лебедине
стадо, опочивають.
«Тільки, хлопці, коні добре за поводи
тримайте, бо як піде тобі в степ, так і не знайдеш, а
на степу без коня, що на воді без човна, —
пропадеш».
Шведи хотіли огнища розкладати, щоб
жарити дичину, так козаки не давали. «Підождіть,
не годиться. Огонь зрадливий, подасть ворогові
знак».
Над озірцем вигрібували печі, а вміли їх так
робити, що тільки дим з них снувався, а полуміні не
видно було.
Дехто й вечері не чекав, втома його з ніг
повалила, поклався горілиць і хропів. «Якби так усі,
— сміявся якийсь запорожець, — то москалі в
Полтаві почули б». Втомлені козаки дійсно сильно
хропіли, а шведи потягали за ними.
Багато було таких, що зовсім не лягали.
«Як засну, то до мене хоч стріляй, не збудиш.
А мені тут лишатися нема охоти. Як наскочать
вовки, то й — амінь».

Та вовків поки що не було видно. Зате в
болоті рохкали дикі свині.
«Їх тут така сила, що прямо ломакою бий».
«Ану спробуй, зачепи яку. Збіжиться їх
такого, що треба доброго коня, щоб утекти».
«Звірина вміє постояти за себе. То тільки ми
не рятуємо себе».
«Що не рятуємо? Бувало, що свої ворогам
видавали. Знаєте, як у Константинові
було?»
«То, мабуть, давні часи, не чули»…
«Кому давні, а я мов нині бачу, хоч тоді ще
лише хлопчиком був. Ото ж як Конєцпольський з
Остророгом під Константинів підступили, то
козацька залога тихцем серед ночі вибралася з
замку й потягла до свого війська. Тільки деякі, душ
кількадесят, залишилися по хатах, в добрих
знайомих. А на другий день ті добрі знайомі
пов'язали їх, як баранів, і, щоб приподобатися
своєму панові, князеві Заславському, приставили до
ворожого табору. За це їм ласка була, а козакам
муки і смерть.»
І почалися оповідання на цю сумну тему і
оповіданням тим кінця не було.
«Так воно, так. Великогрішні ми і тому доля
нам не сприяє. Бог не благословить».
«Старинні козаки того не робили,» — перечив
котрийсь, але інші доказували йому, що навіть

запорожці подібні гріхи на совісті мали. «Але
Полтава нас розуму навчила. Під Полтавою ми
кріпко стояли. Особливо запорожці».
«То правда, запорожці під булавою Гордієнка
показали себе справжніми лицарями. І тепер нікого
так не боїться цар, як їх».
«І нікого так не карає. Прямо без суду і без
розбору на паль. Але городові осоромили себе.
Скільки їх витримало біля гетьмана?»
«Багато в Батурині і в інших городах погибло.
Не кажи! Просте козацтво не завело, все одно, чи
старинне, чи новики. Навіть молодики трималися
славно. Аж любо було дивитися, як бились. Тільки
старшини осоромили нас».
«То правда, старшини завели. Якби вони
однодушно стали, тоді Україна стояла б, а так Бог
вість, що з нею буде».
І вичислювали старшин, що покинули
гетьмана в найгіршій потребі, і нарікали на них,
проклинали, або прямо спльовували з омерзінням.
Що тепер з Україною буде? А що ж би? Цар
покасує вольності козацькі, вимордує народ, або як
худобу пережене в московські краї, а звідти
нахлине кацапня.
«Не бути тому, не бути, — кричали запорожці.
— Січ мати, а Луг батько. Сядемо новим кошем, а
поки нас, поти й Україні не пропасти. Гетьман ще
живий».

«Та яке це життя? От блимає, як в іконостасі
лампада, в якій догоряє олія».
«Але Орлик живе. Орлик його права рука. Він
усе знає і недаром вони біжать. Під турком нові
сили вберуть і на Україну рушить».
«Ах тая протекція турецька! Знаємо, як за
Дорошенка було. Хто більше заплатить, за ним
турок потягне».
«Не конечно. І в турків є свої політичні
рахунки. А політикою то вже Орлик хай крутить, а
не ми. Наша річ шабля, а його перо».
«Орлик біля Мазепи, як Виговський біля
покійного Хмеля».
«То правда. Але не забувай, що поки був
Хмель, поти й Виговський славився великою
головою, а не стало Хмеля, то й Виговський змалів.
Боюсь, щоб таке і з Орликом не сталося».
Замовкли. На сході небо голубіло. Веселішала
земля. Степ шумів, ніби поранковою молитвою
молився. Козаки христилися. «Якось воно буде. Під
Берестечком також здавалося, що всьому прийшов
край і гетьман так само втікав, як тепер, а все ж
таки Бог милував і якось ми не пропали. Так не
пропадемо й тепер. Коли б Орлик здоров. Та ось і
він».
Обтулений козацькою буркою, з шапкою на
бік, по-запорозьки йшов кроком різким і певним,
ніби його ніяка втома не береться.

«Панове, не спите?»
«Ні, ваша милосте! Як помремо, тоді і
спатимемо,» — жартували.
«Зараз пізнати, що це старинне козацтво, —
погладив їх словом по душі. — При вас і молодик
завзяття набереться».
«Авжеж, авжеж, при сухих дровах і мокрі
розгоряться».
«А не погасне поломінь на вітрі?»
«Хто вміє огнище розкладати, тому й не
погасне», — відповіли. Орлик зрозумів, що то до
нього п'ють.
«Гадаю, — відповів, — що досвіду нам не
бракує. Багато ми навчились за останні
часи».
«Багато! — притакнули. — Більше й не
треба!»
«Щоб ми лиш в один гуж тягнули, так і в
малому гурті появиться велика сила».
«Хіба б ми дорешти з глуздів збилися, щоб не
бачити, що в єднанні сила».
«Хвалю вас за те, панове товариство, і доброї
днини бажаю. Збирайтеся, рушаємо вперед».
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Ранок був холодний. Втомлені й невиспані
шведи прямо зубами дзвонили. Козаки зіскакували
з коней і з возів, бігли і грілися.
Орлик приговорював до них. Жартував, хоч у
душі, мабуть, йому не до жартів було.
Ніхто, крім гетьмана, не розумів так добре
цілого розміру програної під Полтавою, як він, бо
ніхто не був до тої міри втаємничений у плани
гетьмана Мазепи.
З того моменту, як гетьман перейшов до
Карла, він перед Орликом не скривав нічого.
Розкрив перед ним усі карти, всі ходи свосї
скрутної дипломатії.
Покійний Богдан Хмельницький був для
Мазепи грізним мементо. Людину, якої ніхто не міг
побороти, поборола смерть. Мазепа боявся того
найгрізнішого з усіх ворогів. Чув, що сили його
вичерпуються, що він більше духом, ніж тілом
живе, тому й хотів спадщину передати в безпечні
руки. Серце тягнуло за Войнаровським, а розум
казав, що і про Орлика не треба забувати. Бачив, що
за Орликом стояло козацтво і з тим треба буде
числитися. Правда, за Войнаровським буде король
Карло, але все-таки не він, а козацтво рішить. І
тому на всякий випадок готовляв Орлика до булави.
Родинне почуття числилося з турботою про добро

народне. Воно перед гетьманом Мазепою стояло на
першому місці.
Ще під час полтавської битви, коли здавалося,
що не переживе її, Орлика й Войнаровського
покликав до себе і, як останній заповіт, оставив їм
не раду, а прямо наказ, щоб вони по його смерти не
сварилися за булаву. Хай бере той, хто легше
двигне, бо це не булава, а хрест важкий, який треба
нести на українську Голготу. Орлик знав усе і на
все рішився. В гетьмані своїм бачив примір
послідовного й невгнутого борця за ідею. Хотів
бути його наслідником. Відганяв від себе гадку про
боротьбу за булаву, бо перед очима мав гидкі
спомини, як то за часів руїни булавою гралися, як
м'ячем, а ворог сміявся. Того він не хотів. Якщо
булаву, яку випустить з рук Мазепа, треба буде
підняти йому, Орликові, то підійме і триматиме
кріпко, а як король її Войнаровському вручить, так
залишиться при Войнаровськім таким самим
дорадником вірним, яким був при Мазепі.
Це сказав собі Орлик тут, серед степу,
дивлячись на його красу ненаглядну і на його
пустку безлюдну, спричинену не так наїздниками,
як більше нашою безнастанною внутрішньою
шарпаниною.
Людський череп з осиним гніздом, а кругом
таке багатство і така краса, якої не знайти в світі.
Прикро,
соромно,
страшно…
Батурин,

Переволочна, Полтава… І як була ще в нім крихта
якогось самолюбства, жадоба слави, охоти
володіння, так тепер ті почуття розвіялися з вітрами
степовими. Почував себе чистим і покірним, як на
сповіді. Почував себе слугою тієї ідеї, за яку тисячі
людей згинули під Полтавою, і хто зна, чи не
гинутимуть на майбутніх бойовищах. Бог вість де,
почував себе, коли не провідником її, так одним із
щирих борців за її здійснення. До чого його Бог і
воля народу покличе, тим і буде.
Спокійно й самопевно сідав на коня.
Коло восьмої години рано почалася спека. І то
така, немов це не ранок, а полудне, не український
степ, а пустиня Сахара. На лихо, й вітер ущух, у
повітрі висіла одна горяч. З людей піт лився
цюрком, коні ледве волокли ногами. Деяких
добивали та не кидали, як знак, куди пройшли, лиш
білували й по татарському звичаю м'ясо клали під
сідло. В'їздили в смугу, в якій не було дичини, —
пригодиться.
Разом із спекою і спрага росла. А тут і ягід не
було. Язик в'ялило. Здавалося, до піднебіння
присохне. Ще трохи, і валка трупом ляже, як
караван на пустині.
На щастя, саме тоді, як сонце стояло прямо
над головою і своїм промінням, як списами,
прошибало людей, почувся напереді крик: «Вода!
Вода!»

